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Valašsko je kraj známý skvělou kuchyní, nádhernou přírodou a typickými dřevěnými
chalupami na stráních kopců. Kromě toho zde najdete nespočet krásných cyklistických
tras v údolí i přes okolní hřebeny a louky. Na každé trase potkáte a uvidíte spoustu
zajímavostí. Vybrali jsme pro Vás ty nejzajímavější trasy, z kterých si vybere každý
z Vás.
Základní informace o trasách / Obtížnost:
Lehká: Trasa s kvalitním povrchem, vhodná pro všechny typy jízdních kol. Trasu zvládne
i netrénovaná osoba včetně dětí.

Po cyklostezce podél Vsetínské Bečvy

Středně obtížná: Povrch trasy je různorodý. Doporučená jsou trekkingová nebo horská
kola. Na trase se může vyskytnout obtížnější klesání nebo stoupání. Trasa je vhodná pro
sportující osoby.
Těžká: Trasa je hodně členitá s velkým převýšením. Doporučuje se pro trénované osoby
a pro horská kola.

Vsetín

Po cyklostezce podél Rožnovské Bečvy
Délka trasy: 32km
Obtížnost: velmi lehká
Časová náročnost: 2 hodiny
Převýšení: 54 m
Doporučení pro: silniční a trekkingová kola, pro všechny věkové i výkonnostní skupiny, pro děti
Povrch: asfalt

Velké Karlovice

Vsetín

Trasa: Přehrada Horní Bečva – Prostřední Bečva – Dolní Bečva – Rožnov pod Radhoštěm – Zubří – Zašová –
Valašské Meziříčí
Tato velmi lehká trasa vede údolím od přehrady Horní Bečva po Cyklostezce Bečva až k soutoku Rožnovské a
Vsetínské Bečvy. Trasa vede podél toku řeky Bečvy, tedy od svého počátku stále mírně klesá. Je tedy vhodná pro
všechny příznivce cyklistiky každého věku. Trasu lze absolvovat v obou směrech, je vhodná i pro in-line bruslaře.
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Po cyklostezce podél Vsetínské Bečvy
Délka trasy: 29,2km
Obtížnost: velmi lehká
Časová náročnost: 2 hodiny
Převýšení: 58 m
Doporučení pro: silniční a trekkingová kola, pro všechny věkové i výkonnostní skupiny, pro děti
Povrch: asfalt
Trasa: Velké Karlovice – Karolinka – Nový Hrozenkov – Halenkov – Huslenky – Hovězí – Janová

Přes hory až k přehradě Bystřička

Tato velmi lehká trasa vede z Velkých Karlovic údolím Horní Vsacko podél řeky Bečva. Po celou dobu trasy stále
mírně klesá. Je také vhodná pro všechny příznivce cyklistiky každého věku. Tuto trasu lze absolvovat v obou
směrech. Je také možné trasu prodloužit až do Valašského Meziříčí k soutoku rožnovské a vsetínské Bečvy.
Některé úseky lze využít také pro in-line bruslení.

Val. Meziříčí

Tyto dvě trasy lze také spojit v jeden okruh, který je dlouhý 109km a zabere Vám zhruba 6 hodin.
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Hážovické díly

Po loukách k přehradě Stanovnice

Přes hory až k přehradě Bystřička
Délka trasy: 30km
Obtížnost: Středně obtížna
Časová náročnost: 3-4 hodiny
Převýšení: 820 m
Doporučení pro: trekkingová a horská kola, pro všechny, i rodiny s dětmi, které jsou zvyklé jezdit na kole
Povrch: Přírodní zpevněný povrch, asfalt
Trasa: Vidče/Rožnov Pod Radhoštěm – Uhliska – Hlaváčky – Hážovské Díly – Valašská Bystřice – Přehrada
Bystřička - Bystřička – Jarcová – Valašské Meziříčí
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Na trasu se můžete vydat z obce Vidče nebo z města Rožnov Pod Radhoštěm, po asfaltu stoupáte přes Uhliska na
Hlaváčky, kde od autobusové zastávky Hlaváčky odbočíte z hlavní cesty doleva. Pojedete po hřebenu s výhledy
na Rožnov a okolí až k rozcestníku, který Vás pošle po červené značce s kopce dolů a vzápětí opět nahoru. Na
Hážovské Díly můžete vyšlapat po velmi prudkém asfaltu nebo můžete zvolit přírodní variantu. Obě cesty Vás
dovedou na Hážovské Díly, odkud jsou krásné výhledy na rožnovskou i hornovsackou stranu. Z dílů sjedete po
červené dolů do údolí Valašské Bystřice, odkud budete mírně klesat až přehradě Bystřička, kde se můžete osvěžit
jak ve vodě, tak u občerstvení. Od přehrady se vydáte po cyklotrase dál směrem na Bystřičku, přejedete hlavní
cestu a dostane se na cyklostezku Bečva, která Vás dovede až do Valašského Meziříčí. Zde můžete svou trasu
zakončit nebo po cyklostezce pokračovat dál směr Rožnov Pod Radhoštěm a Bečvy.

