SPOLEČNĚ PO VALAŠSKU A KYSUCIACH
Cyklostezka Bečva
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Úvod
Krásná příroda, důraz na tradice a bohatá síť turistických a cyklistických stezek jsou spojujícím prvkem sousedních
regionů Valašsko a Kysuce. Kdo si chce užít krás Valašska, využije k jeho poznávání Cyklostezku Bečva. Její Rožnovská
a Vsetínská část provede turisty po nejkrásnějších místech stále živé národopisné oblasti, ve které se mluví typickým
nářečím a udržují se charakteristické tradice.
Rožnovská Bečva začíná na Horní Bečvě, Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích. Sbíhají se ve Valašském Meziříčí, odkud
cyklostezka míří až k soutoku Bečvy s řekou Moravou u Tovačova. Velká část cyklostezky je vedena po nově
vybudovaných úsecích s vyloučením motorové dopravy. Ideální je cyklostezku projíždět od pramenů Bečvy, protože si
užijete pohodovou jízdu z kopce v kulisách nádherné přírody.
—
Krásna príroda, dôraz na tradície a bohatá sieť turistických a cyklistických trás sú spájajúcim prvkom susedných regiónov
Valašsko a Kysuce. Kto si chce užiť krásy Valašska, využije k jeho poznávaniu Cyklostezku Bečva. Jej Rožnovská a Vsetínska
časť prevedie turistov po najkrajších miestach stále živej národopisnej oblasti, v ktorej sa hovorí typickým nárečím
a udržujú sa tu charakteristické tradície.
Rožnovská Bečva začíná na Hornej Bečve, Vsetínská Bečva vo Veľkých Karloviciach. Spájajú sa vo Valašskom Meziříčí, odkiaľ
cyklotrasa mieri až k sútoku Bečvy s riekou Moravou u Tovačova. Veľká časť cyklotrasy je vedená po novo vybudovaných
úsekoch s vylúčením motorovej dopravy. Ideálne je cyklotrasu prechádzať od prameňov Bečvy, pretože si užijete pohodovú
jazdu z kopca v kulisách nádhernej prírody.
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Valašské Meziříčí – Jablůnka

Vsetínská Bečva

1

Ve Valašském Meziříčí se slévá Rožnovská a Vsetínská Bečva a spojují se zde i obě větve cyklostezky Bečva. Město je vstupní branou do
Beskyd. Významnou dominantou města je zámek Žerotínů . Zámek je přístupný veřejnosti.
Cyklostezka vás vyvede z města přes Jarcovou. Tady si můžete udělat zastávku a vyrazit na výlet po naučné stezce T. G. Masaryka.
Představí vám krajinu, kterou první československý prezident miloval a rád sem jezdil. V Jarcové se zastavte také u Jarcovské kuly.
Přírodní památku tvoří izolovaná skála o výšce asi 9 m. Je z hrubozrnného pískovce a vystupuje nad okolní krajinu.
Mezi Jarcovou a Jablůnkou se z cyklostezky vyplatí odbočit a zajet k vodní nádrži Bystřička . Toto „valašské moře“ se rozlévá mezi
zalesněnými stráněmi Hostýnsko-Vsetínských vrchů. V jejím okolí je bezpočet chat a rekreačních středisek. Břehy jsou travnaté
a nachází se tu i písečná pláž.
—
Vo Valašskom Meziříči sa zlieva Rožnovská a Vsetínska Bečva a spájajú sa tu i obidve vetvy cyklotrasy Bečva. Mesto je vstupnou bránou do
Beskýd. Významnou dominantou mesta je Žerotínov zámok , ktorý je prístupný verejnosti.
Cyklotrasa vás vyvedie z mesta cez Jarcovú. Tu si môžete urobiť prestávku a vyraziť na výlet po náučnej trase T. G. Masaryka. Predstaví vám
krajinu, ktorú prvý československý prezident miloval a rád tu chodil. V Jarcovej sa zastavte tiež u Jarcovskej kuly. Prírodnú pamiatku tvorí
izolovaná skala vysoká asi 9 m. Je z hrubozrnného pieskovca a vystupuje nad okolitú krajinu.
Medzi Jarcovou a Jablůnkou sa z cyklotrasy oplatí odbočiť a zájsť k vodnej nádrži Bystřička . Toto „valašské more“ sa rozlieva medzi
zalesnenými stráňami Hostýnsko-Vsetínskych vrchov. V jej okolí je veľký počet chát a rekreačných stredísk. Brehy sú trávnaté a nachádza
sa tu aj piesočná pláž.
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Jablůnka – Vsetín

