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Regioná lníželezničnídoprava sehrá vá a v budoucnosti bude sehrá vat významnou
a nezastupitelnou roli zejména v předměstské a pří
městské dopravě, jak tomu ostatně
nasvědčují pří
klady z vyspělejší
ch evropských zemí
, kde je v aglomerací
ch intenzí
vně
železniční doprava rozví
jena, mnohdy na bá zi železniční rychlodrá hy v exponovaných
úsecí
ch segregované od ostatní
ho železniční
ho provozu dá lkové a ná kladní dopravy.
Tí
mto směrem se bude bezpochyby ubí
rat vývoj i u ná s včetně uplatněnízcela nových
netradiční
ch způsobů řešenípředměstské a pří
městské kolejové dopravy.
Oproti ostatní
m regionům je osobní železniční doprava na Ostravsku bohužel
v mimořá dném rozsahu nepří
znivě poznamená na orientací zaří
zení železniční
infrastruktury téměř výhradně potřebá m přepravy ná kladů. Je tomu tak jak z hlediska
situová nístanic a další
ch dopravní
ch zaří
zení
, tak z hlediska jejich vybavení
, v neposlední
řadě je tento stav vyvolá n i absencí zavedení elektrické trakce na jiných než
magistrá lní
ch tratí
ch. Má -li se kolejová železniční doprava začlenit do jednotného
dopravní
ho systému Ostravska a stá t se jeho pá teřní
m nosným prvkem, musíse přiblí
žit
zdrojům a cí
lům cest nejvýznamnější
ch skupin obyvatel a propojit se s ostatní
mi druhy
dopravy prostřednictví
m účelně řešených přestupní
ch terminá lů. V některých pří
padech
by to kromě modernizace a elektrizace stá vají
cí
ch tratí znamenalo výstavbu nových
zastá vek, stanic či dokonce celých kolejových tras.

Technické mož nosti zvýšení podílu kolejové
dopravy na Ostravsku.

Š irší uplatnění hromadné kolejové dopravy na Ostravsku je v současné době
omezujízejména technické podmí
nky dopravníinfrastruktury. Jednotlivé kroky v rozvoji
dopravní infrastruktury, vedoucí ke zatraktivnění a intenzivnější
ho zapojení kolejové
dopravy do dopravní obslužnosti ostravského regionu můžeme rozdělit do několika
skupin:
1. Ke zlepšenípodmí
nek zapojeníželezničnídopravy by došlo pouhým uvedení
m v řadě
pří
padů podudržované infrastruktury do optimá lní
ho stavu.
2. Odstranění úzkých mí
st a dí
lčí modernizační kroky by přinesly další zkrá cení
cestovní
ch časů a spolehlivosti železniční dopravy a tí
m zlepšení postavení
a konkurenceschopnosti železničnídopravy na přepravní
m trhu.
3. Rovněž elektrizace tratí může přinést výrazné estovní
ch časů a zatraktivnění
a zhospodá rnění železniční dopravy. Bohužel v tomto směru je s výjimkou
koridorových tratí a její
ch odbočných větví situace v železniční infrastruktuře
v Moravskoslezském kraji neutěšená (přičemž napří
klad traťOstrava hlavníná dražíFrýdek-Mí
stek - Frýdlant nad Ostravicí je z hlediska osobní dopravy nejzatí
ženější
neelektrizovanou tratíČeských drah).
4. Pří
pady měst či jejich čá stí
, které sice přiléhajík železničnídopravnícestě celostá tní
nebo regioná lní drá hy, avšak není zde na vhodném mí
stě zří
zena stanice ani
zastá vka. Jedná se předevší
m o samotnou centrá lní čá st města Ostravy, dá le
o ostravské sí
dliště Zá břeh, město Třinec, lokalitu Haví
řov nemocnice až po mí
stní
čá sti Frenštá tu pod Radhoštěm či Dolní
ho Benešova. Ve všech těchto pří
padech by
pouhé vybudová ní železniční zastá vky přineslo výrazné zlepšení možností zapojení
železniční dopravy do dopravní obslužnosti, a to nejen co se týče regioná lní ale
v pří
padě Třince či centra Ostravy i dá lkové dopravy. Bohužel financová nívýstavby
nových zastá vek nenív současné době vzhledem k ekonomické situaci v možnostech
Českých drah.
5. Významná města či jejich čá sti, která jsou situovaná nedaleko železnice a bylo by

