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Cyklisté se na trase z Hranic do Valašského Meziříčí vyhnou hlavnímu frekventovanému tahu.

Neustále odkládanou stavbu 24 kilometrů dlouhého úseku cyklostezky Bečva totiž okolní obce

nahradily provizorní cestou, kterou nechaly "vyčistit". Dojet se tak nyní dá až k Hustopečským

jezerům. 

Cyklisté se díky nově vyčištěnému úseku trasy vyhnou frekventované silnici a pojedou po

přírodní cestě. Ilustrační foto   foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Díky společnému úsilí starostek obcí Skalička, Špičky a městyse Hustopeče nad Bečvou mohou milovníci kol

odbočit na osm kilometrů dlouhou cyklotrasu od lávky u osady Na Kačeně ve Skaličce až k Hustopečským

štěrkopískovým jezerům.

"Dříve býval tento úsek podél řeky Bečvy velmi problematický. V létě byl totiž těžko prostupný kvůli husté

vegetaci, takže projíždějící cyklisté tady museli zpravidla z kola sesednout, nebo volit jinou trasu," říká

manažerka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.

Zdejší starostky však z vlastní iniciativy zorganizovaly dvoudenní akci, během které zaměstnanci obecních

úřadů a lidé, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce s křovinořezy, prosekávali cestu.
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Kam dál?

Ve Třech Dvorech protestují proti trase cyklostezky, kterou si sami vymysleli

Projeďte se cyklostezkou Bečva a vyhrajte kolo nebo brusle

Kácení nebezpečných stromů podél cyklostezky zdržují ekologičtí aktivisté

Cyklostezku z Hradce k rekreační oblasti blokují majitelé pozemků

Další články k tématu: Olomoucký kraj

Zpět na hlavní stranu: Olomouc

Autoři:

Nová trasa cyklisty dovede od Kaličky (červená) až k Hustopčeským jezerům (modrá).

Cyklostezka Bečva, která v regionu spojuje Hranice s Přerovem má už jen několik "bílých míst". Stavba vázne

pouze v úsecích Valašské Meziříčí - Teplice nad Bečvou a Henčlov - Tovačov.

V obou případech naráží zdejší úřady na problémy s výkupem pozemků. Naopak zcela nový její úsek dostali

před dvěma týdny lidé na Valašsku.

Nová trasa v délce osm kilometrů vede podél Vsetínské a Rožnovské Bečvy. Navazuje na už vybudovanou

trasu od Hrachovce přes Veselou, Zubří, Rožnov pod Radhoštěm po Horní Bečvu. Po cyklostezce tak na

Valašsku mohou příznivci jízdy na kole nebo na in-linech ujet desítky kilometrů.

Na valašskomeziříčském úseku se dá jet pět kilometrů po nově vybudované stezce, ve zbývající části však

musí cyklista využít běžnou cestu. Součástí trasy je také nový most přes Rožnovskou Bečvu. Ten spojuje

stezku, která vede po pravém břehu Huťským lesíkem, s cyklostezkou na pravém břehu podél ulice Kouty.
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