Co je dobré vědět

Cyklostezka

• Rožnovská větev cyklostezky z Horní Bečvy přes Rožnov
pod Radhoštěm až do Valašského Meziříčí je dlouhá téměř
40 km, má převážně asfaltový povrch.

Bečva

• Vsetínská část Cyklostezky Bečva začíná ve Velkých Karlovicích
a nádherným údolím nás dovede přes rázovité valašské obce až
do Vsetína. Celý úsek o délce 35 km má převážně asfaltový povrch.

• Z Cyklostezky Bečva se snadno dostanete na značené terénní
cyklotrasy vhodné pro horská kola.
• Při plánování tras se podívejte do aktuální nabídky jízdního řádu
Valašského cyklobusu (www.valasskycyklobus.cz). Zajišťuje přepravu
kol ze Zlína, Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm.
Linky směřují k nejvýznamnějším nástupním místům Valašska včetně
těch, která leží na trase Cyklostezky Bečva.

Víte,
proč…

se vydat na Cyklostezku Bečva?

Od valašských kopců až na Hanou

• Trasa mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím je vedena po cyklostezce
a po málo frekventovaných cestách. Nabízí velmi pěkné úseky
s vyloučením dopravy zejména u Vsetína a Valašského Meziříčí.

• Stezka v délce141 km prochází od horských
pramenů řeky Bečvy z Valašska až na rovinatou
Hanou. Její valašské úseky kopírují toky Vsetínské
a Rožnovské Bečvy a spojují se ve Valašském
Meziříčí. Odtud trasa pokračuje podél řeky Bečvy
do Olomouckého kraje, kde končí v Tovačově,
poblíž soutoku Bečvy s Moravou. Zde navazuje na
Moravskou stezku (dálková cyklotrasa č. 47), která
směřuje do Kroměříže a dále podél řeky Moravy
a Baťova kanálu až do Hodonína. Zde máte možnost pokračovat územím Slovenska do Bratislavy.

• Cyklostezka Bečva, vyjma úseku Rožnov pod Radhoštěm – Horní
Bečva, je dobře dostupná po železnici. S kolem můžete cestovat jako
se spoluzavazadlem nebo takzvaně v úschově během přepravy.
www.cd.cz, www.idos.cz
• V úseku Valašské Meziříčí – Teplice nad Bečvou není cyklostezka
dosud plně dokončena a při jízdě je třeba zvýšit opatrnost.
• Po celé trase cyklostezky najdete rozmanitou nabídku ubytovacích
zařízení od kempů, turistických ubytoven, valašských dřevěnic až po
hotely. Podrobnosti a tipy na ubytování najdete na www.vychodni-morava.cz

• Provede vás okouzlující krajinou místy, která byla
dosud nepřístupná. Koryta řeky a jejích přítoků
přejíždí četnými mosty a lávkami, nabízí zajímavé
průjezdy valašskými městy a vesničkami.
• Jízdu nenáročným terénem uvítají i méně zdatní
cyklisté, především rodiny s dětmi a vyznavači
in-line bruslení.
• Trasa Cyklostezky Bečva je bezpečná.
Tam, kde není zcela vyloučena motorová doprava,
je vedena po málo frekventovaných cestách.
Pocit bezpečí zvyšuje i kvalitní zpevněný povrch.

Víte,
kudy… vede Cyklostezka Bečva až na Hanou?
Hranice
Lipník n. B.
Týn n. B.
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Osek n. B.
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Lhotka n. B.

Valašské
Meziříčí

• Na Cyklostezku Bečva je napojena řada horských tras v Beskydech,
Javorníkách, Vsetínských i Hostýnských vrších. Takto si na své přijdou
i vyznavači horské cykloturistiky.
• Na toulkách po cyklostezce poznáte valašskou krajinu, tradiční lidovou
architekturu, zajímavé expozice muzeí, zámky, parky. Naleznete skvělé
příležitosti ke koupání, zábavní parky i golfová hřiště.
• K dovolené a výletům neodmyslitelně patří valašská gastronomie.
Podél cyklostezky narazíte na řadu hospod a kolib, v nichž se přímo
nabízí některou z místních specialit ochutnat.

Tovačov

www.vychodni-morava.cz
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