Vsetínská Bečva

2

Z Jablůnky do Vsetína vede pohodový úsek cyklostezky těsně podél Bečvy. Než vjedete do města, udělejte si malou odbočku k Bike
aréně Vsetín . Můžete si zde užít více než 20 kilometrů přírodních stezek a trailů různé náročnosti.
Kdo dává přednost relaxaci před adrenalinem, může na stejné odbočce zvolit zastávku v Arboretu Semetín. Soustřeďují tu nejen
dřeviny a rostliny ze všech koutů naší planety, ale především tu najdete sbírku tradičních valašských ovocných dřevin.
Dominantou Vsetína je renesanční zámek s vyhlídkovou věží ze začátku 17. století s přilehlým anglickým parkem se vzácnými
dřevinami. Dnes v zámku sídlí Muzea regionu Valašska. Velkou část prostorů zaujímá dlouhodobá expozice Živá paměť regionu, která
atraktivní formou zprostředkovává poznání historie Valašska napříč různými obory lidského konání.
—
Z Jablůnky do Vsetína vedie pohodový úsek cyklotrasy tesne pozdĺž Bečvy. Než vojdete do mesta, urobte si malú odbočku k Bike aréne
Vsetín . Môžete si tu užïť viac ako 20 kilometrov prírodných trás a trailov rôznej náročnosti.
Kto dáva prednosť relaxu pred adrenalínom, môže na rovnakej odbočke zvoliť zastávku v Arborete Semetín. Sústreďujú sa tu nielen dreviny
a rastliny zo všetkýchch kútov našej planety, ale predevšetkým tu nájdete zbierku tradičných valašských ovocných drevín.
Dominantou Vsetína je renesančný zámok s vyhliadkovou vežou zo začiatku 17. storočia s priľahlým anglickým parkom so vzácnymi
drevinami. Dnes v zámku sídlia Múzea regiónu Valašska. Veľkú časť priestorov zaberá dĺhodobá expozícia Živá pamäť regiónu, ktorá
atraktívnou formou sprostredkováva poznanie histórie Valašska naprieč rôznými oblasťami ľudskej činnosti.

4

1

Vsetín – Nový Hrozenkov

Vsetínská Bečva

1

Vsetín je srdcem Valašska a je tak ideálním výchozím bodem dobře značených
turistických tras různých náročností, které vás provedou okolní nádhernou přírodou
Hostýnsko-Vsetínských vrchů.
Cyklostezka vás ze Vsetína vede přes obce Hovězí, Huslenky a Halenkov až do
Nového Hrozenkova. Je pouze na vás, kde se zastavíte a zpestříte si cestu na kole
výšlapem do okolních beskydských strání. V Hovězím můžete vyrazit po modré na
vrch Ochmelov, z Huslenek je pěkný výšlap po zelené na horu Cáb a na vrch
Ptáčnice.
Nádherná valašská příroda inspirovala mnohé umělce. S Novým Hrozenkovem je
spojeno jméno ilustrátora Antonína Strnadela. Tento malíř a gra k je významným
představitelem české poválečné ilustrátorské tvorby. Památník Antonína Strnadela
sídlí v původní chalupě, ve které měl umělec ateliér. Stálou výstavu z jeho děl
doplňují i exponáty z Výstavy salašnictví, která se konala v Novém Hrozenkově
v roce 1936. Tuto výstavu Antonín Strnadel pomáhal realizovat.
—
Vsetín je srdcom Valašska a je tak ideálným východiskovým bodom dobre
značkovaných turistických trás rôznej náročnosti, ktoré vás prevedú okolitou
nádhernou prírodou Hostýnsko-Vsetínských vrchov.
Cyklotrasa vás zo Vsetína vedie cez obce Hovězí, Huslenky a Halenkov až do Nového
Hrozenkova. Je len na vás, kde sa zastavíte a spestrite si cestu na bicykli výšľapom do
okolitých beskýdskych stráni. V Hovězím môžete vyraziť po modrej na vrch Ochmelov,
z Huslenok je pekný výstup po zelenej na horu Cáb a na vrch Ptáčnice.
Nádherná valašská príroda inšpirovala mnoho umelcov. S Novým Hrozenkovom je
spojené meno ilustrátora Antonína Strnadela. Tento maliar a gra k je významným
predstaviteľom českej povojnovej ilustrátorskej tvorby. Pamätník Antonína Strnadela
je inštalovaný v pôvodnej chalupe, v ktorej mal umelec ateliér. Stálu výstavu z jeho diel
doplňujú i exponáty z Výstavy salašníctva, ktorá sa konala v Novom Hrozenkove v roku
1936 a ktorú Antonín Strnadel pomáhal realizovať.
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Nový Hrozenkov – Velké Karlovice

