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Abstrakt: 
Příspěvek se zabývá technickými aspekty pro zřizování systému tramtrain v České republice. 

Tento systém, který využívá výhod klasické železnice a městské dráhy, není doposud na našem 
území realizován. Zahraniční zkušenosti však ukazují, že s jeho pomocí lez jednak zvýšit celkovou 
úroveň veřejné hromadné dopravy, jednak dosáhnout většího podílu cest uskutečňovaných veřejnou 
hromadnou dopravou. Protože doposud nejsou pro tramtrain v ČR zpracována žádná legislativní 
a normativní opatření, uvádí se v příspěvku základní techniké parametry, jež je vhodné respektovat. 
Závěrem je zmíněn výčet relací vhodných pro zavedení provozu vlaků tramtrain v nejbližší době. 
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1. Úvod 
Využití železničních tratí pro jízdu vlaků městských drah je velice lákavé a projekty, které navrhují 

využití tohoto principu, se objevují po celé Evropě. Realizace přichází v úvahu především tam, 
kde jsou nedaleko od centra města satelitní sídla nebo samostatná předměstí. Pak se jeví účelné, 
aby vozidla obsloužila tento celek, s využitím železnice a vyšší rychlostí překonala vzdálenost mezi 
centrem a satelitem, na vhodném místě na pokraji městského centra opustila železniční trať 
a pokračovala opět jako městská dráha. Využití železniční infrastruktury samozřejmě znamená 
potenciální úsporu investičních nákladů.  

Základními výhodami těchto kolejových systémů jsou zejména: 
• odstranění přestupu železnice / tramvaj 

• zkrácení cestovních dob 

• zlepšení obsluhy území 

Vzhledem k tomu, že s ohledem na zásady trvale udržitelného rozvoje se stává nutností v horším 
případě zachovat, v lepším zvýšit počet cest uskutečňovaných prostředky hromadné dopravy, jeví se 
kombinace systému tramvaj – železnice jako jedna z vhodných možností i pro Českou republiku. 

2. Charakteristika systému 
V českém jazyce by se dal pojem tramtrain definovat jako dopravní systém příměstské železnice 

závislé (elektrické) trakce, určený výhradně pro osobní dopravu. Svými návrhovými parametry 
je určitým kompromisem mezi klasickou železniční a tramvajovou tratí, respektive vozidla tohoto 
systému jsou schopna jezdit zároveň po železniční i tramvajové síti. 

Tento či jiný podobný systém je svým charakterem předurčen k tomu, aby postupně nahrazoval 
hustou příměstskou a regionální autobusovou dopravu v oblastech, kde autobusy již přestávají stačit 
jak kapacitou, tak komfortem cestování. V okolí větších a velkých měst tento způsob dopravy může 
nahradit i podstatnou část dopravy individuální, neboť srovnají-li se jízdní doby, cena přepravy a další 
kvalitativní ukazatele, může být příměstská kolejová doprava příznivější, zvláště pro dopravu 
do centra velkoměsta. 

Zároveň se využití tohoto systému nabízí všude tam, kde není dostatečně kvalitní železniční 
spojení a kde jiná, například autobusová doprava, není schopna do budoucna vyhovět kapacitně 
ani kvalitativně požadavkům cestujících. Oproti klasické železnici však systém umožňuje lepší 
přizpůsobení se charakteru osídlení. Tuto výhodu lze ocenit právě v místech, kde železniční trať vede 
obchvatem kolem obce a pěší dostupnost zastávky je výrazně delší než dostupnost autobusové 
dopravy. Systém Tramtrain lze protáhnout dotyčnou obcí, přičemž průtah má charakter tramvajové 
tratě a na rozdíl od automobilové dopravy se může v obci stát určitou dominantou, a to jak po stránce 
dopravní, tak například po stránce architektonické. Neopomenutelné je i snížení negativních vlivů 
z dopravy na životní prostředí, zejména srovná-li se provoz vlaků „tramtrain“ s autobusovými linkami 
téže přepravní kapacity. 
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Možnosti dopravní cesty 
Jak již bylo výše uvedeno, systém tramtrain může využívat v podstatě jakýkoliv typ kolejové 

dopravní cesty. Dopravní cestu tedy lze charakterizovat následovně: 

Klasická železnice – stávající železniční síť, po které mohou jezdit vozidla systému TramTrain. 
Provoz nelze samozřejmě zahájit ze dne na den, jsou nutné určité (byť minimální) úpravy (zejména 
technologického charakteru).  

