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Naučná cyklostezka

Megoňky–Šance
Geopark

Podrobný turistický průvodce
Naučnou cyklostezkou Geopark Megoňky–Šance

Texty: Mgr. Lukáš Jurga (Megoňky), Mgr. Alena Kolčárková (Šance)
Foto: PaedDr. Jaroslav Velička, archív vydavateľstva MAGMA, archív mesta Čadca, archív obce Mosty u Jablunkova, archív GOTIC
Vydalo: Mesto Čadca v spolupráci s obcou Mosty u Jablunkova, 2018 / Výtvarný návrh a spracovanie: Mária Ščuryová – MAGMA

Celková délka společné naučné cyklos-
tezky je 7 800 m, přičemž územím Čadce
prochází v délce 4 500 m a územím obce
Mosty u Jablunkova v délce 3 300 m.



1 Kamenné gule Megoňky (20 m)
Milošovské šance (630 m)
Prírodná pamiatka Filůvka (620 m)
Prírodná pamiatka Motyčanka (1200 m)

2 Prírodná rezervácia Vřesová stráň (210 m)

3 Veľké Šance (hradisko, opevnenie) (200 m)

4 Staré Šance (hradisko, opevnenie) (1470 m)

5 Vodná nádrž Milošová (na trase)

* Pokud přicházíme směrem od Čadce, na trasu se na-
pojíme odbočkou k vodní nádrži Milošová (pod kostel).

vodNí Nádrž MiloŠová – je zde posezení, lavičky,
bývá zde mnoho rybářů, pikniky.

* Trasa pokračuje okolo nádrže mírným stoupáním 
k domům, nad nimiž je pěkný výhled na kostel a jeho
okolí, vidno i Malou Fatru a její vrchy Velký rozsutec
či stoh. Na autobusové zastávce při rozcestníku odbo-
číme doleva ke Geoparku Megoňky. Nedaleko jsou Mi-
lošovské šance.

přírodní památka Geopark MeGoňkY – lom, ve
kterém se v minulosti těžil kámen, odkryl zajímavou
geologickou raritu – kulovitou odlučnost hornin.
Město čadca zde vytvořilo zajímavou geologickou
expozici s přístřeškem pro turisty. 

* Cesta pokračuje směrem na Českou republiku, hra-
nice je vzdálena jen několik desítek metrů. Procházíme
přes české osady Filůvka a Motyčanka, ve kterých se na-
cházejí přírodní památky – mokřadní louky.

přírodní památka Filůvka – tvoří ji 7 ha luk a pa-
stvin, podmáčených a rašelinných ploch. zatímco
okolní země a její využívání se podstatně změnily,
Filůvka zůstala jakoby zapomenuta. Díky tomu se
zde nachází množství chráněných rostlin a živoči-
chů.

přírodní památka MotYčaNka – mokřadní louka 
s typickými prvky vegetace je ojedinělá a vzácná 
v této oblasti. Je životním prostředím množství
vzácných chráněných druhů živočichů a rostlin.

* Na Šancech, obecní části Mostů u Jablunkova, je mož-
nost občerstvení, nákupu potravin, dá se zde zahrát
tenis a fotbal. Pod hlavní cestou se nachází přírodní re-
zervace Vřesová stráň.

přírodní rezervace vřesová stráň – zarůstající ra-
šelinná louka a svahové pastviny s převážně smrko-
vým lesem. Je biotopem mokřadních druhů
živočichů a vzácných ohrožených druhů rostlin. Má
rozlohu 7,81 ha a jako přírodní rezervace byla vyhlá-
šena v roce 1990.

* Pokračujeme po hlavní silnici směrem na Slovensko,
při rozcestníku odbočíme doleva k historickému opev-
nění Šance.

Národní kulturní památka ŠaNce – zachovány po-
zůstatky obranného systému jsou situovány na stra-
tegicky výhodně vysoké poloze, díky níž bylo možné
hlídat cestu a přilehlé údolí. Nádherné rozhledy
umožňují dokonale vidět celé Mosty u Jablunkova,
hřebeny okolních hor, vlakovou trať a tunely v Mos-
tech u Jablunkova.

* Pokračujeme dále a při nejbližší příležitosti z hlavní
silnice odbočíme doleva. Vystoupáme opět na slovens-
kou stranu, do osady Dejovka. Zde se dá odbočit k his-
torickému opevnění Staré Šance, které byly postaveny
pravděpodobně ještě do konce první poloviny 16. sto-
letí, v pramenech se poprvé zmiňují v roce 1578 jako
Alte Schantze.

