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Začínat budete na Soláni a na Pustevnách. 

Za doktorem Martinem do Velkých Karlovic. 
Čeká vás příjemná jízda pestrou krajinou. Vždyť část cyklostezky je vedena po nově vybudo-
vaných úsecích s vyloučením motorové dopravy. Menší část trasy je vedena po málo frekven-
tovaných místních komunikacích a zpevněných lesních a polních cestách a skutečné mi-
nimum trasy zatím musíte absolvovat po silnicích. Co můžete cestou vidět? Krásnou přírodu 
Beskyd, valašské dřevěnice roztroušené po obcích a městečkách regionu nebo soustředěné v 
rožnovském skanzenu. 

Odjezd: pátek 29. 9. 2017.  

Nástupní místa: Stará Paka, vlakové nádraží 5.35 hodin, Nová Paka, autobusové nádraží 5.50 hodin, Lázně Bě-

lohrad, kancelář CK 6.20 hodin, Hořice, autobusové nádraží 6.40 hodin, Hradec Králové, vlakové nádraží – sta-

noviště I. 7.15 hodin, Polička, autobusové nádraží 8.45 hodin. Možnost zastávky v Mohelnici nebo Olomouci. 

Účastníci musí být minimálně 15 minut před odjezdem na místě odjezdu, aby bylo možné včas a řádně upevnit 

jízdní kola.  

Účastníkům z Liberce, Turnova, Železného Brodu a Semil doporučujeme využít vlaku s odjezdem ve 4.02 hodin 

z Liberce a s příjezdem do Staré Paky v 5.24 hodin.  

Účastníkům z Prahy doporučujeme využít rychlíku s odjezdem Praha hl. n. v 5.07 hodin a s příjezdem do Hradce Králo-

vé v 6.51 hodin.  

Tyto navržené spoje si musí účastníci ve vlastním zájmu ověřit. Zájezdový autobus čeká na případné zpoždění těchto 

vlaků. Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu.  V případě, že na některé nástupní místo ne-

budeme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Nejsou vhodné na kolech upevněné košíky a tašky. Případně musí být během přepravy postranní tašky prázdné. 

Účastník by ve vlastním zájmu měl být přítomný u nakládání jízdních kol. 

Návrat: neděle 1. 10. 2017.  Předpokládaný příjezd do Staré Paky ve 20.00 hodin. 

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem, transport kol je zajištěn na speciálním vleku určeném k zájezdové 

přepravě kol. Richard Koníř, tel.: 734 604 481. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé volat až v den 

zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spojení výhradně do cestovní kanceláře. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavazadel za celkovou částku 30,- 

Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny 

(modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního pojištění. Při případ-

ném lékařském ošetření je vyžadována. 

Ubytování: penzion Reichova vila, dvoulůžkové pokoje včetně příslu-

šenství, fénu, televize a wifi.   

Stravování: snídaně formou bufetového stolu. Večeře individuálně 

v restauracích ve městě. 

Vybavení: běžné pro poznávací cykloturistický zájezd. Nejvhodnější 

jsou trekkingová kola – méně vhodná jsou horská kola se širokými 

ráfky. Cyklistická helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme 

náhradní duši, lepení, montpáku a cestovní lékárničku. Účastníci obdr-

ží fotokopie příslušné cykloturistické mapy.  
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Program 

1. den: odjezd v ranních hodinách, přesun na Moravu. VSETÍNSKÁ BEČVA – můžete se těšit na krásnou přírodu Hor-

novsacka. Cyklotrasa Soláň 863 m – Velké Karlovice – Karolínka – Nový Hrozenkov – Vsetín (možnost ukončení trasy, 

celkem 45 km) – Valašské Meziříčí 284 m, celkem 65 km. SOLÁŇ – vrch umělců je od pradávna považován za jedno 

z nejkrásnějších míst v Beskydech. Panoramatické výhledy na Beskydy. VELKÉ KARLOVICE – po stopách doktora 

Martina. Karlovské fojtství je národní kulturní památkou, národopisné muzeum. Pozoruhodný dřevěný barokní kostel. 

KAROLÍNKA – soubor roubených staveb, sklárna. NOVÝ HROZENKOV – památky lidové architektury.  HUSLEN-

KY – malebná obec.  

2. den: ROŽNOVSKÁ BEČVA – část cyklostezky patří k vůbec nejmodernějším u nás a provede vás kromě jiného i 

významným valašským městem Rožnovem. Cyklotrasa Pustevny 1020 m – Horní Bečva 545 m – Rožnov pod Radhoštěm 

(možnost ukončení trasy, celkem 30 km) – Zubří – Zašová – Valašské Meziříčí 284 m, celkem 45 km. PUSTEVNY – 

nejnavštěvovanější místo v Beskydech. Dřevěné stavby Dušana Jurkoviče jsou národní kulturní památkou. Možnost vy-

cházky přes vyhlídku Cyrilku k soše pohanského boha Radegasta, případně až na vrchol Radhoště. Panoramatické výhle-

dy. RADHOŠŤ 1129 m – posvátná hora. Kaple a sousoší Cyrila a Metoděje, turistická chata. Panoramatické výhledy. 

HORNÍ BEČVA – rozlehlá horská obec. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – Valašské muzeum v přírodě je národní 

kulturní památkou. Přes 100 památkových objektů je soustředěno ve čtyřech areálech. Návštěvníkům jsou k dispozici 

pivní lázně. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – historické centrum je památkovou zónou.    

3. den: BEČVA – trasa vás z valašských kopců úzkou Moravskou bránou dovede až do hanáckých rovin. Cyklotrasa 

Valašské Meziříčí 284 m – Teplice nad Bečvou – Týn nad Bečvou – Lipník nad Bečvou – Přerov (možnost ukončení 

trasy, celkem 55 km) – Troubky – soutok Bečvy s Moravou – Tovačov 195 m, celkem 70 km. TEPLICE N. B. - jedny 

z nejkrásnějších moravských lázní, aragonitové jeskyně. HELFŠTÝN – rozsáhlý hrad, expozice historické mincovny a 

uměleckého kovářství. TROUBKY – obec na soutoku Bečvy a Moravy. TOVAČOV – renesanční zámek s proslulou 

Spanilou věží.  

 