Lehká železnice – elektrizovaná železnice klasického typu, určená pro osobní dopravu. Proto 
má upraveny některé návrhové parametry, jako například maximální podélný sklon, poloměr oblouku, 
nápravový tlak a podobně. Svým charakterem odpovídá spíše regionálním tratím. V odborné literatuře 
bývá tento typ zmiňován jako LRT (Light Rail Track) a vesměs slouží pro hustou městskou 
a příměstskou dopravu. 

Městská dráha – moderní tramvajová trať, na které je umožněn provoz vozidel systému 
tramtrain. Záměrně je použito pojmu městská dráha, neboť termín městská železnice značí spíše 
dopravní systém typu S-bahn (či lehkou železnici v městském intravilánu). 

 
 Podélný 

sklon 
Min. poloměr 

oblouku 

Návrhová 
traťová 
rychlost 

Trakční  
napětí (v 
ČR) 

Obvyklá výška 
nástupní hrany 

Klasická železnice do 25 ‰ 500 (300) m 80 - 160 km/h 3 kV= 
25 kV~ 200 - 550 mm 

Lehká železnice do 40 ‰ 300 (200) m 80 - 120 km/h 3 kV= 
25 kV~ 200 - 550 mm 

Městská dráha do 70 ‰ 50 (20) m 50 - 80 km/h 600 V= 
750 V= 0 - 200 mm 

Tabulka 1: Základní návrhové prvky systému 

Možnosti obsluhy území 
Z hlediska obsluhy území lze systém tramtrain rozdělit na tři základní typy. Prvním typem 

je klasický model, kdy se po městě vozidlo pohybuje jako tramvaj a na jeho hranicích přechází 
na železniční trať, po které dále pokračuje a obsluhuje oblast, přiléhající k této trati. Zmíněné 
uspořádání je vhodné pro menší a střední města, kde jízda po tramvajové síti z okraje do centra 
neznehodnocuje výhodu rychlého příměstského spojení. 

Druhým a poněkud opačným typem je možné použití systému tramtrain ve velkých městech. Tam 
již obvykle bývá jízdní doba v tramvajové síti neakceptovatelná pro rychlé příměstské spojení. Nabízí 
se tedy využít v intravilánu železniční trať. Jako tramvaj se pak takové vozidlo může pohybovat 
například v satelitním městě. Nastíněné řešení má dvě základní funkce, a těmi jsou jednak připojení 
satelitu ke spádovému městu a jednak vlastní obsluha satelitního města uvnitř. 

Třetím typem možného uspořádání systému tramtrain je kombinace obou zmíněných možností, 
tedy například propojení dvou měst v uspořádání tramvaj – železnice – tramvaj nebo příměstská 
diametrála železnice – tramvaj – železnice. 

Volba dopravního prostředku pro obsluhu území 
Vybudování dobře fungujícího systému kombinace železniční a tramvajové dopravy je technicky 

i provozně náročné, proto je třeba každý jeho prvek odpovědně zvážit a každé řešení řádně zdůvodnit. 
Jde především o dva základní atributy, které musí tento systém zvýhodnit před jiným způsobem 
obsluhy: 

• vyšší cestovní rychlost 

• odpovídající přepravní kapacita 

Vyšší cestovní rychlosti bývá zpravidla dosaženo díky lepší trakční charakteristice lehkých 
kolejových vozidel elektrické trakce (tramtrain) oproti tradičním železničním vozidlům trakce motorové, 
které jsou provozovány na tratích regionálního charakteru. Cestovní dobu ze zdroje do cíle cesty lze 
zásadně zkrátit právě odstraněním čekání na návazný spoj při přestupu mezi dopravními systémy. 



