
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA REGIONÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ EKONOMIKY 

 

 

 

 

Vybrané aspekty dopravy v ostravské aglomeraci 

Selected aspects of transport in Ostrava agglomeration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student:    Bc. Michaela Ratajová 
Vedoucí diplomové práce:  doc. Jan Sucháček, Ph.D. 
 
 
 

 
 

Ostrava 2014 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou práci, včetně příloh, vypracovala samostatně. 

 

 

V Ostravě dne  25. 4. 2014     ………………………… 

  Bc. Michaela Ratajová 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala vedoucímu mé diplomové práce, panu doc. Ing. Janu 

Sucháčkovi, Ph. D., který mi byl ochoten pomoci se zpracováním práce a snažil se mi vždy 

dobře poradit. Děkuji také všem respondentům interview, kteří se velkou měrou podíleli       

na utváření mých názorů na danou problematiku. 



 

3 
 

OBSAH 
 

1 ÚVOD .................................................................................................................................. 5 

2 DOPRAVA A JEJÍ VYBRANÉ ASPEKTY ....................................................................... 7 

2.1 ZÁKLADNÍ POJMY ................................................................................................. 7 

2.2 ČLENĚNÍ DOPRAVY .............................................................................................. 9 

2.2.1 Silniční doprava .................................................................................................... 9 

2.2.2 Železniční (kolejová) doprava ............................................................................ 11 

2.2.3 Vodní doprava .................................................................................................... 14 

2.2.4 Letecká doprava .................................................................................................. 16 

2.2.5 Nekonvenční doprava ......................................................................................... 18 

2.2.6 Kombinovaná doprava ........................................................................................ 20 

2.2.7 Městská hromadná doprava ................................................................................ 22 

3 OSTRAVSKÁ AGLOMERACE A JEJÍ CHARAKTERISTIKY .................................... 29 

3.1 OSTRAVSKÁ AGLOMERACE ............................................................................ 29 

3.1.1 Vymezení struktury osídlení ............................................................................... 31 

3.1.2 Obyvatelstvo a jeho vývoj .................................................................................. 32 

3.1.3 Migrační procesy ................................................................................................ 34 

3.1.4 Stárnutí populace ................................................................................................ 36 

3.1.5 Nezaměstnanost .................................................................................................. 37 

3.1.6 Zaměstnání ve službách a průmyslu ................................................................... 39 

3.2 OKRESY OSTRAVSKÉ AGLOMERACE .......................................................... 40 

3.2.1 Okres Ostrava-město .......................................................................................... 40 

3.2.2 Okres Karviná ..................................................................................................... 42 

3.2.3 Okres Opava ....................................................................................................... 44 

3.2.4 Okres Nový Jičín ................................................................................................ 46 

3.2.5 Okres Frýdek-Místek .......................................................................................... 48 

3.2.6 Okres Bruntál ...................................................................................................... 50 

4 EVOLUCE, SOUČASNOST A NÁVRHY PRO DOPRAVU V OSTRAVSKÉ 

AGLOMERACI ................................................................................................................ 52 

4.1 EVOLUCE DOPRAVY V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI ................................ 52 



 

4 
 

4.1.1 Železniční doprava ............................................................................................. 54 

4.1.2 Autobusová doprava ........................................................................................... 55 

4.1.3 MHD ................................................................................................................... 55 

4.1.4 Letecká doprava .................................................................................................. 56 

4.2 SOUČASNOST DOPRAVY V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI ........................ 56 

4.2.1 Železniční doprava ............................................................................................. 57 

4.2.2 Autobusová doprava ........................................................................................... 58 

4.2.3 MHD ................................................................................................................... 59 

4.2.4 Letecká doprava .................................................................................................. 63 

4.3 NÁVRHY PRO DOPRAVU V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI ........................ 64 

4.3.1 Železniční doprava ............................................................................................. 64 

4.3.2 Autobusová doprava ........................................................................................... 66 

4.3.3 MHD ................................................................................................................... 67 

4.3.4 Letecká doprava .................................................................................................. 69 

5 ZÁVĚR .............................................................................................................................. 70 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..................................................................................... 73 

SEZNAM ZKRATEK .............................................................................................................. 75 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ 

PROHLÁŠENÍ O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHY 



 

5 
 

1 ÚVOD 
 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Vybrané aspekty dopravy v ostravské 

aglomeraci. V úvodu bych chtěla popsat dopravu a její vývoj ve zkoumaném území, můj 

vztah k ní, postup této práce a přiblížit cíl práce. 

Doprava na území ostravské aglomerace je velice rozsáhlá. Nachází se zde silniční síť, 

která zajišťuje propojení kraje silnicemi I. třídy a jeho napojení na silnice nadnárodní 

evropské sítě. Území také protínají dva železniční tahy evropského významu a je zde mnoho 

dalších důležitých tratí, jako například jednokolejná elektrifikovaná železniční trať mezi 

Ostravou a Opavou, jež dále pokračuje na Krnov, Olomouc a Jeseníky. Silniční i železniční 

veřejná doprava je postupně integrována v rámci Integrovaného dopravního systému 

Moravskoslezského kraje ODIS, ke kterému lze přidat také městskou hromadnou dopravu. 

MHD je však v každém městě aglomerace odlišná. V Ostravě jsou využity veškeré druhy 

MHD – tramvaj, trolejbus a autobus, ve městě Opava trolejbus a autobus a v ostatních 

městech kraje pouze autobus. Kromě zmiňovaných druhů dopravy se lze z kraje přepravovat 

také letecky, a to prostřednictvím druhého největšího letiště v České republice, a to Letištěm 

Leoše Janáčka v Mošnově. 

Vyrůstala jsem v Ostravě, kde jsem si také utřiďovala pohled na dnešní veřejnou 

dopravu, především tedy zde v ostravské aglomeraci. Ač mám vlastní automobil, stále jsem 

věrná ostravské městské hromadné dopravě, kterou využívám téměř každý den. Ale mám 

zkušenosti i s ostatními druhy veřejné dopravy, které se v kraji nachází. Po dobu čtyř let jsem 

dojížděla vlakem do Opavy a dnes jej využívám k výletům po okolí. K zahraniční cestě    

jsem již využila i letových služeb, jež nabízí zmiňované Letiště Leoše Janáčka. Toto téma 

práce jsem si tudíž vybrala proto, že je mi velice blízké, na daném území stále aktuální a vím, 

že dobrá doprava šetří lidem čas i peníze. 

Cílem mé diplomové práce bude zanalyzovat a zhodnotit vybrané aspekty dopravy 

v ostravské aglomeraci a podat návrhy na jejich zlepšení. Chtěla bych zjistit, jaké zastoupení 

mají u nás v kraji jednotlivé druhy dopravy a určit oblasti, které by měly být v budoucnu 

vylepšeny. Zajímají mě jak jejich technické možnosti a způsob, jakým poskytují služby,      

tak také jejich finanční náročnost. 

Pro svou diplomovou práci jsem se rozhodla získat primární data prostřednictvím 

interview. Na interview budu spolupracovat se šesti respondenty, kteří působí již několik let 

na odborech dopravy na Krajském úřadě v Ostravě, na Magistrátu města Ostravy, ve 

společnosti KODIS, či na Dopravním podniku města Ostravy. 
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Návrhy pro dopravu v ostravské aglomeraci, v jejichž interpretaci mi pomohou 

samotní respondenti, bych chtěla zformulovat tak, aby pro aglomeraci nebyly příliš 

vizionářské, ale aby se z nich opravdu dalo v blízké budoucnosti čerpat a přispět tak k lepší 

provázanosti území a jeho propojení se světem. 
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2 DOPRAVA A JEJÍ VYBRANÉ ASPEKTY 
 

Tato kapitola je věnována hlavnímu členění dopravy. Informace o dopravě jsou 

získávány z odborných knih a pojmy a definice budou využity při další práci s daným 

tématem. V praktické části práce budou potřebné především pojmy spojené se silniční 

dopravou, kolejovou, leteckou a městskou hromadnou dopravou, které jsou pro ostravskou 

aglomeraci nejzásadnější.  

 
2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 
 

Primárními pojmy, které je třeba definovat jako první, jsou doprava a přeprava.   

Pod pojmem doprava se rozumí samotný holý přesun lidí z výchozího do cílového místa. 

Pojem přeprava má dva různé významy, můžeme ji chápat buď jako výsledek přemístění, tedy 

procesu dopravy, nebo jako rozšíření jádrového pojmu doprava, tedy samotné přemístění plus 

doprovodné služby s dopravou související, ať se uskutečňují před dopravou, během               

či po ní (například se jedná o rezervace míst a nákup jízdenek, stravovací služby ve vozidlech, 

vratky jízdného v případě zpoždění atd.). 

Druhými důležitými pojmy jsou dopravce a přepravce. Jedná se o slova,             

která evokují podobný významový rozdíl, leč jejich význam je značně odlišný. Subjekt 

poskytující dopravu, se nazývá dopravce, který může poskytovat celý komplex přepravy, ale 

přepravcem rozumíme subjekt, jenž je objektem přepravy, tedy zákazníkem 

dopravy/přepravy. [3] 

 
Doprava je součástí běžného života všech lidí a sestává se z celé řady segmentů,        

na které je ji třeba rozdělit. [9] 

Zřejmě nejlogičtějším hlediskem členění je objekt dopravy, podle něj dopravu dělíme 

na osobní a nákladní. V jednom dopravním prostředku se můžou také převážet osoby             

a současně i náklad, pak se hovoří o smíšené dopravě. 

Dalším důležitým dělením je účel dopravy. Rozlišujeme dopravu primární                 

a sekundární, v osobní dopravě je primárním účelem cesta do a ze zaměstnání (event. školy) a 

ostatní patří do sekundární dopravy. 

Doprava se dělí také dle vzdálenosti na dálkovou a blízkou (neboli regionální – 

v rámci osobní dopravy). Hranice mezi nimi však nejsou zcela jednoznačné, zejména v osobní 

dopravě je jejich rozlišování obtížné. 
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Dle provozovatele existuje doprava veřejná a neveřejná (soukromá). Jedná se o jiné 

členění, než je členění na segmenty hromadné a individuální, ale mohou se vyskytnout 

všechny čtyři kombinace těchto dvou hledisek. Může existovat doprava hromadná neveřejná, 

která je typická pro zájezdy cestovních kanceláří, kam nemá přístup široká veřejnost. 

Velmi důležité je také dělení dle pravidelnosti na dopravu pravidelnou                        

a nepravidelnou. Doprava pravidelná musí splňovat několik základních podmínek. V první 

řadě musí mít sestavený a zákazníkům předem známý (a zveřejněný) jízdní řád, dále má 

předem stanovené a známé tarify, její praktické provozování není závislé na okamžitém počtu 

cestujících a neměla by mít sezónní charakter. 

V rámci veřejné blízké dopravy se dále rozlišují segmenty dopravy městské, 

příměstské a místní, kde městská doprava se vyskytuje na území měst, příměstská v okolí 

velkých měst (v aglomeracích) a místní v širších oblastech, kde chybí tzv. jádrové město jako 

v případě dopravy příměstské. Doprava je tak více roztříštěná do řady dojezdových center. 

Doprava se dá také členit na vnitrostátní a mezistátní. Toto členění se týká 

především dopravy dálkové, kombinací dopravy blízké a mezistátní je doprava příhraniční. 

Dle cíle cesty je doprava členěna na tranzitní, která daným místem pouze projíždí,      

a nezbytnou s počátkem, koncem či oběma v daném místě. 

Posledním významným členěním je členění dopravy dle použitého dopravního 

druhu. Rozlišuje se doprava silniční, kolejová (ty dohromady tvoří dopravu pozemní), 

letecká, vodní, nekonvenční a potrubní (která nesouvisí s dopravou osob). [3] 

 
Veřejná hromadná vnitrostátní doprava je většinou neziskovou záležitostí. Někdy je 

ale třeba její fungování zajistit uhrazením dopravcům ztráty vzniklé provozováním, proto byla 

zákonem určena odpovědnost různých subjektů za objednávání dopravy a financování. Tak 

dálková doprava je v odpovědnosti státu (Ministerstva dopravy). To se však zaměřuje pouze 

na dopravu železniční, kde se financuje provoz v pravidelných intervalech na určených 

trasách, na rozdíl od dálkové dopravy autobusové, jež je dopravci provozována na vlastní 

riziko. To ovšem znamená její omezenost pouze na ziskové relace a časy. Blízká doprava je 

pak primárně v odpovědnosti krajů v rámci tzv. základní dopravní obslužnosti,                     

a sekundárně ji pak mohou objednávat a financovat v rámci vedlejší dopravní obslužnosti 

také obce nebo dokonce fyzické a jiné právnické osoby. Městská doprava stojí stranou. Ta 

bývá financována městy samotnými, ale nastávají pak obtíže při propojování městské dopravy 

s příměstskou či místní a při vzniku integrovaných dopravních systémů, kdy je třeba vhodně 

vyřešit dělbu financování mezi jednotlivé subjekty. [3] 
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2.2 ČLENĚNÍ DOPRAVY 
 
Nyní budou v diplomové práci podrobně popsány jednotlivé druhy dopravy dle jejího 

posledního členění. 

 
2.2.1 Silniční doprava 

Silniční doprava je jedním z nejstarších oborů. V historické podobě existuje již         

od starověku, ale v moderní se rozvíjí až od přelomu 19. a 20. století. Silniční doprava je také 

významná tím, že v jejím rámci vznikla první veřejná pravidelná hromadná osobní 

doprava. Jednalo se o tzv. poštovní přepravu, která se postupně rozvíjela od 16. století. 

Kvalitativní posun nastal po vynálezech spalovacího motoru, pneumatik a moderního pevného 

povrchu a od počátku 20. století se pak silniční doprava rozvíjí stále více. 

Dnes tvoří tento segment největší podíl na celkové dopravě osob. V nákladní dopravě 

obsazuje druhé místo po dopravě námořní. K tomu přispívají především některé zásadní 

výhody silniční dopravy, kterou je v první řadě dostupnost. Silniční síť je totiž nejrozsáhlejší 

ze všech dopravních sítí a silnice různých parametrů a kvality vedou prakticky všude.          

Na rozdíl od dopravy kolejové a nekonvenční je přístup na infrastrukturu volný a není třeba   

o něj žádat. Proto je zde velký podíl individuální dopravy. [3] Dalšími výhodami silniční 

dopravy jsou přepravní rychlost, vysoká pohotovost k přepravě (pružnost) a také její cenová 

dostupnost daná vysoce konkurenčním trhem. [4] 

Silniční doprava má ovšem také značné nevýhody. Ty se však do značné míry 

nepromítají do užitku cestujících, proto se často neberou v úvahu. Podstatnou nevýhodou je 

horší vliv na životní prostředí, kde je to v rámci jednotkové spotřeby energie na cestujícího 

vyšší než u kolejové a vodní dopravy. [3] Existuje tady také částečná závislost na počasí         

a zejména plynulost, která je ovlivňována hustotou silničního provozu, haváriemi apod. 

V porovnání s ostatními druhy dopravy je typická i poměrně malá přepravní kapacita, jelikož 

autobus nabízí 40 – 45 míst a automobil 4 – 5 míst k přepravě. V poslední době roste na úkor 

silniční dopravy (a také železniční) podíl dopravy letecké. [4] 

V tento okamžik se ujasní struktura nákladů v dopravě. Celkové náklady se dělí        

na interní a externí. Interní náklady se dají spočítat, zjednodušeně řečeno, a promítají se tedy 

do cen pro koncové uživatele (odpis vozidla, spotřeba energie, povinné pojištění, opravy atd.). 

Naproti tomu externí náklady představují položky obtížně vyčíslitelné, a tudíž                        

se nezapočítávají do výsledné ceny. Jedná se o ocenění vlivu na životní prostředí, ztráty 

z titulu kongescí aj. [3] 
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Problém nastává u položky „použití dopravní cesty“, která je u různých dopravních 

oborů v různé pozici. U dopravy kolejové a letecké se vždy započítává do výsledné ceny,       

u vodní ne a u silniční pouze částečně (v ČR na silnicích dálničního typu). Vzniká tak 

nerovnováha mezi dopravními obory. Narušuje se rovná konkurence mezi nimi. Je tedy 

snahou alespoň tyto nesrovnalosti sjednotit. Výhledově by pak cenu měly ovlivňovat celkové 

náklady, hovoří se o internalizaci externích nákladů. [8] 

 
Silniční doprava má v současnosti větší podíl individuální dopravy než hromadné.  

Do tohoto oboru se může zařadit také forma šetrná k životnímu prostředí, a to doprava 

cyklistická, jež vyžaduje pro plné využití speciální infrastrukturu. [3] 

 
Infrastruktura silniční dopravy 

V České republice je silniční komunikace dělena do sedmi skupin. Dálnice (D) jsou 

komunikace s minimálně dvěma jízdními pásy v každém směru. Má také dělící pás uprostřed 

a mimoúrovňové nájezdy a kříže. Je určena pro vozidla s danou minimální konstrukční 

rychlostí a provoz na nich je zpoplatněn elektronickým mýtem a dálniční známkou. 

Silnice pro motorová vozidla (R) jsou podobné dálnicím a liší se pouze v některých 

parametrech (např. povolené stoupání). Oba typy komunikací jsou ve vlastnictví státu             

a spravuje je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 

Silnice první třídy (značí se jedno- či dvojciferným číslem) jsou hlavní komunikace 

spojující velká města a regiony a mohou mít mimoúrovňová křížení a odbočení i více pásů 

v jednom směru, v drtivé většině je však nemají. I tyto komunikace jsou státní a ve správě 

Ředitelství silnic a dálnic. Poplatek za jejich použití se platí pouze na vybraných úsecích        

a pouze formou elektronického mýta. Vozy používající dálniční známku tak neplatí vůbec. 

Silnice druhé (trojciferná čísla) a třetí (čtyř- a pěticiferná čísla) třídy jsou veškeré 

ostatní komunikace, které spojují města a obce. Mají horší parametry než 1. třídy a jsou        

ve vlastnictví krajů. Správu vykonávají Správy a údržby silnic (SÚS) jednotlivých krajů         

a za jejich využívání se neplatí poplatky. 

Místní komunikace jsou především silnice uvnitř obcí a také jsou v jejich vlastnictví. 

Proto se může stát, že silnice v jedné obci mohou být různých vlastníků. [3] 

Účelové komunikace jsou pak komunikace v soukromém vlastnictví. Mají často 

nezpevněný povrch a patří zde například polní cesty. [9] 
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Existují také silnice s označením „E“, které znamená, že jsou silnice zařazené            

do evropského systému. Tyto hlavní tahy by měly být vedeny primárně po komunikacích 

dálničního typu, ale většinou se jedná o úseky vedené po silnicích 1. třídy. [3] 

 
2.2.2 Železniční (kolejová) doprava 

V 19. století byla tato doprava dominantní, ale od 20. století je vytlačována dopravou 

silniční a posléze také leteckou. Nejnovější železniční trať v České republice vznikla 

naposledy v 80. letech a jedná se o Holešovickou přeložku v Praze. V současnosti podíl 

železniční dopravy na dopravě stále klesá, pouze některé dílčí segmenty jsou dostatečně 

konkurenceschopné. 

Objektivními důvody poklesu této dopravy jsou: 

• nižší dostupnost ve srovnání s dopravou silniční, jelikož některá místa nejsou 

kolejovou dopravou dosažitelná, 

• nižší rychlost v porovnání s leteckou dopravou, kdy je tato nevýhoda patrná     

až při delších vzdálenostech, 

• velká rozdílnost v parametrech infrastruktury (rozchod kolejí, druh pohonu atd.), 

která způsobuje zdržení při dopravě nebo nutnost přestupů a 

• její byrokratická strnulost, která je spíše subjektivním problémem, jelikož je 

relativně snadno odstranitelná. 

V kolejové dopravě je však možné dosáhnout větší plynulosti a tedy i vyšší cestovní 

rychlosti. Má také vyšší maximální dosažitelnou rychlost oproti běžné silniční dopravě, avšak 

je bezpečnější. Kolejová doprava nabízí daleko větší kapacity, ale zároveň má nižší zábor 

půdy, což je důležité z hlediska vlivu na přírodu. 

Kolejová doprava se člení na několik dopravních prostředků. V dopravě dálkové         

a mimo města se využívá doprava železniční, ve městě pak metro a tramvaj. Specifickým 

typem vlaku je ozubnicová dráha, která má kromě dvou běžných kolejnic také střední 

ozubenou kolejnici a jízda tímto vlakem je bezpečnější a v některých případech vůbec jediná 

možná, pokud jde o strmé stoupání (sklon nad 80 promile). [3] 

Železniční doprava poskytuje pravidelné i nepravidelné přepravy, kdy pravidelné 

přepravy vlakem slouží veřejnosti či účastníkům cestovního ruchu a nepravidelné například 

k přepravě automobilů do Středozemí (rekreační vlaky) nebo k přepravě osob na hromadné 

akce jakými jsou například sportovní utkání (zvláštní vlaky). 

Vlaky dělíme podle kategorií na: osobní vlaky, rychlíky, InterCity (IC), EuroCity 

(EC), Pendolino (v ČR jsou provozovány jako běžné vlaky kategorie EuroCity a jsou schopny 
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cestovat rychlostí do 250 km/h) a rychlovlaky, které existují pouze v zahraničí, dosahují 

rychlosti až 500 km/h a u krátkodobých cest v Evropě jsou konkurencí letecké přepravě. [4] 

 
Technické parametry železniční dopravy platí podobně jako u prostředků MHD. Je 

charakteristická především jako hromadná a veřejná, ostatní segmenty jsou ve výrazné 

menšině. [3] 

 
Infrastruktura železniční dopravy 

Nejvýznamnějšími technickými parametry, které komplikují a zpomalují provoz       

na tratích, je rozchod kolejí, použitý pohon, sklon tratě a poloměr oblouků, průjezdný profil 

tratě, povolené nápravové zatížení a odlišné systémy zabezpečení a návěstní soustavy. [9] 

Rozchod kolejové trasy je zjednodušeně vzdálenost kolejnic jedné koleje od sebe      

a rozlišují se tři základní skupiny rozchodů: úzké (1 metr a méně), střední a široké (více než 

1,5 metru). Nejvyužívanějším rozchodem je normální, který má šířku 1435 mm a jenž           

se používá ve většině zemí Evropy a v Severní Americe (ve zbývajících státech pak rozchod 

široký). V mimoevropských státech se využívají ještě další široké rozchody, ale také 

úzkorozchodné železniční sítě, a to v Japonsku. V místech přechodu mezi dvěma rozchody   

se využívají různé technologie. V blízké osobní dopravě převažuje prostý přestup cestujících. 

Naopak v dálkové pak výměna podvozků vagonů (celkem dlouhotrvající operace) a posun kol 

na nápravě při pouhém zpomalení jízdy. 

Pohon v kolejové dopravě je v zásadě trojí: elektrický, motorový a parní. Parní pohon 

se nyní využívá už jen jako turistická atrakce. Elektrický pohon je výhodnější než motorový,  

a to ve výkonnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, ale je náročnější na výstavbu. V rámci 

elektrického pohonu však existuje několik elektrizačních soustav, ale masověji se používají 

pouze čtyři (stejnoměrné o hodnotách 1500 V a 3000 V a střídavé o hodnotách 15000 V         

a 25000V). V Evropě existují typy lokomotiv zvládající všechny čtyři základní soustavy. 

Sklon tratě se vyjadřuje v promilích a na železnici je obecně povolen nižší sklon než  

u městské kolejové dopravy, tramvají nebo silniční dopravy. Jako horské tratě se označují ty, 

které mají sklon nad 25 promile a nemusí vést v horách. 

Průjezdný profil tratě představuje pomyslný tunel okolo tratě. Ten musí být čistý, aby 

byla jízda vlaku při dané rychlosti bezpečná. Při užším profilu se pak v daném úseku snižuje 

maximální povolená rychlost (tunely, mosty, zářezy). 

U vlaků se v rámci jejich hmotnosti nehovoří o absolutní hmotnosti vlaku, ale             

o nápravové hmotnosti. Ta dělí hmotnost vozidla počtem jeho náprav. Dle tohoto 
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podílového ukazatele se pak tratě dělí do tříd. Problém nastává v případě, kdy na trati s nižší 

povolenou nápravovou hmotností, je třeba používat lehčí lokomotivy, které však mohou mít 

naopak nedostatečný výkon. Může se proto stát, že bude třeba vlak rozdělit na několik částí. 

