Cyklostezka Bečva
itinerář úseku Velké Karlovice – Vsetín – Valašské Meziříčí

Trasa z Velkých Karlovic do Valašského Meziříčí má přes 57 km a vede většinou s kopce po
kvalitních nově vybudovaných cyklostezkách nebo po zpevněných polních cestách s
minimálním provozem. Malá část je vedena po silnicích nižších tříd. Na trase se vyplatí mít
dobrý zvonek, protože některé úseky jsou vedle cyklistů hojně využívány také houbaři, pěšími
turisty a rodinami s kočárky a se psy. Značení celé cyklotrasy je zatím (srpen 2011) vyřešeno
jen částečně. Při průjezdu Halenkovem a Vsetínem si můžete vybrat ze dvou variant, stejně
jako v úseku Jarcová – Valašské Meziříčí. Do Velkých Karlovic se z Valašského Meziříčí
můžete pohodlně dopravit vlakem. Nájezd na začátek trasy z vlakového nádraží ve Velkých
Karlovicích najdete za vlastním itinerářem spolu s popisy tras z nádraží ve Vsetíně a ve
Valašském Meziříčí.
Přejeme vám šťastnou cestu a příjemný výlet údolím Vsetínské Bečvy!
ujeď pak uvidíš nebo udělej
km

0 Velké Karlovice, hotel Pod Javorem. Jeď po místní cyklotrase č. 50,
Vsetín je 38 km, V. Karlovice 4 km. Cyklostezka s hladkým asfaltem
několikrát přejíždí na opačnou stranu silnice, nutno opatrně.
1,9 za můstkem dej pozor, nepříliš přehledný úsek, občas se tu nakládá
dřevo, nečistoty na cestě
0,5 u hospůdky Pohoda zaboč vlevo a vzápětí vpravo, trasa značená směr
Vsetín, trasa č. 50
1,7 vpravo odbočka k cykloservisu, pokračuj rovně dolů, místy zámková
dlažba
1,3 za čerpací stanicí přejeď na pravou stranu silnice, začíná úsek zámkové
dlažby.
0,9 křižovatka, dej přednost a pokračuj dál po zámkové dlažbě
0,4 občerstvení, dětské hřiště
0,2 potraviny, přejeď na levou stranu silnice
1,1 pizzerie, základní škola
0,2 za kruhovým objezdem přejeď na levou stranu silnice a pokračuj kolem
autobusové zastávky
1,3 výjezd z Velkých Karlovic, přejeď přes silnici a po pravé straně pokračuj
dál, pozor na provoz
0,4 odboč vpravo, znovu začíná cyklostezka, která vede po levém břehu
Bečvy, řeka je po pravé ruce
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0,8 přejeď po mostě pro cyklisty na pravý břeh Bečvy a pokračuj dál, řeka je
po levé ruce
0,4 Karolinka. Přejeď po mostě pro cyklisty na levý břeh, za mostem ostře
doprava, řeka je po pravé ruce, pokračuj kolem fotbalového hřiště
0,9 přejeď přes hlavní silnici, vlevo hospoda, pokračuj rovně podél řeky,
volejbalové kurty po levé ruce
0,7 přejeď přes hlavní silnici, pokračuj rovně podél řeky
0,9 přejeď přes most na pravý břeh Bečvy, pokračuj po kvalitním asfaltu po
cyklostezce
0,5 přejeď přes koleje, po 100 m stezka odbočuje vlevo k hlavní silnici
0,2 Nový Hrozenkov. Přejeď přes hlavní silnici a pokračuj kolem štěrkoviště
/ sportovního areálu, možnost občerstvení, WC.
0,2 přejeď přes můstek přes potok a pokračuj po cyklostezce, Bečva je po
levé ruce, po 100 m končí asfalt a začíná šotolina
0,9 končí šotolina, začíná hrubší asfalt
0,3 přejeď přes můstek přes potok, pokračuj po cyklostezce, kvalitní asfalt
0,5 objeď fotbalové hřiště, možnost občerstvení
0,1 před hlavní silnicí najeď vlevo na cyklostezku, zámková dlažba
0,1 přejeď přes cestu a nepokračuj po hlavní silnici na most, ale odboč
vpravo, asi po 50 m je vpravo autoservis a autobazar a řeka Bečva po
levé ruce
0,4 kaplička, objeď areál firmy Magenta a pokračuj po místní komunikaci
0,5 přejeď na levý břeh Bečvy a ostře zaboč vpravo, pokračuj po cyklostezce,
řeka je po pravé ruce
0,7 přejeď přes silniční most na pravý břeh Bečvy, za mostem před kolejemi
odboč vlevo a pokračuj po cyklostezce, řeka je po levé ruce
1,4 přejeď přes most přes potok a pokračuj podél trati, koleje jsou po pravé
ruce
0,2 odboč vlevo na hlavní cestu a pokračuj po ní 300 m
0,3 před mostem odboč doprava, cyklostezka pokračuje za domky, mezi
zahrádkami a řekou Bečvou, která je po levé ruce
0,2 podjeď železniční most
0,1 Halenkov. VARIANTA 1: Pokud nechceš zajíždět do obce, pokračuj dál
po místní komunikaci po levém břehu Bečvy 2 km k další hlavní silnici.
VARIANTA 2: Pokud chceš jet přes obec (značená trasa), přejeď přes
lávku přes Bečvu a pokračuj vilovou čtvrtí, stezka se stáčí za lávkou
mírně doleva
0,6 VARIANTA 2: pokračuj po hlavní doprava směrem k Bečvě, po 50 m se
cesta stáčí doleva.
0,3 VARIANTA 2: u další pěší lávky odboč vlevo od řeky a po 30 m zaboč
doprava a pokračuj souběžně s řekou kolem fotbalového areálu.
0,7 VARIANTA 2: na T křižovatce dej přednost a odboč vpravo k lávce
0,1 VARIANTA 2: za lávkou odboč vlevo a po 100 m dojeď k hlavní silnici,
tady se obě varianty opět setkávají
0,3 na T křižovatce dej přednost a odboč vlevo, po 50 m, ještě před silničním
mostem, odboč vpravo, takže Bečva zůstane po levé ruce.
4,3 na T křižovatce pokračuj vpravo do polí, nejeď vlevo do obce Huslenky
(pokud nechceš navštívit nedalekou restauraci)
0,9 odboč z polní cesty vlevo k lávce přes Bečvu
0,1 za úzkou lávkou odboč vpravo, Bečva je po pravé ruce

