KYSUCKÁ STOVKA 2020
Z východiska turistických trás v Kysuckom Novom Meste postupujeme ZELENOU
turistickou značkou, ktorá nás dovedie do obce Radoľa. Prechádzame križovatkou, sme pri
Pivárni U Kultána, tu začína naše putovanie po trase Kysuckej stovky.
ZELENÁ cykloturistická značka nás prevedie cez dedinu až ku krížu, odbočíme VPRAVO
a smerujeme ku novostavbám rodinných domov značenie TEHELŇA.
Lesnou cestou stúpame k lesu, po ľavej strane máme kríky, sprava lúky, vchádzame do lesa.
Výrazná cesta nás privedie až ku kaplnke medzi Vretňami. Vpravo je Malý Vreteň, vľavo
Veľký Vreteň.
Od kaplnky klesáme po poľnej ceste do dedinky Snežnica. Prechádzame okolo futbalového
ihriska ku kaplnke, pohostinstva. Sme na námestí v obci, pokračujeme po ceste, mierne
stúpame. Vpravo máme potok. Prechádzame celou dedinou v závere je pár novostavieb
rodinných domov nad cestou vľavo. Stále pokračujeme ZELENOU cykloznačkou, pred nami je
kopec STRANÍK. Do Zástrania prichádzame okolo ihriska, v závere prudko stúpame. Vľavo je
cintorín, ešte pár metrov a sme na ČERVENEJ turistickej značka. Odbočujeme VPRAVO
klesáme dedinou po ČTZ, prechádzame okolo sociálneho ústavu, neskôr okolo obchodu
JEDNOTA. V závere, na križovatke je turistický smerovník. ŽLTOU turistickou značkou
pokračujeme na Straník. Z križovatky odbočíme VĽAVO, po cca 50m odbočíme VPRAVO,
prechádzame okolo kostola, prudko stúpame na Straník. ŽLTÁ turistická značka vedie starou
asfaltkou, neskôr prechádza lesom, v závere ideme opäť asfaltkou až na vrchol Straníka. Zo
Straníka sú krásne výhľady na celý hrebeň Malej Fatry, Strážovské vrchy, Kysuckú vrchovinu,
Javorníky, pri dobrej viditeľnosti vidíme aj aj najvyšší vrchol Moravsko-sliezskych Beskýd-Lysú
Horu. Po ŽLTEJ turistickej značke sa vrátime späť do Zástrania, odbočíme VPRAVO a krátkym
tiahlym stúpaním sa vrátime späť na ČERVENÚ turistickú značku, ktorou pokračujeme na
koniec dedinky Zástranie.
V závere dediny ZÁSTRANIE odbočíme VPRAVO a okolo roľníckeho družstva (plot, tehlová
budova) klesáme k elektrickému vedeniu . Cesta stúpa k smerovníku POD KUČEROVKOU.
Odbočujeme VPRAVO, ČTZ smer SEDLO ŽIARCE, spočiatku ideme lesom. Neskôr ideme
mierne VPRAVO a lúkami klesáme ku kaplnke nad Kotrčinou Lúčkou, KOTRČINA LÚČKA –
STRÁŇ. Od smerovníka prudko stúpame(200m) ku odbočke SEDLO ŽIARCE. ČERVENÁ
turistická značka nás prevedie lesom, neskôr lúkou. Po ľavej strane je kopa hnoja,
prechádzame okolo posedu, po 300m odbočujeme VĽAVO do lesa. Lesom prejdeme 1km, na
konci odbočujeme VĽAVO. Na lúke je vysoký smrek. Z ľavej strany lúky je ihličnatý les, na
pravej strane je listnatý les. Výrazná ČERVENÁ turistická značka – VOLAVKA je vzdialená až
300m od vysokého smreku. Tu vchádza lesná cesta do lesa, prídeme do sedla ŽIARCE. Z tohto
miesta sú krásne výhľady na Malú Fatru. Pokračujeme ČERVENOU turistickou značkou
lúkami, lesom.
Zo SEDLA JALOVEC odbočíme podľa šípky na smerovníku. Pred sebou vidíme poľovnícky
posed, vpravo pás kríkov a lesa, na ľavej strane je lúka. Prejdeme okolo posedu a smerujeme
do lesa. V lese pokračujeme cestou, ktorá stúpa chvíľou potokom. Potok je zamrznutý!
