
Kysuckou cyklomagistrálou (EXPERT) – tip na výlet 

 

Celým územím regiónu prechádza približne 140 km dlhá Kysucká cyklomagistrála, 

ktorá smeruje z Kotešovej (okres Bytča) až do Sedla Demänová, kde sa napája na Oravskú 

cyklomagistrálu. 

Magistrála má značené prepojenie na hraničný priechod do Českej a Poľskej republiky, 

a tým je zabezpečené bezproblémové napojenie na české a poľské cyklotrasy 

 

Aby ste si túto trasu dokázali vychutnať v plnej miere, odporúčame si na jej prejdenie 

vyčleniť viacero dní. Dennú dávku kilometrov si môžete prispôsobiť podľa svojej výkonnosti, 

chuti spoznávania regiónu i počasiu, prípadne rozdeliť na viacero etáp a dní.  

 

Trasa začína v obci Kotešová, odkiaľ stúpate po ceste až do Sedla Semeteš 

(občerstvenie).  

 

Pri zjazde sa môžete zastaviť pri pamätníku semetešskej tragédie, ktorá sa odohrala na 

sklonku 2. svetovej vojny. Lesnou cestou sa dostanete do obce Vysoká nad Kysucou, z ktorej 

v minulosti odchádzali drotári do sveta. Drotára má obec aj na svojej turistickej známke. 

V centre obce (cca 1 km vpravo od križovatky - zastávka Furmanec) je krásne námestie 

s oddychovou zónou a umeleckými dielami. V obecnom úrade sa nachádza pamätná izba E. A. 

Cernana, ktorú navrhol rodák, významný slovenský akademický maliar -  Miroslav Cipár. E. 

A. Cernan má vysocké korene a preslávil sa ako posledný muž, ktorý stál na povrchu mesiaca. 

(www.vysokanadkysucou.sk)  

 

 

TIP: Na križovatke cyklotrás v Nižnom Kelčove sa môžete napojiť na 15 km dlhú 

modrú značku 2401, ktorá vás dovedie do obľúbeného rekreačného strediska Makov – 

Kasárne.  

V Makove odporúčame stráviť minimálne jeden deň a navštíviť: 

 prameň rieky Kysuca  

 najstarší a najmohutnejší brest hrabolistý v strednej Európe - v osade u Papaji 

(oddychové miesto s lavičkami) 

 rozhľadňu na Stratenci na Javorníckom hrebeni (dostupné aj na MTB) 

 Makov - Kasárne 

Ak sa o zážitky na bicykloch delíte viacerí, zahrajte si spoločne na zjazdovke SKI 

Makov pri SKI Apartmánoch v časti Čierne – hru s lietajúcim diskom - discgolf 

(www.makovapartmany.sk) 

 

Kysuckými kopanicami a lesnou cestou prejdete cez Vyšný Kelčov do Korne – obce 

s unikátnymi ropným prameňom a pútnickým miestom Živčáková. Napriek tomu, že je mimo 

trasy, určite si vyšliapnite aj tam a osviežte sa liečivou vodou z horských prameňov. Toto 

miesto vás nabije novou energiou.  

 

Kysucká cyklomagistrála vás z Korne povedie do obce Klokočov. Na križovatke 

odporúčame však odbočiť doprava a navštíviť Mesto Turzovka - rodisko Rudolfa Jašíka 

a zbojníka Tomáša Uhorčíka – Jánošíkovho druha a vodcu zbojníckej družiny na Kysuciach. 

Jeho dukát si môžete vyraziť v Medzinárodnom informačnom centre. (www.turzovka.sk) 

 

http://www.vysokanadkysucou.sk/
http://www.makovapartmany.sk/
http://www.turzovka.sk/


V Klokočove určite nevynechajte kúpele na dušu (i telo) Sudopark. Drevenú dedinku, 

v ktorej sa môžete občerstviť, okúpať vo vonkajších drevených sudoch i ubytovať. 

(www.sudopark.sk) 

 

V obci nájdete aj prírodnú rezerváciu - Klokočovské skálie - skalnú, pieskovcovú stenu 

dlhú približne 300 m, vysokú 2 - 20 m, v ktorej sa nachádzajú kamenné gule. 

(www.klokocov.sk) 

 

Z časti Olešná – Maslovenka vás povedie kvalitná asfaltová cesta cez krásne zákutia 

kysuckej prírody, cez Medvediu skalu až do obce Raková – časť Korcháň. Môžete sa napojiť 

na žltú trasu (Cyklotrasu vzájomnosti) a prísť k chatám na Veľkom Polome na českej strane. 