Dalším technickým parametrem je odlišnost používaných návěstních                           

a zabezpečovacích soustav, které jsou odlišné téměř stát od státu. Proto se na hranicích mění 

hnací vozidla, nebo se použijí vozidla komunikující s více soustavami. 

Aby se odstranily problémy s odlišnými parametry a železniční provoz se nezdržoval, 

má se v rámci Evropy zavádět tzv. interoperabilita, která by měla umožnit, aby jedno 

železniční vozidlo bylo schopné jízdy bez omezení po celé Evropě. Sjednocení různých 

parametrů lze dosáhnout v různé míře nebo různými postupy (vyrábění vozidel, která jsou 

schopná jezdit pod všemi čtyřmi elektrizačními soustavami, či výstavby paralelních sítí tratí 

s normálním rozchodem pro vysokorychlostní vlaky). V České republice se vyskytuje jeden 

základní rozchod, který je evropsky běžný normální 1435 mm. Na třech tratích s veřejným 

provozem, na některých s neveřejným provozem a na tratích krátkých jsou použity úzké 

rozchody. Některé z nich už slouží výhradně cestovnímu ruchu (dráha v Solvayových lomech 

u Berouna). 

Na českém území se vyskytují všechny čtyři hlavní evropské elektrizační soustavy. 

Pro provoz se kromě jednosystémových využívají všechny kombinace sousedících soustav, 

nejvíce lokomotiv je v kombinaci dvou vnitrostátních českých soustav. Třísystémové 

lokomotivy jsou na území České republiky pouze ve vlastnictví Českých drah (ČD) jako 

například Pendolina. 

Ozubnice se v ČR vyskytuje pouze na jedné trati, a sice na trati Tanvald – Harrachov, 

která spolu s tratí z Liberce do Tanvaldu tvoří regionální dráhu. 

V rámci zlepšování parametrů železniční infrastruktury České republiky byly také 

stanoveny čtyři tranzitní železniční koridory (dva z nich vedou přes Ostravu – II. z Polska 

do Rakouska a III. z Německa na Slovensko), které by měly být modernizovány. Pro cestující 

měla modernizace přinést dva základní efekty – zvýšení rychlosti a bezpečnosti: na tratích 

koridorů tak měla být dosažena maximální rychlost 160 km/h, tratě měly být minimálně 

dvoukolejné, aby se vlaky nezdržovaly při křižování, měly být odstraněny křížení se silnicemi 

a na celém úseku zavedeno automatické řízení provozu. 

Při realizaci jednotlivých projektů však nakonec bylo upuštěno v různé míře od všech 

původních parametrů. Zásadní vadou koridorů neboli modernizace železnice je, že se jedná 

pouze o modernizaci ve stávající trase, maximálně s dílčími úpravami narovnání tratě, ovšem 

vůbec neprobíhá výstavba nových tratí. [3] 
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2.2.3 Vodní doprava 

Vodní doprava je jedním ze dvou nejstarších dopravních druhů. Námořní doprava 

měla v minulosti největší vliv na rozvoj poznání celého světa. Po staletí byla vodní plavba 

silně závislá na přírodních podmínkách. S rozvojem techniky se však začaly používat parní 

lodě a tím se vodní doprava stala spolehlivou. Značnou nevýhodou vodní dopravy je její nízká 

rychlost. Proto má v současnosti v dopravě osob význam především turistický, ale u nákladní 

dopravy má význam stále velký vzhledem k malé kapacitě a relativně vysoké ceně letecké 

přepravy zboží. 

Výhodami vodní dopravy jsou velká kapacita plavidel využívaná jak v osobní, tak 

v nákladní dopravě, relativní bezpečnost a také minimální vliv na životní prostředí, pokud 

nedojde k nehodě. Vodní doprava, především ta nákladní, je také levná, a to díky velkému 

množství převáženého nákladu, ale také díky nízké potřebě personálu na lodi. 

Již zmíněná zásadní nevýhoda - nízká rychlost přepravy, znamenala po vzniku letecké 

dopravy prakticky likvidaci dálkové námořní osobní přepravy. Pravidelná vnitrozemská vodní 

doprava zanikla již po vzniku železniční a moderní silniční dopravy. V osobní dopravě         

se udržela pouze plavba v oblastech, kde se letecká doprava nevyplácí (plavby mezi ostrovy, 

či překonávání toků řek v místech, kde chybí mosty). Dálková plavba se omezuje pro změnu 

na dopravu nepravidelnou, výletní. Zde je nízká rychlost spíše výhodou pro turisty. To platí 

pro námořní i vnitrozemskou dopravu. U nákladní dopravy není nízká rychlost tak velkou 

překážkou, a to především v námořní dopravě. U námořní dopravy lze vyzdvihnout ještě 

jednu výhodu, kterou je plynulost přepravy. Na moři totiž nejsou dopravní zácpy, či povinné 

přestávky v plavbě. Ve vnitrozemské dopravě nelze o plynulosti příliš uvažovat z důvodu 

překážek na tocích a počasím omezené splavnosti. Její podíl proto není tak velký, byť 

v západní Evropě jsou řeky a kanály pro nákladní plavbu běžně využívány. 

Další významnou překážkou, a to i pro nákladní plavbu, je omezená dostupnost, 

jelikož síť vnitrozemských vodních cest je řídká a v některých státech je prakticky nemožné ji 

uměle rozšiřovat. Překládka zboží pak přepravu prodlužuje a prodražuje, a to znamená 

začátek problémů s nedostatečnou infrastrukturou přístavů v námořní přepravě (nedostatečná 

kapacita překladišť). V osobní dopravě tento problém existuje také, ale již není tak výrazný 

vzhledem k nízké rychlosti. 

Námořní doprava se od pozemní liší také v používaných jednotkách, jelikož tradičně 

se pro měření vzdálenosti používá námořní míle odpovídající 1852 m. Rychlost se udává 

v jednotce námořní míle/hodina. Tu nazýváme uzel a lodě běžně dosahují rychlosti kolem    

20 uzlů. Kapacitu nákladních lodí udává jednotka, která se nazývá DWT (dead weight ton). 
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Jedná se o mrtvou váhu, která představuje množství nákladu, které lze naložit, aby se loď 

ponořila pod čáru ponoru. Existují také jednotky BRT a NRT, u kterých T sice také znamená 

tuna, ale nejsou jednotkami nosnosti, nýbrž jednotkami prostornosti. Jedná se                          

o tzv. registrovanou tunu (RT), kdy 1 RT odpovídá prostoru 100 krychlových stop. Jednotka 

popisuje velikost uzavřeného prostoru na lodi, kde hrubá prostornost (BRT) udává veškerý 

uzavřený prostor a čistá prostornost (NRT) pak prostor, který je určen k přepravě nákladů.    

U válečných lodí se také používá jednotka BRT jako tzv. výtlak, kde číslo představuje 

skutečnou váhu plně naložené lodě. [3] 

 
Infrastruktura vodní dopravy 

 Vodní doprava se dělí do dvou základních skupin, a sice dopravy námořní                 

a vnitrozemské. Námořní se pak dále dělí na dálkovou a kabotážní, která představuje plavbu 

do určité vzdálenosti od pobřeží. Infrastruktura je tvořena vodními cestami. Ve vnitrozemské 

dopravě existují vodní cesty přírodní (řeky, jezera), umělé (kanály, přehrady) a přístavy. 

 U liniové vnitrozemské sítě řek a kanálů se rozlišují tři stupně splavnosti toků. Jsou   

to toky souvisle splavné, splavné a nesplavné. Tyto pojmy se rozlišují u tzv. velkých plaveb, 

tedy u velkých lodí s pohonem o určitých parametrech, z nichž hlavní je velikost lodi              

a maximální ponor. Dle toho se pak lodě člení do několika tříd a návazně se dělí                   

do analogických kategorií také splavné řeky. 

 Splavná řeka je tedy tok, na kterém lze provozovat plavbu lodí s příslušnými 

parametry. Může nastat situace, že na splavné řece budou různé překážky (jez, přehrada)        

a loď se nedostane po vodě od začátku splavného úseku na jeho konec. Pokud se však loď 

dostane po vodě od začátku do konce celého splavného úseku, jedná se o souvislou 

splavnost. 

 Stav vody na řece během roku kolísá následkem ročního období, či vytrvalých dešťů 

apod., plavba je tím nepříjemně ovlivněna a proto se toky řek upravují. Používají se dva 

základní způsoby úpravy, a to regulace a kanalizace, kde regulace představuje takovou 

úpravu, při níž se provádějí jen mechanické úpravy toku, např. bagrování dna. Plavba se tak 

zlepšuje, ale při dlouhotrvajícím suchu či deštích nelze hladinu vůbec ovlivnit. Proto se pak 

plavba musí zastavit. 

 Kanalizace je vyšším stupněm úpravy, který plavební období prodlužuje. Kanalizace 

znamená, že na řekách se vyskytují umělé stavby (jezy a přehrady), s jejichž pomocí lze 

ovlivňovat výši vodní hladiny. Zásadně ovlivnit hladinu toku je možné pouze tehdy, jsou-li  



 

16 
 

na řece dostatečně velké přehrady či vhodné přítoky s přehradami. Sám jez bez zásobárny 

vody při úpravě toku příliš nepomůže. 

 Aby byla kanalizovaná řeka současně také souvisle splavnou, staví se na ní              

tzv. plavební stupně. Jsou dvojího druhu a jsou jimi plavební komory, nazývané také 

zdymadla, či zdvihadla. Zdymadlo je tvořeno komorou s vraty na obou stranách. Když loď 

vpluje dovnitř, vrata se za ní uzavřou a napouští nebo vypouští se voda, aby se loď dostala   

na úroveň hladiny za druhými vraty. Nevýhodou zdymadla je omezená maximální výška. 

Komora totiž může být vysoká maximálně kolem 20 metrů. Pokud je třeba překonat větší 

převýšení, využívá se buďto kaskáda zdymadel, či zdvihadlo. Zdvihadlo se liší od zdymadla 

tím, že se zdvihá celá komora s lodí. Zdvihadlo může být kolmé nebo šikmé, podle místních 

podmínek, ale může mít také nestandardní podobu. Nevýhodou zdvihadla je jeho relativně 

nízká maximální hmotnost zdvihané lodě. V těchto případech se využívají zdymadlové 

kaskády. Tyto principy platí také pro umělé kanály. 

 Česká republika má velmi řídkou síť splavných toků. Hlavní je labsko-vltavská vodní 

cesta, která obsahuje kromě části Labe a Vltavy také krátký úsek Berounky. Celá tato 

soustava měří 303 km. 

 Mimo tuto hlavní soustavu řek se na území ČR nachází ještě splavný úsek Odry. Ten 

se však využívá jen výjimečně kvůli problému s nízkou hladinou vody. Pro velkou plavbu je 

tak třeba odpouštět vlnu z přehrad na přítocích Odry či čekat na dostatečný stav vody. 

 Kanál je v České republice pouze jeden, a to Baťův kanál vedoucí podél řeky Moravy 

až na Slovensko. Původně byl vybudován výhradně pro potřeby nákladní dopravy, ale dnes je 

využíván pouze turisticky.  

 Většina našich splavných toků je kanalizována, s výjimkou pohraničního úseku Labe. 

Ten je po německou hranici pouze regulován, tím je plavba podstatně omezena. Vnitrostátní 

úsek je sice kanalizován, ale problém je v neexistenci velkých přehrad na toku. Proto je 

splavnost lépe ovlivnitelná až od soutoku s Vltavou. [3] 

 
2.2.4 Letecká doprava 

Letecká doprava je nejmladším dopravním druhem, který vznikl až ve 20. století. 

První provozuschopné letadlo zprovoznili bratři Wrightové, v Čechách pak byl průkopníkem 

Jan Kašpar. Letecká doprava postupně zaznamenávala vzrůst a tento trend trvá dodnes. 

Nastaly však také malé výkyvy způsobené ropnými krizemi, nebezpečím terorismu                 

a přírodními vlivy. Dnes se rozmáhají také nízkonákladové letecké společnosti. 
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Největší výhodou letecké dopravy je její vlastní rychlost. Při dopravě přes oceány je 

dnes téměř nezastupitelná, naproti tomu na krátké vzdálenosti vystupuje do popředí 

prodloužení celkové doby přepravy. Zde hraje velkou roli doplňková doprava na letiště a čas 

potřebný k odbavení. Na krátké vzdálenosti (přibližně do 400 km) je tak velkou konkurencí 

letecké dopravě doprava silniční a železniční. Další výhodou je ovšem pohodlí přepravy         

a také vysoká úroveň poskytovaných služeb. 

Zásadní nevýhodou je velká energetická náročnost letecké dopravy. Z toho plyne 

také relativně velké znečištění životního prostředí. V nákladní dopravě je kvůli tomu přeprava 

velkého množství zboží prakticky vyloučena. Přepravují se proto převážně zásilky a zboží 

podléhající rychlé zkáze. 

Další nevýhodou je menší dostupnost letecké dopravy. Letiště bývají většinou 

relativně daleko od měst z důvodu obtěžování obyvatelstva zejména hlukem. Pak hodně záleží 

na vhodné návaznosti dopravy. 

Letecká doprava je také poměrně snadno ohrozitelná. Provoz letišť hodně podléhá 

přírodním vlivům. Také teroristické útoky a následná zavedená protiteroristická opatření řadu 

občanů odrazuje od cestování letadlem. [3] 

 
K letecké dopravě patří také řada dalších služeb uspokojujících potřeby cestujících 

před, během letu i po něm. Patří sem: 

• informace (o spojení, volných místech, rezervacích, úschově zavazadel, jejich 

přepravě apod.), 

• transfery (z terminálu ve městě na letiště a zpět, mezi letišti, či přeprava mezi 

budovou letiště a letadlem), 

• celní a pasová služba, 

• odbavení cestujících a zavazadel, 

• služby VIP, 

• palubní služby (občerstvení během letu, noviny, prodej dárkových předmětů), 

• stravovací a ubytovací služby (pokud se let zpozdí, pak je hradí letecká 

společnost), 

• směnárny, obchody, spoje, taxislužby a další. 

Stroje leteckých společností lze členit podle počtu míst k přepravě cestujících na: 

• aerotaxi (3 – 10 míst), 

• malá dopravní letadla (11 – 30 míst), 

• střední dopravní letadla (31 – 100 míst), 
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• velká dopravní letadla (101 – 250 míst), 

• velkokapacitní airbusy (více než 250 míst). 

Letadla se dělí také podle doletu na letadla pro: 

• krátké tratě (150 – 1000 km), 

• střední tratě (1001 – 3000 km), 

• dálkové tratě (více než 3000 km).  

Většina letadel umožňuje přepravu v kabinách různých tříd. Odlišují se od sebe 

rozsahem a úrovní poskytovaných služeb, a z toho vyplývající cenou přepravy. Třídy jsou 

označovány následovně: 

• F – první třída (angl. first class): nejvyšší kvalita služeb, 

• Y – ekonomická, či turistická třída (angl. economy/travel/tourist class): 

představuje nejnižší kvalitu služeb, 

• C – klubová třída (angl. business/club class): doprava s vyšší kvalitou služeb 

přizpůsobená požadavkům pasažérů na obchodních cestách. [4] 

 
Infrastruktura letecké dopravy 

Infrastruktura letecké dopravy je tvořena letišti a leteckými cestami. Letecké cesty 

jsou pomyslné vzdušné koridory, které jsou řízeny navigací. V České republice se řízením 

dopravy zabývá organizace Řízení letového provozu – ŘLP. ŘLP má sídlo v Jenči u Prahy. 

V ČR se nachází přibližně 100 letišť, ale ta zahrnují také letiště sportovní, nejen ta pro 

přepravu velkých letadel. Nejvýznamnější česká mezinárodní letiště jsou Praha-Ruzyně, 

Brno-Tuřany, Ostrava-Mošnov, Karlovy Vary a Pardubice a nejstarší letiště je             

v Praze-Kbelích. Ruzyňské letiště má drtivý podíl na počtu odbavených cestujících (až 90%). 

Všechna letiště jsou zatím napojena pouze silniční dopravou. [3] 

 
2.2.5 Nekonvenční doprava 

Do této skupiny se řadí téměř veškeré dopravní prostředky, které nelze zařadit         

pod základní čtyři druhy dopravy. Zpravidla platí, že se používají v místech, kde klasické 

dopravní druhy jsou buď neekonomické, nebo je jejich použití zcela vyloučené. Neplatí to ale 

pro všechny nekonvenční dopravní prostředky. Proto tak souhrnně označujeme takové 

dopravní prostředky, které nemají vlastní pohon. Jsou poháněny zvenku. Zařazujeme sem 

lanovky, lyžařské vleky, sedlové dráhy, pojízdné schody, pohyblivé chodníky, výtahy             

a magnetické dráhy a nepatří zde ozubnicová železnice, jelikož se jedná o klasický vlak, který 

má pouze přidané ozubené kolo pro zdolání strmého stoupání. [3] 
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Nejpočetnějším zástupcem této dopravy jsou lanovky, které dělíme do dvou skupin – 

lanovek pozemních a visutých. 

Pozemní lanovka je vybavena tažným lanem spojujícím dvě kabiny, které vyjíždějí 

z koncových stanic vždy proti sobě ve stejnou dobu. Uprostřed trasy se míjejí, proto když je 

lanovka jednokolejná, což je ve většině případů, má uprostřed tzv. Abtovu výhybnu. Tento 

provoz se nazývá kyvadlový a jeho výhodami jsou vysoká kapacita a klidný nástup 

cestujících do kabin. Tyto lanovky mohou dosáhnout vysoké rychlosti, proto se staly po svém 

vzniku konkurentem ozubnicových drah, ale nemohou tolik kopírovat terén jako ony. Avšak   

i přesto výhody pozemních lanovek převažují, proto vznikají, na rozdíl od ozubnic, dále a jsou 

tak nejkapacitnějšími a nejrychlejšími lanovkami. 

Visuté lanovky se dělí dále na kabinové, kabinkové a sedačkové. Kabiny mají 

podobně jako pozemní lanovky kyvadlový provoz, avšak na rozdíl od pozemních lanovek 

mají každá svou jízdní větev a lze u nich na dlouhé trase zřídit mezilehlé stanice, které dovolí 

kabině přejít na jiné lano, čímž odpadá omezení délky trasy, navyšuje se kapacita a je možné 

v místě stanice změnit směr.  

Kabinkové lanovky se liší velikostí a kapacitou, které jsou menší, jak u kabin. Aby 

byla dosažena vysoká hodinová kapacita, mají na laně více kabinek najednou, které obíhají 

dokola. Jedná se o tzv. oběžný provoz. Z důvodu velkého počtu kabinek na trase, nelze 

zajistit klidný nástup cestujících, ale lze alespoň snížit rychlost při nastupování a vystupování. 

Zpomalení je zajištěno lany v koncových, či mezilehlých stanicích, které si spolu s dalšími 

lany na vstupu a výstupu kabiny přepínají. 

Sedačkové lanovky mají také oběžný provoz, avšak na rozdíl od kabinkových lanovek 

jsou dvourychlostní, jelikož se pohybují pouze na jednom tažněnosném laně. [3] 

 
Další podskupinou nekonvenční dopravy jsou lyžařské vleky. Lyžařské vleky nejsou 

řazeny mezi lanovky z toho důvodu, že nepatří mezi drážní dopravu (lanovky, železnice, 

tramvaje). Jejich provoz neschvaluje Drážní úřad, ale pouze místní správní úřad, tedy městský 

nebo místní. Lyžařské vleky jsou sice méně nákladné a méně náročné než lanovky, přesto 

právě ty je nahrazují, jelikož mohou být využívány celoročně, jsou pohodlnější a vedou      

nad zemí, tudíž nekříží terén a tak není třeba sjezdovky dělit podle tras vleků. 

Třetí skupinou jsou eskalátory, výtahy a pohyblivé chodníky, avšak do nekonvenční 

dopravy je řadíme pouze tehdy, pokud jsou samostatné, tzn., že nejsou doplňkovou součástí 

jiného dopravního prostředku. Nepatří zde proto eskalátory v metru, pohyblivé chodníky      
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na letištích apod. Tato doprava musí být také veřejná. Neřadí se zde tedy výtahy 

v soukromých domech atd. V České republice takto fungoval před lety výtah v Děčíně 

vedoucí skalou na Pastýřskou stěnu. Dnes je však již mimo provoz. 

Dalším druhem nekonvenční dopravy jsou sedlové dráhy, tzv. monoraily. Jsou 

využívány zejména v USA a jde o vozidlo, které se pohybuje na jedné kolejnici. Používá      

se jako moderní forma veřejné dopravy, jejíž význam spočívá spíš v atraktivitě takového 

dopravního prostředku. V Evropě tyto dráhy nejsou tak časté, ale pod tuto skupinu lze zařadit 

i dráhy podobné konstrukce, které však mají kabinu zavěšenou pod kolejnicí, nazývají          

se podvěsné a nachází se v Dresden, či Wuppertalu. 

Poslední významnou skupinou jsou magnetické dráhy – maglevy (zkratka               

od magnetické levitace). Mervant uvádí, že „dráha je založena na fyzikálním principu 

přitahování a odpuzování magnetů shodných a opačných pólů. Vozidlo se vznáší nízko       

nad drahou a pomocí přepólovávání magnetů se jeho pohyb zrychluje a zpomaluje.“ 1 

Největší výhodou magnetické dráhy je téměř neomezená rychlost. Na rozdíl od běžné 

kolejové dopravy totiž neexistuje tření. Aby se však výhoda využila, pak musí být maglevy 

dostatečně dlouhé. Investice na magnetické dráhy jsou však příliš vysoké, proto se s nimi 

potkáváme jen výjimečně. Ve světě existují pouze tři, a to v Číně v Šanghaji, v Japonsku        

a také v Německu poblíž nizozemské hranice. [3] 

 
V České republice se nalézá v současnosti celkem 70 lanovek (tři pozemní, dvě 

kabinové, dvě kabinkové a zbytek tvoří sedačkové). Zemí s největším počtem lanovek je 

Švýcarsko, které má řadu z nich provozovaných ve městě. 

Větší část lanovek v ČR je v provozu pouze v zimní sezóně, některé celoročně a jedna 

pouze v letní sezóně (ZOO Praha). 

V České republice však stále převládají vleky nad lanovkami. Je to pro jejich nižší 

nároky na provoz a nižší cenu, ale také kvůli českým nižším horám, kde se nevyplatí tak 

rozsáhlé přestavby. [3] 

 
2.2.6 Kombinovaná doprava 

Pojem kombinovaná doprava se používá především ve spojení s dopravou nákladní. 

Představuje tak dopravu zboží v jednom přepravním prostředku s využitím postupně více 

dopravních druhů. Menší část celkové vzdálenosti je realizována po cestě, větší část je pak 

zpravidla prováděna po železnici či po vodě. Výhodou kombinované dopravy je zejména nižší 

                                                           
1
 MERVANT, Michal. Doprava v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, 2011, s. 45. 
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zatížení životního prostředí, jelikož využité dopravní druhy jsou jednotkově šetrnější oproti 

dopravě silniční. Doprava je také plynulejší, protože na železnici a vodě neplatí omezení,  

jako je tomu u silniční dopravy. Další výhodou je možnost použití vhodného přepravního 

prostředku ke snadnější manipulaci a překládce zboží, kterými jsou kontejnery a výměnné 

nástavby. [3] 

Kombinovaná doprava se dále dělí na doprovázenou a nedoprovázenou. V rámci 

doprovázené kombinované dopravy se na železnici využívá forma RoLa (zkratka                   

z německého výrazu Rollende Landstraße, tj. pohybující se silnice), kdy se přepravují celé 

kamiony i s řidiči. Je to nevýhodné díky přepravě velké mrtvé váhy samotných vozidel a také 

nutnému používání speciálních nízkopodlažních železničních vagónů, aby se kamiony vešly 

pod mosty a dráty elektrizace. Dochází pak ke snižování rychlosti vlaků RoLa a k zvyšování 

opotřebení vagónů. Naopak výhodami jsou: nižší investice do terminálů, které nemusí být 

vybaveny manipulační technikou a manipulace, která je omezena na najetí a sjetí kamionu, 

aby řidič mohl bezprostředně pokračovat v jízdě po silnici. RoLa mívá také různá zvýhodnění 

v omezení jízd, například ve vodní dopravě mrtvá váha nehraje takovou roli (díky velké 

kapacitě) a druhá nevýhoda je také zcela irelevantní. 

