
 
 

CYKLOTRASY 
 
 

Vaše aktivní cyklodovolená startuje na Valašsku, v krajině zaslíbené cyklistům. 
Vyberte si tu vaši cyklotrasu. Jednotlivé trasy jsou seřazeny podle náročnosti. 
 
 

SNADNÉ TRASY 
 
Cyklostezka Bečva 
Délka:  32 km 
Náročnost:  1/3 
 
Velké Karlovice - Karolinka - Hovězí - Janová - Vsetín - Pržno - Valašské Meziříčí 
 
Navštivte nejkrásnější cyklotrasu na Moravě, která lemuje řeku Vsetínská Bečva. 
Téměř celá trasa vede po asfaltu. I proto patří k nejjednodušším cyklotrasám a 
zvládnou ji také malé děti. Nezapomeňte po cestě navštívit Karlovské muzeum či 
dřevěný kostel v Karolince. Nevynechejte ani památkově chráněnou lokalitu s 
tradičními domy v Raťkově. 
 
Pokud se potřebujete osvěžit, doporučujeme zastavit se v Novém Hrozenkově u 
jezera. Jestliže toužíte po adrenalinu, navštivte BMX dráhu v Halenkově. Pokud vás 
baví historie, navštivte zámek ve Vsetíně. Tuto nádhernou trasu valašskou krajinou 
zakončíte u soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy. 
 
Jezírko Velké Karlovice 
Délka:  8 km 
Náročnost:  1/3 
 
Velké Karlovice - údolí Jezerné 
Trasa začíná na vrchu Soláň a směřuje k Rožnovu pod Radhoštěm, směr Jezerné. 
Po nenáročném stoupání se vám jako na dlani rozprostře krásná scenérie 
pohádkového jezera a dřevěnice. O jezeru koluje legenda o dracích, kteří v něm 
údajně žili. 
 



STŘEDNÍ TRASY 
 
Velké Karlovice - Martiňák 
Délka:  24 km 
Náročnost:  2/3 
 
Velké Karlovice (žel. stanice) - údolí Miloňov - Vysoká - Třeštík - Hlavatá - Pod 
Kladnatou - Zadní Mečová - Martiňák 
Na horskou chatu Martiňák vás dovede značená trasa, vedoucí přes hřeben 
Vsetínských Beskyd. Můžete se těšit na lesní studánky a vyhlídku Miloňová. Krátký 
úsek trati vede i po silnici I. třídy. 
 
Pohodově na kole z Horního Vsacka až k Súľovským skalám 
Délka:  43 km 
Náročnost:  2/3 
 
Velké Karlovice - Kasárna - Štiavnik - Predmier - Jablonové - Súľov (Hradné) 
Vydejte se na toulky z Česka až na Slovensko. Během cesty se můžete spolehnout 
na výborné značení trasy a několik odpočívadel. 
 
 

TĚŽKÉ TRASY 
 
Z Velkých Karlovic na hřeben Vsetínských Beskyd 
Délka:  27 km 
Náročnost:  3/3 
 
Velké Karlovice - Třeštík - Kotlová - Soláň - Velké Karlovice 
Trasa začíná u koupaliště, vede podél proudu Bečvy a napojuje se na hřebenovka, 
která vám nabídne krásný výhled na Javorníky, Beskydy a Lysou Horu. Zaručenou 
odměnou po náročné trase plné stoupání a klesání vám bude Zvonice Soláň. 