možno je výhodně obsluhovat kolejovou dopravou při vybudová ní relativně krá tké
odbočné tratě vedené vhodným způsobem pří
mo do městské zá stavby. Pří
kladem
tohoto pří
padu mohou být tak významná města jako Haví
řov, Karviná nebo Orlová ,
kde byla v pová lečném obdobípřekotného budová nítěchto socialistických sí
dlišťjejich
obsluha moderní
m a výkonným systémem hromadné kolejové dopravy zcela
opomenuta.
6. Zvlá štní
m pří
padem je spojeníHlučí
nska a samotného Hlučí
na s Ostravou. Železniční
dopravnícesta mezi Hlučí
nem a Petřkovicemi byla sice v roce 1950 přeměněna na
tramvajovou, avšak v roce 1982 nesystémově zrušena. I tento významný přepravní
vztah by měl být jednoznačně opět zabezpečová n kolejovou dopravou.
7. Další
m možným řešení
m, které je v poslední
ch letech v řadě pří
padů v zahraničí
použito nebo je intenzivně připravová no, je systém lehké kolejové dopravy s pří
mým
přechodem kolejových vozidel mezi železniční a tramvajovou drá hou. Pří
znivým
prvkem dědictvíminulosti na Ostravsku je dří
ve hustá sí
ťkolejových tras, na kterých
byl takovýto přechod vozidel v ná kladníale i osobnídopravě prová děn. V důsledku
toho jsou tramvajové drá hy Dopravní
ho podniku Ostrava a.s. dnes daleko lépe
průchodné pro taková to integrovaná kolejová vozidla, nežli je tomu u jiných
tramvajových sí
tí v Ćeské republice. Parametry vozidel integrovaného kolejového
dopravní
ho systému by v takovém pří
padě mohly být z hlediska přechodnosti
a provozní
ch vlastnostídaleko pří
znivější
.
8. Lze uvažovat i o využí
vá níkolejových tras vleček průmyslových zá vodů k přepravě
osob, což bylo i na Ostravsku v minulosti v nejednom pří
padě uplatněno. Kromě
pří
padů ná vozu zaměstnanců takřka pří
mo na pracoviště však není toto řešení
výhodné, neboť tyto vlečky se zpravidla nachá zejí mimo obytné zóny a zá jmové
lokality osobní dopravy a často podléhají specifickému technologickému režimu
daného zá vodu.
Výše nastí
něný výčet možností změn v infrastruktuře směřují
cí
ch k lepší
mu
zapojení kolejové dopravy do dopravní obslužnosti regionu není vyčerpá vají
cí
, existují
i další netradiční způsoby řešení nebo jejich kombinace. Obsá hlejší a vyčerpá vají
cí
pojedná nína toto téma by však bylo daleko nad rá mec tohoto pří
spěvku. Je rovněž nutno
mí
t na zřeteli, že řada z těchto počinů by se kladně promí
tla nejen do postavení
železničnídopravy v systému regioná lníosobnídopravy, ale přispěla by ke zhospodá rnění
železničnídopravy jako takové

Lehká kolejová doprava

Jako vhodné se jevísledovat na Ostravsku rovněž využitílehké kolejové dopravy.
Stá vají
cíklasická „těžká “ osobnídoprava totiž z řady důvodů nesplňuje požadavky na
moderní systém předměstské a pří
městské dopravy. Rovněž zahraniční zkušenosti se
nezří
dka kloní k zavá dění lehké kolejové dopravy, t.j. lehkých převá žně elektrických
jednotek s výraznými dynamickými vlastnostmi a podstatně pří
znivější
mi dopravěinženýrskými a provozně-ekonomickými vlastnostmi, než je tomu u dosavadní
ch
klasických vlakových souprav.
Pojem lehká kolejová doprava přitom neníjednoznačně definová n a lze pod ní
m
chá pat celou šká lu možných řešení
. Z hlediska koncepce řešenívozidel pak mohou nastat
nejrůznějšípří
pady:
• od čistě železniční
ch vozidel splňují
cí
ch všechny požadavky na ně kladené,
projektovaných s maximá lnísnahou o sní
ženíhmotnosti a zlepšení
dynamických vlastností
,
• přes hybridnívozidla, umožňují
cípří
mý přechod mezi tramvajovou a železniční
infrastrukturou (a v každém konkrétní
m pří
padě to bude pravděpodobně zcela
jiné vozidlo, konstruované „na mí
ru“)
• až po lehká vozidla účelově konstruovaná výhradě pro provoz na určité
autonomnídopravnícestě, kterou může být napří
klad zcela nová rychlodrá ha
nezá vislá na jiných drahá ch.
Je třeba mí
t rovněž na zřeteli, že při ná vrhu konkrétní
ho řešení dopravní
obslužnosti musí být jako prioritní vždy požadavek uspokojení požadavků zá kazní
ků