Nedoprovázená doprava znamená převážení pouze samotných přepravních 

prostředků. Proto dochází k nižší převážené váze a k vyšší kapacitě dopravy, ale také k větším 

časovým prodlevám při manipulaci. Ta si vyžaduje používání jeřábů či jiných masivních 

manipulačních prostředků, a proto mají terminály pro nedoprovázenou dopravu větší nároky 

na prostor a vybavení. 

RoLa se využívá spíše liniově a při překonávání určitých relací, zejména přírodních 

překážek. V ČR existovala linka z Lovosic do Dresden, která byla využívaná kvůli tehdy ještě 

fungujících hraničních kontrol na silnici a špatné sjízdnosti silnic přes Krušné hory v zimě. 

Avšak po vstupu ČR do EU RoLa ztratila svou největší výhodu oproti přímé silniční dopravě 

v důsledku zrušení hraniční kontroly. Dnes existuje RoLa především v alpské oblasti, 

v Rakousku či Švýcarsku. 

Naproti tomu nedoprovázená doprava se provozuje síťově mezi terminály po celé 

Evropě a především v USA, kde jsou jejími výhodami přepravní vzdálenosti a mizivá 

elektrizace amerických železničních tratí, což umožňuje nakládání vlaků do větší výše. 

V osobní dopravě se také používá pojem kombinované dopravy, ale spíš jen v podobě 

doprovázené dopravy. Jedná se zde o převážení dopravního prostředku jiným, nikoli o přestup 

cestujícího z jednoho dopravního prostředku do jiného. Cestující tedy cestuje společně          

se svým dopravním prostředkem. Pro vodní dopravu jsou takto typické trajekty, které převáží 
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osobní vozy i autobusy. Zmenšenými vnitrozemskými obdobami trajektů jsou pak převozy,   

u kterých lze kombinovat netradičně dopravu vodní i kolejovou, jelikož vlak může najet na 

trajekt. Se železniční dopravou v tomto případě souvisejí autovlaky (převoz osobních 

automobilů na speciálních vagónech, či jízdních kol ve vlaku). 

V České republice je v provozu pouze velký převoz na Lipenské přehradě. V rámci 

železniční dopravy je provozován pouze autovlak na trati z Prahy do Košic a Popradu. [3] 

 
2.2.7 Městská hromadná doprava 

MHD je nejvýznamnějším segmentem veřejné pravidelné dopravy s největším počtem 

přepravených cestujících. [3] 

 
MHD je využívaná zejména ve městech s počtem obyvatel nad 10 000 a podle 

místních podmínek a hustoty osídlení. MHD ale také může výjimečně fungovat v městech 

s menším počtem obyvatel. Je to kvůli velkým rozlohám měst či vysokému počtu 

potenciálních cestujících (turistů). Takto je v České republice provozována MHD v horských 

střediscích Harrachov a Špindlerův Mlýn. V menších městech ale kvalita provozu klesá. 

MHD je charakteristická relativně vysokou četností spojení a pravidelnými intervaly. 

Používá se zde také taktový jízdní řád, kdy spoje odjíždění vždy ve stejnou dobu a rozlišování 

špiček (ranní, odpolední) a sedel (polední, večerní). Ranní špička bývá kratší, ale silnější než 

odpolední. Podobně to je i u poledního a večerního sedla. U MHD je výhodou relativně slušné 

spojení i o víkendech, kdy špičky jsou určeny na sobotu dopoledne a neděli odpoledne. 

V posledních letech se však rozdíly zejména během pracovního dne stírají v důsledku změn 

charakteru zaměstnání občanů. 

Typický je také tarif, jenž mívá propracovaný systém se slevami. Základní princip 

jízdenek je postaven na čase jízdy, počtu projetých pásem a počtu přestupů. MHD velkých 

měst se často integruje s dopravou příměstskou, ve které pak platí obdobné principy                

a vlastnosti. Příměstská doprava se však liší výraznějšími rozdíly mezi špičkami a sedly kvůli 

silnější orientaci dopravy na primární segment. Taková integrace se provádí zpravidla u měst 

s počtem obyvatel nad 100 000. 

Některé spoje MHD bývají přeplněné, avšak i přesto je MHD většinou ztrátovou 

záležitostí. Důvodem je právě provoz dopravy v pravidelných intervalech, kdy u některých 

spojů je evidentní, že si na sebe nevydělají a také jednosměrná orientace přepravních proudů 

(v ranní špičce cestuje většina cestujících směrem do centra, ale vozy je potřeba dostat rovněž 

na okraj, i za cenu téměř prázdných vozů). Nyní se investuje hodně do kvalitnějších                
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a kapacitnějších dopravních prostředků, které ale mají vysoké provozní náklady (především 

metro). MHD je obecně pouze v odpovědnosti příslušného města, které si stanovuje i podíly 

financování. Berou v potaz náklady, ochotu cestujících platit za službu a také svou potřebu 

vytěsňovat individuální dopravu z města. Pokud se ovšem jedná o integrovanou dopravu, pak 

kromě jádrového města se na financování podílí také kraj a eventuelně obce v kraji. 

MHD využívá především silniční a kolejovou dopravu, ostatní dopravní druhy se pak 

řadí mezi nekonvenční druhy (i doprava vodní). [3] 

 
Dopravní prostředky MHD 

Kolejová doprava zahrnuje tři základní dopravní prostředky: vlak, metro a tramvaj. 

Silniční dopravu pak představuje autobus a kombinovaným dopravním prostředkem je 

trolejbus. [9] 

 
a) Metro 

Metro se vyvinulo z klasické železnice jejím uložením pod zem a oddělením             

od ostatního provozu. První metro vzniklo v Londýně roku 1863 a poté se vyvinulo 

v samostatný dopravní prostředek, který je dnes charakterizován těmito základními 

podmínkami: 

• zcela oddělena dopravní cesta – bez křížení s jinými dopravními prostředky, 

• minimálně část trasy je vedena v podzemí – spíše tradiční hledisko (méně 

podstatné), 

• elektrický pohon, 

• automatizované řízení provozu – autoblok. 

Cílem poslední podmínky je především vyšší bezpečnost provozu, jelikož počítač 

zpravidla nechybuje a pak také vyšší kapacita, neboť vysoké frekvence vlaků nelze dosáhnout 

řízením provozu člověkem. 

Metro ve městech plní roli páteřní a svozové dopravy s vysokou frekvencí vlaků.      

Ta spojuje největší sídelní obvody města a jiné důležité cíle (např. letiště) a také na sebe 

v terminálech navazují ostatní dopravní druhy. Metro tak občas bývá označováno                  

za tzv. diametrální dopravu, která prochází celým městem skrz jeho jádro. [3] 

 
b) Tramvaj 

Tramvaj je nejstarším kolejovým prostředkem MHD, který byl prvně využíván 

s koňským pohonem. Bylo to roku 1832 v New Yorku. Do Evropy (přesněji Paříže) se koňka 



 

24 
 

dostala roku 1853 a o 16 let později se objevila i na území ČR, a to v Brně. Koňský pohon byl 

většinou doplňován nebo střídán pohonem parním či elektrickým. Do první světové války 

byla tramvaj nejvýznamnějším prostředkem MHD, často jediným. Celkem vzniklo kolem 

3 000 sítí tramvají (některé dosahovaly délek přes 500 km). Tyto sítě se také propojovaly 

s rozsáhlými sítěmi příměstských tratí, které vedly za hranice měst a propojovaly celé oblasti. 

Ve městech se pohybovaly po ulicích a za hranicemi vedly podél cest či krajinou. 

V meziválečném období se masivní rozvoj tramvajové dopravy zastavil a začala se rozvíjet 

doprava silniční, především individuální. V některých městech byly částečně nahrazeny také 

metrem a zbytek sítí byl zrušen. Po válce, a především v zemích Západu, pak dochází 

k pomalé renesanci tramvají a výstavbě nových provozů. Na Východě se to dělo s časovým 

posunem, díky velmi špatnému technickému stavu tratí a vozů. 

Tramvaje nemusí plnit podmínky stanovené pro zařazení do kategorie metro,            

ale některé z nich mohou částečně splňovat. Některé moderní provozy, či jejich části, mívají 

oddělenou dopravní cestu (Barrandov), jiné zase vedou podzemím, či na některých úsecích 

tratě mají nainstalované zabezpečovací zařízení (jinak tramvaje jezdí tzv. na dohled). 

Tramvajová doprava může v rámci měst plnit různé role. Pokud je ve městě tramvaj 

„nejvyšším“ dopravním prostředkem, pak plní roli páteřní (nosnou), ovšem pokud je 

k dispozici nadřazený prostředek (metro), pak může mít tramvaj pouze roli napáječe 

(navázání tramvajové trasy na stanice metra). Existuje i role duplicitní, pokud je tramvajová 

síť schopná zajistit dopravu víceméně nezávisle na metru a role doplňková, když je trať 

natolik malá, že neplní žádnou významnou roli v dopravě města, nebo pokud jde o jedinou 

trať ve městě. 

Vzhledem ke vzdálenosti zastávek metra a jeho uložení většinou v podzemí, je 

doprava tímto prostředkem na krátké vzdálenosti neefektivní (i z časového hlediska). Tento 

problém pak řeší právě tramvaje. 

Dle své role mají tramvaje tři možnosti linkového vedení: 

• diametrální – jako metro, 

• radiální – linka vedená z centra na okraj města, 

• napájecí – linka mimo centrum začíná, či se lomí, u stanice metra. [3] 

 
c) Vlak 

Vlak existuje déle než metro a tramvaj, ale v MHD se začal masivně využívat            

až v 70. letech 20. století (integrace železnice do MHD). I vlak je charakterizován určitými 

podmínkami, ale například od metra se liší tím, že při oddělené dopravní cestě na ní existují 
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křížení s jinou dopravou. Má také více variant řešení řízení provozu. Vedle autobloku             

a dispečerského řízení na málo vytížených tratích, je zde využíváno také telefonického 

dorozumění (výpravčí sousedních stanic si vlaky navzájem po souhlasu posílají). Železniční 

doprava v MHD je integrována především v zemích západní Evropy, ale také v ČR. 

Železnice má většinou roli svozové páteřní dopravy, jelikož se využívá nejen 

k pojíždění po městě, ale zejména ke svozu lidí z aglomerace (u stanic jsou ukončeny linky 

návazné dopravy). Vlaky tak mají podle své role nejčastěji diametrální či radiální linková 

vedení. [3] 

 
d) Trolejbus 

Trolejbus je jakýsi hybrid mezi drážní a silniční dopravou. Do drážní dopravy se řadí 

kvůli existenci trolejového vedení. Oproti tramvaji má vyšší operativnost pohybu, ale nižší 

kapacitu. 

První trolejbus byl provozován roku 1901 v Německu. V prvních desetiletích od jeho 

vzniku byla trolejbusová doprava omezena na relativně krátké spojení. Větší rozvoj 

trolejbusové dopravy se datuje až do období kolem druhé světové války. Trolejbusy řešily 

nedostatek pohonných hmot pro autobusy a nákladnou výstavbu tramvajových tratí. Časem 

vznikly velmi dlouhé tratě. Trend se obrátil v zemích západní Evropy v 60. letech. 20. století. 

Provoz trolejbusů byl tak zastavován, že do dnešních dnů zůstaly trolejbusy jen v relativně 

málo městech a z některých zemí zmizely úplně. V zemích východní Evropy naopak        

v 80. letech nastal vrchol trolejbusové dopravy, jelikož došlo k ropným krizím, po kterých 

vzniklo několik desítek nových provozů. Po vrcholu však opět nastává trend pozvolného 

omezování trolejbusů. Dnes se setkáváme s trolejbusy v 326 městech (zejména v zemích 

bývalého Sovětského svazu). 

Trolejbus má své výhody i nevýhody. Mezi výhody se dá zařadit plynulost jízdy, 

schopnost vyšší akcelerace jízdy, nízká hlučnost (oproti autobusu) a také nižší znečištění 

životního prostředí. Nevýhod je také víc. Největší nevýhoda nastává při provozu, kdy má 

trolejbus souběžnou trasu s ostatní dopravou, což je třeba řešit preferenčními opatřeními. 

Další nevýhody souvisí s vozidlem jako takovým a jsou jimi: závislost na vrchním vedení, 

která se odstraňuje zavedením tzv. duobusů (vozidla s elektrickým napájením spolu             

se spalovacím motorem nebo s akumulátorem) a také vyšší pořizovací cena, ale ta je vyvážena 

delší životností vozidla. 
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Duobusy jsou ideálním řešením především v místech, kde ze silně vytížených tras 

odbočují trasy s malým provozem, a to proto, že na hlavních úsecích s trolejovým vedením je 

dobré ho využít a na úsecích bez vedení (s malým provozem) je zbytečné ho budovat. 

Trolejbusová doprava může plnit veškeré funkce jako doprava tramvajová.               

Ve městech, kde je trolejbus nejvyšším dopravním prostředkem, bývá také nosným 

dopravním prostředkem. V jiných městech může fungovat ve všech ostatních naznačených 

rolích. 

Rozdíl mezi trolejbusovou a tramvajovou dopravou je u linkového vedení. Vedle 

radiálních, diametrálních a napájecích linek existuje u trolejbusů i linka tangenciální.        

Tato linka spojuje okrajové části města mimo centrum. [3] 

 
e) Autobus 

Autobus je nejběžnější dopravní prostředek MHD. Používá se téměř ve všech 

systémech a je naprosto nepostradatelný, neboť vyžaduje nejnižší investice. Využívá se proto 

v případech slabých přepravních proudů. Existuje celá řada kapacitně odlišných vozidel      

(od mikrobusů až po autobusy dvoukloubové). 

První autobusy se objevily v Londýně roku 1899, v České republice pak začaly být 

provozovány o 9 let později. Od svého vzniku se tento prostředek stále rozvíjí a během své 

historie častokrát nahrazoval tramvaje či trolejbusy. 

Výhodami autobusů jsou: velmi operativní kapacita a naprostá operativnost v provozu 

(tu postrádají kolejové dopravní prostředky). Mezi nevýhody autobusové dopravy patří vyšší 

jednotkové náklady a vyšší znečištění životního prostředí. 

Funkce autobusů jsou opět hlavní (autobus je jediným prostředkem MHD) a napájecí 

(ke kapacitnějším dopravním prostředkům). V případě silných přepravních proudů je dobré 

nahradit autobusy také jinými dopravními prostředky. 

Linky autobusové dopravy mohou mít opět všechny podoby: diametrální, radiální, 

napájecí a také tangenciální. K nim se přidává také překryvná (rychlíková) linka, která 

funguje jako hybridní nadstavba. Jde tedy o linku, která alespoň část své trasy projíždí 

s vynecháním zastávek. Ve velkých městech by měly být především napájecí a tangenciální 

linky, ale stane se, že existují i diametrální autobusové linky (Budapešť, Paříž). [3] 

 
f) Nekonvenční MHD 

Do této skupiny MHD patří nejen klasická nekonvenční doprava, ale také ostatní 

doprava nezařaditelná do ostatních skupin. Ostatní dopravou je myšlena především vodní 
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doprava, která v italských Benátkách tvoří klíčovou část MHD. Nejznámější lanovkou 

v MHD je pozemní lanovka v San Francisku, která je v ČR známá pod pojmem „kabelová 

tramvaj“. Není to však tramvaj, jelikož vozidla nemají motor. Ta se pohybují pomocí 

nekonečného lana položeného ve žlábku silnice, na které se připojují a v zastávkách                

a na křižovatkách odpojují. Na trase tak operuje velké množství vozů, což je rozdíl oproti 

klasické pozemní lanovce. 

Benátky jsou výjimkou mezi městy s nekonvenční MHD, jelikož tento druh dopravy je 

v nich klíčový. V ostatních městech mají nekonvenční dopravní prostředky zpravidla 

doplňkovou funkci. [3] 

 
V České republice jsou využívány veškeré zmíněné dopravní prostředky MHD. 

Metro existuje ale pouze v Praze a svou délkou a počtem stanic patří mezi středně dlouhé 

sítě. Jeho síť se však stále rozšiřuje a má klíčový význam pro pražskou MHD. Jeho provoz je 

na vysoké úrovni a má ve většině období velmi krátké intervaly. V jiných městech                 

se výstavba metra neplánuje, uvažovalo se o něm pouze v Brně, kde se však návrhy 

transformovaly v projekt podzemní tramvaje (ta by byla v centru města a na okrajích            

by vycházela na povrch na stávající tratě). 

Tramvajová doprava je v ČR provozována v sedmi městech (v Praze, Brně, 

Olomouci, Ostravě, Plzni, mezi Mostem a Litvínovem a v Liberci). Liberecká tramvajová 

doprava také zahrnuje meziměstskou trať do Jablonce nad Nisou. Všechny sítě kromě 

meziměsta do Jablonce mají normální rozchod (u meziměsta však pomalu dochází 

k přestavbě). Provoz je většinou prováděn formou na dohled, kromě dvou jednokolejných 

úseků a některých nepřehledných úseků, jež jsou zajištěny autoblokem. Jeden jednokolejný 

úsek se nachází i na území Ostravy, jedná se o úsek Ostrava-Poruba – Budišovice-Zátiší. 

Nejdelší síť se nalézá v Praze a svou délkou 140 km se řadí ve světovém pořadí         

do první dvacítky (při realizaci všech slibovaných projektů by se mohla posunout do desítky). 

V ČR byla samozřejmě řada tratí a sítí také zrušena. Většinou se jednalo o úzkorozchodné 

tratě a sítě, mezi které patřila také síť mezi Ostravou a Karvinou (jediný typický meziměstský 

provoz). 

Vozový park je na velice dobré úrovni a je průběžně doplňován novými vozy              

a rekonstrukcemi. Mnoho vozidel je nízkopodlažních. 

Trolejbusová doprava je v ČR dobře rozvinuta, obsluhuje 13 měst (Brno, Plzeň, 

Ostravu, Pardubice, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov 

s Jirkovem, Mariánské Lázně, Zlín, Jihlavu a Opavu) a ve všech má významné postavení,       
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i když je v některých až druhořadým dopravním prostředkem za tramvají (v Brně, Plzni          

a Ostravě). V mnoha městech (např. v Plzni, Zlíně a Opavě) jsou provozovány duobusy. 

Některá města prodlužují své tratě, ale nejdelší a nejvytíženější síť má stále Brno. 

Autobusová MHD je v ČR provozována v přibližně 100 městech. Řada z nich je však 

již integrována do místních IDS. Nelze proto na první pohled poznat, že jde o MHD (Říčany, 

Jeseník). Ve městech s „vyšší“ dopravou plní autobusy většinou role doplňkové a napájecí. 

V menších městech mají některé provozy spíše účelový charakter (několik spojů denně). [3] 

 
Integrované dopravní systémy se začaly rodit v 70. letech v Německu. Jejich 

primárním cílem bylo zatraktivnit veřejnou dopravu, aby vzrostlo její využití. Tím se také 

dosahuje omezení zatížení měst individuální dopravou a souhrnného poklesu nákladů           

na dopravu. [8] 

Integrace spočívá ve třech základních principech: integrace územní, provozní a tarifní. 

U územní integrace se jedná o zapojení obsluhy celého integrovaného území bez výjimky. 

Primárně se vždy integrovala MHD s příslušnou příměstskou dopravou, ale dnes se integruje 

také doprava místní a občas i dálková. Provozní integrace představuje zajišťování návaznosti 

jednotlivých spojů. Tarifní integrace zase znamená existenci jednotného jízdního dokladu 

v celém IDS, jenž je uznáván všemi dopravci ve všech dopravních prostředcích. Jízdenka pro 

jednotlivou jízdu má poté platnost: časovou, pásmovou a podle počtu přestupů. 

Výhodami integrace pro cestující jsou zlepšení návaznosti, s tím související zrychlení 

dopravy a její zlevnění (především u uplatnění přestupného principu). 

V rámci IDS se využívají také odstavná parkoviště (P+R), která slouží občanům 

dojíždějícím svým vozem, kvůli slabé dopravy v aglomeraci, k nejbližší stanici kapacitní 

dopravy a kteří dále do jádra pokračují již veřejnou dopravou. Parkoviště jsou do tarifů 

zapojena různě podle států (v ČR se jedná spíše o symbolický poplatek). [3] 
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3 OSTRAVSKÁ AGLOMERACE A JEJÍ 
CHARAKTERISTIKY 

 

V této části diplomové práce jsou zmíněny důležité pojmy, definice a vymezení, která 

souvisí s ostravskou aglomerací a se kterými se bude dále pracovat v praktické části 

diplomové práce. Kapitola je rozdělena do dvou celků: první celek účelově vymezuje 

ostravskou aglomeraci a její socio-ekonomické charakteristiky a ve druhém celku jsou 

popsány jednotlivé okresy území. 

 
3.1 OSTRAVSKÁ AGLOMERACE 
 

Ostravskou aglomeraci2 lze vymezit různými způsoby. Pro tuto práci bylo vybráno 

její funkční vymezení, na kterém se bude snáze prezentovat doprava a její propojení daného 

území. 

 
U aglomerací lze posuzovat jejich vnitřní vztahy. Ty jsou v jejich rámci vymezeny 

sociálně-ekonomickými strukturami. U aglomerací se také sledují míra integrace (výsledek 

prostorových sociálně-ekonomických procesů) a vnější vztahy dané polohou sídelních 

uskupení a komunikačním propojením se sousedními územími. 

Postavení jádra v aglomeraci zaujímá Ostrava, která je dle počtu obyvatel třetím 

největším městem České republiky. Její postavení je potvrzeno komplexnějšími projevy 

spádovosti okolních obcí do tohoto jádrového města. Pro jádro vyznačující se největší 

akumulací aglomeračních procesů je typických několik charakteristik: 

• vysoký počet obyvatel, 

• vysoká hustota zalidnění, 

• pracovní příležitosti především v nezemědělských odvětvích, 

• uspokojování speciálních potřeb či potřeb speciálních kulturních                         

a společenských. 

                                                           
2
 „Obecně lze aglomeraci charakterizovat jako prostorovou koncentraci obyvatelstva a ekonomických, 

sociálních a jiných aktivit. Tato forma územní koncentrace spojuje administrativně samostatné 
jednotky do jednoho vnitřně funkčně integrovaného celku propojeného intenzivními vztahy, při nichž 
jsou formou přemísťování hmoty, informací a energie zajišťovány a uspokojovány potřeby 
aglomeračních prvků a jevů. Jedná se o socioekonomicky provázané území, jehož obyvatelé jsou 
převážně zaměstnáni v nezemědělských povoláních. Aglomerace jsou tvořeny hierarchicky vyšším 
jádrem a jeho zázemím.“ Jak tvrdí Sucháček (2010, s. 11). 
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Zázemí aglomeračního jádra je nejbližším a také nezbytným prostorem uplatňování 

základních vztahů a funkcí jádra a následná zpětná vazba podporuje další růst celé aglomerace 

při zachování její prostorové integrity. 

Aglomerační jádro je jasné, ale vymezení zázemí ostravské aglomerace je 

problematické. Už od padesátých let dvacátého století existuje několik odlišných koncepcí 

prostorového pojetí ostravské aglomerace. Jádrem je vždy Ostrava, ale různé kvantitativní      

i kvalitativní pojetí zázemí často významným způsobem ovlivňuje charakteristiky celé 

aglomerace. 

Byla již vymezena území jako: ostravsko-karvinská aglomerace, ostravsko-karvinská 

aglomerace a její rozšíření o Frýdecko-Místecko, Těšínsko a Třinecko, následně byl vymezen 

ostravský ekonomický rajón zahrnující město Ostravu, okresy Karvinou, Frýdek-Místek, 

Nový Jičín, Opavu a severní část okresu Vsetín, či bylo území ostravské aglomerace 

ztotožňováno s územím dnešního Moravskoslezského kraje. [6] 

 
Poslední zmiňované vymezení ostravské aglomerace je právě to, které bude v práci 

použito. Ostravský region bude chápán jako území pokryté okresy Ostrava-město, 

Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava a Bruntál. Rozvržení okresů 

v Moravskoslezském kraji lze najít v příloze č. 1. 

