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Náučná cyklotrasa

Megoňky–Šance
Geopark

Podrobný turistický sprievodca
Náučnou cyklotrasou 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 dĺžka spoločnej náučnej cyklotrasy
je 7 800 m, pričom územím Čadce prechádza
v dĺžke 4 500 m a územím obce Mosty u Ja-
blunkova v dĺžke 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)

Kamenné gule Megoňky (20 m)
Milošovské šance (630 m)
Prírodná pamiatka Filůvka (620 m)
Prírodná pamiatka Motyčanka (1200 m)
Prírodná rezervácia Vřesová stráň (210 m)
Veľké Šance (hradisko, opevnenie) (200 m)
Staré Šance (hradisko, opevnenie) (1470 m)
Vodná nádrž Milošová (na trase)

* Ak prichádzame smerom od Čadce, na trasu sa napo-
jíme odbočkou k vodnej nádrži Milošová (popod kos-
tol).

vodNá Nádrž MiloŠová – je tu posedenie, lavičky,
býva tu veľa rybárov, pikniky.

* Trasa pokračuje okolo nádrže miernym stúpaním 
k domom, nad ktorými je pekný výhľad na kostol a jeho
okolie, vidno aj Malú Fatru a jej vrchy Veľký rozsutec
či stoh. Na autobusovej zastávke pri smerovníku od-
bočíme doľava ku Geoparku Megoňky. Neďaleko sú Mi-
lošovské šance.

prírodná pamiatka Geopark MeGoňkY – lom, 
v ktorom sa v minulosti ťažil kameň, odkryl zaují-
mavú geologickú raritu – raritnú guľovitú odlučnosť
hornín. Mesto čadca tu vytvorilo zaujímavú geolo-
gickú expozíciu s prístreškom pre turistov. 

* Cesta pokračuje smerom na Českú republiku, hranica
je vzdialená len niekoľko desiatok metrov. Prechá-
dzame cez české osady Filůvka a Motyčanka, v ktorých
sa nachádzajú prírodné pamiatky – mokradné lúky.

prírodná pamiatka Filůvka – tvorí ju 7 ha lúk a pa-
stvín s mozaikou podmáčaných a rašelinných ploch.
kým okolná krajina a jej využívanie sa podstatne
zmenili, Filůvka zostala akoby zabudnutá. Vďaka
tomu sa tu nachádza množstvo chránených rastlín 
a živočíchov.

prírodná pamiatka MotYčaNka – mokradná lúka 
s typickými prvkami vegetácie je ojedinelá a vzácna
v tejto oblasti. Je životným prostredím množstva
vzácnych chránených druhov živočíchov a rastlín.

* Na Šancoch, obecnej časti Mostov u Jablunkova, je
možnosť občerstvenia, nákupu potravín, dá sa tu zahrať
tenis, futbal. Pod hlavnou cestou sa nachádza prírodná
rezervácia Vřesová stráň.

prírodná rezervácia vřesová stráň – zarastajúca
rašelinná lúka a svahové pastviny s prevažne smre-
kovým lesom. Je biotopom mokradných druhov ži-
vočíchov a vzácnych ohrozených druhov rastlín. Má
rozlohu 7,81 ha a ako prírodná rezervácia bola vy-
hlásená v roku 1990.

* Pokračujeme po hlavnej ceste smerom na Slovensko,
pri smerovníku odbočíme doľava k historickému opev-
neniu Šance.

Národná kultúrna pamiatka ŠaNce – zachované po-
zostatky obranného systému sú situované na stra-
tegicky výhodnej vysokej polohe, vďaka ktorej bolo
možné strážiť cestu a priľahlé údolie. Nádherné vý-
hľady umožňujú dokonale vidieť celé Mosty u Ja-
blunkova, hrebene okolitých hôr, vlakovú trať 
a tunely v Mostoch u Jablunkova.

* Pokračujeme ďalej a pri najbližšej príležitosti z hlavnej
cesty odbočíme doľava. Vystúpame opäť na slovenskú
stranu, do osady Dejovka. Tu sa dá odbočiť k historic-
kému opevneniu Staré Šance, ktoré boli postavené
pravdepodobne ešte do konca prvej polovice 16. storo-
čia, v prameňoch sa prvý raz spomínajú v roku 1578 ako
Alte Schantze. 

* Panelová cesta z Dejovky do Kadlubca prechádza
popri lúke, na ktorú odporúčame vystúpať, je tu krásny
výhľad na Malú Fatru a Mesto Čadca a jej časti Hore-
licu a Drahošanku. Na kopci oproti zas vidno začiatok
trasy – milošovský Kostol Sedembolestnej Panny Márie,
Megoňky, vpravo Šance. V posledných úsekoch cesty
odporúčame zísť z bicykla, klesanie je tu veľmi prudké.
Pokračujeme po ceste z Milošovej do Čadce.

popis trasy
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Nadmorská výška: 420 m n. m. 
GPS súradnice: 49°26′09″S 18°47′32″V 
Adresa mestského úradu: 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

Nadmorská výška: 490 m n. m.
GPS súradnice: 49°31′34″S 18°45′13″V
Adresa obecného úradu: 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

* Najväčšie sídlo na Kysuciach.
* Rozprestiera sa v pohoriach Beskýd a Ja-

vorníkov, v povodí rieky Kysu ce.
* Štatút okresného mesta, sídlo okresných in-

štitúcií.
* Počet obyvateľov cca 26 000.
* V mestských sídliskách žije približne polo-

vica obyvateľov, časť žije v dolinách riek Ča-
dečka, Milošová a v miestnej časti Horelica.