a objednavatelů této dopravy. Od toho se musíodví
jet dalšípostup řešenía z něj pak
v další
m vyplynou požadavky na parametry a konstrukci vozidel pro jeho uskutečnění
potřebných (bohužel často bývá klubko problémů kolejové dopravy rozmotá vá no
z opačného konce, a to od vozidla, zhusta takového, které je již někde v zahraničí
v provozu, s ná slednou úvahou jak by asi bylo možné jej uplatnit doma).
Spojení Ostrava - Havířov
Podí
vejme se nyní blí
že na modelový pří
pad, který je současně jední
m
z nejpalčivější
ch problémů regioná lnídopravy na Ostravsku. Je jí
m absence uspokojivého
řešení hromadné kolejové dopravy v přepravní
m vztahu krajského města Ostravy a
nedalekého Haví
řova, který je druhým největší
m městem Moravskoslezského kraje. Je
jasné, že se jedná i z celorepublikového hlediska o velmi významný přepravní proud,
který je v současné době zabezpečová n v převá žné mí
ře autobusovou dopravou. Město
Haví
řov s cca 90 tisí
ci obyvateli je výrazně orientová no prá vě na Ostravu a je chybou, že
již v minulosti nebyla tato přepravnírelace řešena kolejovou dopravou.
Kolejová doprava je schopna v této relaci nabí
dnout kvalitnía rychlé spojení
, které
se může stá t dominantní
m prostředkem hromadné dopravy. Studie REDOSO 2000, kterou
na objedná vku generá lní
ho ředitelstvíČeských drah v roce 2000 vypracoval Výzkumný
ústav dopravní
, uvá dív relaci Ostrava - Haví
řov přepravníproud 13 524 osob, z toho 9
660 osob hromadnou dopravou, z toho 4 060 osob vlakem a 5 600 autobusy (tabulka
2.1. v pří
loze studie). V pří
padě integrace a rozvoje kolejových systémů tato studie uvá dí
výhledový přepravníproud 8 330 osob kolejovou dopravou (tabulka 2.3. v pří
loze studie).
Výchozí zá kladnou řešení kolejové dopravy mezi Ostravou a Haví
řovem je
existence tratě celostá tnídrá hy mezi oběma lokalitami. Jedná se jednak o dí
lčíúsek trati
Ostrava-Svinov / Polanka nad Odrou - Český Těší
n, která je převá žně dvoukolejná
s traťovou rychlostí 80 km/h, elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV
s dostatečnou propustností
. Nevýhodou je, že tato trať mí
jí centrum jak Ostravy, tak
i Haví
řova. V železničnístanici Ostrava-Kunčice však kří
žítrať celostá tnídrá hy Ostrava
hlavníná draží- Valašské Meziří
čí
, která je ve sledovaném úseku Ostrava hlavníná dražíOstrava-Kunčice dvoukolejná s traťovou rychlostí60 km/h, ovšem s provozem v nezá vislé
trakci. Tato trať se sice přibližuje k centru Ostravy, nejbližšíželezničnístanice Ostrava
střed je však historicky orientová na pří
chodem na stranu kolejiště odlehlou od centra
Ostravy s nevýhodnou pěšípří
stupovou trasou jak do centra, tak i k většině prostředků
MHD. V Haví
řově musívzhledem k odlehlosti ná dražípřevá žná čá st cestují
cí
ch dá le použí
t
autobusovou dopravu, přičemž mnohé ze spojů jsou vedeny pří
mo z Ostravy. Z tohoto
ná stinu vyplývá , že kolejová doprava i přes existenci trasy dvoukolejné celostá tnídrá hy
má v současných podmí
nká ch velmi nevyhovují
cípozici.
Aby se mohla nesporně výhodnějšíkolejová doprava stá t dominantnív hromadné
dopravě osob mezi Ostravou a Haví
řovem a mohla úspěšně konkurovat individuelní
mu
motorismu, bude zapotřebí zá sadní zlepšení stá vají
cí
ho nepří
znivého stavu. K tomu je
zapotřebív postupných krocí
ch:
1. Provést elektrizaci trati Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní ná draží
, která umožní
vedení pří
mých vlaků v relaci Ostrava hlavní ná draží - Ostrava střed - Haví
řov
v elektrické trakci.
2. Vybudovat novou zastá vku Ostrava-centrum v prostoru Českobratrské až Stodolní
ulice, t.j. v těsné ná vaznosti a dochá zkové vzdá lenosti na centrum Ostravy a s co
nejpří
znivěji řešenou vazbou na MHD (trolejbus a pro veřejnou dopravou nevyuží
vané
souběžné koleji po jejímodernizaci i tramvaj).
3. Provést optimalizaci trati Ostrava hlavníná draží- Ostrava-Kunčice - Haví
řov s cí
lem
zvýšenítraťové rychlosti a zkrá cenístá vají
cí
ch cestovní
ch dob.
4. Vybudovat odbočnou trať lehké kolejové dopravy v Haví
řově s cí
lem se kolejovou
dopravou co nejví
ce přiblí
žit centru města a rozhodují
cí
m obytným celkům.
5. Propojit dopravní infrastrukturu železnice a tramvaje v prostoru centra Ostravy
k umožnění pří
mého přechodu lehké kolejové dopravy mezi Českými drahami
a Dopravní
m podnikem Ostrava.
Většina z vyjmenovaných kroků nemá dopad do zkvalitnění hromadné dopravy
pouze ve sledované relaci, ale pří
znivě se projevív celém komplexu problémů železniční

