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Anotace 

Tématem bakalářské práce je shrnout existující cyklotrasy Ostravska, vytvořit jejich 

jednoduchý a přehledný seznam pomocí internetových stránek a navrhnout vlastní 

cyklistickou trasu. Je zde umístěno celkem 9 existujících cyklotras. Návrh vlastní 

cyklistické trasy je zaměřen pouze na technické památky Ostravska. Zaměřuji se na popis 

cyklotrasy, technické údaje, podrobný popis, výškový profil, mapu a v neposlední řadě 

místopis. Internetová prezentace je rozdělena do kapitol: způsob tvorby a vlastní 

internetová prezentace „Kolem Ostravy !!!“. V závěru se nachází poznatky předešlých 

kapitol a shrnutí. 

Klíčová slova: Cyklistika, cyklotrasa, cyklostezka, technické památky, Ostrava, web. 

 

Summary 

The topic of this bachelor work is to summarize existing cycling routes of Ostrava city, 

create their simple and comprehensive list on the website and design own cycling route. 

On the website is located a total of 9 existing routes. Suggestion of my cycling route is 

focused only to industrial sights of Ostrava. I focus on the description of cycling routes, 

technical data, detailed description, elevation profile, map and topography. Website 

presentation is divided into chapters: how to create a website and website presentation 

"Around Ostrava !!!". In conclusion, there is evidence of previous chapters and a summary. 

Keywords: Cycling, cycling route, bicycle path, industrial sights, Ostrava, web. 
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1. ÚVOD 

Cyklistika a cykloturistika se v posledních letech těší velkému zájmu. Jedná se o moţnost 

alternativní dopravy do zaměstnání, do školy, vyuţití z hlediska turistického ruchu, aktivní 

trávení volného času, dovolené nebo způsob zdravého ţivotního stylu.  

Stát, kraje a jednotlivé obce si začínají, čím dál víc uvědomovat potencionál cyklistiky a 

snaţí se pro cyklisty zlepšit podmínky. Sítě městských cyklostezek se zahrnují do 

územního plánování. Ty navazují na regionální a dálkové cyklotrasy a umoţňují 

obyvatelům měst dostat se rychle a bezpečně z města. Obce při tvorbě regionálních 

cyklotras navzájem spolupracují. Existuje také řada dotačních programů, včetně moţnosti 

dotací z Evropské Unie.  

Rekreační cyklistika je mou zálibou. Ţiji v Ostravě, a proto jezdím na kole nejčastěji 

v jejím blízkém okolí, kde rád objevuji zajímavá místa a krásy tohoto města. Ostrava byla 

po staletí průmyslovým městem zaměřeným na hlubinné dobývání uhlí a těţký průmysl, 

který však posledních dvacet let upadá. Po těţbě uhlí zde zbyla řada unikátních 

technických památek, které mají z hlediska turistického ruchu velký potencionál. Kolem 

většiny z nich však nevede ţádná cyklistická trasa, a proto bývají často opomíjeny, jak 

místními obyvateli, tak turisty. 

Cílem této bakalářské práce je shrnout existující cyklotrasy Ostravska, vytvořit jejich 

jednoduchý a přehledný seznam pomocí internetových stránek a navrhnout vlastní 

cyklistickou trasu zaměřenou na objekty kategorie technických památek, které současné 

trasy nezahrnují. 

Ostrava kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Vítězná města mají šanci 

oţivit svoji kulturní scénu, realizovat odváţné projekty, doplnit chybějící infrastrukturu a 

zviditelnit se. Ostrava jiţ postoupila do druhého, závěrečného kola soutěţe. Domnívám se, 

ţe prozatím opomíjí propagaci cyklistických tras a stezek, které by mohly pomoci 

zvednout všeobecné povědomí o památkách a zajímavostech města. 
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2. CYKLISTIKA 

Během posledních let přestává být cyklistika pouze individuální záleţitostí. Plynule 

přechází do městského i regionálního plánování, kde se souběţně buduje s dalšími druhy 

dopravy. Přirozenou cestou vznikají nové nároky uţivatelů na dopravní prostor i 

odpovídající vybavení. Cyklistika jako forma dopravy není menšinovým trendem, ale 

alternativou k dalším druhům dopravy. Nabízí značnou flexibilitu při pohybu v městském 

prostředí a částečně řeší i dopravní obsluhu v regionech. Městské cyklostezky a cyklotrasy 

nás mohou dovést do historického jádra města, do městských parků, rezervací, rekreačních 

oblastí, na koupaliště, apod., a to bez dopravní zácpy a kolapsů na silnicích. 

Propojení městských sítí cyklostezek a regionálních sítí cyklotras umoţňuje plynulý pohyb 

cyklistů i cykloturistů. Cykloturistika se začíná výrazně projevovat i v městském prostředí, 

kde jízda na kole neplní pouze funkci dopravní. Budování komplexní cyklistické 

infrastruktury zjednodušuje obyvatelům rušných velkoměst přístup do přírody a také 

rozšiřuje moţnosti rekreace a aktivního odpočinku. 

2.1 Druhy cyklistické dopravy 

Vyuţití cyklistiky, jak k dopravním tak i k rekreačním účelům, má ve světě stoupající 

tendenci a v mnoha zemích se tomuto trendu přizpůsobují sluţby, plánování i nabídka v 

dopravě. Tendence zdravého ţivotního stylu je hlavním motivačním faktorem k rozšíření 

cyklistiky. 

Cyklistická doprava, jako alternativa motorové dopravy, se v České republice zavádí jen 

velmi obtíţně. Přínosy cyklistické dopravy jsou přitom velmi významné nejen v oblasti 

environmentální, ale i pro zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva – v omezování 

civilizačních chorob. Je nadějnou alternativou v osobní dopravě mezi obcemi i ve městech, 

do zaměstnání a škol. Pro její rozvoj je nutné vybudovat hustou síť samostatných 

cyklistických stezek. Při navrhování nových dopravních projektů a při rekonstrukcích 

stávajících je nezbytné s cyklistickými stezkami počítat. (Dekoster, Schoellaert  2002) 

2.1.1 Dopravní 

Jedná se především o kaţdodenní dopravu, která vede k cíli v zastavěném území. Slouţí k 

přepravě do zaměstnání, do školy a za občanskou vybaveností. Vyznačuje se nároky na co 
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nejkratší spojení, které si cyklista sám vyhledá v případě nevhodného trasování cyklistické 

komunikace. Cyklisté jezdí většinou jednotlivě a jsou znalí situace v provozu na 

pozemních komunikacích. Vyuţití jízdního kola z dopravního hlediska není tolik závislé 

na počasí.  

2.1.2 Turisticko - rekreační 

Jedná se především o dopravu za cíli mimo zastavěná území. Motivem cyklistů, 

cykloturistů je samotná jízda na kole. Nevadí menší zajíţďky, jsou-li navíc zpestřeny 

umístěním v atraktivním prostředí (výhledy, zeleň, zajímavá místa, apod.). Cyklisté jezdí 

jednotlivě, častěji i ve skupinách, povětšinou vyuţívají cesty mimo hlavní komunikace. 

Typickými představiteli jsou víkendoví cyklisté mnohdy i s malými dětmi. Rekreační 

cyklistika je závislá na příznivém počasí.  

2.1.3 Sportovní 

Jízda na kole je prostředkem zvyšování sportovní výkonnosti a fyzické kondice. Cyklisté 

vyuţívají pro sportovní jízdu zpravidla motoristických komunikací, na kterých mohou 

dosahovat vyšších rychlostí (na rovině aţ 50 km/h) nebo speciálních závodních drah 

(bikros, freestyle, apod.). Pro sportovní jízdu nejsou omezujícím předpokladem ani 

frekventované silnice nebo strmější stoupání. 
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3. TURISTIKA 

Turistika je komplex činností spojených s aktivním pohybem a pobytem v přírodě. Cílem 

je poznání přírodních a společenských poměrů ve zvolené oblasti a k tomu vyuţívá 

odborně technické znalosti a dovednosti. 

Turistika a sporty v přírodě se uplatňují ve volném čase. Často se stává, ţe se zaměňují 

slova turistika a cestovní ruch. Aby se turistika nestávala pouze cestovním ruchem, a aby 

nebyla jen pasivní (tj. nebylo jejím hlavním posláním poznávání nových míst), musí se 

klást důraz na vyváţenost mezi poznávací a fyzickou sloţkou. Sport charakterizuje úsilí o 

dosaţení nejvyšší výkonnosti ve zvoleném odvětví. V turistice není hlavním motivačním 

prvkem výkon, proto není organismus vystaven hraničním nárokům a turistiku můţe, 

v rámci svých moţností, provozovat kdokoliv.   

Příroda poskytuje i velké moţnosti smyslového vnímání, turistika rozvíjí smysl pro krásu a 

citové vjemy, poskytuje mnoho příleţitostí k výchově kladných morálních vlastností 

nenásilnou cestou. Tvoří základ při zotavování kaţdé věkové kategorie i s oslabeným 

zdravím, je součástí i netělovýchovných organizací. 

Vývoj ţivota v moderním světě je charakterizován značným vědecko-technickým 

pokrokem. Dochází ke zvyšování poţadavků na duševní činnost a k omezování přirozené 

pohybové aktivity člověka. Průmyslová civilizace zvyšuje intenzitu ţivota, zrychluje 

pracovní a ţivotní rytmus. Toto zrychlování ţivotního tempa nutně vyţaduje určitou 

protiváhu ve formě aktivního odpočinku a návratu k přírodě. Turistika v sobě spojuje obě 

tyto sloţky. (Neumann 2000) 

3.1 Druhy turistiky 

Podle způsobu pohybu turisty v krajině dělíme turistiku na: 

 pěší turistiku, 

 vysokohorskou turistiku, 

 lyţařskou turistiku, skialpinismus, 

 vodní turistiku, 

 cykloturistiku, 
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 motoristickou turistiku, 

 a jiné druhy turistiky (agroturistika, ekoturistika). 

3.2 Cykloturistika 

Cykloturistika je druh turistiky, při níţ se k cestování pouţívá jízdní kolo. Spojuje v sobě 

jednoduchost pěší turistiky s výhodami mototuristiky, vyuţívá jejich přednosti a nahrazuje 

nedostatky. Jízda na kole má výrazný pozitivní vliv na zdraví člověka a nenarušuje ţivotní 

prostředí. Zároveň umoţňuje poměrně intenzivní vnímání okolí. Cyklotrasy vedou 

přírodně i kulturně zajímavými místy. Díky větší mobilitě lze dosáhnout vzdálenějších míst 

a poznat více krás přírody a zajímavostí. Důleţitým předpokladem tohoto druhu turistiky je 

zvládnutí techniky jízdy na kole, znalost dopravních předpisů, nebezpečí na silnici, první 

pomoci a základních oprav. (Neumann 2000) 

3.3 Historie cykloturistiky 

Počátek cykloturistiky souvisí se zkonstruováním kola roku 1817, tento vynález byl 

předurčen pro zábavu a radost. Poté, co pominulo období módního trendu v polovině 19. 

století, došlo k selekci cykloturistů a jejich organizaci v klubech. Roku 1883 byly poloţeny 

základy ke vzniku České ústřední jednoty velocipedistů, která sdruţovala 4 kluby s téměř 

150 členy. Hlavní náplní klubů bylo rozšíření praktického vyuţití kola a organizování 

různých vyjíţděk a výletů. Od roku 1875 se v Chebu vyráběla kola značky Premier, brzy 

na to vznikla firma Eska a v roce 1923 byla zahájena výroba kol značky Tudor a Tripol v 

Rokycanech (od roku 1951 Favorit). V roce 1884 byl v Čechách zaloţen nejstarší 

sportovní časopis Cyklista.  