* Panelová cesta z Dejovky do Kadlubca prochází vedle
louce, na kterou doporučujeme vystoupat, je zde
krásný výhled na Malou Fatru a Město Čadca a její
části Horelica a Drahošanka. Na kopci oproti zas vidět
začátek trasy – milošovský Kostel Sedmibolestné Panny
Marie, Megoňky, vpravo Šance. V posledních úsecích
cesty doporučujeme sjet z kola, klesání je zde velmi
prudké. Pokračujeme po cestě z Milošové do Čadce.

popis trasy
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Kamenné koule Megoňky (20 m)
Milošovské šance (630 m)
Přírodní památka Filůvka (620 m)
Přírodní památka Motyčanka (1200 m)
Přírodní rezervace Vřesová stráň (210 m)
Velké Šance (hradiště, opevnění) (200 m)
Staré Šance (hradiště, opevnění) (1470 m)
Vodní nádrž Milošová (na trase)



Nadmořská výška: 420 m n. m. 
GPS souřadnice: 49°26′09″S 18°47′32″V 
Adresa městského úřadu: Mestský úrad, 
Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca 
E-mail: sekretariat@mestocadca.sk 
Tel.: +421 41 430 22 12 / Web:
www.mestocadca.sk / Facebook: Mesto Čadca

Nadmořská výška: 490 m n. m.
GPS souřadnice: 49°31′34″S 18°45′13″V
Adresa obecního úřadu: Mosty u Jablunkova
800, 739 98 Mosty u Jablunkova
E-mail: obec@mostyujablunkova.cz
Tel.: +420 558 337 911 / Web:
www.mostyujablunkova.cz, www.gotic.cz
Facebook: Informační centrum Mosty u Jablunkova

* Největší sídlo na Kysucích.
* Rozprostírá se v pohořích Beskyd a Javor-

níků, v povodí řeky Kysuce.
* Statut okresního města, sídlo okresních in-

stitucí.
* Počet obyvatel cca 26 000.
* V městských sídlištích žije přibližně polo-

vina obyvatel, část žije v dolinách řek Ča-
dečka, Milošová a v místní části Horelica.

* Sousedí na severu s českou obcí Mosty u Ja-
blunkova a s Kysuckými obcemi: Svrčino-
vec, Oščadnica, Raková, Zákopčie a městem
Krásno nad Kysucou.

* Městská práva byly Čadci uděleny v roce
1778 císařovnou Marií Terezií.

* Je sídlem sedmi středních škol, které denně
navštěvují tisíce studentů, včetně jedineč-
ného gymnázia s bilingvální sekcí zemí V4.

* Goralská obec s kulturními tradicemi.
* Rozprostírá se v pohoří Moravskoslezských

Beskyd.
* Počet obyvatel téměř 3 800.
* Sousedí s městem Čadca a Jablunkov.
* Obcí prochází mezinárodní trať z Bohumína

do Čadce.
* Většina obyvatel mluví nářečím „po na-

šimu“ používaným v česko-polsko-sloven-
ském pohraničí.

* První zprávy o osídlení pocházejí z 2. polo-
viny 16. století.

* Pro turisty a rekreanty je v okolí k dispozici
několik rekreačních středisek a chat. 

* V obci aktivně funguje Gorolské turistické
informační centrum (GOTIC, příspěvková
organizace), které sídlí v atraktivním pro-
středí dřevěnky na Fojtství.

Základní informace 
o městě Čadca

Základní informace o obci
Mosty u Jablunkova
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Vizualizace revitalizace areálu
přírodní rezervace Megoňky 
v katastru města Čadca.

Obrovská kamenná koule,  jejíž průměr je
2,6 metru a odhadovaná váha 25 tun. 

Přírodní památka se nachází v katastru okresního města Čadca v části Milošová, v osadě Me-
goňky. Lokalita je součástí Turzovské vrchoviny oblasti Západních Beskyd.
Přírodní památka Megoňky se nachází na místě dnes již opuštěného pískovcového lomu v blíz-
kosti státní hranice České a Slovenské republiky. A právě vznik lomu přispěl k objevení těchto
zajímavých geologických struktur. V současnosti lomu, kde lze pozorovat kulovitou odluč-
nost skal a výlupky kulovitého tvaru dominuje obrovSká kAMENNá koulE, jejíž průměr
je 260 centimetrů a odhadovaná váha 25 tun.
Uprostřed lomu město Čadca právě dokončuje geologickou expozici a výstavbu turistického
přístřešku podle návrhu Ing. arch. Ivana Jarinu. Ten ho navrhl ve tvaru koule, připomínající
vzácné geologické rarity v Megoňkách, ale i inspirující k úvaze o vesmíru, jehož jsme součástí.
Tyto kameny zde vznikly mnohem dříve, než v této oblasti byli lidé.

Geopark Megoňky
přírodní památka
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Kamenná koule, která je v západní části lomu.

