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Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A 
Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

Názov projektu: Geopark Megoňky – Šance    INTERREG V-A SK-CZ/2016/03    NFP304020C821

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR v rámci programu INTERREG V-A 
Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 SzczeGółowy przewodnik TurySTyczny

edukacyjna trasa 
rowerowa

Megoňky–Šance
Geopark

Szczegółowy Przewodnik Turystyczny
Edukacyjna trasa rowerowa Geopark Megoňky – Šance

Teksty: Mgr. Lukáš Jurga (Megoňky), Mgr. Alena Kolčárková (Szańce)
Zdjęcia: PaedDr. Jaroslav Velička, archiwum Wydawnictwa MAGMA, miasta Čadca, wsi Mosty u Jabłonkowa, GOTIC

Przekład: Katarzyna Bielik / Wydało: Miasto Čadca, Mosty u Jabłonkowa, 2018 / Projekt graficzny i opracowanie: Mária Ščuryová – MAGMA

Całkowita długość wspólnej edukacyjnej
trasy rowerowej wynosi 7 800 m, po teryto-
rium Czadcy przebiega w długości 4 500 m
a przez tereny miejscowości Mosty u Jabłon-
kowa w długości 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)

* Jeżeli jedziemy z kierunku od Czadcy wjedziemy na
trasę po odgałęzieniu drogi w kierunku zbiornika wod-
nego Miłoszowa (pod kościołem).

zbiornik wodny MiłoSzowa – jest tu miejsce do
odpoczynku z ławeczkami, wiele wędkarzy, często
odbywają się tu pikniki.

* Trasa przebiega wokół zbiornika wodnego, lekko pod
górę w kierunku domów, nad którymi jest piękny widok
na kościół i okolicę, widać Małą Fatrę z jej wierchami
WielkiM rozsutCeM oraz stoheM. Na przystanku au-
tobusowym przy kierunkowskazie skręcimy w lewo 
w kierunku Geoparku Megoňky. Niedaleko są Szańce
miłoszowskie.

pomnik przyrody Geopark MeGoňky – kamienio-
łom, w którym w przeszłości wydobywano kamień,
odkrył ciekawy unikat geologiczny – unikatowe
okrągłe zlepieńce. Miasto Czadca zorganizowało cie-
kawą wystawę geologiczną z wiatą dla turystów. 

* Droga biegnie w kierunku Czeskiej Republiki, granica
jest oddalona zaledwie kilkadziesiąt metrów. Omijamy
czeskie osady Filůvka i Motyčanka, w których znajdują
się pomniki przyrody – podmokłe łąki.

pomnik przyrody FilůVka – tworzy go 7 ha łąk i pa-
stwisk z  mozaiką podmokłych i  torfowych pól. 
w czasie, gdy okoliczne tereny zmieniały swoje pr-
zeznaczenie i zasadniczo się zmieniły, to Filůvka po-
została jak gdyby w zapomnieniu. dzięki temu
znajduje się tu mnóstwo chronionych roślin i zwier-
ząt.

pomnik przyrody MoTyčanka – podmokła łąka z ty-
powymi elementami roślinności jest zjawiskiem uni-
katowym i cennym w tej okolicy. jest środowiskiem
życia dla wielu rzadkich i chronionych gatunków ro-
ślin.

* Na Szańcach, części Mostów u Jabłonkowa można
zjeść, kupić artykuły spożywcze, można zagrać tenisa,
w piłkę nożną. Pod główną drogą znajduje się pamiątka
przyrody Vřesová stráň.

pamiątka przyrody VřeSoVá STráň – zarastająca
łąka torfowiskowa i spadziste pastwiska z przeważ-
nie świerkowym lasem. jest siedliskiem bagiennych
gatunków zwierząt i rzadkich, zagrożonych gatun-
ków roślin. Ma powierzchnię 7,81 ha i w 1990 roku
została ogłoszona rezerwatem przyrody.

* Kontynuujemy jazdę po głównej drodze w kierunku
na Słowację, przy kierunkowskazie skręcimy w lewo do
zabytkowych fortyfikacji Szańce (Šance).

narodowy zabytek kultury Szańce – zachowane
pozostałości systemu obronnego są usytuowane 
w strategicznym, wysoko położonym miejscu dzięki
czemu można było strzec drogę i przyległą dolinę.
przepiękne widoki umożliwiają doskonale zobaczyć
całe Mosty u jabłonkowa, grzebienie okolicznych
gór, trasę kolejową i  tunele w Mostach u  jabłon-
kowa. 

* Jedziemy dalej i  przy najbliższej okazji zboczymy
z drogi w lewo. Jedziemy pod górę na słowacką stronę
do osady Dejovka. Tu można skręcić do historycznych
fortyfikacji Stare Szańce, które były wybudowane praw-
dopodobnie jeszcze pod koniec połowy XVI wieku, w li-
teraturze źródłowej wspominane są w 1578 roku jako
Alte Schantze. 