Rozvoj cykloturistiky v Evropě zbrzdil politickoekonomický vývoj a také obě světové 

války. Poválečný technický pokrok znamenal rozvoj individuální motorové dopravy. Kolo 

přestává být pouze dopravním prostředkem a dochází ke vzniku cykloturistiky jako formy 

aktivního odpočinku. Spolu s odlišným poválečným ekonomickým a politickým vývojem 

Evropy dochází k rozdílným moţnostem rozvoje cykloturistiky, způsobené především 

nedostatkovým materiálním vybavením obyvatel východního bloku. (sportovni.net) 

Přemíra motorifikace a nové trendy zdravého ţivotního stylu znamenaly koncem minulého 

století ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky znovuobjevení předností rekreace na kole. 
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Zkonstruování horského kola a postupné zavádění cyklostezek odpoutalo turisty od 

frekventovaných komunikací, a proto se zvýšila bezpečnost a atraktivita jízdy na kole. 
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4. JÍZDNÍ KOLO 

Jízdní kolo, starším označením bicykl, je jednostopé, nemotorové vozidlo, poháněné 

lidskou silou. (Hrubíšek 1996) 

4.1 Historie kola 

Uţ Leonardo da Vinci v 15. století zhotovil první náčrtky bicyklu, fungující na stejném 

principu jako kola dnešní. Roku 1817 byla v dnešním Německu sestrojena první řiditelná 

koloběţka, tzv. drezína. Zaslouţil se o to Karl von Drais. K vybavení kola pedály došlo aţ 

okolo roku 1861 Pirrem Michaux, který tento dopravní prostředek nazýval „vélocipede“, 

kde kliková hřídel byla umístěna na předním kole. Bratři Michaux začali velocipédy 

sériově vyrábět a jízda na nich se brzy stala oblíbeným způsobem dopravy v Evropě i 

Americe.  

Na konci 19. století se rozšířila takzvaná vysoká kola. Konstrukcí malého zadního a 

naopak velkého předního kola, byla díky většímu momentu síly, více vyuţita síla 

přenášená z nohou na poháněné kolo. Mělo to ovšem velkou nevýhodu v nestabilitě a 

nebezpečnosti pádu z kola. 

Další vývoj vedl k vynalezení dvou samostatných řetězových převodů a prodlouţením 

vidlic ramen vysokého kola. Toto kolo se nazývalo „kangaroo“ neboli klokan. Ukázalo se, 

ţe vhodně zvolenými převody se dá na nízkém kole dosáhnout stejné rychlosti jako na 

vysokém. Byl zkonstruován tzv. „bezpečnostní bicykl“. Roku 1885 se objevil první 

předchůdce dnešního nízkého kola, „Rover Safery“, vytvořený Williamem Suttonem a 

Johnem Starleyem. Rovery postupně převálcovaly na závodních drahách vysoká kola a tak 

jejich obliba stoupala. V roce 1888 Ir J. B. Dunlop vyvinul první pneumatiku s nafukovací 

duší, která znamenala revoluci v cyklistice i dopravě všeobecně.  

Na přelomu 19. a 20. století bylo jiţ technické uspořádání bicyklu (tj. stavba rámu, způsob 

převodu a řízení) podobné jako dnes. Chyběly však účinné brzdy. V té době ještě 

neexistovala volnoběţka a kolo se muselo brzdit zadrţováním otáčení pedálů, coţ bylo 

fyzicky velmi náročné. Významným krokem vpřed byl vynález inţenýra Bowdena, tzv. 

axiální brzda, která působila na ráfek z obou stran (dříve jen z jedné, to bylo neúčinné). 

Tato brzda se pouţívá dodnes. 
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Kolo mělo stále jednu nevýhodu - jeden převod. Při jízdě do kopce i při jízdě z kopce se 

šlapalo stejně. Proto byly sestrojeny první dvoukolové převody. Ty se dále rozvíjely do 

dnešní podoby.  

Dalším mezníkem byl aţ na přelomu 70. a 80. let vynález horského kola, které se vyvíjí 

dodnes a přizpůsobuje se moderním poţadavkům a trendům. (quido.cz) 

4.2 Základní typy kol 

4.2.1 Horské kolo  

Označováno také zkratkou MTB, je nejčastěji  pouţívaným typem kol v České republice 

(dále jen „ČR“). Hlavní předností horského kola je pevnost rámu a celková odolnost. 

Horská kola mají průměr kol 26" se silným pláštěm. Horské kolo je určeno především do 

náročnějšího terénu, dá se s ním jet jak po silnicích, tak i po lesních cestách. Horská kola 

dělíme na tři základní typy:  

 kola s pevným rámem a pevnou vidlicí,  

 kola s odpruţenou přední vidlicí a pevným rámem (Obr. č. 1),  

 kola s odpruţenou přední vidlicí a odpruţeným rámem. (Hrubíšek 1996) 

 

 

Obr. č. 1 Horské kolo. (www.horska-kola.cz) 
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4.2.2 Trekingové kolo 

Jedná se o „univerzální“ kolo (Obr. č. 2). Vzniklo spojením předností silničního a horského 

kola. Velikost kol je 28", má uţší pneumatiky, které sniţují valivý odpor. Řidítka jsou 

rovná nebo křidélková, převody jsou stejné jako u horského kola.  Trekingové kolo má 

všechny přednosti. Ve srovnání s horským kolem v těţším terénu postrádá potřebnou 

stabilitu a hladší gumy s jemným vzorkem podkluzují. Trekingové kolo je určeno 

rekreačním cyklistům, hodí se na několika denní túry po silnicích a pevných cestách. Je 

ideálním kolem pro ţeny. Trekingová kola jsou vybavena blatníky, osvětlením, popřípadě i 

nosičem zavazadel a stojánkem. Většina modelů má odpruţenou vidlici a některé i 

sedlovku. (Hrubíšek 1996) 

 

Obr. č. 2 Trekingové kolo. (www.horska-kola.cz) 

4.2.3 Crossové kolo 

Jsou v poslední době velmi oblíbená pro cykloturistiku (Obr. č. 3). Crossová kola sice 

nemají osvětlení, blatníky ani nosiče zavazedel, ale je moţné je dovybavit. Velikost kol je 

28" s uţšími pláštěmi a univerzálním dezénem. Tato kola se zpočátku nazývala „sport 

treking“ a řadila se mezi trekingová kola. (Hrubíšek 1996) 
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Obr. č. 3 Crossové kolo. (www.kola-dema.cz) 

 

4.2.4 Dětské kolo 

S celkovou stavbou a komponenty se dnes blíţí horským nebo crossovým kolům. Kola 

určená pro nejmenší děti jsou opatřena stabilizačními kolečky, která musí být na kole 

správně umístěna (Obr. č. 4). Při koupi je potřeba dbát, aby na kole nebyly ţádné ostré 

hrany, otřepy nebo trhliny, které by mohly dítě zranit. (Hrubíšek 1996) 

 

Obr. č. 4 Dětské kolo. (www.1-st.cz) 
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4.3 Výbava kola 

Povinné vybavení kola, způsobilého provozu na pozemních komunikacích musí být ze 

zákona vybaveno:  

 dvěma na sobě nezávislými brzdami,  

 zadní červenou odrazkou, nebo reflexní plochou s podobnými vlastnostmi (můţou být i na 

oblečení), 

 přední bílou odrazkou nebo reflexní plochou (můţou být i na oblečení),  

 oranţovou odrazkou na obou stranách pedálů, můţou se nahradit jinými reflexními 

plochami na botách nebo v jejich blízkosti,  

 oranţovou odrazkou v paprscích předního nebo zadního kola. Odrazky se můţou nahradit 

reflexními plochami na koncích blatníků, na bocích kola nebo bocích ráfků.  

Při sníţené viditelnosti musí mít cyklista dále:  

 přední bílé světlo nebo blikačku, která musí vydrţet svítit alespoň hodinu a půl,  

 zadní červené světlo nebo blikačku, která musí vydrţet svítit alespoň hodinu a půl. 

(zakony-online.cz) 

K jízdním kolům se vyrábí řada doplňků, ty by neměly bránit cyklistovi v jízdě. Jedná se o 

různé nosiče, na které lze upevnit brašny, drţáky na pití, tachometry, GPS navigace, 

drţáky na mapy, apod. (Hrubíšek 1996) 

Jízdní kolo je také moţné dovybavit elektrickým nebo spalovacím motorem s konstrukční 

rychlostí do 25 km/h. Spalovací motor nesmí mít objem válců větší neţ 50 cm
3
 a jeho 

instalací nesmí být proveden zásah do konstrukce kola. (zakony-online.cz) 



Jiří Kolář: Cyklotrasy Ostravska 
 

2010  12 
 

5. Právní úprava 

Základní zákony a vyhlášky pro podporu cyklistické dopravy a budování cyklistických tras 

a stezek: 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

 Zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb., 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

 Zákon č. 361/2000 Sb., 

 Vyhláška č. 341/2002 Sb., 

 Vyhláška č. 30/2001 Sb. 

Důleţitým zákonem pro tvorbu cyklotras je také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. V tomto 

zákoně se uvádí, ţe obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu musí pečovat 

v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování 

potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Obce mohou při výkonu samostatné působnosti 

vzájemně spolupracovat a vytvářet svazky obcí, nebo do těchto svazků vstupovat, mohou 

spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních sdruţení místních orgánů. 

Z čehoţ tedy vyplývá, ţe obce nebo svazky obcí mohou v samostatné působnosti realizovat 

cyklistickou stezku a tím naplňovat základní úlohu obce nebo účel svazku obcí. 

Cyklistů, jakoţto účastníků silničního provozu, se především týká zákon č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích, kde jsou vymezeny základní pojmy, pravidla 

provozu a chování cyklistů na pozemních komunikacích.  

Povinné vybavení kola, způsobilého provozu na pozemních komunikacích, je upraveno 

vyhláškou č. 341/2002 Sb. (zakony-online.cz) 
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6. Dopravní politika České republiky 

Jedním ze základních cílů Dopravní politiky ČR je systematická podpora dopravy, která je 

ohleduplná k ţivotnímu prostředí.  Mezi takové druhy dopravy jednoznačně patří i 

cyklistika. (Ministerstvo dopravy 2005) 

Pozitiva cyklistické dopravy: 

 bezhlučnost a nulové emise, 

 finanční nenáročnost, 

 velký přínos pro naše zdraví, 

 flexibilita v dopravním provozu, 

 kolo jako prostředek pro rozvoj společenských vztahů,  

 rozvoj aktivního cestovního ruchu. 

Rozvoj cyklistické dopravy vychází z Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 

2013, konkrétně ze specifického cíle 4.5.3 „Vyuţití moţností nemotorové dopravy“. Jedná 

se o základní strategický dokument pro sektor dopravy schválený usnesením vlády č. 882 

ze dne 13. 7. 2005.  

Další rozvoj je nastíněn v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR, tzv. 

„Cyklostrategii“. Cyklostrategie kromě ochrany ţivotního prostředí usiluje o zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu, o změnu ţivotního stylu ve prospěch našeho zdraví a 

přináší také náměty pro efektivní rozvoj cykloturistiky a podporu kvalitních projektů v 

rámci cyklistické dopravy. (cdv.cz) 

6.1 Národní cyklostrategie 

Vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 678 ze dne 7. července 2004 Národní 

strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky (dále jen „Cyklostrategie“).  

Následně byla tato informace potvrzena vládním usnesením ČR ze dne 3. ledna 2007 č. 15 

k Informaci o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje 

cyklistické dopravy České republiky 

Základním cílem  Cyklostrategie je podpora výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické 

infrastruktury. K dosaţení tohoto cíle vede mnoho cest, které jsou v dokumentu uvedeny 
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ve struktuře priorita - cíl - dílčí opatření. Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé priority zahrnují 

široké spektrum specifických problémů, musí být úkoly Cyklostartegie řešeny 

mezioborově ve vzájemné koordinaci jednotlivých rezortů. 

V letech 2007 – 2008 byla Cyklostrategie koordinována především Ministerstvem dopravy 

ČR, které zadalo implementaci Cyklostrategie Centru dopravního výzkumu, v. v. i. Dále 

bylo do plnění cílů Cyklostrategie pomocí běţných postupů a procedur zapojeno 

Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho příspěvková organizace agentura CzechTourism se 

zaměřením na tématiku cykloturistiky, Ministerstvo ţivotního prostředí a také Ministerstvo 

zdravotnictví s tématikou osvěty. 