Rybník a jeho březová alej je
fantastickým místem pro relax.

V osadě Megoňky je nízký provoz, 
proto tu jezdit mohou bezpečně 
na kole i malí.

Megoňky se stávají stále vyhledávanější
turistickou lokalitou ve městě Čadca.

Detailní pohled na největší kouli v kamenolomu Megoňky.



98 V blízkém lese najdeme několik mohutných pískovcových bloků.

Kamenná koule v lese nad lomem.

Kamenných výlupků je v lomu více, třeba je však hledat.

původ a vznik kamenných koulí
Původ a zejména vznik kamenných koulí není zcela objasněn. Teorií o tom, jak koule vznikly je
několik – od těch nejpravděpodobných, přímo až magických či pohádkových, až po ty s vědec-
kým základem. Někteří lidé tvrdili, že se jedná o zkamenělé vejce dinosaurů, jiní říkají, že jsou
to díla mimozemšťanů, nebo že prostě dopadly z vesmíru na zem. Tato poslední teorie je však
snadno vyvratitelná, protože v místě, kde se koule nacházejí, není žádný kráter, který by tuto
teorii dokazoval.
Jiné teorie, které mají vědecký základ, se snaží vysvětlit vznik koulí za působení příbojových
vln v oceánských pánvích pradávného moře, zpevňováním sedimentů při jejich stání. Ně-
kteří geologové připodobňují vznik těchto kamenných koulí ke koulím sněhovým. Toto kulovité
uspořádání mohlo vzniknout postupným nabalováním písku a jiného materiálu na podmoř-
ském svahu při seizmických otřesech či sesuvech podobně, jako kutálející se sněhová koule ze
svahu.
Avšak geologický průzkum v lokalitě Megoňky nasvědčuje úplně jiné teorii vzniku kamen-
ných koulí. Při procesu tvorby usazenin (sedimentů) docházelo k různým chemickým, biolo-
gickým či fyzikálním procesem. Tyto sedimenty, které vznikaly na dně prehistorického moře po
tisíce let, si ve své struktuře zachovávaly vodu ještě mnoho milionů let, a to i po překrytí mlad-
šími usazeninami. Pro usazené horniny je typický výskyt různých nehomogenních látek jako
jsou schránky živočichů, či jiné kamenné struktury, které mají odlišné složení než okolní masa
sedimentů. Tyto nehomogenity ovlivňují okolní usazeniny tak, že v nich zvýší koncentraci látek,
ze které jsou složeny. Díky tomu se látky, které jsou rozpuštěny v okolním sedimentu stahují
do míst, kde je jejich primární zvýšená koncentrace. Toto šíření látek umožňuje zmiňovaná
voda, která je v usazeninách stále přítomna. Při ideálních podmínkách útvar, který vznikne sta-
hováním látek směrem do centra koncentrace, je koule.
kamenné koule je v okolním sedimentu většinou problém rozeznat. Svou krásu dokáží
ukázat až vlivem zvětrávání, působením deště, větru, sněhu ledu, ale i vlivem otřesů 
v dobách, kdy kamenolom ještě fungoval. Tehdy se dokáží oddělit od mateřského sedi-
mentu dle svého kulovitého ohraničení. A právě to je i případ koulí v Megoňkách.
Nebýt otevření kamenolomu v této lokalitě, je možné, že bychom o této výjimečnosti vůbec ne-
věděli. Je více než pravděpodobné, že hluboko v zemi se nacházejí další, které jsou ještě ukryty
před zraky lidí.



Kamenné koule jsou budovány ze slepenců různé zrnitosti,
které jsou však na mnoha místech rozpukané 
vlivem zvětrávání, nebo přerůstání 
kořenů rostlin.
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Kamenné koule ukryté v kamenném bloku.

Hladina vodní nádrže Milošová, která vznikla za
účelem chovu ryb pro sportovní rybářství, ochrany
před povodněmi a rekreace.

význam přírodní památky Megoňky
Význam přírodní památky Megoňky je velký a to z různých důvodů. Díky jedinečnému je vý-
znamnou geologickou lokalitou vhodnou pro vědecké zkoumání.
Zároveň se Megoňky stávají i živou učebnicí geologie, a tudíž vhodnou lokalitou pro ukázku
stavby flyšového pásma. Dominují zde mohutné pískovcové bloky, které jsou však na mnoha
místech rozpukané vlivem zvětrávání, nebo přerůstání kořenů rostlin. Mezi pískovci se na-
cházejí jílovité břidlice. V kamenolomu také najdeme i slepence různé zrnitosti, z nichž jsou
budovány i kamenné koule.
Při pohybu po kamenolomu však netřeba riskovat. Musíme mít na paměti, že horniny jsou
rozpukané a tudíž se mohou se snadno uvolnit. Ze zvětralých hornin se všude nachází jemná
suť, která pohyb ztěžuje a činí nebezpečným zvláště při nevhodně zvolené obuvi.
Megoňky se však stávají stále častěji vyhledávanou lokalitou. To nasvědčuje tomu, že i ne-
živé věci v přírodě mohou být pro člověka velmi zajímavé. Mnoha návštěvníků nutí přemýšlet
nad možností vzniku kamenných koulí, podněcují k debatě, vyhledávání dalších informací 
a zájmu o neživou přírodu. Proto se návštěva této lokality může stát směrodatnou zejména
pro žáky v jejich dalším životním směřování a v rozhodnutí se pro studium geologie a historie.



