
Moravskoslezský kraj a systém lehké kolejové dopravy
Historický vývoj železniční infrastruktury v MS kraji započal v roce 1847 uvedením 

do provozu traťového úseku Severní dráhy císaře Ferdinanda z Lipníku nad Bečvou do 
Bohumína. Následně byla zprovozněna odbočka z Bohumína do tehdejšího pruského 
Annabergu (dnes polské Chalupki). Těžba uhlí a překotný industriální rozvoj si vyžádaly 
rychlou výstavbu dalších tratí. Trasování tratí, které měly sloužit především k vytváření zisku  
z nákladní přepravy, podléhalo tomuto cíli. Historickým dědictvím je současné vedení většiny 
tratí ve velké vzdálenosti od přirozených center měst. Proto byly v následujících etapách 
stavěny odbočné tratě, připojující na hlavní železniční síť centra velkých měst a řadu menších 
regionálních center. Takto historicky vzniklá železniční síť byla posléze ještě doplněna řadou 
lokálních železničních a tramvajových tratí, sloužících především místní osobní dopravě. Část 
místních drah (především všechny úzkorozchodné regionální tramvajové dráhy) byla do 
poloviny 70. let minulého století zrušena (především z důvodu špatného technického stavu a 
nekonkurenceschopnosti se silniční dopravou) a doprava na nich byla nahrazena autobusy, 
využívající tehdy dobudovávanou vysoce kvalitní silniční síť v centrální části MS kraje. 
Specifikou MS kraje je neexistence jednoho velkého centra s radiálními dopravními vztahy 
vůči okolnímu regionu (jako ve většině jiných krajů), ale historický vývoj průmyslu přinesl 
vznik několika velkých měst, nalézajících se v centrální části kraje na relativně malém 
prostoru. V této aglomeraci žije přes 1 milion obyvatel a mezi všemi jejími centry existují 
silné přepravní vztahy. Vzhledem k plošné rozloze aglomerace, rozmístění průmyslových 
podniků  a větších sídelních celků existuje velké množství míst přepravní poptávky s potřebou 
celodenní dopravní obsluhy. Centrální část MS kraje je sice dobře vybavena silniční 
infrastrukturou, ale vzrůstající IAD již začíná způsobovat problémy v centrech měst, 
především s parkováním. Během posledních 50 let byla železniční síť v průmyslové části  
Ostravska významně modernizována, ovšem pouze se zaměřením na dostatečnou výkonnost 
pro nákladní dopravu. Teprve v poslední době probíhají modernizace se zaměřením na 
zvýšení traťové rychlosti a na celkové zvýšení kvality i v osobní dopravě.

Železniční doprava v současné době zajišťuje regionální dopravu jen na některých 
hlavních přepravních směrech. Na ostatních důležitých osách je buď nekonkurenceschopná 
vůči silniční dopravě nebo tam vůbec neexistuje potřebná infrastruktura.  

S cílem pokusit se změnit dlouhodobě nízký podíl železniční dopravy v regionálních 
dopravních systémech v MS kraji vypracovaly ČD v roce 200 studii REDOSO (Regionální 
doprava na Ostravsku). V této studii byly definovány tehdejší a výhledové přepravní proudy, 
navrženy úpravy, modernizace a přestavby železničních tratí a stanic, nové železniční 
zastávky, přestupní terminály návazné dopravy a bylo zde rovněž doporučeno zavedení 
vlakotramvajových linek. 

Především v ostravské aglomeraci existují velmi silné přepravní vztahy mezi několika 
nejvýznamnějšími místy přepravní poptávky, které svou velikostí a intenzitou bezesporu 
korespondují s parametry kolejové dopravy. Jde především o relace Ostrava – Hlučín –
Opava, Ostrava – Orlová a Ostrava – Havířov. Proto se další úsilí na základě závěrů studie 
REDOSO zaměřilo právě na posouzení možností vytvoření kolejových systémů na uvedených 
relacích. 