Významným bodem v naplňování Cyklostrategie je spolupráce Ministerstva dopravy ČR s 

krajskými samosprávami, a to prostřednictvím koordinační, metodické a konzultační 

činnosti, která byla realizovaná prostřednictvím evropského projektu BYPAD-Platform. 

Efektivní spolupráce probíhala rovněţ s místními samosprávami, státními příspěvkovými 

organizacemi, nevládními neziskovými organizacemi, privátním sektorem apod. 

Spolupráce všech těchto subjektů je základním předpokladem pro fungující a výkonný 

systém podpory cyklistické dopravy v ČR. (cyklostrategie.cz) 

6.1.1 Cíle Cyklostrategie 

Úspěšným naplněním cílů Cyklostrategie dosáhneme minimálně čtyř efektů: 

a) zvýšení mobility v území, efekt bezpečnosti - plnění tohoto cíle zabezpečuje resort 

dopravy. Potenciál cyklistické dopravy bude moţné vyuţít díky novým stezkám, 

které přispějí k většímu vyuţívání jízdního kola na kaţdodenních cestách za prací, do 

škol, za nákupy a sluţbami či v rámci trávení volného času. Pokud to bude moţné, 

měly by být cyklisté oddělení od motorizované dopravy, čímţ se zvýší bezpečnost 

cyklistické dopravy. Kolize s motorovými vozidly je příčinou u 90 % – 92 % úmrtí 

cyklistů. 

b) rozvoj cykloturistiky v území - cyklistika v rámci CR spadá pod resort místního 

rozvoje. Podle průzkumu agentury Median obyvatelé ČR nejraději ze všech sportů 

aktivně provozují rekreační cyklistiku. Trh cykloturistiky přinese alternativu formou 

udrţitelného rozvoje cestovního ruchu, který je vhodný ke zpomalení tempa a 
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zvýšení intenzity proţívání turistických záţitků. Podpora cyklistiky umoţní vznik 

pracovních míst v různých oblastech sluţeb. Atraktivní cykloturistická nabídka 

prohloubí zájem o jednotlivé turistické regiony ČR. 

c) zlepšení lidského zdraví - osvětu zdraví zabezpečuje resort zdravotnictví. 

Nedostatek pohybu je jedním z hlavních rizikových faktorů srdečně-cévních nemocí 

a dalších zdravotních problémů. Naopak chůze nebo kaţdodenní jízda na kole je 

vynikající prevencí proti civilizačním chorobám. Zdraví je touto cestou podporováno 

nejen fyzickou činností, ale souvisí také se sníţením hluku, prašnosti a znečištění 

ovzduší vlivem motorových vozidel. Přínosy pro zdraví pravidelnou fyzickou 

činností lze shrnout následovně: 50 % sníţení rizika koronárních srdečních 

onemocnění (tj. podobný účinek jako nekuřáctví), 50 % sníţení rizika onemocnění 

diabetes dospělých, 50 % sníţení rizika obezity, 30 % sníţení rizika hypertense. 

Oproti chůzi sniţuje cyklistika při pohybu zatíţení kyčelních kloubů a kloubů nohou. 

Celkem 30 minut ostré chůze nebo cyklistiky po většinu dní v týdnu, prováděno i v 

10 aţ 15 minutových intervalech, je účinným prostředkem k docílení uvedených 

zdravotních přínosů.  

d) ochrana životního prostředí - plnění cíle ochrany přírody zabezpečuje resort 

ţivotního prostředí. Bezpečná síť cyklotras můţe být podnětem pro přemístění 

osobní dopravy na krátké vzdálenosti z individuální automobilové dopravy. To má 

významný vliv na sníţení emisí hluku, plynů a částic ohroţujících lidské zdraví i 

plynů porušujících globální klimatickou rovnováhu. Moderní kolo se stalo 

efektivním a pohodlným dopravním prostředkem. Kola neznečišťují prostředí, jsou 

tichá, hospodárná, nenápadná a dostupná všem členům rodiny. Na kratší vzdálenosti 

(do 5 km) jsou rychlejší a jejich rychlost zvlášť oceníme, vzhledem k častým 

dopravním zácpám. V Evropě tvoří jízdy do 3 km více neţ 30 % všech jízd autem a 

cesty do 5 km dokonce 50 %. Můţeme k nim tedy místo automobilu snadno pouţít 

kolo. To nám dokáţe stejně dobře splnit značnou část poţadavků na naše pojíţďky a 

zároveň umoţní přímo přispět ke snahám omezit dopravní zácpy. Nemůţeme si 

dovolit ignorovat potenciální moţnosti cyklistiky – ať jde o denní cesty do školy, do 

práce (40 % veškerých jízd), nebo o jízdy za jinými cíli (60 % jízd tvoří cesty za 

nákupy, sluţbami, zábavou, společenskými činnostmi, atd.). (cyklostrategie.cz) 
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7. Cyklistické trasy a stezky 

7.1 Cyklistická trasa 

Cyklistická trasa (dále jen „cyklotrasa“) je trasa pro cyklisty označená orientačním 

dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasa by měla účelně spojovat místa, mezi 

nimiţ lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi, které jsou vhodné pro 

jízdu na silničním jízdním kole. 

Cyklistická trasa můţe být vedena místy po stezce pro cyklisty (dále jen „cyklostezka“), 

místy po vozovce nebo vyhrazeném jízdním pruhu. Běţné cyklotrasy by měly být vedeny 

jen po pozemních komunikacích s povrchem silniční kvality. (cyklistikakrnov.com) 

7.2 Cykloturistická trasa 

Pro cyklistické trasy s převaţujícím turistickým účelem se pouţívá označení 

cykloturistická trasa.  Tento typ trasy je částečně nebo úplně veden v náročném, 

nezpevněném terénu, např. lesními, polními stezkami. Cykloturistické stezky nejsou 

určené pro silniční kola a jsou v praxi označovány zkratkou MTB (mountain bike; 

z anglického jazyka přeloţeno jako horské kolo). (cyklistikakrnov.com) 

7.3 Cyklistická stezka 

Stezka pro cyklisty (cyklostezka, cyklistická stezka) je pozemní komunikace nebo její 

jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. 

Je určena pouze pro cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní 

vyloučena. Pravidla silničního provozu povolují uţití cyklostezky jezdcům na kolečkových 

bruslích, lyţařům, apod. 

Stezka pro chodce a cyklisty je oproti pouhé cyklostezce přístupná téţ chodcům. Od roku 

2001 umoţňují dopravní značky rozlišit, zda je stezka pro chodce a cyklisty rozdělena na 

samostatné pruhy nebo zda celá šířka stezky je určena chodcům i cyklistům dohromady. 

Cyklostezka můţe být téţ doplněna vodorovným dopravním značením (šipky, podélné 

čáry, přechody pro chodce přes stezku) a můţe na ni navazovat přejezd pro cyklisty. V 

některých případech (kde není zajištěn bezpečný průjezd cyklistů) bývá před dopravně 
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kolizním místem (kříţení s pozemní komunikací, apod.) cedule, na které je napsáno -  

cyklostezka ukončena, případně je doplněna značkou přikazující sesednout z kola, a za 

tímto místem je opět cyklostezka označena. Pokud není pruh pro cyklisty od vozovky pro 

ostatní silniční vozidla oddělen fyzicky (obrubníkem, dělicím pásem, pásem zeleně, atd.), 

jde zpravidla pouze o tzv. vyhrazený jízdní pruh nikoliv o stezku pro cyklisty. Vztahují se 

na něj obdobně ta ustanovení pravidel silničního provozu, která byla psána prvořadně pro 

jízdní pruh vyhrazený pro autobusy nebo trolejbusy městské hromadné dopravy. 

(cyklistikakrnov.com) 

Cyklostezky jsou velmi rozšířené v některých západoevropských státech, ale i v rovinatých 

českých městech včetně Ostravy. Nové právní a technické předpisy připravují podmínky 

pro systematický rozvoj sítě cyklostezek v ČR. (cdv.cz) 

7.4 Dělení cyklistických tras 

Kaţdá vyznačená trasa má své číslo, které je uvedeno na všech značkách v rámci trasy. 

Některé dálkové cyklotrasy, jako jsou např. Moravská stezka nebo Jantarová stezka, nejsou 

vyznačeny jediným číslem, ale skládají se z více úseků. Tento systém číslování je obdobný 

s označením silnic, aby pomohl k lepší orientaci v rámci sítě dálkových, regionálních a 

místních cyklotras (Obr. č. 5.). Číslování je koordinováno a vedeno z pověření 

Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra a Klubem českých turistů (dále jen „KČT“). 

(cdv.cz) 

Cyklistické trasy dělíme do 4 tříd, přičemţ kaţdé třídě odpovídá počet cifer v číselném 

označení trasy (např. 4, 47, 472, 6199):  

 I. třída (mezinárodní, dálkové) – trasy mezinárodní úrovně, které propojují velká 

města v Evropě,  

 II.  třída (dálkové) – trasy nadnárodního významu,  

 III. třída (regionální) – propojující regionální cíle,  

 IV. třída (místní) – lokální propojení.  

Speciální číslování je od roku 2007 zaváděno v Praze, kde před číslem trasy je ještě 

písmeno A. (klubturistu.cz) 
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Obr. č. 5 Základní síť cyklistických tras ČR (old.cdv.cz). 

7.5 Značení cyklistických tras a stezek 

Cyklistické trasy v Česku jsou značeny od roku 1997 speciálním turistickým značením 

KČT. Od roku 2001 jsou pro značení cyklotras pouţívány také speciální směrové dopravní 

značky, zavedené od 31. ledna 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.  

Oba tyto způsoby značení tvoří jeden celek, jehoţ metodickým garantem je z pověření 

Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra a KČT. Všechny prvky cyklistického značení 

mají ţlutou podkladovou barvu. 

Základem pro značení cyklistických tras jsou “Zásady pro orientační značení na 

cyklistických trasách” - TP 108, které vypracovalo CDV, schváleny k 1. 7. 1999. Tyto 

“Zásady” stanovují základní podmínky pro uţití, provedení a umístění prvků orientačního 

značení na pozemních komunikacích i na cestách, které jsou z hlediska sjízdnosti, 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu určeny pro provoz cyklistů. Tím je zajištěna 

jednotnost postupu při realizaci cyklistických tras. (klubturistu.cz) 
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7.5.1 Značení cyklistické trasy 

Pro značení cyklotras se pouţívají tři základní cykloznačky: IS19 Směrová tabule, značka 

IS20 návěst před křiţovatkou a značka IS21 (Obr. č. 6). Značení obsahuje symbol kola, 

číslo dané trasy a na směrových tabulích kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. 

Umisťují se stejně jako dopravní značky před kaţdou křiţovatkou nebo odbočkou 

cyklotrasy. (doznac.cz) 

 

Obr. č. 6 Značení cyklistických tras. (www.doznac.cz) 

7.5.2 Značení cykloturistické trasy 

Cykloturistické trasy jsou vyznačeny pásovými značkami o rozměru 14x14 cm, které mají 

krajní pásy ţluté a prostřední pás červený, modrý, zelený nebo bílý, dle barevného značení 

dané trasy. Mohou být také doplněny na šipku (Obr. č. 7). Značení je podobné jako u tras 

pěších nebo lyţařských jen základní barva je ţlutá a značky jsou větší kvůli lepší 

viditelnosti pro cyklisty. Pásové značení je doplněno směrovkami, které oproti pěším mají 

opět ţlutý podklad, dva řádky textu a v záhlaví napsáno „Cyklotrasa KČT č....“. 

(klubturistu.cz) 
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Obr. č. 7 Značení cykloturistických tras. (www.klubturistu.cz) 

7.5.3 Značení cyklistické stezky 

Pro značení cyklostezek se poţívají svislé a vodorovné značky, které jsou vyznačeny na 

povrchu komunikace (Obr. č. 8). Na začátku cyklostezky je umístěna značka, která udává 

komu je stezka určena. Můţe se tak jednat o značku C8a Stezka pro cyklisty, C9a Stezka 

pro chodce a cyklisty či C10a Stezka pro chodce a cyklisty, přičemţ značka C10a 

upozorňuje na oddělené pruhy určené zvlášť pro chodce a cyklisty a jejich situování. Na 

konci cyklostezky jsou obdobné značky, které označují konec stezky a od typu určující 

začátek se liší pouze nahrazením písmena „a“ za písmeno „b“. (Dekoster, Schoellaert 

2002) 

Obr. č. 8 Značení cyklistických stezek. (www.doznac.cz) 

http://www.doznac.cz/
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7.6 Cyklotrasy v ČR 

Současná délka cyklistických tras a stezek v ČR dosahuje téměř 37.000 km, z toho je k 1. 

