
 
 

CYKLOTRASY 
 
 
Vaša aktívna cyklodovolenka štartuje na Valašsku. V krajine zasľúbenej cyklistom. 
Vyberte si tú vašu cyklotrasu. Jednotlivé trasy sú zoradené podľa náročnosti. 
 
 

ĽAHKÉ TRASY 
 
Cyklostezka Bečva  
Dĺžka:  32 km 
Náročnosť:  1/3 
 
Velké Karlovice - Karolinka - Hovězí - Janová - Vsetín - Pržno - Valašské Meziříčí 
 
Navštívte najkrajšiu cyklotrasu na Morave, ktorá lemuje rieku Vsetínska Bečva. 
Takmer celá trasa vedie po asfalte. Aj preto patrí k najjednoduchším cyklotrasám a 
zvládnu ju aj malé deti. Nezabudnite po ceste navštíviť Karlovské múzeum či 
drevený kostol, v Karolínke nevynechajte pamiatkovo chránenú lokalitu s 
tradičnými domami Raťková.  
 
Ak sa potrebujete osviežiť, odporúčame zastaviť sa v Hrozenkove pri jazere. Ak 
túžite po adrenalíne, navštívte BMX dráhu v Halenkove. Ak vás baví história, 
navštívte zámok vo Vsetíne. Túto nádhernú trasu valašskou krajinou zakončíte pri 
sútoku Vsetínskej a Rožnovskej Bečvy. 
 
Jazerko Velké Karlovice 
Dĺžka:  8 km  
Náročnosť:  1/3 
 
Velké Karlovie - údolí Jezerné 
Trasa začína na vrchu Soláň a smeruje k Rožnovu pod Radhoštěm smer Jezerné. Po 
nenáročnom stúpaní sa vám ako na dlani rozprestrie krásna scenéria 



rozprávkového jazera a drevenice. O jazere koluje legenda o drakoch, ktorí v ňom 
údajne žili.  
 
 

STREDNE ŤAŽKÉ TRASY 
 
Velké Karlovice - Martiňák 
Dĺžka:  24 km 
Náročnosť:  2/3 
 
Velké Karlovice (žel. stanice) - údolí Miloňov - Vysoká - Třeštík - Hlavatá - Pod 
Kladnatou - Zadní Mečová - Martiňák  
Na horskú chatu Martiňak vás dovedie značená trasa vedúca cez hrebeň 
Vsetínskych Beskyd. Môžete sa tešiť na lesné studničky a vyhliadku Miloňová. 
Krátky úsek trate vedie aj po ceste I. triedy. 
 
Pohodovo na bicykli z Horného Vsacka až k Súľovským skalám 
Dĺžka:  43 km 
Náročnosť:  2/3 
 
Velké Karlovice - Kasárne - Štiavnik - Predmier - Jablonové - Súľov (Hradné) 
Vyberte sa na potulky z Česka až na Slovensko. Počas cesty sa môžete spoľahnúť na 
výborné značenie cesty a viacero odpočívadiel. 
 
 

ŤAŽKÉ TRASY 
 
Z Velkých Karlovic na hřeben Vsetínských Beskyd 
Dĺžka:  27 km 
Náročnosť:  3/3 
 
Velké Karlovice - Třeštík - Kotlová - Soláň - Velké Karlovice 
Trasa začína pri kúpalisku, vedie popri prúde Bečvy a napája sa na hrebeňovku, 
ktorá vám ponúkne krásne výhľady na Javorníky, Beskydy a Lysú Horu. Zaručenou 
odmenou po náročnej trase plnej stúpania a klesania vám bude Zvonica Soláň. 
 


