
Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy 

 

Délka cyklostezky 

 

Obec Celková délka (km) 

Zašová 3,3 

Střítež nad Bečvou 2,6 

Zubří 2,9 

Rožnov pod Radhoštěm 4,7 

Dolní Bečva 5,3 

Prostřední Bečva 4,1 

Horní Bečva (po Bečvici) 7,6 

Celkem 30,5 

 
Předmětem projektu Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy je výstavba cyklostezky podél břehu 
Rožnovské Bečvy od obce Zašová, přes Zubří, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečvu, Prostřední Bečvu 
až po obec Horní Bečva. Cyklostezku budou moci využívat nejen cyklisté, ale na určitých úsecích i in-
line bruslaři a v zimě běžkaři (cyklostezka vede také po stávajících komunikacích).  
 
Cíl: Zvýšení bezpečnosti cyklistů v mikroregionu Rožnovsko, kteří musí nyní využívat stávající 
mezinárodní silnici první třídy I/35. Dalším cílem je vybudování uceleného páteřního dopravního 
koridoru pro cyklisty a navázání na stávající sít cyklotras. 
  
Informace o úseku Rožnov pod Radhoštěm: 
Doba realizace:  duben 2010 – květen 2010  
Zdroje financování: 
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % uznatelných nákladů 20 691 925,70 Kč  
Spolufinancování z rozpočtu Města 3 885 516,30 Kč.  
Dotační titul: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 1 
Doprava, oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava. 
 

 
Dotace Celkové náklady 

Střítež nad Bečvou 16 559 113,15 19 985 993,38 

Zubří 9 050 846,71 10 915 406,26 

Rožnov pod Radhoštěm 19 760 154,63 24 434 265,50 

Dolní Bečva 19 737 557,25 23 986 089,79 

Prostřední Bečva 10 228 788,73 10 414 885,73 

Horní Bečva 12 442 174,28 15 138 412,90 

Zašová 17 104 725,93 20 154 742,00 

   Celkem 104 883 360,68 125 029 795,56 

 
Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy: 

Výchozí a koncový bod: hranice s městem Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec – Horní Bečva  
(pod přehradou) 
Délka: 30,5 km 
Povrch, šířka: 2-3 metry široký asfaltový koberec (mimo úseky využívající stávající místní komunikace) 
Počet přemostění: 11  
Střítež nad Bečvou - stará lávka a dřevěná lávka přes potok Maretka 
Zubří - dřevěná lávka přes Starozuberský potok 
Rožnov pod Radhoštěm - železobetonový most u Gibon parku 



Dolní Bečva -  křížení potoku Rožnovské Bečvy u mostu do golfového areálu, lávka přes Rožnovskou 
Bečvu u golfového hřiště, lávka přes Dolní Rozpitý potok a lávka přes Majerův potok 
Prostřední Bečva – lávka přes Rožnovskou Bečvu u ČOV 
Horní Bečva – lávka při křížení Červeneckého potoka a lávka přes Rožnovskou Bečvu 
Náklady: 

Realizace: duben 2009 – květen 2010 
 
Napojení na jiné cyklotrasy: 

6016 - Střítež n.B. - Zašová – Mořkov – Veřovice – Frenštát pod Radhoštěm – Pustevny 
6219 - Střítež n.B. - Střítežské Paseky – Velká Lhota 
6012 - Rožnov p.R. - Vidče – Videčské Paseky – Velká Lhota – Malá Lhota – Brňov – Podlesí – Valašské 
Meziříčí 
6013 - Rožnov p.R. - Hlaváčky – Díly – Tanečnice – Čarták – Soláň – Benešky – Třeštík – Čartak 
6014 - Rožnov p.R. - Vigantice – Hutisko-Solanec – Čarták (Soláň) 
6015 - Horní Bečva - Jezerné – Benešky – Horní Bečva – Mečůvka – Martiňák – Horní Bečva  
46 - Rožnov p.R. - Vsetín – Dušná - Malá Bystřice – Bystřička - Valašská Bystřice - Uhliska – Rožnov 
pod Radhoštěm – Černá hora – Pustevny – Martiňák – Čeladná – Ostravice – Frýdlant nad Ostravicí 
 
Desatero cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy 

1. Provoz na cyklostezce se řídí platným zněním zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, a související předpisy. 
2. Cyklostezka slouží výhradně cyklistům, in-line bruslařům a lyžařům. 
3. Vjezd motorových vozidel je zakázán, s výjimkou vozidel držitelů povolení k vjezdu, vydaných 
městským úřadem. 
4. Zakázán je také vjezd terénních vozidel, motocyklů, čtyřkolek, jezdců na koních a koňských potahů. 
5. Psi nemají na cyklostezku přístup, a to ani na vodítku a s náhubkem. 
6. Při pohybu po cyklostezce se chovejte ohleduplně, neohrožujte sebe ani ostatní. 
7. Helmy, chrániče a další bezpečnostní prvky nejsou módním doplňkem, ale účinnou ochranou. 
8. Cyklostezku užíváte na vlastní nebezpečí. 
9. Cyklostezka se v zimě neudržuje. 
10. Chovejte se k cyklostezce a okolní přírodě šetrně. 
 
Zašová    www.zasova.cz 
Zubří     www.mesto-zubri.cz 
Rožnov pod Radhoštěm  www.roznov.cz 
Dolní Bečva   www.dolnibecva.cz 
Prostřední Bečva   www.prostrednibecva.cz 
Horní Bečva   horni-becva.cz  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do podzimu 2010 má být ve Zlínském kraji kompletně dokončena  Cyklostezka Bečva, která vede z 

Horní Bečvy / Velkých Karlovic až do Tovačova. Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy začíná v Horní 

Bečvě a končí v Zašové a měří bezmála 30 km. 

Termín slavnostního otevření nepoznamenaly ani vydatné deště a následné povodně, které zasáhly 

v polovině května Valašsko – cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy vlivům počasí bez újmy odolala. 

Cyklostezka Bečva, která je součástí takzvané první cyklodálnice C1, přinese po úplném dokončení 

možnost vyjet si doslova od horských pramenů do údolí. Od pramene Rožnovské či Vsetínské Bečvy 

až po její soutok s Moravou, napříč Zlínským a Olomouckým krajem, projedete více než 140 kilometrů 

po značené cyklotrase. Čeká vás putování malebnou krajinou, cestou poznáte města i menší obce, 

památná i jinak zajímavá místa a turisticky atraktivní cíle. Vybrané úseky jsou díky asfaltovému 



povrchu vhodné i pro in-line bruslaře. Na své si přijdou méně zdatní i trénovaní cyklisté - zatímco 

hanácká část vyzývá k pohodové cyklistice po rovinkách, valašská je podstatně hornatější a 

náročnější. 

Po „rožnovském“ úseku má být na začátku prázdnin slavnostně otevřen 8 kilometrů dlouhý úsek u 

sousedního Valašského Meziříčí. Podél  Vsetínské Bečvy bude zase do začátku prázdnin plně 

průjezdná polovina připravované trasy v délce 20 kilometrů ze Vsetína do Halenkova. Celá etapa 

Cyklostezky Bečva na území Zlínského kraje by pak měla být dokončena na podzim 2010. 

 


