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 1. Valašské Meziříčí, s. 8
 2. Hradec nad Moravicí, s. 16
 3. Ústí nad Orlicí, s. 22
 4. Olomouc, s. 26
 5. Uherské Hradiště, s. 36
 6. Hodonín, s. 44

Kam za cyklovýlety? 

Bezproblémová navigace na trase?
S QR kódy vyřešeno
Rádi jezdíte na kole, ale nebaví vás pořád zastavovat a zdržovat se 
studováním papírové mapy? Nemusíte každou chvíli hledat cestu. 
Tuto práci jsme za vás už dávno udělali! 

Není nic jednoduššího než se spolehnout na svůj smartfon, běžnou 
čtečkou kódů vyfotit kód trasy, klepnutím na odkaz zobrazit mapu, 
stisknout „NAVIGOVAT“ a vyrazit. Aplikace funguje podobně jako 
v autě, zná celou trasu, tak, jak jsme ji pro vás připravili, zobrazí vaši 
polohu a pomocí návěstí upozorní na blížící se odbočku, jak na displeji, 
tak i hlasově. Můžete sledovat kilometry do cíle a zobrazovat informace 
o zajímavostech po cestě. Mapové podklady lze stáhnout do mobilu 
a používat později i bez internetu. Doporučujeme použít držák 
k uchycení mobilu na řidítka.

 7. Čejkovice, s. 56
 8. Valtice, s. 64
 9. Mikulov, s. 74
 10. Znojmo, s. 82
 11. Třebíč, s. 90

Cyklostezka luhy Kunovského lesa u Uherského Hradiště existuje už více než 50 let

Cestovním ruchem žijeme třicet let. Vydali jsme tisíce různých 
propagačních materiálů, natočili spoustu fi lmů, získali desítky ocenění, 
a přesto mi na trhu stále chybí řada kvalitně zpracovaných materiálů, aby 
návštěvník po jejich přečtení hned věděl, kam chce jet, proč tam chce jet, 
co zažije, a hlavně jaký může být program jeho pobytu nebo dovolené.

Jednoduše řečeno, chceme čtenáře zprostit komplikované přípravy 
plánu cesty na víkend nebo dovolenou. Naše dlouholeté zkušenosti 
s cestováním, detailní znalosti prostředí, infrastruktury i služeb, nám 
generují bezpočet nápadů, jak dovolenou prožít co nejlépe. Chceme se 
o naše nápady a zkušenosti podělit s ostatními, a proto jsme připravili 
novou ediční řadu DOVOLENÁ S NÁPADEM.
MAGAZÍN CYKLOVÝLETY, který je prvním počinem nové ediční řady, 
nabízí 11 cyklodestinací na Moravě, ve Slezsku, v Čechách s přesahem 
na Slovensko a do Rakouska. Cílem bylo vybrat taková místa, která mají 
dobré turistické zázemí a ve svém okolí nabízí kvalitní cyklistické stezky 
nejméně na 3denní pobyt. Třiatřicet tras je navrženo, aby byly zážitkové. 
Naším cílem není hltat kilometry, naopak cílem je zážitek. Z jízdy, 
z kouzelné přírody, z jízdy přes vesnici, kolem zámku, kolem řeky, ze 
zastávky v malé hospůdce, u vinaře nebo v prodejně chleba či frgálů. Etapy 
jsou převážně v rozmezí 35 km až 55 km tak, aby byl čas si vše užít. Trasy 
byly ověřeny a připraveny s ohledem na bezpečnost. Většina je vedena 
po cyklostezkách nebo obslužných komunikacích. Popisy jsou doplněny 
QR kódy, které po stáhnutí do mobilu zajistí bezproblémovou navigaci. 

V tomto roce vyjdou v nové edici DOVOLENÁ S NÁPADEM ještě další dva 
tituly a rok příští by měl nabídnout titulů pět. 

Přejeme spoustu pohodových kilometrů!

 Ivan Marek 
 www.dovolenasnapadem.cz

RNDr. Ivan Marek
majitel agentury m-ARK, 
vydavatel prestižní turistické 
edice LOOK at IT zaměřující se 
na zajímavé počtení o regionech 
Moravy, Čech a Slovenska. Autor 
koncepcí, textů propagačních 
materiálů, scenárista a režisér 
desítek fi lmů, autor fotografi í 
i řešitel kampaní a strategických 
dokumentů s turistickou 
tématikou. Je velkým vyznavačem 
cykloturistiky.

Tituly turistické edice LOOK at IT 
vycházející v roce 2021 
Více na www.lookatit.cz

DOVOLENÁ 
s nápadem
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Úvod magazínu CYKLOvýlety jsme 
se rozhodli věnovat přední české 
herečce Haně Maciuchové jako 
poděkování za společně prožité 
chvíle na cyklotoulkách po Moravě. 
Všichni jsme ji znali jako vynikající 
herečku, málo ale bude těch, 
co si ji dokážou představit jako 
zanícenou cykloturistku. A protože 
jízda na kole Haničce přinášela 
nesmírnou rozkoš, tak jsme si 
dovolili při příležitosti vydání 
nového magazínu CYKLOvýlety 
poodkrýt jednu z méně známých 
tváří slavné herečky. Víme, že by ji 
to udělalo radost. 