Centrální kamenná koule v lomu.
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Klokočovské skály

kamenné koule ve světě
To, že Megoňky jsou výjimečné v celosvětovém měřítku, do-

kládá i fakt, že takové kamenné kulovité útvary podobné velikosti
se nenacházejí nikde v Evropě. Kamenné koule menších rozměrů se na-

cházejí také v sousední České republice a to při obcích Vidče a Rousínov.
V rámci celého světa jsou podobné útvary známé z Nového Zélandu, kde jim

dali pojmenování Moeraki Boulders. Jsou vulkanického původu a vyskytují se
podél pobřeží. Jejich věk byl stanoven na 4 až 5,5 milionů let. Absolutní prvenství

v počtu, velikosti a dokonalém kulatém tvaru drží středoamerický stát Kostarika.
Počet nalezených koulí překračuje hranici 500 kusů. Většina z nich je z vulkanických
hornin jako například gabro, či granodiorit a jiné jsou budovány i z vápenců. Některé 
z těchto koulí dosahují průměr více než 2,5 metru a váhu 16 tun. Mnoho koulí bylo z na-
leziště nelegální odebraných a nacházejí se v soukromých sbírkách, nebo muzeích po
celém světě. Pro výjimečnost tohoto naleziště a jeho záchranu před dalším rabováním
byly místa výskytu těchto dokonalých koulí v Kostarice zapsáno na seznam světového
dědictví UNESCO.

kamenné koule na kysucích
výskyt kamenných koulí v Megoňkách však není na Kysucích jediný. Pískovcové koule se na-
cházejí v pískovcovém pásu širokém 250-500 m a dlouhém přibližně 15 kilometrů. Tento
pás se táhne od Klokočova až po místní část Čadce – Milošová (osada Megoňky). V tomto pásu
se nachází množství pískovcových či zlepencových koulí s různými tvary od vejčitého až po
téměř dokonalou kouli s různým průměrem. Podél tohoto pásu se nacházejí i jiné lokality s vý-
skytem kamenných koulí, avšak ne tak velkých jako ty, které se nacházejí v lokalitě Milošová-
Megoňky.
Za zmínku stojí lokalita klokočovské skály v katastru obce Klokočov. Tato lokalita byla vyhlá-
šena i za přírodní rezervaci. V přírodní rezervaci Klokočovské skály se nachází několik menších
kamenných koulí, z nich největší má průměr 80   centimetrů. Je zde vidět i několik otisků, ve kte-
rých se kamenné koule v minulosti nacházely. Kromě zmíněné přírodní rezervace, se v Kloko-
čově nacházejí kamenné koule i v lokalitě Klokočov-Kornica.
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Kamenolom ze země působí monumentálne.

Nová cesta vedoucí z osady Filůvka ke Geoparku Megoňky.

Jedinečný zážitek v Geoparku
Megoňky
Na celém světě existují území, které jsou svým způsobem atraktivní a přitahují návštěvníky 
z různých koutů  země. Zajímavými mohou být pro svou přírodní, historickou nebo jinou hod-
notu. Jsou zajímavé určitým významem, jedinečností nebo krásou.
v momentě, kdy člověk vstoupí do této monumentální oblasti, pociťuje sílu přírody. Mo-
hutné skály, pyšně tyčící se stromy na každého dohlížejí a čekají, zda si někdo pod jejich větvemi
neodpočine, a tak zapomene na všechny starosti. Toto místo vás okouzlí svou krásou, harmonií
a čistotou.

výhled, který se vám naskytne na samém vrcholu lomu, vzbudí myšlenku, že všechno to,
co dole vidíte, je krásné a je to největší bohatství, které zůstane v mysli a v srdci, když si
ho tam uchováme.
vychutnávejme si proto okamžiky v přírodě, protože ta krása se do vás vpije tak velmi, že
z ní budou moci pít i další. Jde o okamžiky, pohledy, zážitky, které v člověku mění postoj
k přírodě a také proto je kontakt mezi přírodou a lidmi tak důležitý.

Osada Megoňky
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Osady tu jsou hodně fotogenické.