* Susedí na severe s českou obcou Mosty u
Jablunkova, s kysuckými obcami Svrčino-
vec, Oščadnica, Raková, Zákopčie a mes-
tom Krásno nad Kysucou.

* Mestské práva boli Čadci udelené v roku
1778 cisárovnou Máriou Teréziou.

* Je sídlom siedmich stredných škôl, ktoré
denne navštevujú tisícky študentov, vrá-
tane jedinečného gymnázia s bilingválnou
sekciou krajín V4.

* Goralská obec s kultúrnymi tradíciami.
* Rozprestiera sa v pohorí Moravskoslezských

Beskýd.
* Počet obyvateľov takmer 3 800.
* Susedí s mestami Čadca a Jablunkov.
* Obcou prechádza medzinárodná trať z Bo-

humína do Čadce.
* Väčšina obyvateľov hovorí nárečím „po na-

šimu“ používaným v česko-poľsko-sloven-
skom pohraničí.

* Prvé správy o osídlení pochádzajú z 2. po-
lovice 16. storočia.

* Pre turistov a rekreantov je v okolí k dispo-
zícii niekoľko rekreačných stredísk a chát. 

* V obci aktívne funguje Gorolské turistické
informační centrum (GOTIC, príspevková
organizácia), ktoré sídli v atraktívnom pro-
stredí Dřevěnky na Fojtstve.

Základné informácie 
o meste Čadca

Základné informácie o obci
Mosty u Jablunkova
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Vizualizácia revitalizácie areálu
prírodnej rezervácie Megoňky 
v katastri mesta Čadca.

Obrovská kamenná guľa, ktorej priemer je
2,6 metra a odhadovaná váha 25 ton.

Prírodná pamiatka sa nachádza v katastri okresného mesta Čadca v časti Milošová, v osade
Megoňky. Lokalita je súčasťou Turzovskej vrchoviny oblasti Západných Beskýd.
Prírodná pamiatka Megoňky sa nachádza na mieste dnes už opusteného pieskovcového lomu
v blízkosti štátnej hranice Českej a Slovenskej republiky. A práve vznik lomu prispel k objaveniu
týchto zaujímavých geologických štruktúr. V súčasnosti lomu, kde možno pozorovať guľovitú
odlučnosť skál a výlupky guľovitého tvaru, dominuje obrovSká kAMENNá GuľA, ktorej
priemer je 260 centimetrov a odhadovaná váha 25 ton. 
Uprostred lomu mesto Čadca práve dokončuje geologickú expozíciu a výstavbu turistického
prístrešku podľa návrhu Ing. arch. Ivana Jarinu. Ten ho navrhol v tvare gule, pripomínajúcej
vzácnej geologické rarity v Megoňkách, ale aj inšpirujúcej k úvahe o vesmíre, ktorého sme sú-
časťou. Tieto kamene tu vznikli oveľa-oveľa skôr ako do tejto oblasti prišli ľudia.

Geopark Megoňky
prírodná pamiatka
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Kamenná guľa, ktorá je v západnej časti lomu.

Rybník a jeho brezová alej je
fantastickým miestom na relax.

V osade Megoňky je nízka premávka,
vďaka čomu sa tu môžu bezpečne
bicyklovať aj deti. 

Megoňky sa stávajú čoraz vyhľadávanejšou
turistickou lokalitou v meste Čadca. 

Detailný pohľad na najväčšiu guľu v kameňolome Megoňky.



98 V blízkom lese nájdeme viaceré mohutné pieskovcové bloky.

Kamenná guľa v lese nad lomom.

Kamenných výlupkov je v lome viac, treba ich však hľadať. 