Aglomerační jádro Ostrava je přirozeně obklopeno ostatními okresy, což zabezpečuje 

dostatečnou integraci vztahů v rámci aglomerace a za periférii daného prostoru je zde brán 

okres Bruntál. 

Takto vymezená ostravská aglomerace, která v sobě zahrnuje principy nejen 

účelovosti, ale také nodality, je užitečná vzhledem ke svým intenzivním vazbám s okolím a to 

s ohledem na aktivity řady regionálních aktérů jako Agentura pro regionální rozvoj, Sdružení 

pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska či dokumenty jako Strategie rozvoje regionu 

severní Moravy a Slezska z roku 1998. Na toto upozorňoval již Šindler (1998) v době před 

vznikem regionální samosprávy. 

Existuje zde také výhodnost takto vymezeného území z hlediska evropské regionální 

politiky a územních rozvojových dokumentů vůbec. Daná ostravská aglomerace je totiž 

totožná s úrovní NUTS II – Moravskoslezsko a NUTS III – Moravskoslezský kraj. 

Koresponduje tak s územím obsluhovaným regionální samosprávou. 

Byla také provedena sociálně-geografická regionalizace území ČR, která se opírá        

o přirozenou nodalitu území (s ohledem na dostupná teritoriální data) a i takto definovaný 

prostor Ostravska odpovídá Moravskoslezskému kraji. Jeho ohraničení bylo potvrzeno také 
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sledováním hierarchie středisek a regionální diferenciací z hlediska základních funkcí 

(obytné, pracovní a obslužné). 

Důležitá je také výhodná funkční komplementarita celého Moravskoslezského kraje - 

vedle průmyslové aglomerace v rámci kraje se zde vyskytují také horské a zemědělské 

oblasti. Takto funkčně diferencovaná území v rámci regionu podporují jeho integritu. Je to 

způsobeno poměrně intenzivní dojížďkou do jádra aglomerace za zaměstnáním, vzděláním, 

nákupy, kulturou či službami. Naproti tomu je však vyjíždění z jádra za rekreací a druhým 

bydlením do území rurálních. [6] 

 
Ostravská aglomerace vznikla na základě industriálních procesů, které souvisely 

s těžbou černého uhlí a těžkým průmyslem. Dalšími klíčovými podněty pro rozvoj 

aglomerace byly v minulosti napojení na železniční síť (Ferdinandova dráha) a v současnosti 

dobudování dálnice D1. Aglomerace leží v severojižním dopravním koridoru evropského 

významu. Pro Ostravskou aglomeraci je specifická polycentrická struktura projevující se 

v existenci relativně velkých sídel v celé aglomeraci. Na daném území se protínají dvě 

rozvojové osy. Hlavní osou je ta severojižní, která pokračuje směrem do polských Katovic     

a vedlejší je rozvojová osa Opava – Ostrava – Třinec. Vytváří to tzv. Slezský kříž projevující 

se v dopravní infrastruktuře. [1] 

 
Nyní budou popsány socio-ekonomické charakteristiky Moravskoslezského kraje, 

jimiž jsou v České republice zejména obyvatelstvo a jejich vývoj, pak věková struktura, 

migrace a zaměstnanost a její struktura. [19] 

 
3.1.1 Vymezení struktury osídlení 

Na nerovnoměrný vývoj struktury osídlení v Moravskoslezském kraji má největší vliv 

proces industrializace v 18. až 19. století. Kraj je specifický svou rozdílností zástavby           

ve slezské a moravské části. Slezská část je typická rozvlněnou zástavbou a moravská 

naopak koncentrovanou. V současnosti nejsilněji ovlivňuje strukturu osídlení příslušnost obcí 

k Ostravské aglomeraci. 

Jádro aglomerace se vyznačuje celoplošnou urbanizací, která bývá identifikována 

rozložením bytového fondu. U zbytku území je zachována bodová struktura osídlení. 

Ekonomický charakter aglomerace je i v dnešní době založen na průmyslu, ale přetváří       

se jeho zaměření na lehčí průmysl. Výrazně se však rozvíjí sektor služeb (zejména v IT 

oblasti). 
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V rámci Moravskoslezského kraje je vhodné vymezit také užší a širší jádro 

aglomerace. Většina ekonomických aktivit se odehrává v užším jádru (území s nejvyšší 

koncentrací sledovaných jevů). Takovéto území bývá vymezeno obcemi Ostrava, Havířov, 

Hlučín, Orlová, Bohumín, Karviná a od r. 1994 také obcí Frýdek-Místek. V širším jádru už 

vlivy jednotlivých ukazatelů nejsou tak silné. Procentuálně toto území zahrnuje více než      

80 % sledovaných jevů. 

Z hlediska terénního reliéfu se užší jádro aglomerace v rámci Moravskoslezského 

kraje přirozeně vytvořilo v oblastech s nižší nadmořskou výškou a tedy kolem města Ostravy. 

Nyní budou v tabulce 3.1 zobrazeny vybrané ukazatele charakterizující užší jádro 

aglomerace, aglomeraci, oblast Moravskoslezského kraje mimo aglomeraci a celkově MSK. 

[1] 

 
Tab. 3.1 Vybrané ukazatele charakterizující užší jádro aglomerace, aglomeraci, oblast 
Moravskoslezského kraje mimo aglomeraci a MSK celkově  

 

Zdroj: Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje 

 
3.1.2 Obyvatelstvo a jeho vývoj 

Moravskoslezský kraj byl do roku 2008 nejlidnatějším krajem v republice                    

a maximálního počtu obyvatel dosáhl v r. 1994 (1 285 600 obyvatel). V současnosti však 

města kraje ztrácí obyvatelstvo a tento trend bude pokračovat. Proto musí vedení měst 

zefektivnit hospodaření (se snižováním počtu obyvatel se budou snižovat také příjmy 

z rozpočtového určení daní). Města budou muset také reagovat na zvyšující se podíl seniorů. 

Od roku 1995 do roku 2010 poklesl počet obyvatel kraje zhruba o 38 tisíc (3 %). 

V současnosti je kraj dle počtu obyvatel (1 230 613) celorepublikově na třetím místě za 

krajem Středočeským a Hlavním městě Prahou. 

absolutně (%) absolutně (%) absolutně (%)

Rozloha (km²) 981 18,1 2 175 40,1 3 252 59,9 5 427

Počet obyvatel 2010 730 320 58,7 1 013 912 81,4 231 385 18,6 1 245 297

Přistěhovalí do Ostravy 2006-2010 5 582 62,7 7 639 85,8 1 264 14,2 8 903

Vystěhovalí z Ostravy 2006-2010 10 439 65,2 13 934 87,0 2 088 13,0 16 022

Obsazená pracovní místa 2009 295 845 62,4 410 976 86,6 63 367 13,4 474 343

Průměrná intenzita dopravy 2010 (roční 

průměr počtu motorových vozidel za 24 

hodin)

5 420 - 5015 - 2 208 - 3 608

Počet bytů celkem 2011 308 652 59,1 426 200 81,7 95 701 18,3 521 901

Počet dokončených bytů 2000-2010 10 975 48,7 17 220 76,4 5 327 23,6 22 547

Ukazatele
Užší jádro Aglomerace Mimo aglomeraci

MSK
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Ostrava má 297 421 obyvatel (ČSÚ k 1. 1. 2013) a stejně jako u všech měst s počtem 

obyvatel nad 10 tisíc v Moravskoslezském kraji, i ona ztrácí obyvatelstvo. Dalšími 

významnými městy kraje jsou jeho statutární města. Jsou jimi například Havířov s počtem 

obyvatel 77 371 (k 1. 1. 2013), Karviná s 57 005 obyvateli (k 1. 1. 2014), Opava s počtem 

obyvatel 58 054 (k 1. 1. 2013) a Frýdek-Místek, ve kterém žije 57 523 obyvatel                   

(k 1. 1. 2013). 

V České republice je nejvíc obcí ve velikostní kategorii 200-499 obyvatel, ale 

Moravskoslezský kraj se vymyká průměru svými nejpočetněji zastoupenými sídly ve velikostní 

kategorii 1000-1999 obyvatel a v kategorii 500-999 obyvatel. Tyto dvě kategorie spolu 

představují až 52 % všech obcí v Moravskoslezském kraji. Pokud se porovnávají struktury 

osídlení mezi kraji, pak nejodlišnější je struktura Prahy a následně Moravskoslezského kraje. 

Až 60 % obyvatel kraje žije ve městech nad 20 tis. obyvatel. S výjimkou Prahy 

dosahuje Moravskoslezský kraj nejvyšší hustoty zalidnění, která dosahuje hodnoty            

229,1 obyvatel na km². Přitom průměrná republiková hodnota je zhruba 133 obyvatel na km². 

Dokazuje se tak silná koncentrace obyvatel v Moravskoslezském kraji do měst – zejména 

v rámci Ostravské aglomerace. V následujícím grafu 3.1 je zobrazena struktura obcí dle jejich 

počtu obyvatel a lze z něj vyčíst, že největší podíl obyvatel Moravskoslezského kraje bydlí 

právě ve městech nad 20 tis. obyvatel. [1] 

 
Graf 3.1 Porovnání struktury obcí podle podílu obyvatel v roce 2011 

 

Zdroj: Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje 
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V Moravskoslezském kraji jsou také výrazné procesy, kdy ubývá obyvatel ve městech 

nad 10 tisíc obyvatel a narůstá počet obyvatel v menších obcích. Tento trend nastal již v roce 

1991 a stále pokračuje. V letech 1991 – 2001 došlo ve městech od 10 tis. do 20 tis. obyvatel 

k úbytku obyvatelstva o 22 % obyvatel. Ke snižování počtu obyvatel ve městech nad 10 tis. 

obyvatel dochází v důsledku migrace, ale i negativním přirozeným přírůstkem (odborně        

se tento proces nazývá shrinking cities) – výjimkou je jen město Hlučín, ve kterém dochází 

k nárůstu obyvatelstva. 

Proces koncentrace obyvatelstva do zázemí Ostravy probíhal zejména v období     

1869 – 1980 a nejsilnější koncentrace byla v době první vlny industrializace (1869 – 1950). 

Poté proces koncentrace slábnul, až do roku 1991, kdy se proces heterogenizace opět začal 

měnit. Až do roku 2011 docházelo k mírnému rozšiřování území, ve kterém žilo do té doby 

50 % obyvatelstva kraje. Tento proces bývá označován jako „decentralizovaná koncentrace“  

a je způsoben právě desindustrializací spojenou se suburbanizací. [1] 

 
3.1.3 Migrační procesy 

S procesem industrializace, kdy se průmyslové regiony vyznačovaly silnou 

koncentrací obyvatelstva a tedy rozvojem měst, byl spojen nárůst prostorové mobility 

obyvatelstva. Tento růst stále pokračuje, ale dnes se lidé nestěhují jednostranně                     

do průmyslových oblastí, jak tomu bylo právě v industriálním období se silnými 

koncentračními tendencemi. V době postindustriální je charakteristický pohyb obousměrný – 

mezi jádrem a zázemím a v současné fázi proměny společnosti dochází především 

k výrazným dekoncentračním tendencím v rozmístění obyvatelstva a proti nim ke stojící 

koncentraci pracovních míst do aglomerací. Pro Moravskoslezský kraj je charakteristická 

vnitrokrajská migrace (dvoutřetinový podíl). Za posledních 20 let došlo na území kraje 

k mírnému nárůstu migračních vzdáleností a nejsilnější mimokrajská migrace je v západní 

části MSK, zejména směrem do Prahy a Olomouce.  

Mezikrajskou  migrací  ztratil  MSK  v posledních  20  letech  41 353 obyvatel          

a nejvýraznější rozdíl je v posledních pěti letech, kdy kraj ztratil 14 510 obyvatel. Celkový 

migrační pohyb v Moravskoslezském kraji v letech 1991-2010 dosáhl 495 118 obyvatel    

(viz. tabulka 3.2 níže) a vnitrokrajská migrace se na tomto migračním pohybu podílí ze        

66 % (v rámci obcí s rozšířenou působností – ORP je tento podíl čtvrtinový, ale i tak             

se projevuje rostoucí tendence migračních pohybů v rámci správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností – SO ORP). Rostoucí vzdálenost mezikrajské migrace je způsobena 

především odchodem mladých lidí do Prahy a Středočeského kraje. [1] 
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Tab 3.2 Počty migrantů podle typu stěhování (pětileté průměry a jejich změna) 

 

Zdroj: Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje. Pozn.: * Procento u přistěhovalých 

vyjadřuje podíl přistěhovalých osob z jiných krajů k celkovému počtu osob, které po stěhování 

mají trvalý pobyt v kraji. U vystěhovalých osob je to analogicky. ** Vztaženo k celkovému 

migračnímu pohybu v kraji 

 
Migrace ze SO ORP Moravskoslezského kraje mimo kraj dosahuje nejvyšší úrovně  

(35 %) v ORP Rýmařov a Bruntál. Pro tyto ORP jsou přitažlivé cíle Praha (ta je cílem také   

ve většině případů u celé migrace z SO ORP MSK a v případě SO ORP Ostrava je dokonce 

druhým nejčastějším migračním cílem vůbec) a Olomouc (ta je nejčastějším migračním cílem 

právě ORP Rýmařov), a pak také místa v ORP Frenštát p. R., Kopřivnice, Nový Jičín a Odry, 

které mají přibližně stejnou dojezdovou vzdálenost jak do Ostravy, tak i do Olomouce. 

Druhým nejčastějším cílem migrace mimo MSK je po Praze Brno. Praha má také vliv          

na Středočeský kraj, kterému je zázemím, a do kterého se také stěhuje mnoho lidí.  

Všechna  statutární  města Moravskoslezského kraje  mají  záporné  migrační  saldo 

a většina  měst v letech  2006  –  2010  ztratila  několik  set  (statutární  města  i  několik  

tisíc) obyvatel. Město Rýmařov je toho důkazem. To se vlivem migrace obyvatel vysídlilo     

a zároveň se zvýšil průměrný věk obyvatel. Ve městě Karviná také došlo vlivem migrace 

k úbytku obyvatel, ale v tomto případě se jedná o migraci lidí převážně v produktivním věku 

(podobná situace je v celém SO ORP Karviná). I ve městě Havířov, které se dřív nazývalo 

„město mladých“, dnes rapidně přibývá seniorů a sociálně slabých. [1] V příloze č. 6 lze 

nalézt, jaká byla intenzita migrace mužů a žen podle věku v období 2006 – 2010. 

 
 
 

1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010

Celkový migrační pohyb v kraji Počet 136 796 108 760 117 698 131 862 495 118

Počet 19 424 13 498 13 885 15 619 62 426

%* 17,50 15,60 15,10 15,40 16,00

Počet 25 735 22 203 25 712 30 129 103 779

%* 21,90 23,30 24,80 25,90 24,00

Rozdíl Počet -6 311 -8 705 -11 827 -14 510 -41 353

Počet 62 192 46 910 49 252 52 499 210 853

%** 45,50 43,10 41,80 39,80 42,60

Počet 29 447 26 149 28 849 33 615 118 060

%** 21,50 24,00 24,50 25,50 23,80

Migrační pohyb v kraji %** 67,00 67,20 66,40 65,30 66,40

Celkem

Přistěhovalí z ostatních krajů ČR

Vystěhovalí mimo MSK

V rámci kraje bez SO ORP

V rámci SO ORP

Typ migrace Jednotka
Období
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3.1.4 Stárnutí populace 

Stárnutí populace a úbytek obyvatel patří mezi demografické problémy, které musí 

řešit nejen Moravskoslezský kraj, ale také celá ČR a řada evropských zemí. Hlavními důvody 

tohoto problému, který se stále stupňuje, jsou zejména snižující se porodnost, snižování měr 

úmrtnosti a prodlužující se délka života. Tyto tři příčiny mají za následek zvyšování podílu 

starých osob v populaci a z toho pak následně plyne zvyšující se podíl ekonomicky závislých 

lidí, jež mají vyšší nároky jak na systém důchodového pojištění, tak na zdravotní a sociální 

péči a na bydlení. Z geografického hlediska se nedá lokalizovat výrazná koncentrace obcí 

s vysokým podílem starší složky populace v rámci MSK. 

Procesy stárnutí se dotknou všech SO ORP a i největších měst 

v Moravskoslezském kraji. V roce 2010 měly nejnižší podíl osob nad 65 let (11-12 %) 

města Kopřivnice a Orlová. V roce 2030 už bude tato věková skupina tvořit minimálně pětinu 

populace a týká se to zejména měst nad 20 tisíc obyvatel. Svůj největší podíl (více jak 22 %) 

bude však tvořit v Karviné, Třinci a Frýdku-Místku. 

Výrazně poroste také index stáří, jež znamená podíl  obyvatel starších  65  let        

na  100 obyvatel ve věku do 14 let. V roce 2010 byla naměřena nejnižší hodnota indexu stáří 

v kraji v Kopřivnici (78,90) a i když o 20 let později tato hodnota vzroste na 134,61, tak stále 

bude v kraji nejnižší. Největší index stáří bude v roce 2030 naměřen ve městě Karviná 

(171,70), ale hodnotu 160 u tohoto indexu překročí také města Havířov a Frýdek-Místek. 

Pro horizont roku 2030 byla vypracována demografická prognóza, která počítá 

s nezměněným reprodukčním chováním obyvatelstva (viz. tabulka 3.3). Podle ní některé     

SO ORP (např. Rýmařov) či některá města (Havířov, Karviná) zestárnou vlivem klesající 

porodnosti a v případě, že budou pokračovat současné trendy, tak se i vysídlí. Například 

v okrese Karviná dochází k výraznému procesu stěhování obyvatelstva v produktivním věku, 

což je významný problém a ve městech a obcích na Bruntálsku, které měly historicky nejvyšší 

porodnost, pro změnu dochází vlivem výrazného migračního odlivu k poklesu porodnosti. [1] 
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Tab. 3.3 Prognóza věkové pyramidy pro největší města Moravskoslezského kraje pro rok 2030 

Název města 

Podíl 
obyvatel 
ve věku 
do 14 let 
v 2010 

(%) 

Podíl 
obyvatel 
ve věku 
nad 65 

let v 
2010 (%) 

Index 
stáří 
2010 

Podíl 
obyvatel 
ve věku 
do 14 let 
v 2030 

(%) 

Podíl 
obyvatel 
ve věku 
nad 65 

let v 
2030 (%) 

Index 
stáří 
2030 

Bohumín 14,54 14,27 98,13 14,18 21,25 149,86 

Český Těšín 14,43 13,38 92,72 14,74 21,07 142,97 

Frýdek-Místek 13,97 13,43 96,10 13,74 22,09 160,81 

Havířov 13,23 16,47 124,52 13,38 21,99 164,42 

Karviná 13,60 16,20 119,11 13,00 22,32 171,70 

Kopřivnice 15,09 11,91 78,90 15,02 20,22 134,61 

Krnov 14,48 14,93 103,09 15,57 20,99 134,81 

Nový Jičín 14,61 13,66 93,52 15,43 20,96 135,89 

Opava 13,92 15,18 109,10 14,05 21,81 155,16 

Orlová 14,13 11,38 80,51 13,13 20,82 158,60 

Ostrava 13,95 15,44 110,62 14,05 21,65 154,13 

Třinec 13,94 16,31 117,01 14,20 22,32 157,23 

Zdroj: Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje 

 
3.1.5 Nezaměstnanost 

Na území Moravskoslezského kraje dochází ve sledovaném období, tzn. od roku 1995 

do roku 2011, k mnoha změnám, které jsou spojeny i s průběhem jednotlivých ekonomických 

recesí. Regionální rozdíly, které byly měřeny mezikvartilovým rozpětím, poprvé výrazně 

narostly po období 1996 – 1999, kdy Česká republika prošla první výraznou ekonomickou 

recesí. Po roce 2001 docházelo k určité stabilizaci těchto rozdílů a k jejich následnému 

poklesu. V roce 2008 však opětovně narůstají regionální rozdíly v souvislosti s další recesí 

výrazně postihující Moravskoslezský kraj zejména z důvodů otevřenosti celé české 

ekonomiky, ale především kvůli dominantnímu zastoupení průmyslových odvětví v regionu 

závislých na zahraniční poptávce. Tato část průmyslu se ale po první vlně krize zotavuje        

a nedochází tak v ní k výraznému úbytku pracovních sil. 

Koeficient šikmosti ukazuje na začátku recese vždy nárůst znamenající dřívější dopad 

recese na ekonomicky slabší obce. Z toho, jaký je ekonomický charakter kraje,                     

lze předpokládat růst regionálních rozdílů a další polarizaci území. 

Regionální rozdíly z hlediska míry nezaměstnanosti potvrzuje také vývoj statistických 

charakteristik míry nezaměstnanosti v letech 1995 – 2010. Charakteristikami jsou průměr, 

medián, směrodatná odchylka a mezikvartilové rozpětí. Zvlášť byla zjišťována i situace u obcí 

v aglomeraci a u obcí mimo. Mezi těmito dvěma skupinami dochází k rozevírání nůžek 
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(zjištěno průměrem a mediánem). Z hlediska homogenity jsou obce, které leží mimo 

aglomeraci, výrazněji diferencovány než obce uvnitř aglomerace. To je dokázáno měřením 

směrodatnou odchylkou. 

Dle výše procentuální míry nezaměstnanosti je možné rozdělit území 

Moravskoslezského kraje na dvě části. Na severozápadní oblast, která převažuje mírou 

nezaměstnanosti 12 a více procent a na jihovýchodní oblast převažující územím s mírou 

nezaměstnanosti menší než 12 %. 

Největší míra nezaměstnanosti v MSK se vyskytuje zejména na severozápadě 

území, především v ORP Bruntál (viz. tabulka 3.3). Nachází se zde mnoho obcí s mírou 

nezaměstnanosti vyšší jak 20 procent. Početné skupiny obcí s vysokou mírou nezaměstnanosti 

jsou také ve dvou okolních ORP Krnov a Rýmařov – v tomto území pak dochází ke kumulaci 

obcí s výraznou mírou nezaměstnanosti směrem na sever od města Krnov a také jihozápadním 

směrem od města Rýmařov. [1] 

 
Tab. 3.3 Nezaměstnanost v SO ORP MSK v roce 2011 

 

Zdroj: Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje 

Název ORP
Ekonom. 

aktiv.

Uchazeči 

o zam.

Uchazeči 

o zam. 

(nad 12 

měs.)

Míra 

nezam. 

(%)

Míra 

dlouhod. 

nezam. 

(%)

Bílovec 12 748 1 402 590 11,00 4,63

Bohumín 15 025 1 832 552 12,19 3,68

Bruntál 20 413 3 565 1 531 17,46 7,50

Český Těšín 13 683 1 668 748 12,19 5,47

Frenštát pod Radhoštěm 9 201 799 280 8,68 3,04

Frýdek-Místek 53 911 5 459 1 932 10,13 3,58

Frýdlant nad Ostravicí 10 508 1 007 317 9,58 3,02

Havířov 47 749 7 075 3 310 14,82 6,93

Hlučín 19 327 1 896 690 9,81 3,57

Jablunkov 10 405 817 199 7,85 1,91

Karviná 36 761 5 923 3 058 16,11 8,32

Kopřivnice 21 117 1 879 738 8,90 3,50

Kravaře 10 184 1 274 492 12,51 4,83

Krnov 21 619 3 366 1 424 15,57 6,59

Nový Jičín 24 870 2 306 791 9,27 3,18

Odry 8 740 1 332 578 15,24 6,61

Opava 52 174 5 357 1 987 10,27 3,81

Orlová 23 797 3 419 1 718 14,37 7,22

Ostrava 173 306 20 672 9 032 11,93 5,21

Rýmařov 8 801 1 270 537 14,43 6,10

Třinec 26 808 2 098 619 7,83 2,31

Vítkov 7 269 1 136 526 15,62 7,24

Moravskoslezský kraj 628 416 75 550 31 653 12,02 5,04



 

39 
 

Ve východojižní části Moravskoslezského kraje, okolo metropole Ostravy je míra 

nezaměstnanosti nižší, ale v obcích Ostravska a Karvinska dochází k jejímu zvyšování,         

na němž se podílí velkou měrou specifická míra nezaměstnanosti (nekvalifikovaná pracovní 

síla). 

