
Nové možnosti kolejové dopravy v regionech 

Po politických změnách v naší společnosti před 20 lety nastaly i změny hospodářské a 
sociální, které se mimo jiné projevují i v odklonu od užívání veřejné hromadné dopravy. 
Především centra větších měst jsou již dnes zcela neúnosně zaplavována neřízeným rozvojem 
individuální automobilové dopravy, na příjezdových i hlavních městských komunikacích se 
vytvářejí dopravní kongesce. Osobní automobil umožňuje dosažení téměř jakéhokoliv cíle bez 
přestupování a čekání na návazné přípoje a přitom poskytuje pocit osobní svobody 
cestujících. Všechny výhody osobního automobilu  jsou umocňovány jeho stále dokonalejší 
konstrukcí a zlepšováním prvků ovlivňujících komfort přepravy. Jestliže je navíc veřejná 
osobní doprava pomalá, s malou hustotou nabízených spojů, bez zastávek v místech 
významné přepravní poptávky, bez odpovídajícího vybavení v zastávkách a terminálech a bez 
garantované návaznosti jednotlivých spojů různých druhů dopravy, není atraktivní a cestující 
dávají před veřejnou dopravou přednost individuální automobilové dopravě, případně 
vyžadují zavedení dopravy autobusové místo železniční (neboť autobusová  doprava většinou 
umožňuje nabízet větší množství spojů vedených v bezprostřední blízkosti míst přepravní 
poptávky). Stále se zvyšující automobilová doprava z  jednotlivých směrů do centra regionu 
představuje především pro toto centrum a okolí jeho příjezdových komunikací velké zatížení 
životního prostředí. Značné množství, v některých lokalitách dokonce většina obyvatel ze 
spádových oblastí, dojíždí jak do zaměstnání, tak za nákupy, kulturou a dalšími účely do 
přirozených center jen svými automobily. Růst individuálního  motorismu vede k dalším 
požadavkům na rozšiřování stávajících a stavbu nových komunikací, parkovišť a dalších 
zařízení souvisejících s automobilovou dopravou. Již v současnosti se řada větších měst 
potýká s  každodenními dlouhotrvajícími zácpami v dobách dopravních špiček a 
s nedostatkem parkovacích míst především v centrálních částech. 

Tento nepříznivý vývoj mohou výrazným způsobem zmírnit pouze kvalitně fungující 
systémy veřejné osobní dopravy s vysokým podílem kolejové dopravy, nabízející rychlou, 
spolehlivou  a pohodlnou dopravu mezi jednotlivými místy přepravní poptávky. Veřejná 
osobní doprava bude cestujícími akceptována jedině za předpokladu, že se stane atraktivní 
alternativou individuálnímu motorismu. Kvalitně fungující kolejová doprava ve spolupráci 
s ostatními druhy veřejné dopravy musí  převzít hlavní přepravní proudy cestujících 
především v blízkosti velkých center osídlení, rekreace a turistiky. Pro dosažení 
konkurenceschopnosti veřejné (a především pak kolejové dopravy) na přepravním trhu musí 
být proto jednak harmonizovány podmínky pro všechny druhy dopravy a železniční doprava 
musí najít způsoby, jak maximálně potlačit nevýhody plynoucí z jejího technického principu a 
používaných technologií. Kromě toho musí být vytvořena dobrá a spolehlivá návaznost mezi 
železniční a autobusovou dopravou. Z konkurentů se musí v tomto případě stát 
spolupracovníci.  Tyto způsoby jsou dnes v Evropě usilovně hledány a kolejová doprava  
v bohatších zemích prožívá bouřlivý rozvoj. Stejným způsobem musíme v problematice 
postupovat i v našich poměrech. 

Dosažení tohoto cíle není jednoduché. Železniční doprava si s sebou nese ze své 
dlouhé historie řadu negativ. Osobní doprava je provozována většinou na tratích, jejichž 
technické parametry jsou dány technickými možnostmi dopravních prostředků, pro které byly 
před 160 až 90 lety budovány. Veškerá doprava se tehdy provozovala vlaky taženými parními 
lokomotivami s nízkým výkonem. Tratě byly stavěny pro smíšenou osobní i  nákladní 
dopravu a musely umožnit dopravu relativně těžkých vlaků s nízkými trakčními náklady, 
přičemž na nákladní dopravu jako na hlavní zdroj zisku ze železničního podnikání byl kladen 
stěžejní důraz. Důsledkem takto stavěných tratí je v řadě případů podstatně větší stavební 



délka jejich trasy než u silnic pro stejná spojení. V mnoha případech je ze stejného důvodu 
trasa železniční trati vedena ve značné vzdálenosti od míst vzniku přepravní poptávky 
cestujících. Ve významnějších místech proto musí být organizována ještě dodatečná návazná 
doprava mezi stanicí železnice a zdrojem přepravy. 

