
Obliba Cyklostezky Bečva stále stoupá 

 

Vsetín 4. března 2016: Dokázali byste odhadnout, kolik cyklistů projelo loni po 

Cyklostezce Bečva na jejím úseku ze Vsetína do Velkých Karlovic? I smělé odhady 

samotných cyklistů byly letos překonány. Sčítač v Janové registroval rekordních 137 208 

průjezdů. Toto úctyhodné číslo, které řadí naší cyklostezku ke špičce na celé Moravě, 

jen potvrzuje, že o cykloturistiku je na Valašsku obrovský zájem a že stojí za to 

pracovat na dalším rozvoji stezek a trailů.  

Celkový počet zaznamenaných cyklistů v Janové znamená, že průměrně zde denně projelo 

364 cyklistů. A co říkají další statistická čísla? Měsíční průměr při započítání i zimních 

měsíců činí 11 078 průjezdů. Nejfrekventovanějším dnem byla loni neděle. 

Nejfrekventovanějšími konkrétními dny pak byly neděle 31. května s 2 071 průjezdy, pátek 8. 

května s 1 977 průjezdy a neděle 26. července s 1 921 průjezdy. Oproti roku 2014 projelo 

Janovou o 13 tisíc cyklistů více. Jeli přitom z 50 procent směrem na Vsetín a ve stejné míře 

směrem na Velké Karlovice.  

Průjezdy se sčítaly také ve Velkých Karlovicích. Zde kolem sčítače během loňského roku 

projelo 95 756 cyklistů, což znamená denní průměr 262 a měsíční průměr 7 985. Na rozdíl od 

Janové byla v Karlovicích nejfrekventovanějším dnem sobota. Nejvíce cyklistů bylo 

zaznamenáno v sobotu 6. června (1 369), v sobotu 11. července (1 294) a v sobotu 1. srpna 

(1 287). Celkem 53 % cyklistů mířilo kolem sčítače směrem do Velkých Karlovic, 47 % pak 

směrem ke Karolince. Ve Velkých Karlovicích činil nárůst počtu průjezdů 22 tisíc. 

„Údaje ze sčítačů hovoří jasně. Ta čísla pořád rostou a je velký předpoklad i dalšího nárůstu, 

což můžeme odvodit od jiných lokalit především mimo ČR,“ říká k výsledkům měření 

propagátor cyklistiky Roman Kalabus a pokračuje: „Už nyní pracujeme na propojení Vsetína 

s Bystřičkou klasickou cyklostezkou a samozřejmě řešíme i další rozvoj singletrailů v území 

SPECIALIZED BIKE RESORTU VALAŠSKO, který se tak stává nejnavštěvovanější 

cykloturistickou destinací u nás.“  
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