VYZNÁNÍ 
HANĚ MACIUCHOVÉ

Velká herečka,
vášnivá 
cestovatelka
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CYKLOvýlety. Vydal: m-ARK Marketing a reklama, s.r.o., Železniční 4, 779 00 Olomouc, IČO: 27772594.
Koncepce: Ivan Marek; redakce: Tomáš Burda, Ivan Marek, archiv partnerů.
Foto: m-ARK, archiv Lada Usnulová, archiv partnerů.
Tisk: Walstead Moraviapress, s.r.o., Břeclav.
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-905769-9-5.
Rozšiřuje společnost PNS, a.s.
Přetisk a jakákoliv jiná forma šíření je povolena pouze s písemným souhlasem vydavatele. 
Za případné změny v obsahu neručíme.
www.dovolenasnapadem.cz
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Valašskem kolem řeky Bečvy
• jedna z nejkrásnějších cyklostezek podél 

řeky s asfaltovým povrchem
• příroda Valašska, zámky, muzea a skanzen
• valašské tradice a gastronomie, koliby, 

frgály, muzea řeznického řemesla

Ti, kdo milují bezpečnou a nenáročnou jízdu na kole horskými údolími kolem řeky, by měli vyzkoušet Cyklostezku 
Bečva. Vine se podél obou větví řeky od hranic se Slovenskem přes malebná valašská městečka a obce až k soutoku 
u Valašského Meziříčí a odtud dále Moravskou bránou k Hané. Valašské větve vedou cykloturisty jedna přes Rožnov 
pod Radhoštěm na Horní Bečvu a druhá přes Vsetín a Karolinku do Velkých Karlovic, ale můžeme se také vydat 
směrem do Hranic. Přesvědčíme se o tom, že na Valašsku není nouze o dobré jídlo a pití v rázovitých kolibách, 
minipivovarech, pekařstvích, ale i v rozličných hospůdkách, které kolem Cyklostezky Bečva vyrostly. Valašsko jsou 
však také tradiční dřevěnice, kostelíky, zajímavá muzea, příroda a hory. Máme se tedy na co těšit!

Rožnovská Bečva se zámkem Žerotínů ve Valašském Meziříčí

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

Aquapark Valašské Meziříčí

Most ve Valašském Meziříčí

3denní program: celkem 118 km Proč jet?

Valašské Meziříčí 
Město na soutoku řek Rožnovské a Vsetínské Bečvy 
je branou Valašska. Pyšní se dvěma zámky, Muzeem 
regionu Valašsko a mnoha dalšími památkami. Umění 
je zastoupeno nejen galeriemi, ale také Moravskou 
gobelínovou manufakturou. Turistům nabízí skvělé 
zázemí včetně moderního aquaparku a řady kvalitních 
ubytovacích a gastronomických kapacit.
www.info-vm.cz
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Kde se ubytovat?
Zámecký penzion
Komenského 3/1, Val. Meziříčí
www.zamecky-penzion.cz

Hotel Abácie & Wellness 
U Abácie 491, Val. Meziříčí
www.hotel-abacie.cz

Penzion Valmez 
Žerotínova 1591, Val. Meziříčí
www.penzion-valmez.cz

Penzion Na kraji lesa
Podlesí-Křivé 610, Val. Meziříčí
www.nakrajilesa.cz

1
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TRASA: Horní Bečva – Prostřední Bečva – Dolní 
Bečva – Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí

Základní údaje:
Délka trasy: 33 km
Náročnost: nenáročná trasa
Vhodná pro: všechny typy kol
Občerstvení: Horní, Prostřední a Dolní Bečva, Rožnov p. R., 
Hrachovec, Valašské Meziříčí

Tipy redakce:
VALAŠSKÉ FRGÁLY A CYRILOVO PEKAŘSTVÍ
Typickou gastronomickou pochoutkou regionu jsou Valašské frgály. 
Ty, které si můžete koupit v Cyrilově pekařství v Hrachovci, se vy-
značují skvělou chutí a dlouhou trvanlivostí. Vyrábí se s řadou tra-
dičních i sezónních příchutí jako 
např. tvarohový, makový, hruškový, 
povidlový, ale i borůvkový, meruň-
kový a další. Pekařství vyrábí také 
preclíky, zákusky, dorty, vánoční 
pečivo a perníčky. Součástí sídla 
fi rmy s tradicí od roku 1996 je 
také kavárna a venkovský krámek, 
kde si návštěvníci mohou pořídit 
lidové výrobky nebo regionální 
potraviny. www.frgaly.cz