Cesta ke konkurenceschopnosti železniční dopravy vůči individuálnímu motorismu 
musí vést především jak přes využití nejmodernějších technických prostředků a technologií, 
tak přes snižování všech neproduktivních nákladů jak ve vlastním provozu, tak při konstrukci 
technických zařízení a v používaných technologiích. Železniční vozidla byla dosud 
konstruována podle zcela jiných zásad než vozidla silniční, což se projevuje především v 
podstatně vyšší hmotností dopravního prostředku připadající na jednoho přepravovaného 
cestujícího. Technologie železniční dopravy vyžaduje další technická zařízení, která silniční 
doprava nemá. Vyšší hmotnost vlakových souprav a nutnost pořizování a provozu uvedených 
technických zařízení snižuje výhodu nízké energetické náročnosti a v některých případech, 
především při menších přepravních proudech cestujících, tuto výhodu zcela stírá. Tento 
problém se týká především regionálních tratí s malými přepravními proudy cestujících.

Značnou nevýhodou železniční dopravy je poměrně vysoký podíl tzv. nezávislých 
nákladů na celkových nákladech. Nezávislé náklady představují především odpisy 
železničního spodku, svršku, umělých staveb, zabezpečovacího zařízení, mzdové náklady na 
pracovníky, zajišťující řízení provozu a provozuschopnost dráhy, významnou roli hraje 
rovněž vysoká mrtvá hmotnost železničních vozidel. Aby se železniční doprava přiblížila 
nebo předčila dopravu silniční v celkové hospodárnosti postavené na v současné době 
používaných ukazatelích, musí se podíl nezávislých nákladů na celkových nákladech výrazně 
snížit. To je možné dosáhnout jedině podstatným zvýšením dopravy na železniční trati při 
současném snížení všech nezávislých nákladů. Zvýšení dopravy ovšem musí být smysluplné, 
tzn., že vlaky musí jezdit dostatečně vytížené. Spolu s tím je třeba hledat cesty, jak snižovat 
výši nezávislých nákladů. Je tedy potřebné v těch přepravních směrech, kde existují silné 
přepravní proudy cestujících, vytvořit takové podmínky, aby se přeprava po železnici stala 
atraktivní i pro tu většinu cestujících, která v současnosti dává přednost individuální 
automobilové nebo autobusové dopravě. Jak toho dosáhnout? Relativně nejjednodušší řešení 
se nabízí v případě tratí, které jsou vedeny hustě osídlenými oblastmi v blízkosti míst 
přepravní poptávky, kolem velkých průmyslových podniků a spojují významné obce 
s přirozeným centrem regionu. Zde je potřebné pro zvýšení atraktivnosti železničního spojení 
především přizpůsobit nabídku přepravní poptávce zhuštěním počtu spojů, vybudováním 
nových zastávek v místech přepravní poptávky, zajistit místně a časově návaznou 
autobusovou dopravu se zaručenými spoji, zřídit parkoviště pro osobní automobily (P+R) a 
stanoviště pro jízdní kola cestujících (B+R). Nejlepším řešením je ovšem všechna tato 
opatření skloubit do integrovaného dopravního systému s jedním tarifním odbavením. Je také 
potřeba železniční tratě modernizovat s cílem zvýšení jejich propustné výkonnosti, zrychlení 
přepravy a snížení provozních nákladů. Spolu s modernizací tratí je třeba modernizovat i 
vozidlový park pro osobní dopravu, rovněž s cílem zvýšení cestovního komfortu, snížení 
provozních nákladů a zvýšení spolehlivosti. 



Typická bezbariérová návaznost (přestup hrana/hrana) ve Švýcarsku. Návaznost lehkého
kolejového systému a autobusu na konečná stanici lehké elektrické úzkorozchodné dráhy 

z Lausanne do Bercheru (Berchen, foto autor).

Dosud jsem uváděl pouze všeobecně známé možnosti zvyšování 
konkurenceschopnosti železniční dopravy. Jaké jsou další možnosti maximálního potlačení 
nevýhod plynoucích z principu a technologií používaných v železniční dopravě? Jednou z cest 
je použití lehkých kolejových vozidel, při jejichž stavbě jsou využívány konstrukční prvky a 
zkušenosti ze stavby autobusů a tramvají. Vylehčená stavba uvedených kolejových vozidel 
snižuje podíl mrtvé hmotnosti vozidla připadající na jednoho  přepravovaného cestujícího a 
tím i spotřebu trakční energie. Hodnotou těchto ukazatelů se tak tato vozidla přibližují 
autobusům a tramvajím. Lehká vozidla mají při dostatečné hodnotě instalovaného výkonu 
lepší dynamické vlastnosti při rozjezdu i brždění než klasické železniční soupravy nebo těžké 
motorové vozy nebo elektrické jednotky. Rovněž silové působení na železniční trať je u 
lehčích vozidel příznivější. Proto je trať těmito vozidly méně namáhána a opotřebovávána a 
některé úseky včetně úseků v obloucích mohou být pojížděny vyšší rychlostí než u dosud 
používaných vozidel. Zásadní výhodou těchto vozidel však je možnost jejich přechodu na 
kolejové dráhy lehké stavby, stavěné pouze pro provoz lehkých vozidel. Jedná se buď o již 
existující tramvajové tratě nebo o zcela nové kolejové dráhy, postavené podle obdobných 
zásad jako tramvajové tratě. Možnost přechodu lehkých kolejových vozidel z klasické 
železniční tratě na lehkou kolejovou dráhu je obrovským přínosem pro možnost podstatně 
většího uplatnění kolejové dopravy v regionálních dopravních systémech. Hlavními přínosy 
těchto lehkých integrovaných kolejových systémů jsou snížení energetické náročnosti při 
realizaci stejného přepravního objemu oproti současným klasickým způsobům regionální 
dopravy (tj. oproti kombinaci dopravy železniční, autobusové a MHD) a především možnost 



