
Chránený prírodný výtvor. Ochrana geologického profilu zárezu 
rieky Kysuca medzi vrcholmi Brodnianky a Rochovice (1) 
v bradlovom pásme s pestrým zastúpením  paleontologických 
zvyškov jurského a kriedového mora. 
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na ochranu vzácnych 
teplomilných prírodných lesných 
spolo enstiev. V drevinovej skladbe 
prevláda buk s prímesou hraba, javora 
a lipy, ve mi vzácny je prirodzený 
výskyt duba zimného na severnej 
hranici jeho rozšírenia. Geologické 
podložie je tvorené vápencami 
bradlového pásma Kysuckej vrchoviny. 

3.
Rochovica 
(640 m n. m.)

Štátna prírodná 
rezervácia, ochrana
vápencového brala 
(3a) nad dolinou Kysuce. 
Výskyt teplomilných 
spolo enstiev bu ín na 
jednej z najsevernejších 
lokalít na Slovensku. 
Stopy po ve kom
lesnom požiari z roku 
1973 (3b).

Pôvod kaštie a sa datuje do tretej štvrtiny 16. stor., kedy bola 
na jeho mieste vybudovaná vežovitá tv dza. V druhej polovici 
17. stor. bol kaštie  prestavaný a boli pristavené alšie asti.

V sú asnosti je v kaštieli 
inštalovaná expozícia

Kysuckého
múzea (4) – 

Staršie dejiny 
Kysúc.
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Prírodná
dominanta (5) 
okolia
Kysuckého
Nového Mesta. 
Na vrchole 
pozostatky
hradísk udu
lužickej kultúry.

Ve ké Vreteno 
(820 m n. m.) 5.
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Masívny 8 km dlhý horský hrebe (6)
medzi Povinskou a Vadi ovskou
dolinou. Geologicky je tvorený 
druhohornými usadeninami rôznych 
druhov vápencov. Najvyšším   

na ktorej bola 
vyhlásená
štátna prírodná 
rezervácia (7)

s výmerou 286 ha. Chránené sú  lesné spolo enstvá
prirodzeného charakteru a nelesné teplomilné 
spolo enstvá vápencových skál. Na vrchole sa nachádzajú 
zvyšky úto iskového hradiska vystavaného z vápencových 
balvanov z obdobia udu lužickej kultúry.
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Na severnom okraji intravilánu Kysuckého 
Nového Mesta pri železni nej trati sa nachádza 
lipa malolistá (8). Je to jeden z prvých dvoch 
stromov vyhlásených na Kysuciach za chránené. 

Jej vek sa odhaduje na 500 rokov a pravdepodobne bola vysadená ako 
hrani ný strom chotára mesta. Prsný obvod lipy je 528 cm.

Chránený prírodný výtvor. Jeho 
voda je marinogénna, nátriovo 
– chloridového chemického zloženia 
s obsahom sírovodíka. Takéto typy 
minerálnych prame ov (9) sú typické pre flyšové pásmo na Kysuciach.

9.
Ochodnický 
prame

Osada (10) medzi obcami Ochodnica 
a Nesluša ponúka arokrásne výh ady na 

Malú Fatru a Horné Kysuce.

Majtánky
10.

Patrí medzi najkrajšie
doliny (11) v oblasti Ve kej Ra e.
Botanicky a zoologicky jedna 
z najzaujímavejších kysuckých 
dolín. V jej závere sa nachádzajú 
ve ké žriedla kvalitnej pitnej 
vody. V okolí Klubinského potoka 
je vyhlásené chránené nálezisko 
zamerané na ochranu poto nej
jelšiny s výskytom chránenej 
paprade perovník pštrosí.

11.
Klubinská dolina
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rezervácia
s rozlohou 

je zameraná 
na zachovanie 
starého

porastu (12)
v závere doliny 
potoka Lutiša.

13.
Vodárenská nádrž 
Nová Bystrica

Výstavba nádrže (13a) prebiehala v rokoch 1983 – 
1989. Nádržou boli zaplavené 2 obce, Rie nica
a Harvelka, ktorých obyvatelia boli vys ahovaní.