Za vážný sociální problém je považována dlouhodobá nezaměstnanost 

(nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok), po které je velmi těžký návrat zpět do práce. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je v MSK velkým problémem a je potvrzená také výrazně vyšší 

mírou dlouhodobé nezaměstnanosti oproti celorepublikovému průměru. Tato míra vyjadřuje 

podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob na celkovém počtu ekonomicky aktivních osob (lidé 

ve věku 15-64 let). Nejvíce postiženými oblastmi s dlouhodobou nezaměstnaností jsou        

SO ORP Karviná, Bruntál, Vítkov, či Odry. [1] 

 
3.1.6 Zaměstnání ve službách a průmyslu 

Pohyb pracovní síly mezi správními obvody ORP v regionu je nejsilnější ve směru   

do Ostravy. Zde je také nejvyšší počet obsazených pracovních míst ve všech odvětvích,          

a to včetně průmyslu. Město Ostrava má jako centrum aglomerace silné vazby s okolními 

městy, ve kterých žije více obyvatel, než kolik mohou v poměru nabídnout pracovních 

příležitostí (například města Havířov a Orlová). Ostrava má vazby i na další okolní města – 

Bohumín, Frýdek-Místek, Hlučín, či Karviná. Mezi další důležitá centra patří Třinec, Nový 

Jičín, Opava. Na západě kraje hraje významnou roli také vazba mezi městy Rýmařov, Bruntál 

a Krnov. 

V rámci MSK dochází k částečnému přesunu zaměstnanosti do služeb. Ale i tak hraje 

klíčovou roli v kraji průmysl a tato situace bude trvat i nadále. Průmysl stejně jako služby 

nebude jednotlivým sektorem. Produktivita v průmyslu je v obecné rovině vyšší než ve 

službách a ty jsou vnitřně velmi různorodým sektorem. Do služeb patří také služby veřejné 

povahy (vzdělávání, sociální služby), služby osobního charakteru (krejčí, holič), ale také 

služby podnikatelské a finanční. Největší produktivitu a zisky vytváří v tomto sektoru oblast 

informačních technologií a finančních služeb. Tento přesun do sektoru služeb znamená           

i přesun rozložení prostorových aktivit. Je to tím, že služby s vyšší přidanou hodnotou mají na 

rozdíl od ostatních tendence větší koncentrace do center měst nebo do blízkosti obytných 

ploch. [1] 

V následující tabulce 3.4 bude ukázán vývoj struktury zaměstnanosti podle odvětví 

v MSK mezi roky 1993 – 2010. 
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Tab. 3.4 Vývoj struktury zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji mezi roky 1993 a 2010 

 

Zdroj: Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje 

 
3.2 OKRESY OSTRAVSKÉ AGLOMERACE 
 

Nyní budou popsány jednotlivé okresy Moravskoslezského kraje. Jedná se o jejich 

celkové přiblížení například v oblastech územní správy, geografie, podnebí, či cestovní ruchu.  

 
3.2.1 Okres Ostrava-město 

Ostrava je jedním z významných sídelních a také průmyslových center v ČR. Kvůli 

své rozlohy a počtu obyvatel je třetím největším městem České republiky a největším 

městem v Moravskoslezském kraji. Toto statutární město leží velkou částí v členitém terénu 

Ostravské pánve, ale jeho západní část na levém břehu Odry přechází také do Vítkovické 

vrchoviny. 

Území Ostravy spadá do mírně teplé klimatické oblasti, ale liší se určitými 

zvláštnostmi. Ty jsou způsobeny vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou                   

a specifickými podmínkami Ostravské pánve.  

Dynamika rozvoje celého regionu je do značné míry závislá právě na dynamice 

rozvoje města Ostravy. Ostrava je tedy propojená s regionem, ale také celostátně                   

a mezinárodně, a to díky své výhodné pozici (360 km od hlavního města Prahy, 310 km        

od Vídně, 10 km od státních hranic s Polskem a 50 km od hranic se Slovenskem). [16] 

1993 2010 Rozdíl 1993 2010 Rozdíl

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 25,8 10,4 -15,4 4,5 1,9 -2,6

B Těžba a dobývání 52,5 17,5 -35,0 9,1 3,3 -5,8

C Zpracovatelský průmysl 179,0 157,4 -21,6 31,2 29,3 -1,9

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 10,1 8,3 -1,8 1,7 1,5 -0,2

E Zásob. vodou; činnosti souvis. s odpady 6,4 5,3 -1,1 1,1 1,0 -0,1

F Stavebnictví 47,0 43,3 -3,7 8,2 8,0 -0,2

G Velkoobchod a maloob.; opr. mot. vozidel 56,2 62,6 6,4 9,8 11,6 1,8

H Doprava a skladování 39,8 35,5 -4,3 6,9 6,6 -0,3

I Ubytování, stravování a pohostinství 14,8 18,6 3,8 2,6 3,5 0,9

J Informační a komunikační činnosti 9,6 14,0 4,4 1,7 2,6 0,9

K Peněžnictví a pojišťovnictví 5,0 11,0 6,0 0,9 2,0 1,1

L Činnosti v oblasti nemovitosti 2,1 2,5 0,4 0,4 0,5 0,1

M Profesní, vědecké a technické činnosti 8,7 14,0 5,3 1,5 2,6 1,1

N Administrativní a podpůrné činnosti 7,9 12,2 4,3 1,4 2,3 0,9

O Veřejná správa a obrana; pov. soc. zabezp. 29,2 34,6 5,4 5,1 6,4 1,3

P Vzdělávání 31,4 34,8 3,4 5,5 6,5 1,0

Q Zdravotní a sociální péče 29,9 38,6 8,7 5,2 7,2 2,0

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6,9 8,0 1,1 1,2 1,5 0,3

S Ostatní činnosti 12,2 9,7 -2,5 2,1 1,8 -0,3

574,7 538,2 -36,5 100 100Celkem

Počet zaměstnanců (v tis.) Počet zaměstnanců (v %)
CZ - NACE Popis odvětví
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Na daném území došlo v roce 1960 k velké reorganizaci územní správy. Nově 

vznikl okres Ostrava-město, jehož jádro tvoří bývalý okres Ostrava-město (tj. město Ostrava) 

a několik přilehlých obcí zanikajícího okresu Ostrava-okolí, kterými jsou Bartovice, Hrabová 

a Martinov a jež se stanou částmi města Ostravy. Tento nový okres Ostrava-město byl tvořen 

jen jedinou obcí, a to Ostravou. Ostatní obce okresu Ostrava-okolí jsou přiděleny do okolních 

okresů (Frýdek-Místek, Karviná a Opava).  

Od 1. 1. 1966 se novou částí města Ostravy stávají Výškovice (původně stejnojmenná 

obec v okrese Frýdek-Místek). K dalšímu rozpínání města Ostravy docházelo v polovině     

70. let 20. století. Jednalo se o připojení obcí Nová Bělá, Stará Bělá, Proskovice a později 

obcí Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Krásné Pole, Lhotka u Ostravy, Petřkovice, Plesná   

a Polanka nad Odrou.  

Zatím poslední územní změna vstoupila v platnost dne 1. 1. 2007. V ten den se okres 

Ostrava-města rozrostl o obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Vratimov, 

Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, Klimkovice, Olbramice, Vřesina                 

a Zbyslavice. Dnes je tedy okres Ostrava-město tvořen statutárním městem ve svých správních 

hranicích 23 městských obvodů a dalšími 12 obcemi. 3 z daných 12 obcí mají statut města - 

Klimkovice, Šenov a Vratimov. 

Svou rozlohou 331,5 km² je nejmenším okresem v kraji a 3. nejmenším okresem v ČR. 

Zemědělská půda tvoří 47,1 % z celkové plochy, lesní půda tvoří 16,2 % a vodní plochy 

zabírají 3,5 %. Okres Ostrava-město má přes 330 tisíc obyvatel a zaujímá tak místo 

nejlidnatějšího okresu v kraji a 2. nejlidnatějšího okresu celé České republiky. [16] 

 
Město Ostrava má početné zastoupení všech stupňů školního i předškolního 

vzdělávání. V rámci vysokoškolského studia je zde nabídka různých oborů na Ostravské 

univerzitě, Vysoké škole Báňské – TU Ostrava a na Vysoké škole podnikatelské. 

Je zde také velká investiční výstavba, která je dána vysokou koncentrací obyvatelstva. 

V posledních letech se rychle doplňovala infrastruktura výstavbou nových benzinových 

čerpacích stanic a obchodní síť ve formě hypermarketů a supermarketů. Také dochází 

k rozsáhlým rekonstrukcím domů a bytů, či historických částí města. 

Pokud se jedná o životní prostředí, pak Ostrava patřila vždy k nejvíce postiženým 

oblastem České republiky, ale ukončení těžby uhlí, restrukturalizace průmyslu a investice, 

které směřovaly do oblasti životního prostředí, měly za výsledek zlepšení jak životního 

prostředí, tak ovzduší. Bohužel ale v posledních letech patří Ostrava dle měření Českého 
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hydrometeorologického ústavu k nejkontaminovanějším oblastem České republiky                 

ve znečištění rakovinotvorným benzopyrenem a v ostravském ovzduší je také nejvyšší 

koncentrace prachových částic v zemi. Ale v oblasti čistoty vod dochází k významnému 

zlepšování (velký vliv mělo zprovoznění ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě – Přívoze 

v r. 1997). [16] 

 
Na území města Ostravy se nachází chráněná krajinná oblast Poodří, národní přírodní 

rezervace Polanská niva, přírodní rezervace Polanský les a také další chráněná území jako 

např. přírodní rezervace Rezavka a rybník Štěpán, či přírodní památka, kterou je lesní 

rezervace Turkov. 

Město Ostrava se snaží svými různorodými kulturními akcemi (hudební festivaly, 

divadelní akce, folklórní, či sportovní akce) přilákat co nejvíce turistů. V Ostravě je stále 

dostatek zeleně a mnoho příměstských lesů, které nabízí možnosti v budování nových 

sportovišť. V Ostravě – Vřesině se nachází také největší přírodní koupaliště v České republice 

i v celé střední Evropě. Za hranicemi města leží mezinárodně známé, hojně navštěvované 

golfové hřiště v Šilheřovicích a ve spojení s Ostravou se častokrát hovoří také o její ZOO, 

která se specializuje na chov rysa ostrovida. [16] 

 
3.2.2 Okres Karviná 

Okres Karviná je situován v severovýchodní části Moravskoslezského kraje               

a zaujímá rozlohu 356 km² (2. nejmenší okres v kraji a 4. nejmenší v ČR). Okres hraničí 

s Polskou republikou a hranice tvoří víc jak z poloviny vodní toky (řeky Olše, Petrůvka          

a Odra). 

Klimatické podmínky okresu náleží do mírného pásma. Jsou také mírně kontinentální. 

Terén, jež je většinou plochý, nevyvolává zásadní podnební zvláštnosti. Z celkové rozlohy 

okresu připadá na zemědělskou půdu 51,1 % (z toho 69,6 % na ornou půdu) a zastoupeny jsou 

půdy hnědozemní, středně těžké i středně hluboké. 

Dnešní okres Karviná vznikl v roce 1960, a to celkovou reorganizací správního 

rozdělení republiky, kdy byly sloučeny bývalý okres Karviná, severní část okresu Český Těšín 

a několik obcí z tehdejšího okresu Ostrava-okolí. Od té doby došlo k územní změně okresu 

pouze jednou, a to k 1. 1. 2007. Tehdy se k okresu připojila obec Horní Bludovice, která do té 

doby spadala pod okres Frýdek-Místek. Okres se tak skládá z celkem 17 obcí a 7 z nich má 

statut města. Největšími městy, co se počtu obyvatel týče, jsou statutární města Havířov (přes 

82 tis.) a Karviná (přes 61 tis.). Okres je součástí Moravskoslezského kraje teprve od             
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1. 1. 2000, předtím spadal pod Ostravský kraj. Středisky správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností a s pověřeným obecním úřadem je od 1. 1. 2003 pět velkých měst okresu 

(Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová). Okres, jenž má přes 270 tis. obyvatel, 

je druhým nejlidnatějším v kraji a třetím v ČR. [13] 

 
Povrch území je spíše plochý, místy mírně zvlněný a bez nápadných hor či terénních 

hran. Reliéf okresu je tvořen ze dvou odlišných součástí dělených přibližně tratí Havířov – 

Chotěbuz, kde větší severní část náleží k Ostravské pánvi (mírně zvlněná, s mnoha vodními 

plochami a poddolovaným, místy silně narušeným terénem) a menší jižní část od této trati je 

tvořena Těšínskou pahorkatinou a má charakter blíže k Beskydám (je výškově čitelnější a je 

méně narušena lidskou činností). Hlavní tektonickou poruchu Ostravské pánve, ve které jsou 

pod pokrývkou třetihorních a čtvrtohorních usazenin uloženy karbonské uhlonosné 

sedimenty, tvoří orlovská vrása, jež je v podstatě předělem mezi dvěma geologickými útvary 

(Karpatskou soustavou a Českým masivem). 

Vodní soustava okresu Karviná patří k povodí Odry, tedy k Baltskému úmoří. 

Stojatých i tekoucích vod je v okrese nad úrovní celostátního průměru, ale nemá na svém 

území žádny významný pramen povrchové vody, proto je tedy „průtočný“. Odra, která tvoří 

nejen státní hranici, ale také okresní, je největším vodním tokem okresu. Avšak nejdelším 

vodním tokem je řeka Olše, která pramení v Polsku (Olza). Stojaté vody jsou zastoupeny 

desítkami malých i větších vodních ploch, ale žádná z nich není přírodní a jsou tedy 

důsledkem činnosti člověka (rybníky, plochy po vytěžených štěrkopíscích, nebo zvodnělé 

poklesové kotliny). Na Karvinsku se nachází Těrlická přehrada, která je největší vodní 

plochou okresu, a která leží na řece Stonávce. Také je zde nádrž Žermanice, kterou protéká 

řeka Lučina. Specifické jsou pro Karvinsko mnohé důlní slané vody, které vyvěrají téměř     

ve všech dolech v okrese. Okres se také může pochlubit minerální darkovskou vodou, která 

patří k nejsilnějším jodobromovým solankám vyšší vydatnosti v Evropě. K léčebným účelům 

se využívá v Lázních Darkov a v Rehabilitačním ústavu Karviná. [13] 

 
Investiční aktivita v devadesátých letech se u dolů provozujících těžbu zaměřovala    

na přípravu nových těžebních kapacit. Tak jak tomu bylo u okresu Ostrava-město, tak i okres 

Karviná má vysokou koncentraci obyvatelstva, a proto docházelo k velmi rychlému 

doplňování infrastruktury (výstavbou nových benzinových čerpacích stanic a obchodní sítě  

ve formě hypermarketů a supermarketů ve všech velkých městech v okrese). Začal se také 

stavět silniční obchvat města Český Těšín, který byl přetížen kamionovou dopravou,             
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na hraniční přechod z Chotěbuze do Polska. Kvůli bezpečnosti zde začalo docházet 

k hojnému přestavování křižovatek na kruhové objezdy. 

Životní prostředí se v okrese významně zlepšilo v důsledku útlumu produkce těžkého 

průmyslu v ostravsko-karvinské průmyslové oblasti. Zlepšení se dosáhlo také pomocí 

cílených účinných opatření, jimiž byly například: budování filtračních komínových zařízení   

a čističek odpadních vod, či přecházení na topení ekologicky méně zatěžujícími formami 

zdrojů energie. [13] 

 
Cestovní ruch je ovlivněn silně urbanizovaným životním prostředím Karvinska. 

Obyvatelé okresu využívají příměstskou pěší turistiku a cykloturistiku a možnosti krátkodobé 

rekreace u přírodních nádrží a pro mimookresní návštěvníky jsou zajímavé například Lázně 

Darkov, zámek v Karviné-Fryštátě, zámečky v Rychvaldu a Petrovicích, dřevěné kostelíky 

v Albrechticích a Petrovicích, historická centra měst Bohumína, Českého Těšína, Karviné      

a Orlové, ale také cyklistický okruh vedoucí okresem (Euroregion Těšínské Slezsko). Okres 

hraničí s Polskem a je v blízkosti Slovenska, to z něj dělá především okres tranzitní, nikoli 

cílový.  V okrese je 5 hraničních přechodů, které využívají polští občané jako průjezdy         

na jejich cestách zejména do střední a jižní Evropy (Bohumín – Chałupki,                         

Český Těšín – Cieszyn, Chotěbuz – Cieszyn (Boguszowice), Dolní Marklovice – Marklowice 

Górne, Petrovice-Závada – Gółkowice). V 90. letech (po uvolnění hranic s Polskou 

republikou pro volný pohyb osob) mnohonásobně narostla zahraniční turistika                       

za nakupováním z důvodu cenových rozdílů u některých potravin a spotřebních druhů zboží. 

[13] 

 
3.2.3 Okres Opava 

Okres vznikl v roce 1960 při celkové reorganizaci správního rozdělení republiky. Byl 

vytvořen sloučením bývalého okresu Hlučín, větší částí okresu Opava, severních částí okresů 

Bílovec a Vítkov a několika obcí okresů Bruntál a Ostrava-okolí. Poprvé se hranice okresu 

měnily ke dni 24. 4. 1976, kdy se některé obce (Antošovice, Hošťálkovice, Koblov, Krásné 

Pole, Lhotka u Ostravy, Petřkovice a Plesná) staly součástí města Ostravy. K druhé územní 

změně došlo 1. 1. 2007 přeřazením obce Sosnová z okresu Bruntál a naopak okresu    

Ostrava-město byly převedeny obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota a Velká Polom. Okres 

Opava se rozprostírá ve středu severní části Moravskoslezského kraje a jeho hranice jsou 

tvořeny na severu státními hranicemi mezi Českou republikou a Polskem, na východě sousedí 

s Ostravou a malou částí okresu Karviná, na jihu má hranice s okresy Nový Jičín a Olomouc  
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a na západě hraničí s obcemi okresu Bruntál a Olomouc. Rozloha okresu je 1 113 km²          

a okres se tak stává třetím největším v Moravskoslezském kraji. 

Opavský okres je součástí Moravskoslezského kraje od jeho vzniku 1. 1. 2000, kdy byl 

ještě nazýván krajem ostravským. Okres Opava je tvořen 77 obcemi, jež se člení na 149 částí 

obcí a 139 katastrálních území (sedm z nich má statut města). Nejlidnatějším městem je 

statutární město Opava, kde žije téměř 60 tisíc obyvatel. Na území okresu se rozkládají          

3 mikroregiony (Hlučínsko, Moravice a Matice Slezská) a jeho část zaujímá také euroregion 

Silesia. Cílem těchto celků je především hospodářská spolupráce, rozvoj infrastruktury, 

ochrana životního prostředí, kulturně vzdělávací činnost a turistika. Dle počtu obyvatel, 

kterých zde žije přes 177 tisíc, je čtvrtým okresem v rámci kraje a desátým v republice. 

Existuje zde přibližně 48 % obcí, které mají méně než 1 000 obyvatel a tyto malé obce          

se nachází především v západní a jihozápadní části okresu. [15] 

 
Území okresu je charakterizováno dvěma přírodními útvary, a to pahorkatinou 

Nízkého Jeseníku v jihozápadní části okresu a oblastí Hornoslezské nížiny v severovýchodní 

části okresu. 

Celé území okresu je odvodňováno řekou Odrou a náleží Baltskému úmoří, ale okres 

není pramenným územím žádné významné řeky, jelikož všechny větší vodní toky územím 

pouze protékají. Hlavní vodní osou okresu je řeka Opava. Podnebí daného území je dáno jeho 

zeměpisnou polohou, a tak je zde vliv kontinentálního podnebí, ale také baltického klimatu. 

Počasí se vyznačuje mírnějším létem, teplým podzimem a dostatečnými srážkami, které jsou 

na území rozděleny nepravidelně (nejméně prší na územích v dešťovém stínu Hrubého 

Jeseníku na severozápadě území). Kromě zemědělské půdy (81,5 % orné půdy) se na daném 

území rozprostírají také lesní půdy, a to 28 % z celkové výměry. [15] 

 
Okres Opava má v porovnání se sousedním okresem Ostrava celkem příznivé životní 

prostředí. Nejvíce zatěžovanou oblastí je ta na severovýchodě území (Hlučínsko, Ludgeřovice 

a osa Ostrava – Opava), kde je větší koncentrace průmyslových podniků, vyšší úroveň 

automobilové dopravy a také intenzivnější zemědělská činnost s nízkým zalesněním. Naproti 

tomu území Vítkovska je známé svou podhorskou lesně polní krajinou, pro kterou je typické 

relativně čisté neporušené životní prostředí (přírodní park Moravice). [15] 

 
Cestovní ruch měl na území Opavska nízkou výchozí základnu, proto je zde jeho růst 

nadprůměrný, ale i tak patří okres Opava v rámci celé země ke slabým turistickým regionům. 

Nyní jsou turisticky nejvyužívanějšími oblastmi ty v okolí Opavy, Hradce nad Moravicí         
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a Vítkova. S cestovním ruchem je ale spojeno mnoho problémů – kvalita ubytování, 

koordinace akcí s veřejnou sférou a okolím Opavska, celkový přístup poskytovatelů 

turistických služeb, či nedobudovaná soukromá infrastruktura, do které patří turistické farmy, 

či malé penziony. [15] 

 
3.2.4 Okres Nový Jičín 

Okres Nový Jičín leží v jižní části ostravské průmyslové aglomerace a svou rozlohou 

882 km² se řadí spíše mezi menší okresy jak kraje, tak celé České republiky. Území okresu 

náleží ke dvěma odlišným geologickým útvarům – k České vysočině (výběžky Nízkého 

Jeseníku s Vítkovskou vrchovinou) a Karpatům s Podbeskydskou pahorkatinou                       

a Moravskoslezskými Beskydami. Útvary jsou rozděleny úrodným pruhem údolní nivy, který 

se nazývá Moravská brána (podél toku řeky Odry). Celkově má území okresu pahorkatinný 

ráz. 

Okres vznikl v rámci územní reorganizace v roce 1960, kdy došlo ke sloučení 

bývalého okresu Nový Jičín, západní části okresu Frenštát pod Radhoštěm, jižních částí 

okresů Bílovec a Vítkov a obce Heřmanice u Polomi, která do té doby spadala pod okres 

Hranice. Později došlo ke dvěma zmenšením rozlohy okresu (24. 4. 1976 se obec          

Polanka nad Odrou stala částí města Ostrava a dne 1. 1. 2007 se převedly obce Klimkovice, 

Olbramovice, Vřesina a Zbyslavice k okresu Ostrava-město). 

V současnosti se okres administrativně člení do 54 obcí (9 měst a největšími jsou       

dle počtu obyvatel Nový Jičín a Kopřivnice). Výkon státní správy zajišťují od 1. 1. 2003 obce 

s rozšířenou působností, kterými jsou města Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, 

Nový Jičín a Odry. Byly také stanoveny obvody obcí s pověřeným obecním úřadem, jejímiž 

středisky jsou kromě již vypsaných 5ti měst také města Fulnek, Příbor a Studénka. Okres je 

součástí Moravskoslezského kraje od 1. 1. 2000 a je jeho druhým nejmenším okresem 

(celorepublikově je na 16. místě). Žije zde přes 150 tisíc obyvatel. [14] 

 
Okres Nový Jičín má zejména členitou horninovou stavbu. Rozkládá se zde oblast 

Nízkého Jeseníku, která je složena z mořských sedimentů a zalesněných vyvýšenin a jež je 

rozčleněna vodními toky na menší celky. Také se zde rozprostírá mladší karpatská oblast 

s ostrými horskými hřbety, výraznými vrcholy i údolími řek. Ve východní části okresu jsou 

uloženy kamenouhelné sloje, jež se nachází v důsledku silných horotvorných tlaků až            

ve značných hloubkách.  
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Na mnoha místech okresu se vyskytují vápencové útesy a kry s typickými krasovými 

útvary. Známé jsou místa jako Kotouč, Váňův kámen, vápencové útesy na Červeném kameni, 

Holém vrchu, či Šostýně u Kopřivnice. [14] 

 
Území okresu Nový Jičín se nachází převážně v klimatické oblasti mírně teplé,          

ale jihovýchodní část okresu zasahuje i do oblasti mírně chladné. Klimaticky nejvýhodnější je 

střed okresu, a to svou nízkou nadmořskou výškou, která pak přibývá směrem na východ        

i na západ. I přes rozdílnosti v klimatických podmínkách je celé území vhodné                     

pro zemědělskou výrobu. Ve zmiňovaném středu okresu se daří také náročným plodinám jako 

cukrovce, pšenici, či ječmeni. 