* Droga po płytach betonowych z Dejovki do Kadlubca
biegnie przy łące, na którą polecamy wejść, jest tu
piękny widok na Małą Fatrę i Miasto CzadCa oraz jego
części Horelicę i Drahošankę. Na wzgórzu na przeciwko
widać początek trasy – miłoszowski Kościół Siedmiobo-
lesnej Maryi Panny, kamienne kule Megoňky, z prawej
strony Szańce. Na ostatnich odcinkach drogi po beto-
nowych płytach radzimy zejść z roweru, zjazd na dół
jest bardzo ostry. Jedziemy dalej z  Milošovej do Czadcy.
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Kamienne kule Megoňky (20 m)
Szańce miłoszowskie (630 m)
Pomnik przyrody Filůvka (620 m)
Pomnik przyrody Motyčanka (1200 m)
Rezerwat przyrody Vřesová stráň (210 m)
Wielkie Szańce (twierdza, fortyfikacje) (200 m)
Stare Szańce (twierdza, fortyfikacje) (1470 m)
Zbiornik wodny Miłoszowa Milošová (na trasie)



Wysokość nad poziomem morza: 420 m n. p.m. 
GPS współrzędne: 49°26′09″S 18°47′32″V 
Adres Urzędu Miasta: Mestský úrad, 
Nám. Slobody 30, 022 01 Čadca 
E-mail: sekretariat@mestocadca.sk 
Tel.: +421 41 430 22 12 / Strona internetowa:
www.mestocadca.sk / Facebook: Mesto Čadca

Wysokość nad poziomem morza: 490 m n.p. m.
GPS współrzędne: 49°31′34″S 18°45′13″V
Adres Urzędu Gminy: Mosty u Jablunkova
800, 739 98 Mosty u Jablunkova
E-mail: obec@mostyujablunkova.cz
Tel.: +420 558 337 911 / Strona internetowa:
www.mostyujablunkova.cz, www.gotic.cz
Facebook: Informační centrum Mosty u Jablunkova

* Największe miasto w regionie Kysuce.
* Rozpościera się na wzniesieniach Beskidów

i Jaworników, w dolinie rzeki Kysu ca.
* Ma status miasta powiatowego, jest siedzibą in-

stytucji powiatowych.
* Liczba mieszkańców wynosi około 26 000.
* Na osiedlach miejskich mieszka prawie połowa

mieszkańców, część mieszka w dolinach rzek
Čadečka, Milošová i dzielnicy miejskiej Horelica.

* Na północy sąsiaduje z gminą Mosty u Jabłon-
kowa i kysuckimi miejscowościami Świerczyno-
wiec (Svrčinovec), Oszczadnica( Oščadnica),
Rakowa (Raková), Zakopcze(Zákopčie) i mias-
tem Krásno nad Kysucą.

* Czadca otrzymała prawa miejskie w 1778 roku
nadane przez cesarzową Marię Teresę.

* Jest siedzibą siedmiu szkół średnich, do któ-
rych codziennie uczęszcza tysiące uczniów wlic-
zając wyjątkowe liceum z dwujęzyczną Sekcją
Państw Grupy Wyszehradzkiej. 

* Góralska wieś z głębokimi tradycjami kulturowymi.
* Rozpościera sią w pogórzu Morawsko-śląskich

Beskidów.
* Ilość mieszkańców wynosi prawie 3 800.
* Sąsiaduje z miastem Czadca.
* Przez wieś przebiega międzynarodowa trasa

kolejowa z Bogumina do Czadcy. 
* Większość mieszkańców mówi „po naszemu“ –

dialektem używanym na czesko-polsko-słowac-
kim pograniczu. 

* Pierwsze informacje o zasiedleniu pochodzą z 2
połowy XVI wieku. 

* Dla turystów i wypoczywających w okolicy jest
do dyspozycji kilka ośrodków rekreacynych
i schronisk turystycznych. 

* We wsi aktywnie działa Góralskie Centrum In-
formacji Turystycznej (GOTIC, organizacja bu-
dżetowa), która ma siedzibę w atrakcyjnym
miejscu Dřevěnky na Fojtství.

Podstawowe informacje
o mieście Czadca (Čadca)

Podstawowe informacje o miejs-
cowości Mosty u Jabłonkowa
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Wizualizacja rewitalizacji areału Rezer-
watu Przyrody Megoňki w obszarze
katastralnym miasta Czadca.

Olbrzymia kamienna kula, której średnica wynosi
2,6 metra a waga jest szacowana na 25 ton.

Pomnik przyrody znajduje się w obszarze katastra miasta Czadca w części Miłoszowa (Milo-
šová), w osadzie Megoňky. Ta lokalizacja wchodzi w skład Wyżyny Turzovskiej w Beskidach
Zachodnich. 
Pomnik przyrody Megoňky znajduje się na miejscu dziesiaj już opuszczonego starego kamienio-
łomu piaskowców w pobliżu granicy państwowej Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Właś-
nie powstanie kamieniołomu przyczyniło się do odkrycia tych unikatowych geologicznych
struktur. Na terenie kamieniołomu, gdzie można zauważyć kuliste skały i zlepieńce w kształ-
cie kuli dominuje olbrzyMi okrąGły GłAz ze średnicą 260 centymetrów i wagą około 25 ton. 
W środku kamieniołomu miasto Czadca kończy organizację wystawy geologicznej i budowę
wiaty turystycznej według projektu ing. arch. ivana Jarinu. Ten zaprojektował wiatę w
kształcie kuli, przypominającej unikaty geologiczne w Megoňkách, która również inspiruje pr-
zemyślania o wszechświecie, którego jesteśmy częścią. Kamienie te powstały o wiele wcześniej,
zanim przybyli tu ludzie. 

Geopark Megoňky
Pomnik przyrody
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Kamienna kula w zachodniej części kamieniołomu.

Staw rybny i jego aleja brzozowa to 
fantastyczne miejsca dla wypoczynku.