1. 2008 evidováno 31.104,5 km číslovaných cyklotras. V roce 2006 bylo nově vyznačeno 

1.654,5 km cyklotras a v roce 2007 pak 1.168 km. Za rok 2009 přibylo dalších 222 km. Za 

cílový stav se všeobecně povaţuje síť v délce cca 40.000 km, která by měla být realizována 

do roku 2013. (cdv.cz) 

Na území ČR však jsou i trasy a stezky, které vznikají díky dalším subjektům, jako jsou 

Nadace Partnerství (stezky Greenways), jednotlivé obce či soukromé subjekty. Co se týče 

tras mezinárodního významu, jejich délka představuje asi 2.500 km. Patří sem např. stezka 

Greenways Praha – Wien, Jantarová stezka, Moravská stezka, stezka Labe a další.  Velké 

oblibě se těší také tematické stezky, např. vinařské na jiţní Moravě (1254 km) nebo  

Radegast cyklotrack v Beskydech (306 km). 

Svou hustotou tras s cyklistickým značením je ČR evropským unikátem. Sousední 

Rakousko udává kolem 10.000 km, Švýcarsko 8.500 km a Slovensko 5.500 km 

cyklistických tras a stezek. Tato čísla ale pravděpodobně nezahrnují trasy a stezky 

lokálního významu. (nadacepartnerstvi.cz) 

7.7 Eurovelo – Evropská síť cyklotras 

V letech 1995 – 1997 začala pracovní skupina Evropské cyklistické federace rozvíjet plány 

celoevropské sítě cyklotras. Projekt rozvíjí 12 trans-evropských cyklotras spojujících 

všechny země Evropy a jeho podstatnou část tvoří jiţ stávající státní regionální a místní 

cyklotrasy (Obr. č. 9). (cyklostrategie.cz) 

Cílem projektu je podporovat cyklodopravu, současně propagovat cyklistiku z hlediska 

turistického ruchu, motivovat k vyuţití kola při běţných cestách po celé Evropě a 

v neposlední řadě podporovat cyklistiky v zemích, kde byla potlačována minulými 

politikami. Evropská komise cestovního ruchu označila EuroVelo za první význačný zdroj 

rozvoje nového evropského cestovního ruchu pro další desetiletí, schopný vytvořit zcela 

nové trţní odvětví, ale i zvýšit počet pracovních míst ve venkovských oblastech. 

Celkově je v síti EuroVelo zahrnuto jiţ více neţ 63.000 km cyklistických tras.  
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ČR prochází 3 z 12 mezinárodních tras:  

 EuroVelo č. 4 – prochází územím Francie, Belgie, Německa, ČR (Cheb, Plzeň, 

Praha, Brno, Olomouc, Ostrava), Polska a Ukrajiny, 

 EuroVelo č. 7 – prochází územím Norska, Finska, Švédska, Německa, ČR (Děčín, 

Praha, Tábor, České Budějovice), Rakouska a Ukrajiny, 

 EuroVelo č. 9 – prochází územím Polska, ČR (Jeseník, Olomouc, Břeclav, Brno), 

Rakouska, Slovinska a Chorvatska. (nakole.cz) 

 

Obr. č. 9 Síť cyklotras EuroVelo. (www.cyklostrategie.cz) 
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7.8 Greenways 

Zelené stezky jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, vyuţívané v souladu s jejich 

ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí uţitek v oblasti 

ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují moţnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku. 

Jsou výzvou k zdravějšímu ţivotnímu stylu  a udrţitelnému vyuţívání místních zdrojů.  

Zelené stezky  vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a 

zlepšování ţivota v jejich obci a komunitě. 

Greenways jsou komunikace určené pro bezmotorovou dopravu zejména pro pěší, cyklisty, 

koně, vozíčkáře, kolečkové bruslaře, apod. Tyto cesty vedou částečně nebo úplně 

nevyuţívanými dopravními liniemi jako jsou opuštěné ţeleznice, obsluţné cesty podél 

kanálů a řek, lesní cesty, málo frekventované tiché silnice, poutní cesty, apod. 

(cyklostrategie.cz) 

V ČR program Zelených stezek - Greenways řídí Nadace Partnerství. Nadace poskytuje 

metodickou pomoc a finanční podporu organizacím a projektům, které přispívají k 

udrţitelnému rozvoji stezek, přírodních koridorů a přilehlého území. (cdv.cz) 

7.8.1 Drážní stezky Greenways 

V ČR existuje více neţ 1.000 km neprovozovaných ţeleznic. Většina byla jiţ zrušena, 

některé tento osud kvůli nedostatku financí na údrţbu teprve čeká. Opuštěné tratě po 

odstranění kolejí a praţců představují ideální základ pro budování cyklostezek. Nejen, ţe 

vedou mimo stávající silniční síť, tzn., ţe zde nehrozí střet s auty, ale jejich převýšení je i v 

kopcovitém terénu minimální. Společný výlet tak zvládnou cyklisté všech věkových 

kategorií, in-line bruslaři, pěší a dokonce i aktivní vozíčkáři. Záţitek z cesty více umocní 

přejezdy mostů nad řekami, hlubokými údolími a průjezdy osvětlenými tunely. 

K vybudování zázemí pro turisty (ubytovacích a stravovacích zařízení, odpočívadel a 

půjčoven) výborně poslouţí opuštěné vlakové stanice a nádraţí. Zatímco muzejní ţeleznice 

a velodráhy nabízejí své sluţby pouze turistům. Cyklostezky se díky nízkému převýšení 

hodí i pro kaţdodenní dojíţdění do zaměstnání a školy. (cyklostrategie.cz) 

Dráţní stezky se systematicky budují v USA, Kanadě, Španělsku, Francii, Itálii a Belgii. V 

ČR je budování stezek Greenways na neprovozovaných ţeleznicích dosud v začátcích. 
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Hlavním problémem je zatím nedostatečná legislativa, neúměrně vysoká cena za převod 

dráţního majetku ze státu na města a obce a v neposlední řadě vysoká administrativní zátěţ 

pro ţadatele o převod majetku ze státu. Uvedené bariéry by měly být řešeny koncepcí státu 

pro nakládání s rušenými ţeleznicemi, o jejíţ vznik usiluje Nadace Partnerství ve 

spolupráci s CDV.  

Realizované drážní stezky: 

 stezka Česká Lípa – Vlčí Důl (4,5 km; Liberecký kraj), 

 stezka Čachovice – Loučeň (4,3 km; Středočeský kraj), 

 stezka Cheb – Slapany (1,5 km; Karlovarský kraj), 

 několik úseků na důlních dráţkách a bývalých tramvajových tratích v okolí 

Ostravy. (cdv.cz) 
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8. CHARAKTERISTIKA A HISTORIE OSTRAVY 

Ostrava je třetím největším městem v ČR a největší aglomerací v příhraničním trojúhelníku 

tří států: ČR, Polska (vzdáleného 15 km) a Slovenska (vzdáleného 55 km). Ţije zde 

přibliţně 320.000 obyvatel. (moravskoslezský.kraj.cz) 

Po celé historické období byla Ostrava městem obchodním a tranzitním. V průběhu staletí 

se zde rozvíjel průmysl, který pracovními příleţitostmi lákal obyvatele nejen z českých, ale 

i z okolních zemí. Ostrava se stávala městem kosmopolitním, komerčním, hospodářským, 

společenským a kulturním. Na přelomu 19 a 20. století a za tzv. první republiky patřila k 

rozvinutým městským aglomeracím s fungujícím obchodem, průmyslem a národnostně 

různorodou kulturou, která se díky přistěhovalcům z Německa, Polska, Slovenska a 

Maďarska stala jedinečnou a specifickou v rámci celé republiky. (Navrátil 2007) 

Během posledních uplynulých desetiletí byla Ostrava povaţována za ocelové srdce 

republiky. Byla však také vnímána jako špinavé, nehostinné město, zahalené ve smogu 

(Obr. č. 10) pokryté uhelným popílkem jako město drsných a těţce pracujících lidí. Tato 

představa se však pomalu, ale jistě stává minulostí.    

Jen málo měst v České republice zaznamenalo po roce 1989 tolik změn jako právě 

Ostrava. Změnily se nejen ţivotní podmínky pro zdejší obyvatele, ale v rámci 

restrukturalizace průmyslu byly z provozu vyřazeny některé průmyslové závody a u jiných 

byl omezen jejich provoz. Toto vedlo k rapidnímu zvýšení nezaměstnanosti a nutnosti 

rekvalifikace tisíce horníků a hutníků. Poslední uhlí na území města Ostravy bylo 

vykopáno 30. 6. 1994, všechny zdejší hlubinné doly byly zakonzervovány a uhlí se jiţ na 

území města netěţí. V největších závodech, znečišťující ţivotní prostředí byla instalována 

speciální filtrační zařízení pro zlepšení kvality ovzduší, začalo se také s čištěním půd, 

zamořených ropnými látkami. 
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Obr. č. 10 Ostrava zahalená ve smogu. (www.blesk.cz) 

Ekonomicky se vyuţívá geografická poloha Ostravy - 15 km k nejbliţšímu hraničnímu 

přechodu s Polskem a 55 km k nejbliţšímu hraničnímu přechodu se Slovenskem. Rychle se 

rozvíjí bankovnictví a terciární sféra. Opravují se fasády domů v původním 

architektonickém stylu, čistí se zaprášené cihlové domy a mnozí Ostravané jsou sami 

překvapeni, jak krásné bylo původní centrum Ostravy. Renovují se mnohá ubytovací a 

restaurační zařízení. Ostrava má prostory pro realizaci výstav, veletrhů, kulturních setkání 

či sportovních klání. Velmi lákavé je nejbliţší okolí města, kde jsou moţnosti zimní i letní 

rekreace, lázeňství či sportovního vyţití. (ostrava.cz) 

8.1 Technické památky Ostravy 

Snaha o zviditelnění industriálního dědictví města Ostravy, jeho ochranu a přiblíţení 

hodnot širší veřejnosti, nejen Ostravanům, je výsledkem dlouhodobé a podrobné 

dokumentace historického stavebního a technického fondu. První systematickou prací 

v tomto směru byl průzkum Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů 

(dále jen „SÚRPMO“) v 70. letech 20. století, který se jiţ tehdy velmi pokrokově pokusil 

zhodnotit ostravské industriální dědictví z hlediska památkového významu, včetně 

hornických kolonií. Na svou dobu vynikající práce, která se rozsahem a kvalitou stala 
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pilotním projektem v oboru industriálních památek, však byla různě znevaţována a její 

návrhy na ochranu konkrétních objektů nebyly přijaty.   

V 80. letech na prácí SÚRPMO navázala několikaletá činnost Fakulty architektury VUT 

v Brně, jejímţ výsledkem bylo zaměření některých hodnotných objektů včetně technického 

zařízení a následné navrţení alternativy jejich nového vyuţití  

Aţ na počátku 90. let 20. století v této práci pokračoval Státní památkový ústav v Ostravě. 

Kromě tradičních památkových kritérií hodnocení uplatnil hlediska jedinečnosti nebo 

typičnosti technického řešení. Na základě podrobných průzkumů a hodnocení 

industriálních areálů doma i v zahraničí byla zpracována celková koncepce památkové 

ochrany ostravské průmyslové aglomerace. 