V stúpaní po cca 500m odbočíme VĽAVO, potom VPRAVO a serpentínami sa dostaneme až
do mladého smrekového lesa. Následne prejdeme cez križovatku ciest. Stále mierne
stúpame na každej križovatke smerujeme VĽAVO. Z vrcholu Magury prudko klesáme do

SEDLA POD ZLIEŇOM. Turistický smerovník je oproti nám na strome. Pokračujeme smer
ZLIEŇ, je tu pár popadaných stromov. ČERVENÁ turistická značka zo Zlieňa mierne klesá, po
cca 250m odbočuje prudko VĽAVO. Vchádzame do lesa, je tu pár spadnutých stromov. Lesná
cesta nás privedie do SEDLA NAD MELIŠOVCAMI.
Pokračujeme ČERVENOU turistickou značkou – smer POD OBELCOM. Prechádzame lesom,
občas sa nám ukážu výhľady na Kysuce, Malú Fatru. Na križovatkách lesných ciest
prechádzame okolo kríža, jemne stúpame až ku smerovníku POD OBELCOM. ŽLTOU
turistickou značkou klesáme takmer až na Skríželné. Lesnou cestou prudko klesáme do
HORNÉHO VADIČOVA-KONTROLA. Tu sa napájame na MODRÚ turistickú značku, po cca
300m prichádzame ku smerovníku Horný Vadičov, Kubaščíkovci
ZELENOU turistickou značkou pokračujeme na SKRÍŽELNÉ. Stúpame kamenistou cestou, pod
sebou vidíme Horský hotel. Prechádzame okolo vodárničky a lesnou cestou prechádzame
lúkami, neskôr vchádzame do lesa.
Od smerovníka SKRÍŽELNÉ smerujeme do POVINY, Jedľovina. Klesáme rúbaniskom, neskôr
lesom, prechádzame cez potôčik, sme v Povine - osada Tatarovce. Po asfaltovej ceste VĽAVO
klesáme 2 km Pri ceste je tyčové značenie. Klesáme okolo potoka. Pri autobusovej zastávke,
smerovníku POVINA, Jedľovina odbočíme VPRAVO, pokračujeme na ŽIHĽAVNÝ GRÚŇ. Po 200
m prudko odbočujeme VĽAVO, prechádzame cez potok a lesnou cestou, v závere chodníkom
stúpame na ŽIHĽAVNÝ GRÚŇ.
Pokračujeme ZELENOU turistickou značkou k smerovníku Nad Matúškovou. Striedavo
stúpame, klesáme lesom. Prechádzame okolo poľovníckych posedov. V záverečnom stúpaní
prechádzame okolo sv. obrázku. Na pravej strane klesá asfaltová cesta.
Nad Matúškovou sa napájame na červenú turistickú značku, pokračujeme súbežne so
ZELENOU turistickou značkou na ČERNATÍN, vrátime sa späť k turistickému značeniu NAD
MATÚŠKOVOU odbočujeme VPRAVO a klesáme až do sedla KORCHÁŇ ČTZ.
Po ľavej strane máme pár vysokých listnatých stromov, turistické značenie je na kmeni
vpravo. Prichádzame ku križovatke lesných ciest, ideme VPRAVO, doplnené značenie,
vchádzame do lesa. Klesáme, pod nami je množstvo lesných ciest. ČERVENÁ turistická značka
opúšťa výraznú lesnú cestu, odbočuje VĽAVO do lesa. Prešli sme lesom a pred nami je mladý
smrekový porast, kde ČERVENÁ turistická značka odbočuje VPRAVO, doplnené značenie
fáborkami. Prejdeme lesom a sme pred krížom v SEDLE KORCHÁŇ. Opäť stúpame,
pokračujeme do SEDLA ROVNE.
V diaľke vidíme turistický prístrešok Najskôr prejdeme chodníkom, neskôr klesáme mladým
lesným porastom, serpentínami.
Prechádzame ponad kaplnku, sme v sedle ROVNE, turistický smerovník je na strome.
Zo Sedla ROVNE prechádzame na ŽLTÚ turistickú značku, smerujeme do dediny KLUBINA.
Lesná cesta prechádza okolo lipy, stále klesáme výraznou cestou, neskôr prídeme
na cyklotrasu. Odbočíme VPRAVO. Po 200 m prejdeme cez most. Prechádzame okolo
umelého futbalového ihriska, na plote je šípka, odbočíme VĽAVO sme v KLUBINE.
