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Nejlepší tipy  
pro cyklistické výlety
Východní Morava je rájem všech cyklistů. Vedle speciálních 
bikerských tras a singltreků tu najdete také cyklostezky a cyklo-
trasy vedené rozmanitou přírodou. Možná je budete chtít vyzkou-
šet, možná vám jen pomohou v přesunech mezi jednotlivými bike 
parky. Které trasy a místa tedy stojí za bližší prozkoumání?

Cyklostezka Bečva
Cyklostezka s celkovou délkou téměř 160 km vede od dvou horských prame-
nů Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Obě větve, první lemující tok Rožnovské 
Bečvy (úsek Horní Bečva – Valašské Meziříčí, délka 30,8 km) a druhá podél 
Vsetínské Bečvy (úsek Velké Karlovice – Valašské Meziříčí, délka 56,8 km), 
se spojují ve Valašském Meziříčí. Odtud můžete pokračovat po třetím, 65 km 
dlouhém úseku do Tovačova.

Většina úseků vede po nově vybudovaném povrchu, určeném výhradně pro 
cyklisty a in-line bruslaře, část trasy je vedena po málo frekventovaných míst-
ních komunikacích a zpevněných lesních a polních cestách, jen velmi málo 
úseků je zatím třeba absolvovat po silnicích.

 
Úseky cyklostezky Bečva, sjízdné na in-line bruslích:
•Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm (15 km)
•Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Bečva (6 km)
•Vsetín-Trávníky – odbočka na Ratiboř (5 km)
• Vsetín – Velké Karlovice (v Novém Hrozenkově není na cca 850 m asfaltový povrch, 

pro bruslaře nesjízdný úsek začíná u mostku přes říčku Brodská a končí u parkoviště 
u vodní nádrže Balaton), (30 km)

Sportovně zábavní park v Halenkově
V celoročně využívaném sportovně zábavním parku v Halenkově je bikerům 
k dispozici víceúčelové hřiště pro volejbal, tenis a malou kopanou. Kolem něj 
se v kruzích a smyčkách proplétá in-line dráha, na niž navazuje cyklostezka 
s cvičnými bikrosovými prvky. V areálu je rovněž lezecká a cvičná stěna, ven-
kovní posezení s grilovací plochou a ohništěm, atrakce pro děti, sociální 
zázemí, venkovní převlékárna, box pro mytí kol a přístřešek na uskladnění kol 
a lyží. Během zimních měsíců se park využívá jako běžkařská dráha a bruslař-
ské hřiště.

Výlet na více dní, na víkend  
nebo na týden? Není problém!
Jednotlivé trasy jsme vybírali tak, abyste si užili co nejvíc 
zábavy, radosti a zážitků. Díky bohaté nabídce ubytování 
i gastronomických služeb můžete výlety do jednotlivých 
bike parků spojit do vícedenních itinerářů, stačí si jen zvolit 
nejlepší výchozí místo. Z uvedených míst nabízí bohatou 
škálu možností zejména propojení Hostýnských vrchů 
s Cyklostezkou Bečva a pokračováním programu v Bike 
resortu Valašsko.
www.vychodni-morava.cz; www.vmnakole.cz
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Kouzlo rozmanitosti
Východní Morava

Poznejte Východní Moravu a kouzlo její rozmanitosti!
Vypravte se do kteréhokoliv koutu Východní Moravy a užijte si bohatou nabídku 

zážitků, přírodních krás, historických skvostů, barev, vůní a chutí, které nabízejí 
jednotlivé oblasti regionu. Ať už si vyberete Kroměřížsko a Kroměříž se slavným 
Arcibiskupským zámkem a upravenými zahradami, zapsanými mezi památkami 
UNESCO, Slovácko s jeho pestrým lidovým uměním, vínem a Jízdami králů, Va-
lašsko, venkovsky poctivý svět tradic, řemesel a horských luk, anebo Luhačovic-
ko a Zlínsko s funkcionalistickou architekturou a léčivými prameny, líbit se vám 
bude určitě všude. Východní Morava zkrátka otvírá svou náruč dokořán – právě 
teď a právě vám!

Praha

Brno

Zlín

Kouzlo rozmanitosti

pro bikery a terénní cyklisty

Hřebenovka Vsetínských Beskyd
Hřebenovku Vsetínských Beskyd zvládnou zkušení cyklisté na horském kole 
během jediného dne, méně zdatní cyklisté ji rozdělí na dvě části. Trasa začíná 
táhlým stoupáním ze Vsetína do sedla Dušná, odkud pokračuje po červené 
k rozcestí Vsacký Cáb (823 m n. m.) a dále po hlavním hřebenu ke středisku 
Soláň (IC Zvonice) zhruba v polovině hřebene. Ze Soláně hřebenovka pokra-
čuje přes Benešky na Třeštík, přičemž minete nejvyšší bod Vsetínských Bes-
kyd, Vysokou (1024 m n. m.). Beskydská část končí v sedle U Tabulí.