Industriální soubory jsou v současné době dochovány v mnoha částech města a jejího 

okolí. Představují různá odvětví těţebního a zpracovatelského průmyslu a také různé etapy 

vývoje techniky a architektury. V návaznosti na poznání hodnot a velkého potencionálu 

industriálního bohatství Ostravy získala řada objektů statut technické památky, který je 

chráněn státem. Řada z nich byla také Národním památkovým ústavem nominována na 

zapsání do Seznamu světového dědictví UNESCO. (Kučová, Matěj 2007) 
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9. CYKLOTRASY OSTRAVSKA 

V okolí města Ostravy, respektive v celém Moravskoslezském kraji, se nachází více neţ 90 

číslovaných cyklotras různých tříd.  Některé z nich vedou v úsecích několika kilometrů, 

jiné měří desítky nebo přesahují délku sta kilometrů. Dále existují tematicky zaloţené 

trasy, které vedou po stopách historie, za koupáním, kulturou nebo za památkami. Řada 

cyklotras je vedena po silnicích s běţným provozem nebo i na stezkách pro chodce a 

cyklisty. Pro lepší orientaci v terénu je vhodné si pořídit některou z cyklomap dle oblasti 

zájmu. Ty jsou běţně k dostání v informačních centrech, v knihkupectvích, sportovních 

obchodech nebo vybraných supermarketech a obsahují řadu zajímavých tras a tipů na 

výlety. Moţnost výběru cyklotrasy je také dostupný na internetu, na oficiálních stránkách 

města Ostravy, Městského informačního servisu a jiných zabývajících se touto tématikou. 

9.1 Existující cyklotrasy 

9.1.1 Cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka  

Vídeň - Mikulov - Brno - Olomouc - Přerov – Ostrava -  Český Těšín - Bielsko Biala - 

Oswiecim – Krakov 

Celková délka trasy je 550 km, na území ČR 332,5 km. Jedná se o dálkovou, středně 

náročnou trasu. 

Jantarová stezka je jedna z nejznámějších a nejstarších kupeckých cest spojujících sever 

Evropy (pobřeţí Baltu) s Jadranem. Označení prastaré obchodní trasy je podle 

nejdůleţitějšího zboţí, které se po trase přepravovalo – jantar. Ten byl nalezen aţ 

v Egyptě, v pohřební výbavě faraona Tutanchamona. Největší rozmach zaznamenala v 10 

aţ 12 století, kdy kolem ní vyrostla řada obchodních měst a stráţních pevností. 

Cyklotrasa Jantarová stezka, je dálková trasa o délce 550 km, označená č. 5. Je součástí 

budované evropské sítě cyklotrasy Eurovelo č. 4, plánované od Roscoffu v Nizozemí aţ po 

Kyjev na Ukrajině. Stezka začíná v rakouské Vídni, vede Moravou, Slezskem aţ do 

Krakova v Polsku. Cestou prochází atraktivními přírodními a historickými lokalitami 

včetně 7 památek Světového kulturního dědictví UNESCO. ČR protíná v délce 332 km. 

Cyklistické stezky jsou převáţně vedeny mimo frekventované silnice po samostatných 

komunikacích pro cyklisty, anebo po silnicích III. třídy. 
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Cyklotrasa začíná ve Vídni. Vede podél břehu Dunaje (souběţně s Dunajskou stezkou) 

přes Stockerau do Ernstbrunn přes Poysdorf na hraniční rakousko-český přechod Valtice. 

Od Valtic sleduje hranice s Rakouskem k Pálavským kopcům do Mikulova. Dál pokračuje 

do Drnholce, okolo Novomlýnských nádrţí, přes Ţidlochovice a Rajhradice do Brna. 

Z Brna vede stezka Moravským krasem, pokračuje přes Olomouc, Přerov, překonává 

Oderské vrchy do Moravskoslezského kraje. Zde vede přes Starý a Nový Jičín, Oderskou 

nivou přes soustavu rybníků, dále přes Kunín, Studénku, překonává řeku Odru směrem 

Ostravě. Přes Ostravu vede městskými částmi Polanka, Svinov a Třebovice, dále pokračuje 

přes Hlučín,  Darkovičky, k hraničnímu přechodu Hať s Polskem. Na polské straně vede 

přes Bielsko Biala do Osviětimi a pokračuje do historického města Krakow, kde končí. 

(czecot.com) 

9.1.2 Cyklotrasa č. 46 - Beskydsko-karpatská magistrála 

Sudoměřice – Stráţnice – Starý Hrozenkov – Vizovice – Vsetín - Malá Bystřice – Roţnov 

p. Radhoštěm – Ostravice - Český Těšín 

Celková délka trasy je 276 km. Trasa vede napříč Moravou a Slezskem, podél hornaté 

hranice se Slovenskem a patří k náročnějším trasám, kterou je vhodné absolvovat na 

horském kole.  

Trasa vede z pohraničního města Sudoměřice, přes Stráţnici, slováckým Podluţím do 

Bílých Karpat, přes Vizovice, Luhačovickým Zálesím na Valašsko. Z Roţnova pod 

Radhoštěm následuje výstup na horské sedlo Pustevny, odtud trasa sleduje úbočí 

Moravskoslezských Beskyd a klesá pod hráz přehrady Šance do obce Ostravice. Dále 

pokračuje přes Malenovice, Raškovice do Českého Těšína. (moravskoslezsky.kraj.cz) 

9.1.3 Cyklorasa č. 55 Slezská magistrála 

Celková délka je 157 km. Trasa je středně náročná, vhodná pro trekkingová a horská kola. 

Jeseník – Albrechtice – Krnov – Opava – Kravaře – Dolní Benešov – Jilešovice - Hlučín 

 Cyklotrasa začíná v Jeseníku, odkud stoupá na Rejvíz. Poté klesá přes Darkov, 

Heřmanovice do Albrechtic, odkud pokračuje kolem řeky Opavy přes Krnov, Úvalno, 

Opavu do Kravař. Mezi Kravařema a Hlučínem je trasa v současné době nevyznačená. 
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Vede po silnici I. třídy přes Dolní Benešov, kde vyuţívá cyklotrasu č. 6128 a pokračuje po 

silnicích II. a III. třídy přes Jilšovice, Děhylov do Hlučína. Zde navazuje na cyklotrasu č. 5 

Jantarová stezka, po které pokračuje aţ k Česko-Polským hranicím. (hlucinsko.eu)  

9.1.4 Cyklotrasa č. 554 Prajzská cesta 

Celková délka trasy je 37 km. Jedná se o nenáročnou trasu, vhodnou pro všechny typy kol. 

Pilszcz - Oldřišov – Hněvošice - Sluţovice– Vrbka – Štěpánkovice – Bolatice, 

Bohuslavice, Vřesina - Hať - Šilheřovice – Antošovice – Koblov – Ostrava - Hošťálkovice  

Cyklotrasa začíná na hraničním přechodu Pilszcz – Oldřišov. Z Oldřišova vede po polní 

cestě do Sluţovic, odkud pokračuje po silnicích III. třídy přes Vrbku, Svobodu, 

Štěpánkovice, Albertovec do Bolatic Z Bolatic pokračuje po účelové komunikaci do 

Bohuslavice, dále po silnicích III. třídy přes Vřesinu, Hať, Šilheřovice do městské části 

Ostrava - Koblov, odkud dále pokračuje územím města Ostravy jako cyklotrasa označená 

písmenem "G" a stoupá do Hošťálkovic. Zde je moţné sjet do Ostravy – Třebovic, kde se 

napojuje na cyklotrasu č. 5, Jantarovou stezku. (hlucinsko.eu) 

9.1.5 Z Ostravy do hlubokých lesů 

Délka 38 km, náročná trasa, vhodná pro trekkingová a horská kola. 

Ostrava Svinov – Ostrava Poruba – Vřesina – Dolní Lhota – Kyjovice – Těškovice – Bítov 

– Lubojaty – Olbramice – Zbyslavice – Klimkovice - Vřesina – Ostrava Poruba – Ostrava 

Svinov 

Trasa vede od vlakového nádraţí Ostrava – Svinov, po Bílovecké ulici ve směru Polanka 

nad Odrou, po 1 km odbočuje vpravo na ulici Nad Porubkou a Vřesinskou. Touto ulicí 

pokračuje aţ na konec Ostravy a dále do obce Vřesina, přes Dolní Lhotu, kolem konečné 

zastávky tramvají Zátiší do Kyjovic. Z Kyjovic stoupá do Těškovic, na jejichţ konci 

odbočuje doleva do Bítova a Lubojat. Zde se napojuje na značenou cyklistickou trasu č. 

6011, po které vede přes okraj Olbramic do Klimkovic. Klimkovicemi prochází po značené 

trase č. 6199 na rozcestí Mexiko. Zde odbočuje doprava a pokračuje zpět do Poruby na 

Vřesinskou ulici a dále zpět k vlakovému nádraţí Ostrava – Svinov. 

(moravskoslezsky.kraj.cz) 
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9.1.6 Za pevnostmi Hlučínska 

Délka trasy je 42 km, jedná se středně náročnou trasu, vhodnou pro všechny typy kol.  

Hlučín – Kozmice – Bohuslavice – Vřesina – Darkovičky – Šilheřovice – Antošovice – 

Petřkovice – Bobrovníky – Hlučín 

Trasa vede z centra Hlučína po silnici I. třídy do Kozmic. Na konci obce odbočuje doprava 

na cyklostezku č. 6096 ve směru Bohuslavice. Na křiţovatce v Bohuslavicích zatáčí 

doprava a pokračuje 5 km po stezce č. 6091 do Vřesiny, kde odbočuje vpravo na 

cyklotrasu č. 6094, po které vede k areálu čs. opevnění do Darkoviček. Odtud pokračuje 

přes Šilheřovice po cyklotrase č. 6093 aţ ke státní hranici s Polskem, před kterou odbočuje 

vpravo na neznačenou silnici směřující do Antošovic. Zde se napojuje na cyklostezku 

značenou písmenem G, která vede kolem hornického muzea Landek v Petřkovicích k 

bývalému dolu Oskar. Před dolem zatáčí vpravo a po 500 metrech se napojuje na 

cyklotrasu č. 6185. Po té pokračuje přes Bobrovníky zpět do centra Hlučína. (hlucinsko.eu) 

9.1.7 Radegast CykloTrack 

Jedná se o tematicky zaloţené „pivní cyklotrasy“, které vzniky v letech 2002-2005 jako 

součást reklamní kampaně pro nealkoholické pivo Radegast Birell. V rámci projektu 

otevřel Plzeňský Prazdroj, a.s. ve spolupráci s Klubem českých turistů a Nadací Partnerství 

v Moravskoslezském kraji celkem čtyři značené cyklotrasy. Na trasách, v celkové délce 

306 km, či v jejich bezprostřední blízkosti leţí kolem 190 hospůdek a restaurací, kde si 

návštěvník můţe odpočinout a občerstvit se nealkoholickým pivem. V kaţdé hospůdce 

jsou umístěny informační panely s mapou cyklotrasy, speciální stojany na kola, k dispozici 

je také dostatečná zásoba originálních pohlednic a kapesních map zdarma s vyznačením 

všech záchytných odpočinkových bodů na trase.  

Cyklotrasy Radegast CykloTrack: 

 Trasa Beskydy Radegast CykloTrack začíná u pivovaru v Nošovicích, prochází 

malebným prostředím Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Těšínskou pahorkatinou, 

rekreačními oblastmi Ţermanice a Těrlicko. Je vhodná jak pro sportovně zaloţené 

cyklisty, tak pro rodiny s dětmi. Cyklisté se mohou na celkové délce 53 km 

odpočinout a osvěţit v 40 hospůdkách a restaurací. 
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 Trasa Slezsko Radegast CykloTrack  měří 88 km a narazíte na ní na 38 restaurací, 

hospůdek a hotelů. Okruh vede nejzajímavějšími místy severomoravského regionu - 

své návštěvníky provede mírně zvlněným terénem Moravské brány a Ostravské 

pánve, Chráněnou krajinnou oblastí Poodří a přírodním parkem Oderské vrchy.  

 Trasa Trojmezí Radegast CykloTrack vede aţ na Trojmezí, nejvýchodnější místo 

České republiky, ve kterém se stýkají hranice tří států - Česka, Polska a Slovenska. 

Trasa měří 75 km a kromě tří sousedících států spojuje i 49 restaurací, hospůdek a 

hotelů. 

 Trasa Opava Radegast CykloTrack spojuje řeky Moravici a Opavu a vede cyklisty 

krásnou krajinou plnou romantických zámků a přírodním parkem Moravice. Měří 90 

km a cyklista zde můţe najít 47 hospod a hospůdek. 