W osadzie jest bardzo słaby ruch drogowy,
dzięki czemu mogą tu jeździć na rowerach
nawet najmniejsi. 

Megoňki stają sią coraz bardziej popularnym
miejscem turystycznym w mieście Czadca. 

Widok na największą kulę kamienną w kamieniołomie Megoňki.



98 W pobliskim lesie znajdziemy liczne bryły z piaskowca.

Kamienna kula w lesie nad lasem.

W kamieniołomie jest więcej tego typu brył, trzeba je szukać.

Pochodzenie i powstanie 
kamiennych kul
Pochodzenie, a głównie powstanie kamiennych kuli nie jest całkiem wyjaśnione. Istnieje kilka teorii
o ich powstaniu – od tych nieprawdopodobnych, często nawet magicznych aż po te z uzasadnieniem
naukowym. Niektórzy ludzie twierdzą, że chodzi o skamieniałe jaja dinozaurów, inni mówią, że są to
dzieła istot z innej planety lub że spadły z kosmosu na ziemię. Tej ostatniej teorii można łatwo za-
przeczyć, ponieważ w miejscu gdzie znajdują się kule nie ma żadnego krateru, który by to potwierdził. 
Inne teorie, które mają uzasadnienie naukowe, starają się wyjaśnić powstanie takich kul skal-
nych działaniem fal przybojowych w basenie pradawnych oceanów lub poprzez kumulowa-
nie się osadów podczas ich osadzania. Niektórzy geologowie porównują powstanie tych kul
kamiennych z powstaniem kul śniegowych. Ten kształt kule mogą zawdzięczać stopniowemu na-
warstwianiu się piasku i nnego materiału na podmorskich brzegach podczas wstrząsów sejsmicz-
nych lub osuwania się ziemi, tak jak nawarstwiają się kule śnieżne toczące się ze zbocza góry.
Jednak badania geologiczne w lokalizacji Megoňki potwierdzają inną teorię powstania
kamiennych kul. Podczas procesu nawarstwiania się osadów(sedymentów) przebiegały różne
procesy chemiczne, biologiczne i fizyczne. Te osady, które powstały na dnie prehistorycznego
morza przez tysiące lat zachowały w swojej strukturze wodę jeszcze przez wiele milionów lat,
nawet po nawarstwieniu się przez młodsze osady. W przypadku skał osadowych jest charakte-
rystycznym występowanie różnych niejednorodnych substancji takich jak skorupy zwierząt,
inne struktury kamienne, które mają inny skład niż okoliczne osady. Ten niejedorodny skład
struktury wpływa na osady tak, że skoncentrują się w nich substancje z których się składają.
Dzięki temu substancje, które mogą się rozpuszczać w okolicznych sadymencie koncentrują
się w miejscach swojej pierwotnej największej koncentracji. Taki ruch substancji umożliwia
woda, która stale jest zawarta w osadach. W idealnych warunkach kształtem do którego się wy-
formują substancje przez przesuwanie się w kierunku ich największej koncentracji jest właśnie
kula. W większości ciężko jest znaleźć kamienne kule w okolicznych skałach osadowych.
Swoje piękno potrafią pokazać dopiero pod wpływem działania korozji spowodowanej
wiatrem, deszczem, śniegiem, lodem oraz wstrząsami w czasach, kiedy kamieniołom
jeszcze działał. Wtedy mogły oddzielić się od macierzystego osadu według swojego kulis-
tego kstałtu. To jest właśnie przypadek kamiennych kul w Megoňkach. 
Gdyby w tej okolicy nie otworzono kamieniołomu, być może nidgdy nie dowiedzielibyśmy się
o tym unikacie. Jest bardziej niż prawdopodobne, że głęboko w ziemi nadal znajdują się kolejne
kule, jeszcze ukryte przed wzrokiem ludzi. 



Kamienne kule składają sią ze zlepieńców o różnej ziarnistości,
które w wielu miejscach popękały pod wpływem 
działania wody, erozji lub zarastania 
roślinami.
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Kamienne kule ukryte w bryle skalnej.

Poziom zbiornika wodnego  Miłoszowa, ktory powstał
w celu hodowli ryb dla wędkarzy sportowych, ochrony
przed powodziami i w celach rekreacyjnych.

Znaczenie Pamiątki Przyrody Megoňki
Znaczenie Pamiątki przyrody Megoňki jest bardzo duże z kilku powodów. Dzięki temu unika-
towemu odkryciu miejsce to stało się ważną lokalizacją geologiczną, odpowiednią dla
prowadzenia badań geologicznych. 
Megoňky stały sią żywym podręcznikiem geologii, miejscem idealnym do pokazania budowy
pasma fliszowego. Dominują tu wielkie bryły z piaskowca, które w wielu miejscach poddały
się działaniu erozji, zarastaniu przez rośliny i ich korzenie. Między piaskowcami można znaleźć
iłowe łupki. W kiemieniołomie są zlepieńce o różnej ziarmnistości, z których są zbudowane
kamienne kule. 
W trakcie poruszania się po kamieniołomie nie trzeba ryzykować. Musimy ciągle pamiętać,
że skały są zwietrzałe, mogą łatwo się kruszyć i uwolnić. Ze zwietrzałych skał wszędzie jest roz-
proszony kruszec i gruz, co może komplikować poruszanie się i stwarza zagrożenie w razie
nieodpowiedniego obuwia. 
Megoňky są coraz bardziej popularnym miejscem. Świadczy to o tym, że nieożywione rzeczy
w przyrodzie mogą być dla człowieka bardzo interesujące. Wielu odwiedzających zmusza to do
myślenia nad powstaniem kamiennych kul, inspiruje do dyskusji lub wyszukiwania kolejnych
informacji o nieożywionej przyrodzie. Dlatego odwiedziny tej lokalizacji mogą wpłynąć na
wybory życiowe głównie uczniów, którzy decydują się na studia geologii i historii ziemi. 



