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ÚZEMNĚ TECHNICKÁ STUDIE KOLEJOVÉHO SPOJENÍ ORLOVÁ - OSTRA VA 
SYSTÉMEM VLAKOTRAMVAJE 

 
 

Ing.  Zdeněk Andrýsek, Dopravní projektování spol.s r.o. Ostrava 
 
 
Cíl studie:  
Cílem územně-technické studie je technický a ekonomický průkaz efektivnosti kolejového spojení 
Orlová - Ostrava s vazbou na ostatní železniční tratě Správy železniční dopravní cesty s.o. (SŽDC) a 
tramvajovou síť Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO).  Předpokládá se, že kolejová vozidla 
provozovaná na trati Orlová - Ostrava budou přecházet do železniční sítě SŽDC a do tramvajové sítě 
DPO. 

Zpracovatel dokumentace Dopravní projektování s.r.o. vychází z vyhledávací technicko-ekonomické 
studie firmy DIPRO s.r.o. (r.2006), ve které kolejové spojení Orlová - Ostrava bylo zpracováno ve 
třech variantách, SEVER, STŘED, JIH (A,B).  

Zadavatel územně-technické studie Správa železniční dopravní cesty, s.o. požaduje prověřit a 
rozpracovat variantu STŘED vedenou z Orlové ve stopě dráhy-vlečky OKD, DOPRAVA a.s. Orlová - 
Rychvald - Ostrava-Heřmanice  a dále do ŽST Ostrava hl.n. nebo alternativně z O.-Heřmanic 
Muglinovskou ulicí s napojením do tramvajové sítě Dopravního podniku Ostrava, a.s.  

Při zaústění trati vlakotramvaje z Ostravy-Heřmanic do Moravské Ostravy a Přívozu budou prověřeny 
další v úvahu připadající varianty vedení trasy. Při průchodu městem Orlovou se vychází 
z dokumentace firmy DIPRO s.r.o.  

  
Obsah studie: 

� Analýza možností vedení tras v území     
� Technické řešení vybrané varianty (vybraných variant)   
� Stanovení investičních nákladů     
� Vliv na životní prostředí      
� Marketinková analýza      
� Provozní technologie  
� Finanční a ekonomická analýza, analýza rizik     
� Případně multikriteriální analýza 
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Návrh variant řešení kolejového spojení Orlové a Ostravy ve studii Dopravního proje ktování a 

trasování jednotlivých variant: 
 

Návrh kolejového spojení Orlová - Ostrava se prověřuje ve dvou základních variantách:  
Varianta  1  -   provoz osobní a nákladní dopravy na společné dopravní cestě (vlakotramvaj). 
Varianta 2  - provoz osobní dopravy na samostatné dopravní cestě (tramvaj) zcela oddělené od 
vlečkové nákladní dopravy. 
 
Varianta 1 - vlakotramvaj 

a) průjezd Orlovou, jednokolejná tramvajová dráha s výhybnami, stopa trati dle studie DIPRO 
s.r.o., 

b) úsek Orlová-Poruba- odbočka Rychvald, dvoukolejná regionální dráha  s provozem nákladní a 
osobní dopravy na společné dopravní cestě,  

c) úsek odb.Rychvald - manipulační kolejiště (mk) Heřmanice - ŽST Ostrava hl.n., jednokolejná 
regionální dráha s provozem nákladní a osobní dopravy na společné dopravní cestě, křižování 
protijedoucích souprav osobních a nákladních vlaků ve výhybnách,  

d) úsek Ostrava hl.n. (železniční mostní objekt nad ulicí Sokolskou/Hlučínskou) - ul.Arbesova - 
ul.Skladištní - přednádražní prostor ŽST Ostrava hl.n., dvoukolejná tramvajová dráha, 
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e) drážní vozidla - duální obousměrná vozidla pro provoz na celostátní a regionální dráze 
s napětím 3 kV ss a na tramvajové dráze o napětí 600 V ss, přechod vozidel do tramvajové 
sítě DPO i do kolejové sítě SŽDC, 

 

Varianta 2 - tramvaj 

a) průjezd Orlovou, jednokolejná tramvajová dráha s výhybnami, stopa trati dle studie DIPRO 
s.r.o., 

b) úsek Orlová-Poruba - odbočka Rychvald (dopravna OKD Doprava), jednokolejná tramvajová 
dráha s výhybnami, dráha je vedena na samostatné koleji v souběhu s vlečkou OKD Doprava, 
vlečkový a tramvajový provoz je oddělen,  

c) v úseku odb.Rychvald - manipulační kolejiště (mk) Heřmanice jednokolejná tramvajová dráha 
s výhybnami, tramvajová dráha je vedena na vybudovaném samostatném tělese v souběhu 
s vlečkou OKD Doprava, vlečkový a tramvajový provoz je oddělen, před mk Heřmanice odbočí 
tramvajová dráha do souběhu s ulicí Orlovskou, 

d) v Ostravě souběhu s ulicí Orlovskou jednokolejná tramvajová dráha s výhybnami, 
e) v Ostravě v profilu ulice Muglinovské  dvoukolejná tramvajová dráha, přechod do sítě DPO 

v křižovatce ulic Nádražní a Muglinovská, 
f) provozní napětí v trakční síti v celé délce Orlová - Ostrava 600 V ss, 
g) drážní vozidla - obousměrná vozidla pro provoz na tramvajové dráze.  
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