Kde se dozvíte víc:
www.cyklostezkabecva.cz, www.hornibecva.cz, www.prostrednibecva.cz
www.visitroznov.cz, www.info-vm.cz

Rožnovská část Cyklostezky Bečva nabízí cykloturistům hned 
několik možností. Tou nejsnadnější, vhodnou pro rodiny s dětmi, 
je dopravit se cyklobusem (z Valašského Meziříčí nebo z Rožno-
va) na Horní Bečvu a celou 33kilometrovou trasu jen pohodlně 
sjíždět z kopce. Jedinou věcí, kterou pro to musíme udělat, 
je zamluvit si místa v cyklobusu. Zdatnější cykloturisté nebo 
elektrocyklisté nebudou mít problém trasu absolvovat celou tam 
i zpět, případně si pomoci přesunem po železnici do Rožnova. 
Poslední vyzkoušenou variantou je přijet nahoru k přehradě 
autem, absolvovat cyklovýlet a poté vyslat cyklisticky ambiciózní 
hlavu rodiny pro vozidlo.

BEČVAMI K ROŽNOVU
Jakmile se ocitáme na Horní Bečvě, máme před sebou další 
příjemné rozhodování – můžeme vyrazit na kole, nebo pooběd-
vat nejprve v některé z výborných restaurací (Hotel Duo, Valaška), 
anebo se nejprve osvěžit koupáním v přehradě s molem. Jakmile 
se najíme, osvěžíme nebo jen odhodláme vyjet, pokračujeme ko-
lem nádrže z kopce po cyklostezce k Rožnovu. Projíždíme nejprve Přehrada Horní Bečva

Frgály z Cyrilova pekařství

Koupací biotop v Prostřední Bečvě

Cyklostezka Rožnovská Bečva

Horní a pak také Prostřední Bečvou. Příznivce přírodních bioto-
pů příjemně překvapí koupaliště s čistou vodou, které nepotře-
buje žádnou chemii. Přímo naproti koupališti najdeme vyhláše-
ný valašský šenk Zavadilka nabízející skvělou regionální kuchyni. 
Podél řeky pokračujeme malebným údolím přes Dolní Bečvu 

k Rožnovu, obkroužíme golfové 
hřiště (možnost občerstvení) 
a do města se blížíme kolem 
autokempu s oblíbeným letním 
koupalištěm a zábavním Gibon 
parkem pro děti i dospělé. 
Nejen děti určitě ocení lanový 
park, vláček, kolotoč, houpadla, 
tubing, zorb z rampy, aquazorb, 
trampolínové pole, zábavné 
trenažéry nebo lukostřelbu.

Z ROŽNOVA DO VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
Rožnov pod Radhoštěm je znám zejména díky svému Valašské-
mu muzeu v přírodě. Právě kolem jeho nejstarší části – Dřevě-
ného městečka ležícího v parku u řeky nás vede Cyklostezka 
Bečva. Rožnov má i další turistické atraktivity, jako jsou pivovar 
s pivními lázněmi, kvalitní restaurace, zajímavé galerie anebo 
lyžařské skokanské můstky. Cyklostezka vedoucí příjemným 
prostředím nás provádí městem, odkud míříme kolem Zubří, 
Zašové a Hrachovce zpět. Přinejmenším dvě poslední obce 
jsou hodny naší pozornosti. Nad Zašovou najdeme mariánské 
poutní místo s pramenem vody zvaným Stračka. Podle pověsti 
zde Panna Marie zachránila ztraceného rytíře prchajícího před 
Tatary. Druhá odbočka do Hrachovce nás přivede k vyhlášené-
mu Cyrilovu pekařství. Více o něm v Tipu redakce. Z Hrachovce 
už máme na dohled dnešní cíl – Valašské Meziříčí.
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Údolím Rožnovské Bečvy
Z HORNÍ BEČVY PŘES ROŽNOV POD RADHOŠTĚM DO VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍVÝLET 1

Cyklostezka v Rožnově pod Radhoštěm

Vydejme se na jednu z nejkrásnějších cyklostezek vedoucích podél vody! Od horské přehrady obklopené lesy na konci 
kotliny nedaleko slovenské hranice sklesáme údolím pod horou Radhošť k slavnému rožnovskému skanzenu a odtud 
zpět do Valašského Meziříčí. Cestou nás čeká příjemná jízda po kvalitním povrchu cyklostezky, mnohá zastavení vybízející 
k poznávání historie a lidové kultury, několik příležitosti ke koupání nebo celá spousta možností ochutnat vyhlášené 
valašské gastronomické speciality, jako jsou halušky, kyselica, frgály, borůvkové „haferové“ knedle a další dobroty. 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Rožnov p. Radhoštěm

Vigantice

Dolní Bečva
Prostřední 
Bečva

Horní Bečva

Zašová
Zubří

 33 km

Zobrazit trasu:




