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Historické milníky železnice na území Moravskoslezského  kraje :

• Severní dráha císa ře Ferdinanda - 1847
• Košicko-bohumínská dráha - 1869
• Ostravsko-frýdlantská dráha - 1871
• Počátky elektrizace na Ostravsku - 1963
• Polanecká spojka - 1964
• Modernizace („koridorizace“) P řerov – Bohumín - 2004
• Modernizace a elektrizace trati Ostrava-Svinov – Opa va východ - 2006

ŽŽeleznielezni ččnníí doprava a jejdoprava a jej íí mmíísto v dopravnsto v dopravn íí obsluze obsluze 

MoravskoslezskMoravskoslezsk éého kraje ho kraje –– historický vývojhistorický vývoj



Vozidlový park v regionální doprav ě:

• elektrické jednotky řady 471
• elektrické jednotky řady 460
• motorové a p řívěsné vozy řady 810 + 010
• motorové vozy řady 814 
• motorové vozy řady 842
• motorové, řídicí a p řívěsné vozy řady 843 + 943 + 043
• řídící vozy řady 954
• osobní vozy řady Btm

ŽŽeleznielezni ččnníí doprava a jejdoprava a jej íí mmíísto v dopravnsto v dopravn íí obsluze obsluze 

MoravskoslezskMoravskoslezsk éého kraje ho kraje –– sousou ččasný stavasný stav



Charakteristika regionCharakteristika region áálnln íí osobnosobn íí dopravy:dopravy:

VV rroceoce 1997 byl vytvo1997 byl vytvo řřen en intergrovaný dopravnintergrovaný dopravn íí systsyst éém ODISm ODIS, kde , kde 
platily jednotnplatily jednotn éé ppřřepravnepravn ěě--tarifntarifn íí ppodmodm íínkynky , , vve vlace vlac íích ch ČČDD vvššak jiak ji žž
od roku 1996 platily od roku 1996 platily na vymezených na vymezených úúsecsec íích dlouhodobch dlouhodob éé ččasovasov éé
jj íízdenkzdenk yy DP OstravaDP Ostrava se zvlse zvl ášáštntn íím kupm kup óónem. Od roku 1999 jsou nem. Od roku 1999 jsou 
ČČeskesk éé drdr ááhy zapojeny do ODIS v rozsahu plnhy zapojeny do ODIS v rozsahu pln éého sortimentu ho sortimentu 
dlouhodobých dlouhodobých ččasových jasových j íízdenek.zdenek.

ŽŽeleznielezni ččnníí doprava a jejdoprava a jej íí mmíísto v dopravnsto v dopravn íí obsluze obsluze 

MoravskoslezskMoravskoslezsk éého kraje ho kraje –– vývoj ODISvývoj ODIS



Vývoj ODIS Vývoj ODIS -- žželeznice v ODIS v jeho poeleznice v ODIS v jeho poččáátkutku



Vývoj ODIS Vývoj ODIS -- rozrozšíšířřeneníí ODIS na ODIS na žželeznici 1999eleznici 1999

• 270 Ostrava hl. n. – Bohumín



Vývoj ODIS Vývoj ODIS -- rozrozšíšířřeneníí ODIS na ODIS na žželeznici 2000eleznici 2000

• 317 Hlučín – Velké Hoštice
• 318 Kravaře ve Slezsku – Chuchelná



Vývoj ODIS Vývoj ODIS -- rozrozšíšířřeneníí ODIS na ODIS na žželeznici 2001eleznici 2001

• 316 Ostrava-Svinov – Opava východ
• 317 Velké Hoštice – Opava východ
• 321 Ostrava-Svinov – Ostrava-Bartovice
• 322 Frýdek-Místek – Dobrá u Frýdku-Místku
• 323 Ostrava hl.n. – Frýdek-Místek
• 279 Studénka – Studénka město
• 270 Ostrava hl.n. – Studénka
• 279 Studénka město – Bílovec





Vývoj ODIS Vývoj ODIS -- rozrozšíšířřeneníí ODIS na ODIS na žželeznici 2002eleznici 2002

• 321 Ostrava-Bartovice - Šenov



Vývoj ODIS Vývoj ODIS -- rozrozšíšířřeneníí ODIS na ODIS na žželeznici 2004eleznici 2004

• 292 Krnov – Krásné Loučky
• 310 Opava východ – Krnov
• 323 Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí
• 324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice





Vývoj ODIS - rozšíření ODIS na železnici 2007

• 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
• 314 Opava východ – Jakartovice
• 315 Opava východ – Hradec nad Moravicí
• 270 Studénka – Jeseník nad Odrou
• 277 Suchdol nad Odrou – Fulnek
• 278 Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město
• 292 Krásné Loučky – Jindřichov ve Slezsku
• 298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha
• 320 Bohumín – Český Těšín
• 321 Šenov – Český Těšín
• 322 Dobrá u Frýdku-Místku – Český Těšín





