
VŠB-Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební 

Katedra dopravního inženýrství 

Studie kolejové dopravy na území m sta Ostravy 

Study of Rail Transportation in the Ostrava 

Student: Bc. Lucie Mi ovská 
Vedoucí diplomové práce:     Ing. Leopold Hude ek, Ph. D. 

Ostrava 2013 









Diplomová práce  Bc. Lucie Mi ovská 

ANOTACE 

Mi ovská, L.: Studie kolejové dopravy na území m sta Ostravy, diplomová práce, Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 82 

str. 

Diplomová práce se zabývá problematikou kolejové dopravy na území m sta Ostravy, 

s cílem se zam it na dopravní obslužnost nových území kolejovou dopravou, tzn. osobní a 

nákladní dopravu do pr myslových zón. Obsahem práce je analýza sou asného stavu, 

historie, rozší ení a prodloužení kolejové dopravy v aglomeraci Ostrava a seznámení s již 

vypracovanými studiemi kombinované dopravy tram – train na území Ostravy. Druhá ást 

práce je zam ena na pr myslovou zónu Hrabová, kde je navržena dopravní obslužnost 

osobní i nákladní tramvajovou dopravou. Záv rem je porovnání dvou variant vedení 

tramvajové trati po stávajících kolejích, vytvo ení jízdního ádu pro nov  navrženou 

tramvajovou linku a doporu ení možnosti vedení nákladní tramvaje. 

ANNOTATION 

Mi ovská, L.: Study of Rail Transportation in the Ostrava, thesis, Ostrava: VSB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering Department of Transport, 82 pages

This thesis deals with the issue of rail transportation in the city of Ostrava, in order to focus 

on the new transport service rail transport, this means that passenger and freight services to 

industrial zones. The thesis is an analysis of the current situation, history, expansion and 

extension of rail transport in Ostrava agglomeration and familiarization with the already 

developed studies combined transport tram - train in Ostrava. The second part focuses on 

the industrial zone Hrabova, which is designed to transport links tram passenger and freight 

transport. Finally, a comparison of the two variants, the tram line along existing tracks, create 

a timetable for the proposed new streetcar line management options and recommendations 

freight trams. 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou kolejové dopravy na území 

m sta Ostravy. Jejím  cílem je zam ení na dopravní obslužnost nových území kolejovou 

dopravou, tzn. osobní a nákladní dopravou do pr myslových zón. Obsahem práce je analýza 

sou asného stavu kolejové dopravy v aglomeraci Ostrava, návrh variant možnosti propojení 

železni ní a tramvajové sít .  

Kolejová doprava, jako druh drážní dopravy využívající koleje, vede kolejová vozidla 

po pevné dráze. P evažujícím druhem kolejové dopravy je železni ní doprava. Mezi další 

druhy kolejové dopravy pat í metro a tramvajová doprava. Tyto druhy dopravy jsou v tšinou 

sou ástí m stské hromadné dopravy (MHD). Do kolejové dopravy na území m sta Ostravy 

zahrnujeme železni ní a tramvajovou dopravu. 
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2 Tramvajová doprava 

Konstrukce tramvajové trat  je tvo ena ze svršku a spodku tramvajové trat . Svršek 

tramvajové trat  se skládá z podkladu, kolejového svršku a krytu tramvajové trat . Podklad 

kolejového svršku p enáší zatížení z kolejnicových pás  na spodek tramvajové trat . 

Podklad se skládá z kolejového lože, podkladních vrstev, p í ných pražc , podélných prah , 

pražcových nebo monolitických desek. Mezi a vn  kolejnicových pás  je vytvo en kryt 

tramvajové trat , který umož uje pojížd ní trat  i nekolejovou dopravou. Ovšem tramvajové 

trat  máme i s otev eným kolejovým ložem. Spodek tramvajové trat  se skládá ze zemního 

t lesa, odvod ovacích staveb, um lých staveb a jinými objekty.  

Pro svršek tramvajové trat  se používají stojinové žlábkové kolejnice, blokové 

kolejnice nebo širokopatní kolejnice. [1]  

2.1 Tramvajová doprava v Ostrav

Na území m sta Ostravy je tramvajová doprava zajiš ována spole ností Dopravní 

podnik Ostrava a.s. Tento dopravce zajiš uje nejen tramvajovou, ale i trolejbusovou a 

autobusovou dopravu. Tramvajová doprava Ostravské aglomerace je provozována 

devatenácti linkami, které zajiš ují dopravní obslužnost m stských ástí Poruba, Dubina, 

Ostrava – jih a P ívoz, a to: 

Linka 1 sm r od Hlavní nádraží do Dubina Interspar

Linka 2 sm r od Hlavní nádraží do Výškovice

Linka 3 sm r od Dubina Interspar do Poruba vozovna

Linka 4 sm r od Nová hu  jižní brána do Martinov

Linka 5 sm r od V esinská do Zátiší

Linka 6 sm r od (Plynárny) Výstavišt  do Výškovice 

Linka 7 sm r od Výškovice doV esinská

Linka 8 sm r od Hlavní nádraží do V esinská 

Linka 9 sm r od Plynárny do Poruba vozovna (V esinská)

Linka 10 sm r od Výstavišt  do Dubina Interspar

Linka 11 sm r od Hlu ínská do Záb eh

Linka 12 sm r od Hrane ník do Dubina Interspar

Linka 14 sm r od Hlu ínská do NH jižní brána
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Linka 17 sm r od Dubina Interspar do V esinská

Linka 18 sm r od Hlavní nádraží do Dubina Interspar 

Linka 19 sm r od Dubina Interspar do Martinov

Podrobn jší popis je uveden v p íloze . 1. Seznam tramvajových linek v Ostrav .

  

Obr. . 1. Schéma tramvajové dopravy v Ostrav . Stav k 3. 3. 2013. [8] 
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3 Železni ní doprava 

Drážní doprava je sou ástí spole enských inností, které vytvá ejí podmínky a 

p edpoklady pro výrobu i uspokojení osobních zájm  ob an . Spole enské vztahy, vznikající 

p i stavb  drah, p i provozování drah, provozování drážní dopravy a výkon státní správy a 

dozoru jsou upravovány zákonem o drahách – zákon . 266/1994 Sb., ve zn ní zákona . 

189/1999 Sb., a zákona .23/2000 Sb. [1] 

Dráha je cesta ur ená k pohybu drážních vozidel v etn  pevných za ízení 

pot ebných pro zajišt ní bezpe nosti a plynulosti drážní dopravy. Dráhy se d lí na 

železni ní, tramvajové, trolejbusové a lanové. U železni ních drah je zavedena jejich 

kategorizace z hlediska významu, ú elu a technických podmínek. Železni ní dráhy jsou 

rozd leny do kategorií: [7] 

 Dráha celostátní 

 Dráha regionální 

 Vle ka 

Na základ  zákona o transformaci eských drah, státní organizace ( . 77/2002 Sb.) 

došlo 31. 12. 2002 k zániku státní organizace eské dráhy. Vznikly dv  nástupnické 

organizace, a to eské dráhy, a.s. a státní organizace Správa železni ní dopravní cesty 

(SŽDC). Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní 

a drah regionálních ve vlastnictví státu. SŽDC zajiš uje ve smyslu Zákona o dráhách 

provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich 

provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajišt ní dopravních 

pot eb státu a dopravní obslužnosti. SŽDC hospoda í s majetkem, který tvo í železni ní 

dopravní cestu. SŽDC je lenem Mezinárodní železni ní unie UIC (International Union of 

Railways), Spole enství evropských železnic a infrastrukturních spole ností CER (Comunity 

of European Railways and Infrastructure Companies) a dalších významných železni ních 

sdružení. eské dráhy jsou národní železni ní spole nost v eské republice. Skupina eské 

dráhy zahrnuje eské dráhy, a. s. a její dce iné spole nosti v etn D Cargo, a.s.. eské 

dráhy, a. s. jsou dominantní dopravci osobní, resp. nákladní železni ní dopravy v esku. [9]

eská republika plní d ležitou úlohu ve spojení významných sm r  Evropy západní 

a východní, severní a jižní a to následujícími koridory (viz obr. . 2): [1]  

• I. Koridor: (N mecko) – D ín – Praha – eská T ebová – Brno – B eclav – 

(Rakousko / Slovensko) 
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• II. Koridor: (Rakousko) – B eclav – P erov – Petrovice u Karviné – (Polsko) 

s odbo nou v tví z P erova na eskou T ebovou 

• III. Koridor: (N mecko) – Cheb – Plze  – Praha – Olomouc – Ostrava - 

Petrovice u Karviné / Mosty u Jablunkova – (Polsko / Slovensko) 

• IV. Koridor: (N mecko) – D ín – Praha – Veselí nad Lužnicí – Horní Dvo išt

/ eské Veselice – (Rakousko) 

Obr. . 2. Schéma tranzitní koridory R. [10]   

3.1 Železni ní doprava v Ostrav

Na území Ostravské aglomerace se nachází dráhy celostátní, regionální a vle ky 

(viz obr. . 3): 
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Obr. . 3. Trat  na území aglomerace m sta Ostravy. [10]   

Dráha celostátní má rozsah na území celého státu a sou asn  plní požadavky 

cizích železni ních správ na p echod vlak  p es státní hranice. Je azena do mezinárodní 

železni ní sít  podle Evropské dohody o hlavních mezinárodních železni ních tratích 

(dohoda AGC). Dráha regionální umož uje p ípadné odstátn ní n kterých železni ních tratí 

a jejich privatizaci. Jsou to p evážn  trat  místního významu. Vle ka je dráha, která slouží 

vlastní pot eb  provozovatele nebo jiného podnikatele. [1]  

Železni ní osobní dopravu probíhající v Moravskoslezském regionu m žeme 

rozd lit na:  

• p ím stskou a regionální 

• rychlou regionální dopravu mezi významnými centry kraje 

• dálkovou dopravu, která spojuje Moravskoslezský kraj s ostatními kraji 

eské republiky 

•  mezistátní dopravu 

Osobní drážní doprava je provád na ve ve ejném zájmu, ást náklad  dopravce, 

které není možno pokrýt z jízdného, je uhrazena z ve ejných zdroj . V dálkové železni ní 

doprav  se na úhrad  náklad  dopravy podílí stát. V regionální doprav  má nezastupitelné 

postavení Moravskoslezský kraj, který objednává vlakové výkony a uhrazuje vzniklé náklady 

dopravci, které nelze pokrýt z vybraného jízdného. Na území Moravskoslezského kraje 

provozují ve ejnou osobní železni ní dopravu dva dopravci, eské dráhy, a.s. a OKD 

Doprava, a.s. (na trati Milotice nad Opavou  Vrbno pod Prad dem). [11]    
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Osobní doprava železni ní dráhy na území m sta Ostravy je provozována dopravci  

státními eské dráhy a.s., Leo Express a.s. a RegioJet a.s.. 

3.1.1 Železni ní trat

Tra  Bohumín - Mosty u Jablunkova st. hr. - adca (SK) [2]

Jedná se o celostátní dvoukolejnou železni ní tra , která spojuje Ostravsko se 

severovýchodním Slovenskem. Sou ástí této trat  je i úsek eský T šín – D tmarovice – 

Petrovice u Karviné – Bohumín. Tra  Bohumín – adca je ve správ  SŽDC, SDC Ostrava a 

v jízdním ádu je vedena pod íslem 320.  

Po rozd lení eskoslovenska, v roce 1993, se tra  stala mezistátní. Tra

z Bohumína do Petrovic u Karviné je sou ástí druhého železni ního koridoru, další ást 

z Bohumína po hranici se Slovenskem je sou ástí t etího železni ního koridoru.  

Na tra íslo 320 navazují další trat  (viz obr. . 4): 

• Tra . 321 Šenov – eský T šín 

• Tra . 322 Dobrá u Frýdku – Místku – eský T šín 

• Tra . 270 P erov – Ostrava – Bohumín 

Jednokolejná tra

Vícekolejná tra

íslo koridoru 

íslo trat

Stanice, zastávka 

  
Obr. . 4. Mapa tratí SDC Ostrava v Ostravské aglomeraci. [12] 
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Tra  Bohumín – P erov ( eská T ebová – Praha) [2]

Tra  ozna ena íslem 270 spojuje Prahu se Severní Moravou, Slezskem a dále do 

Polska a na Slovensko. Tra  pat í do druhého tranzitního železni ního koridoru a 

prochází ve správ  SŽDC po tratích:  

• Tra . 330 (Hohenaou ÖBB) B eclav – P erov  

• Tra . 270 P erov- Ostrava – Bohumín 

• Tra . 320 Bohumín – Petrovice u Karviné (Zebrzydowice PKP) 

Tra  Ostrava – Svinov – eský T šín [2]

Elektrifikovaná celostátní železni ní tra , ozna ena íslem 321, je dvoukolejná 

v úseku Odbo ka Odra – Odbo ka Chot buz a jednokolejné trat  vedou z výhybny Polanka 

nad Odrou a ze stanice Ostrava – Svinov do Odbo ky Odra. Z odbo ky eský T šín je jedna 

kolej zapojena do dvoukolejné tarti . 320 Bohumín – adca a druhá kolej vede samostatn

ze stanice Albrechtice u eského T šína až do eského T šína. 

Navazující trat  na tra . 321: 

• Tra . 270 P erov – Bohumín st. Hr (Chalupki PKP) 

• Tra . 323 Valašské Mezi í í – Ostrava hl. n. 

• Tra . 320 ( adca ŽSR) Mosty u Jablunkova st. hr. – Petrovice u Karviné st. hr. 

(Zebrzydowice PKP) 

• Tra . 322 Frýdek – Místek – eský T šín st. hr. (Cieszyn PKP) 

3.1.2 Vle kové trat

Vle kové trat  jsou provozovány nebo jsou v majetku soukromých spole ností (na 

obr. . 5 jsou zobrazeny vle ky v Ostrav  a okolí). Druhým nejv tším nákladním železni ním 

dopravcem na železni ní síti SŽDC je spole nost Advanced World Transport a.s. (AWT a.s.). 

Tato spole nost je dce inou spole ností t žební firmy OKD (Ostravsko – karvinské doly). 