Okres patří zejména k povodí řeky Odry, ale malá část na jihozápadě je povodím řeky 

Bečvy. Je zde zachována dříve rozsáhlá rybníkářská soustava v oblasti Jistebníku, Studénky, 

Bartošovic a Oder, která stále slouží k hospodářským účelům. K těmto rybníkům také přibyla 

řada nových vodních nádrží s víceúčelovým využitím. Rozloha vodních ploch zaujímá         

6,1 % z celkové výměry okresu. [14] 

 
Okres Nový Jičín je okresem průmyslově zemědělským a jeho průmyslová výroba      

se soustředí do městských center. Zemědělská půda zabírá 50,7 % z celkové rozlohy okresu    

a z toho ornou půdou je až 74 % její výměry. Nejúrodnější půdy (hnědozemě) jsou 

v oblastech Bílovce, Klimkovic, Pustějova, Petřvaldu, Hladkých Životic a Jeseníku nad 

Odrou. 

V devadesátých letech byla investiční aktivita zaměřena na budování průmyslové zóny 

v Novém Jičíně. Také zde docházelo k rychlému doplňování infrastruktury výstavbou nových 

benzinových čerpacích stanic a obchodních sítí (hypermarkety, supermarkety) ve všech 

větších městech v okrese. Mnoho křižovatek bylo z důvodu bezpečnosti silničního provozu 

přestaveno na kruhové objezdy. 

Ve stejné době také došlo k velkému zlepšení stavu životního prostředí. Bylo              

to vlivem poklesu průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií, investic                   

do ekologických opatření a také topení zdroji energie, jež méně zatěžují životní prostředí. [14] 

 
Novojičínsko má dobře rozvinutý cestovní ruch. Z velké části tomu přispívá nebývalá 

koncentrace architektonických památek. V různých městech okresu byly vyhlášeny městské 

památkové rezervace (Nový Jičín, Štramberk a Příbor), či městské památkové zóny (Fulnek, 

Bílovec a Odry). V okresním městě Nový Jičín mohou lidé navštívit historické náměstí, 

Žerotínský zámek, či další kulturní památky. Ve Štramberku se nachází známá hradní věž 
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Trúba a ve starobylém Příboře je jeden z nejstarších učitelských ústavů na Moravě. V okrese 

jsou i dvě národní kulturní památky, a to Bratrský sbor ve Fulneku a rodný dům Františka 

Palackého v Hodslavicích. Unikátní jsou také sbírky technického muzea automobilové výroby 

v Kopřivnici, sbírky vagonářského muzea v zámku ve Studénce či novojičínského muzea 

s expozicí kloboučnické výroby. Je zde možnost navštívit také dvě chráněné krajinné oblasti 

(Beskydy a Poodří), dva přírodní parky i mnoho rezervací. Rekreačně vhodným je město 

Frenštát p. R. s blízkým okolím, a proto je zde soustředěna nabídka ubytovacích zařízení. 

Léčebné pobyty zajišťuje lázeňský komplex v Klimkovicích. 

Okres má strategickou polohu pro budování významných zařízení technické 

infrastruktury celostátního i mezinárodního významu. Vedou jím dálnice z Brna do Ostravy, 

železniční vysokorychlostní tratě i přenosné energetické sítě a letecký provoz je dislokován    

na letišti v Mošnově. [14] 

 
3.2.5 Okres Frýdek-Místek 

Okres Frýdek-Místek leží v nejvýchodnější části nejen Moravskoslezského kraje,     

ale také celé České republiky. Okres má státní hranice s Polskou a Slovenskou republikou      

a dále sousedí s okresy Vsetín, Nový Jičín, Ostrava-město a Karviná. Se svou rozlohou    

1 207 km² je druhým největším okresem v Moravskoslezském kraji a s počtem obyvatel    

přes 210 tis. je třetím nejlidnatějším v kraji a pátým v České republice. 

Stávající okres Frýdek-Místek vznikl roku 1960. Došlo tehdy ke sloučení okresu 

Místek, východní části okresu Frenštát pod Radhoštěm, jižní části okresu Český Těšín            

a několika obcí okresu Ostrava-okolí. Nastaly pak dvě územní změny: obce Výškovice           

(1. 1. 1966) a později obce Nová Bělá, Stará Bělá a Proskovice (1. 1. 1975) se staly částmi 

města Ostravy a s platností od 1. 1. 2007 byly převedeny obce Horní Bludovice do okresu 

Karviná a obce Stará Věc nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice a Vratimov do okresu   

Ostrava-město. Nyní je okres rozčleněn na 72 obcí a 5 z nich jich má statut města (největšími 

jsou statutární město Frýdek-Místek a město Třinec). Od 1. 1. 2003 se staly 4 města obcemi 

s rozšířenou působností a také obcemi s pověřeným obecním úřadem. Jedná se o města 

Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec. [ČSÚ: Charakteristika okresu 

Frýdek-Místek] 

 
Většina území okresu je tvořena horninami karpatského flyše. Mladší horniny 

překrývají karbon, který má povrch nejvýše v prostoru Staříče, kde dal podmínky pro 

vybudování dolu Staříč a také blízkého dolu Paskov. U Příbora jsou odkryty bloky 
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štramberského vápence a bloky těšínského vápence zase v oblasti Třince. V minulém století 

se zde těžila železná ruda (Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry). V hranicích okresu stále 

přetrvává těžba stavebních materiálů (lomový kámen, cihlářská hlína, štěrkopísek). 

Povrch okresu je členitý a z velké části jej tvoří Moravskoslezské Beskydy, které jsou 

součástí vnějších Karpat. K těm patří zvlněný reliéf charakteru hornatin, vrchovin                    

a pahorkatin, jež jsou od sebe odděleny výraznými vnitrohorskými depresemi. Na území 

okresu se rozprostírají nejen vnější západní Karpaty, ale také Slezské Beskydy (Čantoryje), 

Ostravská pánev a oderská část Moravské brány. Moravskoslezské Beskydy se rozkládají 

převážně na jižní a východní části okresu a skládají se ze dvou horských pásů: z kulminačního 

na severu (Smrk, Lysá Hora, Travný, Ropice, Ondřejník) a z pohraničního, který leží níž 

(Bobek, Súlov, Velký Polom, Jablunkovský průsmyk). Nejnižší bod okresu se nachází v obci 

Krmelín (225 m n. m.). [12] 

 
Okres leží v oblasti na přechodu mezi podnebím oceánským a vnitrozemským, jimiž je 

ovlivňován vyrovnaně. Na klimatické podmínky působí rozsáhlý horský masiv Beskyd a jeho 

směrem také větry přinášející srážky (okres patří k nejdeštivějším oblastem v ČR). 

Okres Frýdek-Místek náleží k povodí Odry (k Baltskému úmoří) s dílčími povodími 

řek Ostravice a Olše. Oblast vnějšího flyšového pásma Západních Karpat se vyznačuje 

nejvyššími srážkami a odtoky na území České republiky s vysokým kolísáním průtoků. Spolu 

s málo propustným podložím a vegetačním krytem vytváří srážky vysoké povodňové odtoky, 

které mívají velikou rychlost a ničivou energii. V okrese je postaveno mnoho přehrad (Šance, 

Morávka, Žermanice, Olešná a Baška), k jejichž vzniku došlo v důsledku vysokých nároků   

na zajištění množství a jakosti vody. Přehrady jsou součástí celé soustavy vodohospodářských 

děl s neokresním významem. Nádrže Šance a Morávka jsou součástí zásobovacího systému 

pitné vody pro Ostravský oblastní vodovod a nádrže Žermanice a Olešná slouží jako zdroj 

užitkové vody a také k rekreačním účelům (spolu s přehradou v Bašce). Nejvýznamnějším 

vodním tokem je Ostravice pramenící v Beskydech. [12] 

 
Významné je v okrese lesní bohatství. Lesy zde zaujímají přes polovinu plochy okresu 

a řadí ho tak mezi nejlesnatější okresy v celé ČR. Beskydské lesy také patří 

k nejproduktivnějším oblastem dřeva v České republice. Z ekonomických důvodů se dnes 

Beskydy a jejich podhůří vyznačují smrkovými monokulturami a zbytky původních 

(přirozených) porostů jsou chráněny jak národní přírodní rezervace nebo přírodní rezervace. 

Celkově se na území okresu vyskytují 4 kategorie zvláště chráněných území (celkově jich je 
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šest) – chráněné krajinné oblasti (Beskydy a Poodří), 5 národních přírodních rezervací,         

18 přírodních rezervací a 19 přírodních památek. 

Z celkové rozlohy okresu připadá na zemědělskou půdu 37,6 % a největší podíl       

z ní připadá na ornou půdu (46,9 %). [12] 

 
Okres Frýdek-Místek má svými údolími a horami v Moravskoslezských Beskydách, 

krajinou a také mnohými historickými a kulturními památkami dobré podmínky pro cestovní 

ruch. Dne 9. 6. 2000 na daném území vznikl vůbec první euroregion, který spojuje hranice 

tří postkomunistických zemí (České, Slovenské a Polské republiky) – Euroregion Beskydy. 

Okresní město nabízí návštěvníkům například dvě opravená historická centra, 

Muzeum Beskyd ve frýdeckém zámku se stálou expozicí, zhlédnutí některé z galerií, poutní 

mariánský kostel – baziliku ve Frýdku, či chrám svatého Jana a Pavla v Místku. Kromě 

zajímavostí v samotném okresním městě mohou turisté Frýdecko-Místecka navštívit také 

hradní zříceninu Hukvaldy, renesanční zámeček ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, rozhledny          

u Staříče a v Chlebovicích, zbytky opevnění proti Turkům v Mostech u Jablunkova, státní 

rezervaci Mionší v Horní Lomné a mnoho dalšího. Nachází se zde největší množství 

dřevěných kostelíků v České republice. Městem Brušperk prochází pomyslná zemská osa, 

neboli střed zeměkoule. Návštěvníci si mohou zajet také do stylových bylinných lázní 

v Komorní Lhotce, či zajet se napít z přírodních pramenů v Čeladné, na Hrčavě nebo v Hájku 

u Frýdku. Milovníkům přírody skýtají Beskydy téměř všechny druhy aktivního odpočinku 

(turistika, sjezd na lyžích, běžecké trasy, cyklistické trasy, paragliding). Je zde také možnost 

využít vodní nádrže Žermanice, v Bašce, či přehradu Olešná k vodním sportům nebo možnost 

zahrát si v golfovém areálu na Čeladné. Díky rozmanitosti v možnostech rekreace je v okrese 

vybudováno také mnoho různých typů ubytovacích zařízení. 

Okres má i hraniční přechody, a to dva s Polskou republikou (Bukovec – Jasnowice    

a Horní Lištná – Leszna Górna) a čtyři se Slovenskou republikou (Bílá Bumbálka - Makov, 

Bílá Konečná - Klokočov, Mosty u Jablunkova - Svrčinovec a Šance - Milošová). [12] 

 
3.2.6 Okres Bruntál 

Okres Bruntál se rozkládá v severozápadní části Moravskoslezského kraje a jeho 

převážná část v nynějších hranicích vznikla v roce 1960, kdy byly sloučeny bývalý okres 

Bruntál, téměř celé okresy Krnov a Rýmařov. Přičleněny byly také obce z přilehlých okresů 

Jeseník a Opava. 1. 1. 1966 se zmenšila rozloha okresu o obec Zlaté Hory, která se všemi 

svým částmi přešla do nově vzniklého okresu Jeseník. Ke změně hranic okresu došlo pak ještě 
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dvakrát: poprvé 1. 1. 2005, kdy byly převedeny obce Moravský Beroun, Norberčany               

a Huzová do okresu Olomouc a podruhé 1. 1. 2007, a to se přesunula obec Sosnová do okresu 

Opava. Ovšem i nadále zůstává Bruntál se svou rozlohou 1 536 km² největším okresem 

v kraji a 9. největším v celé republice. Dnes je v okrese 67 obcí, 9 z nich jich má statut 

města a nejlidnatějšími jsou města Krnov (přes 25 tis. obyvatel) a Bruntál (přes 17 tis. 

obyvatel).   K 1. 1. 2003 se stala města Bruntál, Krnov a Rýmařov obcemi s rozšířenou 

působností a spolu s městy Horní Benešov, Vrbno pod Pradědem, Městem Albrechtice a obcí 

Osoblaha také obcemi s pověřeným obecním úřadem. [11] 

 
Téměř na celém území okresu se rozprostírá pahorkatina Nízkého Jeseníku s nejvyšší 

horou Slunečná. Na severozápadě zasahuje do Bruntálu hlavní hřeben Hrubého Jeseníku 

s nejvyšší horou Praděd, naproti tomu oblast Osoblažska je nejníže položená. 

Přírodní i klimatické poměry se dosti různí. V Nízkém a Hrubém Jeseníku je podnebí 

chladné a vlhké, ale v nížinných částech okresu na Krnovsku a Osoblažsku je podnebí 

mírnější. 

Území okresu Bruntál je vodohospodářským centrem celého kraje. Pramení zde dva 

významné toky - Moravice a Opava a územím prochází také hlavní evropské rozvodí řek 

tekoucích do Baltského resp. Černého moře. Důležité jsou i přehradní nádrže Slezská Harta    

a Kružberk, které zásobují níže položené oblasti kraje. Ovšem hydrologické poměry okresu 

jsou nepříznivé. Pouze v severovýchodní části okresu na Krnovsku a Osoblažsku se vyskytují 

významnější zdroje podzemní vody. 

Zcela mimořádný význam mají na území okresu lesy. Není to pouze z hlediska 

produkce lesa, ale také pro jejich vodohospodářskou, ochrannou i rekreační funkci. Výměra 

lesních pozemků v okrese dosahuje až 45 % celkové rozlohy regionu. [11] 

 
Bruntálsko je známé svou báňskou minulostí. Dolovalo se zde zlato, stříbro i rudy 

barevných kovů. V současné době je okres charakteristickou průmyslově zemědělskou 

oblastí. [11] 

 
V posledním desetiletí se dramaticky snižuje produkce emisí. To vytváří vhodné 

podmínky i pro rozvoj turistického ruchu, rekreace a sportovních aktivit na mnoha místech 

Bruntálska. Celorepublikově známými rekreačními místy jsou například Malá Morávka, 

Karlov, Karlova Studánka či Vrbno pod Pradědem, které se nachází v oblasti národního parku 

Jeseníky. [11] 
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4 EVOLUCE, SOUČASNOST A NÁVRHY PRO DOPRAVU 
V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI 

 
Následující kapitola je rozdělena do tří hlavních částí, které jsou zaměřeny na vývoj 

dopravy v ostravské aglomeraci, její současný stav a na návrhy pro dopravu do budoucna. 

Informace pro tuto praktickou část diplomové práce byly získávány sekundárně a byly 

prokládány odpověďmi respondentů interview. Respondenti odpovídali na pět otevřených 

otázek typu: Jaká je podle Vás provázanost Ostravy s okolím apod. Všechny interview jsou 

k přečtení v příloze č. 4. Vybrané názory respondentů dotváří spolu s výsledky studií              

o dopravě v kraji konečné stanovisko k dané problematice. 

 
Moravskoslezský kraj leží na historické dopravní cestě, a to mezi severem a jihem 

Evropy, tedy mezi Baltským a Středozemním mořem. Zároveň zaujímá strategickou polohu 

na rozmezí tří států – České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky. Svou polohou 

nabízí i výhodnou výchozí pozici pro dopravní vazby směřující do východní Evropy. Přes 

MSK prochází také tranzitní evropské tahy (silniční a železniční) a leteckou bránu kraje 

představuje Letiště Leoše Janáčka v blízkosti krajského města Ostravy. [20] 

 
4.1 EVOLUCE DOPRAVY V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI 

 
Historie dopravy v ostravské aglomeraci sahá až do dob Rakouska-Uherska, tedy       

do konce 19. století, kdy zde začala vznikat jedna z největších průmyslových oblastí Evropy. 

S nárůstem obyvatel, dolů, hutí a strojírenských závodů, se začalo čím dál víc hovořit              

o naléhavosti místní dopravy. 

Po vzniku samostatné Československé republiky se musely nejprve změnit majetkové 

vztahy, jelikož do té doby byly společnosti, i ty dopravní, řízeny z Vídně. V roce 1930 se     

na daném území zavedl nový dopravní prostředek – autobus. V tomto období také došlo    

ke vzniku nové důležité železniční tratě z Opavy do Petřkovic přes Hlučín, která měla být už 

tehdy napojená na Ostravu, ale k tomu však nedošlo. 

Po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 nastaly těžké časy. Velkou část území 

zabrali Němci, něčeho se zmocnilo také Polsko. Na dopravu to mělo dopad velký, začalo      

to okamžitým zavedením jízdy vpravo. Mnoho železnic, po počátečním přerušení jejich 

provozu, bylo znovu obnoveno, jelikož průmyslové závody a doly v okolí začaly být 

využívány ve válečném hospodářství. Během války bylo samozřejmě bombardováním 

zničeno nebo poškozeno mnoho vozů. Po osvobození Ostravska Rudou armádou začalo 
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okamžité odstraňování následků války a obnovování dopravy. Dopravu zhruba 

v předválečném rozsahu se podařilo obnovit až v roce 1946, jelikož její znovuoživení 

komplikovalo zabavení provozuschopných autobusů Němci a také velké množství zničených 

mostů. 

Výborné podmínky pro dopravu nastaly v roce 1948 po komunistickém převratu, 

během kterého byl vytvořen zákon o komunálních podnicích. Ten zformoval podmínky pro 

sloučení všech provozovatelů MHD na Ostravsku. V roce 1949 byl založen Dopravní 

podnik města Ostravy. Ihned začaly vznikat návrhy na propojení všech drah a na zlepšení 

dopravní situace. Pro zlepšení obsluhy města Ostravy byla zavedena roku 1952 také 

trolejbusová doprava. Rozvoj těžkého průmyslu a výstavba nových sídlišť, například 

v Porubě, počátkem 50. let znamenaly stále se zvyšující nároky na městskou dopravu, protože 

jezdily přeplněné tramvaje a především autobusy se stavbaři, které se brodily                         

po rozbahněných cestách. Pro Karvinou byla v této době důležitým dopravním prostředkem 

úzkorozchodná trať, která vedla směrem do Ostravy. Velkým zlepšením dopravy bylo 

zavedení jednotného tarifu v roce 1953, ale nejen to. Byly zakoupeny nové moderní 

tramvaje, stále větší význam získávala autobusová doprava a trolejbusová doprava nahradila 

úzkorozchodnou trať do Michálkovic a Hrušova. 

Počátkem 60. let docházelo ke stále většímu využití autobusové dopravy. Díky nim 

přicházely o svůj význam jednokolejné tramvajové tratě, které byly během 70. let rušeny 

(provoz karvinské dráhy byl zrušen roku 1967). Trolejbusy měly být dokonce do roku 1969 

zcela zlikvidovány, k čemuž však nedošlo. Důvod, proč docházelo v této době k rušení 

jednokolejných tratí, zná také pan ing. Aleš Stejskal: „Karviná se rozrůstala jinam (protože 

původní Karviná již neexistuje a pro změnu kde je nynější Karviná, tak tam byl kdysi Fryštát), 

i ostatní města se různě posunovala a tramvaje pak tedy jezdily v lokalitách, které se postupně 

vybydlovaly, či byly zničeny poddolováním. To samo o sobě působilo problémy, protože koleje 

se musely pořád zvedat atd., jelikož půda v těchto místech se propadala docela intenzivně.   

Ale pak vyrůstala nová sídliště, jak v Orlové, tak v Karviné, ale již se tramvaje nestavěly. Byly 

totiž považovány za nekonkurenční, či pomalé apod. Proto se zde všude už zaváděly autobusy 

a postupně tedy tyto trasy ztratily svůj smysl.“ 

V 90. letech se vlivem růstu cen nafty začalo znovu uvažovat o výhodách elektrické 

trakce v porovnání s autobusy. Byly vypracovány studie na přestavby tramvajových sítí      

a výrazného rozšíření dosáhla také trolejbusová doprava. Výjimkou byla zrušená tramvajová 

trať do Hlučína a poslední provoz dvounápravových tramvají na našem území na trati           

do Kyjovic (r. 1986). Celkově však situace v dopravě nebyla nejrůžovější. Spotřeba elektřiny 
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a nafty byla centrálně omezována, nákup nových vozidel také a projevil se i nedostatek řidičů. 

Docházelo tak k omezování dopravy a ke značnému zhoršování její kvality. 

Po roce 1989 se veřejná doprava musela připravit na nástup konkurenční 

individuální dopravy. Byla také zavedena samostatnější tarifní politika v MHD, proto         

se začalo využívat zónového tarifu, nových elektronických znehodnocovačů, které nahradily 

starší mechanické a jízdenky byly změněné na časové s možností přestupu. Významný byl 

také vznik Ostravského dopravního integrovaného systému a reorganizace linkového 

vedení. [17] 

 
Nyní bude respondenty zhodnocena novodobá historie jednotlivých druhů dopravy, 

která významně ovlivnila dnešní veřejnou dopravu na území ostravské aglomerace. 

 
4.1.1 Železniční doprava 

Podle některých dotazovaných, byla železniční doprava na našem území tou 

nejzásadnější a nejrozsáhlejší. Byla zde propojení Ostravy, jako jádra aglomerace, s Karvinou, 

Orlovou, Hlučínem, Opavou atd. To vše bylo zmíněno v předchozích odstavcích.                 

Pan ing. David Mlčák vyjádřil svůj názor k dřívější redukci železniční dopravy. „Sice nejsem 

takový velký pamětník, ale co vím, tak náš dopravní podnik nezabezpečoval z hlediska 

tramvajové dopravy pouze tady naši Ostravu a přilehlé Kyjovice, které má na starosti tramvaj 

č. 5, ale měl daleko více tratí, které obsluhoval. Ty zabezpečovaly tramvajovou dopravou 

například pro spojení Ostrava – Karviná, Ostrava – Hlučín, ale i údolí Porubky, které bylo 

obsluhováno jednokolejnou tratí. Podle mého názoru je škoda, že se to zrušilo. Myslím si,     

že když se spojí do jedné roviny kolonizace, ekonomika, přeprava cestujících a jedno 

s druhým, tak tramvajová doprava je páteřní dopravou, protože převeze maximální množství 

lidí v jednom cyklu a má tak enormní výhodu oproti autobusové dopravě, u které je                

to poloviční. Například když byl velký boom, co se týče přepravy osob Hlučín – Ostrava, tak 

tam svého času jezdily autobusy co pět minut – takže v této oblasti bylo zrušení tramvajové 

dráhy dost nešťastné, jelikož jednoznačně zabezpečila daleko rychlejší, ekologičtější               

a komfortnější přepravu.“ 

Pan ing. Aleš Stejskal zase promluvil o problému, který sužoval v tehdejším období 

samotné železnice. „V té době se, a to nejen na Ostravsku, ale v celé republice, výrazně 

zanedbal rozvoj a také údržba železniční sítě, infrastruktury. V podstatě se do ničeho 

neinvestovalo, nebo minimálně. Železnice padala svou kvalitou. A to jen proto, že neměla 

dostatečnou konkurenci. Ale později po revoluci začali lidé hodně jezdit auty a železnice     
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tak v posledních letech zase získává svou konkurenci, a to nejen v autech, ale i mezi sebou 

(Pendolina, RegioJety, Lea). Tudíž se dá říct, že dříve, v  70. až 90. letech, se to, zejména tedy 

v té železniční dopravě, zanedbalo.“ 

 
4.1.2 Autobusová doprava 

Pro autobusovou dopravu byla v historii zásadní výstavba komunikací, díky kterým 

mohly autobusy propojit široké území Ostravska daleko rychleji a efektivněji. K výstavbě 

docházelo v postkomunistické době. O které úseky se jednalo především, nám řekl               

pan ing. Aleš Stejskal. „Tady na Ostravsku se nám tak v 60. – 90. letech stavěly vysoce 

kapacitní komunikace. Ve spojení třeba Ostravy s Havířovem, kdy zde existuje čtyřproudová 

komunikace, do Karviné je další čtyřproudová komunikace a zhruba v 70. letech se stavěly 

cesty do Frýdku-Místku.“ 

 
4.1.3 MHD 

Pro městskou hromadnou dopravu, která funguje na území Ostravska dnes, bylo jistě 

z historie zásadní až období 90. let, kdy byl vytvořen Ostravský dopravní integrovaný systém. 

