Technické zajímavosti
cyklostezky
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Nádraží ČD Paskov

Vznik vlakového nádraží Paskov je spojen s vybudováním železniční
tratě mezi Ostravou a Frýdlantem nad Ostravicí na přelomu
60. a 70. let 19. století. Vlastní provoz byl zahájen 1. ledna 1871.
Trasa vedla údolím řeky Ostravice, která je významnou zemskou
hranicí mezi Moravou a Slezskem. K jejímu stanovení byly ustaveny
dvě komise. Jednu jmenovalo moravské místodržitelství v Brně,
druhou slezská zemská vláda v Opavě. Výsledkem jednání byla
dohoda, že převážná část trati povede po pravém břehu řeky, tj.
na slezské straně. Protiargumentace moravské komise, především
zástupců Místku, Koloredova a Sviadnova, však přinesla dodnes
zajímavý kompromis: Vlakové nádraží ve Frýdku bylo již tehdy
pojmenováno Frýdek-Místek. Zajímavé je také pojmenování
paskovského nádraží. Přestože jeho název odpovídá moravskému
Paskovu, nachází se ve skutečnosti na území slezských Řepišť.
Řece Ostravici dlouho chyběla regulace, a to znamenalo časté
povodňové stavy. Věčný „souboj“ nespoutaného toku s železnicí
byl důvodem ke zdokonalování ochrany traťových objektů
a k regulaci samotné řeky tak, jak ji známe dnes.
K příběhu paskovského nádraží patří také několik významných
událostí. Ta nejsmutnější se udála při srážce vlaků 16. 10. 1923.
Zemřelo při ní šestí lidí. Naopak slavnostní okamžiky se ve spojitosti
s nádražím zapsaly do dějin 25. 4. 1924, kdy přes něj projížděl vlak
s prezidentem T. G. Masarykem a místní občané jej nadšeně vítali.
Fotografie dokládající tehdejší atmosféru se nachází na tabuli č. 8
informačního systému „Zajímavosti z historie Paskova“ u nedaleké
odpočívky při cyklostezce v Paskově.
Nová odbavovací budova paskovského nádraží byla vystavěna
koncem 80. let 20. století v souvislosti s přeložením části trati,
která musela ustoupit rozšiřující se „haldě“ Dolu Paskov.

Kilometrická osa technických zajímavostí
na cyklostezce v úseku Vratimov - Sviadnov
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Slezský náhon
a jez na Ostravici

Železniční most
na Důl Paskov

Dopravník na odval Nádraží ČD Most přes Ostravici
Dolu Paskov
mezi Moravou
Paskov
a Slezskem

1,8 km

3,0 km

Vratimov - 3 km

3,6 km

Řepiště - 2,1 km

4,8 km

5,3 km
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Železniční most
na Biocel

Stolbergův jez

Most přes Ostravici
do Lískovce

Válcovenský
Jez

6,2 km

7,2 km

10,2 km

11,4 km

Paskov - 1,9 km

Žabeň - 1,3 km

Informační tabule byla instalována Regionem Slezská brána
v roce 2013 za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Obec Řepiště

Město Paskov
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Sviadnov - 3,5 km