Opačně lze říci, že při zachování stejné cestovní rychlosti (doby) lze na trase umístit více zastávek, 
čímž se zlepšuje obsluha území. 

Velmi důležitým parametrem je přepravní kapacita (nabídka). Ta je dána jednak vlastní 
obsaditelností dopravního prostředku, jednak minimální délkou intervalu mezi spoji, respektive počtem 
spojů ve sledovaném období.  

 
Interval [min] 15 20 30 60 120 
Nabídka [sedících os/hod] 340 255 170 85 42 
Nabídka [celkem os/hod] 880 660 440 220 110 

Tabulka 2: Orientační přepravní nabídka 

3. Nejdůležitější požadavky na infrastrukturu 
Přestože jsou vozidla systému tramtrain přizpůsobena pro provoz na železničních i tramvajových 

tratích, nelze se zcela vyhnout určitým úpravám stávající infrastruktury.  

Vztah kolo - kolejnice 
Jedním z klíčových prvků vzájemného působení vozidla a dopravní cesty je vztah kolo – 

kolejnice. Vzhledem k odlišné konstrukci kolejového svršku železniční a tramvajové trati je třeba tento 
vztah uspokojivě vyřešit tak, aby nedocházelo k nadměrnému ojíždění kolejnic obou systémů a aby 
byl zachován jízdní komfort při průjezdu vozidla přes výhybky či kolejová křížení. Z technického 
hlediska lze tento problém řešit v podstatě dvěma způsoby.  

První možností je použití žlábkových kolejnic se širším a hlubším žlábkem, vhodných 
pro pojíždění tramvajovým i železničním profilem kola. Jedná se například o kolejnice typu NP4. 
V místech s otevřeným kolejovým ložem je možné použít širokopatní kolejnice tvaru S49. 

Druhou možností je konstrukce zcela nového profilu kola vozidel tramtrain, umožňujícího jízdu 
po tramvajovém i železničním svršku. Toto řešení se zdá být vhodnější, protože minimalizuje zásahy 
do stávající kolejové sítě. Mnozí výrobci kolejových vozidel již tuto problematiku zdárně řeší. 

Napájení 
Vozidla systému tramtrain je zpravidla nutné provozovat pod různými trakčními soustavami. 

V úsecích, kde vozidla sdílí dopravní cestu se železnicí, to bývá napětí 3 kV= nebo 25 kV~. 
Je samozřejmě možné i v tomto případě zřídit napájecí systém městského typu, to znamená 600 
či 750 V=, a to za předpokladu, že trať není elektrizovaná a s její elektrizací se ani výhledově nepočítá 
(například úsek Vratislavice nad Nisou – Jablonec nad Nisou v systému RegioTram Nisa). 

V případě městského intravilánu bývá napětí v tramvajové síti 600 nebo 750 V=. Ani tuto 
podmínku není nutno striktně dodržovat, a to zejména v případech, kde trať nevede v přímé blízkosti 
zástavby či významných inženýrských sítí. 

Důležitým aspektem při návrhu napájení systému tramtrain je stykové místo trakčních soustav. 
To by se v zásadě nemělo nacházet v železničních stanicích, neboť při souběhu dvou trakčních 
vedení o různém napětí dochází k jejich vzájemnému ovlivňování (indukované napětí). Takto 
indukované napětí může přesáhnout určitou mez a může nepříznivě působit v trolejové síti tramvajové 
trakce. Stykové místo by tedy mělo být pokud možno mimo stanici a ve vodorovném úseku tratě, 
neboť vozidla tímto místem projíždějí bez odběru trakčního proudu a musí tudíž mít dostatečnou 
rychlost pro průjezd setrvačností v obou směrech. 

Průjezdný průřez 
Systém tramtrain samozřejmě musí respektovat průjezdný průřez železniční i tramvajové trati. 

Tento problém se na první pohled může zdát zanedbatelný, neboť vozidla systému TramTrain vychází 
svými rozměry z požadavků na vozidla v městském provozu, tedy tramvají. Právě to však může být 
klíčovým problémem, a to zejména při konstrukci nástupišť u železničních tratí. 



