Provozní řád
cyklostezky

Mapa cyklostezky
a jejího okolí

Cyklostezka
Ostrava – Beskydy,
úsek Vratimov – Sviadnov a jeho okolí

Pro provoz na cyklostezce platí v plném rozsahu ustanovení zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Provozní řád vychází z potřeb provozovatele cyklostezky Regionu Slezská
brána a správce vodního toku Ostravice Povodí Odry s.p., a je v plném
znění zveřejněn na internetových stránkách www.slezskabrana.cz.
Nejdůležitější ustanovení a zásady:
1. Při užívání cyklostezky je každý povinen chovat se ohleduplně
a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani život, zdraví a majetek vlastní.
2. Uživatel cyklostezky se pohybuje po cyklostezce na vlastní
nebezpečí.
3. V případě úrazu či nehody zodpovídá za případné škody na zdraví
nebo majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil.
4. Cyklostezka je určena výhradně pro nemotorovou dopravu,
a to s výjimkami odůvodněných vjezdů vozidel integrovaného
záchranného systému a vozidel provozovatele cyklostezky, správce
vodního toku Ostravice a dalších subjektů (především vlastníků
pozemků) se zvláštním oprávněním.
5. Všem uživatelům cyklostezky je zakázáno jakýmkoliv způsobem
poškozovat a znečišťovat cyklostezku a její související mobiliář.
6. Na cyklostezku je výslovně zakázán vjezd koní a koňských potahů,
nepřípustná je jízda na jakémkoliv jiném zvířeti a volné pobíhání
a venčení psů.
7. Na cyklostezce a v jejím okolí je zakázáno stanování nebo táboření
a rozdělávání ohňů, a to jak na hrázi, tak v prostoru mezi hrází
a břehy vodního toku.
8. Dále je na cyklostezce a v jejím okolí zakázáno vyvíjet činnosti,
které by vedly k poškozování vodních děl a souvisejících zařízení
(vodoměrů, značek, cejchů, atd.) nebo k omezování jejich funkcí,
ohrožování jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod, zhoršování
odtokových poměrů, poškozování travních a stromových porostů
nebo k jinému poškozování kvality přírodního prostředí.
9. Uživatelé cyklostezky jsou povinni umožnit vstup a vjezd
pracovníkům Povodí Odry, s.p., Regionu Slezská brána nebo jeho
jednotlivých obcí a ostatním subjektům se zvláštním oprávněním na
korunu ochranné hráze a pobřežní pozemky, po kterých je vedena
cyklostezka, a respektovat jejich pokyny.
10. Povodí Odry, s.p. neponese žádnou zodpovědnost za případné
škody na zdraví a majetku způsobené provozní činností správce
toku nebo při povodňových průtocích, ledových jevech na tocích,
pádech stromů apod.
Důležitá telefonní čísla:
112 tísňové volání
150 hasiči
155 záchranná služba

156 městská policie
158 policie ČR

Provozní řád cyklostezky byl zpracován Regionem Slezská brána
v rámci projektu „Informační systém cyklostezky Ostrava
– Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“. Financování tohoto
projektu bylo podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

„Cyklostezku Ostrava – Beskydy, úsek Vratimov – Sviadnov“
vybudoval svazek obcí Region Slezská brána společně s obcemi
Vratimov, Řepiště, Paskov, Žabeň a Sviadnov a podnikem Povodí
Odry, s.p. za finanční podpory EU – ROP Moravskoslezsko.
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Cílem dálkové cyklostezky vedoucí z Ostravy do Beskyd je propojení metropole Severní Moravy a Slezska od Odry – Hornického
muzea v Landeku až po státní hranici se Slovenskem v Bílé – osadě
Konečná. Cyklista může sledovat po celé trase řeku Ostravici. Od
jejího ústí do řeky Odry až po horní tok. Klubem českých turistů
jí bylo přiděleno číslo 59. Pro úseky na území Ostravy jsou však
používána nadále již dříve zavedená označení zdejšího systému odpovídající velkým písmenům (E nebo G). Poslední úsek je do celkového dokončení rovněž evidován pod původním číslem 461. Celá
trasa v délce okolo 72 km může být rozdělena podle fází výstavby,
podle provozovatelů i podle charakteru krajiny do pěti částí. Jejich
přehled je uveden na kilometrické ose (viz níže).