Prechádzame do centra dediny. Na asfaltovej ceste odbočíme VPRAVO, prejdeme okolo
obecného úradu, v pohostinstve HORAL je KONTROLA. Okolo obecného úradu sa uličkou
dostaneme ku hlavnej ceste, vidíme cintorín. Prejdeme okolo cintorína, domu
smútku, poľnou cestou stúpame okolo chatky, neskôr odbočujeme VPRAVO okolo
dreveného plota. Stúpame na ÚPRATISKÁ. Na Úpratiskách odbočujeme VPRAVO,

pokračujeme KLM - Kysuckou Lyžiarskou Magistrálou, neskôr sa napojíme na MTZ a stúpame
na turistický smerovník CHATY NA RAČI.
ZTZ klesáme - Pod Hladkou s, na Príslop. Z Príslopu klesáme ŽLTOU turistickou značkou do
Dedovky, dolná stanica lanovky. V Bufete U MEDVEĎA je občerstvenie!!!
Po ceste zídeme do centra Oščadnice. Na križovatke pri kostole odbočíme VĽAVO, sme pod
obecným úradom. Pri parkovisku začína ŽLTÁ turistická značka, ktorá prechádza okolo
penziónu GAJUZ. Stúpame okolo lyžiarskeho vleku. Turistické značenie je na stĺpoch, pri
poľovníckom posede odbočujeme VPRAVO, vchádzame do lesa, chodník je výrazný až na
hrebeň. V závere na lúke odbočíme VĽAVO k posedu, vidíme veľkú turistickú mapu, turistické
značenie HREBEŇ – SUROVINA.
MODROU turistickou značkou klesáme lesom, až na lúky. Po ľavej strane máme krásne
výhľady na Steny, vpravo sú chalúpky v osadách.
Po príchode na lúky treba zvýšiť pozornosť, v strede lúky je kolík so značkou, neskôr lipa,
na ktorej je MODRÁ turistická značka. Na nižšie položenej lúke je orientačným bodom
skupina stromov, ktorú pri zostupe máme po ľavej strane. Vpravo je niekoľko poľovníckych
posedov, prechádzame okolo vojenského úkrytu. Pomaličky stúpame, pred nami je stĺpik so
značením a lavička. Z tohto bodu už len klesáme, po pravej strane máme pás kríkov.
Prechádzame čerstvo zoranou lúkou, vdiaľke vidíme vysoký smrek, vpravo poľovnícky posed,
konečne sme na spevnenej ceste.
Prichádzame na cestu, kde odbočíme VĽAVO, vidíme nadjazd a križovatku so značkou STOP.
Pred križovatkou je veľká turistická mapa. Prejdeme cez cestu MODRÁ turistická značka
prechádza okolo firiem so skládkami dreva až ku rieke KYSUCA, zatáčame VĽAVO. Prejdeme
okolo plotu až ku lavičke ponad rieku KYSUCA.
DAJTE SI POZOR PRI PRECHÁDZANÍ CEZ KOĽAJNICE!!!!! .
MODRÁ turistická značka obchádza stanicu z pravej strany, na stĺpe elektrického vedenia je
turistická značka. Vchádzame do lesa, MTZ odbočuje VĽAVO. Po 20m odbočíme VPRAVO,
stúpame po výraznej lesnej ceste.
Prechádzame cez križovatku lesných ciest, my však stúpame stále priamo. Ak sa otočíme,
vidíme protiľahlý svah, po ktorom sme klesali z Veľkej Rače. Na vrchole stúpania odbočíme
mierne VĽAVO. V pozadí vidíme osadu KÝČERA.
MODRÁ turistická značka nás striedavo vedie lesom, lúkou po lesnej ceste. MODRÁ turistická
značka na lúke odbočuje VPRAVO, opúšťame lesnú cestu. Pokračujeme po chodníku,
prichádzame do osady KÝČERA.
V osade KÝČERA odbočíme VPRAVO. Na strome je umiestnená turistická orientácia.
ZELENOU turistickou značkou smerujeme do Čadce. Prechádzame okolo kaplnky, neskôr
okolo cintorína. Chodník sa mierne zatáča vľavo, pri sv. obrázku klesáme VPRAVO. Zídeme na
lúky na ľavej strane vidíme hotel Husárik, vysielač. Stále mierne odbočujeme VĽAVO, sú tu
doplnené fáborky . V závere prídeme na zjazdovku, je tu starý vlek. Po zjazdovke ideme
vpravo okolo lesa, klesáme. Prichádzame na sídlisko Žarec, prejdeme okolo panelákov
až k BILLE. Za zelenými schodami so strechou zídeme na cestu. Tu odbočíme VĽAVO,
stúpame po ceste, na ľavej strane sú farebné budovy, na pravej strane na konci ulice je
budova Mestskej Polície – modrá budova. Na križovatke odbočíme VĽAVO, sme na ČERVENEJ
turistickej značke, prechádzame okolo Okresnej knižnice, cintorína, stále stúpame. V budove

gymnázia J. M. Hurbana je KONTROLA, občerstvenie. Opúšťame posledné domy v Čadci
a odbočíme VĽAVO smer horský hotel Husárik. Pokračujeme okolo súkromných chát,
prichádzame na spevnenú cestu.