V p íloze . 2 je vyobrazeno schéma sít  vle ek OKD Ostrava a jejich návaznost na ostatní 

dráhy. 
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Obr. . 5. Schéma vle kové sít  Ostrava a okolí (zdroj google - obrázky). 

Spole nost AWT a.s. provozuje vlastní rozsáhlou vle kovou sí  na Ostravsku, která 

slouží k propojení ernouhelných dol  v rámci Ostravsko – karvinské a z ásti Podbeskydské 

uhelné pánve. K t mto vle kám pat í i p vodním názvem Bá ská dráha, spojující dnešní 

stanici Ostrava hl. n. s Doubravou. 

 T mito vle kami jsou dopravovány nákladní vlaky na Ostravsku, a to jak po vlastní 

síti, tak na síti SŽDC. Nákladními vlaky je p epravováno uhlí z jednotlivých dol  OKD do 

nap . OKK Koksovny, Nová hu , Vítkovické železárny a elektrárna D tmarovice. Na obr. . 6. 

je vyobrazeno schéma spojovací dráhy Nová hu  – Vítkovice. 

Obr. . 6. Schéma spojovací dráhy Nová hu  – Vítkovice (zdroj google - obrázky). 
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4  ODIS 

Na území Moravskoslezského kraje je dopravní obslužnost zajiš ována 

Integrovaným dopravním systémem ODIS. Koordinátorem Integrovaného dopravního 

systému Moravskoslezského kraje a zpracovatelem Tarifu ODIS je spole nost Koordinátor 

ODIS s.r.o. (KODIS). Dopravní spole nosti provozující na ur ených linkách ve ejnou dopravu 

v rámci ODIS jsou sou asn  signatá i Smlouvy o Integrovaném dopravním systému 

Moravskoslezského kraje ODIS schválené Radou Moravskoslezského kraje. [13]  

Seznam zapojených dopravc : 

• eské dráhy, a.s., dopravce provozující železni ní dopravu ( D) 

• SAD Frýdek-Místek a.s., dopravce provozující p ím stskou autobusovou dopravu 

• SAD Haví ov a.s., dopravce provozující m stskou dopravu v Haví ov  a  

p ím stskou autobusovou dopravu 

• SAD Karviná a.s., dopravce provozující p ím stskou autobusovou dopravu 

• Dopravní podnik Ostrava a.s., dopravce provozující m stskou dopravu v Ostrav

a p ím stskou dopravu v rámci MHD (DPO) 

• GW Train Regio a.s., dopravce provozující železni ní dopravu 

• M stský dopravní podnik Opava, a.s., dopravce provozující m stskou dopravu 

v Opav  a p ím stskou dopravu v rámci MHD 

• Osoblažská dopravní spole nost, s.r.o., dopravce provozující p ím stskou 

autobusovou dopravu 

• Radovan Maxner, dopravce provozující p ím stskou autobusovou dopravu 

• TQM-holding s.r.o., dopravce provozující p ím stskou autobusovou dopravu 

• Veolia Transport Morava a.s., dopravce provozující m stskou dopravu v Krnov , 

Studénce, T inci a eském T šín  a p ím stskou autobusovou dopravu [13]  

Ostravský dopravní integrovaný dopravní systém zahrnuje území, které tvo í 30 

m st a obcí. Mapa tarifních zón ODIS je uvedena na obr. 7. Platí zde jednotný tarifní systém 

a jednotné smluvní tarifní podmínky vyjma železni ní dopravy. V železni ní doprav  je 

zavedena áste ná tarifní integrace na vybraných úsecích tratí. Na vybraných trasách vlak

platí stejné p epravní podmínky. Ostrava je rozd lena na vnit ní a okrajové zóny kopírující 

n které hranice obcí. [2] 
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Obr. . 7. Mapa tarifních zón ODIS. Stav k 9. 12. 2012 (zdroj KODIS) 



Diplomová práce  Bc. Lucie Mi ovská 

Železnice s místními a regionálními trat mi jsou páte ní dopravou v rámci ODIS a 

regionální dopravy Moravskoslezského kraje. Železni ní doprava se od 1. 1. 2009 rozší ila 

v systému ODIS na všechny železni ní trat  v Moravskoslezském kraji, kde eské dráhy a.s. 

zajiš ují osobní dopravu a byl zaveden linkový systém Esko - eské dráhy, a.s. (viz Obr. 

6.7). [2]  

Linky Eska jsou ozna ovány písmeny S – u osobních vlak  a R – u sp šných vlak

a rychlík . Na linkách S je zaveden interval 60 minutový nebo kratší a na linkách R interval 

120 minutový nebo kratší. 

Obr. . 8. Schéma linek Eska. Stav k 1. 11. 2013. [8] 
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5 Historie kolejové dopravy na Ostravsku 

5.1 Železni ní dráhy  

• Severní dráha císa e Ferdinanda (SDCF = SNCF) [2] 

První železnice s parním pohonem na našem území byla vybudována jako sou ást 

železnice nazvané Severní dráha císa e Ferdinanda v Rakousku - Uhersku. P vodn

jednokolejná tra  byla vedena z Vídn  do B eclavi, pokra ovala sm rem na sever do P erova 

s odbo kami na Olomouc a Brno až do Bohumína a dále sm rem do Polska.  Výstavba trati 

byla zahájena v roce 1837 a již v lét  roku 1839 byl otev en první úsek této dráhy s parním 

provozem na území mezi Vídní a B eclaví s odbo nou stanicí pro novou odbo nou tra  do 

Brna, která byla dána do provozu také v roce 1839. 

Dobudováním trat  až na Ostravsko se Severní dráha císa e Ferdinanda dostala do 

samotného centra s práv  se rozvíjejícím pr myslem. Slavnostního otev ení nádražní 

budovy v Moravské Ostrav  se uskute nilo v lét  roku 1844. V roce 1847 vrcholil stavební 

ruch na posledním úseku trati na území Moravy a byl dán do provozu poslední úsek trat

mezi Lipníkem a Bohumínem.  

 Na za átku 20. stol. vlastnila spole nost SNCF 1 314 km drah a 111 vle ek v délce 

91 km. Následn  p ešly koleje spole nosti do rukou státu a splynuly se státními drahami, 

krom  Bá ské dráhy (Ostrava – Doubrava) a vle ek.  

• Košicko - bohumínská železnice [2] 

Spole nost Košicko - bohumínská dráha (KBD) byla založena v roce 1866 a d lila 

se na dv ásti rakouskou a uherskou. Provozní editelství rakouské ásti dráhy bylo z ízeno 

v T šín . Cílem bylo postavit železnici, která by spojila úrodné uherské kraje s pr myslovým 

srdcem monarchie, železnici, která by vozila p evážn  zem d lské produkty z východu na 

západ a zp t by dopravila zase pot ebné uhlí.  

P vodní p edpoklad byl zahájit stavbu v Košicích. Koncem roku 1867 za ala stavba 

a bylo vybudováno prvních 32 km dlouhý úsek trati z Bohumína do T šína, který byl uveden 

do provozu v roce 1869.  

Ke zdvojkolejn ní trat  se p istoupilo až v roce 1898 na úseku Mosty u Jablunkova - 

adca, avšak bez tunelu, který byl dobudován až v roce 1917. Jednokolejný provoz do 

Bohumína však výkonnost dráhy siln  omezoval a postupn  si dopravci v Uhrách 

(Slovensku) hledali nové jiné trasy.  
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V roce 1963 byla vybudována další p eložka trati Louky nad Olší - D tmarovice s 

novou stanicí Karviná hl. n., která byla pot ebná pro zajišt ní t žby v Ostravském revíru, 

výstavby velkých pr myslových závod  a rozši ování vle kových aglomerací. Byly také 

rekonstruovány železni ní stanice T šín a T inec. Zdvojkolejn ní celé trat  bylo dokon eno 

až po druhé sv tové válce.  

• Bá ská dráha (BD) [2] 

P vodním názvem Bá ská dráha je dnešní železni ní tra  spojující stanici Ostrava 

hlavní nádraží s Doubravou. V sou asné dob  je tato tra  rozd lena mezi dva majitele; 

SŽDC a Advanced World Transport a.s. (AWT) d íve OKD, Doprava, a.s.  

Zárodkem Bá ské dráhy byla železni ní vle ka ze stanice Ostrava v P ívoze (tedy 

dnešní Ostrava hlavní nádraží) do Vítkovických železáren (VŽ) s odbo kou k jám  Karolina v 

Moravské Ostrav . Tato tra  byla uvedena do provozu v roce 1856, nejprve s ko skou trakcí 

a od roku 1858 pak s parní trakcí. Tra  v roce 1861 odkoupila od VŽ Severní dráha císa e 

Ferdinanda (SDCF) a navázala na ní výstavbou trati z Moravské Ostravy - Vítkovice (dnešní 

stanice Ostrava st ed) k dol m v Michálkovicích s šesti odbo kami. Takto vznikla Bá ská 

dráha s délkou 10,318 km (z P ívozu do Michálkovic), která byla v celé délce zprovozn na 

pravd podobn  3. ledna 1863.  

Další prodloužení dráhy iniciovalo vedení VŽ v ele s Anselmem Rothschildem, 

které nechalo postavit prodloužení Bá ské dráhy z Michálkovic k jám  Bettina v Doubrav

roku 1870 s odbo kami k dalším jamám v Orlové a do stanice Doubrava na Košicko - 

bohumínské dráze. V roce 1886 pak i prodloužení z Michálkovic do Doubravy se všemi k ídly 

odkoupila SDCF. Bá ská dráha (tehdy nesoucí n mecký název Montan-Bahn) se stále 

vyvíjela a vznikala nová k ídla k jednotlivým jámám. V roce 1905 pak m la celkovou délku 

34,062 km.  

Od roku 1906 provoz na Bá ské dráze za aly zajiš ovat státní dráhy, ale tra

z stala stále v majetku SDCF. Po druhé sv tové válce však tra  byla znárodn na a stala se 

sou ástí Ostravsko - karvinských dol  (OKD). Tra  mezi dnešními stanicemi Ostrava hl. n. a 

Ostrava st ed však byla za len na do SD.  

 V pr b hu 90. let 20. století v souvislosti s útlumem t žby uhlí podél této trati došlo 

k postupné redukci kolejišt . V roce 1997 byla dráha zapojena do bývalé Košicko - 

bohumínské dráhy (KBD) u stanice Orlová.  
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5.2 Tramvajové dráhy normálního rozchodu (1435 mm) [14] 

První železnice spojila Ostravu se sv tem v roce 1847. Myšlenka vybudování parní 

dráhy od dnešního hlavního nádraží k hotelu Palace nebyla realizována. Avšak provoz parní 

tramvaje byl zahájen v trase P ívoz – Moravská Ostrava – Vítkovice. Jednalo se o dopravu 

osobní a nákladní, která mohla plynule p echázet ze železnice na tramvajovou sí . Rozchod 

tehdejších kolejí železni ních a tramvajových byl 1435 mm, stejný jako dnes. Odbo ka 

z nádraží Moravská Ostrava m sto (dnešní oblast hotel Palace) byla uvedena do provozu 

roku 1896 p es nám stí k íšskému (Sýkorovu) mostu. Dalším zprovozn ní trati bylo 18. 5. 

1899 na trati Moravská Ostrava - Lhotka - Hulváky. První elektrická tramvaj se projela 

ulicemi m sta 1. Kv tna 1901. 15 elektrických voz  dodala vagónka v polském Sanoku. 

Parní lokomotivy za aly p echázet do nákladní dopravy a udržely se až do roku 1922. V roce 

1907 byly postaveny hned dv  nové trat , jejichž majitelem byla Spole nost brn nských 

místních drah (BLEG), která se v roce 1920 p ejmenovala na Spole nost moravských 

místních drah (SMMD). Jednalo se o prodloužení mariánskohorské trati do Svinova a spojení 

Mariánských Hor s Vítkovicemi, která trvá dodnes. 

Roku 1911 byl zahájen provoz normáln  rozchodné trati na úseku Hlu ín - 

Pet kovice - Chalupki PKP, jejíž délka inila 13km. Avšak roku 1982 byl provoz ukon en. 

(obr. . 9) 

Obr. . 9. Zrušená normáln  rozchodná tra  Hlu ín - Pet kovice - Chalupki PKP. [15] 
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V roce 1912 Slezské zemské dráhy (SZD) zahájily provoz na trati Polská Ostrava – 

Michálkovice. 

Dvacátá léta na tratích SMMD byla ve znamení zdvoukolej ování nejzatížen jších 

úsek  a také byly postaveny dv  nové trat : v roce 1925 úsek k m stským lázním ve 

Vítkovicích a od 28. dubna 1929 vedly koleje až do Záb ehu. Poprvé v eské historii vyjely 

tramvaje na železni ní tra , konkrétn  na tra  Svinov - Klimkovice, která byla postavena v 

roce 1911 a v roce 1926 byla elektrifikována a upravena pro provoz tramvají.  

Dalším dopravcem na Ostravsku se stalo Vítkovické horní a hutní t ží stvo (VHHT), 

jehož první tra  z Vítkovic do Záb ehu k pískovým dol m byla zprovozn na 3. ervence 

1913. Od 5. íjna 1930 se jezdilo od pošty v Záb ehu do Hrabové (trat  SMMD a VHHT se 

tedy k ižovaly už na dvou místech) a 19. b ezna 1934 zahájilo VHHT na svých tratích 

elektrický provoz.  

Mnichovskou dohodou se stala Odra ekou hrani ní a tím odd lila Klimkovice a 

Svinov, které se ocitly v N mecku. Most na této trati byl pro kolejovou dopravu uzav en od 1. 

íjna 1938 do roku 1941. Za války bylo realizováno jen prodloužení trati na úseku Záb eh - 

B lský les (od 27. prosince 1941) a na p elomu let 1947 - 1948 byla tato tra  prodloužena 

p ibližn  o 480 metr . Od 1. ledna 1943 se majetkem SMMD stala i parní malodráha Svinov 

– Kyjovice - Budišovice, postavená v letech 1925 – 1927 a poté v roce 1947 až 1948 byla 

tato tra  postupn  zelektrifikována. Následn  tra  z Opavy do Hlu ína prodloužena do 

Pet kovic, avšak nedošlo k realizaci koncese prodloužení trati dále do Ostravy. V dob  první 

republiky vzniká dráha Mariánské Hory – Brušperk, která nebyla dokon ena (viz obr. . 10). 