Opačným smerom sa dostanete do Rakovej – rodiska Jána Palárika. Na jeho námestí si 

môžete oddýchnuť pri dobrej zmrzline. (www.rakova.sk) 

Ak budete potupovať po červenej značke, z Korcháňa sa dostanete do časti Milošová – 

Megoňky, kde sa určite pozrite na miestny lom, v ktorom sa v 80. rokoch 20. stor. odkryli pri 

ťažbe kameňa okrúhle kamenné gule. (www.mestocadca.sk) 

 

Kysucká magistrála obchádza mesto Čadca, ale vy ho určite neobíďte. Čadca je centrom 

horných Kysúc a právom sa pýši titulom „mesto so srdcom“. Bez problémov sa tu najete, 

občerstvíte, nakúpite suveníry a oddýchnite si na dvoch námestiach s fontánami. V meste sú 

široké možnosti ubytovania rôznej kategórie a tried (odporúčame: www.domes.sk) 

 

Magistrála následne prechádza cez Čadcu - Čadečku, obec Čierne, na ktorého území sa 

nachádza bod Trojmedzia (miesto, kde sa stretáva Česko, Slovensko a Poľsko) 

(www.obeccierne.sk) a goralskú obec Skalité (zastavte sa pri kostole a kalvárii) 

(www.skalite.sk), až do obce Oščadnica.  

Oščadnica je významným centrom cestovného ruchu v regióne a pokojne si tu môžete 

nechať aj celodennú prestávku.  

Odporúčame: 

 Vyskúšajte adventure golf, lezeckú stenu, alebo zrelaxujte vo wellness 

v Rodinka Resort. (www.kamilka.sk) 

 Vymeňte svoje dve kolesá za niečo štýlovejšie a prevezte sa cez oščadnické 

lúky a lesy na vozítku segway. (www.penzioncentral.sk) 

 V Športcentre sa vybláznite na horských kárach, horských a cestných 

kolobežkách i štvorkolkách. (www.sportcentrum.gajuz.sk)  

 Snowparadise Veľká Rača Oščadnica je najväčšie zimné a letné zábavné 

centrum v regióne, z ktorého ponuky si určite vyberiete – sedačková lanovka, bobová 

dráha, aquazorbing, lanové centrum, trampolíny a mnohé ďalšie atrakcie. 

(www.snowparadise.sk)  

 Vystúpte na najvyšší vrchol Kysúc – Veľkú Raču – 1 236 m n. m. 

 Navštívte Kaštieľ s lesoparkom (v kaštieli sídli Kysucká galéria) a kostol 

s kalváriou z 50. rokov 20. storočia. 

 

V Krásne nad Kysucou sa napojíte na Bystrickú cyklomagistrálu, ktorá je vybudovaná 

na zvršku bývalej železničky a prejdete pohodlne až do Novej Bystrici. V Starej Bystrici za 

zmienku stojí návšteva Slovenského orloja – najväčšej drevenej sochy na Slovensku a vo 

Vychylovke – Kysuckého skanzenu s historickou lesnou úvraťovou železnicou.  

Stúpaním do sedla Demänová sa Kysucká magistrála končí. Trasa plynulo prechádza na 

Oravskú magistrálu.  

 

http://www.sudopark.sk/
http://www.klokocov.sk/
http://www.rakova.sk/
http://www.mestocadca.sk/
http://www.domes.sk/
http://www.obeccierne.sk/
http://www.skalite.sk/
http://www.penzioncentral.sk/
http://www.sportcentrum.gajuz.sk/
http://www.snowparadise.sk/


Všeobecné informácie o Kysuckej cyklomagistrále: 

 

005 Kysucká cyklomagistrála, 138 km, prevýšenie/pokles: 2423/1810 m, MTB, 

EXPERT 

farba: červená, povrch: asfalt, spevnený štrkový, spevnený prírodný 

 

005a Kysucká cyklomagistrála – napojenie na Klokočov - Konečná – ľahká (REKREA) 

trasa s dĺžkou 4 km a prevýšením 200 m, vhodná pre cestné bicykle.  

 

005b Kysucká cyklomagistrála – napojenie na Vreščovské sedlo - ľahká (REKREA) 

trasa s dĺžkou 3 km a prevýšením 160 m, vhodná pre cestné bicykle.  

 