Do té doby jednotlivé dopravní druhy řešily pouze své zájmy a nezaobíraly se příliš celkovou 

problematikou. Jak se dá dočíst výše, jeden druh dopravy pak většinou vystrnadil jiný, místo 

toho, aby se spolu naučily koexistovat. Proto byl ODIS vytvořen, aby se linky, ať                  

už autobusové, tramvajové, tak trolejbusové, snažil provázat. Pan ing. Martin Chovanec         

si myslí, že by se mělo poučit z dob, kdy různé projekty byly zaměřeny pouze na jednu 

problematickou oblast. „V minulosti existovala řada projektů, více různých studií, ať už         

to byla studie na vlakotramvaj, přestupní terminály apod. Všechny tyto projekty možná naráží 

na to, že byly často zpracovány jako samostatné projekty (i když s postihnutím vazeb), které 

řešily jen jednu oblast.“ 

V dřívějších dobách byla městská doprava velice rozsáhlým systémem. Bylo tomu 

však před rozmachem individuální dopravy a před hospodářskými krizemi, kdy docházelo 

k útlumu dopravy kvůli finančním situacím. Lidé, tedy obyvatelé kraje, si však pamatují, jak 

doprava kdysi vypadala a nejsou podle některých dotazovaných příliš spokojeni s její dnešní 

podobou. Pan ing. Aleš Stejskal do interview uvedl, že „Lidé si v rámci dopravy dokážou 

hodně navymýšlet, protože jim tady v průběhu posledních desetiletí jezdilo všechno, všude      

a relativně rychle a jak se dnes přeprava postupně snižuje, redukuje, k čemuž samozřejmě 

musí docházet, tak ti lidé, co tu zůstali a byli na to zvyklí, to začínají docela špatně vnímat. 

Takže názor takových lidí je, že bylo lépe a je hůř.“ 
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4.1.4 Letecká doprava 

Letecká doprava je jeden z nejnovějších druhů dopravy. Jediné letiště v kraji má však 

také svou historii. Na tu poukázal i pan ing. Rostislav Jiřičný, který přiblížil situaci Letiště 

Leoše Janáčka v Mošnově v jeho začátcích. Zmínil se, že „Letiště Leoše Janáčka bylo 

historicky vojenským letištěm s jedinou pravidelnou linkou do Prahy (mimořádně i Košice, 

Poprad), kterou v letním období doplňovaly turistické speciály.  Po revoluci díky nejprve 

společnosti Air Vítkovice a následně společnostem Air Ostrava a Job Air, byla provozována 

linka do Vídně a krátkodobě do Mnichova.“ 

 
4.2 SOUČASNOST DOPRAVY V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI 
 

Dnešní celkovou provázanost ostravské aglomerace měli možnost zhodnotit 

respondenti. Většina odpověděla, že provázanost kraje je dobrá, dostatečná, poměrně rozsáhlá 

a že stále zaznamenává progres. Jediné místo, kde provázanost ještě není na dobré úrovni, je 

podle pana ing. Aleše Stejskala v Novém Jičíně.  

Pan ing. Martin Chovanec se pokusil přirovnat dopravu v MSK k jiným krajům České 

republiky, či dokonce k dopravě jiných států. Řekl, že „v porovnání s předchozím stavem má 

koordinace veřejné dopravy mezi hlavní dopravou ve městě a dopravou v rámci kraje jistý 

progres, jistý vývoj a jde dopředu, ale v porovnání s jinými většími městy je zde výrazný 

rozdíl. Mluvíme o západoevropských městech, ale je možné porovnávat naši dopravu                

i s některými městy v České republice.“  

A kdo všechno vlastně ovlivňuje dopravu? To se snažil přiblížit také pan Chovanec      

a řekl, že „pro dopravu jsou základní tři články – jednak dopravce, který dopravu 

uskutečňuje, pak cestující, kteří si za dopravu platí a hlavně ji využívají a pak je tady 

přepravce, který na dopravu přispívá z veřejných peněz, a to na jakoukoli, i na individuální. 

Tím třeba, že vytváří parkoviště, buduje cyklostezky apod. Takže máme tři články a každý 

pohled na to, jak to má vypadat, je jiný.“ a jejich pohledy dále rozvedl „Pokud se na to 

podíváme z pohledu dopravce, pak ten chce za co nejmenší peníze co nejvíce uspokojit 

cestující – uživatele. Uživatelé by zase měli nejraději vše zadarmo a všude by se chtěli dostat 

autobusem, tramvají, osobním autem, kolem a my jako přepravce zase máme předpoklady 

k tomu, abychom, i když neutváříme žádný zisk, za ty peníze, které získáme, poskytli               

co nejlepší službu.“ Podle pana ing. Davida Mlčáka není pro cestující zásadní cena                  

a dostupnost, ale rychlost a návaznost dopravy. Uvedl, že „v oblasti veřejné dopravy, 

konkrétně příměstské dopravy, proběhla kdysi anketa a její výsledky jsou stále pravdivé. Lidé 
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chtějí v prvé řadě rychlou dopravu, v druhé řadě bezpečnou dopravu a co nechtějí, tak to jsou 

přestupy z linky na linku, chtějí tedy dopravu, která je dopraví z místa startu až do cíle.“ 

Nyní bude opět současná doprava kraje rozdělena podle jednotlivých druhů. 

 
4.2.1 Železniční doprava 

Železniční osobní doprava je v Moravskoslezském kraji zajištěna příměstskými spoji 

osobních a spěšných vlaků a dálkovou železniční dopravou. Ta má různé kategorie vlaků: 

rychlík, expres, Euronight, Intercity, Eurocity a Supercity. Osobní železniční dopravu 

zajišťují České dráhy a.s., GW Train Regio, LEO Express a.s. a RegioJet, a.s. Železniční síť 

MSK je tvořena hlavními (páteřními) tratěmi spolu s tratěmi vedlejšími, které do nich ústí      

a od prosince roku 2008 byl zaveden nový linkový systém Esko – Moravskoslezský kraj, který 

využívá právě hlavních železničních tratí (linky jsou označovány písmeny S – osobní vlaky     

a R – spěšné vlaky a rychlíky a jsou rozděleny dle intervalů: S – hodinový nebo kratší,           

R – dvouhodinový nebo kratší). [21] 

V mnoha případech dotazovaní zdůrazňovali, že železniční doprava v ostravské 

aglomeraci zaznamenává v posledních letech značné pokroky. To dosvědčil i pan ing. Aleš 

Stejskal, který upozorňuje také na oblasti, kde je vlak hlavním dopravním prostředkem. Řekl, 

že „Cestující do Opavy vlakem skutečně pozitivně zaznamenali, že došlo pár let zpátky 

k rekonstrukci – elektrifikaci tratě, a doprava se tak nejen zrychlila, ale jezdí zde také nové 

vlaky apod. Lze to zaznamenat i v počtu lidí, kteří teď vlakovou dopravou cestují. Ale šlo to 

poznat především proto, že se jednalo o velký skok. Podobně to lidé vnímají na trati Český 

Těšín – Mosty u Jablunkova. Ta také prošla koridorací, začaly zde jezdit nové vlaky a lidé to 

hned začali vnímat pozitivně, protože cestování bylo rychlejší, tišší, lidé nastupovali               

a vystupovali na modernizovaných zastávkách s přístřešky atd. Takže železniční dopravu lidé 

vnímají pozitivně.“  Paní ing. Libuše Humličková pro změnu poukázala na její základní 

výhodu: „Když se podíváme na nabídku železniční dopravy, tak zde je velkou výhodou 

intervalová doprava, která nabízí cestujícím dobrou orientaci.“ a pan ing. David Mlčák 

dokonce připisuje železniční dopravě hlavní dopravní úlohu v kraji: „Pokud se bavíme            

o provázanosti v celém Moravskoslezském kraji, tak zde se jedná především o železniční 

dopravu, která plní mezi hlavními sídelními oblastmi (Ostravou, Opavou, Frýdkem-Místkem) 

tu stejnou úlohu, jako u nás ve městě tramvajová doprava.“ 
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4.2.2 Autobusová doprava 

Vymezení autobusové dopravy je v Moravskoslezském kraji složitější. Už v roce 2011 

bylo území MSK obsluhováno 49 mezinárodními, 16 dálkovými a 384 příměstskými 

autobusovými linkami a zajišťovaly je, v rámci závazku veřejné služby, dopravci ARRIVA 

Morava a.s., TQM – holding s.r.o., ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD 

Karviná a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s., Městský dopravní podnik Opava, a.s., Osoblažská 

dopravní společnost, s.r.o., Radovan Maxner, Ján Kypús – BUS s.r.o., Jiří Kantor a ČSAD 

Vsetín a.s. Sezónní linky apod. zajišťují ještě další dopravci. Nejvýznamnějším dopravcem, 

který zajišťuje autobusovou dopravu na většině území MSK, je společnost ARRIVA Morava 

a.s., tedy bývalá Veolia Transport Morava a.s. 

Autobusová doprava je v MSK také velice významná. Ta však na rozdíl                  

od železniční dopravy, která zajišťuje hlavní dopravu mezi jednotlivými většími městy kraje, 

zabezpečuje dopravu mezi těmito většími městy a jejich okolím. Například město Opava 

je spojeno mimo svůj okres také s obcemi Bílovec, Bruntál, Fulnek, Krnov, Nový Jičín, Odry 

a Ostrava. Město Frýdek-Místek zase s okolními obcemi a městy Havířov, Kopřivnice, Nový 

Jičín, Ostrava a Příbor. Město Havířov má spojení do okolních obcí a také spojení s městy 

Bohumín, Frýdek-Místek, Karviná, Orlová a Ostrava. A města Karviná a Orlová jsou 

propojena s okolními obcemi a městy Bohumín, Český Těšín, Havířov a Ostrava.               

Tato dopravní spojení jsou zajišťována velkými dopravními společnostmi. Ty menší například 

obsluhují okolí Krnova a Města Albrechtic, spojují Karvinou a Stonavu s Horní Suchou           

a Albrechticemi, mají na starost linky z Fulneka přes Suchdol nad Odrou nebo Hladké 

Životice do Kunína, Šenova u N. Jičína a Nového Jičína. [21] 

Potřeby autobusové dopravy si je vědom pan ing. David Mlčák, který ovšem 

upozorňuje také na to, proč je v těchto lokalitách využívána. „Autobusová doprava tvoří 

spojení s těmi menšími lokalitami, obcemi a vesničkami, které nemají takové finanční 

možnosti, což je samozřejmě zlé, ale bohužel ekonomická situace není nejrůžovější (všude      

se musí šetřit, zvyšují se náklady) a má dopad na celou obslužnost této aglomerace -             

jak Ostravy a jejího okolí, tak celého kraje.“  

Pan ing. Aleš Stejskal pro změnu zachytil názor lidí na technickou vybavenost 

autobusové dopravy, u které v posledních letech došlo také k vývoji. „U autobusové dopravy 

se průběžně obměňuje vozový park a lidé to na rozdíl od železniční dopravy tolik nevnímají. 

Maximálně si řeknou, že před deseti lety jezdili takovými autobusy a dnes takovými. Ale jak 

říkám, někdy člověk jede novějším vozem, někdy starším a obměňují se postupně.“ 
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4.2.3 MHD 

Městská hromadná doprava je na území kraje provozována ve 12ti městech. Jsou jimi 

Bruntál, Krnov, Opava, Nový Jičín, Studénka, Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek, Orlová, 

Karviná, Český Těšín a Třinec. Mezi velkými městy, především těmi v jádru aglomerace,        

a jejich blízkým okolím existují významné přepravní vazby překračující běžné vazby 

zajišťované příměstskou dopravou. Jedná se většinou o okrajová území města, do kterého jsou 

z městského území vedeny linky MHD. Ve většině případů se jedná o integrovanou dopravu, 

kterou na území MSK zajišťuje Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. 

Na provozu těchto linek MHD se kromě města provozujícího MHD finančně podílí na svém 

území i obec či menší město, do kterého je linka MHD vedena, resp. i Moravskoslezský kraj. 

[21] 

 
Kolem krajského města Ostravy začal v roce 1997 vznikat první integrovaný 

systém – ODIS (Ostravský dopravní integrovaný systém), který se pomalu rozrůstat na další 

obce a již v roce 1999 měl 39 obcí, 439 640 obyvatel a 90 linek. Ale nyní, na konci roku 

2013, již disponuje 299 obcemi na území o rozloze 5 434 km², 1 271 475 obyvateli                  

a 452 linkami, které zahrnují linky autobusové, železniční, trolejbusové a tramvajové. 

V ODIS existuje 142 tarifních zón, je zajištěno 94 486 vozokilometrů a vlakokilometrů           

a celková délka linek dosahuje 9 243 km. 9 zón se nachází mimo Moravskoslezský kraj         

(v Olomouckém a Zlínském kraji). Celý proces integrace však stále probíhá. 

Tarif je tvořen třemi různými systémy – jednotlivé jízdné se liší dle toho, kde dochází 

k platbě. Zda v MHD Třinci a Českém Těšíně, kde platí i čipová karta dovolující přestup,      

či v Ostravě, která má vlastní tarif, anebo zda jde o regionální jízdné. To se určuje dle klíče 

(základní jízdné + paušální částka za tarifní úsek/tarifní kilometr = 9,- Kč + 1,- Kč). 

Ceny předplatních jízdenek se odvíjejí od počtu projetých zón. Jejich ceny bývají 

odlišné. Například pro města Třinec, Český Těšín, Nový Jičín, Orlová, Karviná, Havířov platí 

vlastní ceny od 235 Kč do 260 Kč za měsíční nepřenosnou jízdenku. V Opavě jsou dvě 

městské zóny, jedna za 398 Kč a druhá za 235 Kč, obě dohromady pak stojí 508 Kč.               

V Ostravě jsou vymezeny 4 zóny – jedna za 370 Kč, dvě za 470 Kč, tři za 530 Kč a čtyři       

za 550 Kč za měsíc. Širší region Ostravy (XXL) stojí 235 Kč na měsíc. Nepřenosná síťová 

jízdenka je pro všechny zóny za 2 409 Kč (přenosná 3 035 Kč) na měsíc. Příplatek pro 1. třídu 

vlaků vyjde na 110 Kč za měsíc.  

Pro region také existují sedmi a 30denní přenosné a 30ti, 90ti, 180ti a 365denní 

nepřenosné jízdenky. Za síťovou jízdenku na rok pak zaplatí člověk 22 883 Kč. Studenti mají 
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možnost si koupit 5měsíční jízdenku za 360 Kč na jednu mimoměstskou zónu. [18] Celkové 

časové jízdné ODISu lze najít v příloze č. 5. 

K tématu tarifů se v interview vyjádřila například paní ing. Libuše Humličková, která 

reagovala na otázku, jaký mají na dopravu názor lidé v blízkosti Ostravy a okolí. „Na 

Ostravsku by cestující nejspíš přivítali širší nabídku jízdného, ale ani ne tak v zónové 

(předplatní) oblasti, zde je to vcelku v pořádku, ale spíše se jedná o krátkodobé jízdenky. Zde 

jsem zaznamenala například připomínku, kdy návštěvníci Ostravy zjistili, že když chtějí jet 

z Poruby do centra a jsou to dva dospělí lidé, tak je cesta tam a zpátky stojí cca. 120 – 160 

Kč, což je asi podobná cena, jako když cestujete do Brna. Takto nějak to bylo prezentováno. 

Tudíž si myslím, že je zde trochu problém se škálou jízdného a s cenou krátkodobých jízdenek. 

Je tu sice nabídka 24 hodinových jízdenek, ale to návštěvníci někdy ani neví, že mají takovou 

možnost a především o víkendu. My jsme se to snažili také řešit a v letošním roce došlo          

ke změně, kdy jsme měli v nabídce 15ti a 60ti minutovou jízdenku, teď máme v nabídce 10ti     

a 30ti minutovou a je pravdou, že cesta většinou trvá do 30ti minut. Bohužel řadě lidí 

vyhovovala právě 15ti minutová jízdenka. Teď musí mít 30ti minutovou a mají s tím problém, 

ale ten je těžko uchopitelný, protože zase je to o tom, kolik z toho musí získat tržeb město, aby 

třeba bylo schopno dopravnímu podniku vše hradit. Ale toto platí ve městě. Myslím si, že         

u příměstské dopravy je to spíše vyřešení jednotného tarifního systému. Tedy jeden předplatní 

doklad pro všechny dopravce.“ 

Paní Humličková tak narazila na případ, kdy lidé příliš neví o samotné nabídce 

jízdného. Zmínila 24 hodinové jízdenky, na jejichž výhody poukazuje dopravní podnik          

na svých internetových stránkách (www.dpo.cz), jelikož k nejčastějším dotazům lidí 

směřovaným na DPO patří právě otázka, zda je pravda, že o víkendu na tento druh jízdenky 

může jezdit až pět cestujících. Tento a další čtyři dotazy týkající se jízdného, které jsou 

zveřejněny na stránkách DPO jen dokazují, že cestující nemají v této oblasti informace během 

samotného cestování, kdy jízdné potřebují využít. Inženýrka Humličková také zmínila,          

že v letošním roce došlo ke značným změnám, proto by jistě měla být o to větší 

informovanost. Ale existují určité informační příručky, které si člověk může stáhnout i jako 

PDF na internetových stránkách dopravního podniku, i informační tabule jak společnosti 

DPO, tak KODIS. Tudíž je to spíš o pohodlnosti cestujících. 

 
Pro MHD Ostrava jsou nejzákladnější tarifní zóny 1, 2, 3, 4, které se nachází v jádru 

aglomerace. MHD však stále řeší napojení těchto vnitrozón na ostatní zóny v okolí a snaží     

se tak o celkovou dopravní provázanost kraje. K tarifním zónám se vyjádřil pan ing. David 
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Mlčák. „Co se týče městské hromadné dopravy, tak MHD není uzavřena pouze zónami 1, 2, 3, 

4, které máme tady jako ostravské vnitrozóny, ale zajíždíme také do ostatních lokalit (obcí       

a měst), kde vytváříme také dopravní spojení s centrem města a celkově Ostravou jako 

takovou. Takže si myslím, že provázanost je na našem území dobrá.“ Protože jsou podle pana 

Mlčáka tarify dobře promyšlené, snaží se lidé na dopravním podniku nyní řešit obnovu 

vozového parku, aby byly vozy vhodnější pro ostravské ovzduší apod. Pan Mlčák říká,         

že „nyní se spíše staráme o zlepšování životního prostředí a stále se nějakým způsobem 

snažíme rozvíjet elektrickou trakci nebo jiné alternativní pohony (elektrobusy, trolejbusy)      

a víceméně zlepšovat kvalitu dopravních prostředků. Například využíváním takových motorů, 

které splňují nejpřísnější místní limity.“ 

Ale změny ve vozovém parku jsou spojeny s financemi, které MSK, ani město 

Ostrava, nemohou v takové rozsahu nabídnout. Odbor dopravy na krajském úřadě se,          

jak sdělila sama paní ing. Gabriela Jursová, o dotace z EU ani příliš neuchází a město se sice 

snaží, ale v mnoha případech neúspěšně. Je to tím, jak řekl pan ing. David Mlčák,                 

že „o dotační tituly se uchází častokrát více měst a více městských dopravních podniků,       

pro které jsou tituly vyhlášené.  Jedná se vlastně o podniky, které zajišťují v rámci zakázkové 

veřejné služby městkou dopravu, ať to je už v rámci našeho regionu, nebo jen Ostravy, 

Karviné, Havířova, Orlové, Frýdku-Místku atd.“ Jaké problémy sebou nese nedostatek 

finančních prostředků, se pan Mlčák snažil uvést na příkladu. Zároveň jím naznačil, že          

ho pociťují také cestující. Uvedl, že „V důsledku finanční kompenzace, možností dopravního 

podniku a různé zvyšující se ceny, jsme museli zredukovat dopravní výkony. A to rozhodně    

na popularitě ze strany cestujících nepřidá. Také jsme díky tomuto snížení výkonů donutili lidi 

přestupovat, tak to je také špatně, protože je to mimo jejich zvyklost. Nicméně jsme zase 

nabídli přestupy s přípoji, což znamená, že se nám sjedou dva až tři spoje a lidé jen udělají 

pár kroků do druhého vozu a pokračují v cestě dál. Ale tohle chce zase čas, aby si na to 

cestující zvykli. Je samozřejmé, že lidem není příjemné, že si sednou u domu do tramvaje        

a za chvíli mají přestupovat do tramvaje, kde si už nesednou. A beru to tak, že je to tedy 

nepříjemné, ale v dnešní době nutné, a proto se zase snažíme různými přípoji, které na sebe 

musí čekat, tento komfort zdokonalit co nejvíce to jde a zmírnit dopady nepříjemností s tím 

spojených.“ 

 
S přestupy cestujících z jednoho druhu dopravy na druhý souvisí také budování 

přestupních terminálů, které v posledních letech přibývají v Moravskoslezském kraji, 

zejména na Ostravsku. Jejich úkolem je napojit městskou dopravu s příměstskou, významně 
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zlepšit podmínky pro cestující, zvýšit přehlednost a plynulost provozu, zlepšit dostupnost 

veřejné dopravy, informovanost a vytvořit kvalitní podmínky pro dobrou návaznost 

individuální a veřejné dopravy. O terminálech se zmiňuje paní ing. Libuše Humličková, která 

hovoří především o zrychlení dopravy v důsledku její návaznosti. Interpretuje to na příkladě 

terminálu Kyjovice, který se měl sice již budovat, měl obsluhovat dopravu z oblasti Opavska 

směrem na Ostravu, ale byla dána přednost terminálu Svinov. Paní Humličková říká, že 

„pokud jde o spojení z oblasti Kyjovic, tak zde je samozřejmě navázání tramvajové dopravy 

na autobusovou možné, ale je třeba hodnotit, do jaké míry pak ovlivní dojezdové časy              

a přestupy. Protože autobusová doprava je přeci jen schopna obsloužit širší území a počet 

přestupů nyní není až tak významný, jako kdyby byly autobusy napojeny na kolejovou dopravu 

v Kyjovicích. Navíc tam je ještě jeden problém. V okamžiku, kdy všechno skončí na jednom 

dopravním systému, tak je vždy problém, když zkolabuje. A u tramvajové linky č. 5, která je   

na trati v dané oblasti, to je velice častá situace. Proto si myslím, že v současnosti, bylo 

opravdu vhodnější řešit terminál ve Svinově.“ Zmíněný terminál Svinov je nyní opravdu 

jedním z nejdůležitějších terminálů na území Ostravska, a to díky tomu, že se zde spojuje 

nejen autobusová a tramvajová doprava, ale také doprava vlaková. S terminálem byly spojené 

také opravy silničních mostních objektů včetně povrchu vozovky, opravy tramvajových mostů 

a nástupišť, vznik nové ulice Peterkova pod Svinovskými mosty, u které byl právě vybudován 

terminál pro autobusy. Byly zde také vystaveny kruhové objezdy, které jsou přivaděčem        

na dálnici D1. 