Cyklotrasa vede i kolem Kostela
Sedmibolestné Panny Marie.

Osada Megoňky.

Nejkrásnější část trasy vede z Megonek
k vodní nádrži Milošová.
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význam Jablunkovského průsmyku na
historických cestách
Jablunkovský průsmyk tvoří nejnižší body hřebene Beskyd, a proto je místem nejlehčího pře-
chodu ze severu na jih. Odnepaměti tu proto vedla obchodní cesta, které se od starověku říkalo
jantarová. Ve středověku ji nazývali „měděnou“, protože se po ní dopravovaly měděné rudy
ze Slovenských nalezišť do Vratislavi a pak dále na západ. Na základě údajů z roku 1519 víme,
že se zde celkově v tomto roce přepravilo téměř 20 000 centýrů mědi (centýr Slezský = 52,9 kg,
teda 1 058 000 kg). Ještě později tudy jezdili slezskí kupci a tehdy nesla název Furmanec.
Cestu však využívali nejen kupci, ale i vojska. Ty většinou v době válečných šarvátek mířily
k hranicím nepřátelských zemí. Jablunkovský průsmyk rozšiřoval svůj význam zejména na
konci 15. století, kdy se Slezsko stalo nakrátko součástí uherské Koruny. Význam Jablunkov-
ského průsmyku v druhé polovině 16. století začal klesat z důvodu zavedení nových vysokých
hraničních cel Ferdinandem I. Habsburským, neklidných hranic a útokům Uhrů. Právě kvůli to-
muto důvodu Vratislavští kupci začali preferovat trasu vedoucí přes Zywiec do Krakova (dnešní
Polsko).

Šance
Národní kulturní památka

Dřevěnou maketu bývalého opevnění Šance si mohou turisté prohlédnout 
v turistickém informačním centru GOTIC v centru obce Mosty u Jablunkova.

Současný pohled na zanikajíci část
kamenné pevnosti.
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Letecký pohled z 90. let.
Jasně viditelný typický hvězdicový tvar.

Kresba rekonstrukce pevnosti Velké Šance
koncem 18. století. 
Autorem je Jan P. Štěpánek.

Ve vnitřní části bývalého opevnění byl 
vybudován chodník z kamene.

vznik a historie Šancí
Zásadní význam pro vznik Jablunkovských obranních valů nazývaných Šance měla bitva
u Moháče v roce 1526. Tam zahynul český a uherský král Ludvík Jagellonský a Těšínské kní-
žectví připadlo Habsburkům. byl to také začátek turecké expanze do střední Evropy. Ne-
jstarší zmínka o tzv. starých šancích má datování 13. ledna 1578 a psal ji těšínský kníže Václav
III. Adam. Pozůstatky těchto šancí se nacházejí na dnešním území obce Svrčinovec na Slo-
vensku. Nové šance byly postaveny v roce 1621 a posádku v nich tvořily původně císařští
žoldnéři, naverbováni z italského Neapole. Ti se však chovali k místním obyvatelům tak bar-
barsky, že museli být odvoláni a nahrazeni muži z okolních vesnic, tzv. vybrancami, kteří sloužili
hlavně v období míru pod velením vévody. Oddíly vybrancov byly zrušeny v roce 1829. Byly
mezi nimi i mostockí Goralé, kteří i když měly sloužit za žold, málokdy ho dostali. Z toho je
zřejmé že peníze chyběly v každé době. Avšak následky pak nesly i obyvatelé nedalekých vesnic.
Žoldáci bez žoldu se vydávali na loupežné cesty do okolí.
v 40. letech 17. století byly také postaveny menší šance na Hrčave a v polském koniakowe,
které s šancemi na Mostech spojovaly opěrné linie – reduty.



přestavby historických Šancí
První přestavba proběhla v roce 1663, díky které opevnění získalo trapézovitý půdorys.
Přestavba trvala necelých 100 dní a převedl ji „šancmajster“ Jan Jakub Sambsl. Šířka nej-
delší strany opevnění byla asi 20 metrů, nejkratší rovnoběžné strany okolo 16 metrů.
ostatní strany měly délku okolo 18 až 19 metrů. Šířka příkopu byla 5,5 metrů a hloubka
od 1,5 až do 2 metrů. Šance plnily především funkci ochrany dělostřeleckých pozic – stří-
len. 

Kamenný plášť, který se v současnosti rekonstruuje. 
V pozadí výhled na obec Mosty u Jablunkova.



Pozůstatek tzv. bastiónu – opevnění.Příkopy vedou dřevěné mosty.

Během celého roku se na Šancech pasou ovečky.

Pozůstatky valů. V pozadí Mosty u Jablunkova
a Evropská cesta I. třídy E75.

