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Úvodem: 

V letošním roce budeme ubytováni u přehrady Bystřičky, která se nachází v CHKO Beskydy. Oplocený objekt je ideálně dostupný 

v jakémkoliv ročním období a nabízí strávení klidné dovolené až pro 26 osob v srdci Valašska, trojúhelníku mezi městy Rožnov pod 

Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín. Přehrada poskytuje široké možnosti provozování vodních sportů a koupání. V okolí naleznete 

velké množství turistických možností pro pěší či cykloturisty. 

Pokud přijedete vlakem, zastávka Bystřička leží na mezinárodním železničním koridoru Praha – Žilina. Staví tady mnoho osobních 

vlaků, na které lze nastoupit například ve městě Valašské Meziříčí nebo Vsetín. Jelikož je ubytování od železničního nádraží vzdáleno 

pouze 6 km po naprosté rovině, velmi málo frekventovanou silnicí k přehradě, nebudu letos zajišťovat odvoz zavazadel. 

Automobilovým návštěvníkům nemusí nic mrzet, jelikož je v těsném okolí nová část dálnice D1 a několik rychlostních silnic. Je velmi 

důležité, aby motoristé dojeli k přehradě přes obec Bystřička, která leží na silnici číslo I/57 mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín, 

v žádném případě nejezděte přes obec Velká Lhota. Parkování je zajištěno zdarma přímo u objektu. 

Nezapomeňte si před odjezdem velmi dobře nastudovat polohu a cestu k našemu domečku, ať ho poté nemusíte dlouho 

a komplikovaně hledat. Pokud už se ztratíte, ptejte se, kudy se dostat na přehradní pláž, která je u našeho domečku. GPS souřadnice 

objektu je 49°25'27.9"N, 18°01'29.0"E. 

Zahájení akce je naplánováno na sobotu 18. 7. 2015. Příjezd a ubytování jednotlivých účastníků bude možný od 16:00 hodin. Dříve 

prosím nejezděte, jelikož probíhá úklid objektu a nikdo vás všechny dříve neubytuje. Objekt je nutné opustit v sobotu 25. 7. 2015, 

nejpozději v 9:00 hodin. 

Jedná se o dvoupatrovou budovu přímo na pláži přehrady Bystřičky. Dolní podlaží disponuje dvěma pohodlnými prostornými 

pětilůžkovými pokoji, dvěma koupelnami s WC a nadstandardně vybavenou společnou kuchyní s jídelnou, ze které je východ na venkovní 

letní terasu s pohodným posezením a výhledem na vodní hladinu. Dále pak je zde plně vybavený samoobslužný bar s výčepem (včetně 

skladu s pivem, kofolou, …), který je zároveň využíván jako společenská místnost s krbem a plazmovou televizí. V prvním patře naleznete 

další čtyři pokoje, z toho tři dvoulůžkové a jeden čtyřlůžkový. Dále pak menší kuchyňku a dvě koupelny s WC, celkem tak naleznete 

v objektu 2 kuchyně, 4 samostatné koupelny (každá se sprchovým koutem a dvěma umyvadly) a 4 samostatné WC. V podkroví jsou dva 

útulné třílůžkové pokoje. Všechny pokoje jsou vybaveny satelitní televizí a celý objekt je pokryt signálem Wi-FI. Všechny pokoje mají 



rovněž nasměrován výhled přímo na vodní hladinu přehrady a protější vrch Klenov. Rozmístění osob do jednotlivých pokojů jsem provedl 

osobně, samozřejmě jsem se snažil maximálně zohlednit některé specifické požadavky či problémy z putování po Olomoucku. 

Ve společenské místnosti s výčepem si můžeme narazit vlastní sud piva, sudovou kofolu, apod., kterou máme k dispozici. Soudek 

piva stojí 1 100 Kč (18,30 Kč / 0,5 litru piva), cena sudové kofoly bude stanovena na místě po našem příjezdu. Pokud tedy budete mít 

zájem, uhradíte mě celou částku za sud a teprve poté můžete narazit a točit – peníze za soudky poté osobně předám majiteli objektu při 

našem odjezdu. 

Tímto také žádám všechny budoucí účastníky, aby byly maximálně spořivý ve spotřebě energií, kdy máme v základu pronájmu na 

celý týden k dispozici pouze 14 m3 pitné vody a 700 kWh elektrické energie. 

Úschova kol uvnitř objektu je zajištěna. Před objektem je ohniště (kytary a dobrou náladu sebou!), gril a trampolína. V obci 

Bystřička je malý obchod, kde můžete nakoupit základní potraviny. Větší nákup doporučuji provézt v některém z větších okolních měst. 