Centralna kula w kamieniołomie.
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Klokočovskie Skałki.

Kamienne kule w świecie
To, że kamienne kule z miejscowości Megoňky są unikatowe

w światowej skali, udowadnia fakt, że takie kule kamienne o po-
dobnej wielkości nie występują nigdzie indziej w Europie. Kamienne

kule o mniejszych gabarytach występują w Republice Czeskiej, w miejsco-
wościach Vidče i Rousínov. 

W świecie podobne formacje skalne występują w Nowej Zelandii, gdzie są znane
pod nazwą Moeraki Boulders. Mają pochodzenie wulkaniczne i występują wzdłuż

pobrzeża. Ich wiek ustalono na 4 do 5,5 milionów lat. Absolutne pierwszeństwo w
ilości, wielkości i doskonałym kształcie kuli ma środkowoamerykańskie państwo Ko-
staryka. Ilość znalezionych kul przekracza granicę 500 sztuk. Większość z nich jest ze
skał wulkanicznych, takich jak gabro, lub granodioryt i inne oraz z wapieńców. Niektóre
z tych kul osiągają średnicę ponad 2,5 metra i mają wagę 16 ton. Wiele kuli zostało nie-
legalnie wywiezionych ze znaleziska i znajduje się w zbiorach prywatnych lub muzeach
w całym świecie. Ze względu na unikatowy charakter tego znaleziska i jego ochronę
przed grabieżą, miejsca występowania tych idealnych kul w Kostaryce zostały wpi-
sane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kamienne kule na Kysucach
Wystąpowanie kamiennych kul w  Megoňkách nie jest zjawiskiem występującym w jednym
miejscu. Piaskowcowe kule znajdują sią w paśmie piaskowca o szerokości 250 – 500 m i dłu-
gości około 15 kilometrów. Pas ten ciągnie sią od Klokočova aż do miejskiej części Czadcy –
Miłoszowej (osada Megoňky). W tym paśmie znajduje się wiele piaskowców i zlepieńców o róż-
nych kształtach – od kształtu jajka aż po kształt idealnej kuli, mają różne średnice. Wzdłuż tego
pasna leżą inne miejsca gdzie występują kamienne kule, które jednak nie mają tych gabarytów
jak w miejscowości Miłoszowa-Megoňky. 
Warto wspomnieć miejsce klokočovskie Skałki w obszarze katastralnym gminy Klokočov. To
miejsce jest ogłoszone za Rezerwat Przyrody. W Rezerwacie Przyrody Klokočovskie Skałki znaj-
duje się kilka mniejszych kamiennych kul, największa ma średnicę 80 centymetrów. Widać tu
i odciski, gdzie w przeszłości znajdowały się kamienne kule. Oprócz wspomnianego Rezerwatu
Przyrody w Klokočovie, kamienne kule znajdują się także w lokalizacji Klokočov-Kornica.



1918

Kamieniołom z ziemi wygląda monumentalnie.

Nowa droga wiodąca z osady Filůvka do Geoparku Megoňky.

Wyjątkowe wrażenia z Geoparku
Megoňky
Na całym świecie istnieją miejsca, które są swoim sposobem atrakcyjne i przyciągają wielu od-
wiedzających z różnych zakątków ziemi. Mogą być atrakcyjne ze względu na ich walory przy-
rodnicze, historyczne lub inne wartości. Są interesujące ze względu na ich znaczenie,
wyjątkowość lub piękno. W chwili, gdy człowiek wstąpi do tego monumentalnego miejsca
odrazu poczuje siłę przyrody. Olbrzymie skały, dumnie wznoszące się drzewa przyglądają się
każdemu i czekają, czy ktoś nie odpocznie pod ich konarami i zapomni o codziennym zgonie.
Miejsce to oczaruje Was swoim pięknem, harmonią i czystością.

Widok z samego szczytu kamieniołomu wzbudza wrażenie, że wszystko co widać na dole
jest piękne, a to jest największym bogactwem które zachowamy w naszych myślach i ser-
cach, które zachowamy tam na zawsze. 
Cieszmy się chwilami spędzonymi w przyrodzie, ponieważ jej piękno dotknie się na tak
dogłębnie, że będą mogli z tego czerpać także inni. Są to mgnienia, chwile, wrażenia, które
zmieniają stosunek człowieka do przyrody, dlatego jest tak ważny bezpośredni kontakt
człowieka z przyrodą.

Osada Megoňky
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Osady też ładnie wychodzą na zdjęciach.

Trasa rowerowa prowadzi koło Kościo-
ła Siedmiobolesnej Maryi Panny.

Osada Megoňky.