V bývalej obci Rie nica dodnes stojí pôvodný 
murovaný kostol (13b).
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Za
vodárenskou
nádržou Nová 
Bystrica leží 
prírodná
pamiatka
(15a), na 
ktorej bol 
zaznamenaný
výskyt
vzácneho
šafranu
Heuffelovho
(15b).
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Štátna prírodná 
rezervácia
vyhlásená na 
výmere 35 ha. 
Zachovalý fragment 
prirodzených
jed ových
bu ín (14). Reprezentuje 
horninovú pestros  flyšového 
pásma so zachovalou 
vegetáciou a faunou.

Vychylovské 
skálie 18.

Vychylovka
17.

as  obce Nová Bystrica. V doline Chmúra sa od roku 
1974 buduje Múzeum kysuckej dediny – skanzen 
(17a). Boli tu prenesené viaceré drevené stavby zo 
zátopovej oblasti vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Na 
prepravu návštevníkov sa využíva 
historická lesná železni ka (17b)
s úvra ovým systémom jediným 
svojho druhu v Európe. V minulosti 
slúžila ako dopravná tepna spájajúca 
Oravu a Kysuce, dnes dokumentuje 
technickú vyspelos  a zru nos  našich 
predkov.  
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Kaštie (19a) postavený 
v prvej polovici 19. stor. 

slúži ako galéria 
Kysuckého múzea. Jadro 
expozície tvoria výtvarné 
diela kysuckých maliarov 

a sochárov, doplnené exponátmi alších slovenských výtvarníkov. 
V prírodnom parku v okolí kaštie a možno absolvova  príjemnú 

prechádzku. Nad centrom obce sa nachádza pútnické miesto 
Oš adnická kalvária 

Je najvyšším
vrcholom
Kysuckých
Beskýd (20).
Geologicky je 
tvorená ra ianskou
jednotkou so 
striedaním ílov 
a pieskovcov 
s charakteristickým 
výskytom
pieskovcových
pseudojaský .

Horský masív tvorí krajinnú 
dominantu so zachovalými lesnými 
spolo enstvami bu ín a smre ín. Na 
území bola vyhlásená v roku 1976 štátna 
prírodná rezervácia s rozlohou 313 ha. 
Z vrcholu je nádherný kruhový výh ad.

Je tu zriadený turistický hrani ný prechod pre peších turistov do susedného 
Po ska. V lokalite je vybudované významné turistické centrum Snowparadise 
Ve ká Ra a s komplexom lyžiarskych zariadení a rozsiahlymi ubytovacími 
kapacitami. V lete je v prevádzke zábavný park s rôznymi adrenalínovými 
atrakciami. Z osady Dedovka a alíky vedú na hrebe  seda kové lanovky.

Chránený
prírodný
výtvor. 
Ochrana

slabo minera-
lizovaného
sírovodíkového
prame a (21)
vytekajúceho
z flyšových vrstiev. 

Chránený prírodný 
výtvor, ochrana 

mineralizovaného
prame a

s pravidelnými 
výronmi metánu (22).

21.
Bukovský 
prame 22.
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Husárik
23.

Prímestské turistické, 
rekrea né a lyžiarske 
stredisko adce. V areáli sa 
nachádza horský hotel (23)
a lyžiarske vleky.

Miesto, na ktorom sa pretínajú hranice troch európskych štátov 
(24), eska, Po ska a Slovenska. V roku 1994 tu boli blízko seba 
osadené tri žulové monolity, z ktorých každý stojí na území iného  
štátu.  Lokalitou prechádza hlavná európska rozvodnica ierneho
a Baltského mora. Na moravskej strane územia je rázovitá horská 

lyžiarskej magistrály.
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Kopani iarska
obec založená 
v 17. stor. Cestný 
a železni ný
hrani ný prechod 
do Po ska. V miestnej asti Serafínov stredisko 

zimných športov s tromi vlekmi, východiskové miesto Kysuckej 
lyžiarskej magistrály. Na hrebeni nad obcou je vybudovaná veterná
elektráre (25a). V blízkosti kostola sa nachádza kalvária (25b)
k Sedembolestnej Panne Márii, ojedinelá svojho druhu na Slovensku.