Ostrava – Hlučín - Opava
Kolejové spojení Ostravy s Hlučínem již v minulosti existovalo. Již v r. 1895 

vybudovala společnost Císařských pruských drah (KPEV) železniční trať z Opavy přes 
Kravaře ve Slezsku a Chuchelnou do Ratiboře v dnešním Polsku. Teprve v r. 1913 stejná 
společnost postavila odbočující trať z Kravařů ve Slezsku do Hlučína. Tato trať měla 
pokračovat přes Petřkovice do dnešních polských Chalupek. Vlivem tehdejších válečných 
událostí však stavba byla přerušena a až po válce ukončena v roce 1925 v Petřkovicích. 



Pokračování do Chalupek nebylo nikdy dokončeno z důvodu změny státních hranic. V době 
ukončení stavby v Petřkovicích sílil názor, že trať by měla být dostavěna až do Ostravy, ale 
k tomu také nikdy nedošlo. Až po II. světové válce, v době, kdy se z Ostravska stalo „Ocelové 
srdce republiky“ a bylo třeba přepravovat podstatně vyšší množství cestujících než kdykoliv 
předtím, v roce 1950, došlo k zajímavému řešení. Z Ostravy-Přívozu do Petřkovic byla 
vybudována nová tramvajová trať a původní železniční trať z Petřkovic do Hlučína byla 
elektrizována a změněna na tramvajovou. Krátký koncový úsek s nádražím v Petřkovicích byl 
zrušen. Třívozové tramvajové soupravy jezdily mezi Ostravou a Hlučínem v dopravní špičce 
v intervalu 12 minut. V Hlučíně byl přestup mezi tramvajemi a vlaky ve směru na Opavu. 
Postupem času však došlo k neshodám ve financování provozu tramvajové dopravy mezi 
dvěma okresy a hlavně k potřebě urychlené výstavby nové silnice I/56, pro níž byla jako 
optimální trasa vybrána právě tramvajová trať, Proto v roce 1982 došlo k zastavení 
tramvajové dopravy mezi Ostravou a Hlučínem s tím, že po nově vybudované silnici, vedoucí 
zčásti po tělese dráhy, bude hromadná doprava zajišťována trolejbusy. Ale ani k realizaci 
tohoto řešení nikdy nedošlo a doprava je tak od roku 1982 do současnosti zajišťována jen 
autobusy. Autobusová doprava je vzhledem k silnému přepravnímu proudu po období celého 
dne velmi silná, je vypravováno až 135 spojů denně.

Každodenní setkávání tramvají a vlaků v žst Hlučín je bohužel minulostí 

Proto se v odborných kruzích i mezi uživateli veřejné dopravy již velmi dlouho a stále 
více hovoří o potřebě znovuzavedení nějaké vyšší formy veřejné dopravy z Opavy přes 
Hlučín do Ostravy. Proto České dráhy v návaznosti na závěry studie REDOSO objednaly 
v roce 2004 u firmy DIPRO technicko – ekonomickou studii kolejového spojení Ostravy 
s Hlučínem. Šlo v podstatě o vyhledávací studii možných kolejových tras ve variantách 
klasická železnice, lehká železnice a vlakotramvaj. Jako optimální řešení studie prokázala 
spojení pomocí  vlakotramvaje. V návaznosti na toto doporučení jsme návazně zadali územně 
technickou studii kolejové trasy pro toto vlakotramvajové spojení.



Trasa kolejového spojení Ostrava – Hlučín - Opava

 Byla řešena již dosti podrobně celá trasa z Opavy-východ přes Hlučín do Ostravy. 
Tato následná studie byla spolufinancována SFDI. Závěry studie byly prezentovány 9.2.2005 
všem zúčastněným subjektům a k vedení navrhované trasy nebyly žádné připomínky. 
Dokonce se podařilo získat i přízeň obce Ludgeřovice, která se původně stavěla ostře proti 
záměru vést trať po hlavní uliční komunikaci v obci.