Najpiękniejsza część trasy prowadzi z Mego-
niek do zbiornika wodnego.
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Znaczenie Przełęczy Jabłonkowskiej 
na historycznych szlakach
Przełęcz Jabłonkowska tworzy najniższe partie grzebienia Beskidów, dlatego jest miejscem
najłatwiejszego przejścia z północy na południe. Od niepamięci prowadził tędy szlak handlowy,
nazywany w starożytności Szakiem bursztynowym. W średniowieczu nazywano go „miedzia-
nym“ ponieważ przewożono po nim miedziane rury ze słowackich znalezisk do Wrocławia
a stamtąd na zachód. Na podstawie danych z 1519 roku wiemy, że w tym roku przewieziono
tędy prawie 20 000 centarów miedzi (1 058 000 kg, centar śląski = 52,9 kg). Jeszcze później jeź-
dzili tędy śląscy kupcy i wtedy nazywano tą drogę Frmanec. 
z drogi korzystali nie tylko kupcy, ale też wojskowi. W okresie potyczek wojennych wojska
majczęściej kierowały się do nieprzyjacielskich granic. Przesmyk Jabłonkowski nabrał na
znaczeniu głównie pod koniec XV wieku, kiedy Śląsk przez krótki czas stał się częścią Króle-
stwa Węgier. W drugiej połowie XVI wieku Przesmyk Jabłonkowski zaczął tracić na znaczniu,
głównie z powodu wprowadzenia na granicy wysokich ceł przez Ferdynanda I Habsburczyka
i niespokojnej granicy z atakami ze strony Węgrów. Właśnie z tych powodów kupcy z Wrocławia
zaczęli preferować drogę wiodącą przez Źywiec do Krakowa (dzisiejszą Polskę).

Szańce
Narodowy Zabytek Kultury

Turyści mogą obejrzeć drewnianą makietę starych fortyfikacji w Centrum Informacji Turystycznej GOTIC 
w centrum miejscowości Mosty u Jabłonkowa

Aktualny widok na zanikającą człęść
kamiennych fortyfikacji.
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Zdjęcie lotnicze z 90 lat. Jasno 
widać plan fortyfikacji w kształcie gwiazdy.

Rysunek remontu twierdzy Wielkie Szańce pod
koniec XVIII wieku. 
Autorem jest Jan P. Štepánek. 

W wewnętrznej części starej fortyfikacji
wybudowany jest kamienny chodnik.

Powstanie i historia Szańców
zasadnicze znaczenie dla powstania jabłonkowskich fortyfikacji zwanych Szańce miała
bitwa pod Mohaczem w 1526 roku. Tam zginął król Czech i Węgier Ludwik Jagiellończyk
a Księstwo Cieszyńskie przypadło Habsburgom. był to także początek tureckiej ekspansji do
Europy Środkowej. Najstarsza wzmianka o starych szańcach pochodzi z 13. stycznia 1578 i na-
pisał ją książe cieszyński Wacław III. Adam. Resztki tych szańców znajdują się na terytorium
dzisiejszej miejscowości Świerczynowiec na Słowacji. Nowe szańce były wybudowane w 1621
roku a załogę tworzyły początkowo wojska cesarskie, zwerbowane z włoskiego Neapolu.
Jednak żołnierze odnosili się do lokalnych mieszkańców w tak barbarzyński sposób, że musiano
ich odwołać i na ich miejsce przyjęto mężczyzn z okolicy, nazywanych „wybrańcami“, którzy
służyli głównie w okresie pokoju pod dowództwem księcia. Oddziały wybrańców zostały roz-
puszczone w 1829 roku. Między nimi byli mosteccy górale, którzy chociaż slużyli za żołd to mało
kiedy go dostawali. Z tego widać, że brak pieniędzy był problemem w każdym czasie. Jednak
odbijało się to także na miszkańcach pobliskich wsi. Żołnierze bez żołdu udawali się na rabunek
po okolicy. 
W 40. latach XVii wieku wybudowano także mniejsze szańce na Hrczawie i w polskim ko-
niakowie, które z szańcami w Mostach łączyły linie oporu – reduty.



Przebudowa zabytkowych Szańców
Pierwsza przebudowa Wielkich Szańców przebiegała w 1663 roku, dzięki czemu fortyfikacja
otrzymała trapezowy plan. Przebudowa trwała niecałe 100 dni, a przeprowadził ją „szanc-
majster“ Ján Jakub Sambsl. Szerokość najdłuższej ściany umocnień wynosiła ok. 20 me-
trów, najkrótsze równoległe ściany twierdzy mają ok. 16 metrów pozostałe strony mają
długość pkoło 18 do 19 metrów. Szerokość rowu wynosiła 5,5 metrów a głębokość od 1,5
do 2 metrów. Szańce pełniły głównie funkcję ochronną dla pozycji artylerii – ambrazur.  

Zachowane kamienne obudowy są obecnie
przebudowywane. W tle widok na gminę Mosty
u Jabłonkowa.



Resztki bastionu – umocowań. Przez przekopy prowadzą drewniane mosty.

Przez cały rok na Szańcach pasą się owieczki.

Resztki wałów. W tle miejscowość Mosty u Jabłonkowa
i droga europejska I klasy E75.