Vývoj ODIS Vývoj ODIS -- rozrozšíšířřeneníí ODIS na ODIS na žželeznici 2008eleznici 2008

• 310 Krnov – Dětřichov nad Bystřicí
• 311 Valšov – Rýmařov
• 312 Bruntál – Malá Morávka
• 320 Český Těšín – Mosty u Jablunkova zast.
• 323 Frýdlant nad Ostravicí – Hostašovice
• 325 Studénka – Veřovice
• 326 Hostašovice – Nový Jičín horní nádraží





Vývoj ODIS Vývoj ODIS -- ddéélka lka žželeznielezniččnníích tratch tratíí v ODISv ODIS

1999 2000 2001 2002 2004 2007 2008

tratě v ODIS 8 35 140 142 194 409 582

ostatní tratě 594 567 462 460 408 193 20



ÚÚspspěěššný pný přřííklad klad –– modernizace trati modernizace trati 
OstravaOstrava--Svinov Svinov –– Opava východOpava východ

Historie trati:

� 17.12.1855 zahájení provozu – 28 km odbočné větve KFNB
� 1.4.2001 zapojení do ODIS
� 2005 – 2006 elektrizace a modernizace trati
� 10.12.2006 zahájen elektrický provoz s novými jednotkami 

471 City Elefant
� 14.12.2008 zapojení do systému ESKO



ÚÚspspěěššný pný přřííklad klad –– modernizace trati modernizace trati 
OstravaOstrava--Svinov Svinov –– Opava východOpava východ

Postup modernizace:

I. etapa 14.5.2005 – 20.10.2005
o Ostrava Svinov – Háj ve Slezsku

II. etapa 15.3.2006 – 16.11.2006
o Háj ve Slezsku – Opava východ
o Štítina – Opava východ

Kompletně rekonstrukce ukončena 31.5.2007.



ÚÚspspěěššný pný přřííklad klad –– modernizace trati modernizace trati 
OstravaOstrava--Svinov Svinov –– Opava východOpava východ

Technické údaje:

Maximální rychlost 100 km/h
Železniční svršek 28 217 m
Výhybky 19 
Mosty - rekonstrukce 33 
Propustky - rekonstrukce 15 
Pozemní novostavby 3 138 m3
Trakční vedení - elektrizovaná kolej 42 210 m 
Napájecí soustava 3 kV 



ÚÚspspěěššný pný přřííklad klad –– modernizace trati modernizace trati 
OstravaOstrava--Svinov Svinov –– Opava východOpava východ

Srovnání jízdních dob:

před rekonstrukcí v roce 2005
• Rychlík – 30 min
• Osobní vlak – 45 min

po rekonstrukci v roce 2007
• Rychlík – 20 min
• Osobní vlak – 32 min



Opava východOpava východ

•Rekonstrukce historické výpravní
budovy

•Oprava kolejiště, nástupišť, objektů
a vybudování podchodu

•Oprava přednádražního prostoru

•Vybudování zastávek MHD a PAD

•Realizace 2004 – 2008



OstravaOstrava--SvinovSvinov

•Rekonstrukce historické budovy

•Přístavba odbavovací haly

•Oprava nástupišť

•Úprava přednádražního prostoru 

•Realizace 2003 - 2006



Vlaky pVlaky přřed a po modernizacied a po modernizaci



ÚÚspspěěššný pný přřííklad klad –– modernizace trati modernizace trati 
OstravaOstrava--Svinov Svinov –– Opava východOpava východ

Vývoj denního počtu cestujících

Směr z Opavy 2004 2005 2006 2007 2008

Pracovní den 2597 2480 2388 2566 3035

Sobota 1489 1648 1338 1799 1778

Neděle 1723 1803 1339 2013 1736

Směr do Opavy 2004 2005 2006 2007 2008

Pracovní den 2683 2562 2520 2637 2895

Sobota 1656 1809 1330 1914 1745

Neděle 1544 1546 1367 1839 2165



ÚÚspspěěššný pný přřííklad klad –– modernizace trati modernizace trati 
OstravaOstrava--Svinov Svinov –– Opava východOpava východ

Počet prodaných dlouhodobých jízdenek ODIS v relaci Opava - Ostrava

2004 2005 2006 2007 2008

počet jízdenek 6120 3541 2468 7823 8405



ÚÚspspěěššný pný přřííklad klad –– modernizace trati modernizace trati 
OstravaOstrava--Svinov Svinov –– Opava východOpava východ

Z Opavy pravidelnZ Opavy pravidelněě ppřříímým vlakem do centra mým vlakem do centra 
OstravyOstravy

• Od 14.12.2008 zavedeny nové přímé spěšné vlaky rychlé
příměstské linky R1 z Opavy východ přes Ostravu-Svinov –
Ostravu hlavní nádraží – Ostravu-Stodolní – Havířov            
do Českého Těšína elektrickou jednotkou řady                            
471 CityElefant  v pravidelném dvouhodinovém taktu. 