Verze srpen 2011, zpracoval L. Ptáček

10,7

46,5

11,1

46,1

12,0

45,2

12,7
13,6

44,5
43,6

14,1
14,3

43,1
42,9

14,5

42,7

15,4
15,7
16,2
16,3
16,4

41,8
41,5
41,0
40,9
40,8

16,8
17,3

40,4
39,9

18,0

39,2

19,4

37,8

19,6
19,9

37,6
37,3

20,1
20,2

37,1
37,0

20,8

36,4

21,1

36,1

21,8
21,9

35,4
35,3

22,2

35,0

26,5

30,7

27,4
27,5

29,8
29,7

2

1,2 na T křižovatce dej přednost a odboč vpravo na most, za mostem, před
základní školou odboč vlevo a pokračuj po pravém břehu Bečvy, řeka je
po levé ruce, značená trasa 472
2 přejeď přes nový most přes Bečvu, za mostem pokračuj vpravo
1 přejeď přes hráz, dej přednost v jízdě a pokračuj vlevo, souběžně s řekou
0,2 Janová. Na T křižovatce dej přednost, odboč vpravo, přejeď přes silniční
most a před budovou obecního úřadu odboč vlevo
0,9 cyklostezka se středovou čárou, drž se vpravo
0,5 křižovatka u mostu, dej přednost a pokračuj po levém břehu řeky
1,7 Vsetín. Vlevo splav, vpravo hřiště pro děti, pokračuj kolem sportovního
stadionu a pod silničním mostem.
0,9 Před železničním mostem sjeď po hrubé kamenné dlažbě až téměř k řece
a podjeď dva mosty, za druhým mostem zahni ostře vpravo a po pár
metrech odboč doleva na ulici U koupaliště
0,1 po ulici U koupaliště pokračuj přes můstek k lávce přes Bečvu.
VARIANTA 1: pokud nechceš vyjíždět nahoru k muzeum, přejeď přes
lávku a pokračuj po levém břehu kolem tenisových kurtů a parku k
silničnímu mostu. Za mostem (pořád na levém břehu) se obě varianty
opět spojí.
VARIANTA 2 (k muzeu): pokračuj po levém břehu Bečvy kolem
koupaliště k další lávce. (Poznámka: v srpnu 2011 probíhala
rekonstrukce povrhu v úseku mezi oběma lávkami a v serpentinách.
Pokud chceš navštívit muzeum, jeď podle varianty 1, přejeď přes most,
na kruhovém objezdu odboč vpravo a vyjeď do kopce k muzeu.)
0,7 VARIANTA 2: u lávky odboč ostře doprava a serpentinami vyjeď k
muzeu
0,3 VARIANTA 2: u muzea pokračuj po hlavní silnici s kopce dolů ke
kruhovému objezdu a mostu - pozor na auta.
0,5 VARIANTA 2: přejeď přes most a odboč vpravo.
0,1 od mostu pokračuj po proudu po levém břehu Bečvy (řeka je po pravé
ruce)
0,2 před hernou Korzár odboč vpravo k řece a pokračuj podél břehu
1,3 u MEZservisu odboč vpravo a přejeď po lávce na druhý břeh, pokračuj
vlevo po zámkové dlažbě.
0,4 podjeď dva mosty a pokračuj po cyklostezce po asfaltu
1,8 na T křižovatce dej přednost, odboč vlevo a po silničním mostě přejeď na
levý břeh Bečvy
0,1 za mostem odboč vpravo, přejeď přes lávku a pokračuj vpravo k řece
1,9 na T křižovatce odboč vpravo, přejeď přes cestu a před Ratibořským
mostem odboč vlevo do lesa (značení cyklotrasy 6018), pokračuj po
hrubém asfaltu
0,5 odboč vpravo na nezpevněnou cestu, (značeno jako trasa 501), pokračuj
po úzké pěšině, pozor na kořeny a za mokra na kaluže, jeď opatrně
1,1 Pržno. Výjezd z lesa na okraji obce. VARIANTA 1: pokračuj po travnaté
pěšině podél řeky k silničnímu mostu, u mostu odboč vlevo a hned
vpravo, vyjeď z obce.
