DRÁŽNÍ CYKLOSTEZKA NOVÝ JIČÍN – HOSTAŠOVICE

- poškozovat a znečišťovat povrch a mobiliář cyklostezky
- nosit předměty na plochu, vytvářet na cyklostezce překážky
- v úseku stezky pro chodce a cyklisty je držitel psa povinen mít jej na vodítku.

Než se vydáte na cestu…

Vítejte na drážní cyklostezce z Nového Jičína do Hostašovic!
Železnice spojila Nový Jičín se světem mnohem později než jiné okolní
obce a města. Důvodem byly vysoké
náklady. Stavbu umožnil až nový zákon
o lokálních drahách z roku 1879. Práce
začaly na jaře 1880 a 19. prosince téhož
roku byl slavnostně zahájen provoz na
trati mezi Novým Jičínem a Suchdolem
nad Odrou. Trať, jejíž součástí je nádraží
Nový Jičín-město, je v provozu dodnes.
Císařská a královská privátní Severní
dráha císaře Ferdinanda – tak zněl její
původní název – se postupně rozšiřovala
o další propojovací úseky. Poptávka po
železničním spojení v Novém Jičíně stále
rostla, zvláště při ekonomickém rozkvětu
kloboučnické továrny Johann Hückel’s
Söhne a dalších místních firem.

Nejen podnikatelské zájmy, ale i rozmáhající se cestování za prací a turistika
vedly k tomu, že na nově vystavěné železniční trase spojující Kojetín a Těšín
byla 1. června 1889 uvedena do provozu odbočka z Hostašovic do Nového
Jičína. Na úseku dlouhém 10,157 kilometru byla povolena maximální rychlost
50 kilometrů za hodinu. Maximální náklon dosahoval 18 promile, rozchod železničních kolejí byl 1 435 milimetrů.
Ze stanice nazvané Nový Jičín-horní
nádraží projížděl parní vlak nejprve
kolem kloboučnické továrny Johann
Hückel’s Söhne (nyní Tonak a. s.) a po
prvním železničním přejezdu míjel po
pravé straně vilu Kinských. Před první
světovou válkou ji užíval Bedřich hrabě
Kinský, majitel zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Pronajal ji pro své děti,

studující tehdy na novojičínském gymnáziu. Vila se vypíná nad bývalým veřejným koupalištěm z roku 1928, dnes již
neexistujícím klenotem města.
Na hranici katastru Nového Jičína se
trasa železnice protínala s místem, kde
podle legendy stál v osmnáctém století
loupežnický domek. Trasa pokračovala
dál přes obec Bludovice kolem kaple
svatého Michala a budovy starého fojtství. Na samém konci Bludovic se ve
druhé polovině dvacátého století na trať
napojila nákladní vlečka do nedalekého
vojenského opravárenského závodu.
Železnice vedoucí malebnou krajinou pokračovala do obce Hodslavice –
rodiště Otce národa Františka Palackého. V centru obce stojí jeho rodný
dům. Přibližně v polovině Hodslavic se
trať odklonila do polí a přiblížila se na
dohled sousední obci Mořkov. Poté nabrala směr k Domorackým lesům, kudy
stále vede neelektrifikovaná železniční
trať z Kojetína do Českého Těšína.
Na trase z Nového Jičína-horního
nádraží do Hostašovic postupně přibyly malé zastávky v obcích Bludovice,
Hodslavice a Mořkov, které po celé
dvacáté století sloužily k místní přepravě cestujících za prací a na výlety.
Provoz zde zastavily až ničivé záplavy
z června 2009, které železniční trať
silně poškodily. V té době však již byla
na státním seznamu tratí, u nichž se
počítalo se zastavením provozu. Nakonec ale původní železniční trasa
našla nové využití jako cyklistická
stezka z Nového Jičína do Hostašovic.
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