Pôvod a vznik kamenných gúľ
Pôvod a najmä vznik kamenných gúľ nie je úplne objasnený. Teórií o tom, ako gule vznikli je
niekoľko – od tých nepravdepodobných, priam až magických, či rozprávkových, až po tie s ve-
deckým základom. Niektorí ľudia tvrdili, že sa jedná o skamenené vajcia dinosaurov, iní hovoria,
že sú to diela mimozemšťanov, alebo že jednoducho dopadli z vesmíru na zem. Táto posledná
teória je však ľahko vyvrátiteľná, nakoľko sa v mieste, kde sa gule nachádzajú, nenachádza žia-
den kráter, ktorý by túto teóriu dokazoval.
Iné teórie, ktoré majú vedecký základ, sa snažia vysvetliť vznik gúľ za pôsobenia príbojových
vĺn v oceánskych panvách pradávneho mora, či spevňovaním sedimentov pri ich usádzaní.
Niektorí geológovia pripodobňujú vznik týchto kamenných gúľ  ku guliam snehovým. Toto gu-
ľovité usporiadanie mohlo vzniknúť postupným nabaľovaním piesku a iného materiálu na pod-
morskom svahu pri seizmických otrasoch či zosuvoch podobne, ako kotúľajúca sa snehová guľa
zo svahu.
Avšak geologický prieskum v lokalite Megoňky nasvedčuje úplne inej teórii vzniku kamen-
ných gúľ. Pri procese tvorby usadenín (sedimentov) dochádzalo k rôznym chemickým, biolo-
gickým či fyzikálnym procesom. Tieto sedimenty, ktoré vznikali na dne prehistorického mora
po tisíce rokov, si vo svojej štruktúre zachovávali vodu ešte mnoho miliónov rokov, a to aj po
prekrytí mladšími usadeninami. Pre usadené horniny je typický výskyt rôznych nehomogén-
nych látok ako sú napríklad schránky živočíchov, či iné kamenné štruktúry, ktoré majú odlišné
zloženie ako okolitá masa sedimentov. Tieto nehomogenity ovplyvňujú okolité usadeniny tak,
že v nich zvýšia koncentráciu látok, z ktorej sú zložené. Vďaka tomu sa látky, ktoré sú rozpustené
v okolitom sedimente sťahujú do miest, kde je ich primárna zvýšená koncentrácia. Toto šírenie
látok umožňuje spomínaná voda, ktorá je v usadeninách ešte stále prítomná. Pri ideálnych
podmienkach útvar, ktorý vznikne sťahovaním látok smerom do centra koncentrácie, je guľa. 
kamenné gule je v okolitom sedimente zväčša problém rozoznať. Svoju krásu dokážu uká-
zať až vplyvom zvetrávania pôsobením dažďa, vetra, snehu ľadu, ale aj vplyvom otrasov
v časoch, keď kameňolom ešte fungoval. vtedy sa dokážu oddeliť od materského sedi-
mentu podľa svojho guľovitého ohraničenia. A práve to je aj prípad gúľ v Megoňkách. 
Nebyť otvorenia kameňolomu v tejto lokalite, je možné, že by sme o tejto výnimočnosti vôbec
nevedeli. Je viac ako pravdepodobné, že hlboko v zemi sa nachádzajú ďalšie, ktoré sú ešte
ukryté pred zrakom ľudí.



Kamenné gule sú budované zo zlepencov rôznej zrnitosti,
ktoré sú však na mnohých miestach rozpukané 
vplyvom  zvetrávania, či prerastania 
koreňov rastlín.
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Kamenné gule ukryté v kamennom bloku.

Hladina vodnej nádrže Milošová, ktorá vznikla 
za účelom chovu rýb pre športové rybárstvo, 
ochrany pred povodňami a rekreácie.

Význam prírodnej pamiatky Megoňky
Význam prírodnej pamiatky Megoňky je veľký a to z rôznych dôvodov. vďaka jedinečnému od-
kryvu je významnou geologickou lokalitou vhodnou na vedecké skúmanie. 
Zároveň sa Megoňky stávajú aj živou učebnicou geológie, a teda vhodnou lokalitou pre ukážku
stavby flyšového pásma. Dominujú tu mohutné pieskovcové bloky, ktoré sú však na mnohých
miestach rozpukané vplyvom zvetrávania, či prerastania koreňov rastlín. Medzi pieskovcami
sa nachádzajú ílovité bridlice. V kameňolome tiež nájdeme aj zlepence rôznej zrnitosti, z kto-
rých sú budované aj kamenné gule. 
Pri pohybe po kameňolome však netreba riskovať. Musíme mať na pamäti, že horniny sú
rozpukané a teda môžu sa ľahko uvoľniť. Zo zvetraných hornín sa všade nachádza jemná suť,
ktorá pohyb sťažuje a robí nebezpečným zvlášť pri nevhodne zvolenej obuvi. 
Megoňky sa však stávajú stále častejšie vyhľadávanou lokalitou. To nasvedčuje tomu, že
aj neživé veci v prírode môžu byť pre človeka veľmi zaujímavé. Mnohých návštevníkov nútia
premýšľať nad možnosťou vzniku kamenných gúľ, podnecujú k debate, či vyhľadávaniu ďalších
informácií a záujmu o neživú prírodu. Preto sa návšteva tejto lokality môže stať aj smerodaj-
nou najmä pre žiakov v ich ďalšom životnom smerovaní a v rozhodnutí sa pre štúdium geológie
a histórie Zeme.



Centrálna kamenná guľa v lome.
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Klokočovské skálie.

Kamenné gule vo svete
To, že Megoňky sú výnimočné v celosvetovom meradle, do-

kladá aj fakt, že takéto kamenné guľovité útvary podobnej veľkosti
sa nenachádzajú nikde v Európe. Kamenné gule menších rozmerov sa

nachádzajú aj v susednej Českej republike a to pri obciach Vidče a Rousí-
nov. 