Za aly vznikat návrhy na propojení všech drah a na zlepšení dopravní situace. 

Nejvýznamn jší akcí byla stavba trati P ívoz – Pet kovice a elektrifikace navazující železnice 

do Hlu ína, u které došlo k zahájení tramvajové dopravy. Na trati z Michálkovic do Hrušova 

se nahradila tramvajová doprava za trolejbusovou. 
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Obr. . 10. Nedostav ná normáln  rozchodná tra  Ostrava – Mariánské Hory – 

Brušperk. [15] 

Dne 1. ledna 1949 došlo k majetkovým zm nám a tedy k za len ní v tšiny 

dopravc  do nov  vzniklých Dopravních podnik  m sta Ostravy v etn  VHHT, které bylo 

za len no až k 1. ervenci 1953. Tyto trat  byly napojeny na zbytek sít  p es Vítkovickou 

ulici k Dolu Hlubina, kdy bylo umožn no p ím  spojení Hrabové s centrem m sta. Toto 

spojení m lo také za následek zvyšování po tu p epravených cestujících a bylo tedy nutné 

trat  v Záb ehu a Vítkovicích zdvoukolejnit. Roku 1950 došlo k výstavb  nové trati Horní ulicí 

k sídlišti v Záb ehu, která byla napojena na sí  bývalé SMMD. Tato tra  byla prodloužena ke 

kone né Stalingrad a 3. ledna 1955 uvedena do provozu. V roce 1950 byla také tra  od 

mostu Miloše Sýkory (d ív jší íšský most) na Smetanovo nám stí p ebudována na 

úzkorozchodnou a v roce 1960 byla nahrazena trolejbusy.  

V následujícím období došlo k prudkému pr myslovému rozvoji Ostravska i k 

výstavb  rozsáhlých sídlištních komplex  a navazujících dopravních staveb. Jako p íklad lze 

uvést Nové hut  Klementa Gottwalda (NHKG) v Kun icích, kde byla p ivedena tramvaj z 

Hrane níku 1. zá í 1953, od 9. kv tna 1954 pak byla prodloužena až k jižní brán  NHKG. Z 

Hrane níku na Smetanovo nám stí byla v roce 1955 vedle úzkorozchodné trati postavena i 

jednokolejná tra  normálního rozchodu a o ty i roky pozd ji byla zdvoukolejn na. 

Tramvajová doprava byla p ivedena i do rostoucího sídlišt  v Porub  v letech 1958 - 1960 a 

byla zde také vybudována nová vozovna. Poté v roce 1969 za aly jezdit tramvaje i do 

dalšího nového sídlišt  - Hrab vka. V roce 1972 byla zavedena tramvajová doprava do 

sídlišt  Výškovice, které bylo teprve ve výstavb . V souvislosti s výstavbou tzv. Polanecké  
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spojky (tra SD ze Svinova do Kun ic) dojezdily tramvaje do Pískových dol  a opustily 

dnešní Zengrovu a Rudnou ulici. Koncem 60. let byly zrušeny trat  do B lského Lesa a úsek 

Kyjovické trati p es starý Svinov. V roce 1972 byla na všech tratích zastavena nákladní 

doprava. Autobusy SAD nahradily tramvajovou dopravu z Ostravy do Karviné a Bohumína.  

V roce 1969 byly do provozu uvedeny úst ední dílny DPMO v Martinov , 

samoz ejm  že k nim byla natažena i tramvajová tra . O rok pozd ji se jezdilo až na smy ku 

Martinov. Další zaniklou tratí se stal úsek Svinov - Poruba na trati do Klimkovic (osobní 

doprava skon ila 3. listopadu 1969, nákladní 30. zá í 1970), zbytek trati slouží po celkové 

rekonstrukci dodnes. To se však nedá íci o trati do Klimkovic, která byla zrušena k 1. lednu 

1978.  

Ur ité problémy zp sobila výstavba Místecké ulice v oblasti Hrab vky. Nejprve byl 

zrušen úsek od Kina Edison do Hrabové, Š u í (1975), poté byly ob  hrabovské trat

propojeny úsekem Kino Edison - Hrab vka vedoucím podjezdem (1978) a nakonec byl 

postaven úsek Záb eh, nemocnice - Horní ulice (taktéž 1978).  

V osmdesátých letech došlo nejprve ke stavb  nové trati v úseku Nádraží Vítkovice 

- Kino Edison (1981), o rok pozd ji byl zastaven provoz do Hlu ína. V letech 1983 - 1984 

byly zprovozn ny p eložky v úseku Nová Ves - T ebovice a na nových Frýdlantských 

mostech. Kone n  v roce 1985 byla postavena tra  do Dubiny. Spojení s jihem usnadnila i 

tra  v Záb ehu mezi poštou a vodárnou (1987).  

V 90. letech pokra ovaly náro né rekonstrukce tratí. V roce 1996 byly kolejov

propojeny ulice Ruská a 1. máje a zárove  byla zrušena smy ka na Mírovém nám stí kolem 

kostela. Poslední novou tratí je tra  na Místecké ulici v úseku Vysoké pece - Moravská, 

zprovozn ná v roce 1999. Další velkou událostí byla rekonstrukce vozovny Moravská 

Ostrava, dokon ená 16. íjna 2001. V p íloze . 3. je uveden chronologický sled vývoje 

tramvajové sít  normálního rozchodu. 

5.3 Tramvajové dráhy úzkého rozchodu (760 mm) 

Na území Ostravska existovaly t i významné spole nosti nebo provozy ve ejných 

drah s rozchodem 760 mm a to:  
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 M stská dráha v Bohumín  (koncesovaná jako malodráhy),  

 Místní dráha Ostrava - Karviná (místní dráhy),  

 Slezské zemské dráhy (místní dráhy). 

Obr. . 11. Úzkorozchodné dráhy na Ostravsku a Karvinsku.

Historie úzkorozchodných tramvají na Ostravsku se za ala psát 22. prosince 1902, 

kdy byl zahájen provoz ko ské dráhy mezi nádražím v Novém Bohumín  a nám stím ve 

Starém Bohumín . 13. íjna 1903 byl provoz p eveden na parní a následn  23. zá í 1916 na 

elektrický. Tra  od íšského mostu v Polské (dnes Slezské) Ostrav  do Hrušova (k továrn

na sodu) byla zprovozn na 9. ledna 1904 spole ností Moravsko - slezské místní dráhy 

(MSMD). V roce 1910 slezský zemský sn m vykoupil všechny akcie této spole nosti a 1. 

listopadu 1911 byla ukon ena elektrifikace trati. Další tratí byla tra  od íšského mostu p es 

Pet vald a Orlovou do Karviné k nádraží, která byla otev ena 6. dubna 1909 a jejímž 

provozovatelem bylo m sto Moravská Ostrava (viz obr. . 12.). Následn  byla vybudována 

spojka Zárubek – Polská Ostrava. 
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Obr. . 12. Úzkorozchodná tra  Ostrava – Karviná. [15] 

Dalším dopravcem se staly Slezské zemské dráhy (SZD), které 2. zá í 1912 

slavnostn  otev ely tra  z Polské Ostravy do Michálkovic. Mezi další významné trat  pat í 

íšský most - Hrušov, p evzatou v roce 1914 od MSMD, a Hrušov - Nový Bohumín, 

postavenou v témže roce. V íjnu 1917 byla tra  prodloužena p es íšský most do Moravské 

Ostravy, kde navázala na zdejší normáln  rozchodné trat .  

V roce 1928 se SZD formáln  p ejmenovaly na Moravskoslezské zemské dráhy 

(MSZD), a to kv li slou ení Moravy a Slezska do Zem  moravskoslezské. Po válce se však 

situace uklidnila a MSZD se k 1. íjnu staly sou ástí DPMO. Jak už bylo e eno výše, v roce 

1950 byl normáln  rozchodný úsek Most Miloše Sýkory - Smetanovo nám stí p ebudován na 

úzkorozchodný, kde byl provoz zahájen v roce 1951. Jelikož byl zrušen úsek ze Smetanova 

nám stí na Hrane ník, byly tyto trat  roku 1959 rozpojeny. O rok pozd ji pak byla zrušena i 

tra  z nám stí p es Most Miloše Sýkory. Další rušení p išlo i následující rok, kdy byla tra

postupn  zkrácena až do Hrušova. Avšak p es nátlak místních ob an  jezdily tramvaje 

p echodn  op t až na Mexiko, ale to trvalo jen 8 m síc  a 23. 8. byl Hrušov už definitivní 

kone nou. Definitivn  skon il provoz úzkorozchodných tratí na Ostravsku 1. íjna 1973, kdy 

byl zrušen poslední úsek Hrušov - Nový Bohumín. V p íloze . 3. je uveden chronologický 

sled vývoje tramvajové sít  úzkého rozchodu. 
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6 Rozší ení kolejového napojení a prodloužení 

tramvajových tratí 

Problémy stávajícího systému p ím stské železni ní dopravy jsou zejména: 

 celkov  nízká kvalita p epravy na trati . 323 v úseku Ostrava – Frýdek - Místek –

Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhošt m (cestovní rychlost, vozidla, 

umíst ní a etnost zastávek),  

 nedostate né využití potenciálu modernizovaného a elektrifikovaného úseku Ostrava 

hl. n. – Ostrava-Kun ice pro p ím stskou železni ní dopravu (z ásti limitováno

propustností odbo ení v Ostrav  hl. n.). [16] 

6.1 Výhledové rozší ení a plánování nových tratí 

Danou problematiku výhledového rozší ení a plánování nových železni ních a 

tramvajových tratí jsem konzultovala se specialistou na dopravní problematiku panem Ing. 

Janem Datinským z Útvaru hlavního architekta Magistrátu m sta Ostravy. Dle územního 

plánu a informací, které má Útvar hlavního architekta MMO, je zamýšleno a plánováno: 

 zkapacitn ní (zdvoukolejn ní) železni ní trati Svinov – Polanecká spojka 

 zkapacitn ní (zdvoukolejn ní) železni ní trati z D hylova sm r na Opavu 

 nádraží St ed (bývalá Bá ská dráha) – napojení u D l Alexandr v Kun i kách 

 Propojení Karoliny s Dolní oblastí Vítkovic a s tím související už realizace stavby 

„Prodloužená ul. Ruská“, po níž v budoucnu povede tramvajová tra . 

 Ostrava hl. n. – úprava smy ky - revitalizací p ednádražního prostoru bude vylou en 

provoz na trolejbusové smy ce. S pracemi se zapo alo 1. kv tna 2013, doba úpravy 

cca 3 – 4 m síc

 Prov uje se možnost ukon ení tramvají na ul. Valcha ská (u Plynáren) – otá ení 

tramvají 

 P estupní terminál za Divadlem Antonína Dvo áka na ul. Pivovarská, p estup 

bus/tramvaj 
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 Nové zastávky 

  - ul. Výškovická (Polanecká spojka) s vazbou na tramvajovou tra

 - u Nových Válcoven  

 tzv. „železni ní kole ko“ -  okružní trasa vlak  linek R a S sm rem od Beskyd na 

Ostrava hl. n. 

 Mariánské Hory – dnešní zastávka „Hulváky“ – plánuje se díl í p estupní uzel –  

Na v stníku ve ejných zakázek je vyv šeno p edb žné oznámení o zakázce 

„P estupní uzel Hulváky - I. Etapa“. P edm tem ve ejné zakázky bude výstavba 

místní komunikace, výstavba nové smy ky pro autobusovou a trolejbusovou dopravu 

p estup tramvaj / trolejbus / autobus. 

 Dvojitý p estupní uzel  

- Mírové nám stí – dopln ní propojení 

- nám. Ji ího z Pod brad – ást nástupní a ást odpo inková 

 zvažuje se prodloužení tramvajové trati na ul. Výškovické v p ípad  plánované nové 

zástavby 

 Prodloužená Opavská – 2varianty: 

- pokra ování tramvajové trati po Opavské ul. sm rem 

k obchodnímu centru Globus s vybudováním terminálu 

- pokra ování tramvajové trati doprava po ul. 17. listopadu, poté po 

ul. Pr b žná a op t sm rem ke Globusu 

 Vize t chto variant se p edpokládá zrealizovat ob  sou asn , nebo  poptávka po 

tramvajové doprav  je u obou m stských ástí. 

 Hrane ník – vybudování terminálu s možností p estupu z tramvaje na trolejbus nebo 

autobus. Trolejbusová doprava povede po ul. T šínské ze Slezské Ostravy, kde už 

zapo aly stavební práce na realizaci stavby s názvem „ Obvodová Františkov  

1. ást“ 

 V p íloze . 4 jsou zobrazeny studie a modely n kterých výše zmín ných 
výhledových rozší ení tramvajových tratí. 
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6.2 Požadavky Moravskoslezského kraje na další rozvoj TEN-T [17]

Vymezení jednotlivých koridor : 

Koridor Sever – Jih je na území Moravskoslezského kraje vymezen dálnicí D1, 

rychlostní komunikací R48 (E462) a II. tranzitním železni ním koridorem (E 40, E 65 P erov 

– Bohumín) spole n  s trasou vysokorychlostní trati (VRT), v etn  Letišt  Leoše Janá ka 

Ostrava a plánovaného velkého logistického centra v oblasti Ostravska. Svým významem se 

jedná o dominantní dopravní tah v kraji, tah mezi jižními a severskými p ístavy 

a východoevropským prostorem, který spojuje zejména významné evropské aglomerace 

Víde  a Katovice. 

Do prioritních projekt  hlavní železni ní sít  požaduje MSK zahrnout p ípravu (studii 

proveditelnosti) vysokorychlostní železni ní trati v trase (Wien) Brno – Ostrava – st. hranice 

CZ/PL (Katowice – Warszawa) a prov it vedení vysokorychlostní trati (VRT) v etn

napojení Letišt  Leoše Janá ka Ostrava na terminál VRT. 