Návrh vedení nové trati v souběhu se silnicí I/56
Výsledný návrh představuje v podstatě tramvajovou trať, která vychází z pokračování 

současné tramvajové trati, nyní ukončené na smyčce Černý Potok. Tramvajová trať je vedena 
z části po vlastním tělese, z části pak po uličních nebo silničních tělesech. Oproti původnímu 
záměru vystavět trať na původním drážním tělese po vybudování nové rychlostní komunikace 
I/56 bylo navrženo její vedení po hlavní komunikaci obce Ludgeřovice. Tímto řešením 
zůstává současná silnice I/56, vedená po obvodu obce, nadále k dispozici sílící IAD a 
umožňuje odvedení tranzitní dopravy z obce. Tramvajová trať vytváří v obci základ nového 
urbanistického řešení. V Hlučíně je navrženo jak propojení se železniční tratí, tak velká 
bloková tramvajová smyčka, umožňující obsluhu centrální části města. Po nové trati mohou 
být provozovány jak klasické tramvaje, které svou jízdu ukončí buď na nádraží nebo projedou 
městskou smyčkou a vrátí se zpět do Ostravy, tak vlakotramvaje, které z hlučínského nádraží 
budou pokračovat po elektrizované (3 kV ss) železniční trati do žst Opava-východ.

Hlavní komunikace obce Ludgeřovice s vlakotramvajemi

Trasu z Náměstí Republiky v Ostravě na nádraží v Hlučíně by tramvaje ujely za 
32 minut. Přepravní proud činí zhruba 9000 cestujících za 24 hodin, hodnota investice čibí 
zhruba 2 mld Kč.  

Ostrava – Orlová
Kolejové spojení Ostravy s Orlovou, kde v současné době žije 35 000 obyvatel, 

v minulosti již také existovalo. Zajišťovaly ho úzkorozchodný tramvajový systém, který byl 
v této oblasti rozvíjen v první polovině minulého století. V důsledku intenzivní důlní činnosti 
však v poválečných letech musely být zlikvidovány nejen rozsáhlé části poddolovaných města 
a obcí, ale spolu s nimi byla postupně zlikvidována celá síť úzkorozchodných tramvajových 
tratí. Rok 1973 byl rokem, kdy úzkorozchodné tramvaje na svoji poslední linku vyjely 
naposledy. Úzkorozchodné tramvaje byly nahrazeny normálněrozchodnými tramvajemi a 



trolejbusy pouze na malé části původní sítě v rámci města Ostravy. Město Orlová přišlo 
rovněž i o kolejové spojení klasickou železnicí, když ze stejných důvodů, výše uvedených, 
došlo k zastavení železniční dopravy na původní Košicko – bohumínské dráze a doprava byla 
převedena na nově vystavěnou trať (přeložku), vedenou zcela jinou trasou o mnoho kilometrů 
severněji od města. Veškerou tíhu hromadné dopravy osob tak převzala autobusová doprava. 

ČD rovněž v návaznosti na závěry studie REDOSO za spolufinancování SFDI 
objednaly u firmy DIPRO technicko-ekonomickou studii kolejového spojení Orlové 
s Ostravou systémem vlakotramvaje. Studie posuzovala několik možností s využitím 
tramvajových  tratí DPO, železničních tratí SŽDC a vlečkových tratí OKD. Studie byla 
dokončena v roce 2006 a na základě jejích výsledků bylo rozhodnuto  o optimální variantě. 
Tou je využití železniční trati SŽDC z Ostravy hl.n. do Ostravy Hrušova, kde vlakotramvaje 
odbočí na trasu vedenou koridorem vlečky OKD (buď po stejné nebo vlastní koleji). Projedou 
areálem bývalého dolu Heřmanice, který má předpoklady stát se rozvojovou průmyslovou 
zónou, Rychvaldem a na okraji Karviné odbočí na nově vybudovanou tramvajovou trať, 
vedenou po hlavní městské komunikaci až na stávající autobusové nádraží.