Po loukách k přehradě Stanovnice

Podťaté
rozc.

Délka trasy: 23 km
Obtížnost: Středně obtížná
Časová náročnost: 3-4 hodiny
Převýšení: 725 m
Doporučení pro: trekkingová a horská kola, pro všechny, i rodiny s dětmi, které jsou zvyklé jezdit na kole
Povrch: Přírodní zpevněný povrch, asfalt
Trasa: Velké Karlovice – Podťaté – Příschlop – Stanovnice – Přehrada Stanovnice – Karolinka – Nový Hrozenkov,
přírodní koupaliště Balaton
Trasa startuje ve Velkých Karlovicích a kopíruje cyklostezku ve směru na Makov (SK). Na rozcestí Podťaté se
dáte po silnici doprava a pojedete tímto údolím až k rozcestí Podťaté – rozcestí, kde se opět dáte po zelené
značce doprava. Postupně budete stoupat údolím Tísňavy a Malými Karlovicemi, dokud nepřijedete na rozcestí,
po kterém se dáte znovu doprava. Nepojedete tedy po zelené značce, ale odbočíte na cyklotrasu č. 6020/3.
Po asfaltové cestě, ve stínu lesa, vystoupáte až do sedla Příschlop, kde si můžete na odpočívadle vydechnout.
Z Příschlopu se dáte rovně po klesající asfaltové cestě, která Vás přivede až přehradě Stanovnice. Přehradu
můžete objet zprava po žluté přírodní trase nebo ji objet po asfaltově silnici zleva. Koupání na této přehradě
je zakázáno, protože jde o zdroj pitné vody. Osvěžit a občerstvit se můžete na přírodním koupališti Balaton
v Novém Hrozenkově, ke kterému dojedete z Karolinky po cyklostezce kolem řeky Bečva.

Příschlop

Po hřebenu Veřovických Vrchů

Po hřebenu Veřovických Vrchů
Délka trasy: 26 km
Obtížnost: Těžká
Časová náročnost: 4 hodiny
Převýšení: 1 172 m
Doporučení pro: horská kola, zdatní cyklisté
Povrch: převážně přírodní
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Trasa: Rožnov pod Radhoštěm – U Pramene Jičínky – Kamenárka – Dlouhá – Krátká – Huštýn – Trojačka –
Jehličná – Krhová
Trasu můžete odstartovat v Rožnově Pod Radhoštěm u Nultého kilometru a po modré se vydáte směr Paseky.
Nejprve budete mírně stoupat po asfaltové cestě, pak ale po modré značce odbočíte a dostanete do prudkého
kamenitého stoupání, dokud nenarazíte na asfaltovou cestu. Po té se můžete vydat směrem doprava a po pár
km se napojíte na velmi prudkou asfaltku, která Vás dovede až na rozcestí U Pramene Jičínky. K výstupu také
můžete zvolit přírodní a náročnější cestu (po modré) rovnou na Kamenárku. Doporučujeme Vám projet si úsek
mezi Pramenem Jičínky a Kamenárkou, ten stojí opravdu za to. Dále pak pokračujete po hřebeni až do Krhové.
Výhodou této trasy je, že máte více možností, jak se z hřebene dostat do údolí. Z Krhové se pak můžete vrátit
po cyklostezce nebo lze k přepravě zpět využít například motorový vlak. Tuto trasu je možné jet také opačným
směrem. Zajímavý sjezd je pak zelená trasa ze Zadního Javorníku na Paseky v Rožnově Pod Radhoštěm.

Za výhledy z hřebenu Javorníků
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Délka trasy: km
Obtížnost: Těžká
Časová náročnost: 4 hodiny
Převýšení: 1 589 m
Doporučení pro: horská kola, zdatní cyklisté
Povrch: Převážně přírodní
Trasa: IC Velké Karlovice – Podťaté – Kasárna – Velký Javorník – Stratenec - Malý Javorník – Portáš – Malý
Javorník – Bukovina – Příschlop – Javorníček – Strčková – Bikepark Kyčerka
Trasa začíná zlehka u Informačního centra Velké Karlovice a po cyklostezce vede až k odbočce do údolí Podťaté.
Odtud se vydáte po silnici údolím Podťaté a postupně začnete stoupat až hřeben Javorníků na Kasárna.
Z Kasáren se budete houpat po hřebeni Javorníků s neskutečnými výhledy až k hotelu Portáš. Poté se po hřebeni
vrátíte zpět za Malý Javorník na Bukovinu, kde na Vás bude čekat dlouhý a zajímavý lesní sjezd do sedla
Příschlop. Ze sedla Příschlop vyšlapete přes louky ke kapličce na Javorníčku a Strčková a odtud sjedete až k horní
stanici Bikeparku Kyčerka. Sjezd můžete zakončit jedním ze tří trailů v Bikeparku.

Za výhledy z hřebenu Javorníků
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