V rámci celého sveta sú podobné útvary známe z Nového Zélandu, kde im dali
pomenovanie Moeraki Boulders. Sú vulkanického pôvodu a vyskytujú sa pozdĺž

pobrežia. Ich vek bol stanovený na 4 až 5,5 miliónov rokov. Absolútne prvenstvo
v počte, veľkosti a dokonalom guľatom tvare drží stredoamerický štát Kostarika. Počet
nájdených gúľ prekračuje hranicu 500 kusov. Väčšina z nich je z vulkanických hornín
ako napríklad gabro, či granodiorit a iné sú budované aj z vápencov. Niektoré z týchto
gúľ  dosahujú priemer viac ako 2,5 metra a váhu 16 ton. Mnoho gulí bolo z náleziska ne-
legálne odobraných a nachádzajú sa v súkromných zbierkach, či múzeách po celom
svete. Pre výnimočnosť tohto náleziska a jeho záchranu pred ďalším rabovaním, boli
miesta výskytu týchto dokonalých gúľ v Kostarike zapísané na zoznam svetového de-
dičstva UNESCO.

Kamenné gule na Kysuciach
výskyt kamenných gúľ v Megoňkách však nie je na Kysuciach jediný. Pieskovcové gule sa na-
chádzajú v pieskovcovom páse širokom 250 – 500 m a dlhom približne 15 kilometrov. Tento
pás sa tiahne od Klokočova až po miestnu časť Čadce – Milošovú (osada Megoňky). V tomto
páse sa nachádza množstvo pieskovcových či zlepencových gúľ s rôznymi tvarmi od vajcovitého
až po takmer dokonalú guľu s rôznym priemerom. Pozdĺž tohto pásu sa nachádzajú aj iné lo-
kality s výskytom kamenných gúľ, avšak nie tak veľkých ako tie, ktoré sa nachádzajú v lokalite
Milošová-Megoňky. 
Za zmienku stojí lokalita klokočovské skálie v katastri obce Klokočov. Táto lokalita bola vy-
hlásená aj za prírodnú rezerváciu. V prírodnej rezervácii Klokočovské skálie sa nachádza nie-
koľko menších kamenných gúľ, z nich najväčšia má priemer 80 centimetrov. Je tu vidieť aj
viaceré negatívy (odtlačky) v ktorých sa kamenné gule v minulosti nachádzali. Okrem spomí-
nanej prírodnej rezervácie, sa v Klokočove nachádzajú kamenné gule aj v lokalite Klokočov-
Kornica.
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Kameňolom zo zeme pôsobí monumentálne.

Osada Megoňky

Nová cesta vedúca z osady Filůvka ku Geoparku Megoňky.

Jedinečný zážitok 
v Geoparku Megoňky
Na celom svete existujú územia, ktoré sú svojím spôsobom atraktívne a priťahujú návštevníkov
z rôznych kútoch zeme. Zaujímavými môžu byť pre svoju prírodnú, historickú, alebo inú hod-
notu. Sú zaujímavé určitým významom, jedinečnosťou alebo krásou. 
v momente, kedy človek vstúpi do tejto monumentálnej oblasti, pociťuje silu prírody. Mo-
hutné skaly, pyšne týčiace sa stromy na každého dozerajú a čakajú, či si niekto pod ich vetvami
neoddýchne, a tak zabudne na všetky starosti. Toto miesto vás očarí svojou krásou, harmóniou
a čistotou.

výhľad, ktorý sa vám naskytne na samom vrchole lomu, vzbudí myšlienku, že všetko to,
čo dole vidíte, je krásne a je to to najväčšie bohatstvo, ktoré ostane v mysli a v srdci, keď
si ho tam uchováme. 
vychutnávajme si preto okamihy v prírode, pretože tá krása sa do vás vpije tak veľmi, že
z nej budú môcť piť aj ďalší. Ide o okamihy, pohľady, zážitky, ktoré v človeku menia postoj
k prírode a aj preto je kontakt medzi prírodou a ľuďmi tak dôležitý.





Geopark Megoňky

Vodná nádrž 
Milošová

Milošovské 
šance

Motyčanka
Vřesová stráň

 Filůvka
Šance
Veľké

Staré Šance

Geopark Megoňky

Vodná nádrž 
Milošová

Milošovské 
šance

Motyčanka
Vřesová stráň

 Filůvka
Šance

Veľké

Staré Šance

Milošová

Šance

Rieka

Horelica

Čadečka

Podzávoz

Milošová

Šance

Rieka

Horelica

Čadečka

Podzávoz

ZÁKOPČIE

KRÁSNO 
NAD KYSUCOU

ZBOROV 
NAD BYSTRICOU

OŠČADNICA

SVRČINOVEC

ČIERNE

RAKOVÁ

STAŠKOV

SKALITÉ

DOLNÍ LOMNÁ

BUKOVEC

HRČAVA
JAWORZYNKA

ZÁKOPČIE

KRÁSNO 
NAD KYSUCOU

ZBOROV 
NAD BYSTRICOU

OŠČADNICA

SVRČINOVEC

ČIERNE

RAKOVÁ

STAŠKOV

SKALITÉ

DOLNÍ LOMNÁ

BUKOVEC

HRČAVA
JAWORZYNKA

ČADCA

MOSTY 
U JABLUNKOVA

23

Osady tu sú naozaj fotogenické.