Nástupiště 
Vzhledem k rozdílným rozměrům tramvajových a železničních vozidel je potřeba navrhnout 

nástupiště tak, aby vyhovovala oběma systémům, tj. aby nástupiště příměstské tramvaje 
neomezovala železniční provoz a naopak. Protože jízda tramvajových vozidel po železniční síti nemá 
prozatím v České republice precedent a s touto možností nepočítají platné vyhlášky ani technické 
normy, je nutné při konstrukci nástupišť uplatnit řadu výjimek. Z prostorových i provozních důvodů 
je vhodné navrhnout jednotné nástupiště tak, aby vyhovovalo jak pro nástup a výstup cestujících 
z vozidla tramtrain, tak z klasických železničních vozů. 

Při respektování těchto podmínek se naskýtají v podstatě dva způsoby konstrukce společných 
nástupišť. Prvním z nich je dodržení všech zásad pro navrhování nástupišť pro železniční tratě. 
Vzniklý horizontální a vertikální rozdíl mezi vozidlem tramtrain a nástupní hranou lze řešit pomocí 
výsuvných ramp u všech dveří vozidla. Tento způsob má však své odpůrce, neboť mnoho lidí stále 
zastává názor, že čím složitější technologie, tím je větší pravděpodobnost její poruchy. 

 

Obrázek 1: Detail možného uspořádání nástupiště 

Druhou možností je konstrukce nástupiště dle obr. 1. Spočívá v úpravě úrovňového nástupiště, 
respektive v jeho přisunutí k ose koleje až na hranici železničního průjezdného průřezu. Takto 
upravené nástupiště může sloužit zároveň pro železnici i tramtrain. Při výšce podlahy vozidla tramtrain 
350 mm nad temenem kolejnice (TK) nástupiště splňuje jednu z podmínek nízkopodlažního přístupu, 
a to výšku podlahy 150 mm nad nástupní hranou. Je ovšem překročena horizontální vzdálenost. 
V tomto případě činí 170 mm oproti požadovaným 100 mm. Tento rozdíl je lehce překonatelný, navíc 
zcela běžný například při nástupu a výstupu z autobusů či tramvají. Pro osoby se sníženou 
pohyblivostí by bylo vhodné vozidlo doplnit výsuvnou rampou alespoň u jedněch dveří. 

 

 

 

 

 

 



Obrázek 2: Řešení rozdílných poloh dvou nástupištních hran za sebou (Stollberg, Německo) 

Zabezpečovací a sdělovací zařízení 
Důležitou a nedílnou součástí každého dopravního systému je řádně fungující a spolehlivé 

zabezpečovací a sdělovací zařízení. V případě systému tramtrain je to vlastně požadavek dvojí. 
Vozidlo musí komunikovat se zabezpečovacím zařízením železnice, respektive musí umožňovat 
přenos signálu vlakového zabezpečovače (VZ) k řidiči vozidla. Při jízdě po tramvajové síti není nutné 
zvláštní zabezpečovací zařízení, neboť se jízda řídí dle rozhledových poměrů (jízda za předchozím 
vozidlem, světelná signalizační zařízení apod.). 

Sdělovací zařízení vozidel Tramtrain musí umožňovat neustálou radiovou komunikaci jak 
s dispečerem tramvajového provozu, tak s dispečerem železničního provozu. 

4. Rozhodující požadavky na vozidla 
Jelikož v České republice dosud nejsou provozována žádná podobná vozidla, nejsou stanoveny 

jejich provozní parametry a potřebné vybavení. Na základě zkušeností z již provozovaných systémů 
v zahraničí je níže sestaven výčet nezbytného vybavení a technických parametrů vozidla s ohledem 
na provozní a technické požadavky infrastruktury, ale i pohodlí pro cestující. Údaje vesměs vychází 
z platných norem pro provoz tramvajových vozidel v České republice. 

