VÝLET NA HORNOVSACKO
Časová náročnost: jízda vlakem / busem + na kole 2,5-3,5 hod + zastávky
Terén: málo náročný, většinou s kopce
Celková délka cyklotrasy: 38 km
Délka úseků s vyloučením motorizované dopravy: cca 24 km
Výlet za poznáním horní části údolí Vsetínské
Bečvy, takzvaného Hornovsacka, můžete začít
ve Vsetíně.
Vlakem (tel.: 840 112 113): osobní vlak 13259
s přepravou kol, odjezd v sobotu a neděli
v 9:43, příjezd 10.32 Velké Karlovice nádraží
Valašský cyklobus (tel.: 571 757 503): odjezd
každý víkend a svátek od května do září,
autobusové nádraží, stanoviště 3 v 8:20,
příjezd 9:18 Velké Karlovice, rozcestí Podťaté.
Pokud budete chtít jet Cyklostezku Bečva
ve Velkých Karlovicích od samého začátku
u hotelu Javor, musíte z vlakového nádraží
vyšlapat do mírného kopce 7 km a z rozcestí
Podťaté 4,8 km. V Karlovicích si můžete
prohlédnout Karlovské muzeum
(tel.: 571 444 039), nebo dřevěný kostel,
které leží 50 m jižně od trasy cyklostezky
v centru obce.
Po 3 kilometrech dojedete do Karolinky známé
sklářskou výrobou a lidovou architekturou –
osadou Raťkov, která se nachází asi 600 m
severně od cyklostezky (odbočte vpravo do
kopce asi 200 m za fotbalovým hřištěm).

Z Karolinky trasa pokračuje přes Nový
Hrozenkov (4 km), ve kterém můžete vidět
další příklady valašských dřevěnic a navštívit
památník známého malíře a grafika Antonína
Strnadla (odbočka je značena přímo
na cyklostezce).
Krásnou přírodu i tradiční architekturu uvidíte
i v dalším dvacetikilometrovém úseku,
který vede přes vesnice a městečka
s půvabnými jmény a lidovou architekturou –
Halenkov, Huslenky, Hovězí, Janová a Ústí.
Ve Vsetíně trasa vede přímo kolem zdejšího
muzea na zámku (tel.: 571 411 690)
a městských lázní (tel.: 571 161 444).
K hvězdárně (tel.: 571 411 819) byste dojeli
od zámku kolem hřbitova asi po 300 m.
O další nabídce zajímavých míst a akcí vám
podá podrobné informace zdejší Infocentrum
(tel.: 577 441 441).
Z hlediska časové náročnosti výletu, který
vede většinou s kopce, počítejte, že vám
jízda na kole zabere při pohodovém tempu
asi 2-2,5 hodiny, vlakem nebo autobusem
se ze Vsetína do Velkých Karlovic dostanete

za tři čtvrtě hodiny a zbytek už závisí na tom,
kde a na jak dlouho se budete chtít zastavit.
Výlet do horní části údolí Vsetínské Bečvy tak
můžete zvládnout za dopoledne, nebo si z něj
udělat celodenní program.