Cyklotrasa vedie aj okolo Kostola
Sedembolestnej Panny Márie.

Osada Megoňky.

Najkrajšia časť trasy vedie z Megoniek
k vodnej nádrži Milošová.
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Význam Jablunkovského priesmyku 
na historických cestách
Jablunkovský priesmyk tvorí najnižšie body hrebeňa Beskýd, a preto je miestom najľahšieho
prechodu zo severu na juh. Odnepamäti tu preto viedla obchodná cesta, ktorej sa od staroveku
hovorilo jantárová. V stredoveku ju nazývali „medenou“, pretože sa po nej dopravovali me-
dené rudy zo slovenských nálezísk do Vratislavy a potom ďalej na západ. Na základe údajov 
z roku 1519 vieme, že sa tu celkovo v tomto roku prepravilo takmer 20 000 centýrov medi (centýr
slezský = 52,9 kg, teda 1 058 000 kg). Ešte neskôr tadiaľto jazdili sliezski kupci a vtedy niesla
názov Furmanec. 
Cestu však využívali nielen kupci, ale aj vojská. Tie väčšinou v dobe vojnových šarvátok mie-
rili k hraniciam nepriateľských krajín. Jablunkovský priesmyk rozširoval svoj význam najmä
na konci 15. storočia, kedy sa Sliezsko stalo nakrátko súčasťou uhorskej Koruny. Význam ja-
blunkovského priesmyku v druhej polovici 16. storočia začal klesať z dôvodu zavedenia nových
vysokých hraničných ciel Ferdinandom I. Habsburským, nepokojnej hranice a útokom Uhrov.
Práve kvôli tomuto dôvodu vratislavskí kupci začali preferovať trasu vedúcu cez Źywiec do Kra-
kova (dnešné Poľsko).

Šance
Národná kultúrna pamiatka

Drevenú maketu bývalého opevnenia Šance si môžu turisti pozrieť 
v turistickom informačnom centre GOTIC v centre obce Mosty u Jablunkova.

Súčasný pohľad na zanikajúcu časť
kamennej pevnosti.
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Letecký pohľad z 90. rokov.
Jasne vidieť typický hviezdicový tvar.

Kresba rekonštrukcie pevnosti Veľké Šance
koncom 18. storočia. 
Autorom je Jan P. Štepánek. 

Vo vnútornej časti bývalého opevnenia
je vybudovaný kamenný chodník.

Vznik a história Šancov
Zásadný význam pre vznik jablunkovských obranných valov nazývaných Šance mala bitka
pri Moháči v roku 1526. Tam zahynul český a uhorský kráľ Ľudovít Jagelovský a Tešínske knie-
žatstvo pripadlo Habsburgovcom. bol to tiež začiatok tureckej expanzie do strednej Európy.
Najstaršia zmienka o tzv. starých šancoch má dátovanie 13. januára 1578 a písal ho tešínsky
knieža Václav III. Adam. Pozostatky týchto šancí sa nachádzajú na dnešnom území obce Svrči-
novec na Slovensku. Nové šance boli postavené v roku 1621 a posádku v nich tvorili pô-
vodne cisárski žoldnieri, naverbovaní z talianskeho Neapolu. Tí sa však chovali k miestnym
obyvateľom tak barbarsky, že museli byť odvolaní a nahradení mužmi z okolitých dedín, tzv.
vybrancami, ktorí slúžili hlavne v období mieru pod velením vojvodu. Oddiely vybrancov boli
zrušené v roku 1829. Boli medzi nimi aj mostockí gorali, ktorí aj keď mali slúžiť za žold, málokedy
ho dostali. Z toho je zrejmé že peniaze chýbali v každej dobe. Avšak následky potom niesli aj
obyvatelia neďalekých dedín. Žoldnieri bez žoldu sa vydávali na lúpežné cesty do okolia.
v 40. rokoch 17. storočia boli taktiež postavené menšie šance na Hrčave a v poľskom ko-
niakowe, ktoré so šancami na Mostoch spájali oporné línie – reduty. 



Prestavby historických Šancí
Prvá prestavba veľkých Šancov prebehla v roku 1663, vďaka ktorej opevnenie získalo tra-
pezovitý pôdorys. Prestavba trvala necelých 100 dní a previedol ju „šancmajster“ Ján
Jakub Sambsl. Šírka najdlhšej strany opevnenia bola asi 20 metrov, najkratšie rovnobežné
strany okolo 16 metrov. ostatné strany mali dĺžku okolo 18 až 19 metrov. Šírka priekopy
bola 5,5 metrov a hĺbka od 1,5 až do 2 metrov. Šance plnili predovšetkým funkciu ochrany
delostreleckých pozícií – strieľní. 

Zachovaný kammený plášť, ktorý sa v súčasnosti
rekonštruuje. V pozadí výhľad na obec Mosty 
u Jablunkova.



Pozostatok tzv. bastiónu – opevnenia.Priekopami vedú drevené mosty.

Počas celého roka sa na Šancoch pasú ovečky.

Pozostatky valov. V pozadí Mosty u Jablunkova 
a Európska cesta I. triedy E75.