Skalité
25.

26.
Milošová - Mego ky V opustenom 

kame olome na 
konci dediny je 

možné obdivova
ojedinelý geologický 

jav – pieskovcové
skalné gule (26a).

Skalné útvary 
s priemerom 0,3 – 2,6 m 

vajcovitého až takmer 
gu ovitého tvaru vznikli 
pravdepodobne po as

tektonického formovania 
tejto oblasti. Skuto ný

spôsob a prí ina vzniku 
týchto tajomných 

skalných útvarov však 
ostáva dodnes zahalená 

rúškom tajomstva.
Ne aleko kame olomu

sa nachádza umelá
vodná nádrž (26b),

ktorú s ob ubou
navštevujú rybári 

a turisti.
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Najvyšší vrch slovenskej asti
hrebe a Moravskosliezskych 
Beskýd. Ponúka nádherné
výh ady (27a) na Malú Fatru 
a Moravu. V hrebe ovej asti je 
vyhlásená prírodná rezervácia so 
zachovalými lesnými porastmi, 
ktoré sú ukážkou pôvodnej 
drevinovej skladby lesov tejto 
oblasti.  Malý Polom (1061 
m n. m.) – národná prírodná 
rezervácia zameraná na 
ochranu prirodzených lesných 

spolo enstiev jed ových bu ín s prímesou 
smreka vo vyšších polohách flyšovej oblasti 
Moravsko-sliezskych Beskýd. Ojedinele sa 
tu vyskytujú pieskovcové skalné hrany (27b)
a terénne depresie s výskytom vzácnych 
vlhkomilných rastlín (plavúne, rebrovka).

28.
Kloko ovské
skálie

Chránené
nálezisko,
ochrana
skalnej

pieskovcovo-zlepencovej hrany 
s výskytom zaujímavých pieskov-
cových gú (28) s priemerom až 
70 cm. Patrí medzi najvýznamnejšie 
geologicko-morfologické územia 
na Slovensku.
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Zachovalé zvyšky
pramenísk (29)
a zamokrených depresií, 
ktoré sú stanovištiami 
vlhkomilných spolo enstiev
s prítomnos ou zriedkavých 
a ohrozených druhov 
rastlín. Lokalita je vyhlásená 
za chránené územie 
európskeho významu.

30.
Biely Kríž
(840 m n.m.) 

Významná rekrea ná
oblas  a  križovatka 

Moravsko-sliezskych
Beskýd a Turzovskej 
vrchoviny. V lokalite 
pramení rieka erná
Ostravice (30).

V katastri obce sa nachádza chránený prírodný 
výtvor, Kor anský ropný prame (31), s  výskytom 
povrchového výveru ropy a plynu na geologickom 
podklade z naftonosného flyšu. Obec je aj 
východiskovým miestom na známe pútnické miesto  
Živ áková.

32.

Ve mi známe pútnické miesto
(32) na hore Živ ák s kaplnkou 
Panny Márie Krá ovnej pokoja 

(1993). V okolí kaplnky sa 
nachádza nieko ko lie ivých

prame ov. Z obce Kor a a mesta 
Turzovka vedie k vrcholu 

krížová cesta.
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Jedine ný exemplár starého bresta
hrabolistého (33), ktorý má vysokú 
biologickú, kultúrnu a vedeckú hodnotu. 
So  svojím vekom, ktorý sa odhaduje na 
400 rokov patrí medzi najstaršie stromy 

34.
Makov Kasárne Významné stredisko letnej 

a zimnej turistiky (34),
poskytuje možnosti ubytovania 
a stravovania. V lete je lokalita 
vyh adávaná pešími turistami 
a cykloturistami, v zime sú 
k dispozícii lyžiarske vleky 
a udržiavané bežecké trate. 

Najvyšší vrchol 
Javorníkov
(35), národná 
prírodná
rezervácia, patrí 
medzi najstaršia 
chránené
územia na 
Kysuciach.
Chránené
sú pôvodné, 
pralesovité
jed ovo-bukové
porasty so 
smrekom.
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Významný cestný 

a Vsetínskom  v eskej
republike. Za ína sa 
tu náu ný chodník 
Javorníkmi. Na hranici 

v roku 1975 postavený 
pamätník padlým 
partizánom (36).
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1.1.