Bike Aréna VsetínLokalita 1

1. Bike resort Valašsko, Singletrail Bike Park Kyčerka
2. Bike resort Valašsko & Bike trails Velké Karlovice
3. Bike resort Valašsko & Bike trails Zděchov

Lokalita 2

Cyklopark Mysločovice

Komonecké stezky u Luhačovic

Do Holešova a Hostýnských vrchů  
za obrem Drásalem

Lokalita 3

Lokalita 4

TRASA 5

Páteřní 25 km dlouhá trasa z Hostýna na Lázy

Nový Hrozenkov, jezero Na Stanoch

výhled ze Soláně



Bike Aréna Vsetín
• Bike aréna se sítí terénních stezek pro horská kola v Semetíně, místní 

části Vsetína (vlak, bus); z centra města sem pohodlně dojedete 
po Cyklostezce Bečva.

• Přibližně 30 km tratí různých stupňů obtížnosti, kde si užijí všichni 
cyklisté od náročných bikerů až po rodiny s dětmi a amatéry

• Tratě se díky propojením dají různě kombinovat
• Gravity tratě, umožňující jízdu převážně z kopce bez nutnosti šlapání
• Vrstevnicové okruhy
• Na tratích je množství zábavných prvků, které vám umožní naplno využít 

potenciál svého kola – vlnky na skákání, klopené zatáčky, houpačky, můstky, 
kamenné stupně.

• Nádherné vyhlídky na Beskydy, Hostýnské vrchy a Jeseníky
• Ve Vsetíně si můžete půjčit kolo a vrátit jej ve Velkých Karlovicích.

Turistické informační centrum Vsetín
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
tel.: 571 441 441, 571 412 413
e-mail: ic.vsetin@mvk.cz, www.ic-vsetin.cz

Cyklopark MysločoviceBike resort Valašsko,  
Singletrail Bike Park Kyčerka

Bike resort Valašsko  
& Bike trails Velké Karlovice

Bike resort Valašsko & Bike trails Zděchov

Komonecké stezky u Luhačovic Do Holešova a Hostýnských vrchů  
za obrem Drásalem

• V Holešově (vlak, bus) žil a na místním hřbitově 
je pochován Josef Drásal, s 242 cm výšky 
zřejmě nejvyšší člověk, který podle dochovaných 
údajů kdy žil v českých zemích.

• Je po něm pojmenovaný Bikemaraton Drásal, 
závod pro vyznavače extrémních zážitků se 
175 km dlouhou trasou Hostýnskými vrchy, kde 
účastníci musí vyšlapat 5088 výškových metrů. 

• Běžné cyklisty provede Hostýnskými vrchy 
Hostýnská magistrála se sítí značených tras.

• Orientaci usnadní 140 šipek s číselným údajem 
o vzdálenosti dalšího bodu.

• Páteřní 25 km dlouhá trasa vede z Hostýna 
(bus) na Lázy, na ni se napojuje anebo ji kříží 
dalších sedm tras.

• Z Lázů můžete pokračovat směrem na Mikulůvku, 
do Bystřičky (vlak, bus) a do údolí Vsetínské 
Bečvy, kde se napojíte na Cyklostezku Bečva. 

• Nejstarší Bike Park na Východní Moravě leží na jižním svahu údolí Pluskovec 
ve Velkých Karlovicích (vlak, bus).

• Celkem 11 km tratí, na start vás vyveze lyžařský vlek 
• Šest  tras různých obtížností pro rodiny s dětmi, enduro jezdce i freeridové bikery, 

tratě jsou propojeny a lze je libovolně kombinovat.
• Trail „I have no money“ slouží k výjezdu bez pomoci vleku.
• Na trasách nechybí zábavné prvky: klopenky, hliněné schody, lávky.
• V těžších úsecích najdete objížďky pro méně zkušené jezdce, tratě jsou 

vzájemně propojené a můžete je libovolně kombinovat.
• Součástí Bike Parku je Pumptrack, dřevěná dráha plná zábavných prvků 

a zároveň bezpečná pro všechny typy bikerů, Skill centrum s překážkami. 