Vsetínská Bečva

2

Pokud si plánujete projet celou vsetínskou větev Cyklostezky Bečva, začněte ve Velkých Karlovicích. Okolí nabízí plno možností ke
sportovnímu vyžití. Lesy a stráně jsou protkané sítí značených cyklistických tras, které nadchnou i milovníky adrenalinové jízdy.
Z nedalekého Makovského průsmyku můžete vyrazit po naučné stezce Javorníky směrem na Bumbálku. Výhledy z hřebenů Javorníků
stojí za to. Udělejte si výlet také na rozhlednu Miloňová . Nejlepší cesta k ní je z areálu Razula v Leskovém.
Nejen pastevectvím se dalo na Valašsku uživit. V Karolince mělo dlouhou tradici sklářské řemeslo. V místním sklářském muzeu je
k vidění přes dva tisíce exponátů, od skla přes nástroje nutné k jeho výrobě, historické ručně kreslené katalogy a pracovní knížky.
Způsob života obyvatel valašských osad velmi dobře dokumentuje i neobvykle rozsáhlý soubor lidových staveb v Raťkově . Typické
valašské dřevěnice z přelomu 18. a 19. století jsou rozesety v malebném údolí raťkovského potoka.
—
Pokiaľ si plánujete prejsť celú vsetínsku vetvu Cyklostezky Bečva, začnite vo Veľkých Karloviciach. Okolie ponúka veľa možností
k športovému vyžitiu. Lesy a stráne sú pretkaté sieťou označených cyklistických trás, ktoré nadchnú i milovníkov adrenalínovej jazdy.
Z neďalekého Makovského priesmyku môžete vyraziť po náučnej trase Javorníky smerom na Bumbálku. Rozhľady z hrebeňovky Javorníkov
stoja za to. Urobte si výlet tiež na rozhľadňu Miloňová . Najlepšia cesta k nej je z areálu Razula v Lieskovom.
Nielen pastierstvom sa dalo na Valašsku uživiť. V Karolinke malo dlhú tradíciu sklárske remeslo. V miestnom sklárskom múzeu je možné
vidieť viac ako dvetisíc exponátov, od skla cez nástroje potrebné k jeho výrobe, historické, ručne kreslené katalógy alebo pracovné knižky.
Spôsob života obyvateľov valašských osád veľmi dobre dokumentuje i nezvyčajne rozsiahly súbor ľudových stavieb v Raťkove . Typické
valašské drevenice z prelomu 18. a 19. storočia sú rozosiate v malebnom údolí raťkovského potoka.
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Valašské Meziříčí – Zubří

Rožnovská Bečva

1

Ve Valašském Meziříčí se slévá Rožnovská a Vsetínská Bečva a spojují se zde i obě
větve cyklostezky Bečva. Město je vstupní branou do Beskyd. Významnou
dominantou města je zámek Žerotínů.
Úsek mezi Valašským Meziříčím a Zubřím vede širším údolím a porost okolo Bečvy
má ještě charakter lužních lesů. Stromy stíní stezku a v letním žáru je i tady
projížďka příjemná.
Zašová je první obec za Valašským Meziříčím a znají ji především poutníci, kteří
směřují k poutnímu místu s pramenem Stračka . Zašovou v minulosti proslavil obraz
Zašovské Panny Marie. Najdete ho v prostorném chrámu, do kterého byl roku 1725
obraz slavnostně přenesen.
Socha zubra láká do Zubří. Věděli jste, že Zubří neproslavili jen házenkáři a místní
gumárny? K Zubří neodmyslitelně patří patří i bílá vyšívaná krajka . Stálá expozice
městského muzea seznamuje návštěvníky mimo jiné právě s historií zuberské
výšivky.
—
Vo Valašskom Meziříčí sa zlieva Rožnovská a Vsetínská Bečva a spájajú sa tu i obidve
vetvy cyklotrasy Bečva. Mesto je vstupnou bránou do Beskyd. Významnou dominantou mesta je zámek Žerotínov.