2.2.

3.a3.a

3.b3.b

4.4.

5.5.
Horec luská ovitý

6.6.

7.7.

8.8.

9.9.

10.10.

11.11.

12.12.

13.a13.a

13.b13.b

14.14.

15.a15.a 15.b15.b

Pozoruhodný prírodný útvar (16) v obci Vychylovka
16.16.

17.a17.a

17.b17.b

Za osadou Vychylovka, smerom 
k štátnej hranici s Po skom
sa nachádza prírodná
pozoruhodnos (18) 18.18.

19.a19.a

19.b19.b

20.20.

21.21.

22.22.

23.23.

24.24.

25.a25.a

25.b25.b

26.a26.a

26.b26.b

27.a27.a

27.b27.b

28.28.

29.29.

30.30.

31.31.

32.32.

33.33.

34.34.

35.35.

36.36.
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LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca

LESNÉ INFORMAČNÉ 
KANCELÁRIE 

nájdete na odštepných 
závodoch a lesných správach 

LESOV SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY, š.p., Banská 

Bystrica. Zamestnanci 
tohto podniku vám 

v nich ochotne poskytnú 
informácie o lesníckych, 

ale aj turistických, 
kultúrnych a historických 

pozoruhodnostiach svojho 
regiónu.  Zároveň tu  radi 
prijmú vaše pripomienky 

a podnety.  

Lesné informačné kancelárie - kancelárie 
spolupráce lesníkov s verejnosťou!  

Ozdravné opatrenia

Lesníci venujú zvýšenú pozornosť realizácii ozdravných 
opatrení v najviac postihnutých lokalitách. Vykonáva sa 
letecké vápnenie a prihnojovanie lesných porastov, 
ktoré napomáha zlepšeniu chemizmu pôdy, a tým aj 
životných podmienok pre lesné porasty.

III.

Starostlivosť o zver a poľovníctvo

Kysucké lesy ponúkajú okrem krásy prírody, 
produkcie dreva či ochrany prostredia pre život 
človeka ešte ďalšie lákadlo, ktorým je hojnosť 

poľovnej zveri. OZ Čadca obhospodaruje 
tri poľovné revíry s celkovou výmerou 

8623 hektárov. V nich sa loví prevažne raticová 
zver jelenia, danielia, srnčia a diviačia, ale 

ponúkame i odstrel veľkých šeliem. V záujme 
zlepšenia trofejovej kvality danielej zveri sme 

vybudovali aklimatizačnú zverničku na výmere 
20 hektárov, do ktorej bola vypustená danielia 

zver z iných oblastí Slovenska s kvalitným 
genetickým základom. V našich revíroch sme 
vybudovali lapacie zariadenia na odchyt rysa 

ostrovida. Odchytené jedince sa použili na 
zazverovanie a navrátenie tejto krásnej šelmy 

do hôr v štátoch západnej Európy, kde boli 
v minulosti činnosťou človeka vyhubené.

IV.

Chaty 
a ubytovacie 
zariadenia

A  
CHATA POVINA

Chata Povina sa nachádza 5 km od 
Kysuckého Nového Mesta v Povinskej doline. 
K dispozícii je 6 lôžok v dvoch miestnostiach 
a spoločenská miestnosť s krbom. 
Vykurovanie je elektrické v kombinácii 
s teplovzdušným na tuhé palivo.

C CHATA DEDOVKA

Novovybavená a renovovaná drevená chata 
je umiestnená blízko turistického centra 
Veľká Rača – Dedovka,  pohodlne dostupná 
z obce Oščadnica. V chate je možnosť 
ubytovať sa v piatich troj a dvojposteľových 
izbách. K dispozícii je tiež spoločenská 
miestnosť s krbom, plne vybavená kuchyňa, 
WC a sprchové kúty. Oščadnica ponúka 
možnosti navštíviť známe lyžiarske stredisko, 
turistické atrakcie alebo reštaurácie. Ak 
hľadáte pokoj a ticho, stačí vyjsť za chatu na 
prechádzku okolitými lesmi. Chata je ideálna 
pre menšie skupiny, firmy alebo rodinné 
dovolenky s priateľmi.