• Nově vybudovaný singletrail ve Velkých Karlovicích – Léskovém, vedoucí 
z Makovského sedla (Velké Karlovice – Léskové, U Tabulí) k napojení hřebenovky 
Vsetínských Beskyd na Cyklostezku Bečva

• Celková délka trati 2,5 km
• Trať má podobu typického singltreku, který se v dolní pasáži vine romantickým 

prostředím pod skalkami kolem potoka, není to pouze gravity trail, jsou na něm 
četné výjezdy.

• Nově vybudovaný technicky zajímavý 
singletrail s množstvím zábavných prvků 
ve Zděchově 

•Celkem 3,8 km tratí
• Trail je překřížen ve dvou místech 

stoupacím úsekem, který umožňuje 
návrat zpět na začátek trailu.  

• Tratě leží západně od obce na svazích 
pod Filkou v pohoří Javorníky, přístup 
k trailu je od místního sportovního 
areálu.

• Přístup do Zděchova z Huslenek 
(Cyklostezka Bečva, vlak, bus) po modré 
turistické značce Husleneckým údolím, 
po cyklotrase č. 6117 z Lidečka (vlak, 
bus) přes Pulčínské skály nebo z Lužné 
(vlak) po žlutě značené turistické trase. 

• Stezka začíná na jižním okraji obce u cyklostezky spojující Mysločovice se 
Sazovicemi, odkud přístupová cesta stoupá podél hřbitova nahoru do Háje 
na zábavný okruh, který nabízí nejrůznější skoky, rychlé sjezdy, vlnky, klopené 
zatáčky i dřevěné lávky, vedoucí přes rokle a propadliny.

• Zábavný singltrek zvládnou malé děti, ale zároveň pobaví i zkušené bikery.
• Příjezd do Mysločovic po cyklotrase č. 5034 z Hulína (vlak, bus) nebo Fryštáku 

(bus), od Zlína Malenovic (vlak, bus) přes Tečovice a Sazovice po místních 
komunikacích.

• V nedaleké Hostišové můžete vystoupat na rozhlednu Na Strážné, relaxaci 
nabídne multifunkční sportovní areál v Sazovicích.

Luha info – Městské informační středisko
Masarykova 950, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 133 980
e-mail: luhainfo1@mdkelektra.luhacovice.cz, luhainfo2@mdkelektra.luhacovice.cz
www.luhacovice.cz

Městské informační centrum
Nám. dr. E. Beneše 17, 769 01 Holešov
tel.: 573 395 344 
e-mail: mic@mks.holesov.cz
www.holesov.info

• Síť atraktivních stezek v okolí Komonce (672 m n. m.), nejvyššího vrcholu 
hřebenu mezi Luhačovicemi (vlak, bus) a Zlínem (vlak, bus)

• Trasy s celkovou délkou 12 km s vysokou obtížností, vedoucí pouze 
po nezpevněných cestách

• Vhodným výchozím místem je Luhačovická přehrada, odkud vás stezka podél 
červené a poté žluté turistické stezky dovede až k vrstevnicové cestě pod hlavním 
hřebenem. Odtud se vydáte doleva až k lesní křižovatce, kde trasy začínají.

• Zajímavý přírodní singltrek vede od rozcestníku u zříceniny hradu Starého 
Světlova působivou hřebenovou stezkou ke křížové cestě nad poutním místem 
Malenisko.

• V okolí Luhačovic je k dispozici několik cyklopointů, kde je postaráno o servis 
a údržbu kol a získáte tu veškeré potřebné informace.

Zajímavá místa na trase 
a v okolí:
• poutní kostel Panny Marie 

Sněžné v Provodově- 
-Malenisku, křížová cesta 

• zřícenina hradu Starý 
Světlov

• Luhačovická přehrada
• pro cyklisty značený Malý 

a Velký lázeňský okruh

Zajímavá místa na trase a v okolí:
•  Holešov: unikátní Šáchova synagoga a židovský 

hřbitov, zámek s rozsáhlým parkem a vodními kanály 
ve tvaru Neptunova trojzubce, historická kovárna 

• Hostýn: významné poutní místo, křižovatka 
turistických tras, rozhledna Františka Josefa I.

• Maruška: rozhledna na trase Hostýnské 
magistrály

• Rusava: rekreační a turistická zóna s možnostmi 
koupání a odpočinku
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Svatý HostýnSvatý Hostýn

BystřičkaBystřička

LázyLázy

rozhledna Maruškarozhledna Maruška

MikulůvkaMikulůvka

Vsetín

Velké Karlovice

LuhačoviceLuhačovická přehrada

poutní kostel v Provodově-Malenisku

Holešov

Troják