1

Úsek mezi Valašským Meziříčím a Zubřím vedie širším údolím a porast okolo Bečvy má
ešte charakter lužných lesov. Stromy tienia trasu a v letnej horúčave je i tu jazda
príjemná.
Zašová je prvá obec za Valašským Meziříčím a poznajú ju predovšetkým pútnici, ktorí
smerujú k pútnemu miestu s prameňom Stračka . Zašovú v minulosti preslávil obraz
Zašovskej Panny Márie. Nájdete ho v priestrannom chráme, do ktorého bol roku 1725
obraz slávnostne prenesený.
Socha zubra láka do Zubří. Vedeli ste, že Zubří nepreslávili len hádzanári a miestne
gumárne? K Zubří neodmyslitelne patrí aj biela vyšívaná krajka . Stála expozícia
mestského múzea zoznamuje návštevníkov okrem iného i s históriou zuberskej výšivky.
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Zubří – Rožnov pod Radhoštěm

Rožnovská Bečva

1

Stezka mezi Zubřím a Rožnovem pod Radhoštěm už potěší výhledy na beskydské vrcholy. Přivede vás do jednoho z center celého
Valaška, do Rožnova pod Radhoštěm . Díky své poloze je město ideální základnou pro výlety na vrcholy Beskyd.
Centrum města láká k zastavení a posezení v restauracích či kavárnách. Návštěvníci ale míří především do městského parku , kde sídlí
Valašské muzeum v přírodě. V prostorách Valašského muzea se každoročně konají vystoupení národopisných souborů v rámci
celoročního folklorního festivalu „Valašský rok“.
Nejkrásnější vyhlídka na město a okolí je z Jurkovičovy rozhledny , ke které se dostanete krátkou vycházkou z parkoviště Valašského
muzea po zelené turistické značce.
—
Trasa medzi Zubřím a Rožnovem pod Radhoštěm už poteší rozhľadmi na beskydské vrcholy. Privedie vás do jedného z centier celého
Valašska, do Rožnova pod Radhoštěm . Vďaka svojej polohe je mesto ideálnou základňou pre výlety na vrcholy Beskýd.
Centrum mesta láka k zastaveniu a posedeniu v reštauráciách či kaviarňach. Návštevníci ale mieria predovšetkým do mestského parku ,
kde sídli Valašské múzeum v prírode. V priestoroch Valašského múzea sa každoročne konajú vystúpenia folklórnych súborov v rámci
celoročného folklorného festivalu „Valašský rok“.
Najkrajší rozhľad na mesto a okolie je z Jurkovičovej rozhľadne , ku ktorej sa dostanete krátkou vychádzkou z parkoviska Valašského múzea
po zelenej turistickej značke.
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Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva

Rožnovská Bečva

Z Rožnova pod Radhoštěm až na Horní Bečvu vede cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy a cyklisté si mohou vychutnat klidnou jízdu
mimo hlavní cesty. Většina úseku vede po cyklostezkce, která je vhodná i pro kolečkové brusle.
Rožnovská Bečva pramení pod vrcholem hory Vysoká, která leží v katastru obce Horní Bečva. Díky své poloze je obec ideálním místem pro
delší pobyt. V okolí je mnoho značených turistických tras, vhodných k procházkám, výletům a cykloturistice po horských hřebenech Beskyd.
Z Prostřední a Horní Bečvy se můžete vydat na pěkný výšlap na Pustevny. Můžete si vybrat z několika dobře značených tras. V okolí
obou obcí je mnoho chat a několik desítek rekreačních a hotelových zařízení, které jsou vybaveny půjčovnami kol, saunami, bazény
a dalším nezbytným servisem pro návštěvníky. Samozřejmostí jsou i nabíječky pro elektrokola.
—
Z Rožnova pod Radhoštěm až na Hornú Bečvu vedie cyklotrasa údolím Rožnovskej Bečvy a cyklisti si môžu vychutnať pokojnú jazdu mimo
hlavnej cesty. Väčšina úseku vedie po cyklotrase, ktorá je vhodná i pre kolieskové korčule.
Rožnovská Bečva pramení pod vrcholom hory Vysoká, ktorá leží v katastri obce Horní Bečva. Vďaka svojej polohe je obec ideálným miestom pre
dĺhší pobyt. V okolí je veľa značkovaných turistických trás, vhodných k prechádzkám, výletom a cykloturistike po horských hrebeňoch Beskýd.
Z Prostřední a Horní Bečvy se môžete vydať na pekný výstup na Pustevny. Môžete si vybrať z niekoľkých dobre značených trás. V okolí
obidvoch obcí je veľa chát a niekoľko desiatok rekreačných a hotelových zariadení, ktoré sú vybavené požičovňami bicyklov, saunami,
bazénmi a dalším potrebným servisom pre návštevníkov. Samozrejmosťou sú i nabíjačky pre elektrobicykle.
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Kysuce – Čadca
Čadca je pro turisty zajímavá především díky okolní přírodě. Okolní horský terén je vhodný na letní i zimní turistiku. Strategická poloha
na hranici tří států je pro Čadcu výhodou a často si město vybírají turisté jako základnu pro další výlety do České republiky i do Polska.
Dům kultury se sídlem na Matičním náměstí je centrem kulturně-společenského dění v Čadci. Ve městě se nachází mnoho památkově
chráněných budov, jako je Hotel Reich z roku 1913 (dnes Tatra Inn) a měšťanské domy a vily, které jsou postavené převážně v secesním
slohu. Nejvýznamnější a nejcennější památkou ve městě je barokní kostel sv. Bartolomeja . V jeho okolí je malý park s chráněnými
lípami, kamennou sochou Jana Nepomuckého a sousoším „Oplakávanie Krista na Kalvárii“.
Vedle kostela najdete i Městský dům a Galerii Čadca s Informačním centrem. Za návštěvu stojí i Kysucké muzeum se stálými i krátkodobými expozicemi nejen z historie regionu. Ve městě zaujme i Památník Slovenské národní rady 1848 , který stojí na místě bývalé fary.
V roce 1848 zde sídlili představitelé Slovenské národní rady. Celé město zdobí dřevěné plastiky, které vznikaly a vznikají na řezbářských
sympoziích. Ty se v Čadci pořádají od roku 2008.
—
Čadca je pre turistov zaujímavá predovšetkým vďaka okolitej prírode. Okolitý horský terén je vhodný na letnú i zimnú turistiku. Strategická
poloha na hranici troch štátov je pre Čadcu výhodou a často si mesto vyberajú turisti ako základňu pre ďalšie výlety do Českej republiky i do
Poľska.
Dom kultúry so sídlom na Matičnom námestí je centrom kulturno-spoločenského života v Čadci. V meste sa nachádza veľa pamiatkovo
chránených budov, ako je Hotel Reich z roku 1913 (dnes Tatra Inn) a meštianske domy a vily, ktoré sú postavené prevažne v secesnom slohu.
Najvýznamnejšou a najcennejšou pamiatkou v meste je barokový kostol sv. Bartolomeja . V jeho okolí je malý park s chránenými lipami,
kamennou sochou Jana Nepomuckého a súsoším „Oplakávanie Krista na Kalvárii“.
Vedľa kostola nájdete i Mestský dom a Galériu Čadca s Informačným centrom. Za návštevu stojí i Kysucké múzeum so stálymi i krátkodobými
expozíciami nielen z histórie regiónu. V meste zaujme i Pamätník Slovenskej národnej rady 1848 , ktorý stojí na mieste bývalej fary. V roku
1848 tu pôsobili predstavitelia Slovenskej národnej rady. Celé mesto zdobia drevené plastiky, ktoré vznikali a vznikajú na rezbárskych
sympóziách. Tie sa v Čadci usporadúvajú od roku 2008.
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Čadca a okolí