vytváření bezpřestupových přímých spojení mezi významnými místy přepravní poptávky, což 
urychluje přepravu, zvyšuje přepravní komfort, snižuje celkovou potřebu dopravních 
prostředků a tedy významně zvyšuje úroveň konkurenceschopnosti kolejové dopravy vůči 
přímým autobusovým linkám i vůči individuální automobilové dopravě. Pro lehká kolejová 
vozidla, způsobilá pro přechod mezi tramvajovými a železničními tratěmi, a  která mohu být 
stavěna jak v motorové, tak v elektrické trakci, se vžívá název vlakotramvaj (mezinárodně 
TRAM-TRAIN).

Na trati Pro Rail z Goudy do Alphen ad Rijn (Holandsko) byly původně v provozu těžké 
klasické elektrické jednotky (Alphen ad Rijn, foto autor). Vpravo je vidět nízké nástupiště pro 

vlakotramvaje.



Těžké elektrické jednotky byly nahrazeny lehkými vlakotramvajemi dopravce NS (výrobce 
Bombardier, foto Pk)

Vlakotramvaje představují vrchol technického řešení vozidel provozovaných 
v lehkých kolejových systémech. Použití těchto vozidel odstraňuje nutnost přestupů 
cestujících mezi MHD a železnicí a umožňuje přímé cestování z centra měst do jednotlivých 
míst na stávajících železničních tratích. Ve městech, kde je to zdůvodněno dostatečnými 
přepravními proudy, je tak možné postavit tramvajovou trať odbočující ze železniční trati a 
přepravovat cestující opět bez přestupu do významných míst ve městě. Tímto způsobem 
mohou získat tramvajovou dopravu i menší města, kde pouze v jednom nebo velmi málo 
přepravních směrech a třeba jen v části dne existují přepravní proudy vhodné k realizaci 
tramvajovou dopravou. Tato města by samostatný systém tramvajové dopravy 
z ekonomických důvodů nikdy nevybudovala. Stávající železniční trať je v tomto případě 
využita nejen pro dopravní obsluhu obcí ležících na trati, ale i jako příjezdová trať, po níž 
vlakotramvaje přijedou do jiného města a přecházejí na jeho tramvajovou síť. Využití lehkého 
integrovaného kolejového systému tak umožní podstatné zvýšení dopravní obsluhy regionu 
kolejovou dopravu při celkově nižších požadavcích na množství dopravních prostředků. 
Přechodem integrovaných tramvají na nové tramvajové tratě v jiných městech se počet těchto 
vozidel zvýší jen málo, přitom se však významně zvýší jejich využití. 



Vlakotramvaj SNCF pro Transilien (dopravce v příměstské dopravě v Il-de-France). Dočasná 
konečná stanice Bondy (foto autor)



Bezbariérový vstup do vlakotramvaje SNCF (vlakotramvaj Avanto od fy Siemens). 
Výsuvným schůdkem je překonávána mezera mezi hranou nástupiště a skříní vozidla. 
Vlakotramvaje přecházející na městskou tramvajovou síť mají užší obrys skříně než 

železniční vozidla (foto autor).

Lehké kolejové dráhy pro lehká vozidla elektrické nebo motorové trakce jsou tratě, 
blížící se svým pojetím klasickým tramvajovým tratím, tak jak je známe z dnešních 
tramvajových systémů dopravních podniků. Oproti klasickým železničním tratím mají mimo 
jiné výhodu v tom, že mohou být vedeny poměrně jednoduše i v náročných směrových a 
sklonových poměrech a v uličních komunikacích. To umožňuje přivedení linek 
provozovaných lehkými kolejovými vozidly v podstatě do libovolného místa přepravní 
poptávky. Těmito lehkými kolejovými drahami nemusí být zdaleka jen současné nebo nově 
postavené tramvajové tratě, ale mohou být využity také jak tratě jiných vlastníků než SŽDC 
včetně vleček, tak nově postavená pokračování současných tratí nebo odbočky z nich, stavěné 
samozřejmě jako lehké kolejové dráhy, na něž nebudou přecházet klasická kolejová vozidla.



Trať RFF Bondy – Aulnay-sous-Bois po přestavbě z klasické na lehkou železnici. Jedna 
z nových zastávek, která na původní trati nebyla, Lycée-Cargan (foto autor).



Přeměna klasické železniční trati na lehkou kolejovou dráhu umožnila mimoúrovňové křížení 
(Cargan, trať RFF, Il-de-France, foto autor).