VARIANTA 2 (značená, přes obec) asi 30 m před můstkem odboč po
pěšině přes louku vlevo směrem k rodinným domkům, přejeď přes bílý
můstek, odboč vlevo a po asfaltové místní komunikaci dojeď kolem plotů
zahrad na křižovatku.
0,1 VARIANTA 2: na T křižovatce dej přednost a odboč vpravo do obce
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0,3 VARIANTA 2: na návsi (možnost občerstvení) odboč vpravo a dej
přednost, po pár metrech u Keramiky odboč vlevo
0,2 VARIANTA 2: odboč vpravo na můstek přes potok, za můstkem jeď
vpravo
0,1 VARIANTA 2: na T křižovatce pokračuj vlevo ven z obce, tady se obě
varianty průjezdu obcí zase spojují a pokračují kolem Bečvy po
hrbolatém, místy děravém asfaltu
3,4 Mikulůvka. Odboč na křižovatce vpravo, přejeď přes most přes potok a
zase zaboč doprava. Pokračuj po silnici.
1,3 na T křižovatce před hlavní silnicí odboč vlevo směrem na Jarcovou a
pokračuj po červené a zelené turistické stezce
0,4 na křižovatce se drž vpravo a pokračuj směrem k řece, po 100 m je řeka
po pravé ruce
2,4 Jarcová. U hřiště možnost občerstvení, pokračuj do kopce ke křižovatce
0,5 na křižovatce odboč vpravo, pak se drž vlevo a jeď s kopce dolů, u
hasičské zbrojnice odboč vpravo a pokračuj přes cestu směrem do polí
0,6 rozcestí u lávky přes Bečvu. Dojezd do Valašského Meziříčí má 2
varianty. VARIANTA 1 je určena pro bikery a milovníky náročnějšího
terénu, kdežto VARIANTA 2 vede po asfaltované cyklostezce.
0 VARIANTA 1: u lávky odboč vlevo a po levém břehu pokračuj po
zeleně značené cyklotrase, povrch přechází z asfaltu na asfaltový recyklát
a nezpevněný, místy velmi kamenitý single track, který je za vlhka jen
obtížně sjízdný.
2,4 VARIANTA 1: Poličná. Podjeď železniční přejezd a po cyklostezce
pokračuj k silničnímu mostu
0,5 VARIANTA 1: Valašské Meziříčí. Přejeď po silničním mostě přes
Bečvu, sjeď pod most a najeď na značenou cyklostezku - dále viz
varianta 2
0 VARIANTA 2: přejeď přes lávku, za lávkou je značka trasy 501, odboč
vlevo na cyklostezku s hladkým asfaltem.
1,4 VARIANTA 2: odpočívadlo v zatáčce
0,4 VARIANTA 2: odboč ostře doleva, značeno jako trasa 501, nejeď dolů k
zahradám
0,3 VARIANTA 2: Valašské Meziříčí. Podjeď železniční most, za mostem
vlevo další odpočívadlo
0,4 VARIANTA 2: podjeď silniční most, tady se obě varianty dojezdu opět
spojují
0,1 pokračuj po 501 parkem, stezka se stáčí vpravo a místo po proudu jedeš
proti proudu, tentokrát ovšem už Rožnovské Bečvy.
0,4 podjeď železniční a silniční most. (Poznámka: v srpnu 2011 probíhala
rekonstrukce podjezdu pod mosty, úsek se dal objet přes park, podjezdem
pod železničním mostem.) Rovně pokračuje trasa Cyklostezky Bečva do
Rožnova a Horní Bečvy, vpravo a přes silniční most vede trasa do
Hranic, Přerova a Tovačova. KONEC ÚSEKU.
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Popis příjezdů z nádraží na Cyklostezku Bečva – úsek Velké
Karlovice – Vsetín – Valašské Meziříčí
Velké Karlovice – vlak
ujeď pak uvidíš nebo udělej
km