Koridor Slezský k íž – východ (Ostrava – eský T šín – (Žilina)) je na území 

Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 (I/68; E75) a trasou III. tranzitního 

železni ního koridoru (E 40 Bohumín – Mosty u Jablunkova). Jedná se o dopravní tah, který 

p es území kraje propojuje v tve "A" a "B" VI. multimodálního koridoru. Tah spojuje zejména 

významné nadregionální aglomerace Katowice – Ostrava – Žilina. 

Do prioritních projekt  koridoru na hlavní železni ní síti zahrnout modernizaci 

III. tranzitního železni ního koridoru (D tmarovice – eský T šín) a modernizaci multifunk ní 

trati Polanka nad Odrou – Ostrava-Kun ice – eský T šín. 

Koridor Slezský k íž – západ (Ostrava – Opava – Krnov – (Opole)) je na území 

Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 a I/57 (Ostrava – Opava – Bartultovice – 

Opole) a železni ní trati Ostrava – Opava – Krnov – Głuchołazy. Tento dopravní tah p es 

území kraje propojuje významná regionální centra Opolského vojvodství 

a Moravskoslezského kraje s Ostravskou aglomerací, zejména se jedná o propojení 

p íhrani ních region  Opavska a Krnovska s polskými celky na úrovni NUTS III. 

Požadavkem Moravskoslezského kraje bude do prioritních projekt  globální 

železni ní sít  zahrnout modernizaci trati Ostrava – Opava – Krnov – Głuchołazy. 
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6.3 Rozvoj dopravní infrastruktury dle MSK [18]

Na základ  Programu rozvoje kraje byl v období 2002 – 2003 zpracován komplexn

pojatý a vyvážený základní dokument Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Moravskoslezského kraje.  

Umíst ní strategického investora v Nošovicích a jeho p ímé regionální i p eshrani ní 

koopera ní vazby vyvolaly svým bezprost edním p ímým dopadem na fungování a rozvoj 

dopravní infrastruktury kraje jednu ze základních podmínek nutnou pro vyhodnocení 

Koncepce. Podstatou vyhodnocení Koncepce není vytvá ení nových dokument , ale 

d sledná inventarizace sou asného stavu, posouzení vlivu o ekávaných zm n v doprav

(model zatížení dopravní infrastruktury) a návrh koordinace infrastrukturálních projekt

a dopravního managementu. Cílem aktualizace by pak m l být návrh v cných, finan ních, 

asových a organiza ních opat ení pro zajišt ní udržitelnosti, provozuschopnosti 

a bezpe nosti dopravní infrastruktury kraje jako celku. 

Vyhodnocení bude vycházet zejména z vládního usnesení . 550 z 10. kv tna 2006, 

kterým stát stanovil jednotlivé infrastrukturní stavby nezbytné pro zajišt ní o ekávaného 

hospodá ského rozvoje v etn  plánovaného harmonogramu jejich realizace. Vyhodnocení je 

v tomto kontextu dalším nezbytným logickým krokem, který zajistí kontinuitu státní a krajské 

koncepce rozvoje dopravní infrastruktury. Vyhodnocení prov í p vodní zám ry sledované 

Koncepcí - jejich vzájemné vazby, souslednosti a dopady vládního plánu rozvoje nad azené 

silni ní sít  a železnice, p ípadn  dokument  p ijatých v mezidobí od schválení Koncepce 

a to v návrhovém období: 

• do 5 let – (období postupného náb hu provozu D47, R48, SPZ Nošovice, letišt

Leoše Janá ka, PZ Mošnov a dalších staveb páte ní sít  pozemních komunikací 

a železnic v kraji), 

• v období 5 - 10 let – (období po dokon ení t chto rozvojových zám r  s d razem 

na dobudování sít  pro dopravní dostupnost širšího území kraje), 

Kolejové napojení letišt  Mošnov ze stávající trati Studénka – Sedlnice umožni 

vedeni linek dopravy, které spojí letišt  Mošnov s terminály dálkové osobní dopravy ve 

Studénce, Ostrav  - Svinov , Ostrav  hl. n. a umožní leteckým cestujícím p estupy na 

dálkové vlaky a opa n  z dálkových vlak  nabídnou spojení k letišti Mošnov. P ím stské  
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vlaky bude možno variantn  vést v trati Mošnov – Ostrava hl. n. – Ostrava centrum – Haví ov 

– eský T šín – Mosty u Jablunkova nebo Mošnov – Bohumín – Karviná hl. n. - eský 

T šín. V p estupním uzlu Ostrava - Svinov budou navazovat vlaky do Opavy, v Ostrav  hl. n. 

nebo v Ostrav  - Kun icích budou navazovat vlaky do Frýdku - Místku, Frýdlantu n. O. 



Diplomová práce  Bc. Lucie Mi ovská 

7 Kombinovaná doprava tram - train 

V n kterých zemích Evropské unie je s výrazným úsp chem vyzkoušeno ešení, 

které umož uje pomocí kolejové dopravy zvýšit podíl p epravených osob hromadnou 

dopravou a úsp šn  sout žit s IAD. ešení se nabízí formou lehké kolejové dopravy 

vozidlem, které m že p echázet mezi tramvajovou dráhou a dráhou železni ní. Pro tento 

dopravní prost edek je používán název bimodální tramvaj, TramTrain, „želtram“, integrovaná 

tramvaj, RegioTram, vlakotramvaj a podobn . Toto kolejové vozidlo je schopno provozu na 

tramvajové trati procházející m stskou zástavbou i na klasické železni ní trati. Cestující se 

tak bez p estupu a bez ztráty asu dostane jedním dopravním prost edkem nap íklad z 

centra jednoho m sta do centra m sta jiného. P i hustém sledu vlaku a krátkém p epravním 

ase je lehká kolejová doprava svou pohotovou nabídkou rovnocenným konkurentem 

individuální automobilové doprav . Lehká kolejová doprava napom že uvolnit centra m st 

od p ebyte né automobilové dopravy. (Zdroj DPO) 

Systém lehké kolejové dopravy s vozidly p echázející z tramvajové dráhy na dráhu 

železni ní a opa n : 

 umožní p ímé spojení kolejovou dopravou bez p estupu z místa soust ed né 

p epravní poptávky v jednom m st  do cíle v jiném m st

 v mezim stském úseku umožní rychlou p epravu cestujících nap íklad po železni ní 

dráze, ve m st  p epravu po tramvajové dráze p ímo k cíli bez p estupu 

 zlepší návaznost na dálkovou a regionální osobní železni ní dopravu a ostatní 

ve ejnou dopravu 

 odd lením dopravní cesty od pozemních komunikací mezi sídly v extravilánu vytvo í 

nezávislý dopravní systém 

 v intravilánu, kde to územní podmínky dovolí, bude veden na samostatném 

tramvajovém t lese s p edností v jízd  p i k ížení s ostatními druhy dopravy 

 odd lením od ostatní dopravy zvýší rychlost p epravy cestujících a její spolehlivost 

 p i vedení po železni ní dráze zvýší bezpe nost dopravy využitím železni ních 

zabezpe ovacích za ízení 

 zavedením moderních informa ních systém , jednoduše zapamatovatelnou 

intervalovou organizaci dopravy usnadní orientaci cestujících 

 hustou nabídkou spoj  a krátkými p epravními asy umožní konkurovat individuální 

automobilové doprav
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 umožní provozování moderních kolejových vozidel s nízkopodlažním uspo ádáním 

vozidlové sk ín  se širokými a bezbariérovými vstupy 

 poskytne v tšímu po tu cestujících místa k sezení, poskytne v tší prostor cestujícím 

umož ující vyšší komfort cestování než v doprav  autobusové 

 pokud se to ukáže ú elné, umožní ve vozidlech zajistit ob erstvení z prodejních 

automat  a p ípadn  bude možno vozidla vybavit i toaletou 

 bude sou ásti integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje s 

jednotným odbavením cestujících ve všech dopravních prost edcích 

(Zdroj DPO) 

7.1 Zkušenosti s lehkou kolejovou dopravou v zahrani í  

Zkušenost s provozem lehkých kolejových vozidel s p echodem z tramvajové dráhy 

na dráhu železni ní má v Evrop  n kolik m stských aglomerací. V N mecku jsou lehká 

kolejová vozidla provozována ve m stech Karlsruhe, Saarbrücken, Kassel, Chemnitz a jejich 

okolí a v dalších jiných m stech, ve Francii v Pa íži, v Holandsku v Haagu. 

Nejznám jší a nejrozší en jší je provoz lehkých kolejových vozidel s p echodem 

mezi tramvajovou dráhou a železni ní dráhou v Karlsruhe a jeho okolí. Celkem organizátor 

integrovaného dopravního systému (IDS) v regionu Karlsruhe podnik KVV (Karlsruher 

Verkehrsbund) obsluhuje 12 regionálních železni ních linek, 11 linek Stadtbahn, 7 

tramvajových linek. Vlastní m sto Karlsruhe má 284 tisíc obyvatel. Po tem obyvatel jsou 

údaje srovnatelné s Ostravou. (Zdroj DPO) 
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Obr. . 17. Karlsruhe a okolí, sít dopravce AVG. [19] 

Pro rozvoj sít  lehké kolejové dopravy v okolí Saarbrückenu se využívá myšlenky 

využití drah po t žb  uhlí a výrob  železa, situace je v této oblasti z hlediska útlumu t žkého 

pr myslu obdobná jako na Ostravsku. Systém lehké kolejové dopravy p echází státní hranici 

a je veden z N mecka do Francie. 

Úsp šným projektem zavedení provozu lehkých kolejových vozidel je ve m st

Kassel, kde krom  elektrických jednotek jsou provozovány jednotky, které kombinují 

dieselový a elektrický pohon. Takto vybavené jednotky umožnují vedení linek lehké kolejové 

dopravy i na neelektrizované železni ní síti. 

 Obr. . 18. Vozidlo RegioTram Kassel. [19] 
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Lehká kolejová vozidla jsou také vedena na regionální železni ní trati DB AG ve 

m st  Chemnitz. Provoz vozidel na této trati je veden v elektrické trakci. Provoz lehkých 

kolejových vozidel (upravených tramvají) a železni ní provoz jsou vzájemn  odd leny 

asov . V dob  ob anského dne jsou vedena lehká kolejová vozidla (tramvaje) a v dob

no ní ostatní železni ní doprava.  

Celkem 40 m st a region  v Evrop  aktivn  zkoumá a p ipravuje projekty k 

zavedení provozu lehkých kolejových vozidel s p echodem mezi tramvajovou a železni ní 

dráhou. Jedná se p edevším o Brémy, Frankfurt nad Mohanem, Helsinky, Krakov, Alicante, 

Strasbourg. Mezi realizovanými projekty pat í nap íklad Nordhausen, kde je zahájen provoz 

vozidel na úzkém rozchodu s dieselovým pohonem. Ve Zwickau jsou vedeny dieselové 

jednotky železni ní stavby normálního rozchodu do centra m sta spole n  na t íkolejnicové 

splítce s úzkorozchodnou tramvají. 

V sou asné dob  je velmi známou nákladní tramvají tzv. CarGoTram (viz obr. . 

15), tedy n kolika lánková nákladní tramvaj, která zásobuje továrnu Volkswagenu, 

nacházející se p ímo v centru Dráž an. Firma Volkswagen se rozhodla provozovat 

dráž anskou nákladní tramvaj p edevším z reklamních d vod . Vzhledem k umíst ní 

automobilky prakticky v centru m sta nebylo možné uvažovat s p evozem komponent   

kamióny a tak se tedy automobilka rozhodla vyzkoušet nový projekt, tedy zásobování 

továrny ze svého distribu ního skladu na západ  m sta ve Friedrichstadtu pomocí nákladní 

tramvaje. [15]

Obr. . 19. CarGoTram v Dráž anech. [19]

Za provoz tramvaje je odpov dný dráž anský dopravní podnik DVB AG. Tramvaj 

jezdí p ibližn  od 6.00 do 24.00 od pond lí do soboty v intervalu 40 minut. Trasa dlouhá 4,2 

km vede od distribu ního centra ve Friedrichstadtu nedaleko nádraží Dresden-Friedrichstadt 

p es Post-Platz, Wilsdruffer Strasse, Grunaer Strasse na Straßburger Platz (viz obr. . 16), 
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kde se nachází továrna VW, tramvaj by ji m la projet za 18 min. Pro p ípad dopravních 

nehod nebo kongescí je možno využít nejmén  jednu odklonovou trasu. Sou asn  s 

konstrukcí nákladní tramvaje postavil DVB spole n  s VW tra  spojující stávající tramvajovou 

sí  s novou „Sklen nou továrnou“. DVB v sou asné dob  vlastní dv  tyto tramvaje, z nichž 

jedna zajiš uje pravidelný provoz a druhá slouží jako záloha. Zboží se p epravuje na 

speciálních paletách a tramvaj je možno vyložit b hem dvaceti minut. [19]

Obr. . 20. Trasa nákladní tramvaje v Dráž anech. [19] 

7.2 Propojení železni ní dráhy s dráhou tramvajovou s ohledem na 

legislativu v R 

V sou asnosti není v eské republice provozován systém lehké kolejové dopravy 

s p echodem vozidel mezi dráhou tramvajovou a železni ní, proto není tato problematika ani 

ešena v legislativ . 

Zákon . 266/94 Sb. o dráhách (ve zn ní zákona 23/2000 Sb.) a Vyhl. . 173/95 Sb., 

kterou se vydává dopravní ád drah, styk dráhy tramvajové a železni ní pro pravidelnou 

dopravu ne eší. Styk drah je zde uvažován jen jako vazba mezi železni ními dráhami 

celostátními, regionálními, vle kami a speciálními drahami. Je proto z ejmé, že podmínky pro 

styk dráhy tramvajové s železni ní musí být posouzeny dopravními odborníky a následn

legislativn  do ešeny. 

Podkladem pro legislativní zpracování, tj. pro dopln ní stávajících i vytvo ení 

nových zákon , vyhlášek, p edpis , eských státních norem (normy CSN), aj. by m lo být 

jejich p evzetí (dle legislativních možností) ze zemí Evropské unie, kde tyto systémy 

dopravní jsou již provozovány, a proto i legislativn  ošet eny. 
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V sou asnosti platí (dle platné legislativy), že provozovatel dráhy ur í zp sob 

provozu na provoz železni ní, tramvajový nebo ostatní (jiný). Pro ur ený zp sob provozu je 

vypracován dopravní rád, který eší minimáln  místo styku dvou drah, jak je výše uvedeno. 