Klasickým případem, kdy použití lehkých kolejových vozidel výrazně zvýší podíl 
kolejové dopravy v regionální osobní dopravě, je prodloužení stávající železniční tratě 
pomocí lehké kolejové dráhy vedené v uliční komunikaci až do centra obce (značná část 
železničních stanic koncových železničních tratí leží ve vzdálenosti 1 až 2 km od center 
významných obcí, které tyto koncové tratě napojují na železniční síť). V případě, že 
významné místo přepravní poptávky leží ve větší vzdálenosti stranou od železniční tratě, lze 
postavit odbočující lehkou kolejovou dráhu, která prochází tímto významným místem 
(například významnou obcí, průmyslovou oblastí, oblastí obchodních a jiných 
podnikatelských aktivit apod). Dráhu je podle okolností možné v těchto místech ukončit nebo 
po průchodu těmito místy opět napojit na původní trať. Část spojů nebo všechny spoje pak 
budou projíždět po této nové trati a původní trať může sloužit nadále jenom dálkové osobní 
dopravě klasickými vlakovými soupravami nebo běžné nákladní dopravě. Různými 
kombinacemi využití stávajících železničních, tramvajových a vlečkových tratí 
s novostavbami lehkých kolejových drah a použitím různých typů lehkých kolejových vozidel 
lze vytvářet libovolné modely kolejových dopravních systémů.



Moderní vozidla umožňují jednoduché prodloužení stávající trati a ukončení v místě 
přepravní poptávky (Marilleva, Itálie, foto autor).



Propojení tramvajové trati a železnice (Wörth, Německo, foto autor)



Vlakotramvaj, která přijela po železniční trati z Karlsruhe, projíždí ulicemi města Wörth. 
Jednokolejná tramvajová trať odbočuje ve středu kruhového objezdu. I ve státě, tvrdě 

vyžadujícím plnění norem, je možné najít bezpečné a nekomplikované řešení (foto autor). 
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Schéma možností lehkých kolejových systémů

Lehké kolejové systémy se již řadu let provozují především na úzkorozchodných 
švýcarských soukromých železnicích. Jejich uplatnění však získalo zcela nový rozměr po roce 
1992, kdy v německém městě Karlsruhe a jeho okolí byla poprvé na světě zavedena doprava
vlakotramvajemi, přecházejícími z tramvajových tratí tamního dopravního podniku (KVG) na 
koleje celostátní železnice (DB Netz). Tento lehký kolejový systém se neustále rozšiřuje na 
další tratě DB Netz i soukromých vlastníků a postupně jsou budovány odbočné tramvajové 
tratě v důležitých městech v blízkém i vzdálenějším okolí města Karlsruhe. Poté začala tento 
systém budovat nebo připravovat další města a regiony, a to nejen v Německu.



Typická lehká kolejová švýcarská dráha, vedoucí ulicí (Aigle, foto autor).

Všechny uvedené poznatky byly uplatněny v již realizovaných studiích a přípravných 
pracech, které v nedávné minulosti probíhaly ve vzájemné spolupráci Českých drah, SŽDC,  
krajských úřadů, obcí a dalších regionálních institucí v několika regionech České republiky. 
Tyto práce nejdále pokročily v liberecko-jabloneckém regionu. Zde jsme v roce 1999 
iniciovali vytvoření společné pracovní skupiny, která si dala za cíl připravit podmínky 
k realizaci zcela nově koncipovaného integrovaného dopravního systému nazvaného 
REGIOTRAM NISA, nejprve v centrální části regionu, v navazujících etapách by pak systém 
měl přesáhnout nejen hranici regionu, ale počítá se s jeho rozšířením i do zahraničí v rámci 
Euroregionu Nisa. Součástí tohoto systému bude i provoz vlakotramvají. Prvním významným 
úspěchem pracovní skupiny byla příprava a následný podpis „Memoranda o vzájemné 
spolupráci při řešení dopravní obslužnosti v liberecko-jablonecké aglomeraci“ (podepsáno 
7.9.2000 primátorem města Liberce, starostou města Jablonce n.N., oběma přednosty 
okresních úřadů a generálním ředitelem ČD.) Po podpisu memoranda nabyla vzájemná 
spolupráce na intenzitě. Postupně začaly být studijně řešeny jednotlivé oblasti budoucího 
dopravního systému, který by se měl stát atraktivní alternativou k individuální automobilové 
dopravě. Cílem je vytvořit systém s páteřní kolejovou dopravou, v němž budou provozovány 
linky využívající buď jen železniční nebo tramvajové nebo obě infrastruktury. Tento systém 
umožní cestovat bez přestupu mezi centry měst a jejich okolím. Tramvaje zároveň nahradí na 
železniční trati dosavadní relativně těžké a pomalé soupravy. Výrazně se zkrátí cestovní doby 
a úplně budou odstraněny časy potřebné v současnosti na přestupování mezi tramvají a 
vlakem. S tím souvisí i rozšíření kolejových tras. Systém REGIOTRAM NISA bude využívat 
i od r. 1945 neprovozovanou trať mezi Harrachovem a Sklarskou Porebou a počítá s 
novostavbou, která kolejovou dopravu přivede přímo do centra zimních sportů a turistiky 