Bývalé opevnenie, foto zo 60. rokov.
Záznamy o prestavbe z roku 1663

O tejto prestavbe boli vedené presné zápisy. Preto dnes vieme, že stavba, ktorá začala v mo-
mente hrozby tureckého vpádu, trvala 97 dní. Pracovalo na nej 75 robotníkov, 11 tesárov, 7
furmanov s povozmi a traja pokladači drnov. Na mzdy robotníkov padlo 4724 zlatých rýnskych
a zoznam materiálu uvádzal okrem iného aj 8653 šancových kolov, ktoré tvorili palisádu opev-
nenia. Pri tejto stavbe prišiel šancmajster Sambsl o svoje ľavé oko, za čo si žiadal neskôr aj od-
škodné. 
Po prestavbe boli na šance dodané zbrane pre posádku vrátane šiestich diel z Tešína, 200 kusov
plnených ručných granátov, 130 krátkych pík a 60 muškiet, veľké železné vrtáky na výrobu špa-
nielskych jazdcov a ďalšie potreby.
Opevnenie ovplyvňovalo život obce. Práve Mosty u Jablunkova ťažila povinnosť rekonštrukcie
a dodávania materiálu na rekonštrukciu opevnenia. Najťažšia povinnosť pre tamojších podda-
ných bola účasť na obrane „nepokojnej“ hranice. Počty vybrancov sa líšili podľa ohrozenia hra-
nice medzi niekoľkými desiatkami až stovkami mužov. Po bitke vo Viedni v roku 1683 sa
vojenský význam šancí podstatne zmenšil.



Nákres pevnosti Šance.

Nadšenci a samospráva sa snažia Šance a obrannú pevnosť priblížiť návštevníkom 
a zatraktívniť prehliadku, preto sa tento priestor udržuje vykosený 
a začalo sa aj s jeho rekonštrukciou.
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Historická pamiatka v obci Mosty 
u Jablunkova
Posledná významná prestavba šancí sa uskutočnila v rokoch 1724 až 1729 a ich súčasná
päťcípová podoba sa zachovala dodnes. V dobách prusko-rakúskych vojen v rokoch 1740 až
1763 boli šance niekoľkokrát dobyté pruskými vojskami, ktoré prevyšovali svojich rakúskych
protivníkov technikou aj železnou disciplínou. Napriek tomu, že sa šance nachádzali ďaleko od
centra bojov, pruská armáda sa tu nikdy dlho nezdržala. Na podnet budúceho cisára Jozefa II.
pri jeho návšteve Sliezska boli jablunkovské šance po pruských vojnách opravené a získali
v tej dobe svoju najkrajšiu podobu. v tej dobe na nich bolo nielen vojenské veliteľstvo, ale
aj správne centrum obce – poštový úrad, správa polesia a tiež kaplnka.

Po roku 1848 boli šance označené za zastaralý opevňovací systém. v roku 1890 ich kúpila obec
Mosty u Jablunkova za 800 zlatých rýnskych. Chýbajúca posádka na Veľkých Šancoch spô-
sobila nezvratný koniec. Šance postupne chátrali a pustli. Ľudia z okolia začali používať kamene
z opevnenia na stavby domov a tiež k rekonštrukcii kaplnky sv. Petra a Pavla v roku 1889.
Napriek tomu, že tu prebehli veľké zmeny a lokalita je čiatočne zastavaná, je stále mož-
nosť, že budú objavené podzemné zvyšky opevnenia, zrubová studňa a iné prvky obran-
ného opevnenia. 

veľké Šance boli v roku 1958 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti je
možné vidieť pozostatky hlavnej opevňovacej línie, skladajúcej sa zo zemného valu a príkopu
(pôvodne bol obohnaný z vnútornej strany kamenným murivom). v súčasnosti prebieha na
tomto mieste čiastočná rekonštrukcia šancí a budovanie informačného strediska.

Cyklistická križovatka vedúca na Veľký Polom 
a do Mostov u Jablunkova.

Škola s multifunkčným ihriskom 
v obci Mosty u Jablunkova. 

Súčasný pohľad na 
Kaplnku sv. Petra 

a Pavla, ktorá bola 
v roku 2018 kompletne

zrekonštruovaná. 
200 metrov od 

tejto kaplnky 
sa nachádzajú Šance.
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Žltochvost lesný Mláďa srnca lesného Vretienka viková Sýkorka belasá

Jastrab krahulec Včela medonosná Veverica stromová Hýľ lesný

Kuvik kapcavý Medveď hnedý Lienka sedembodková Vidlochvost ovocný

Salamandra škvrnitá Ďateľ veľký Zajac poľný Líška hrdzavá

Pavučina Jašterica živorodá Stehlík pestrý Skokan hnedý

Rôznorodé typy biotopov, členitý reliéf, rozľahlosť a neprístupnosť niektorých častí územia pod-
mieňuje aj druhovú pestrosť živočíšstva. Domov tu nachádzajú vzácne druhy hmyzu 
a iného drobného živočíšstva, ale i veľké cicavce, vzácne šelmy a početné vtáctvo.