1
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Z Čadce se můžete vydat na výlety po značených cyklotrasách. Například směrom do Oščadnice, kde můžete pokračovat i náročnějšími
horskými cyklotrasami, anebo směrem Raková Korcháň, přes Megoňky zpět do Čadce. Hodně oblíbená je Bystrická cyklomagistrála, po
které se dostanete z Oščadnice až do Nové Bystrice a do její místní části Vychylovka. Trasa vede po trati bývalé lesní úvratové železničky,
která dříve sloužila k přepravě dřeva. Ve Vychylovce navštivte i Muzeum kysucké dědiny.
Poutní místo Živčáková ve farnosti Korňa je přístupné autem nebo na kole z centra obce. Doporučujeme ale pěší vycházku z Turzovky.
Najdete zde chrám Panny Marie Matky Církve s vyhlídkovou věží, kapličku Panny Marie a také čtyři prameny čisté vody. Na okraji obce
Korňa nezapomeňte navštívit přírodní památku Korňanský ropný pramen.
Náučná cyklostezka GEOPARK Megoňky - Šance, začíná u vodní nádrže Miloňová a prochází Geoparkem Megoňky, odkud pokračuje
směrem na Českou republiku. Zde prochází přírodními památkami Filuvka a Motyčanka, přírodní rezervací Vřesová stráň, Národní
kulturní památkou Šance a nazpět přes osadu Dejovka do Milošové.
Unikátní dřevěnou sochu Slovenský orloj můžete obdivovat ve Staré Bystrici. Největší dřevěná socha na Slovensku stojí na náměstí
Rínk Svatého Michala Archanděla.
—
Z Čadce sa môžete vydať na výlety po značených cyklotrasách. Napríklad smerom do Oščadnice, kde sa dá pokračovať aj náročnejšími
horskými cyklotrasami, alebo smerom Raková Korcháň, cez Megoňky naspäť do Čadce. Veľmi obľúbenou je Bystrická cyklomagistrála, po
ktorej sa dostanete z Oščadnice až do Novej Bystrice a do jej miestnej časti Vychylovka. Trasa vedie po trati bývalej lesnej úvraťovej
železničky, ktorá predtým slúžila k preprave dreva. Vo Vychylovke navštívte aj Múzeum kysuckej dediny.
Pútnické miesto Živčáková vo farnosti Korňa je prístupné autom alebo bicyklom z centra obce. Doporučujeme ale pešiu vychádzku z
Turzovky. Nájdete tu chrám Panny Marie Matky Církvy s vyhliadkovou vežou, kaplnku Panny Márie a tiež štyri pramene čistej vody. Na
okraji obce Korňa nezabudnite navštíviť prírodnu pamiatku Korňanský ropný prameň.
Náučná cyklotrasa GEOPARK Megoňky - Šance, začína pri vodnej nádrži Milošová a prechádza Geoparkom Megoňky, odtiaľ pokračuje
smerom na Českú republiku. Tu prechádza prírodnými pamiatkami Filuvka a Motyčanka, prírodnou rezerváciou Vřesová stráň, Národnou
kultúrnou pamiatkou Šance a naspäť cez osadu Dejovka do Milošovej.
Unikátnu drevenú sochu Slovenský orloj môžete obdivovať v Starej Bystrici. Najväčšia drevená socha na Slovensku stojí na námestí Rínok
Svätého Michala Archanjela.
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Za fotogra e děkujeme:
archív Cyklostezky Bečva | archív města Čadca | archív Bike arény Vsetín – Zbyněk Duchoň
rozhledna Miloňová – Ing. Soňa Kollandová | Muzejní a galerijní centrum, Kulturní zařízení města
Valašského Meziříčí | NUMERI ENERGY s.r.o. | Město Vsetín | Muzeum sklářství Karolinka
Město Karolinka | Obec Zašová | Město Zubří | Město Rožnov pod Radhoštěm | Obec Horní Bečva
Obec Prostřední Bečva | Kysucké muzeum | Farský úrad Korňa | Obec Stará Bystrica
archív Mikroregionu Vsetínsko

www.cyklostezkabecva.cz