Harrachova. V cílovém stavu by systém REGIOTRAM NISA měl obsluhovat mezistátní 
páteřové spojení Zittau – Liberec – Jablonec n.N. – Tanvald - Sklarska Poreba – Jelenia Góra 
Zavedením tohoto systému se výrazně zvýší podíl kolejové, tedy k životnímu prostředí 
přátelské dopravy na celkové dopravní obslužnosti regionu. Nejsilnější přepravní proudy 
budou převedeny na  kolejovou dopravu a obsluha centrálních části měst, vysoce 
navštěvovaných turistických oblastí a sportovních a rekreačních areálů bude rovněž zajištěna 
kolejovou dopravou. Vozidla svou konstrukcí obdobná tramvajím budou nasazována  také na 
spojích, které nebudou přecházet na tramvajové tratě a zůstanou pouze na železnici. Na 
tratích, kde nebude prokázána efektivnost elektrického provozu, se předpokládá využití 
lehkých motorových jednotek se spalovacím motorem, ale s obdobnými dynamickými 
vlastnostmi jako u elektrických vozidel tramvajových. Byly vypracovány studie  1. etapy 
(Liberec – Tanvald) a  2. etapy (Tanvald – Jelenia Góra). Po vzniku Libereckého kraje převzal 
vedení pracovní skupiny Krajský úřad v Liberci, který projekt REGIOTRAM NISA zařadil 
mezi své priority. Návazně byla 8.1.2003 hejtmanem Libereckého kraje, náměstkem ministra 
dopravy ČR, primátorem Liberce, starostou Jablonce nad Nisou a generálním ředitelem ČD 
podepsána Dohoda o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji kolejové dopravy 
v Libereckém kraji, která povýšila spolupráci deklarovanou předchozím memorandem na 
vyšší úroveň. Liberecký kraj vedl řadu dalších jednání s partnery v Německu a v Polsku 
s cílem prosadit projekt REGIOTRAM NISA jako společný projekt regionů 3 států, 
sdružených v Euroregionu Nisa. Vedením a zajištěním celého projektu byla na základě 
veřejné  soutěže Krajským úřadem Libereckého kraje pověřena Investorsko inženýrská 
akciová společnost Liberec. Práce na projektu pokračovaly až do roku 2007, kdy byly 
přerušeny. Nepodařilo se zajistit zařazení projektu do příslušných operačních programů a 
nové vedení Libereckého kraje i MD ČR upřednostnilo jiné priority. Rovněž stav železniční 
dopravní cesty zůstal i nadále naprosto nevyhovující, neboť SŽDC byla nucena zajišťovat jiné 
priority. Některé části projektu se ale postupně realizují. Byl vytvořen kvalitní IDS, jsou 
budovány nové zastávky v místech přepravní poptávky a  přestupní terminály vlak/bus, 
železniční tratě procházejí postupnou rekonstrukcí včetně vkládání Y pražců a zabezpečování 
přejezdů, rovněž tramvajová trať se postupně rekonstruuje. Tempo těchto investičních počinů 
je sice velmi pomalé, celkové směřování však je v duchu původních studií. V současné době 
se diskutuje o možnostech pokračování projektu a přehodnocení původní koncepce. Základní 
myšlenka, tj. provoz vlakotramvají, však zůstává. V nejbližším období budou na tratě RTN 
nasazeny nové motorové vozy od firmy Stadler, které svými dynamickými parametry a tím 
zkracováním jízdních dob umožní další přiblížení k parametrům původního projektu. 

Projekt REGIOTRAM NISA je projektem, který v sobě sdružuje využití nejnovějších 
technických, technologických a organizačních řešení, který po realizaci především umožní:

- významnou měrou zvýšit zapojení železniční dopravy do dopravní obsluhy regionu a 
tím smysluplným způsobem zvýšit využití již vybudované železniční infrastruktury,

- vytvoření atraktivní alternativy k individuální automobilové dopravě a tím zvýšení 
podílu dopravy přátelské k životnímu prostředí na celkové dopravní obslužnosti,

- společný provoz klasických železničních vozidel a tramvají na jedné kolejové 
dopravní cestě,

- řízení a zabezpečení dopravy s mnohem vyšší bezpečností (bez vlivu lidského činitele) 
než v současnosti při radikálním snížení počtu provozních zaměstnanců.

Existují v podstatě dvě základní možnosti provozního využití systému lehké kolejové 
dopravy. Nejvyšší formou jsou již zmíněné vlakotramvaje, což jsou v podstatě tramvajová 
vozidla, schopná plynulého přechodu mezi tratěmi železničními a tramvajovými. Jejich 
největším přínosem je možnost zavedení přímých bezpřestupových linek mezi centry měst a 