Ve m st , i obci, platí pro provoz tramvaje pravidla jako pro ú astníka silni ního 

provozu (tramvajová tra  je sou ástí komunikace), je-li tramvaj na samostatném t lese zde 

platí místní provozní ád. 

7.3 Kombinovaná doprava tram – train na území Ostravy 

Zám r a myšlenka realizace lehké kolejové dopravy na území Ostravy je více 

aktuální než v okolí jiných eských m st, nebo  tramvajová sí  na Ostravsku jako jediná 

používá kolejnice s profilem obdobným železni nímu. Výhodou t chto návrh  tram – train na 

Ostravsku je, že trat  mohou vést i po n kterých ze zdejších sítí železni ních tratí v etn

vle ek. 

Vhodnost uplatn ní lehké kolejové dopravy v podmínkách Moravskoslezského kraje 

bylo nutno splnit následující podmínky: (Zdroj DPO)

 kapacita vozidla LKD cca 100 sedících cestujících 

 základní minimální interval následných vlak  ve špi ce se p edpokládá 15 

minut 

 minimální špi ková frekvence 400 cestujících za hodinu (4 vlaky x 100 

cestujících) 

a dopl ující podmínky: 

 délka vozidla LKD se bude uvažovat do 40m 

 maximální doba trvání jízdy cestujícího prost edky LKD by nem la p ekro it 

jednu hodinu 

 LKD musí být konkurenceschopná v porovnání s individuální automobilovou 

dopravou a s autobusovou dopravou (krátké p epravní asy cestujících a 

minimální interval mezi vlaky) 

Na po átku se zvažovalo uplatn ní systému LKD v následujících sm rech viz 

p íloha . 4. Možná napojení tras LKD na tramvajovou sí  DPO v Ostrav , avšak z výše 

uvedených podmínek, které bylo nutno splnit, se uvažuje pouze o ty ech relacích a to (viz 

obr. . 17): (Zdroj DPO)

 Haví ov – Ostrava 

 Orlová – Ostrava 
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 Hlu ín – Ostrava 

 Haví ov – Orlová / Karviná m sto (Petrovice u Karviné – Polsko) 

  

 Obr. . 21. Doporu ené trasy tram – train na Ostravsku. (zdroj DPO) 

Relace vhodné pro zavedení systému LKD byly stanoveny na základ  posouzení 

velikosti p epravních proud  mezi jednotlivými obcemi (viz obr. . 18) a zárove  musely 

dosáhnout alespo  400 cestujících za hodinu. Na obr. . 19 jsou uvedeny špi kové hodinové 

frekvence cestujících mezi jednotlivými relacemi. 

Obr. . 22. P epravní proudy na významných p epravních relacích (polodenní 

po ty). (Zdroj DPO) 
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Obr. . 23. Špi kové hodinové frekvence cestujících mezi jednotlivými relacemi: 

Haví ov – Ostrava, Orlová – Ostrava, Hlu ín – Ostrava, Haví ov – Orlová – Karviná. (Zdroj 

DPO) 
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Relace Hlu ín – Ostrava 

V Hlu ín  je umožn n p estup na jednom nástupišti (hrana/hrana) z tramvajových 

vozidel do vozidel železni ních, která budou vedena dále sm r Krava e ve Slezsku a Opava. 

Je tedy zapot ebí nadále sledovat p echod železni ních vozidel z tramvajové na železni ní 

dráhu pro umožn ní p ímé vazby na relaci Opava – Hlu ín – Ostrava. 

Trasu se uvažuje vést z ulice Nádražní v Ostrav  do vlakového nádraží v Hlu ín . 

Pro trasu byla v roce 2004 zpracována studie spole ností DIPRO s.r.o. 

Na území Ostravy se tra  napojuje v prostoru stávající smy ky p ed výpravní 

budovou a pokra uje sm rem k ulici Hlu ínské, kde se napojuje na stávající tramvajovou 

tra .  Trasa dále vede p es Pet kovice, Ludge ovice a do Hlu ína, kde vchází do stávajícího 

vlakového nádraží ke spole nému nástupišti s tratí SŽDC Hlu ín – Opava východ. V této 

trase bude nutno vybudovat mosty p es dálnici a eku Odru. 

Relace Orlová – Ostrava 

Pokud dojde k poklesu nákladní dopravy OKD Doprava z d vod  snížená t žby, 

bude zde možno provozovat tramvajová vozidla a také bude možno provoz tramvají a 

nákladní dopravy odd lit asov  tj. nákladní doprava v no ních hodinách. 

Trasu se uvažuje vést z ulice Nádražní v Ostrav  do autobusového nádraží v Orlové 

– Lutyni. Pro trasu byla v roce 2006 zpracována studie ve t ech variantách zpracovatelem 

DIPRO s.r.o. Na základ  této studie byla vybrána varianta „St ed“, kterou dále zpracovala 

spole nost Dopravní projektování s.r.o. formou studie v roce 2008. 

Na území Ostravy je ešen p echod mezi tramvajovou sítí DPO a drážní sítí SŽDC 

v prostoru hl. n. v Ostrav . Dále tra  pokra uje sou asn  s tratí SŽDC Bohumín – P erov a 

poté vede vle kou OKD Doprava sm rem na Rychvald a Orlovou. V Orlové tra  opouští 

t leso dráhy OKD a vstupuje do ulice Slezská, pokra uje p es Orlovou – Lutyni po 

Masarykov  t íd  a z ulice na Olmovci do autobusového nádraží. Bude zapot ebí vybudovat 

most p es Ostravici a estakádu v Orlové – Porub . 
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Relace Haví ov – Ostrava (výhledov  Haví ov – Orlová / Karviná) 

Z d vodu pot eby zlepšit nabídku spojení v této relaci je doporu eno sledovat 

vedení p ímých relací s p echodem vozidel z tramvajové na železni ní dráhu. 

Vedení trasy se uvažuje z ulice Nádražní v Ostrav  do m stské ásti Bludovice 

v Haví ov . 

Na území m sta Ostravy je nutno ešit p echod mezi tramvajovou sítí DPO a drážní 

sítí SŽDC, který je navržen variantn  v prostoru Karolina, Výstavišt  a Zárubek. Poté 

napojení na tra  SŽDC Ostrava – Frýdek – Místek do Ostravy – Kun ic a následn  po trati 

SŽDC Ostrava – Svinov – eský T šín do Haví ova. V Haví ov  je nutno od nádraží vést 

novou kolejovou trasu m stskou zástavbou ulicemi Hlavní t ída, Dlouhá t ída, Okrajová, 

T šínská, Národní t ída a variantn  ulicemi D lnická a 17. listopadu. P ed nádražím 

v Haví ov  se ve studii uvažuje o vedení trasy po viaduktu.  

Relace Haví ov – Orlová / Karviná 

Vedení trasy se uvažuje z vlakového nádraží v Haví ov  do vlakového nádraží 

v Karviné m sto. V Orlové – Lazech odbo uje v tev do Orlové – Poruby, kde v tomto úseku 

trasa využívá stávající vle ku OKD. P edpokládá se, že kolejová sí  v ulicích Haví ova bude 

vybudována v rámci spojení s Ostravou. Z nádraží Haví ov trasa vede po vle ce OKD až po 

bývalý D l Dukla a dále novou trasou mezi Doly Dukla a Lazy. Dále tra  pokra uje po 

stávající vle ce OKD a napojuje se na tra  bývalé Košicko – Bohumínské dráhy do Darkova, 

poté do ulice v prostoru Karviná Ráj až do nádraží Karviná – m sto. Pro p ípadné protažení 

do Petrovic se již využije stávající tra . V Orlové – Porub  se trasa z Haví ova napojuje na 

trasu LKD Orlová – Ostrava.  

Relace Karviná m sto – Petrovice u Karviné – Polsko 

Tato relace je uvedena pouze rámcov , jelikož frekvence cestujících je oproti výše 

uvedeným minimální. 
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 Tab. . 1. Orienta ní investi ní náklady. (zdroj DPO) 

7.3.1 Za len ní nových p epravních relací do systému organizace m stské 

tramvajové dopravy v Ostrav  (Zdroj DPO) 

Spole nost Dopravní projektování s.r.o. navrhla za len ní nových tras do 

tramvajové sít  v Ostrav . Aby bylo dosaženo hlavního efektu dopravního systému lehké 

kolejové dopravy (LKD), tj. nabídky p ímého spojení z extravilánu do ulic m sta, je zapot ebí 

linky regionální LKD vést po tramvajové dráze ve m st  nejvýznamn jšími trasami. 

Nevýhodou tohoto ešení je sice zvýšená pot eba drahých hybridních vozidel, ale v opa ném  

p ípad  by byl efekt p echodu z dráhy železni ní na dráhu tramvajovou snižován. Obdobn

jsou za len ny regionální vlaky LKD v Karlsruhe, Kasselu, Saarbrückenu nebo Chemnitz,  

v n kterých od vodn ných p ípadech dokonce tyto vlaky nahradily v m stských úsecích v 

plné mí e klasické m stské tramvaje. 

V ostravských podmínkách je navrženo za len ní regionálních linek LKD do 

významných páte ních tramvajových linek Dopravního podniku Ostrava (DPO), a to linek . 

1, 2 a 8. Jedná se o sm ry z Orlové, Hlu ína a Haví ova ve dvou variantách (viz obr. . 20): 

A - sm r z Orlové: 

Po napojení do kolejové sít  tramvajové dráhy v prostoru hlavního nádraží v P ívoze 

v trase linky . 1 DPO na kone nou zastávku Dubina Interspar jako integrální sou ást této 

linky. 
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B - sm r z Hlu ína: 

Po napojení do kolejové sít  tramvajové dráhy na Hlu ínské (tramvajová smy ka) je 

dovedena do prostoru hlavního nádraží v P ívoze a potom v trase linky . 2 DPO na 

kone nou zastávku Výškovice jako integrální sou ást této linky. 

C - sm r z Haví ova (v p ípad  napojení umož ující pokr ovat ve sm ru Mariánské 

Hory): 

Po napojení do kolejové sít  tramvajové dráhy v prostoru Výstavišt , resp. Zárubku 

v trase linky . 8 DPO na kone nou zastávku Poruba V esinská jako integrální sou ást této 

linky. 

C1 - sm r z Haví ova (v p ípad  napojení neumož ující pokra ovat ve sm ru Mariánské 

Hory): 

Po napojení do kolejové sít  tramvajové dráhy v prostoru Karoliny na kone nou 

zastávku Hlavní nádraží, možností je i propojení s tratí sm r Hlu ín. 

Pro napojení z Haví ova se doporu uje sledovat sm r s dalším pokra ováním do 

Mariánských Hor a Poruby (sm r C). 

 Obr. . 24. Za len ní doporu ených nových p epravních relací do tramvajové sít

v Ostrav . (zdroj DPO) 

P ivedení tras LKD do Ostravy je uvažováno z Hlu ína po ul. Hlu ínská a z Orlové 

po ul. Wintrova – Wattova (viz p íloha . 5) a od Haví ova ve ty ech variantách: Karolina, 

Výstavišt , Zárubek nebo Hrane ník. 
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 Tab. . 2. P ehled orienta ních investi ních náklad . (zdroj DPO) 

 Obr. . 25. Výhledové p epravní vztahy LKD po r. 2010. (zdroj DIPRO spol. s r.o.) 
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 Obr. . 26. Vizualizace vedení LKD v Orlové – jednokolejný pr jezd Masarykova 

t ída mezi zastávkami „Lutyn , V žáky“ a „Lutyn , Pošta“ (vlevo stávající stav, vpravo po 

realizaci LKD). (zdroj DIPRO spol. s r.o.) 

Obr. . 27. Vedení tras LKD z Ostravy do Orlové ty mi variantami. (zdroj DIPRO 
spol. s r.o.) 
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8  Pr myslové zóny v Ostravské aglomeraci 

8.1  Zóna Mošnov [20]

Pr myslová zóna Ostrava - Mošnov se nachází v blízkosti mezinárodního letišt , 

komunikace R48, dálnice D1 a železni ní sít . Vzhledem ke své strategické poloze je 

jedine nou p íležitostí pro investory. 

Zóna je akreditována agenturou pro zahrani ní investice CzechInvest a je 

podporována státem.  

Lokalita je situována 25 km jižn  od centra m sta s velmi dobrou dopravní 

dostupností s možností využití silni ní, železni ní a letecké dopravy. V bezprost ední 

blízkosti zóny se nachází 30 ha obchodn  - podnikatelský areál, v n mž jsou umíst ny malé 

a st ední podniky a prostory vhodné k administrativním ú el m. 

Moravskoslezským krajem je p ipravován projekt kolejového napojení Letišt  Leoše 

Janá ka Ostrava. Kolejového napojení budou využívat investo i pr myslové zóny, ímž by 

došlo k výraznému p esunu materiálu a zboží ze silnice na železnici. 

Obr. . 27. Pr myslová zóna Mošnov. [21]

8.2 Zóna Hrušov [22]

Rozvojová zóna Hrušov p edstavuje p i nedostatku míst v již existujících 

pr myslových zónách velmi významnou lokalitu vhodnou pro podnikání malých a st edních 
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firem. Nejprve však m sto musí získat od soukromých vlastník  n které ásti pozemku, aby 

mohla za ít rekultivace území, nebo  je zatíženo d sledky bývalých d lních inností a roku 

1997 podlehlo povodním. P edností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení v 

bezprost ední blízkosti eky Odry, dálnice D1 a železni ní trati do vnitrozemí ve sm ru na 

Polsko a Slovensko. V územním plánu je plocha vymezena pro lehký pr mysl a je omezena 

podmínkou realizace asanace, která má statut ve ejn  prosp šné stavby. Na ploše cca 35 

ha se p edpokládá vytvo ení minimáln  1 500 – 2 000 nových pracovních míst.  