Bývalé opevnění, fotografie ze 60. let.
Záznamy o přestavbě z roku 1663

O této přestavbě byly vedeny přesné zápisy. Proto dnes víme, že stavba, která začala v mo-
mentě hrozby tureckého vpádu, trvala 97 dní. Pracovalo na ní 75 dělníků, 11 tesařů, 7 for-
manů s povozy a tři pokladači drnů. Na mzdy dělníků padlo 4724 zlatých rýnských a seznam
materiálu uváděl mimo jiné 8653 kůlů, které tvořily palisádu opevnění. Při této stavbě přišel
šancmajster Sambsl o své levé oko, za což si žádal později i odškodné.
Po přestavbě byly na šance dodané zbraně pro posádku včetně šesti děl z Těšína, 200 kusů
plněných ručních granátů, 130 krátkých pík a 60 mušket, velké železné vrtáky na výrobu špa-
nělských jezdců a další potřeby.
Opevnění ovlivňovalo život obce. Právě Mosty u Jablunkova těžila povinnost rekonstrukce 
a dodávání materiálu na rekonstrukci opevnění. Nejtěžší povinnost pro tamních poddané byla
účast na obraně „neklidné“ hranice. Počty vybrancov se lišily podle ohrožení hranice mezi ně-
kolika desítkami až stovkami mužů. Po bitvě ve Vídni v roce 1683 se vojenský význam šancí
podstatně zmenšil.



Nákres pevnosti Šance.

Nadšenci a samospráva se snaží Šance a obrannou pevnost přiblížit návštěvníkům 
a zatraktivnit prohlídku, proto se tento prostor udržuje vykosený 
a začalo se i s jeho rekonstrukcí.
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Historická památka v obci 
Mosty u Jablunkova
Poslední významná přestavba šancí se uskutečnila v letech 1724 až 1729 a jejich současná
podoba se zachovala dodnes. V dobách prusko-rakouských válek v letech 1740 až 1763 byly
šance několikrát dobyty pruskými vojsky, které převyšovaly svých rakouských protivníků tech-
nikou i železnou disciplínou. Přestože se šance nacházely daleko od centra bojů, pruská armáda
se zde nikdy dlouho nezdržela. Na podnět budoucího císaře Josefa II. při jeho návštěvě
Slezska byly Jablunkovské šance po pruských válkách opraveny a získali v té době svoji
nejkrásnější podobu. v té době na nich bylo nejen vojenské velitelství, ale i správné cetrum
obce – poštovní úřad, správa polesí a také kaple.

Po roce 1848 byly šance označeny za zastaralý opevňovací systém. v roce 1890 je koupila obec
Mosty u Jablunkova za 800 zlatých rýnských. Chybějící posádka způsobila nezvratný konec.
Šance postupně chátraly a pustli. Lidé z okolí začali používat kameny z opevnění na stavby
domů a také k rekonstrukci kaple sv. Petra a Pavla v roce 1889. Přestože zde proběhly velké
změny a lokalita je částečne zastavěná, je stále možnost, že budou objeveny podzemní
zbytky opevnění, srubová studna a jiné prvky obranného opevnění.

velké Šance byly v roce 1958 prohlášeny za národní kulturní památku. V současnosti je
možné vidět pozůstatky hlavní opevňovací linie, skládající se ze zemního valu a příkopu (pů-
vodně byl obehnán z vnitřní strany kamenným zdivem). v současnosti probíhá na tomto místě
částečná rekonstrukce šancí a budování informačního střediska.

Cyklistická křižovatka vedoucí na Velký Polom 
a do Mostů u Jablunkova.

Škola s multifunkčním hřištěm 
v obci Mosty u Jablunkova.

Současný pohled na
Kapli sv. Petra a Pavla, 

která byla v roce 2018
kompletně zrekon-

struována. 200 metrů
od této kaple se

nacházejí Šance.
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Rehek lesní Mládě srnce lesního Vřeténka viková Sýkorka modřinka

Krahujec Včela medonosná Veverka obecná Hýl lesní

Sýc rousný Medvěd hnědý Slunéčko sedmitečné Otakárek ovocný

Mlok skvrnitý Strakapoud velký Zajíc polní Liška obecná

Pavučina Ještěrka živorodá Stehlík pestrý Skokan hnědý

Různorodé typy stanovišť, členitý reliéf, rozlehlost a nepřístupnost některých částí území pod-
miňuje i druhovou pestrost živočišstva. Domov zde nacházejí vzácné druhy hmyzu a jiného
drobného živočišstva, ale i velké savce, vzácné šelmy a četné ptactvo.

