Cyklostezka Bečva – Královna stezek Moravy
Rázovité hornaté krajině jednoho z nejhezčích koutů Moravy – Valašska, dodávají neopakovatelné
kouzlo původní dřevěné chalupy roztroušené po pastvinách, stáda ovcí na úbočích i hřebenech hor a
romantické výhledy do okolí. Hory na Valašsku jsou však také vymodelovány tak, že nabízejí ideální
podmínky pro horskou cyklistiku. Jsou výzvou pro zkušené bikery, kteří mají rádi náročné terény, ale
stejně dobře tu mohou podniknout pohodový výlet rodiny s dětmi či začátečníci.
Cyklostezka Bečva, to je základní kámen rozvoje cestovního ruchu v regionu Horního Vsacka. Právě
úsek cyklostezky, který propojil obce a města na trase mezi Velkým Karlovicemi a Vsetínem byl
stavebně dokončen. Investiční náklady na stavbu, která byla budována na trase dlouhé 41 km, činili
166,6 milionů Kč. Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Morava
částkou 107,2 milionů Kč, další podporu získali Valaši od Státního fondu dopravní infrastruktury.
„22,6 milionů Kč z této instituce byla výrazná pomoc, při plánování finančních toků jsme chtěli podat
žádost o další podporu ve výši 17 milionů Kč, bohužel v letošním roce již nebyla možná kombinace
prostředků z Evropské unie a SFDI“, uvedl Miroslav Koňařík, předseda sdružení obcí Valašsko – Horní
Vsacko, které bylo realizátorem celé akce. Obce tak ze svých rozpočtů museli uhradit téměř 39
milionů Kč.
Otevření cyklostezky, která je nyní postupně kolaudována, proběhlo jako závěrečná část národní
Cyklokonference, která se konala v těchto dnech ve Velkých Karlovicích. Cyklostezka Bečva byla
v loňském roce otevřena již na Rožnovsku a ve Valašském Meziříčí. V okrese Vsetín tak bylo do
cyklistické infrastruktury investováno v letech 2009 – 2011 více než 350 milionů Kč.
Cyklostezka Bečva – která se pyšní názvem Královna stezek Moravy, je největším projektem svého
druhu ve Zlínském kraji. Cykloturista na své pouti touto trasou na úpatí Javorníků a Vsetínských vrchů
využije 28 km komunikací určených jen pro cyklisty, zbývající úseky jsou zklidněné komunikace
s omezeným provozem motorových vozidel. Minimální šířka stezky je 3 metry, veškeré povrchy jsou
ve zpevněné. Na své si tedy přijdou nejen cyklisté, ale i bruslaři. Údolí Horního Vsacka nabízí dále více
než 348 km tras pro horská kola, což v souhrnu s dalšími podpořenými projekty zaměřenými na
cykloturistiku (naposledy projekt terénních stezek pro cyklisty Bike trails Valašsko), dělá z regionu
Valašska opravdovou destinaci pro všechny formy cykloturistiky.
Kontakt pro média: roman@trails.cz, 739 589 361

