
       SVETOBEŽNÍK s.r.o. 
 Pri Bielom Kríži 13, 831 02 Bratislava 

 tel.: +421 944 493 857, 
         cyklosvetobeznik@centrum.sk 

 
Cyklocesta Bečva 

(Česká republika, Morava) 
01.09. - 05.09.2022 

(5 dní/4 noci) 
                

Takmer od prameňov Vsetínskej a Rožnovskej Bečvy pôjdeme krajom Moravy, ktorého ráz sa bude 
postupne meniť. Zalesnené beskydské kopce a valašské drevenice sa budú strácať z dohľadu a 
vystriedajú ich pláne rovinatej Hanej. Po celý čas cesty budeme môcť obdivovať krásnu prírodu, navštíviť 
prírodné zaujímavosti alebo sa zoznamovať s ľudovými tradíciami a ochutnávať miestne kulinárske 
špeciality. V mestách na jednotlivých trasách čakajú na nás historické centrá, hrady, zámky, záhrady, 
múzeá a iné zaujímavosti. Okrem športového vyžitia si užijeme aj poznania a relaxu. 
Púť Bečvy budeme sledovať až po jej sútok s riekou Moravou a naše cykloputovanie ukončíme v 
"Hanáckych Aténach" – v Kroměříži.                                                            
 

1. deň (štvrtok, 01.09.2022) 
etapa č. 1, Vsetínska Bečva: Makovský priesmyk/Trojačka (hranice SR/ČR) - Velké Karlovice (súbor 
ľudových stavieb) – Karolinka (vodná nádrž "Balaton",kúpanie) – Nový Hrozenkov – Halenkov – Janová – 
Vsetín (zámok, planétka Vsetín, 18. poludník). Etapa č. 1 = 40 km. 
 

2. deň (piatok, 02.09.2022) 
etapa č. 2, Rožnovská Bečva: Vsetín – Pržno – Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. 
Etapa č. 2 = 40 km. 
možnosti programu v Rožnove pod Radhoštěm: 

• Valašské múzeum v prírode 
• prechádzka k Jurkovičovej rozhľadni 
• country večer 
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3. deň (sobota, 03.09.2022) 
etapa č. 3, Rožnovská Bečva: výstup z Rožnova p. Radhoštěm na Pustevny + kaplnka sv. Cyrila a 
Metoda: 
skupina A –  na bicykloch z Rožnova p. R. 15 km (prevýšenie 680 m) na Pustevny; 
skupina B – presun autobusom  z Rožnova p. R. do Trojanovíc -lanovkou (s bicyklom) na Pustevny; 
skupina A a B – z Pusteven po hrebeni okolo sochy boha Radegasta ku kaplnke sv. Cyrila a Metoda, 
spolu 8 km tam/späť (Cyrilometodejská stezka); obidve skupiny zjazd späť do Rožnova p. R. na Rožnovskú 
Bečvu; 
skupina C –  bez výstupu na Pustevny - individuálny program v Rožnove p. R.; 
 
pokračovanie etapy č. 3 po zjazde z Pusteven do Rožnova p. Radhoštěm, smer Valašské Meziříčí - platí 
pre všetky skupiny. Etapa č. 3 = 43 (58) km. 
 
možnosti programu vo Valašskom Meziříčí:  spoločná prehliadka historického centra mesta 

 
 
 
 
 



4. deň (nedeľa, 04.09.2022) 
etapa č. 4, Bečva: Valašské Meziříčí - Lhotka n. Bečvou - Hustopeče n. B. - Milotice n. B. - Čerotín - Teplice 
n. B. (kúpele, aragonitová jaskyňa) - Hranice (pamiatkové centrum, Hranická priepasť) – Týn n. B. (hrad 
Helfštýn) - Přerov. Etapa č. 4 = 54 km. 
 
možnosti programu v Přerove: spoločná prehliadka historického centra mesta 

 
5. deň (pondelok, 05.09.2022) 
etapa č. 5, Bečva/Morava: Přerov - Troubky/sútok Bečvy a Moravy - Moravská cyklocesta – Annín – 
Lobodice – Záříčí – Chropyně (zámok) – Plešovec – Kroměříž. Etapa č. 5 = 38 km.   
 
možnosti programu v Kroměříži: (po naložení bicyklov a batožiny do autobusu s prívesom) 

• spoločná pešia prechádzka Zámockou záhradou, okolo Arcibiskupského zámku do historického 
centra mesta 

• Kvetná záhrada (UNESCO) 

 
Po prehliadke Kroměříže odchod na Slovensko. 
 
Etapy v km: 
 

1. deň: 40 km 
2. deň: 40 km 
3. deň: 43 km 
4. deň: 54 km 
5. deň: 38 km 

 
spolu km: 215 km 
 
POVRCH/PROFIL: po asfaltových cyklochodníkoch a cestách medzi dedinami a čiastočne po poľných cestách. Profil 
rovinatý, miestami mierne zvlnený. 

 
BICYKLE: vhodné pre všetky typy bicyklov 
 



OBTIAŽNOSŤ: ľahká 

 
CENA ZAHŔŇA: 

• Autobusovú dopravu z/do Bratislavy 

• Prepravu bicyklov cyklovozíkom 

• 4 x ubytovanie 

• 4 x raňajky 

• Sprievodcu CK 

• Poistenie proti insolventnosti CK 
 
CENA NEZAHŔŇA: 

• Ostatnú stravu okrem uvedenej 

• Prípadné vstupy 

• Cestovné komplexné poistenie 

• prípadná hotelová (pobytová) taxa   

 
 

 
 
 
 
 

 