Fauna
Ze živé přírody

Rys ostrovid

Jelen lesný
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Borůvka obyčejná Růže šípková Ostružiník řasnatý

Podběl lékařský Plicník lékařský Hřib smrkovýMateřídouška Plody lísky obecné Kopretina bílá

Jahoda lesníPomněnka bahenníHřebíček kartuziánský

Vstavač mužský se vyskytuje na mírně suchých
loukách, světlých lesích a na lesních okrajích. 
Kvete od května do června. V České republice
je chráněn a ohrožený druh. 
Patří k nejvzácnějším orchidejím.

Přírodní památka
Motyčanka.

Příroda je jednou z nejhodnotnějších částí jakéhokoliv území. Nejenže je zároveň nedílnou
součástí našeho života, ale je také zdrojem energie, útočištěm a domovem nás lidí a také množ-
ství rostlin i živočichů. Příroda je jedinečná a nenahraditelná.
Každá rozumná společnost se snaží chránit to, co považuje za vzácné. Vzácné je to, co je krásné,
neobvyklé a nenahraditelné. Příroda je sama o sobě vzácná. Proto jsou na její ochranu sepsány
zákony, které rozumný člen zdravé společnosti dodržuje – dokonce i tehdy, když se nikdo ne-
dívá. Každý náš čin či zásah má své důsledky.

Flóra
Ze živé přírody
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Kostel sv. Bartoloměje 
v centru města

Galerie města

Nábřeží Kysuce Šeříkov běžecký okruh Dřevěný betlém

Večerní pohled na Městský dům

Pohled od městského domu 
na pěší zónu – Palárikovou ulici

Navštivte ve městě Čadca

Městské koupaliště v Čadci – jediné na kysucích
Koupaliště má k dispozici plaveckou část i prostor pro dětské atrakce. Voda v bazénu se ohřívá
na cca 28°C. Městské koupaliště je otevřeno v létě každý den: neděle – čtvrtek: 10:00 - 19.00,
pátek – sobota: 10.00 – 19.30.

Koupaliště Čadca

cyklotrasy na území města Čadca
Čadca je městem, ve kterém může být kolo skutečně ideálním dopravním prostředkem a naj-
dete si tu vhodnou cestu téměř pro každého, bez ohledu na věk či kondici. Můžete ho používat
na cestu do práce, za nákupy nebo se jen tak projet po městě. Výhodou cyklotúry ve městě je
nenáročná délka a terén vhodný i na trekingová kola, pěkné výhledy a přírodní scenérie.

Osady Čadce jsou na cykloturistiku
jako stvořené.

Tato oblast nabízí krásné značené i neznačené
cyklistické trasy.
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4. soutěž ve vaření 
kotlíkového guláše
Dobrá zábava, výborná atmosféra; sou-
těžní družstva, které se snaží připravit
co nejlepší guláš ve stanoveném čase,
hodnotí porota i diváci, množství dal-
ších atrakcí pro děti.

3. Jánska vatra na hlav-
ním náměstí
Oslava svátku sv. Jana opředeného le-
gendami se koná na hlavním náměstí.
Dobrá zábava do pozdního večera, at-
raktivní program pro každého.

5. den matek
Přestože se tato milá akce koná v kaž-
dém městě a obci, město Čadca připra-
vuje ke Dni matek kvalitní kulturní
program a primátor města osobně ma-
minkám v ulicích rozdává k jejich
svátku květiny.

2. kysucký maratón
Jeden z nejstarších maratonů na Slo-
vensku (45-letá tradice), kterého se
účastní běžci z celého světa.

top akce města Čadca

1. bartolomějský jarmark &   revival Night
ToP akce ve městě je koncem srpna na svátek sv. Bartoloměje, bohatý program, jar-
mark navštíví každý rok přes 20 tisíc návštěvníků z města i okolí.

Město Čadca během celého roku
pořádá množství kulturních akcí, 
které mají místo v místním 
i regionálním kalendáři.



Pohled na město Čadca.

9. vánoce v Čadci
V Čadci se Vánoce začínají rozsvícením
vánočního stromku při Domě kultury,
na Palárikovém náměstí na svátek sv.
Mikuláše. Ten obdaří stovky dětí, které
se zde v ten podvečer sejdou. Konají se
zde  vánoční trhy, kde mají návštěvníci
možnost ochutnat tradiční zabijačkové
speciality, dát si vánoční punč a zakou-
pit si krásné výrobky přímo od lidových
řemeslníků. Atmosféru na tomto ná-
městíčku dotváří rozsvícený sněhulák.
Těsně před vánočními svátky primátor
města nabízí „Primátorská kapustnica“
na Palárikově ulici.

6. sochařské sympozium
V rámci několika ročníků sympozií v Čadci
umělci postupně vytvořili sochy v nadži-
votní velikosti, které dnes zdobí různé části
města. Každý ročník sympozia řezbáři
vdechnou dřevu podobu s jiným tématem.
Velké radosti a pozornosti se těší i takto vy-
tvořený Betlém na Palárikovém náměstí
během vánočních trhů.