významnými místy přepravní poptávky v regionu. V regionu tyto vlakotramvaje využívají 
železnici, ve městě pak stávající nebo nově postavené tramvajové tratě. Obsluha významných 
míst přepravní poptávky v regionu je rovněž možná po nových tramvajových tratích, 
odbočujících v daných  lokalitách z tratí železničních. Druhou základní možností (především 
v regionech s neexistující tramvajovou dopravou) je využití lehkých kolejových vozidel pouze 
na stávajících  železničních tratích, ovšem také s možností výstavby odboček do významných 
míst přepravní poptávky. Tyto odbočné tratě mohou být stavěny jako lehké dráhy 
tramvajového typu, s malými poloměry oblouků, případně mohou být obdobně jako 
tramvajové tratě postaveny přímo v uličních komunikacích. Pokud detailně sledujeme 
provozní využití řady především regionálních, ale i celostátních drah, dojdeme velice rychle 
ke zjištění, že na těchto tratích je pravidelně provozována jen osobní doprava relativně 
těžkými motorovými a přípojnými vozy a jen ve velmi malém měřítku, většinou podle 
potřeby, nákladní doprava manipulačními nákladními vlaky. Manipulační nákladní vlak jede 
po trati třeba jen jednou nebo dvakrát v týdnu a v osobní dopravě nejsou provozovány žádné 
klasické soupravy. Osobní vlaky ale i regionální rychlíky nemají velkou přepravní kapacitu, je 
možné je nahradit jednotkami s relativně nízkou kapacitou. Pokud je třeba především v okolí 
regionálních center zkrátit intervaly mezi spoji, aby se veřejná doprava stala atraktivnější, má 
to většinou opět dopad do snížení požadované kapacity vlaků. Překonáme-li některé 
legislativní překážky a zajistíme-li technickými řešeními plnou bezpečnost železničního 
provozu, pak lze s úspěchem využít právě systém lehké kolejové dopravy. Samozřejmě 
nechceme nijak omezovat dopravu nákladní, její rozvoj plně podporujeme. Ale i když se 
podaří technickými a organizačními opatřeními včetně výstavby vleček do průmyslových zón 
a postupné harmonizace podmínek železniční a silniční dopravy místní nákladní  dopravu o 
desítky procent zvýšit, stále bude na tratích radikální nepoměr mezi hustotou pravidelné 
osobní a nákladní dopravy. Na takových tratích je tedy potřebné zvýhodnit a tím zlevnit 
osobní dopravu odbouráním všech opatření, která jsou vyžadována pro klasickou železniční 
dopravu. V podstatě je potřebné odbourat všechna přitěžující opatření, která vyplývají 
z povinnosti plnit stávající legislativu i tam, kde souběžný provoz občasných klasických vlaků 
a méně kapacitních spojů osobní dopravy, vedených v hustém intervalu, je minimální. Tyto 
možnosti je potřebné podrobit věcné a nezaujaté odborné diskusi. Jako jedno z možných 
řešení se nabízí vytvoření dalšího druhu drah v zákoně o drahách, např. regionální dráhy 
tramvajové, což by byla v podstatě tramvajová dráha s občasným provozem nákladní dopravy 
za specifikovaných podmínek. Taková řešení byla i v ČR v minulosti úspěšně provozována, 
viz např. tramvajové tratě s nákladní dopravou na Ostravsku. Lehká kolejová doprava se po 
počátečních problémech v relativně značném rozsahu zavádí ve vyspělých státech Evropy, 
např. ve Francii, Německu, Holandsku a připravuje se řada projektů v dalších zemích. 



Lehká kolejová vozidla, jezdící pouze po železnici, jsou provozována na mezistátní 
příměstské lince mezi Ženevou a Bellegardem (La Plaine, foto autor)

Byly to právě ČD, které v ČR iniciovaly několik projektů lehké kolejové dopravy, 
především již zmíněný projekt REGIOTRAM NISA a projekty vlakotramvajových systémů 
na Ostravsku. V rámci těchto prací byla vyřešena celá řada problémů, byla navržena konkrétní 
technická a legislativní řešení. V současné době však z důvodu nedostatku finančních 
prostředků dostala přednost příprava a realizace projektů jiných, považovaných rozhodovací 
sférou z celostátního hlediska za důležitější, nicméně stále existují snahy, a my je 
podporujeme, se k těmto projektům vrátit a dovést je do úspěšného konce. 



Železnice a turistika
Nové možnosti uplatnění železnice v turistické dopravě

Železniční osobní doprava je ze všech druhů pozemní dopravy (s výjimkou využití 
přírodních vodních toků a šetrně koncipovaných umělých vodních cest) nejpřátelštější 
k životnímu prostředí. Běžné železniční tratě svými umělými stavbami přirozeně zapadají do 
krajiny a v některých úsecích jsou dnes již přímo její součástí, neboť tvoří estetický 
krajinotvorný prvek. I na té nejméně výkonné úzkokolejné trati lze realizovat všechny 
přepravní výkony, potřebné pro zabezpečení všech služeb pro podporu turistiky. Navíc 
některé železniční tratě svým technickým řešením a umístěním v krajině se stávají samy 
předmětem obdivu a cílem turistických cest. To všechno předurčuje železnici k širokému 
uplatnění v turistice a opatření na železnici v turisticky exponovaných oblastech musí být 
tudíž obdobná, jako v regionální dopravě v blízkosti významných center. 