Úsek cyklostezky provozovaný Regionem Slezská brána (v tabulce
též RSB) mezi Vratimovem a Sviadnovem má tři části. První část od
hranic s Ostravou po starý jez ve Vratimově byla vybudována již
v 90. letech 20. století a má charakter stezky pro pěší a cyklisty.
Ve Vratimově na ni navazuje hlavní část z let 2011 až 2012, která sahá až k teplárně ve Sviadnově. Je klasifikována výhradně jako
stezka pro cyklisty. Poslední úsek procházející Sviadnovem je opět
určen jak pro pěší, tak pro cyklisty a je spojením několika již dříve vybudovaných komunikací. Cyklostezka je na několika místech,
kde projíždějí motorová vozidla, přerušena. Jde především o úsek
silničního mostu mezi Řepištěmi a Paskovem a několik úseků v obci
Sviadnov. Vždy se jedná o úseky v délce několika set metrů.

Cyklostezka je označena svislými a vodorovnými dopravními značkami.
Zvláštní pozornost je věnována nebezpečným úsekům, které z důvodů omezené přehlednosti, náročnosti profilu nebo styku s motorovou
dopravou vyžadují zvýšenou obezřetnost. V roce 2013 zde instaloval
Region Slezská brána soubor informačních tabulí. Pět základních tabulí
se věnuje službám a zajímavostem v obcích na cyklostezce a v dalších
obcích Regionu Slezská brána. Informace jsou na nich vedle textu uvedeny formou „kilometrické osy“ a seznamem piktogramů. Jejich celkový přehled včetně popisu je shrnut v tabulce. Dalších osm menších
tabulí se věnuje průmyslovým objektům u vlastní trasy a ty představuje
jako technické zajímavosti formou naučné stezky. Poslední dvě tabule
na hranicích celého úseku obsahují provozní řád.

Přehled služeb a zajímavostí v okolí cyklostezky
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D) Jiné služby

Šenov
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*V obcích RSB se nacházejí tyto naučné stezky a informační tabule: Velký a Malý okruh Šenov, Zajímavosti z historie Paskova a Vratimovská štreka. **MHD ve Vratimově: Ostrava, v Řepištích: Ostrava a Frýdek-Místek, v Paskově: Ostrava, v Šenově: Ostrava a Havířov, ve Václavovicích: Ostrava.

Kilometrická osa cyklostezky Ostrava – Beskydy s detailem úseku Vratimov – Sviadnov
INFORMAČNÍ
TABULE

INFORMAČNÍ
TABULE

VRATIMOV

Ostrava – Landek
hornické muzeum

15,2 km
E

G

ŘEPIŠTĚ

INFORMAČNÍ
TABULE

INFORMAČNÍ
TABULE

PASKOV

INFORMAČNÍ
TABULE

ŽABEŇ

SVIADNOV

Sviadnov
hranice
s F-M

Vratimov
ul. Mostní
Slezský náhon a jez na Ostravici
0,0

0,4

1,8
Cyklostezka č. 59 Vratimov – 3 km

Železniční most na Důl Paskov Dopravník na odval Dolu Paskov
3,0

Nádraží ČD Paskov Most přes Ostravici mezi Moravou a Slezskem

3,6
Cyklostezka č. 59 Řepiště – 2,1 km

4,8

5,1 5,3

Most přes Ostravici do Lískovce

Železniční most na Biocel Stolbergův jez

6,0 6,2
Cyklostezka Paskov č. 59 – 1.9 km

7,2

7,8

Cyklostezka č. 59 Žabeň – 1.3 km

10,2
Cyklostezka Sviadnov č. 59 – 3,5 km

Válcovenský jez
11,0

11,4

11,8

Ostravice
nádraží ČD

F-M – hranice
s Baškou
3,8 km

16,7 km

59

59

30,8

24,5 km

Bílá – státní
hranice
ČR / SR

461

47,5

72,0