Cyklotrasy Radegast CykloTrack byly pečlivě naplánovány tak, aby byly co nejšetrnější 

k ţivotnímu prostředí a to nejen výběrem trasy, ale i do krajiny citlivě zasazenými 

informačními tabulemi a mapami, odpočívadly z přírodních materiálů, a odpadkovými 

koši. Trasy plynule navazují na regionální síť cyklotras a cyklostezek, takţe je lze podle 

potřeby krátit, anebo měnit. (birell.cz) 

9.2 Návrh vlastní cyklotrasy: Na kole za technickými 

památkami Ostravy 

Svinov – Lhotka – Petřkovice -  Landek – Koblov - Vrbice - Pudlov – Bohumín - Nový 

stav - Nový Dvůr - Starý Dvůr – Michálkovice – Slezská Ostrava – Centrum - Vítkovice – 

Fifejdy – Přívoz – Třebovice – Svinov 

9.2.1 Popis cyklotrasy 

Cílem této trasy je seznámit veřejnost s technickými památkami Ostravy. Jedná se o 

středně náročnou trasu vedoucí především po pozemních komunikacích v délce 55,5 km.  

Trasa začíná u ţelezniční stanice Ostrava-Svinov, vede kolem řeky Odry do městské části 

Ostrava – Petřkovice, k areálu bývalého dolu Anselm, NKP hornickému muzeu OKD. Zde 

je moţnost prohlídky báňské expozice a „sfárání“ do dolu. Nachází se zde také několik 

naučných stezek, které je moţné absolvovat i na kole. Trasa poté pokračuje kolem dolu 
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Vrbice, ucházející se o zapsání do Světového kulturního dědictví UNESCO, přes Bohumín, 

kolem Heřmanických rybníků k NKP a muzeu Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích, 

s prohlídkovou trasou ve stopách kaţdodenní práce horníků. Dále vede přes stále aktivní 

slezsko-ostravskou haldu Ema s výhledem na celou Ostravu, k industriálnímu souboru 

Dolní oblast Vítkovic (uhelný důl Hlubina, koksovna, vysoké pece), taktéţ kandidátem 

UNESCO. Odtud vede trasa přes městské části Fifejdy a Přívoz kolem Ostravského 

pivovaru, zachovalé těţní věţe dolu Jindřich a Hasičského muzea, kde je moţnost 

zhlédnutí zajímavé expozice záchranářství a hasičské techniky.  

Zde se nabízí moţnost zkrácení cesty a vyuţití vlakového spojení z Hlavního nádraţí 

Ostrava do ţelezniční stanice (dále jen „ŢS“) Ostrava - Svinov (zkrácení trasy o 10 km), 

anebo pokračovat dále po trase mimo městskou zástavbu kolem řeky Odry, přes Třebovice 

zpět do Ostravy-Svinova. 

9.2.2 Technické údaje trasy 

 Délka trasy:    55, 5 km 

 Převýšení:    79 m 

 

 Úsek cesty typu „Lesní/polní“  7 km (12%) 

 Úsek cesty typu „vozová“  5,5 km (10%) 

 Úsek cesty typu „silnice III. Třídy“ 33,5 km (61%) 

 Úsek cesty typu „silnice II. Třídy“ 8 km (14%) 

 Úsek cesty typu „silnice I. Třídy“ 1,5 km (3%) 

9.2.3 Podrobný popis trasy 

Ze Svinova na Landek 

Cyklotrasa začíná u ŢS Ostrava – Svinov, odkud vede po cyklostezce M po ulici Bílovecká 

do centra obce Ostrava-Svinov (1 km). Odbočuje doleva (ulice Radhošťská, Bratří 

sedláčků), pokračuje přes ţelezniční přejezd po silnici III. třídy k pěšímu mostu přes řeku 

Odru (3 km). Zde navazuje na cyklotrasu L a pokračuje souběţně s řekou po červené 

turistické značce k lávce přes řeku Odru (5,5 km). Po přejetí lávky odbočuje doprava a 

pokračuje po silnici III. třídy, cyklotrase G, do obce Lhotka (8 km). Z Obce Lhotka 
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pokračuje do městské části Ostrava – Petřkovice (10,5 km), kde se napojuje na červenou 

značku, která vás po 500 m dovede k dolu Anselm, hornickému muzeu OKD. 

Z Landeku k větrné jámě Vrbice 

Od Hornického muzea vede po červené turistické značce lesní a poté polní cesta do 

městské části Ostrava - Koblov (13,5 km). Zde odbočuje doprava na ulici Koblovská, 

pokračuje po mostě přes řeku Odru, a dálnici D1 ke křiţovatce se silnicí II. třídy č. 58, 

(ulice Bohumínská, 15 km). Zatáčí doprava a pokračuje ke kruhovému objezdu, kde 

odbočuje ve směru Bohumín, pokračuje 200 m ke křiţovatce a poté zabočuje doprava na 

příjezdovou komunikaci III. třídy, vedoucí k areálu dolu Vrbice (16,5 km). 

Od větrné jámy Vrbice k Dolu Michal    

Od dolu Vrbice vede trasa zpět po příjezdové komunikaci na silnici II. třídy, č. 58. 

Odbočuje doprava (ulice Ostravská), přes obec Vrbice, do městské části Bohumín – Pudlov 

(20 km), kdy po 200 m za kostelem zatáčí doprava na silnici III. třídy a vede po zelené 

značce (ulice Drátovenská, Trnková, 9. května) aţ k ŢS Bohumín (23 km). Zde se napojuje 

na cyklotrasu B, po které pokračuje souběţně se zelenou turistickou značkou. Nejprve vede 

0,5 km úsekem po silnici II. třídy, (ulice Bezručova), poté odbočuje na silnici III. třídy 

(ulice Revoluční), kde pokračuje po polní cestě kolem Záblatského rybníku a rybníku 

Nový Stav do městské části Bohumín – Nový dvůr, kde se napojuje na silnici III. třídy (27 

km).  Odbočuje doprava (ulice Šachetní), pokračuje pod ţelezničním mostem, dále vede 

přes potok Vrbická struţka aţ k hlavní silnici II. třídy/470 (ulice Orlovská). Zde zabočuje 

doleva, opouští zelenou turistickou značku a po 30 m odbočuje doprava na silnici III. třídy 

(ulice Březová), po které pokračuje aţ do městské části Ostrava - Michálkovice, ke kříţení 

s ulicí Briketářská (30 km). Odbočuje doleva, pokračuje 500 m na křiţovatku s hlavní ulicí 

Čs. Armády, odbočuje doprava, vede pod ţelezničním mostem na Michalské náměstí. Zde 

se nachází vstup do objektu NKP Důl Michal (31 km). 

Od dolu Michal, přes haldu Ema k industriálnímu areálu Dolní oblast Vítkovic 

Z Michalského náměstí trasa dále pokračuje 2 km po ulicí Čs. Armády, kde u centrálního 

parkoviště ZOO Ostrava odbočuje doleva (ulice Na Najmanské) a dále vede po ţluté 

turistické značce. Po 500 m zatáčí trasa z hlavní silnice doprava, na pěší cestu a prochází 



Jiří Kolář: Cyklotrasy Ostravska 
 

2010  35 
 

terénem haldy Ema. Zde je moţnost výstupu na vrchol haldy (34 km). Pokračuje po pěší 

stezce, při opuštění haldy se napojuje na komunikaci III. třídy a pokračuje k památníku 1. 

Československé tankové brigády u křiţovatky ulic Bohumínská a 28. října (35 km). Od 

památníku pokračuje po ţluté turistické značce mostem Miloše Sýkory přes řeku Ostravici 

(ulice 28. Října), za mostem odbočuje doleva (ulice Havlíčkovo nábřeţí), kde po 500 m 

opouští ţlutou turistickou značku a pokračuje dál po stejné komunikaci, kde se po dalších 

500 m kříţí s hlavní silnicí II. třídy (ulice Na Karolíně). Na křiţovatce zatáčí doleva, po 

300 m, na světelné křiţovatce, opět odbočuje doleva (ulice 28. Října). Trasa pokračuje po 

hlavní silnici přes Frýdlantské mosty, kde odbočuje doprava na ulici Senováţná. Zde je 

nezbytné sesednout z kola, převést kolo přes ulici k točně trolejbusů a vyuţít podchodu 

pod ulicí 28. října. Podchod ústí na ulici Vítkovická, po které trasa dále pokračuje. Na 

konci ulice trasa vede 50 m ulicí Ţelezárenská, kde se u tramvajové zastávky nachází 

podchod pod silnicí I. třídy, ulice Místecká. Podchod ústí u vstupu do areálu dolu Hlubina 

(39 km). 

Od areálu Dolní oblasti Vítkovic k těžní věži dolu Jindřich 

Od dolu Hlubina vede trasa zpět podchodem, ulici Ţelezárenská, kde zatáčí doleva, 

napojuje se na cyklotrasu B, odbočuje doprava na ulici Na Jízdárně a pokračuje ke 

křiţovatce s ulicí 28. října. Těsně před křiţovatkou odbočuje doleva k budově Krajského 

úřadu Ostrava. Zde je potřeba sesednout z kola, převést kolo na protější chodník přes ulici 

28. října vyuţitím přechodu pro chodce, kde pokračuje po cyklostezce B napříč Sadem Dr. 

Milady Horákové k ulici Várenská, kde ji křiţuje a pokračuje ulicí Sládkova k pivovaru 

Ostravar a křiţovatce s ulicí Hornopolní (40,5 km). Zde odbočuje doprava a po 200 m 

odbočuje na světelné křiţovatce doleva na ulici Českobratrská. Pokračuje přes ţelezniční 

trať ke světelné křiţovatce s ulicí Poděbradova, kde zatáčí doleva. Od křiţovatky 

pokračuje 200 m, odbočuje doprava na ulici 30. dubna, po které pokračuje ke světelné 

křiţovatce s ulicí Nádraţní, kterou křiţuje a zatáčí doleva do Bezručova sadu. Zde se 

nachází těţní věţ bývalého dolu Jindřich (42 km).  

Od těžní věže dolu Jindřich k Hasičskému muzeu 

Od těţní věţe bývalého dolu Jindřich se trasa vrací Bezručovým sadem na ulici 30. dubna, 

kde zatáčí doleva a pokračuje na kruhový objezd před Ostravskou radnicí (Prokešovo 
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náměstí). Zde zatáčí doleva na ulici Sokolská třída a po 50 m doprava je ulice Horova, 

která končí u parku Komenského sady a napojuje se na cyklostezku E. Odbočuje doleva a 

pokračuje napříč parkem po cyklostezce, k ulici Muglinovská, kde ulici křiţuje, napojuje 

se na cyklotrasu O a pokračuje po ulici Gebauerova a Frügnerova ke křiţovatce s ulicí 

Sokolská třída. Kterou překonává a pokračuje ulicí Arbesova. Na konci zabočuje doleva na 

ulici Zákrejsova, kde se nachází Hasičské muzeum (45,5 km). 

Od Hasičského muzea zpátky do Svinova 

Varianta A: na kole zpátky do Svinova   

Od Hasičského muzea pokračuje ulicí Zákrejsova, po 30 m odbočuje doleva na ulici 

Špálova ke křiţovatce s ulicí Sokolská třída. Zatáčí doleva, napojuje se na cyklotrasu O, 

podjíţdí ţelezniční most a vede dále po ulici Hlučínská. Na světelné křiţovatce s ulicí 

Slovenská pokračuje dál po ulici Hlučínská, přes most nad dálnicí D1. Po 500 m se trasa 

napojuje na červenou turistickou značku, těsně před mostem přes řeku Odru odbočuje 

doprava na polní cestu (48 km), podjíţdí dálnici D1 a pokračuje k lávce přes řeku Odra 

(52,5 km), kterou uţ trasa (v první etapě cesty, 5,5 km) překonávala. Za řekou zatáčí 

doleva, vede polní cestou po cyklistické trase G a pokračuje aţ k pěšímu mostu přes řeku 

Opava 53 km. Překonává řeku, zatáčí doleva na silnici III. třídy a cyklistickou trasu č. 5. 