V zón  Hrabová je rezerva pro nové investory ješt  na dva roky, proto je zapot ebí, 

aby co nejd íve vznikla ve m st  další podobná zóna. 

 Obr. . 28. Pr myslová zóna Hrušov. [23]

8.3  Zóna Hrabová [20]

Pr myslová zóna Ostrava - Hrabová je strategickou rozvojovou lokalitou spole nosti 

CTP Invest, spol. s.r.o. V zón  situované projekty mají základní význam pro zvýšení 

ekonomické atraktivity m sta a zam stnanost v Ostrav . Celková rozloha infrastrukturou 

vybaveného území pr myslové zóny iní více než 110 ha a 15 ha obchodní zóny. 

Lokalita se nachází na jižním okraji m sta v blízkosti rychlostní komunikace              

I. t ídy Ostrava – Frýdek - Místek se spojením na Prahu a Brno, Polsko, Slovensko a 

Rakousko.   

 Technická infrastruktura v pr myslové zón  zajiš uje dostate né kapacity vody, 

plynu, tepla a elektrické energie pro sou asné investory i nov  p íchozí spole nosti. 

Dopravní infrastruktura zajiš uje kapacitní napojení na rychlostní komunikaci I/56 ve 

sm ru na centrum Ostravy, Frýdek - Místek, P íbor a je obsluhována linkami autobus  MHD 

a regionální dopravy. 
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Obr. . 29. Pr myslová zóna Ostrava - Hrabová. [20] 

Pro dopravní obslužnost nových území, tzn. osobní a nákladní dopravu do 

pr myslových zón jsem si zvolila zónu Hrabová, nebo  je nejatraktivn jší a nejvíce se 

rozvíjející lokalitou v Ostravské aglomeraci. Zóna se nachází v blízkosti tramvajové smy ky 

Dubina, tudíž je možná realizace kolejového napojení nové tramvajové trati na stávající sí  a 

tím zajišt ní dopravní obslužnosti nového území. 
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9 Pr myslová zóna Ostrava – Hrabová 

Investo i v zón  dohromady proinvestovali ke konci roku 2012 více než 11 mld. K  a 

vytvo ili p ibližn  6 500 nových pracovních míst. Pr myslová zóna Ostrava - Hrabová se 

stala jednou z nejúsp šn jších pr myslových nemovitostí v rámci celé eské republiky a 

získala celou adu ocen ní.  

  

Investo i v zón : 

CTP Invest, s.r.o. - nizozemská developerská spole nost - GE Money 

Multiservis, CTS Corporation, Goodyear, UPS, Ringier Print, Henniges 

Automotive, ABB Robotics, Rossignol, Blackmer, ITT a další. 

PEGATRON Czech, s.r.o. – je nástupnickou organizací ASUS Czech s.r.o. se 

sídlem na Tchaj-wanu, byla první spole ností p sobící v zón  (výpo etní 

technika - výroba a montáž po íta ) 

SungWoo Hitech, s.r.o. – se sídlem v Jižní Korei (automobilový pr mysl – 

výroba ástí automobilových karosérií) 

V zón  se nachází více než 45 spole ností, nicmén  pro ú ely diplomové práce 

jsem se zam ila na spole nosti s více než 100 zam stnanci a svou povahou náro nými na 

p epravu a dopravu materiálu. Jedná se p evážn  o spole nosti, které se zabývají 

automobilovým pr myslem. 

V rámci zpracování této práce jsem provedla dotazování formou verbální a písemné 

komunikace (viz p íloha . 6. vzor dotazníku pro zam stnavatele) v jedenácti spole nostech, 

avšak oboustranná spolupráce prob hla úsp šn  v osmi.  

Dotazování prob hlo v následujících spole nostech: 

CTS Czech Republic, s.r.o. - výroba senzor  pro automobilový pr mysl 

a pedálových ramen. 

Ringier Axel Springer Print CZ a.s. – specializuje se na výrobu kvalitních 

celobarevných asopis , katalog  a nejr zn jších reklamních tiskovin. 
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ITT Holdings Czech Republic s.r.o. - je globálním lídrem 

na výrobu bezpe nostních a kontrolních systém  pro dopravní trh, tj. 

brzdové desky pro osobní a nákladní automobily a tlumi e do vlak . 

SungWoo Hitech, s.r.o. - je hlavním dodavatelem komponent  pro 

spole nosti Hyundai Motors v Nošovicích a KIA Motors v Žilin . 

Hlavními produkty jsou vnit ní ocelové sou ásti pro osobní automobily. 

HP-Pelzer, s.r.o. - výroba komponent  interiérového vybavení automobil . 

ABB s.r.o. - je p ední sv tová spole nost poskytující technologie pro 

energetiku a automatizaci, zabývá se opravami motor  (od 30 kW do 15 kV) 

a generátor .

GE Money Bank, a.s. – administrativní innost související s poskytnutím 

finan ních služeb.

PEGATRON Czech s.r.o. - p edm tem innosti je p edevším kompletace a 

oprava Set-top box  a LCD televizor  na základ  individuálních požadavk

zákazník . V Zákaznickém centru v Ostrav  jsou rovn ž provád ny servisní 

služby klient m, kte í používají produkty v Evrop , Asii a Severní Africe.

Prost ednictvím dotazník  jsem zjistila, že ve výše uvedených spole nostech je 

dopravován materiál v množství 520 tun týdn  a 672 tun denn  a pracuje zde celkem 3 952 

zam stnanc . Vyhodnocení je uvedeno v následující tabulce. 
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Tab. . 3. Vyhodnocení dotazník  spole ností. 

Jelikož zam stnanci nejsou spokojeni s dopravním spojením prost ednictvím 

autobusové dopravy, zabývala jsem se také problematikou návrhu vhodné tramvajové linky. 

Pomocí dotazník  (viz p íloha . 7) jsem zjistila informace, odkud zam stnanci dojížd jí, 

jakými prost edky se dopravují a na jaké sm ny docházejí/dojížd jí. Vyhodnocení je uvedeno 

v následujících grafech. 

Pozn.: Zóny jsou vyjmenovány v p íloze . 7. 

Graf . 1. Lokality, odkud zam stnanci dojížd jí do práce (po et zam stnanc  v %). 
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 Graf . 2. Druh dopravního prost edku p i cest  do zam stnání (po et zam stnanc
v %).

Graf . 3. Procentní podíly zam stnanc  na pracovních sm nách.

Z výše uvedených graf  jsou patrné následující skute nosti: 

 Okolo 60 % zam stnanc  dojíždí z ostravských ástí, a to: Vítkovice, 

P ívoz, Fifejdy, Centrum, Obvod Jih a p ibližn  20 % ze Svinova, Polanky, 

Poruby a Plesné. 

 Lidé se dopravují p evážn  MHD, jedná se o dopravu autobusovou i 

v kombinaci s tramvajovou. 

 V tšina zam stnanc  má ranní sm nu. 

Nicmén  grafy jsou pouze výstupy z dotazník  zam stnanc , kte í byli ochotni 

spolupracovat, avšak skute nost je jiná. Nejen rozpravou s personálem, ale i poch zkou 

bezprost edního okolí bylo zjevné, že kapacity parkoviš  jsou nedosta ující. Lidé dojížd jící 

z lokalit mimo Ostravu se dotazník  nezú astnili. D vodem je, že dojížd jí z Rychvaldu, 
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Bohumína, Bílovce, Dobroslavic, Hat , Ludge ovic, Haví ova a okresu Frýdek – Místek. 

Zam stnanci dojížd jící z lokalit mimo Ostravu se dopravují automobily, a tudíž posílení 

MHD tramvajovou linkou do pr myslové zóny je pro n  bezp edm tné. Jedná se i o stránku 

finan ní, nebo  zam stnanci se snaží využít plné kapacity automobilu. 

9.1 Návrh variant pro obslužnost osobní a nákladní dopravou 

Pro dopravní obslužnost (osobní a nákladní dopravou) nového území navrhuji dv

varianty vedení trasy: 

Varianta 1 

• Zdrojová oblast – Martinov (osobní doprava) 

• Zdrojová oblast – Dílny DP Ostrava (nákladní doprava) 

• Cílová oblast – Pr myslová zóna Hrabová 

Varianta 2 

• Zdrojová oblast – D l Jeremenko (osobní a nákladní doprava) 

• Cílová oblast – Pr myslová zóna Hrabová 

Obr. . 30. Schéma variant možného vedení tras. [24] 
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V p ípad  nákladní dopravy by se jednalo o využití Dílen dopravního podniku 

Ostrava nebo D l Jeremenko, kde by docházelo k p ekladu nákladu. Lokality jsem zvolila na 

základ  bezprost ední blízkosti tramvajové a železni ní sít . Nachází se zde plochy, které 

lze využít pro p eklad nákladu ze železni ní sít  na tramvajovou. P ekládka by probíhala 

prost ednictvím vysokozdvižného vozíku na místech vyzna ených v obr. . 31 a 33. 

Prost ednictvím dotazník  jsem zjistila, že poptávka po variant  2 je o 3,3 % vyšší 

než po variant  1. Jelikož nelze íci, že by jedna varianta byla preferována více, považuji 

vyhodnocení variant jako informaci, že zam stnanci mají zájem o zavedení tramvajové 

dopravy do zóny. 

Graf . 4. Procentní vyjád ení poptávky obou variant. 

9.2  P ekladišt [25]

P ekladišt  jsou jedním z lánk  technické základny kombinované dopravy. Jsou 

nezbytná pro systémy kombinované dopravy založené na vertikálním pop ípad

horizontálním zp sobu p ekládky p epravních jednotek. Hlavním posláním t chto p ekladiš

je p ekládka p epravních jednotek mezi dopravními prost edky jednotlivých dopravních 

obor . 

Multimodální i intermodální terminály jsou chápány jako p ekladišt  kombinované 

dopravy ur ená pro p ekládku zboží mezi více druhy doprav v unifikované jednotce. V eské 

republice je termín multimodální terminál ob as zmi ován v souvislosti s p ístavy, které jsou 

napojeny na železni ní a silni ní dopravu.  

V eské republice mají význam pouze intermodální terminály mezi silnicí a 

železnicí. Zboží je zde p ekládáno v intermodálních jednotkách UTI (Unit Transport 

International) mezi jednotlivými modalitami dopravy, tj. zpravidla mezi silni ní a železni ní 

dopravou. 
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Základním provozn  - technickým vybavením p ekladiš , v nichž se uplat uje 

vertikální i horizontální zp sob p ekládky p epravních jednotek, jsou p ekládací 

mechanismy. Speciální p epravní jednotky typu vým nných nástaveb a sedlových náv s

mohou být manipulovány pouze pomocí speciálních p eklada  s kleštinami. V sou asné 

dob  tyto speciály nalezneme hned v n kolika tuzemských terminálech. Na terminálu v 

Paskov  a odleh ovacím p ekladišti ve Sta í i využívají k p ekládce ty i mobilní p eklada e 

neboli reachstackery. Dva p eklada e Hyster s kleštinami (s nosností 45 t), které mohou 

manipulovat i s náv sy a vým nnými nástavbami, a dále p eklada e Hyster a Kalmar (s 

nosností 45 t).  

Mezi další provozn -technické vybavení p ekladiš  pat í rovn ž p ekládkové koleje, 

komunikace a manipula ní a úložné plochy. V neposlední ad  na p ekladišti nesmí chyb t 

provozní budova, servisní st edisko, sklady, prost edky dálkového spojení provozních 

pracovník  uvnit , pop . i vn  p ekladišt , vnit ní okruh pr myslové televize, odpovídající 

vybavení výpo etní technikou a spojovou technikou apod. 

9.2.1  P ekladišt  D l Jeremenko vs. Dílny DP Ostrava 

9.2.1.1  Sou asný stav oblastí 

D l Jeremenko 

Bývalý D l Jeremenko nyní komplex vodní jámy Jeremenko. Jáma Jeremenko . 2 

byla zlikvidována, jámy Jeremenko . 1 a 3 slouží k erpání d lních vod z ostravské díl í 

pánve. Po ukon ení erpání d lních vod (p edpoklad rok 2028) budou vodní jámy 

zlikvidovány a dokon ena technická likvidace nepot ebných objekt  v areálu. [26]  

V Dole Jeremenko bude zapot ebí vy ešit napojení na stávající tramvajovou sí

pomocí dvoukolejných i jednokolejných výhybek. Jako optimální navrhuji první variantu a 

zárove  vybudování tramvajové smy ky pro otá ení a setrvání voz . Schéma mého návrhu 

je uveden na obrázku níže. 
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Obr. . 31. Schéma návrhu nové trati s p ipojením na stávající sí  – D l Jeremenko. 

(zdroj mapy.cz) 

Výhybky budou vybudovány p ed stávajícími zastávkami D l Jeremenko, aby je bylo 

možné využít jako zdrojové nástupní místo. V rámci dopravní obslužnosti pr myslové zóny 

by posta ily výhybky pro sm r Dubina, avšak pro využití do budoucna navrhuji z ízení 

výhybek i na sm r centrum. 

Obr. . 32. Schéma dvoukolejných výhybek a smy ky v míst  D l Jeremenko (zdroj 

autor). 



Diplomová práce  Bc. Lucie Mi ovská 

Níže uvádím pouze hrubý odhad ceny za výstavbu kolejí a smy ky v D l 

Jeremenko. V p ípad  podrobn jší kalkulace p edpokládám, že náklady mohou být i vyšší. 

Položka Jednotka Množství 
Cena za jednotku 

[K ] 
Cena celkem 

[K ] 

Zemní práce [m] 680 7 960 5 412 800

Železni ní svršek klasický [m] 680 25 000 17 000 000

T
ra

k
n
í 
ve

d
e
n
í 

Stožáry (ã 25m) [ks] 28 55 000 1 540 000

Základy - komplet [ks] 28 30 000 840 000

Vodi e - vyvázání [km] 0,68 90 352 61 439

V šák troleje (ã 2,5m) [ks] 272 296,5 80 648

Výškové regulace troleje [m] 680 17,7 12 036

Zkoušky (mechanické + 
elektrické) 

[km] 0,68 3 920 2 666

Výhybka [ks] 7 850 000 5 950 000

Cena celkem [K ] 30 899 589

Tab. . 4. Orienta ní náklady na z ízení kolejí a smy ky v p ekladišti D l Jeremenko. 

