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Historický úvod 
 
Ostravsko je specifickou aglomerací v rámci České republiky nejen co do velikosti a orientace na těžební, 
hutní a strojírenský průmysl, ale rovněž kolejový dopravní systém zde zaznamenal v uplynulém století nebý-
valý rozvoj a třebaže se do současné doby dochovala jen jeho menší část, existuje více důvodů pro jeho 
renesanci v nových ekonomických i technických podmínkách. 
 
Typickým příkladem regionální kolejové dopravy na rozhraní tramvajové a železniční dopravy byla rozsáhlá 
síť úzkorozchodných tratí spojující Ostravu s Bohumínem, Orlovou a Karvinou a tato města navzájem. Tento 
úzkorozchodný systém sice zanikl již v roce 1973, avšak vytvořil legendu o meziměstských tramvajích.  
 
Z Ostravy vycházely do sousedních měst (Hlučín, Klimkovice) nebo rekreačních a venkovských oblastí  
(Kyjovice-Budišovice, Hrabová) normálněrozchodné tramvajové tratě vzniklé z podstatné části elektrizací 
původních místních drah s parním provozem. Na většině z nich byla provozována i nákladní doprava. Do 
současné doby se dochovala z těchto tratí již jen jediná, a to ještě ve zkrácené podobě. Nákladní doprava 
v síti DPMO byla ukončena v roce 1972. Současná ostravská tramvajová doprava si však díky tomu uchova-
la jednu důležitou technickou vlastnost, a to možnost provozu klasických železničních vozidel, samozřejmě 
s řadou omezení (rozvor, délka vozidla apod.).   
 
Novodobá historie 
 
Poté, co se myšlenka kolejového vozidla schopného provozu na tramvajových i klasických železničních tra-
tích dočkala realizace v německém městě Karlsruhe, se začalo ve druhé polovině 90. let uvažovat o obno-
vení tramvajové dopravy z Ostravy do Hlučína s pokračováním dále do Opavy právě formou obdobného 
kolejového systému.  
 
V roce 2001 podepsali vedoucí představitelé Ministerstva dopravy ČR, Moravskoslezského kraje, Statutární-
ho města Ostrava a Českých drah Memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji že-
lezniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, toto bylo aktualizováno dodatkem č. 1 z roku 2006.  Memo-
randum obsahuje mimo jiné záměr využít systémů lehké kolejové dopravy, včetně vhodných kolejo-
vých vozidel, schopných bezpečného a hospodárného provozu jak na klasických železničních tra-
tích, tak na dráze tramvajové.  
 
V návaznosti na výše uvedené a z iniciativy Českých drah a města Orlová byly v uplynulém období 
zpracovány dvě územně-technické studie řešící spojení Ostravy s Hlučínem a Ostravy s Orlovou systémem 
lehké kolejové dopravy. 
 
Obě tyto studie však byly řešeny izolovaně bez zasazení do celkového pojetí systému veřejné dopravy 
v Moravskoslezském kraji. Schválená Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje 
sice systémy lehké kolejové dopravy zmiňuje, ale žádné další následné kroky ve smyslu konkretizace a 
zdůvodnění jednotlivých možných projektů dosud učiněny zatím ještě nebyly. 
 
Přesto je již v územním plánu statutárního města Ostrava zakotvena trasa nové trati z Přívozu do Petřkovic 
na hranici města s obcí Ludgeřovice. Současně jsou připravovány podmínky pro možnost kolejového 
propojení železničních tratí s tramvajovou sítí v prostoru hlavního nádraží v Přívoze a v oblasti nádraží 
Ostrava střed.  
 



Aktuální stav a možnosti 
 
V rámci praktického naplňování Memoranda se Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava dohodly na 
společném postupu, kdy prvním krokem bude vypracování provozně - ekonomické a technické studie 
uplatnění systémů lehké kolejové dopravy v Moravskoslezském kraji. Tuto studii zajistí z prostředků 
Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava společnost Koordinátor ODIS s.r.o.  
 
Studie by měla obsahovat: 
a) Definici provozně-ekonomické vhodnosti uplatnění lehké kolejové dopravy (jedná se o stanovení 

minimálního objemu přepravovaných osob v průběhu dne a v průběhu špičkové hodiny za 
předpokladu využití vozidla o délce nanejvýš přípustné pro dráhu tramvajovou) – tj. obecné stanovení 
poptávky, kdy vůbec má systém lehké kolejové dopravy své provozně-ekonomické opodstatnění, 

b) Vymezení přepravních relací (v rámci Moravskoslezského kraje) odpovídajících parametrům 
definovaným dle a) – tj. výčet konkrétních přepravních relací, které je možno podrobit dalšímu 
posuzování, 

c) Výběr konkrétních přepravních relací vhodných k dalšímu posuzování – tj. separace přepravních 
relací, kde je systém lehké kolejové dopravy zcela nepoužitelný (nevhodné podmínky pro drážní 
dopravu, dostatečné zajištění existující kolejovou dopravou apod.), 

d) Rámcové posouzení vybraných konkrétních přepravních relací z hlediska nároků investičních – tj. 
rozdělení jednotlivých projektů podle předpokládané náročnosti (např. potřeba výstavby pouze 
kolejového propojení nebo naopak potřeba výstavby významných mostních objektů nebo významný 
zásah do území apod.), 

e) Vypracování územně-technických studií vybraných záměrů dle d). 
 
Studie by měla být rozdělena do dvou etap, první etapa by obsahovala zpracování bodů a) – d), druhá etapa 
- studie dle e) by byla zadána následně na základě závěrů první etapy.  
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Abstrakt: 
 
1. Historické podmínky dané strukturou sídlení, průmyslu 
 

• síť úzkorozchodných drah na rozhraní tramvajové a železniční dopravy spojujících Ostravu 
s Bohumínem, Orlovou a Karvinou a tato města navzájem (1902 – 1973) 

• řada normálněrozchodných tratí původně s klasickým železničním provozem, později upravených 
pro tramvajový provoz 

• existence nákladní dopravy v tramvajové síti (1894 – 1972) 
• parametry tramvajových drah vhodné pro provoz železničních vozidel s omezením 

 
2. Novodobá historie 
 

• po vzoru systému v Karlsruhe úvahy o obnovení kolejového spojení Ostravy s Hlučínem 
• memorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji železniční infrastruktury v Mo-

ravskoslezském kraji obsahující mimo jiné záměr využít systémů lehké kolejové dopravy, včetně 
vhodných kolejových vozidel, schopných bezpečného a hospodárného provozu jak na klasických že-
lezničních tratích, tak na dráze tramvajové 

• zpracování územně-technické studie řešící spojení Ostravy s Hlučínem a Ostravy s Orlovou 
systémem lehké kolejové dopravy. 

 
 
3. Aktuální stav  
 

• zadání zpracování provozně - ekonomické a technické studie uplatnění systémů lehké kolejové 
dopravy v Moravskoslezském kraji 