Kapacita lednice je omezena, proto nakupujte s rozmyslem. V blízkosti našeho domečku je pláž s bufetem U VODNÍKA, půjčovna lodiček 

a restaurace (300 metrů), dále pak autobusová zastávka (500 metrů) či obchodní centrum s bankomatem (10 km). Jak to aktuálně vypadá 

na přehradě, se můžete kdykoliv podívat na on-line kameru tady. 

Nemusíte mít obavy z kopců, opět budou rovinaté etapy jako na Olomoucku, jelikož máme ubytování v údolí řeky Bystřičky. Věřte 

mi, část etap si navíc můžete projít již nyní přes Google StreetView. Budete mít tak jedinečnou možnost projet několik tras po cyklostezce 

Bečvě po naprosté rovince podél řeky Rožňavská Bečva, Vsetínská Bečva a Bečva po perfektních cyklostezkách. 

Sdělení od majitele objektu: 

- Po příjezdu zkontrolujte funkčnost technických zařízení na svém pokoji. Pokud při odjezdu bude zjištěna závada, je Vaší povinností tuto 

závadu odstranit, případně uhradit. 

- Doporučujeme si vzít vlastní domácí obuv na přezouvání. 

- Používání krbu vyžaduje obzvláštní opatrnost. Je nutný trvalý dozor. Otevření dvířek krbové vložky je možné až po otevření komínové 

klapky (táhlo zatlačit dovnitř), jinak dojde k úniku spalin do místnosti. Při odchodu se přesvědčte, zda je krb vyhaslý. 

- Před odjezdem prosím vyvlékněte ložní prádlo a nechejte jej na pokoji. Pomůže nám to stíhat úklid před příjezdem dalšího turnusu.  

http://bystricka.cz/kamera/hdcam.jpg


Mapa s umístěním objektu, více na mapy.cz 

 

http://www.mapy.cz/s/iapQ


V ceně startovného je zahrnuto: 

- ubytování na 7 nocí (sobota až sobota) 

- barevný vzpomínkový diplom za účast na akci 

- rozlučkové občerstvení (např. kvalitní špekáčky nebo maso na gril, hořčice, křen, chléb, soudek piva, nealko, …) 

- příspěvek na přípravu akce a provoz našich internetových stránek 

- nadlimitní spotřeba elektrické energie (350 kW) a pitné vody (10,5 m3) 

- drobný dárek od Policie České republiky 

 

Obsazení pokojů jednotlivými účastníky, celkem 23 osob + 3 volná lůžka: 

Přízemí: 

pětilůžkový: Milan Kafka, Rudolf Krčál, Václav Mikulecký, Květa Kňobortová 

pětilůžkový: Hana Hrbáčová, Jana Ponikelská, Barbora Holá, Anna Smolová, Miluše Kohoutková 

 

1. patro: 

dvoulůžkový: Yvetta Gavlasová 

dvoulůžkový: Božena Hrušková 

dvoulůžkový: Hana Plevová + PES 

čtyřlůžkový: Kristina Vitáková, Andrea Vitáková, Jitka Hovorková, Taťána Říhová 

 

2. patro: 

třílůžkový: Alena Řihošková, Helena Rydygrová, Hana Mikulecká 

třílůžkový: Marek Spurný, Vítězslav Steuer, Petr Dostál, Jindřich Louda 

 

 



Fotogalerie našeho domečku a jeho nejbližšího okolí: 

 
 





 



 













 































 



Cykloturistické a turistické etapy: 

Cykloturistická etapa – cyklostezka „ŘOŽNAVSKÁ“ BEČVA – Rožnov pod Radhoštěm: 
Kliknutím sem zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

http://www.mapy.cz/s/hHxy


Cykloturistická etapa – cyklostezka „VSETÍNSKÁ“ BEČVA – Vsetín, Valašské Meziříčí: 
Kliknutím sem zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

http://www.mapy.cz/s/hHD4


Cykloturistická etapa – cyklostezka BEČVA – Teplice nad Bečvou, Skalička, Lešná: 
Kliknutím sem zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

http://www.mapy.cz/s/hHAL


Cykloturistická etapa – Starý Jičín, Nový Jičín, Hustopeče nad Bečvou: 
Kliknutím sem zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

http://www.mapy.cz/s/hHyu


Cykloturistická etapa – noční vyjížďka okolo přehrady Bystřička: 
Kliknutím sem zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

http://www.mapy.cz/s/hHwj


Cykloturistická etapa – drsné Beskydy – pouze pro zájemce o volném dni, velmi náročné! 
Kliknutím sem zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

http://www.mapy.cz/s/hHwr


Turistická etapa – Pustevny, Radegast, Radhošť: 
Kliknutím sem zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

  

http://www.mapy.cz/s/hHDv


Cyklostezka Bečva na fotografiích: 

 

  



Cyklostezka Bečva na internetu, více na: cyklostezkabecva.com 

 

http://www.cyklostezkabecva.com/