Po 100 m odbočuje doprava přes ţelezniční přejezd na ulici 5. Května, po které pokračuje 

do městské části Ostrava – Třebovice, křiţovatce s ulicí Třebovická. Na křiţovatce zatáčí 

doleva na cyklostezku, po 500 m překonává ulici Opavská a vede cyklostezkou 

k výchozímu bodu, ŢS Ostrava Svinov, kde končí (55,5 km).   

Varianta B: využití vlakového spojení 

Od Hasičského muzea pokračuje ulicí Zákrejsova, po 30 m odbočuje doprava na ulici 

Špálova ke křiţovatce s ulicí Nádraţní. Zde odbočuje doleva a po 200 m končí u Hlavního 

nádraţí. 
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9.2.4 Výškový profil cyklotrasy 

 

Obr. č. 11 Výškový profil trasy. (zdroj vlastní) 

 

9.2.5 Mapa cyklotrasy 

  

Obr. č. 12 Mapa cyklotrasy. (mapy.cz) 
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9.2.6 Místopis 

ŽS Ostrava – Svinov 

Od roku 1847, kdy se stal Svinov ţelezniční stanicí na důleţité mezinárodní trati Vídeň – 

Krakov, Severní dráhy Ferdinandovy, je významným dopravním uzlem a z hlediska osobní 

dopravy nejdůleţitější ţelezniční stanicí na území města Ostravy.  

Historická výpravní budova (Obr č. 13) postavená jiţ v roce 1845, vzhledem připomínající 

mnohé jiné stavby ţelezničních stanic po celém bývalém Rakousku-Uhersku, je evidována 

jako kulturní památka. V 70. letech 19. století byla symetricky rozšířena a v roce 1895 k ní 

byl připojen nový patrový objekt. V roce 2006 dokončená rekonstrukce a přístavba 

nádraţní budovy navázala na přestavbu přednádraţního prostoru. Budova získala repliky 

historicky cenné fasády, vnitřní štukové výzdoby, oken, dveří a dalších interiérových 

prvků. Dominantními architektonickými prvky nového objektu odbavovací haly jsou 

mimořádně štíhlé sloupy a strukturální opláštění s bezrámovým zasklením. (Kubačáková 

2009) 

 

Obr. č. 13 ŽS Ostrava – Svinov. (upload.wikimedia.org) 

Hornické muzeum OKD 

V areálu bývalého dolu Anselm v Ostravě - Petřkovicích, který byl jako jeden z prvních, 

zaloţen uţ koncem 18. století, vzniklo počátkem 90. let 20. století pozoruhodné hornické 

muzeum (Obr. č. 14). Rozprostírá se na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leţí nad 

soutokem řek Odry a Ostravice. Landek byl v roce 1992 vyhlášen národní přírodní 
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památkou. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, historie, 

přírodovědy a hornictví. Bylo prokázáno, ţe uţ před 25 000 lety zde lidé pouţívali v 

ohništi černé uhlí. Byla zde také nalezena Landecká Venuše, jediná štíhlá Venuše 

v Evropě. 

Jednotlivé expozice hornického muzea mapují vývoj těţby uhlí v ostravsko-karvinské 

černouhelné pánvi, vývoj těţební techniky, báňského záchranářství – největší expozice 

svého druhu na světě. Nahlíţejí i do ţivota a těţké práce havířů. K nejpozoruhodnějším 

patří sbírka kahanů a ručního nářadí, které havíře v práci doprovázely. Součástí návštěvy 

muzea je moţnost fárání do původních slojí s dřevěnou výztuţí, těţebními kombajny a 

pásovými dopravníky.  

Muzeum je pro návštěvníky otevřeno po celý rok, je největší svého typu v ČR a stále se 

rozrůstá. Jedna ze starých hal, kompresorovna, dnes slouţí jako netradiční koncertní síň, 

místo konání konferencí, workshopů a různých setkání. Venkovní plochy areálu vítají 

často tisíce návštěvníků při nejrůznějších zábavných a společenských akcí po celý 

kalendářní rok. Neslaví se tu jen hornické svátky, ale také Dny dětí a nejrůznější svátky v 

roce. Součástí muzea je sportovní a odpočinkový areál, bowling, lanové centrum, 

cyklistická stezka a dětský koutek. Vyvrcholením návštěvy muzea bývá posezení u piva a 

stylového jídla v pravé havířské hospodě Harenda, jejíţ interiér je bohatě vyzdoben 

předměty s hornickou tematikou. (muzeumokd.cz) 

 

Obr. č. 14 Hornické muzeum OKD. (ostravaci.cz) 
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Větrná jáma dolu Vrbice 

Jáma Vrbice (Obr. č. 15) byla vystavěna roku 1911 společností Severní dráhy 

Ferdinandovy. Její reprezentativní průčelí je orientováno k ţelezniční trati Ostrava – 

Bohumín, bývalé Severní dráze Ferdinandově. Ve strojovně je zachován unikátní těţební 

stroj AEG Union z roku 1916. Po stavební stránce se jedná o jeden z nejpozoruhodnějších 

dolů ostravsko-karvinského revíru. Pro svůj působivý architektonický ráz je lokalita 

chráněná státem jako kulturní památka a uchází se o zápis do seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO. (Kučová, Matěj 2007) 

Dnes provozuje na Vrbickém dole firma OKD DPB Paskov degazační stanici pro odsávání 

důlních plynů z podzemí. Památka je v současnosti veřejnosti přístupná pouze po domluvě. 

 

Obr. č. 15 Jáma Vrbice. (ostravaci.cz) 

Důl Michal 

Důl Michal (Obr. č. 16), jehoţ historie sahá do roku 1843, představuje mimořádně 

hodnotný autentický průmyslový areál po stránce stavební i technické. Za dobu své 

existence prošel důl mnoha úpravami. Zásadní vliv na jeho podobu měla přestavba 

dokončená v roce 1915. První elektrické těţní stroje, kompresory a rotační měniče zde 

byly provozovány od roku 1912. Budovy dolu jsou zachovány v téměř autentické podobě 

přelomu 19. a 20. století, proto byl celý areál v roce 1995 prohlášen národní kulturní 

památkou. 
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Dnes slouţí důl Michal jako muzeum. Prohlídková trasa umoţňuje procházet stejnou 

cestou, kterou kaţdodenně absolvovali horníci při nástupu do práce. Zahrnuje řetízkové 

šatny, koupelny, cechovnu, dispečink a především strojovnu s původním unikátním 

strojním vybavením, které fungovalo aţ do roku 1993, kdy byl na šachtě zcela ukončen 

provoz. Nearanţovaná expozice má charakter „posledního pracovního dne“. 

Prostory muzea často slouţí různým kulturním akcím, výstavám, koncertům, nebo 

konferencím. Expozice je otevřena od dubna do října. (dul-michal.cz) 

 

Obr č. 16 Důl Michal. (ostravaci.cz) 

Halda Ema 

Halda Ema je jediná ostravská kuţelová halda o výšce 315 m. n. m, bývalého dolu a 

koksovny Trojice (Ema), který se nachází v závěru známého Trojického údolí mezi 

bývalými doly Petr Bezruč, Trojice a Michálka. Byla dlouhou dobu nepravdivě 

označována za nejvyšší vrchol Ostravy. V Ostravě existují dva vyšší kopce – jeden 

v Krásném Poli a druhý v Hošťálkovicích. Vlivem poddolování a přirozeného slehávání 

hlušin navíc Ema poklesla od ukončení zaváţky asi o 12 m. (moravskoslezsky.denik.cz) 

Sypána byla mezi lety 1920 a 1960, obsahuje přes 4 mil. m
3
 hlušiny. Halda Ema aţ do roku 

1976 stále hořela. I v současnosti je odval stále termicky aktivní, uvnitř dosahuje teploty 

1500 °C. Na mnoha místech z něj stále stoupá pára, navíc vrchol haldy, který je pokrytý 

červeně zbarvenou hlušinou není nikdy v zimě zasněţen. Vysoká teplota zabrání tomu, aby 

se na haldě kupil sníh. Díky těmto vysokým teplotám vznikají uvnitř haldy vzácné nerosty 
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porcelanity a jaspisy. Kolem haldy se vyskytují teplomilné stepní druhy fauny a flóry. 

(ostrava.cz) 

Celá oblast je turisticky přístupná. Na haldu Emu a její vrchol vede turistická stezka (ţlutá 

značka) od mostu M. Sýkory nebo z druhé strany od ostravské ZOO. Boční svahy haldy 

jsou porostlé náletovými dřevinami. Z vrcholu je při příznivém počasí nádherný výhled na 

celou Ostravu a Beskydy (Obr. č. 17). Je památkově chráněná, bohuţel vzhledem 

k nedostatečné propagaci této lokality o ní většina Ostravanů ani neví.  

 

Obr. č. 17 Pohled z vrcholu haldy Ema. (ostravaci.cz) 

Karolina 

Karolina je rozsáhlé území, které bylo v minulosti zastavěno továrny těţkého průmyslu. 

Jáma Karolina byla nejstarší ostravskou šachtou, dosáhla konečné hloubky 550 m a ve 

srovnání s jinými moravsko-ostravskými šachtami byla drţitelkou několika prvenství. 

Poprvé se zde kupříkladu uplatnila větrná pec, parní stroj či technika vodovzdorného 

jámového roubení. V roce 1854 zde došlo poprvé k větší explozi důlních plynů, coţ si 

vyţádalo 14 obětí na ţivotech. Šachta Karolina byla také komunikačně spojena báňskou 

dráhou s později vzniklou koksovnou stejného jména, které po celou dobu své existence 

dodávala uhlí.  

Koksovna byla zaloţena roku 1858 a od doby svého vzniku se výrazně rozšiřovala (ve 

třicátých letech 20. století jiţ obsahovala na 216 pecí). Uhlí se do ní dováţelo lanovkami z 

různých štol, mimo Karolinu šlo ještě o jámy Tereza, Ida a Šalamoun. Provoz koksovny 

byl zastaven roku 1964, elektrárna byla zrušena o deset let později. Dvě z provozních 

budov se zachovaly dodnes a jsou chráněnými památkami (Obr. č. 18). 
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Obr. č. 18 Provozní hala Karolina. (ostravaci.cz) 

Návrh revitalizace počítá s multifunkčním vyuţitím postupně ve čtyřech etapách. Hlavním 

záměrem a myšlenkou je rozšíření městského centra jiţním směrem s multifunkční 

náplní – nákupní galerie, administrativa, univerzitní kampus Ostravské univerzity, 

vysokoškolské koleje, bytové domy s obchodními plochami v parteru, výšková 

administrativa, městská administrativa, poliklinika, škola, bydlení, centrální park, 

lapidárium, plavecký bazén a sportovní plochy (Obr. č. 19). (nova-karolina.cz) 

 

Obr. č. 19 Nová Karolina. (novakarolinapark.cz) 
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Industriální areál Dolní oblast Vítkovic 

Oblast Dolních Vítkovic je jedinečný industriální areál z 1. poloviny 19. století, který 

vytváří typické jiţní panorama Ostravy někdy také označován jako Ostravské Hradčany 

(Obr. č. 20). Je sloţen ze tří na sebe navazujících celků: důl Hlubina, koksovna a vysoké 

pece Vítkovických ţelezáren. Na jednom místě se tak uskutečňoval celý technologický 

proces od těţby uhlí, jeho koksování, aţ po konečnou výrobu surového ţeleza. (ostrava.cz) 

 

Obr. č. 20 Areál Dolní oblast Vítkovic. (ostrava.cz) 

Vítkovické ţelezárny byly zaloţeny roku 1828 olomouckým arcibiskupem Rudolfem. 

Důvodem k tomuto rozhodnutí byla blízkost všech potřebných surovin a plánovaná 

výstavba ţeleznice z Vídně do oblasti solných dolů v Polsku, na kterou měla huť dodávat 

kolejnice. V roce 1830 byl zahájen provoz huti zapálením první vysoké pece. Pro 

zkvalitnění ţeleza, pouţitím koksu, byla v roce 1831 vybudována první koksovna, která 

byla uvedena do provozu o dva roky později. Pár let poté byly zapáleny první dvě vysoké 

pece na koks. Vzhledem k vysoké poptávce po černém uhlí byl roku 1652 v bezprostřední 

blízkosti huti zaloţen důl Hlubina. 