Fauna
Zo živej prírody

Rys ostrovid

Jeleň lesný
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Čučoriedka obyčajná Ruža šípová Ostružina čiernicová

Podbeľ lekársky Pľúcnik lekársky Hríb smrekovýMaterina dúška Plody liesky obyčajnej Margaréta biela

Jahoda lesnáNezábudka močiarnaKlinček kartuziánsky

Vstavač mužský sa vyskytuje na mierne suchých
lúkach, svetlých lesoch a na lesných okrajoch.
Kvitne od mája do júna. V Českej republike je
chránený a  ohrozený druh.          
Patrí k najvzácnejším orchideám.

Prírodná pamiatka 
Motyčanka

Príroda je jednou z najhodnotnejších častí akéhokoľvek územia. Nielenže je neoddeliteľnou
súčasťou nášho života, ale je aj zdrojom energie, útočiskom a domovom nás ľudí a tiež množ-
stva rastlín i živočíchov. Príroda je jedinečná a nenahraditeľná. 
Každá rozumná spoločnosť sa snaží chrániť to, čo považuje za vzácne. Vzácne je to, čo je krásne,
neobvyklé a nenahraditeľné. Príroda je sama o sebe vzácna. Preto sú na jej ochranu spísané
zákony, ktoré rozumný člen zdravej spoločnosti dodržiava – dokonca aj vtedy, keď sa nikto ne-
pozerá. Každý náš čin či zásah má svoje dôsledky. 

Flóra
Zo živej prírody
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Kostol sv. Bartolomeja
v centre mesta

Galéria mesta

Nábrežie Kysuce Šeríkov bežecký okruh Drevený betlehém

Večerný pohľad na Mestský dom

Pohľad od mestského domu 
na pešiu zónu – Palárikovu ulicu

Navštívte v meste Čadca

Mestské kúpalisko v Čadci – jediné na Kysuciach
Kúpalisko má k dispozícii plaveckú časť i priestor pre detské atrakcie. Voda v bazéne sa ohrieva
na cca 28°C. Mestské kúpalisko je v lete otvorené každý deň: nedeľa – štvrtok: 10.00 – 19.00,
piatok – sobota: 10.00 – 19.30. 

Kúpalisko Čadca

Cyklotrasy na území mesta Čadca
Čadca je mestom, v ktorom môže byť bicykel skutočne ideálnym dopravným prostriedkom 
a nájdete si tu vhodnú cestu takmer pre každého, bez ohľadu na vek či kondíciu. Môžete ho po-
užívať na cestu do práce, za nákupmi alebo sa len tak previezť po meste. Výhodou cyklotúry 
v meste je nenáročná dĺžka a terén vhodný aj na trekingové bicykle, pekné výhľady a prírodné
scenérie.

Čadčianske osady sú na cykloturistiku 
ako stvorené.

Táto oblasť ponúka krásne značené aj neznačené
cyklistické trasy.
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4. Súťaž vo varení 
kotlíkového gulášu
Dobrá zábava, výborná atmosféra; sú-
ťažné družstvá, ktoré sa snažia pripra-
viť čo najlepší guláš v stanovenom
čase, hodnotí porota i diváci, množstvo
sprievodných atrakcií pre deti.

3. Jánska vatra 
na Matičnom námestí
Oslava sviatku sv. Jána opradeného le-
gendami sa koná na Matičnom ná-
mestí. Dobrá zábava do neskorého
večera, atraktívny program pre kaž-
dého. 

5. Deň matiek
Hoci sa toto milé podujatie koná v kaž-
dom meste a obci, mesto Čadca pripra-
vuje ku Dňu matiek kvalitný kultúrny
program a primátor mesta osobne ma-
mičkám v uliciach rozdáva k ich sviatku
kvety.

2. Kysucký maratón
Jeden z najstarších maratónov na Slo-
vensku (45-ročná tradícia), ktorého sa
zúčastňujú bežci z celého sveta.

TOP podujatia mesta Čadca

1. Bartolomejský hodový jarmok & Revival Night
ToP podujatie v meste býva koncom augusta na sviatok sv. Bartolomeja, bohatý
program, jarmok navštívi každý rok vyše 20 tisíc návštevníkov z mesta i okolia. 

Mesto Čadca počas celého roka
usporadúva množstvo kultúrnych
podujatí, ktoré majú miesto 
v miestnom i regionálnom kalendári.



Pohľad na mesto Čadca.

9. Vianoce v Čadci
V Čadci sa Vianoce začínajú rozsviete-
ním vianočného stromčeka pri Dome
kultúry i na Palárikovom námestí na
sviatok sv. Mikuláša. Ten obdarí stovky
detí, ktoré sa tu v ten podvečer zídu.
Konajú sa vianočné trhy, kde majú ná-
vštevníci možnosť ochutnať tradičné
zabíjačkové špeciality, dať si vianočný
punč a zakúpiť si krásne výrobky
priamo od ľudových remeselníkov. At-
mosféru na tomto námestíčku dotvára
rozsvietený snehuliak. Tesne pred via-
nočnými sviatkami primátor mesta po-
núka „primátorskú kapustnicu“ na
Palárikovej ulici.