 



• obousměrné vozidlo  
• široké (dvoukřídlé) posuvné vstupní dveře po obou stranách vozidla 
• pokud možno rovnoměrné uspořádání vstupních dveří po délce soupravy 
• kapacita vozidla min. 80 míst k sezení (jednopodlažní článkové vozidlo) 
• závislá trakce, vrchní odběr elektrického proudu 
• napájecí napětí 3 kV= / 25 kV~ (železnice), 600 V= / 750 V=  (město)  
• možnost jízdy podle rozhledových poměrů 
• rychlost alespoň 100 km/h  
• rozchod 1435 mm 
• šířka skříně vozu 2,65 m 
• délka článkového vozidla max. 40 m 
• zrychlení min. 1,1 m/s2, zpomalení min. 1,12 m/s2 provozní brzda, 2,3 m/s2 kolejová brzda 
• výška nástupních prostor 330 - 350 mm nad temenem kolejnice 
• průjezd oblouku o minimálním poloměru 20 m 
• stoupavost 70 ‰ 
• stlačovací síla minimálně 600 kN (lépe 800 kN) 
• směrová a brzdová světla 
• vnější boční sklopná zpětná zrcátka na obou stanovištích 
• plošiny pro vyrovnání horizontálních rozdílů mezi podlahou vozidla a nástupištěm 

alespoň u jedněch dveří  
• informační panely na čelech, bocích a uvnitř vozidla 
• přenos signálu vlakového zabezpečovače železnice 
• automatická spřáhla pro rychlé spřahování vozidel do souprav 

Tabulka 3: Základní parametry vozidel 

Vozidla systému tramtrain by měla mít možnost pracovat ve dvou režimech – v režimu 
„železnice“ nebo „tramvaj“. K tomu se váží i některé funkce vozidla, například při režimu „tramvaj“ 
je zvuková výstraha dávána zvoncem, oproti tomu v režimu „železnice“ houkačkou atd. 

5. Technologické aspekty 
Vlastní skloubení provozu dvou systémů bude znamenat vyřešení některých specifických 

problémů. Řidič vlakotramvaje se od místa vjetí na kolej SŽDC, s. o. bude řídit předpisy Českých drah, 
ze kterých složí zkoušku. Místo styku železniční dráhy celostátní a dráhy tramvajové musí být 
jednoznačně určeno nepřenosným návěstidlem. Na trati mohou být dva typy nástupišť - pro vlaky 
a pro vozidla tramtrain. Pro jejich rozlišení je nutné navrhnout označení konce nástupiště pro systém 
tramtrain zvláštním nepřenosným návěstidlem s návěstí „konec nástupiště tramtrain“ - podobně jako 
je nástupiště vlaků na železnici označeno „konec nástupiště“.  

Kromě toho se styk soustav „tramvaj - železnice“ jeví méně příznivý než styk „speciální železnice 
- železnice“. Důvod je zřejmý: speciální železnice (metro, S-bahn) má vyčleněné vlastní drážní těleso 
a její provoz není nebo je jen omezeně ovlivňován jinými vnějšími faktory. V takových podmínkách 
pak kolejové vozidlo má vysokou pravděpodobnost, že do druhého systému (železnice) přejde 
v předpokládaný čas. Podmínky pro provoz tramvaje jsou z tohoto pohledu méně příznivé. Okolností, 
které mohou způsobit zpoždění, je celá řada (dopravní kalamity, nehody). Přitom zejména na 
jednokolejné trati je velmi žádoucí, aby vozidlo tramtrain přijelo ve stanovenou dobu. Pokud nepojede 
včas, zpoždění se pak přenáší díky křižování v určených stanicích na další následné vlaky. Z tohoto 
pohledu lze charakterizovat předpoklady pro bezkonfliktní provoz následovně: 

 
Návazný systém Železnice 

Lehká železnice Městská dráha 
vícekolejná (segregovaná) výborné velmi dobré 
dvoukolejná velmi dobré přijatelné 
jednokolejná přijatelné málo uspokojivé 

Tabulka 4: Předpoklady pro návaznost systému 



Přesto však lze návaznost zajistit i při přechodu vozidel na jednokolejnou železniční trať, zejména 
vhodně zvoleným místem přechodu mezi oběma systémy (například v blízkosti zastávky, aby vozidla 
mohla vyčkávat na volnou trať během nástupu a výstupu cestujících). 