dopravy, a to nejen regioná lní
. Zejména napří
klad:
ad 1. Elektrizace trati Ostrava hlavníná draží- Ostrava-Kunčice umožnírovněž zkvalitnění
regioná lnídopravy mezi centrem Ostravy a Českým Těší
nem, Třincem a
Jablunkovskem vedení
m pří
mých vlaků z Jablunkovska přes Ostravu střed do
Ostravy hlavní
ho ná dražía v neposlednířadě je rovněž první
m dí
lčí
m krokem
k ná slednému zavedeníelektrické vozby ve významném směru z Ostravy na
Frýdek-Mí
stek, Frýdlant nad Ostravicía Valašské Meziří
čí
.
ad 2. Nová zastá vka Ostrava centrum umožnídosaženícentra Ostravy a vytvořídosud
chybějí
cípřestupníná vaznosti na MHD pro dalšívýznamné přepravníproudy
z Frýdecko-Mí
stecka a Těší
nska a Jablunkovska,
ad 3. Optimalizace trati a zvýšenítraťové rychlosti se pří
znivě projevínejen v regioná lní
osobnídopravě ale i v dopravě dá lkové a ve svém důsledku i v dopravě ná kladní
.
Výše uvedené tři kroky podmiňujívlastnívýstavbu trati lehké kolejové dopravy.
Vzhledem k podstatně širší
m souvislostem musíbýt prioritou rozvoje železničnídopravní
infrastruktury, a to nejen z pohledu Ostravska a Moravskoslezského kraje ale
i celostá tní
ho a proto musí být rovněž odpoví
dají
cí
m způsobem na všech úrovní
ch
sledová ny a podporová ny. Teprve poté lze uvažovat o další
ch krocí
ch, jakými je napří
klad
lehká integrovaná kolejová doprava.
Bez ohledu na rychlost investic do železniční infrastruktury by bylo vhodné
studijně řešit problematiku lehké kolejové dopravy do centra Haví
řova, kde se nabí
zí
řešeníkolejové dopravnícesty:
a) S parametry tramvajové drá hy, na kterou by pak byla přechodná integrovaná
lehká kolejová vozidla .
b) Železničnív určitých výjimečných parametrech, na kterou by byla přechodná
pouze určitá železničnívozidla zvlá štnílehké konstrukce a průchodnosti.
Tato studie musísamozřejmě kromě proveditelnosti zá měru posouzené v několika
variantá ch obsahovat i ekonomické vyhodnocení
.

Závě r.

Systém modernílehké kolejové dopravy může zajistit v celém ostravském regionu
trvale významný podí
l hromadné dopravy s rozhodují
cí
m podí
lem ekologické
a hospodá rné elektrické trakce. Jeho zavedeníby přitom nemuselo být otá zkou daleké
budoucnosti. Pokud mu bude věnová na dostatečná pozornost a podpora, mohly by se
dí
lčíkroky realizovat v dohledné době.