Stare fortyfikacje na zdjęciu z lat 60.
Sprawozdanie o przebudowie z 1663 roku

Z przebudowy były prowadzone dokładne sprawozdania. Dlatego dziś wiemy, że budowa,
którą rozpoczęto w chwili zagrożenia atakiem tureckim trwała 97 dni. Pracowało na niej
97 robotników, 11 cieśli, 7 furmanów z powozami i trzej układacze darni. Na wynagrodzenie
dla robotników wydano 4724 złotych ryńskich a na liście materiałów znajduje się między innymi
8653 kołków szańcowych, które tworzyły palisadę fortyfikacji. Podczas budowy szancmajster
Sambsl stracił swoje lewe oko, za co żądał poźniej odszkodowanie. 
Po przebudowie na szańce dostarczono broń dla załogi wraz z sześcioma działami z Cieszyna,
200 sztuk napełnionych granatów ręcznych, 130 krótkich pik, 60 muszkietów, wielkie żelazne
wiertła do produkcji kozłów hiszpańskich i inne artykuły.
Fortyfikacje wpływały na życie wsi. Właśnie Mosty u Jabłonkowa miały obowiązek remontu
i dostarczania materiału do budowy umocnień. Najcięższym obowiązkiem dla poddanych był
udział w obronie „niespokojnej“ granicy. Liczba wybrańców różniła się w zależności od stanu
zagrożenia granicy, wahała się w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset mężczyzn. Po bitwie
pod Wiedniem w 1683 roku znaczenie szańców wyraśnie zmalało. 



Plan twierdzy Szańce.

Entuzjaści i lokalny samorząd starają sią przybliżyć szańce i fortyfikacje odwiedzającym
i uatrakcyjnić zwiedzanie, dlatego ich teren utrzymują wykoszony 
i rozpoczęto rekonstrukcję umocnień. 
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Zabytkowa pamiątka we wsi 
Mosty u Jablunkova
ostatnia znacząca przebudowa Szańców odbyła się w latach od 1724 aż do 1729 a ich te-
raźniejszy pięcioramienny kształt zachował się do dnia dzisiejszego. W okresie wojen au-
striacko-węgierskich w latach 1740 - 1763 szańce zostały kilkakrotnie zdobyte przez wojska
pruskie, które przewyższały swoich przeciwników pod względem sprzętu i żelaznej dyscypliny.
Niezależnie od tego, że szańce były oddalone od centrum walk, wojska pruskie nigdy się tu
długo nie zatrzymały. Na wniosek przyszłego cesarza Józefa ii. podczas jego wizyty na
Śląsku Jabłonkowskie Szańce zostały naprawione po wojnach pruskich i w tym czasie uzy-
skały najpiękniejszy swój wygląd. W tym czasie było na nich nie tylko dowodzenie woj-
skoweale i administracyjne centrum wsi – urząd pocztowy, zarząd polesia i kapliczka. 
Po 1848 roku szańce zostały uzane za przestarzały system obronny. W 1890 roku kupiła je wieś
Mosty za 800 złotych ryńskich. Brak załogi na Wielkich Szańcach spowodował nieodwracalny
upadek. Szańce w miarę czasu upadały i były coraz bardziej opuszczone. Ludzie z okolicy zaczęli
wybierać kamienie z umocnień i używać do budowy własnych domów i do rekonstrukcji ka-
plicy św. Piotra i Pawła w 1889 roku. Niezależnie od tego, że przebiegły tu znaczne zmiany
a tereny te są częściowo zabudowane, stale istnieje możliwość odkrycia nowych pozos-
tałości podziemnych fortyfikacji, drewnianej studni i innych umocnień obronnych. 
Wielkie Szańce zostały w 1958 roku ogłoszone za Narodowy zabytek kultury. Aktualnie
można zobaczyć pozostałości po głównej linii umocnień, składającej się z wałów ziemnych i pr-
zekopy (pierwotnie była z wewnętrznej strony obłożona kamiennym murem). obecnie prze-
biega w tym miejscu częściowa odbudowa szańców i budowa centrum informacyjnego. 

Skrzyżowanie trasy rowerowej prowadzące na Wielki
Polom i do Mostów u Jabłonkowa.

Szkoła z boiskiem wielofunkcyjnym 
we wsi Mosty u Jablunkova.

Aktualny widok na 
Kaplicę św. Piotra i Pawła,

która została całkowicie
zrekonstruowana w 2018

roku. 200 metrów od
kaplicy znajdują się

szańce.
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Pleszka zwyczajna Koźle sarny europejskiej Kraśnik wykowiec Modraszka zwyczajna

Krogulec zwyczajny Pszczoła miodna Wiewiórka pospolita Gil zwyczajny

Włochatka zwyczajna Niedźwiedź brunatny Biedronka siedmiokropka Paź żeglarz

Salamandra plamista Dzięcioł duży Zając szarak Lis rudy

Pajęczyna Jaszczurka żyworodna Szczygieł Żaba trawna

Różnorodne typy siedlisk, zróżnicowane ukształtowanie terenu, rozległość i niedostępność
niektórych części tego obszaru uwarunkowały gatunkową różnorodność rzeszy zwierząt.
Swoje domy mają tu rzadkie gatunki owadów i inne drobne zwierzęta, ale także duże
ssaki, cenne drapieżniki i liczne ptaki. 

Fauna
Z żywej przyrody

Ryś euroazjatycki

Jeleń szlachetny
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Borówka czarna Róża dzika Jeżyna krzewiasta

Podbiał pospolity Żywokost lekarski Borowik szlachetnyMacierzanka piaskowa Płody leszczyny pospolitej Jastrun

Poziomka pospolitaNiezapominajka błotnaGoździk kartuzek

Storczyk męski wystąpuje w lekko podeschłych łąkach,
jasnych lasach i na skraju lasów. Kwitnie od maja do
czerwca. W Republice Czeskiej jest gatunkiem 
chronionym i zagrożonym. 
Należy do najcenniejszych storczyków.  