Uplatnění železnice v turistice je možné především v těchto základních oblastech:

1. Rychlá přeprava turistů a jejich sportovních potřeb z velkých center a aglomerací do    
turistických oblastí

V době zvýšených  turistických aktivit (především v letní a zimní sezóně a o víkendech) je 
potřebné nabídnout vedení přímých vlaků z velkých center a aglomerací do exponovaných 
turistických oblastí. Tyto vlaky musí být výrazně urychleny i na tratích, které v období mimo 
turistickou sezónu jsou jen slabě využity. Takové tratě je třeba postupně upravit pro vyšší 
rychlost a umožnit na nich rychlé křižování vlaků. Vlakové soupravy musí být dostatečně 
kapacitní a s takovým vybavením, aby umožnily přiměřený cestovní komfort (bez návalů). 
Hnací vozidla (nejlépe elektrické nebo motorové jednotky) musí mít takový výkon a takové 
brzdící vlastnosti, aby umožnily plné využití traťových rychlostí, především na stoupáních a 
spádech, které jsou na tratích směřujících do exponovaných turistických oblastí velmi časté a 
kde traťovou rychlost danou trasováním tratí není možné z technických a finančních důvodů 
příliš zvýšit. Vlakové soupravy musí umožnit bezproblémovou přepravu jak doprovázených, 
tak nedoprovázených sportovních potřeb (lodě, sáňky, lyže, kola). Jízdy vlaků je třeba 
doprovázet řadou služeb, které se musí stát standardními. Jde především o zjednodušení 
přepravy sportovních potřeb (doprovázených i nedoprovázených), podávání turistických a 
dopravních informací v informačních centrech ve větších železničních stanicích, na internetu 
a přímo ve vlakových soupravách a zajišťování  rezervace míst v ubytovacích zařízeních 
v turistických oblastech.

2. Kvalitní přeprava na hlavních trasách v turistických oblastech
V naprosté většině jde o přepravu po regionálních tratích, které je třeba pro tento účel 
postupně vylepšit (především zvýšit rychlost a umožnit časté a rychlé křižování). 
Nejvhodnějšími vozidly jsou nízkopodlažní elektrické nebo motorové jednotky obsluhované 
jen strojvedoucím s dostatečnou kapacitou jak pro cestující, tak pro přepravované sportovní 
potřeby (kola, lyže). O jejich technických parametrech platí stejné závěry jako v dálkové 
dopravě, navíc vzhledem k častějšímu zastavování musí umožňovat rychlejší rozjezdy a 
brždění. Rovněž tato doprava musí být doprovázena řadou  služeb. Především je potřeba 
(nejlépe ve spolupráci s turistickými a regionálními institucemi) zajistit dokonalou 
informovanost o dopravě, turistických zajímavostech a aktuální situaci v provozování různých 
zařízení (např. o uzavření stavebních nebo technických památek z důvodu oprav, o nebezpečí 
na některých náročných turistických trasách, o náhradních trasách apod.). Samozřejmostí by 



měly být letáčky s jízdním řádem páteřní kolejové dopravy. Některé z regionálních 
(především koncových) tratí by bylo vhodné prodloužit pomocí lehké kolejové dráhy (sloužící 
pouze pro lehké motorové nebo elektrické vozy a jednotky) až do center obcí, sportovních 
areálů nebo až ke skutečnému východisku turistických cest. V blízkosti páteřní železniční trati 
(nejlépe u vhodné stanice nebo zastávky ještě před turisticky exponovaným územím (kam je 
z hlediska zachování potřebného klidu a estetiky prostředí nevhodné vpouštět osobní 
automobily návštěvníků) by měla být zřízena záchytná parkoviště v systému P+R. V řadě 
případů by železniční doprava měla tvořit ucelený systém turistických služeb s paralelní  
cyklistickou stezkou. Pro doprovodné služby by bylo možné využít také současné 
nevyužívané a mnohdy chátrající objekty  (např. jako sklady a půjčovny lodí, jako úschovny a 
půjčovny kol a nebo jako levné turistické ubytovny apod.). Tyto služby by mohly provozovat 
např. turistické organizace. 

Typická švýcarská lehká elektrická dráha v turisticky exponované oblasti (Les Planches, foto
autor)



Ukončení lehké kolejové dráhy v centru turistického ruchu působí přirozeným a vlídným 
dojmem (Les Diablerets, Švýcarsko, foto autor)

3. Využití železničních tratí jako cíle turistických cest
Některé železniční tratě a jejich vozidla se samy o sobě stávají cílem cest turistů a zájemců o 
technické památky a historickou techniku. Této skutečnosti by měli dopravci využít 
k propagaci železnice jako k životnímu prostředí nejpřívětivějšího druhu dopravy. Na těchto 
tratích by v exponovaném období měly být pravidelně provozovány historické vlakové 
soupravy (za zvláštní jízdné) s dostatečně dlouhými zastávkami na významných a turisticky 
přitažlivých místech trati. Zároveň by bylo vhodné umožnit zájemcům regulovanou prohlídku 
prostor technického zázemí těchto železnic. 