D CHATA TICHÁ I.

Táto chata spolu s chatou Tichá II. je 
umiestnená v tichom prostredí lesov 
Kysuckých Beskýd. Je to ideálna lokalita pre 
turistiku, s možnosťou nádherných výhľadov 
na okolitú krajinu. Nachádza sa iba 3 km 
od obce Oščadnica. V chatke je 6 postelí 
v dvoch izbách. Je to vhodné miesto pre 
rodinnú dovolenku alebo víkend voľna pre 
malé skupiny. K dispozícii je plne vybavená 
kuchyňa, spoločenská miestnosť s krbom, 
elektrické kúrenie. 

F CHATA BACKOVÁ

Príjemná horská drevená chatka poskytuje 
obzvlášť pohodlné ubytovanie. Leží 
v atraktívnom prostredí Turzovskej 
vrchoviny. Je ideálnym miestom pre 
turistiku s množstvom úžasných prírodných 
scenérií. Obec Olešná je vzdialená iba 
5 km od tohto pokojného miesta. V chatke 
je 16 postelí v 4 izbách, plne vybavená 
kuchyňa, spoločenská miestnosť s ohniskom 
a televízorom, sauna a elektrické kúrenie. 

E CHATA TICHÁ II.

Spolu s Tichou I. ponúka ideálnu možnosť 
strávenia dovolenky pre dve rodiny. Vďaka 
svojej polohe je to vhodná turistická 
základňa. Atraktívne vybavená drevená 
chatka umožňuje ubytovanie v dvoch izbách 
so 6 posteľami. Ďalej je k dispozícii plne 
vybavená kuchyňa, spoločenská miestnosť 
s krbom, elektrické kúrenie a v prípade 
záujmu aj sauna. 
Večery pri oboch chatkách je možné 
spríjemniť posedením pri ohnisku pod 
altánkom vedľa chát. Táto obzvlášť vhodná 
lokalita je iba 5 km od Veľkej Rače, známeho 
letného a zimného turistického centra 
s mnohými atrakciami. Je ľahko dostupná 
z neďalekej obce Oščadnica. 

Doporučené trasy letnej a zimnej turistiky

1. Čadca – Bryndzárovci – Javorské – Liesková – Tri kopce – Skalité

2. Čadca – Kýčera – Chotárny kopec – Petránky – Jakubovský vrch – Capová – Kazícka Kýčera  - Budatín

3. Stará Bystrica – Senkov – Sedlo pod Orlom – Veľká Rača – Úpratiská – Kalinový vrch – Oščadnica
4. Čierne – Stankovo – Tri kopce – Švancárovci – Starý košiar – Vreščovka

5. Vychylovka Rycierky – skanzen – sedlo Demänová – Svitková – Vychylovka Šudovci

6. Kysucká lyžiarska magistrála - 42 km udržiavaných bežeckých lyžiarskych trás. 
     Turisti si podľa uváženia a aktuálnych podmienok môžu vyberať varianty trás rôznej náročnosti a dĺžky.

7. Kysucká cyklomagistrála

Milí návštevníci a priatelia lesa!

Zavítali ste na Kysuce, do prekrásneho 
severozápadného regiónu Slovenska, 

kde sa krása prírodného prostredia 
snúbi s nesmiernou vytrvalosťou 

a húževnatosťou jednoduchého človeka.  
Život tu bol vždy bojom človeka 

o prežitie. Tento boj sa veky vekov 
ťahal  storočiami a ešte aj dnes cítiť 
jeho dôsledky, ktoré sa prejavujú v  

obrovskej rozdrobenosti vlastníckych 
vzťahov. Ľudia okrem kamenistých 

roličiek, na ktorých hospodárili, skúšali 
šťastie aj vo svete. Kto sa vrátil 

a zarobil, investoval do nehnuteľností, 
do pôdy a lesa. V lese je však potrebné 

odborne hospodáriť. V súčasnosti túto 
funkciu plní Odštepný závod Čadca 
so  sídlom v Krásne nad Kysucou, 

kde sa nachádza aj jedna z lesných 
informačných kancelárií. 