6. Sochárske sympózium
V rámci niekoľkých ročníkov sympózií 
v Čadci umelci postupne vytvorili sochy 
v nadživotnej veľkosti, ktoré dnes zdobia
rôzne časti mesta. Každý ročník sympózia
rezbári vdýchnu drevu podobu s inou
témou. Veľkej radosti a pozornosti sa teší 
i takto vytvorený Betlehém na Paláriko-
vom námestí počas vianočných trhov.

7. Rozlúčka s letom
Podujatie sa koná v posledný letný týždeň
na Matičnom námestí v Čadci. Všetky ve-
kové kategórie si v bohatom kultúrnom
programe nájdu to svoje a spoločne si
môžu vychutnať pestrý program. 

8. Festival seniorov
Prostredníctvom hudby, spevu, tanca, ľu-
dových krojov sa na Festivale seniorov
Kysúc predvádzajú stovky účinkujúcich.
Na Matičnom námestí sa ozýva počas Fes-
tivalu seniorov spev takmer celý deň.

10. Štefanský pohár, 
halový futbalový turnaj
Koná sa medzi Vianocami a Silvestrom
už vyše 20 rokov. Turnaj má vysokú
kvalitu a mimoriadnu obľubu u milov-
níkov športu a futbalu – asi aj vďaka
tomu, že naň vždy prichádzajú aj
známe futbalové hviezdy a populárni
umelci zo šoubiznisu.
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Turistika pod Gírovou Rozhľadňa Tetřev

Gastro akcie 
na turistických chatách Aquazorbing Množstvo turistických chát

Kaplnka sv. Petra a Pavla Kostol sv. Hedvigy Drevený betlehém

Aquapark Bobová dráhaMosty u Jablunkova

Navštívte v obci 
Mosty u Jablunkova
Gorolské turistické informační centrum (GOTIC)
v Mostoch u Jablunkova
Informačné centrum sídli v atraktívnom prostredí drevenice na Fojtství v Mostoch u Jablun-
kova. Drevenica je vernou replikou stavby z roku 1790. Bola zrekonštruovaná v roku 2008 a od
tej doby slúži návštevníkom Mostov u Jablunkova.
Informačné centrum ponúka služby IC, usporadúva kultúrne podujatia, výstavy a veľmi obľú-
bené remeselné dni. Je veľmi priaznivo naklonené cyklistom – k dispozícii je požičovňa elek-
trobicyklov (cyklisti na elektrobicykloch tu môžu využiť nabíjaciu stanicu) a cyklonáradia.
Pred vstupom do drevenice stojí maketa postáv v regionálnom goralskom kroji, s ktorou sa
môžu návštevníci odfotografovať a získať tak netradičnú a obľúbenú pamiatku na návštevu
Mostov u Jablunkova, ale i tohto najvýchodnejšieho regiónu Českej republiky.
Informačné centrum po celý rok organizuje mnoho podujatí, tvorivých dielní, ktorých podsta-
tou je interaktívny prístup k návštevníkovi.

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
Súťaž vo varení kotlíkového gulášu. 
O výsledkoch rozhodujú diváci.

7. Mostecké leto alebo
zažeň hlad „bramborem“
Regionálne jedlá a jednoduché špeciality
pre každého, súťaže pre deti aj dospelých,
gastrosúťaž pre verejnosť, na pódiu vystu-
pujú rôzne kapely.

8. Kermaš sv. Hedviky
Víkendová akcia v centre obce, kolo-
toče púťové atrakcie, stánky a pod.
Patrí oddávna k najvýznamnejším uda-
lostiam v obci. Začína sv. omšou, zá-
bava v obci a večer veselica.

9. Lyžiarske závody 
v Skiareálu
Súťaž v lyžovaní, ktorú si obľúbili aj Poliaci
a Česi, obľúbená medzi športovcami.

10. Beh do vrchu Mosty –
Skalka
Pretek v behu do vrchu dlhý 4 km s pre-
výšením 400 m, memoriál Milana Po-
dešvy, tradičně vždy 29. 12.

2. Gorolské dni s remeslom
Počas letných prázdnin sa konajú v Dreve-
nici na Fojtstve. Prídu ľudoví remeselníci,
súčasťou je ukážka viacerých remesiel pre
verejnosť, ako aj súťaže s tým spojené.

1. Gorolský bál: krojovaná
veselica
Pod jednou strechou sa stretnú ľudia z rôz-
nych regiónov a štátov, ktorí poznávajú na-
vzájom svoj folklór a kultúru – a to všetko
prostredníctvom tanca a spevu.

3. Historická akcia: Šance
Rekonštrukcia života posádky na opevnení
Šance.

4. Mostecká zabíjačka 
a Mikuláš
Zabíjačkové dobroty, rôzne súťaže, regio-
nálne pivo, historické stánky, teplé gaš-
tany, výborná predvianočná nálada.

5. Živý betlém
Folklór, živé zvieratá, vyrezávaný betle-
hem, živá Svätá rodina, to všetko organi-
zuje Gorolské turistické centrum a FS
Górole poslednú nedeľu pred Vianocami,
nechýba živá hudba a koledy.

TOP podujatia obce 
Mosty u Jablunkova
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