• Jízdní doba z Opavy východ do Ostravy-Svinova činí
23 minut, do Ostravy hl.n. 36 minut a Ostravy-Stodolní
43 minut.



Mapa ESKAMapa ESKA



Modernizace vozovModernizace vozovéého parkuho parku

V letech 2006 V letech 2006 –– 2009 byl vozový park 2009 byl vozový park ČČeských drah doplneských drah doplněěn o:n o:

•• 6 dvoupodla6 dvoupodlažžnníích elektrických jednotek CityElefant ch elektrických jednotek CityElefant 
(nasazov(nasazováány jsou pny jsou přředevedevšíším na linky R1 a S1)m na linky R1 a S1)
•• 3 motorov3 motorovéé dvouddvoudíílnlnéé jednotky Regionova (nasazovjednotky Regionova (nasazováány jsou ny jsou 
na lince V31 Studna lince V31 Studéénka nka –– BBíílovec , V34 Suchdol nad Odrou lovec , V34 Suchdol nad Odrou ––
Nový JiNový Jiččíín mn měěsto a V5 Frýdlant nad Ostravicsto a V5 Frýdlant nad Ostravicíí –– Ostravice).Ostravice).

V roce 2010 je pV roce 2010 je přředpokledpoklááddááno doplnno doplněěnníí vozovvozovéého parku o:ho parku o:

•• 2 dvoupodla2 dvoupodlažžnníí elektrickelektrickéé jednotky CityElefant (nasazovjednotky CityElefant (nasazováány ny 
budou pbudou přředevedevšíším na linky R1 a S1)m na linky R1 a S1)
•• 3 motorov3 motorovéé dvouddvoudíílnlnéé jednotky Regionova (nasazovjednotky Regionova (nasazováány budou ny budou 
na Opavsku na linky S11 a S12).na Opavsku na linky S11 a S12).



AktuAktuáálnlníí otaznotaznííky nad provozem ky nad provozem 
vybraných regionvybraných regionáálnlníích tratch tratíí

V různých souvislostech bylo v nedávné minulosti zvažováno 
zastavení osobní dopravy na některých regionálních tratích, 
jednalo se zejména o tratě:
• Bruntál – Malá Morávka (je již skutečností)
• Opava východ – Svobodné Heřmanice (úsek Svobodné
Heřmanice – Jakartovice je již skutečností)

• Valšov – Rýmařov
• Třemešná ve Slezsku – Osoblaha
• Suchdol nad Odrou – Fulnek
• Hostašovice – Nový Jičín horní nádr. (je připraveno)

S výjimkou již realizovaných nebo připravených změn není v 
dohledné době připravována další redukce osobní dopravy na 
regionálních tratích.



PerspektivnPerspektivníí řřeeššeneníí dopravndopravníí obsluobslužžnosti nosti 
MoravskoslezskMoravskoslezskéého krajeho kraje

Studie zadaná Moravskoslezským krajem a Sdružením pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje.
Zhotovitel: Dopravní projektování spol. s r.o.
Spolupráce: Koordinátor ODIS s.r.o. a další subjekty

Cíl studie:
1.    Zhodnocení analytické části v četně vytipování problémových 
prvk ů
2.Předpokládaný demografický, hospodá řský , sociologický vývoj a 
životní prost ředí, shrnutí,  záv ěry
3.Výhledové p řepravní proudy
4.Přehled navrhovaných řešení ke zlepšení sou časného a 
budoucího  stavu obecn ě

5. Popis jednotlivých navrhovaných řešení včetně zvýšení
dopravní bezpe čnosti v Moravskoslezském kraji



PerspektivnPerspektivníí řřeeššeneníí dopravndopravníí obsluobslužžnosti nosti 
MoravskoslezskMoravskoslezskéého krajeho kraje

Součástí studie budou mimo jiné náměty na zatraktivnění
regionální železniční dopravy, a to pro konkrétní tratě.  

Bude se jednat zejména o náměty směřující ke:
• zrychlení železniční dopravy (odstranění snížených rychlostí na 
přejezdech apod., zrušení nevyužívaných stanic a zastávek 
apod.)
• zpřístupnění železniční dopravy (modernizace stanic a 
zastávek, zřizování nových zastávek, zlepšování provázanosti s 
autobusovou a městskou dopravou apod.)
• zkulturnění železniční dopravy (nová nebo modernizovaná
vozidla, vybavení a stav zastávek apod.)



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

KoordinKoordináátor ODIS s.r.o.tor ODIS s.r.o.
www.kodis.czwww.kodis.cz