Nuž a čo vám môžeme ponúknuť? 
V zime lyžovačku na skutočne európskej 

úrovni, na upravovaných lyžiarskych 
svahoch. V lete si návštevníci  môžu 

nazbierať plné košíky húb  a čučoriedok. 
Na jeseň  sa lesmi ozýva volanie lásky 

kráľa lesov – jeleňa, ktorého ručanie 
rezonuje v človeku ako  neopakovateľný 

zážitok. Tieto pocity je možné ešte 
umocniť v našich horských chatách pri 

praskajúcom a plápolajúcom ohni.
Nechceme vám, milí návštevníci, tieto 
pocity len opisovať, ale želáme si, aby 

ste ich u nás sami a na vlastnej koži 
prežili. A aby ste  sa  s nimi podelili 

aj s vašimi známymi. Všetkých vás tu 
vždy radi privítame.

Lesu zdar! 

Vaši lesníci 
z Odštepného závodu Čadca

Zakladanie a výchova lesa

Lesníci vykonávajú umelú obnovu lesa na miestach, 
kde nie je možné využiť prirodzenú obnovu mladých 
lesných porastov. Následne sa starajú o ochranu 
mladých porastov pred burinou a zverou.
Cieľom výchovných a prebierkových zásahov je 
vypestovať odolné lesné porasty schopné plniť všetky 
funkcie lesa aj v nepriaznivých, človekom zmenených 
podmienkach prostredia. Najväčší dôraz sa pritom 
kladie na zabezpečenie verejnoprospešných funkcií lesa, 
z ktorých najdôležitejšie sú pôdoochranná (ochrana 
pred zosuvmi), vodohospodárska (vodárenská nádrž 
Nová Bystrica), ale i rekreačná a zdravotná 
funkcia lesa. 

II.

– cyklotrasa prechádzajúca 
celou dolinou rieky Kysuca, 
od Makova pokračuje cez 
Turzovku, Čadcu, Krásno 
nad Kysucou ďalej Novú 
Bystricu a Vychylovku, kadiaľ 
je možné prejsť na Oravu. 
Na trase si turisti môžu 
vybrať úseky vhodné pre 
cestné i horské bicykle. 

KONTAKTY
LESY SR, š.p.

odštepný závod Čadca
Lesnícka 1118

023 02 Krásno nad Kysucou
Tel: +421 41 4385210, E-mail:lesyca@lesy.sk

www.lesy.sk

Odumieranie smrečín

Vnímavému návštevníkovi kysuckej prírody celkom iste 
neunikne skutočnosť, že kysucké smrečiny na niektorých 
lokalitách prežívajú vo veľmi zlom zdravotnom stave alebo 
dokonca odumierajú. Týka sa to najmä lesných porastov 
v Bystrickej doline a v okolí Čadce. Je to spôsobené 
komplexom faktorov, ktoré nepriaznivo pôsobia na lesné 
porasty vo forme kyslých dažďov, exhalátov z tovární, 
klimatickými zmenami a v neposlednom rade aj nevhodným 
drevinovým zložením porastov, ktoré boli založené 
v minulosti. Takto oslabené porasty napádajú drevokazné 
huby a následne podkôrny hmyz. 

I.

B CHATA KLUBINA

Chata leží v Klubinskej doline na úpätí 
Veľkej Rače – známeho letného a zimného 
turistického centra. Dostanete sa k nej 
pohodlne z neďalekej dediny Stará Bystrica. 
Priestranná drevená chata v prostredí lesov 
ponúka ubytovanie pre 14 osôb. K dispozícii 
je plne vybavená kuchyňa, 2 spoločenské 
miestnosti s krbmi, WC a sprcha, elektrina 
na benzínovú elektrocentrálu 
a ohnisko pred chatou.

Ho
re

c l
us

ká
čo

vit
ý

Legenda

Hranica OZ
Sídlo LIK
Pozoruhodnosti
Pozorovanie zveri

Chaty a ubytovacie 
zariadenia
Lesnícke reálie

Jelenia
Srnčia

Medveď
Diviačia
Muflón
Rys
Daniel

Vlk
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