Pomnik przyrody 
Motyčanka

Przyroda jest jedną z najcenniejszych części każdego obszaru. Jest nie tylko nieodłączną
częścią naszego życia, ale też źródłem energii, schronieniem i domem dla nas – ludzi i mnóstwa
roślin i zwierząt. Przyroda jest wyjątkowa i nie do zastąpienia. 
Każde świadome społeczeństwo stara chronić się to, co uważa za cenne. Cenne jest to co jest
piękne, niezwykłe i nie da sią tego zastąpić. Przyroda jest sama w sobie bardzo cenna. Dlatego
są napisane przepisy prawne dla jej ochrony, które każdy rozumny członek społeczeństwa do-
trzymuje – nawet wtedy, gdy nikt tego nie widzi. Każdy nasz czyn lub ingerencja ma swoje na-
stępstwa.  

Flóra
tych obszarów
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Kościół św. Bartłomieja w 
centrum miasta

Galeria miasta

Nebrzeże Kysuce Trasa biegowa Šeríka Drewniany Betlejem

Widok wieczorem na Dom Miejski

Widok od Domu Miejskiego po 
strefę dla pieszych – ulicę Palarika

Odwiedźcie 
w mieście Czadca
Miejskie kąpielisko w Czadcy – jedyne w regionie Kysuc
Kąpielisko ma do dyspozycji część pływacką i przestrzeń dla atrakcji dla dzieci. Woda w basenie
jest ogrzewana na ok. 28°C. Kąpielisko miejskie jest otwarte codziennie: niedziela-czwartek:
10.00 – 19.00, piątek – sobota: 10.00 – 19.30. 

Kąpielisko Czadca

Trasy rowerowe na obszarze miasta Czadca
Czadca jest miastem, w którym rower jest rzeczywiście idealnym środkiem transportu i znaj-
dziecie tu trasy odpowiednie prawie dla każdego, bez wzglądu na wiek lub kondycję. Z roweru
można korzystań w drodze do pracy, na zakupy lub tylko przewieźć się po mieście. Zaletą jazdy
na rowerze w mieście jest wygodna odległość i teren odpowiedni także dla rowerów trekkin-
gowych, są tu piękne widoki i scenerie przyrodnicze. 

Osady czadczańskie są jak stworzone dla
turystyki rowerowej.

Obszar ten oferuje piękne, oznakowane
i nieoznakowane trasy rowerowe.
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4. Zawody w gotowaniu
gulaszu w kociołku 
Dobra zabawa, świetna atmosfera,
drużyny starają się przygotować jak
najlepszy gulasz w ustalonym czasie,
ocenia jury i widzowie, mnóstwo im-
prez towarzyszących dla dzieci. 

3. Ognie świętojańskie
na placu Matičnym 
Uroczystość z okazji święta św. Jana,
osnuta legendami odbywa się na placu
Matičnym. Dobra zabawa do późnej
nocy, atrakcyjny program dla każdego. 

5. Dzień Matek
Chociaż to miłe wydarzenie odbywa się
w każdym mieście i wsi, miasto Czadca
przygotowuje w tym dniu wyjątkowej
jakości program kulturowy a burmistrz
miasta osobiście rozdaje na ulicach
matkom kwiaty z okazji ich święta.

2. Maraton Kysucki
Jeden z  najstarszych maratonów na
Słowacji (45-telnia tradycja), w którym
biorą udział biegacze z całego świata..

TOP wydarzenia 
w mieście Czadca

1. Jarmark i odpust na św. Bartłowieja & Revival Night
ToP  wydarzenie w mieście pod koniec sierpnia w święto św. Bartłomieja, bogaty pro-
gram, jarmark odwiedzi rocznie ponad 20 tysięcy odwiedzających z miasta i okolicy.

W ciągu roku miasto Czadca organizuje wiele
przedsięwzięć kulturowych, które znajdują
się w kalendarzu miejscowym i regionalnym.



Widok na miasto Czadca.

9. Boże Narodzenie 
w Czadcy
Boże narodzenie w Czadcy rozpoczyna się
przez rozświecenie  choinki świątecznej
przy Domu Kultury i na placu  Palárika w
święto św. Mikołaja. Ten obdarzy setki
dzieci, które w ten wieczór zejdą się tu.
Odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy,
gdzie odwiedzający mogą spróbować sec-
jałów ze świniobicia, spróbować poncz
i kupić piękne wyroby bezpośrednio od
rzemieślników ludowych. Atmosferę po-
prawia rozświecony bałwanek. Bezpoś-
rednio przed Wigilią burmistrz częstuje
„kwaśnicą burmistrza“ na ulicy Palárika.

6. Sympozjum Rzeźbiarskie
W ramach kilku edycji Sympozjum w Czadcy
artyści kolejno wytworzyli rzeźby w nadlu-
dzkiej wielkości, które do dziś zdobią niektóre
części miasta. Każdy rok, podczas Sympozjum
rzeźbiarze wybierają inny temat, który oży-
wiają w swoich dziełach. Podczas  Jarmaku Bo-
żonarodzeniowego dużo radości i  uwagi
przynosi wytworzony w ten sposób drewniany
Betlejem, pokazywany  na placu Palárika.

7. Pożegnanie Lata
Przedsięwzięcie odbywa się w ostatnim ty-
godniu lata na placu  Matičnym  w Czadcy.
Wszystkie kategorie wiekowe biorą udział
w bogatym programie kulturowym, każdy
znajdzie coś dla siebie w różnorodnym
programie. 