6. Legislativní aspekty 
Protože v České republice v podstatě není, ani doposud nebyl požadavek na podobný systém, 

není tento problém přímo zanesen ani v legislativní oblasti.  

Zákon č. 266/94 Sb. o dráhách (ve znění zákona 23/2000 Sb.) a Vyhl. č. 173/95 Sb., kterou 
se vydává dopravní řád drah, styk dráhy tramvajové a železniční pro pravidelnou dopravu 
nepředpokládají. Styk drah je míněn pouze ve vztahu mezi železničními dráhami celostátními, 
regionálními, vlečkami a speciálními.  

Podmínky pro styk dráhy tramvajové s železniční by proto musely být zevrubně posouzeny 
dopravními odborníky a následně zapracovány do legislativního rámce. 

Dalším z důležitých úkolů při zavádění systémů tramtrain bude úprava stávajících či vytvoření 
nových Českých státních norem (ČSN), resp. jejich převzetí ze zemí Evropské unie (EN) 
a souvisejících technických předpisů. Rovněž bude nutné vyhotovit předpisy či metodické pokyny 
pro zřizování těchto moderních dopravních systémů. 

7. Výhled systému tramtrain v ČR 
Systém lehké příměstské kolejové dopravy typu tramtrain je možné využít takřka ve všech 

větších městech České republiky. Mnozí představitelé měst či regionů si již tuto možnost uvědomili 
a v některých regionech je již podobný systém ve fázi studií či dokonce projektů. Zatím nejdále je 
město Liberec, kde se připravuje nové propojení tramvajové sítě s Jabloncem nad Nisou po železniční 
trati (trať ČD 034 v úseku Vratislavice nad Nisou – Jablonec nad Nisou dolní nádraží). Provoz by zde 
měl být zahájen v nejbližších letech, snahou je zprovoznit první fázi do Mistrovství světa v klasickém 
lyžování. Návrh zdejšího dopravního systému, nazvaného RegioTram Nisa, je ovšem mnohem 
rozsáhlejší. Počítá s expanzí po železničních tratích od Zittau (Německo) přes Liberec, Tanvald 
a Harrachov až do Jeleniej Góry (Polsko). 

Záměry na zavedení dopravního systému tramtrain existují rovněž v Plzni, velice příhodné 
podmínky pro zřízení dopravního systému, kombinujícího vlak a tramvaj, má také město Ostrava. 
Zde je rozsáhlá síť z části neprovozovaných vleček, které lze po menších úpravách použít pro osobní 
dopravu a nahradit tak některé autobusové linky. V nejbližší době se uvažuje o realizaci takovéhoto 
systému pro spojení Ostrava – Hlučín a Ostrava – Orlová (s případným prodloužením ke Karviné). 
Dalším městem s rozsáhlou tramvajovou sítí, která může být napojena na železniční tratě, je Brno. 
I zde se začínají projevovat snahy o realizaci příměstského systému lehké kolejové dopravy.  

Nepochybně lákavá je možnost využít tohoto systému pro dopravní obsluhu horských 
rekreačních oblastí. Zde by se využily stávající regionální trati, z nichž by pokračovaly „větve“ do 
centrálních partií hor. Vzhledem ke skutečnosti, že tak dojde k výraznému zvýšení úrovně kultury 
cestování, si lze od takového opatření slibovat významné snížení problémů s IAD, které momentálně, 
zejména ve střediscích zimních sportů, panují. K realizaci vícesystémové kolejové dopravy se nabízí 
Orlické hory, Krušné hory, Šumava a též Krkonoše.  

Nezbývá než vyjádřit přání, aby byla v dohledné době překonána všechna úskalí, jdoucí ruku 
v ruce se zaváděním těchto moderních projektů do praxe. Doufejme, že se Česká republika brzy 
zařadí mezi země, kde budou mít obdobné projekty zelenou a že veřejná doprava bude zaujímat čím 
dál větší podíl na přepravním trhu. 