0 Velké Karlovice nádraží. Vyjdi před nádraží, u map se dej doprava,
mírně do kopce, po 150 m přijedeš na Cyklostezku Bečva.
 Pokud chceš jet na začátek u hotelu Pod Javorem, zaboč vpravo a
pokračuj mírně do kopce.
 Vlevo jeď směrem na Vsetín a Valašské Meziříčí.

ujeto zbývá
km km

0,0

Vsetín – autobus
ujeď pak uvidíš nebo udělej
km
0 Při příjezdu do Vsetína autobusem popojdi směrem k vlakovému

ujeto zbývá
km km

0,0

0,4

0,2

0,2

0,4

0,0

nádraží a zaboč vpravo do ulice Žerotínovy, kterou pokračuj s kopce dolů
směrem k náměstí a hotelu Vsacan.
0,2 na konci náměstí pokračuj rovně po Žerotínově ulici do slepé ulice, po

pravé ruce je park, po levé budovy gymnázia.
0,2 Na břehu Bečvy přijedeš na trasu cyklostezky Bečva.





K návštěvě muzea odboč vpravo, přejeď přes lávku a pokračuj po
serpentinách nahoru.
Do Velkých Karlovic odboč vpravo a přejeď na druhý břeh na
první nebo na druhé lávce. Stezka dál pokračuje po druhém břehu.
Do Valašského Meziříčí odboč vlevo a pokračuj po proudu řeky.

Vsetín – vlak
ujeď pak uvidíš nebo udělej
km
0 Pokud přijedeš do Vsetína vlakem, vyjdi z nádražní budovy, přejdi přes

ujeto zbývá
km km

0,0

cestu a zamiř ulicí Žerotínovou s kopce dolů směrem k náměstí a hotelu
Vsacan.
0,2 Na konci náměstí pokračuj rovně po Žerotínově ulici do slepé ulice, po

0,2

pravé ruce je park, po levé budovy gymnázia.
0,2 Na břehu Bečvy přijedeš na trasu cyklostezky Bečva.





0,4

K návštěvě muzea odboč vpravo, přejeď přes lávku a pokračuj po
serpentinách nahoru.
Do Velkých Karlovic odboč vpravo a přejeď na druhý břeh na
první nebo na druhé lávce. Stezka dál pokračuje po druhém břehu.
Do Valašského Meziříčí odboč vlevo a pokračuj po proudu řeky.
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Valašské Meziříčí – vlak
ujeď pak uvidíš nebo udělej
km
0 Po příjezdu na vlakové nádraží Valašské Meziříčí vyjdi před budovu a

ujeto zbývá
km km

0,0

odboč vlevo. Po rozšířeném chodníku/cyklostezce jeď 350 m tak, že
koleje jsou vpravo a silnice vlevo. Přijedeš před most.
0,3





Do Hranic, Přerova a Tovačova odboč vpravo a pokračuj po
stezce dolů k řece, pod železniční most a dále po jejím proudu.
Do Rožnova a na Horní Bečvu přejeď přes silniční most, za ním
odboč vlevo a sjeď na stezku k řece. Tady odboč vpravo a jeď
proti proudu řeky.
Do Vsetína a Velkých Karlovic se dostaneš, když přejedeš
silniční most, za ním odbočíš vlevo, sjedeš k řece a odbočíš vlevo,
takže most podjedeš a budeš pokračovat po proudu.

0,3

Valašské Meziříčí – autobus
ujeď pak uvidíš nebo udělej
km
0 Pokud přijedeš autobusem na nádraží do Valašského Meziříčí, jsi asi

ujeto zbývá
km km

0,3

100 m od Cyklostezky Bečva. Vydej se od hlavní budovy směrem k
ostrůvkům s nástupišti. Za nimi se nachází ulice Vrbenská, po níž vede
trasa Cyklostezky Bečva.
 Pokud chceš jet do Rožnova a na Horní Bečvu, odboč vlevo a jeď
proti proudu řeky.
 Do Vsetína a Velkých Karlovic nebo do Hranic, Přerova a
Tovačova se dostaneš, pokud se vydáš vpravo a pojedeš po
proudu Rožnovské Bečvy.
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