V roce 1871 byla zahájena výstavba nové vysoké pece skotského typu. Toho času největší 

v Rakousku – Uhersku, která byla zapálena o rok později. Zároveň byla zahájena výstavba 

Ţofinské huti. Pro další provoz huti byla vytvořena v roce 1873 nová společnost - 

Vítkovické horní a hutní těţířstvo, která převzala do vlastnictví konkurenční Ţofínskou huť 
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se dvěma vysokými pecemi. Pro uspokojení rostoucí poptávky po ţelezu bylo do roku 

1964 zapáleno celkem 100 pecí.  

Od roku 1966 výroba ţeleza pomalu upadala. Začaly postupné odstávky pecí a omezování 

provozu na Ţofínské huti. Poslední odpich ve Vítkovických ţelezárnách byl proveden na 

peci č. 1 dne 27. 9. 1998. Od té doby byla Dolní oblast ponechána bez údrţby a chátrala. 

(Polášek 2007) 

Areál byl v roce 2000 prohlášen za kulturní technickou památku, následně v červnu 2002 

za národní kulturní památku a díky své unikátnosti se usiluje o zapsání do seznamu 

světového dědictví UNESCO. Celý areál projde rekonstrukcí, která by se měla podle plánu 

ukončit v roce 2013. V rámci rekonstrukce se obří plynojem na vysokopecní plyn (cca 70 

m široký a 33 metrů vysoký) změní podle návrhu předního českého architekta Josefa 

Pleskota na koncertní sál pro půldruhou tisícovku lidí, s galerií, kavárnou ap. Vysoká pec 

č. 1 (Obr. č. 21) se stane centrem prohlídkové trasy, šestá energetická ústředna 

industriálním muzeem. (Kučová, Matěj 2007) 

 

Obr. č. 21 Vysoké pece. (www.ostrava.cz) 

V roce 2007 byla otevřena část průmyslového objektu pro veřejnost, bohuţel jsou 

prohlídky pouze na objednávku. Trasa je asi kilometr dlouhá, expozice je instalovaná podle 

koncepce posledního pracovního dne s důrazem na autenticitu prostředí i detailu. 
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Navštívíte zde vysokou pec - odlévací plošinu vysoké pece číslo jedna, dále koksovnu a 

interiér VI. ústředny s obrovskými dmychadly. (ostrava.cz) 

Těžní věž dolu Jindřich 

Těţní věţ bývalého dolu Jindřich 

(Obr. č. 22) se nachází v centru města, 

na Nádraţní ulici. Důl byl zaloţen r. 

1846 jako státní rakousko-uherský 

podnik, brzy přešel do vlastnictví 

Severní dráhy Ferdinandovy a byl 

zlikvidován uţ po druhé světové 

válce. Do první poloviny 20. století 

bylo v centru města více těţních věţí, 

včetně hald v jejich těsné blízkosti. 

Ponechána byla pouze věţ dolu 

Jindřich, aby se stala symbolickou 

připomínkou časů havířské slávy 

tohoto města. (Kubačáková 2009) 

Obr. č. 22 Těžní věž dolu Jindřich. (flickr.com) 

Majestátně působící památka v centru Ostravy je v současné době nepřístupná, ale stojí za 

zhlédnutí. 

Vyhlídková věž Nové radnice 

Ostravská radnice (obr. č. 23) je nejvyšší radniční komplex v republice a se svou výškou 

85,6 m zároveň nejvyšší radniční vyhlídkovou věţí. Z vyhlídkové terasy ve výšce 72 metrů 

je za příznivého počasí rozhled aţ k pohořím Beskyd a Jeseník, na Opavsko i do 

nedalekého Polska. Především je zde nádherný pohled na celou Ostravu. 

Z hlavní haly v radniční budově vede výtah, který návštěvníky pohodlně zaveze aţ na 

vyhlídkovou terasu. Věţ je pro zájemce otevřena po celý rok. (ostrava.cz) 
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Obr. č. 23 Ostravská radnice. (fta-czech.cz) 

Hasičské muzeum 

Hasičské muzeum se nachází v krásné secesní budově v městské části Ostrava – Přívoz. 

Budova z roku 1905 slouţila sboru dobrovolných hasičů aţ do roku 1980, kdy byl sbor 

rozpuštěn. Objekt byl pak uţíván Městskou inspekcí poţární ochrany v Ostravě pod 

názvem „Kabinet poţární ochrany“ a slouţil především jako školicí středisko k pořádání 

seminářů, školení a dalších akcí s poţární tematikou. Samotné muzeum bylo zaloţeno 

v roce 2005.  

Expozici hasičského muzea 

(obr. č. 24) tvoří 7 částí, které 

vytváří nejen náhled do historie 

hasičství, ale také ukázky 

současné techniky, pracoviště 

Integrovaného bezpečnostního 

centra, modelové situace, 

expozici hasičských uniforem, 

helem, ukázky záchranných 

prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou a mnoho dalšího. Obr. č. 24 Hasičské muzeum – expozice. (ostrava.cz) 
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V neposlední řadě je zde také zařazeno mnoţství soukromých sbírek modelů aut, techniky 

nebo nášivek. Nachází se zde také kinosál s velkoplošnou projekcí, ve kterém se promítají 

záběry natočené při skutečných zásazích hasičů. Ve vzájemném spojení vytváří tyto 

expozice obraz širokého spektra oblastí, které souvisí s hasiči a jejich prací. 

Muzeum je pro veřejnost otevřeno po celý rok, od úterý do neděle. Součástí prohlídky je 

odborný výklad s průvodcem. (hzsmsk.cz) 
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10. INTERNETOVÁ PREZENTACE 

10.1.1 Způsob tvorby 

Internetová stránka (dále jen „web“) je soubor s příponou htm, nebo html. Je to obyčejný 

textový soubor, obohacený o značky jazyka HTML, tzv. tagy, které určují, jak bude text 

vypadat a jakou bude mít formu. Web lze vytvořit třemi způsoby. První způsob je 

manuální psaní zdrojového kódu v jazyce html, podmínkou je znalost tohoto jazyka. 

K tomu se vyuţívají speciální programy, tzv. HTML editory, nebo obyčejný textový editor, 

nejčastěji Notepad. Tímto způsobem se vytváří většina profesionálních internetových 

stránek.  

Druhý způsob je vyuţití WYSWYG editoru (zkratka what you see is what you get), který 

je vhodný pro začátečníky bez potřeby znalosti html. Všechny grafické a akční prvky se 

nachází v nástrojových lištách, pro další úpravu (rozměry, umístění) se ovládají myší, nebo 

pomocí nabídky „vlastnosti“ daného prvku. 

Třetí způsob, jak vytvořit vlastní web je vyuţití online sluţeb, nabízející moţnost 

vytvoření webu pomocí online editoru. Většina těchto sluţeb je zdarma, placené jsou 

pouze některé prvky.  Základem je bezplatná registrace, poté si tvůrce webu vybere 

z přednastaveného schématu a přes různá nastavení si upraví design do poţadované 

podoby. Vloţí se text, obrázky a vytvořená webová stránka je okamţitě publikována na 

internetu. Ovládání je zcela intuitivní, nenáročné a zvládne jej prakticky kaţdý. Tento 

způsob tvorby webu je většinou oblíbený mezi mladými lidmi pro tvorbu tzv. blogů. 

(jakpsatweb.cz) 

10.1.2 Vlastní internetová prezentace „Kolem Ostravy !!!“ 

Po vytvoření webu jsem pouţil WYSWYG editor Microsoft Office FrontPage v kombinaci 

s HTML tagy. Grafické prvky jsem zpracovával programem Adobe Photoshop.  

Webové stránky se nazývají „Kolem Ostravy !!!“ a jsou zaměřené pouze na cyklistické 

trasy v okolí města Ostravy. Záměrně pouţívám barvy a styl loga Ostrava!!! (Obr. č. 25) 

pro snadnou rozpoznatelnost. Stránky jsou pojaty jednoduše a přehledně. Na hlavní stránce 

se nachází menu, ve kterém jsou názvy jednotlivých cyklistických tras (Obr. č. 26). Ty 
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odkazují na detailní popis daných tras včetně popisu zajímavých míst a památek (Obr. č. 

27). Dále se zde vyskytují přímé odkazy na cyklotrasy, nacházející se na cizích webových 

stránkách. 

Stránky jsou uloţeny na prostoru VŠB-TUO a to na adrese http://geologie.vsb.cz/kolem-

ostravy/  a dále na http://www.kolem-ostravy.euweb.cz/. 

 

 

Obr. č. 25 Logo města Ostravy. (hazenaostrava.webnode.cz) 

 

 

Obr. č. 26 Hlavní strana webu. (screenshot) 
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Obr. č. 27 Popis cyklotrasy a lokalit. (screenshot) 
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11. ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo shrnout existující cyklotrasy Ostravska, vytvořit jejich 

jednoduchý a přehledný seznam pomocí internetových stránek a navrhnout vlastní 

cyklistickou trasu. Při stanovení problému i cíle práce jsem vycházel z vlastního uváţení, 

protoţe se zajímám o cyklistiku a technické památky. 

Nejprve jsem věnoval pozornost vysvětlení základním pojmům ohledně turistiky a 

cyklistiky. Práce podává informace o vzniku, historii a současnosti cyklistiky, o jejím 

místě v oblasti turistiky. Dále jsem popisoval výbavu kola a typy kol. Nastínil jsem plány a 

cíle Cyklostrategie Ministerstva dopravy pro léta 2005 – 2013. Zaměřil jsem se také na 

rozdělení cyklistických tras a stezek, jejich značení a stav cyklotras v ČR. 

V praktické části jsem se zaměřil na cyklotrasy Ostravska. Uvedl jsem 9 cyklotras. Vybral 

jsem oblíbené cyklostezky, které vedou v blízkém okolí města Ostravy a jsou z města 

snadno dostupné. Zjistil jsem, ţe cyklostezky opomíjí řadu technických památek. 

Proto jsem vymyslel novou cyklotrasu, která je zaměřena pouze na technické památky 

Ostravy. Nová trasa vede přes Hornické muzeum OKD, větrnou jámu dolu Vrbice, důl 

Michal, haldu Emu, Karolinu, Dolní oblast Vítkovic, těţní věţ dolu Jindřich a Hasičské 

muzeum. Pro snadnou dostupnost jsem začátek a konec trasy umístil k ŢS Ostrava – 

Svinov. Cyklisté mohou na této trase navštívit typické památky, které jsou charakteristické 

pro Ostravu. Cyklotrasa není fyzicky náročná a je vhodná pro všechny věkové kategorie a 

typy kol. 

Dále řeším problém existence výskytu cyklistických tras na internetu. Nejdříve jsem 

zhodnotil existující webové stránky ohledně toho, jak jsou zaměřeny na technické 

památky. Většina cyklistických tras vede kolem dvou nejatraktivnějších památek, a to 

Hornického muzea OKD a dolu Michal. Opomíjí ostatní technické památky. Proto jsem se 

zaměřil na tvorbu nových webových stránek, které se zabývají touto problematikou. 

Navrhl jsem úvodní stranu, kde se vyskytuje charakteristické logo webových stránek 

(cyklista, hory). Webové stránky jsem nazval „Kolem Ostravy!!!“, pouţil jsem barvy a styl 

nového propagovaného loga „Ostrava !!!“. Typické barvy jsou tmavě modrá, světle modrá 

a bílá barva. Při tvorbě jsem kladl důraz na jednoduchost a přehlednost. Návštěvník se 

z menu na úvodní stránce dostane na poţadovanou cyklotrasu.  
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Cyklistika se stává stále populárnější. Nároky na její zázemí a podporu rostou. Město by 

mělo více propagovat cyklistické trasy na internetu. Internet se stává stále větším 

fenoménem a nabízí neomezené moţnosti v poskytování informací. Proto je důleţité, aby 

Ostrava neusnula na vavřínech. 
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