8. Festiwal Seniorów
Poprzez muzykę, śpiew i taniec, stroje lu-
dowe setki uczestników prezentuje się na
Festiwalu Seniorów. Podczas Festiwalu na
placu Matičnym przez cały dzień odzywa
się śpiew seniorów.

10. Puchar Stefański, Ha-
lowy Turniej Piłki Nożnej
Odbywa sią między Bożym Narodze-
niem a  Sylwestrem już ponad 20 lat.
Turniej słynie ze swojego wysokiego po-
ziomu i jest bardzo lubiany przez miłoś-
ników sportu i piłki nożnej – może dzięki
temu, że zawsze przyjeżdżają tu znane
gwiazdy piłkarskie i popularne osobis-
toście z showbiznesu.  
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Turystyka pod Girową Wieża widokowa Tetřev

Atrakcje gast-
ronomiczne w ośrodkach Aquazorbing Mnóstwo ośrodków turystycznych

Kaplica św. Piotra i Pawła Kościoł św. Jadwigi Drewniany Betlejem

Park Wodny Tor saneczkowyMosty u Jabłonkowa

Odwiedźcie we wsi 
Mosty u Jabłonkowa
Górolskie Centrum Informacji Turystycznej
(GOTIC) w Mostach u Jabłonkowa
Centrum Informacyjne ma siedzibę w atrakcyjnej okolicy w drewnianym domu na Fojtství w
Mostach u Jabłonkowa. Drewniany dom jest wierną repliką drewnianego domu z 1790 roku.
Był zrekonstruowany w 2008 roku i od tego czasu służy odwiedzającym Mosty u  Jabłonkowa. 
Centrum Informacyjne oferuje usługi informacyjne, organizuje przedsięwzięcia kulturowe, wys-
tawy i bardzo popularne Dni Rzemieślnicze. Jest bardzo przyjazne dla turystów na rowerach –
do dyspozycji jest wypożyczalnia elektrorowerów (rowerzyści na rowerach elektrycznych mogą
skorzystaś ze stacji do ładowania) i narzędzia do rowerów.
Przed wejściem do domu drewnianego stoją makiety postaci w góralskich strojach regional-
nych, z którymi goście mogą sobie zrobić zdjęcie i otrzymać nietradycyjną i lubianą pamiątkę
z wizyty w Mostach u Jabłonkowa, tego najbardziej wysuniętego na wschód regionu Republiki
Czeskiej. Centrum Informacyjne przez cały rok organizuje wiele przedsięwziąęć, warsztatów
twórczych, których główną myślą jest interaktywne podejście do odwiedzających.

Kontakt:
Gorolské turistické informační centrum 
v Mostech u Jablunkova
739 98 Mosty u Jablunkova 381, Česká republika
GPS: 49°31'35.566"N, 18°45'11.604"E
+420 558 341 586, 603 825 226
www.gotic.cz
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6. Gulasz Mostecki
Zawody w gotowaniu gulaszu 
w kociołku. O wynikach decydują 
widzowie.

7. Mostecké Lato albo za-
spokój głód  „ziemniakiem“
Regionalne potrawy i proste jadła dla każ-
dego, konkursy dla dzieci i dorosłych, kon-
kurs gastronomiczny dla publiczności, na
scenie występują liczne kapele. 

8. Kiermasz św. Jadwigi
Weekendowe wydarzenie w centrum
wsi, karuzele, atrakcje wędrowne, sto-
iska itp. Od dawna należy do najważ-
niejszych wydarzeń we wsi. Rozpoczyna
się mszą świętą, potem jest zabawa we
wsi a póćniej wesoła potańcówka. 

9. Zawody Narciarskie 
w Skiareále
Zawody w narciarstwie, które polubili Po-
lacy i Czesi, popularne wśród sportowców.

10. Bieg pod górę na
wierch Mosty – Skalka
Zawody w biegu pod górę o długości  4
km z różnicą wzniesień 400 m, memo-
riał Milana Podešvy, zawsze tradycyjnie
29. 12.

2. Góralskie Dni z Rzemiosłem
Podczas wakacji letnich odbywają się w Dreve-
nici na Fojnstve. Przychodzą tu rzemieślnicy lu-
dowi, robią pokazy swoich rzemiosł dla
publiczności, organizowane są związane z tym
konkursy. 

1. Bal Góralski: zabawa 
w strojach góralskich
Pod jednym dachem spotykają się ludzie
z różnych regionów i państw, którzy  po-
znają  nawzajem swój  folklor i kulturę – to
wszystko za pośrednictwem śpiewu i tańca.

3. Atrakcja historyczna 
Szańce
Rekonstrukcja trybu życia załogi w fortyfi-
kacjach Szańce (Šance).

4. Mosteckie świniobicie 
i Mikołajki
Specjały ze świniobicia, różne konkursy,
piwo regionalne, historyczne stoiska,
ciepłe kasztany, wspaniała atmosfera pr-
zedświąteczna.

5. Żywy Betlejem
Folklor, żywie zwierzęta, rzeźbiony Betlejem,
żywa  szopka i Rodzina Święta, to wszystko orga-
nizuje Górolskie Centrum Informacji Turystycznej
w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem,
nie brakuje tu żywej muzyki i kolęd.

TOP wydarzenia we wsi
Mosty u Jabłonkowa
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