7. rozloučení s létem
Akce se koná v poslední letní týden na
hlavním náměstí v Čadci. Všechny věkové
kategorie si v bohatém kulturním pro-
gramu najdou to své a společně si mohou
vychutnat pestrý program.

8. Festival pro seniory
Prostřednictvím hudby, zpěvu, tance, lido-
vých krojů se na Festivalu pro seniory
Kysuc předvádějí stovky účinkujících. Na
Matičním náměstí se ozývá během Festi-
valu pro seniory zpěv téměř celý den.

10. Štefanský pohár, ha-
lový fotbalový turnaj
Koná se mezi Vánocemi a Silvestrem již
přes 20 let. Turnaj má vysokou kvalitu
a mimořádnou oblibu u milovníků
sportu a fotbalu – asi i díky tomu, že na
něj vždy přicházejí i známé fotbalové
hvězdy a populární umělci ze showbyz-
nysu.
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Turistika pod Gírovou Rozhledna Tetřev 

Gastro akce 
na turistických chatách Aquazorbing Množství turistických chat

Kaple sv. Petra a Pavla Kostel sv. Hedviky Dřevěný betlém

Aquapark Bobová dráhaMosty u Jablunkova

Navštivte v obci 
Mosty u Jablunkova
Gorolské turistické informační centrum (Gotic) 
v Mostech u Jablunkova
Dřevěnice je věrnou replikou stavby z roku 1790. Byla zrekonstruována v roce 2008 a od té doby
slouží návštěvníkům obce.
Informační centrum nabízí služby IC, pořádá kulturní akce, výstavy a velmi oblíbené řemeslné
dny. Je velmi příznivě nakloněno cyklistům – k dispozici je půjčovna elektrokol (cyklisté na
elektrokolech zde mohou využít nabíjecí stanici) a cyklonářadí.
Před vstupem do dřevěnice stojí maketa postav v regionálním goralském kroji, s níž se mohou
návštěvníci vyfotografovat a získat tak netradiční a oblíbenou památku na návštěvu obce, ale
i tohoto nejvýchodnějšího regionu České republiky.
Informační centrum po celý rok organizuje mnoho akcí, workshopů, jejichž podstatou je inte-
raktivní přístup k návštěvníkovi.

kontakt:
Gorolské turistické informační centrum 
v Mostech u Jablunkova
739 98 Mosty u Jablunkova 381, Česká republika
GPS: 49°31'35.566"S, 18°45'11.604"V
+420 558 341 586, 603 825 226
www.gotic.cz
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6. Mostecký guláš
Soutěž ve vaření kotlíkového guláše 
O výsledcích rozhodují diváci.

7. Mostecké léto nebo
zažeň hlad „bramborem“
Regionální jídla a jednoduché speciality
pro každého, soutěže pro děti i dospělé,
gastrosúťaž pro veřejnost, na pódiu vystu-
pují různé kapely.

8. kermit sv. Hedviky
Víkendová akce v centru obce, kolotoče
poutní atrakce, stánky apod. Patří ode-
dávna k nejvýznamnějším událostem v
obci. Začíná sv. mší, zábava v obci a
večer veselice.

9. Lyžařské závody v ski-
areálu
Soutěž v lyžování, kterou si oblíbili i Poláci
a Češi, oblíbená mezi sportovci.

10. běh do vrchu Mosty –
skalka
Závod v běhu do vrchu dlouhý 4 km s
převýšením 400 m, memoriál Milana
Podešva, tradičně vždy 29. 12.

2. Gorolské dny s řemeslem
Během letních prázdnin se konají v dřevě-
nici na Fojtství. Přijdou lidoví řemeslníci,
součástí je ukázka několika řemesel pro
veřejnost, jakož i soutěže s tím spojené.

1. Gorolský bál: krojovaná
veselice
Pod jednou střechou se setkají lidé z růz-
ných regionů a států, kteří poznávají na-
vzájem svůj folklor a kulturu – a to vše
prostřednictvím tance a zpěvu...

3. Historická akce: Šance
Rekonstrukce života posádky na opevnění
Šance.

4. Mostecká zabijačka 
a Mikuláš
Zabijačkové dobroty, různé soutěže, regio-
nální pivo, historické stánky, teplé kaštany,
výborná předvánoční nálada.

5. Živý betlém
Folklor, živá zvířata, vyřezávaný betlém,
živá Svatá rodina, to všechno organizuje
Gorolské turistické centrum a FS Górole
poslední neděli před Vánocemi, nechybí
živá hudba a koledy.

top akce obce 
Mosty u Jablunkova
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