[27] 

Dílny DP Ostrava 

  V areálu se nachází objekty údržby tramvají, údržby tratí rozvodných sítí a m níren, 

centrální sklady, erpací stanice pohonných hmot, kolejišt  a komunikace v areálu a vle ka 

do stanice D Ostrava - T ebovice. 

 V centrálním objektu údržby tramvají se krom  st edních, velkých a generálních 

oprav provád jí i rekonstrukce, modernizace a technicko - bezpe nostní zkoušky tramvají. 

ást kapacity dílen bylo využito pro opravy tramvají pro jiné dopravní podniky v republice. 

[28] 

V Dílnách DP se nachází celá ada služebních a manipula ních kolejí a zpevn ných 

ploch, tudíž jedinou investicí bude po ízení vysokozdvižného vozíku pro samotný p eklad 

nákladu. 
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Obr. . 33. Schéma využití stávající kolejové sít  v Dílnách DP Ostrava a návrh 
umíst ní p ekladišt . (zdroj mapy.cz) 

9.2.1.2  P ekládka materiálu 

Prost ednictvím motorových vysokozdvižných vozík  by se provád la p ekládka 

palet, box , pop . jiné formy balení materiálu z železni ního vozu na nákladní tramvaj. 

Spole nosti pr myslové zóny, které by využívaly službu dopravy materiálu, by si také musely 

po ídit vozík (vozíky dle pot eby), kterým by si náklad vyložily.  

Obr. . 34. Motorový vysokozdvižný vozík HYUNDAI 20D/33D-7E(nosnost 2 – 3,3 t.) 

[29] 

9.3  Technické ešení navrhované tramvajové trati 

Nová tramvajová linka a navrhovaná nákladní tramvaj by vedla po stávajících 

kolejích. Ob  varianty se stýkají ve smy ce Dubina Interspar, od níž bude pokra ovat  

výstavba nové tramvajové trati do pr myslové zóny. Na následujícím obrázku je uvedeno 

schéma nové tramvajové trati. 
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Obr. . 35. Schéma nové tramvajové trati. (zdroj mapy.cz)

Trasa dvoukolejné trati povede v náspu a bude se k ížit jedenkrát se silnicí II. t ídy 

Krmelínská a dvakrát s Prodlouženou. P ed první okružní k ižovatkou na ul. Na Rovince se 

tra  v tví v jednokolejnou vedenou v zá ezu. Na konci ulice bude vybudována smy ka, 

situována až za okružní k ižovatkou. 

V tabulce níže uvádím pouze hrubý odhad ceny za výstavbu nové tramvajové trati 

do pr myslové zóny. V p ípad  podrobn jší kalkulace p edpokládám, že náklady mohou být i 

vyšší. 

Položka Jednotka Množství
Cena za 

jednotku [K ] 
Cena celkem 

[K ] 

Zemní práce [m] 5 560 7 960 44 257 600

Železni ní svršek klasický [m] 5 560 25 000 139 000 000

T
ra

k
n
í 
ve

d
e
n
í 

Stožáry (ã 25m) [ks] 223 55 000 12 265 000

Základy - komplet [ks] 223 30 000 6 690 000

Vodi e - vyvázání [km] 5,56 90 352 502 357

V šák troleje (ã 2,5m) [ks] 2 224 296,5 659 416

Výškové regulace troleje [m] 5 560 17,7 98 412

Zkoušky (mechanické + 
elektrické) 

[km] 5,56 3 920 21 795

Výhybka [ks] 2 850 000 1 700 000

P íst ešek AE 300 - LS [ks] 8 207 000 1 656 000

Úprava nástupišt [mb] 360 15 000 5 400 000

Cena celkem [K ] 212 250 580

Tab. . 5. Orienta ní náklady na výstavbu nové tramvajové trati do pr myslové 

zóny. [27] 
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Tramvajová linka pro osobní dopravu bude využívat stávajících autobusových 

zastávek Žižkovská, Hrabová zóna sever, Hrabová zóna st ed a Hrabová zóna jih. 

Jednokolejná tra  povede na stran  odvrácené k zastávkovým záliv m tzn. ne po silni ním 

t lese. Situování trati je z d vodu manipulace nákladu mimo silnici a bližší vzdálenosti 

k jednotlivým halám. Pro samotný p eklad nákladu bude zapot ebí, aby každá spole nost 

m la sv j vysokozdvižný vozík (pop . vozíky). Zálivy autobusových zastávek mohou být 

ponechány (nejekonomi t jší varianta) nebo upraveny následovn : 

a) Zatravnit 

b) Zarovnat do úrovn  nástupišt  dlažbou totožnou se stávající 

Varianta Úpravy Jednotka Množství
Cena za 

jednotku [K ] 
Cena 

celkem [K ]

Cena 
celkem za 

úpravu [K ] 

a 

odstran ní 
betonu záliv

[m2] 1 400 652 912 800

1 096 040
travní porost 
záliv

[m2] 1 400 93 130 200

krajník silni ní 
z lomového 
kamene 

[m] 260 204 53 040

b 

zámková 
dlažba 

[m2] 1 400 670 938 000

991 040krajník silni ní 
z lomového 
kamene 

[m] 260 204 53 040

Tab. . 6. Orienta ní náklady na provedení úprav záliv  autobusových zastávek. 

[27] 

V p ípad  ponechání záliv  je možné jejich využití jako odstavné plochy pro 

kamióny nebo zachování stávající autobusové dopravy. Jelikož se v zón  plánuje další 

výstavba nových hal a tím i nárust pracovních sil, návrh tramvajové linky by mohl sloužit jako 

posílení sou asné autobusové dopravy. 

V míst  zastávky Žižkovská je možné tra  vézt ve t ech variantách: 

a) Za protihlukovou st nou – st nu v míst  nástupišt  bude zapot ebí odstranit 

a nahradit ji nap . výsadbou d evin sm rem k obytné zón . 

b) P ed protihlukovou st nou – tra  povede v chodníku, záliv se doplní do 

nástupišt . 

c) Tra  v silnici - z ízení zastávky víde ského typu neboli pojížd ný zastávkový 

mys. 
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Varianta Úpravy Jednotka Množství
Cena za 
jednotku 

[K ]  

Cena 
celkem [K ] 

Cena celkem 
za úpravu 

[K ]  

a 

odstran ní 
protihlukové st ny 

[m2] 160 100 16 000

228 160výsadba d evin:                                     
- jehli nany                                             
- ke e 

[ks]                                               
[ks] 

120       
120  

1 524                      
244 

182 880                
29 280

b 

zámková dlažba [m2] 175 670 117 250

229 450nástupištní obrubník 
- bezbariérový 

[m] 60 1 870 112 200 

c 
zastávka víde ského 
typu 

[ks] 1 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Tab. . 7. Orienta ní náklady na provedení úprav v zastávce Žižkovská. [27] 

Varianta p ed protihlukovou st nou je nevhodná, nebo  zrušením autobusového 

zálivu by autobusy zp sobovaly kongesce z d vodu zastavení v silni ním pruhu. Taktéž se 

zastávkou víde ského typu, tudíž nejvhodn jším ešením volím variantu a).  

9.4  Návrh vozidel 

9.4.1  Osobní doprava 

Pro obslužnost osobní dopravou navrhuji využít stávajících voz KD T3. 

Obr. . 36. V z KD T3. [30] Tab. . 8. Základní technické údaje 

vozu KD T3. [31]

9.4.2  Nákladní doprava 

Pro obslužnost nákladní dopravou uvažuji o využití voz  T3 – nákladní tramvaj. Tato 

vozidla odklízí sníh v ulicích m sta Prahy. Mimo jiné ást ostravské tvrti Poruba, konkrétn

Délka sk ín 14 000 mm

Ší ka sk ín  2 500 mm

Výška vozu 3 059 mm
Vzdálenost oto ných 
ep

6 400 mm

Rozvor náprav  1 900 mm
Hmotnost prázdného 
vozu 

16 300 kg

Maximální rychlost 65 km/hod

Po et míst k sezení/stání 31/72
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horní ást Hlavní t ídy, velmi úzce souvisí s nákladní tramvajovou dopravou. Tém  všechen 

stavební materiál na sídlišt  ve stalinském stylu (dnes je v zorném poli UNESCO) dopravily 

nákladní tramvaje. [32] 

Obr. . 37. V z T3 – nákladní tramvaj. [33] Tab. . 9. Základní technické údaje vozu  

T3 – nákladní tramvaj. [33] 

Úprava: 

• Výroba p ípojných voz  bez kabiny idi e, pop ípad  odstran ní kabin ze stávajících 

voz  nebo p estavba T3 osobních voz . 

• Podvozek z T3 + nástavba - plná s bo ními dve mi nebo ekonomi t jší varianta 

pouze zaplachtování (shrnovací plachtová bo ní st na nebo posuvná plachtová 

st na). 

Délka p es sp áhla 15 200 mm

Délka vozové sk ín 14 000 mm

Ší ka vozové sk ín 2 500 mm

Výška vozové sk ín 3 053 mm

Po et náprav 4

Vzdálenost oto ných ep 6 400 mm

Rozvor náprav 1 900 mm

Pr m r kol 700 mm

Výkon motor 4 x 44 kW
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10  Vyhodnocení variant

10.1  Osobní doprava 

10.1.1  Hodnocení prost ednictvím dotazník

Vyhodnocením dotazník  nep evyšuje výrazn  poptávka jedné varianty nad druhou 

(viz výše zmín ný graf . 4). Nicmén  v p ípad  odpov dí, na jaké zastávce by cestující 

nastupovali, je z níže uvedeného grafu z ejmé, že je preferována varianta . 1. 

Graf. . 5. Nástupní místo (zastávka) zam stnanc . 

Vycházím ze skute nosti, že varianta . 1 zahrnuje zastávky od Dílny DP Ostrava  

po HD Hlubina s 62 % cestujících a varianta . 2 zahrnuje zastávky od D l Jeremenko po 

Poliklinika s 24 % cestujících. Zbylých 14 % nastupuje na trase, která je pro ob  varianty 

spole ná. 

10.1.2  Hodnocení metodou CUA 

CUA (Cost Utility Analysis) neboli metoda užite nosti náklad  je založena na 

porovnávání p írustk  vstup  (inkrementálních náklad  na daný program, resp. akci) a 
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porovnávání inkrementálních výstup , které se m í ve form  vyjád ení užitku z daného 

programu. K vyjád ení užitku se používá nap . r zných bodovacích stupnic, v nichž uživatel 

vyjad uje pocit svého uspokojení z porovnávaných alternativ. Podstatou m ení užitku je 

subjektivní výpov  uživatele programu o o ekávání toku užitk . Možná o ekávání jsou 

se azena do m ících stupnic (bodovací stupnice). [3] 

P edm tem využití metody pro diplomovou práci je hodnocení dvou variant na 

základ  t í kritérií: p ínos pro zam stnance, p ínos z hlediska urbanistické ekonomie, úspory 

v i sou asnému stavu. Uvažuji o nich pouze v kontextu hodnocení, podrobn jší v nování 

kritériím je nad rámec diplomové práce. 

Popis kritérií: 

P ínos pro zam stnance 

Zam stnanci, kte í dojížd jí na kole, autem pop . docházejí p šky, uvítají spoj 

tramvajovou linkou, jak bylo zjišt no z dotazování. Jedná se p edevším o p ínos ušet ení 

asu, poskytnutí komfortu a možnost výb ru. 

P ínos z hlediska urbanistické ekonomie 

MHD je dostupná všem, spolehlivá (p edem stanovené jízdní ády), rychlá 

(preference na SSZ), velká p epravní kapacita a možnost p ekro ení obsaditelnosti ve 

špi ce, návaznost spoj , aj. 

Úspory v i sou asnému stavu 

Snížení náklad  na opravy silnic a zvýšení p ísp vk  z jízdného do rozpo tu m sta. 

Bodová stupnice: 

1 bod  … nespl uje 

2 body … spl uje nedostate n

3 body … spl uje pr m rn

4 body … spl uje uspokojiv

5 bod  … spl uje zcela 
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Tab. . 10. Vyhodnocení variant dle metody CUA. 

10.1.3  Hodnocení metodou alokace 100 bod

Základem je, že máme k dispozici 100 bod , které musíme rozd lit mezi jednotlivá 

kritéria v souladu s jejich významností. Váha kritéria je pak ur ena po tem p id lených bod , 

p i emž musíme dbát na to, aby 100 bod  bylo vy erpáno. [4] 

P edm tem využití metody pro diplomovou práci je hodnocení t í stav : varianta 1, 

varianta 2 a bez varianty (jedná se o referen ní stav - doprava osob automobily a dovoz 

materiálu nákladními automobily, proto jsou kritéria bodov  ohodnocena nulou). 

Pro hodnocení variant jsem zvolila kritéria: snížení p estup , emise, zne išt ní p dy 

látkami, hluk, snížení zatížení silni ní dopravy, snížení nehod, snížení náklad  na opravy 

silnic, pohodlí, rozší ení tramvajové sít . Níže jsou specifikována kritéria, nicmén

podrobn jší popis je nad rámec diplomové práce.

Popis kritérií: 

Snížení p estup

Zejména snížení pot eby p estup  a snaha o p ímý spoj od zdrojové do cílové 

oblasti. 