Jednotlivé výše uvedené náměty je potřebné realizovat například na těchto tratích:
Oblast 1:  Dálková turistická doprava Praha - Březnice - Strakonice - Volary
                                                                                         - Prachatice - Volary
Oblast 2: Osobní turistická doprava na páteřních tratích na Šumavě (v oblasti od Č.Budějovic 

po  Železnou Rudu) 
Oblast 3:  Trať Třemešná ve Slezsku - Osoblaha (jediná úzkorozchodná trať SŽDC 
s nejstaršími dosud provozovanými vozidly, rozvoj turistiky v osoblažském výběžku 
významně pomáhá tomuto kraji s vysokou nezaměstnaností, významná je blízkost Polska)



Možných příkladů je samozřejmě daleko více, na alespoň částečné realizaci se v řadě 
případů v současnosti již pracuje.

Právě pro oblast jižní Šumavy vznikl první projekt systému lehké kolejové dopravy, 
která bude sloužit především turistům, přijíždějícím do tohoto vysoce chráněného území. 
V souvislosti s politickým uvolněním po změně politických a hospodářských poměrů v ČR 
došlo k poměrně rychlému rozvoji turistického ruchu a hospodářského podnikání v dříve
uzavřených pohraničních oblastech. Jihočeský kraj si plně uvědomuje, jak silný ekonomický 
potenciál představuje turistický ruch. V národním parku Šumava nebude možné nikdy 
podnikat stejným způsobem, jako na jiných územích. I turistický ruch, především pak trasy 
pohybu, budou vždy určitým způsobem z důvodu dosažení odpovídajícího stupně ochrany 
přírody  regulovány. Zároveň došlo k opuštění některých částí vojenského prostoru armádou a 
prostor se tak též otevřel turistickému ruchu. Turistický ruch zatím přináší prospěch většinou 
jen během letního období, kdy je hojně využíváno umělé přehradní jezero Lipno a sousední 
oblasti. Zato v zimním období nebyly tamější lyžařské terény příliš využívány, neboť chyběla 
potřebná infrastruktura (lanovky, vleky, zasněžování, služby atd.) To se postupně mění a 
v současné době i v zimním období je oblast již poměrně slušně využívána k zimním sportům. 
Rozložením turistického ruchu do letního i zimního období by došlo k lepšímu využívání 
ubytovacích kapacit, návazných služeb a zlepšila by se i ekonomika podnikání. Proto je 
v regionu podporován rozvoj ekologické kolejové dopravy, neboť šetrnost k životnímu 
prostředí je v národním parku Šumava naprostou nutností.

V letech 2002 – 2003 byla na objednávku KÚ Jihočeského kraje a ČD vypracována 
první studie „Rozvoj kolejové dopravy a elektrické trakce v Jihočeském kraji“. Studie na 
základě přepravních průzkumů a odhadů budoucího vývoje doporučila modernizaci, 
elektrizaci a dostavbu některých tratí, především v centrální části Šumavy. Kromě zrychlení a 
zkapacitnění dopravy na hlavních tratích byla jako jedna z priorit k dalšímu řešení doporučena 
výstavba  levobřežního železniční spojení podél lipenského jezera z Lipna nad Vltavou do 
Černé v Pošumaví. Toto spojení kromě obsluhy obcí a rekreačních areálů na břehu lipenského 
jezera umožní i přímé spojení krajského města s tímto rekreačním prostorem, zajistí přepravu 
lyžařů k údolní stanici lanovky v Kramolíně a spojí celou oblast lipenského jezera s oblastí 
Trojmezí v centrální části Šumavy. Po této první studii byla zpracována řada podrobných 
studií celé trasy včetně dalších návazných studií. Vzhledem k terénním podmínkám a 
průchodům obcemi není možné kolejové spojení řešit klasickou železnicí a proto bylo přijato 
řešení s využitím lehké kolejové dráhy. Na rozdíl od v ČR dosud řešených systémů bude 
jihočeský systém využívat napájecích soustav 750 V ss při průchodu obcemi v oblasti 
lipenského jezera a 25 kV 50 Hz na stávající železniční trati z Rybníku (Českých Budějovic) 
do Lipna nad Vltavou. Vzhledem k tomu, že průchod obcemi na břehu lipenského jezera tvoří 
jen malou část celkové trasy nové trati, bude ještě hledáno řešení, které by umožnilo využít 
pouze jednu trakční napájecí soustavu, a to 25 kV, 50 Hz. 

Rovněž z důvodu jiných, naléhavějších priorit, nemohly být další přípravné práce 
zatím realizovány. V současné době se ale připravují nebo již realizují alespoň různá zlepšení, 
která umožní rychlejší příjezd do centrální části Šumavy po stávajících tratích Číčenice –
Volary (radioblok) a České Budějovice - Kájov – Černý Kříž – Volary/Nové Údolí 
(revitalizace trati, dálkové řízení). Připravuje se také nasazení moderních vozidel 
s odpovídající dynamikou jízdy.

Společným nepřítelem všech projektů, které by po své realizaci vytvořily základ 
smysluplných a atraktivních systémů veřejné dopravy v regionech, je nedostatek finančních 



prostředků, upřednostňování jiných projektů z důvodu jejich vyšší politické podpory a v řadě 
případů i nechuť překonávat překážky při zavádění nových technických řešení a technologií 
na všech rozhodovacích úrovních. Pokud tedy uváděné informace vzbudí větší zájem těch, 
kdo mohou další vývoj pozitivně ovlivnit, splnil tento malý příspěvek svůj cíl.   
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