Bežkárska Javornícka magistrála nás privedie až na Vrchrieku nad Petránkami. Pokračujeme
po ČERVENEJ turistickej značke, cez osady Za Husárikom, Grečovci. Prechádzame okolo
kaplnky, stúpame na kopec ČRCHĽA, CHOTÁRNY KOPEC. Toto je najvyšší kopec v Javorníkoch
na trase Kysuckej stovky. Z Chotárneho kopca klesáme stále po lyžiarskej magistrále
k turistickému smerovníku BLAŽKOVÁ, začíname stúpať na Blažkovský kopec 818 m.n.m.
Pred sebou v diaľke vidíme stĺpy elektrického vedenia, rozhľadňu na Marťákovskom kopci.
Klesáme do osady U Kvietka – kamenný kríž. Pokračujeme okolo stĺpov elektrického vedenia
do osady Macáškovci. Stúpame k Rozhľadni na Zákopčí, prechádzame okolo kaplnky, sme na
Marťákovskom kopci.
Naším značením klesáme na ČERVENÚ turistickú značku.
Sme v osade PETRÁNKY, pod cestou vľavo sú chalupy. Od turistického značenia PETRÁNKY
pokračujeme MODROU turistickou značkou smer Vrchrieka nad Petránkami. Za poslednou
chalupou, plotom v osade odbočíme VĽAVO!!! Vľavo máme kríky, po pravej strane sú lúky.
Prichádzame na VRCHRIEKU NAD PETRÁNKAMI. MTZ odbočujeme VĽAVO, pred sebou máme
moderné umenie sochu, pokračujeme MODROU turistickou značkou, ktorá odbočuje
VPRAVO od sochy do osady MIČEKOVCI. Les máme na pravej strane a lúku na ľavej. Neskôr
prechádzame lesom, na križovatke lesných ciest odbočíme VĽAVO. Prichádzame do osady
MIČEKOVCI. Tu prechádzame na ŽLTÚ TURISTICKÚ ZNAČKU, klesáme výraznou cestou okolo
dreveníc, pri kríži odbočíme VĽAVO na chodník. Prechádzame listnatým lesom okolo kaplnky,
v závere prídeme na lesnú cestu, po ktorej prídeme do obce NESLUŠA, horná škola. Po ceste
klesáme VĽAVO, prechádzame dedinou v strede obce je ZŠ – KONTROLA, na pravej strane
rieky. Pokračujeme ďalej cestou až prídeme na križovatku pri cintoríne. Stúpame, na konci
oplotenia cintorína je autobusová zastávka, na stĺpe je turistické značenie NESLUŠA.
ZELENOU turistickou značkou pokračujeme na Majtánky. Spočiatku prejdeme okolo
futbalového ihriska, neskôr cesta prechádza popod elektrické vedenie, výrazne stúpame.
Vchádzame do osady MAJTÁNKY. Prejdeme celú osadu, v závere je kaplnka a turistické
značenie MAJTÁNKY, pri kaplnke. Od kaplnky MODRÁ turistická značka odbočuje VPRAVO,
klesá. Prechádzame lesom. Zo smrekového lesa pokračujeme po lesnej ceste, vpravo je
posledný kopec, ktorý máme na trase KYSUCKEJ STOVKY, sme pod Táborom, vidíme
rozhľadňu. Prudko stúpame, ak sa otočíme, vpravo vidíme osadu MAJTÁNKY. Stále stúpame
až na TÁBOR. Z TÁBORA klesáme, odbočíme VPRAVO. Najskôr klesáme po širokej lesnej
ceste, neskôr odbočujeme VPRAVO na výrazný chodník, ktorý ide do lesa. Stále klesáme až
k rodinným domom, sme v Kysuckom Novom Meste. Klesáme okolo podniku KINEX, na
križovatke odbočíme VPRAVO, na ďalšej križovatke odbočíme VĽAVO, prejdeme cez prechod
pre chodcov a smerujeme na štadión, do cieľa.
Gratulujem, zvládli ste Kysuckú stovku 2020.