Emise 

Tramvajová doprava umož uje hygienický provoz bez škodlivých exhalací. Silni ní 

doprava produkuje až 80 % oxidu uhli itého CO2. Uvol ování CO2 závisí na druhu paliva, 

škodliv jší je nafta, kdy spálením 1 litru nafty vzniká 2,7 kg CO2, zatímco spálením 1 litru 

benzínu se uvol uje 2,4 kg CO2. P i p epo tu celkového množství oxidu uhli itého v ovzduší 

na jednoho obyvatele je výsledná hodnota ty i tuny ro n . [34] 

Kritéria Váha 
Bodové ohodnocení 

Varianta 1 Varianta 2 

P ínos pro zam stnance 60 5 3 

P ínos z hlediska urbanistické 
ekonomie 

25 5 4 

Úspory v i sou asnému stavu 15 4 2 

Celkem U 485 310 

Náklady C (v mil. K ) 212,3 243,2 

U/C 2,28 1,27 



Diplomová práce  Bc. Lucie Mi ovská 

Zne išt ní p dy látkami 

P evážn  kontaminace p dy ropnými látkami, oleji, kapalinami aj. P i sou asném 

rozsahu provozu obnáší podíl silni ní dopravy na úniku látek, zat žujících podzemní a 

povrchové vody a p du 73 %, podíl železni ní dopravy 21 %. Na záboru p dního fondu pro 

dopravní cesty má silni ní doprava podíl 78 % a železni ní 21 % (protože silni ní sí  je 

zhruba 6 krát delší). [35] 

Hluk 

Hladina intenzity zvuku pro motorová a kolejová vozidla iní 90 dB. [36]

  V pr b hu dne se tyto hladiny m ní, jsou nap . stanoveny limity pro venkovní hluk 

dle Ochrany lidského zdraví p ed hlukem v zákon . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného 

zdraví, konkrétn  v §§ 30-34 tohoto zákona a limity pro hluk jsou pak podrobn  stanoveny 

na ízením vlády . 148/2006 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.  

den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00) 
pro hluk ze silni ní dopravy  55 dB  45 dB  

pro hluk z železni ní dopravy  55 dB  50 dB  

pro hluk z hlavních silnic  60 dB  50 dB  
pro hluk v ochranných 
pásmech drah  

60 dB  55 dB  

Tab. . 11. Základní limity pro venkovní hluk. [37] 

Snížení zatížení silni ní dopravy 

Odbourání p esycení silni ní dopravou, snížení kongescí. Dle SD R 

z celostátního s ítání dopravy r. 2010 byly nap . intenzity 25 001 – 40 000 voz/24h  na silnici 

I/11 – Opavská a R56, což jsou zna n  vysoké hodnoty. [38] 

Snížení nehod 

Jelikož je silni ní vozidel více než kolejových, je i v tší etnost havárií. Kolejová 

doprava je ve srovnání se silni ní mnohonásobn  bezpe n jší. Na našich silnicích dochází 

každoro n  cca k 200 tis. dopravních nehod. Na kolejích je jich mén  než 500 (nepo ítáme-li 

nehody na železni ních p ejezdech - t ch se stane ro n  250 až 300, p i emž jsou v drtivé 

v tšin  p ípad  - více než 99 % - zp sobeny nekázní idi  silni ních vozidel). [35] 
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 V p íloze . 8. jsou uvedeny jednotkové náklady vzniklých nehod. Nap íklad ztráta 

v d sledku usmrcení jedné osoby je 17 mil. K  a ztráta jen s hmotnou škodou je 260 tis. K . 

[35] 

Snížení náklad  na opravy silnic 

Po áte ní náklady na výstavbu kolejové trat  jsou vyšší než u silni ní cesty, ovšem 

údržby silnic jsou v d sledku vysokých intenzit dopravy ast jší. 

Pohodlí 

Cestující se nemusí v novat provozu, ízení a jinými nutnými úkony p i doprav  do 

zam stnání. MHD umož uje v p edem stanovenou dobu dopravení od místa A do místa B. 

Rozší ení tramvajové sít

Podpora dostupnosti v tšího území kolejovou dopravou. 

Kritéria Váha 
Bodové ohodnocení 

Varianta 1 Varianta 2 Bez varianty 

Snížení p estup  30 100 0 0 

Ž
iv

o
tn

í 
p
ro

st
e
d
í Emise 10 100 100 0 

Zne išt ní p dy 
látkami 

10 30 50 0 

Hluk 5 0 0 0 

Snížení zatížení 
silni ní dopravy 

5 100 80 0 

Snížení nehod 10 100 80 0 

Snížení náklad  na 
opravy silnic 

5 100 80 0 

Pohodlí 10 30 20 0 

Rozší ení 
tramvajové sít

15 50 50 0 

Výsledné váhy ( (bodové 
ohodnocení/100)*Váha) 

70,5 38,5 0 

Tab. . 12. Vyhodnocení variant dle metody alokace 100 bod . 

10.1.4  Hodnocení metodou bodové alokace 

Metoda spo ívá v p i azení ur itého po tu bod  (stupnice 1 – 5) jednotlivým 

kritériím.  
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V p ípad  této metody jsem si jako kritéria zvolila dopravní charakteristiky, které 

jsou vypo teny v p íloze . 9.  

Dopravní charakteristiky 
Výkon 
MHD 

P epravní 
kapacita 

[míst/hod] 

Doba 
jízdy na 

lince 
[min] 

Doba 
linky  
[min] 

Ob žná 
doba 
[min] 

Po et 
ob h

[-] 

Po et 
vozidel 

 [-] 

Linkový 
interval 
[min] 

Dopravní 
výkon 

[vozkm] 

Varianta 1
1 854 

31 79 158 0,20 8 
20 

52,86 

Varianta 2 16 60 120 0,13 6 29,28 

Tab. . 13. Dopravní charakteristiky. 

Pro ú ely hodnocení volím pouze šest kritérií, nebo  zbylé dv  charakteristiky jsou 

totožné pro ob  varianty: 

K1 … doba jízdy na lince  

K2 … doba linky 

K3 … ob žná doba 

K4 … po et ob h  všechna kritéria považuji za stejn  významná 

K5 … po et vozidel 

K6 … dopravní výkon 

Kritérium 
Bodová alokace 

Varianta 1 Varianta 2 

K1 2,5 5 

K2 3,5 5 

K3 3 5 

K4 5 4 

K5 5 3,5 

K6 5 2,5 

 bod  24 25 

Aritmetický pr m r 4 4,2 

Tab. . 14. Vyhodnocení variant dle metody bodové alokace. 

10.2  Nákladní doprava 

Nejekonomi t jší alternativou by bylo, kdyby železni ní vozidla mohla p ejížd t na 

tramvajovou sí  a naopak. Jak již bylo uvedeno d íve (kapitola 7. 2.), problematika p echodu 
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vozidel mezi dráhou tramvajovou a železni ní není v eské republice ešena v legislativ . 

Musela by být provedena nap . homologace vozidel, schválení železni ních vozidel 

k provozu na tramvajové dráze, dopln ní stávajících i vytvo ení nových zákon , vyhlášek, 

p edpis , eských státních norem aj. Dále by musela být sjednocena zkouška o odborné 

zp sobilosti k ízení drážních vozidel na dráze celostátní, regionální a na vle ce se 

zp sobilostí na tramvajové dráze aj. 

Legislativní do ešení dané problematiky je dlouhodobý proces, tudíž jsem se 

rozhodla pro složit jší alternativu, a to je z ízení p ekladiš , návrhu vozidel spl ující 

požadavky p evozu materiálu a provozu na tramvajové dráze. 

Pro dopravní obslužnost nákladní tramvají (NT) navrhuji variantu . 2 – p ekladišt

D l Jeremenko. Rozhoduji se pro kompromis (pro osobní dopravu navržena varianta . 1), 

kdy z hlediska rychlejší dopravy materiálu a tedy vedení NT je kratší trasa výhodn jší.  

Jelikož jsem vycházela z jízdních ád  pro osobní dopravu platných ke dni 1. 9. 

2013, není p íliš možností, ve kterou dobu dopravit materiál po stávajících kolejích. Musela 

jsem si uv domit, že NT jede plynule (bez zastavení na zastávkách), než je tomu u osobní 

dopravy. Bylo tedy pot eba zjistit, kdy je tra  zcela nebo áste n  volná. V p íloze . 10 jsem 

vyzna ila jízdní ád osobní dopravy a navrhla jsem, ve kterých intervalech by se dalo 

uvažovat vedení NT. Z p ílohy je patrné, že NT pojede 2 krát za hodinu: 

 Trasa tam – od D l Jeremenko do PZ Hrabová 

• NT pojede v hodinovém rozmezí 23:00 – 03:00 v etn  (celkem 8 krát za 

4 hodiny) 

 Trasa zp t – od PZ Hrabová do D l Jeremenko  

• NT pojede v hodinovém rozmezí 00:00 – 04:00 v etn  (celkem 8 krát za 

4 hodiny) 

P edm tem diplomové práce není navržení pevného jízdního ádu NT. P ílohou 

pouze doporu uji intervaly vedení NT, ovšem bude záležet na spole nostech, aby si jízdní 

ády (osobní dopravy) hlídaly. Nedodržení interval  nepovede ke kolizím s osobní dopravou, 

ale zp sobí komplikace, kdy se bude NT nap . nacházet za osobní tramvají a bude muset 

„popojížd t“ a tím se zpozdí s již naplánovanou vykládkou. 

V p ípad  dodržení jízdního ádu jsem vypo etla, že NT p i pr m rné rychlosti 

40km/h se dopraví do PZ za 13 minut, p i emž v úseku stávající tramvajové trati jede 8 

minut. Lze tedy íci, že pokud NT vyjede 5 minut p edem, než je uvedeno v p íloze . 10. 

trasa zp t od Dubina Interspar, nedojde k žádné kolizi s osobní dopravou. 
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Dále jsem ešila, kolik bude pot eba voz  na p epravu nákladu o hmotnosti 776 t 

denn : 

 NT T3 má hmotnost na nápravu 7 t, jelikož má 4 nápravy, m žeme v z 

naložit maximáln  28 t nákladu. (zdroj DPO) 

 Pro p epravu nákladu je pot eba celkem 28 voz : 

776 t / 28 t = 28 voz

 Jelikož je možno vézt NT pouze 8 krát za 4 hodiny, budou pot eba 4 vozy za 

hodinu: 

28 voz  / 8 krát vedení NT  4 vozy za hodinu tj. 2 krát NT o 2 vozech 

v jedné hodin

Zabývala jsem se také problematikou, zdali NT uveze dva pln  naložené vozy o 28 

tunách. V p íloze . 11 je uvedeno, že NT nedosáhne takové adhezní tažné síly, aby 

požadavek splnila. Celou soupravu bude zapot ebí upravit neboli provézt p estavbu „Té-

trojky“. Bude zachována trakce tažného vozidla a tažená vozidla budou z n j napájena – tzv. 

trak ní pohon dvojkolí. Úpravou vozidlo dosáhne zna n  vyšší adhezní tažné síly, tudíž 

požadavek bude spln n. 



Diplomová práce  Bc. Lucie Mi ovská 

11  Záv r a doporu ení 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout dopravní obslužnost nových území kolejovou 

dopravou a možnosti využití kolejové dopravy do pr myslových zón. 

Zam ila jsem se na zajišt ní obslužnosti osobní a nákladní tramvajovou dopravou 

do PZ Hrabová a rovn ž návrhem variant úprav prvk  infrastruktury pro zvolenou trasu.  

Hodnocením dotazník  metodou CUA a alokací 100 bod  jsem zjistila, že pro 

osobní dopravu zvít zila varianta . 1. A koli u metody bodové alokace p evyšuje varianta . 

2 nad první o dv  desetiny, rozhoduji se pro variantu první. Trasa od Martinova je delší, tudíž 

si myslím, že cestující uvítají linku, pomocí které se pohodln  dopraví do práce bez p estup .  

Podrobn jším pr zkumem využití obsaditelnosti vozidel osobní tramvajové dopravy 

by m l být zjišt n skute ný pot ebný po et voz  v p ípad  realizace zavedení tramvajové 

linky do PZ. Ve výpo tech dopravních charakteristik uvažuji o dvou vozech jako 

p edpokládanou vstupní hodnotou. 

V p íloze . 12. jsem vyzna ila jízdní ád sou asných tramvajových linek, které 

vedou v trase  od Martinova po Dubina Interspar a zp t. P ílohou je ošet eno, že ve stejnou 

dobu se na zastávce mohou nacházet maximáln  dv  soupravy tramvajových vozidel. 

Ojedin lý p ípad výskytu t í souprav tramvajových vozidel je na zastávce Nová Ves vodárna, 

nebo  zde to dovolují prostorové pom ry a situace zastávky p ed a za k ižovatkou. Na 

základ  jízdního ádu sou asných linek (platnost k 1. 9. 2013) jsem navrhla jízdní ád nové 

tramvajové linky . 20. (p íloha . 13). Dle požadovaných sm n zam stnanc  jsem zvolila 

intervaly vedení linky, asy p íjezdu a odjezdu. 

Podle mého názoru je zám r vedení nákladní a osobní tramvaje do PZ diskutabilní, 

avšak pro dnešní dobu nereálný a nekonkurenceschopný. Kdybych se zam ila pouze na 

zajišt ní osobní obslužnosti, není dostatek finan ních prost edk  státního rozpo tu a 

pravd podobn  ani p ísp vky z EU. Taktéž tomu je u dopravení materiálu NT. Jelikož se 

jedná o službu soukromým spole nostem, musely by stavbu financovat ony samy. V tomto 

p ípad  je pro n  finan n  i asov  výhodn jší silni ní doprava nákladními automobily. 

Dalším d vodem je rozší ení a modernizace p ekladišt  v Paskov  a budování nového 

p ekladišt  v Mošnov  (více p íloha . 14). Jedná se o konkurenci, která t ží ze 

strategického umíst ní v blízkosti rychlostní silnice R56, pr myslových zón v Mošnov , 

Ostrav  - Hrabové a Nošovicích. 
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Ur ité kapitoly je možné dále hloub ji rozvíjet. Nicmén  z podklad , které jsem m la 

k dispozici v dob  vypracování a vzhledem k asové tísni, bohužel není v nováno 

zajímavým témat m p íliš prostoru. Doporu ila bych se zam it, pro zpracování dalších 

prací, na budoucí pr myslovou zónu v Hrušov  a její potenciální napojení tramvajovou 

dopravou, pop . LKD, návrhu propracovan jších (nových) mechanism  pro nakládku 

materiálu do NT, návrhu designu NT a její vylepšení, zam it se na D l Zárubek a jeho 

možnosti pro využití p ekladu materiálu, návrh jiného zp sobu zásobení zóny Hrabová NT, 

nap . odbo né koleje (pop . koleje vedoucí p ímo do hal), kde by se tažná vozidla ponechala 

pro pozd jší vykládku, a tím by spole nosti nebyly asov  omezeny. 
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