Posuzované varianty tras vlakotramvaje mezo Ostravou a Orlovou (optimá,ní varianta je 
znázorněna červeně)

V současné době je na základě objednávky SŽDC za spolufinancování SFDI firmou 
Dopravní projektování Ostrava zpracovávána územně technická studie tohoto 
vlakotramvajového spojení. 



Průjezd vlakotramvají ulicí Slezskou v Orlové

Průjezd vlakotramvaje mezi zastávkami Lutyně,střed a Lutyně,poliklinika



Navrhované ukončení  trati vlakotramvaje v terminálu tram/bus (dnešní autobusové nádraží)

Ostrava - Havířov
 Jako další velmi zatížený přepravní směr, vhodný pro přechod na kolejovou dopravu, 

byl ve  studii REDOSO určen směr Ostrava – Havířov. Jedno z největších měst ČR, Havířov, 
je mladé město, zcela nově vzniklé v 50. letech minulého století v souvislosti s budováním 
těžkého průmyslu a rozvojem důlní těžby na Ostravsku. Je to v podstatě obrovské sídliště se 
všemi atributy města. Z dopravního hlediska je jeho velkou nevýhodou poměrně značná 
vzdálenost centrální části a dalších hustě obydlených částí města od železnice. Při použití 
železnice je pro dosažení v podstatě kterékoli části města nutné na nádraží v Havířově 
přestupovat na návazné autobusy. Tato skutečnost významně znehodnocuje jinak poměrně 
rychlé železniční spojení Ostravy s nádražím v Havířově, které bude ještě podstatně urychleno 
a usnadněno po dokončení všech současných investic v uzlu Ostrava (elektrizace tratě 
Ostrava hl.n. – Ostrava-Kunčice, zastávka Ostrava-centrum, zdopravnění spojovacího 
oblouku v Ostravě na hl.n.). To umožní vedení přímých vlaků z Ostravy-Svinova přes 
Ostravu-centrum do žst Havířov. 

Právě tuto výhodu velmi rychlého spojení všech rozhodujících částí města Ostravy 
s nádražím v Havířově by mohla využívat vlakotramvajová linka, jejíž spoje by v žst Havířov 
odbočily na nově vybudovanou tramvajovou trať a buď po hlavní komunikaci nebo paralelně 
s ní by procházely celým městem, na jehož jihovýchodním konci by byly ukončeny. 
V budoucnu by případně mohly pokračovat až k vodní nádrži Těrlicko. V Ostravě se 
připravuje výstavba nové centrální části města v prostoru bývalé koksovny Karolína. Tento 
prostor je v těsné blízkosti současné žst Ostrava-střed a je uvažováno i s výstavbou 
tramvajové tratě do tohoto nového centra. Nabízí se tedy možnost propojení tramvajové tratě 
a železnice v prostoru žst Ostrava-střed. Některé vlakotramvajové linky by pak mohly být 
vedeny mezi centry měst Ostravy a Havířova, využívajíce pro rychlé překonání meziměstské 
vzdálenosti již existující železniční trať. 

Potřebná studie možného kolejového spojení nebyla dosud zadána. V současné době 
se snaží podpořit záměry rozvoje vlakotramvajových systémů na Ostravsku Magistrát města 



Ostravy. Cílem jeho snah by mělo být vypracování provozně-technicko-ekonomické studie 
tohoto systému na Ostravsku. 

______________________________________
Ing. Bohumil Pokorný
Generální ředitelství Českých drah,
Odbor strategie a informatiky

Telefon: + 420 972 232 221
E-mail: pokornyb@gr.cd.cz
www.cd.cz      