Dalším terminálem, který by měl spojovat městskou a příměstskou dopravu, je 

terminál Hranečník. Více informací o něm sdělila opět paní ing. Libuše Humličková:        

„U terminálu Hranečník, který se má začít letos budovat je trochu problém, protože záměry 

vycházely z doby, kdy byla velká poptávka po hromadné dopravě a nyní už tak významná není. 

Nicméně pořád je třeba řešit souběhy městské a příměstské autobusové dopravy, a pokud se to 

podaří vyřešit tarifně a i z hlediska doby přepravy tak, aby to cestující neobtěžovalo a 

nezatěžovalo, tak si myslím, že je to vhodné dál sledovat.  

Hojně využívaným místem, které sice není terminálem, ale také spojuje autobusovou 

dopravu s tramvajovou, je ostravská zastávka Křižíkova, která propojuje město s okolím 

směrem na Hlučín. Před nedávnem došlo k její rekonstrukci a na dopravním podniku byly 

zaregistrovány názory a chování cestujících, kteří zastávku využívají. Více o tom řekl pan ing. 

David Mlčák: „Když lidem dáte něco navíc, jako třeba přestup na jedné hraně, bezpečnou 

zástavku a komfort, tak si lidé tady cestu najdou a jsou spokojeni. V rámci tohoto projektu     

se musela vytvořit určitá zpráva hodnotící počty přepravovaných osob před a po dokončení 



 

63 
 

přestavby a tady se nám jasně ukázalo, že zde máme během dne podstatný nárůst cestujících, 

kteří přestupují z autobusů na tramvaj a naopak. Už před dvěma lety jsme na tuto zastávku 

napojili autobusovou dopravu a to jsme si trošku naběhli. Zastávka totiž nebyla příliš 

bezpečná, a proto jsme to museli posunout dál, získali jsme finanční prostředky, spravili jsme 

to a lidé jsou naprosto spokojení.“  

 
4.2.4 Letecká doprava 

Letecká doprava patří mezi nejmladší druh dopravy osob a zboží a v průběhu svého 

vývoje zaznamenala dramatický rozmach. Dnes si bez ní nelze mezinárodní dopravu 

představit, ať už civilní či přepravu zboží. Letecká doprava je dnes nejbezpečnější, 

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob dopravy. 

Vývoj jediného krajského letiště má podle pana ing. Rostislava Jiřičného klesavou 

tendenci, ačkoliv celkový vývoj dopravy roste. Proč tomu tak je se snažil vysvětlit.             

„Co se týče ostravského letiště, tak to dle statistik zaznamenalo největší počet odbavených 

cestujících v roce 2008. Pokles zaznamenaný v dalších letech je výsledkem vícero faktorů 

vstupujících do této problematiky. Jedním z nich je i hospodářská krize. Tyto faktory měly     

za následek zrušení pravidelného spojení s Vídní.“ Ale názor lidí na leteckou dopravu             

se vlivem těchto zvratů nemění. Je to určitě tím, že nemá ve své podstatě konkurenci.          

Pan Jiřičný o vnímání lidí letiště v Mošnově říká, že „populace má spíše pozitivní názor      

na tuto problematiku. Většina lidí této spádové oblasti totiž využívá letiště Leoše Janáčka pro 

cestování za letní dovolenou. Ta menší skupina cestujících, využívající spíše pravidelnou 

leteckou dopravu, by podle mě uvítala frekventované spojení s Německem.“ Je to nejspíš tím, 

že spojů má letiště na poměry našeho kraje stále dost. To sám pan Jiřičný potvrzuje. 

„Pravidelnou linku do Prahy, Londýna a od letního letového řádu do Paříže doplňují 

turistické charter lety do téměř 28mi destinací. Pokud by pravidelné linky do Prahy a 

Londýna byly doplněny například další jednou až dvěma pravidelnými linkami do destinací 

typu Barcelona (Girona) či Frankfurt (popř. Mnichov), byla by situace víc než uspokojivá.“ 

Pan ing. Rostislav Jiřičný tedy poukázal na dostatečné spojení Letiště Leoše Janáčka 

se světem, ale na již horší provázanost s okolím, tedy s Moravskoslezským krajem. 

Konstatoval, že „provázanost samotného letiště s okolím, jako třeba s Frýdkem-Místkem, 

Ostravou a celkově s Moravskoslezským krajem, není příliš dobrá. U autobusové dopravy      

se jedná o 3 linky, které napojují letiště na okolí, což není moc, no a vlak ještě ani vybudovaný 

není. Ale ten by měl již za rok fungovat, tudíž by mohlo dojít ke zlepšení.“ 
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4.3 NÁVRHY PRO DOPRAVU V OSTRAVSKÉ AGLOMERACI 
 

Ze všech interview lze navrhnout tři základní preference, kterými by se měli řídit jak 

dopravci, tak přepravci, aby uspokojili nároky cestujících. Jsou jimi rychlost dopravy, její 

spolehlivost a komfort. Avšak u každého druhu dopravy bude jistě přednější jiná preference, 

proto budou návrhy nyní opět rozděleny. 

 
4.3.1 Železniční doprava 

Existují 2 problémy stávajícího systému příměstské železniční dopravy, kterými si je 

vědom sám kraj a pracuje s nimi v Plánu dopravní obslužnosti. Tyto dva problémy by chtěl   

do budoucna řešit prioritně. 

Prvním problémem je celkově nízká kvalita přepravy na trati č. 323 v úseku 

Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm (cestovní 

rychlost, vozidla, umístění a četnost zastávek). Tuto trať by chtěl řešit i pan ing. Aleš Stejskal, 

pro kterého je její zlepšení prioritou. Říká, že „Pro mě je do budoucna určitě v první řadě 

zlepšení železniční dopravy, která povede minimálně do Frýdlantu, nejlépe do Frenštátu         

a nejideálnější by bylo, kdyby vedla až do Valašského Meziříčí. Ale to proto, že trať je zde 

zaprvé jednokolejná, zadruhé v ne příliš dobrém technickém stavu a především je to nyní 

rozvojová oblast. Lidé se sem stěhují, jsou zde nové pracovní příležitosti, lidé dojíždějí nejen 

do práce, ale i do škol a proto si myslím, že tam má železnice svůj potenciál. Je to dle mého 

názoru úkol a priorita číslo jedna.“  

Další problém představuje nedostatečné využití potenciálu modernizovaného            

a elektrifikovaného úseku Ostrava hl. n. – Ostrava-Kunčice pro příměstskou železniční 

dopravu (zčásti limitováno propustností odbočení v Ostravě hl. n.). Ovšem Ostrava hl. n. má 

jiné plány do budoucna, které určitě budou pro příměstskou dopravu přínosem. Naznačila je 

paní ing. Libuše Humličková. „Významný uzel představuje hlavní nádraží. Zde by v letošním 

roce měla být zrealizována nová výstavba, která by měla pár let pokračovat a bude ovlivněna 

také tím, zda město získá finanční prostředky, jelikož se jedná o deseti, nebo stomilionové 

náklady na realizaci. Hlavní nádraží vlastně nahradilo dříve sledovaný významný přestupní 

uzel Černý potok. Je to tím, že vlakotramvaj z Hlučína naznačila směr vývoje a že bude lepší   

ji přivést až k hlavnímu nádraží a provázat ji s linkami MHD. Takže proto se ustoupilo          

od Černého potoka, jako dříve sledovaného záměru na přestup a bude jím tedy hlavní 

nádraží.“ 
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Dalším námětem na zlepšení železniční dopravy je například vlakotramvaj. Ohledně 

tohoto druhu dopravního prostředku již byla vytvořena studie a dokonce nový zákon, jak 

uvedl pan ing. Martin Chovanec. „K provázání železniční dopravy a MHD by posloužila 

vlakotramvaj. Ale byl k  tomu vybrán nový legislativní rámec, protože naše zákony zatím 

neznají vozidlo a systém, které by byly k přechodu mezi městskou dopravou a železniční 

dopravou.“ Posloužila by určitě z Ostravy směrem na Hlučín nebo Orlovou. To potvrdila také 

paní ing. Libuše Humličková. „Je sice pravdou, že od té doby, kdy se o záměrech 

s vlakotramvají začalo hovořit, tak přepravní poptávka po veřejné dopravě klesá, což je vidět 

z každoročních výsledků v dopravních průzkumech, ale myslím si, že objem přepravovaných 

osob, zejména v oblasti Hlučínska, je ještě stále velice významný a záměr na výstavbu 

vlakotramvaje podporuje. Podle mne je dobré se zaměřit tedy na oblast Hlučínska, ale využít 

by se vlakotramvaje dalo také v podobných sídelních oblastech, například v Orlové,                

či Havířově. Ale samozřejmě to váže na sebe poměrně vysoké investiční náklady. V  Havířově 

by se musely udělat úpravy také uvnitř města, aby byly vlakotramvaje provázány s městskou 

dopravou a nabídlo to lidem rychlou dopravu.“ Paní ing. Gabriela Jursová také souhlasí 

s potřebou vlakotramvaje v oblasti Hlučínska a Orlové, ale upozorňuje, že „u tohoto projektu 

jde spíše o kvalitu jízdy, protože kapacitně to zvládá určitě autobusová doprava, jak je tomu 

teď.“ Proti projektu vlakotramvaje je pan ing. Aleš Stejskal a svůj názor opodstatnil 

následovně: „Myslím si, že spojení s Orlovou je frekvenčně natolik slabé, že by vlakotramvaj 

nebylo schopné odůvodnit. Dle mého názoru je to studie velmi optimistická, a která říká, že   

by vlakotramvaj mohla být vybudována. Ale ta ji řeší zejména z technického hlediska, kudy  by 

mohla jezdit. Ta studie by z části využila trať, která vede tady z Ostravy do Orlové a pak       

by se musela konečná část trati dostavět, která by vedla po komunikaci až do orlovského 

sídliště. Ale vzhledem k tomu, že nám z Ostravy ve špičce jezdí do Orlové až pět autobusů, tak 

drážní dopravu by se za takových podmínek nepovedlo opodstatnit, jelikož by to byl takový 

luxus, který by nikdo nedovolil. Čili takový rozsah frekvence mezi Ostravou a Orlovou 

neodůvodňuje reálnou potřebu této stavby.“ Pan Stejskal ve svém mínění naznačil také 

potřebu navedení vlakotramvaje na MHD města Karviné. Tzn., že nádraží vlakotramvaje     

by bylo na okraji města. To je také překážka, kvůli níž obce nechtějí drážní dopravu, jelikož 

by se jejich obyvatelé museli přepravit nejprve na nádraží, aby mohli dále pokračovat v cestě 

směrem na Ostravu. O tom hovořila paní ing. Gabriela Jursová. „Je to o tom, že mnoho obcí 

by nechtělo nádraží uprostřed obce, ale na okraji, když už, ale to zase není příliš atraktivní 

pro obyvatele, když autobusy je zvládnou pobrat na více zastávkách v obci, což jim šetří čas.“ 
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Dotazované osoby také poukazují na finanční stránku železniční dopravy, kdy 

rozpočty kraje a obcí nedovolují tyto stavby budovat. Spíše je tu možnost, že budou rušeny 

menší drážní tratě.  

 
4.3.2 Autobusová doprava 

U autobusové dopravy v MSK jsou podle Plánu dopravní obslužnosti 3 problémy, 

které by se měly řešit.  

Prvním je malý počet bezbariérových vozidel, což se s pomocí fondu ROP snaží kraj 

řešit. Druhým problémem je nevyhovující stav zastávek zejména v malých obcích.     

Tímto problémem se zatím nikdo příliš nezabývá, ale nejspíš je to tím, co naznačovalo pár 

dotazovaných, že nyní se zaměřuje kraj spíše na finanční prostředky pro obnovu vozového 

parku, na stabilizaci dopravy, nové dopravní terminály apod. Třetím problémem, se kterým   

se potýká Moravskoslezský kraj, je nedokonalá provázanost autobusové a železniční 

dopravy, ale v rámci začleňování do ODIS se toto téma postupně řeší. Určitě dobrým 

přínosem jsou v tomto ohledu terminály Svinov a Hranečník. 

Pan ing. David Mlčák se rozmluvil o zamýšlených projektech ze strany dopravního 

podniku Ostrava, které hodně souvisí s novinkami v autobusové dopravě. Naznačil, že     

„nyní se staráme o zlepšování životního prostředí a stále se nějakým způsobem snažíme 

rozvíjet elektrickou trakci nebo jiné alternativní pohony (elektrobusy, trolejbusy) a víceméně 

zlepšovat kvalitu dopravních prostředků. Například využíváním takových motorů, které splňují 

nejpřísnější místní limity. Snažíme se také o obnovu vozového parku v plném rozsahu,         

což znamená, jak tramvaje, tak trolejbusy a autobusy. V tuto chvíli třeba řešíme pro nás 

docela zásadní projekt, a to je z operačního programu Ministerstva životního prostředí, který 

je na obnovu autobusů, respektive na nové autobusy na stlačený zemní plyn                      

(CNG - compressed natural gas). Takže jestli všechno dobře dopadne a všechno zvládneme, 

tak budeme schopni obnovit celkem až sto autobusů, což znamená 1/3 vozového parku 

dopravního podniku. Což si myslím, že takovéto ekologické přínosy by to samozřejmě mít 

mělo. Zrušíme tím vlastně staré, zastaralé vozidla se špatnými jízdními limity, nebo respektive 

z Euro 2 a 3, což jsou vlastně, když dnes už máme Euro 5 a jsou již povinnosti z Euro 6, hodně 

zastaralé autobusy. A když se to povede, tak vlastně i my přispějeme nemalým dílem               

ke zlepšení životního prostředí.“  
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4.3.3 MHD 

Městská hromadná doprava má 2 problémy, které by se kraj a města měla snažit řešit. 

Na některé opět poukázali sami respondenti. 

Prvním problémem je nesjednocený odbavovací systém jednotlivých dopravců,  

což znamená, že každý dopravce má jiné jízdné a lidé se v tom špatně orientují. Pro celý kraj 

by mělo být prioritou jeho cenové sjednocení, minimálně právě v rámci ODIS. Svůj názor 

k budoucímu řešení tarifů na území MSK vyjádřila i paní ing. Libuše Humličková: „Co by   

se mělo začít řešit, tak to je jednotný způsob odbavování cestujících v rámci celého ODIS. 

Tzn. zejména zavedení čipové karty, aby na ní cestující mohl mít jak předplatní jízdní doklad, 

tak třeba elektronickou peněženku. A aby nemusel zjišťovat kde, co a jakým způsobem koupit. 

Cestující by měl mít jistotu, že nemusí sledovat, který dopravce mu službu nabízí, ale že může 

nastoupit do spoje (platí to zejména u příměstské dopravy), který mu zrovna jede. Pokud 

vezmu třeba oblast Hlučínska, kde byla první integrace už od roku 1997, tak tam je v podstatě 

jedno kterým dopravcem jedete. Ale dejme tomu oblast Karviná, Havířov, Orlová, tam není 

úplná integrace a tam si cestující musí vybírat.“ 

Druhým problémem jsou chybějící přestupní uzly a terminály pro návaznost mezi 

jednotlivými druhy dopravy. Dnes v rámci MHD Ostrava chybí dva, a to na území       

Ostravy-Dubiny a na hlavním nádraží v Ostravě. Provázanost již zabezpečuje z jiných směrů 

terminál Svinov a za chvíli začne také terminál Hranečník. O budoucnosti terminálu           

na Dubině se rozmluvila paní ing. Libuše Humličková. „Dubina je vstupním místem             

do města, které představuje spojení z oblastí Brušperska a Novojičínska. Zde se jedná spíše     

o menší projekt, o jakési vylepšení kontaktního místa příměstské a městské dopravy s možností 

přestupu na MHD. Výstavba by měla být v místě, kde je nyní konečná tramvajové smyčky      

na Dubině-Interspar. Realizace by měla vyjít asi na 10 miliónů korun a město se i zde uchází 

o peníze z ROP. Ale samozřejmě všechny terminály a přestupní místa na území města by 

neměly pro cestující znamenat významné zhoršení dojezdové doby do cíle. Takže to bude 

náročné na celkovou organizaci dopravy.“  O terminálu na hlavním nádraží je již psáno výše 

u železniční dopravy. 

K organizaci dopravy, tedy zejména její ustálení, vyjádřila svůj názor paní ing. 

Gabriela Jursová. Myslí si, že výstavby terminálů zapříčiňují výkyvy v už tak dosti nestálé 

dopravě. Narazila při tom i na další problém dopravy, a to nemoderní veřejné prostředky. 

„Nyní by se měly především stabilizovat počty spojů, linek atd. Až poté se mohou řešit věci 

jako třeba modernizace veřejných prostředků.“ 
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Aby se však dalo na území kraje cokoliv realizovat, musely by být na to finanční 

prostředky. Ale to je dnes, zejména na daném území, vcelku zásadní problém. Své k tomu 

řekl také pan ing. David Mlčák, který zmínil i oblast, kde by byly nyní peníze nejpotřebnější. 

„Je tady mnoho představ a vizí. Mluvilo se jak o napojení železnice z Hlučína až na hlavní 

nádraží, tak tady byla představa rychlotramvají, které měly kroužit po linkách ve městě a pak 

nabírat lidi z okolí Ostravy a to nemluvím ani o dalších jiných představách, které byly velice 

vizionářské, jako například ostravské metro a mnoho dalšího. Nicméně všechno závisí           

na financích a podporách. Vybudovat takové věci je investice velkého charakteru, a to           

si organizace jako například dopravní podnik a město Ostrava nemohou sami o sobě dovolit. 

Kdybych se podíval do budoucna, tak mohu konstatovat, že za prvé právě rozšiřování 

tramvajové dopravy (pakliže na to máme finanční prostředky a zdroje) je velice důležité         

a za druhé snahy dopravního podniku v rámci různých projektů, jímž jeden je například právě 

rozšiřování tramvajové infrastruktury v oblasti Poruby, což je ale dosti složitý proces. Takže 

do budoucna by se mělo zaměřit na rozšiřování páteřní dopravy.“ 

 
Dle mého úsudku je nejlepším shrnutím cílů MHD do budoucna názor právě pana ing. 

Davida Mlčáka. Ten řekl, že „Prioritou do budoucna by mělo být udržení stavů městské 

hromadné dopravy, nesnižování výkonů MHD, nabídnutí cestujícím většího komfortu         

a rychlejší přepravy z bodu A do bodu B, tedy z místa nástupu do cíle. Dále zvýšení 

preferencí MHD, aby doprava byla atraktivnější pro lidi a dostupná, aby byla daleko 

ekonomičtější, než je individuální doprava a zároveň, aby se v Ostravě a kraji povedlo zlepšit 

infrastrukturu, která lidem jednoznačně nabídne lepší komfort, než je. Tzn., že se dá říct, aby 

veřejná doprava nebyla utlumována díky nárůstu individuální dopravy.“ 

Určitě je vhodné brát v potaz také nyní tvořený Plán mobility, který může dopravě, 

nejen ve městě Ostrava, ale také v celém kraji přispět k lepšímu fungování. O jeho 

prospěšnosti se rozmluvil pan ing. Martin Chovanec. „Jedná se o dokument, který by měl být 

vytvořen v letošním roce, jehož objednatelem je město Ostrava a od kterého si slibuji,            

že nadefinuje základní potřeby dopravy. Má projít také koly veřejného projednávání                

a projednáváním s veřejnou správou, kde by mělo dojít k dohodnutí základních rámců plánu. 

Měl by pomoci také v uspořádání městských obvodů, protože každý obvod má svůj zájem. 

Jeden zajímají tramvaje, dalšímu vadí, že mu tam nejezdí autobusy apod.“ 

  
 
 
 



 

69 
 

4.3.4 Letecká doprava 

U Letiště Leoše Janáčka, by mělo za rok dojít k jeho napojení na kraj prostřednictvím 

nové železniční tratě, což určitě prospěje jak jemu, tak lidem z okolí. O tom už se zmiňoval 

sám pan ing. Rostislav Jiřičný, ale má další zajímavé náměty na lepší využití letiště, které 

naznačil takto: „Jak už jsem již řekl, pro ostravské letiště by do budoucna bylo vhodné přidání 

jedné až dvou pravidelných linek. Důležité pro přežití linek ovšem je, aby byly vytížené           

a nebyly pokud možno ztrátové. To si žádá i změnu chování populace, která se musí více 

naučit využívat leteckou dopravu. Být více samostatná a schopná cestovat bez spolupráce 

s cestovními kancelářemi, tedy zajistit si například letenku a ubytování samostatně                 

a podobně.“ 
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5 ZÁVĚR 
 
Cílem diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit vybrané aspekty dopravy 

v ostravské aglomeraci a vytvořit návrhy na jejich zlepšení. V práci bylo nutné nejprve 

funkčně vymezit ostravskou aglomeraci, popsat její socio-ekonomickou charakteristiku a její 

jednotlivé okresy. Zhodnocení vybraných aspektů dopravy mělo objasnit, které druhy dopravy 

jsou pro aglomeraci nejběžnější a které si žádají největší pozornost při snahách                        

o její zlepšení.  Mezi využívané druhy dopravy v ostravské aglomeraci patří železniční 

doprava, autobusová doprava, městská hromadná doprava a také letecká doprava. Interview    

se zainteresovanými lidmi z oboru dopravy poskytla dostatek podkladů pro návrhy, které by 

v blízké budoucnosti mohly pozitivně ovlivnit stav jednotlivých druhů dopravy v aglomeraci. 

Dopravní provázanost ostravské aglomerace je v posledních letech častým tématem 

diskusí. Její stav je na dobré úrovni, ale občané a i osoby, se kterými bylo realizované 

interview, si myslí, že je stále co zlepšovat. Každý druh dopravy však má jiný problém. 

 
Pro železniční dopravu byly návrhy zaměřené na zlepšení kvality přepravy na trati      

č. 323 v úseku z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm, na lepší využití nádraží Ostrava hl. n. 

pro příměstskou železniční dopravu, na zavedení vlakotramvaje v určitých úsecích 

Moravskoslezského kraje a na možné rušení malých drážních tratí, které nejsou příliš 

využívané. 

Za stěžejní úkol do budoucna by v oblasti železniční dopravy měla být brána trať        

č. 323, která má své opodstatnění. V dnešní době lidé vlivem vysoké ceny benzínu uvažují     

o alternativních dopravních prostředcích k dopravě individuální, a pokud člověk bydlí v dobré 

vzdálenosti od vlakového nádraží, pak vlak rád využije. Pro danou trať by byla opravdu 

vhodná technická přestavba, jelikož využívána je dostatečně již dnes, ale zanedlouho bude 

úsek ještě více vyhledáván novými potenciálními cestujícími a zrychlení trati, které souvisí 

také s její vyšší celkovou kvalitou, by jistě kraji prospělo. Leží v oblasti, která má stále dobré 

podmínky pro nové investorské příležitosti, tudíž i pracovní příležitosti a pro mnoho nových 

zaměstnanců, kteří budou muset za prací dojíždět. Vlaky směřující do Frenštátu pod 

Radhoštěm převážejí také mnoho lidí na túry, za historickými sídly, či relaxem, které daná 

oblast může nabídnout. I oni by jistě uvítali lepší podmínky cestování. 

Za další prioritu by pro Ostravsko mohla být brána také návaznost Hlučína s Ostravou 

prostřednictvím železnice vedoucí na nádraží Ostrava hl. n. Už byly vypracovány studie       
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na umístění trati a její využitelnost. V tomto úseku by se uplatnila vlakotramvaj, která by 

lidem zaručila vyšší rychlost a komfortnější cestování oproti jízdě autobusem. 

Další vlakotramvaje by nyní neměly význam. Jak kvůli finanční náročnosti jejich 

vybudování, tak také pro dostatečnou autobusovou provázanost v uvažovaných místech kraje. 

 
U autobusové dopravy byly navrženy tři úkoly, které by měl kraj do budoucna 

vykonat. Prvním úkolem je zvýšení počtu bezbariérových vozidel, který se již řeší                   

a na cestách v kraji to jde vidět. Dnes je jejich počet uspokojivý a postupem času by se mělo 

jejich množství stále zvyšovat.  

Dalším úkolem je zlepšení nevyhovujícího stavu zastávek v malých obcích, který však 

nemá smysl řešit, dokud nebude splněn důležitější třetí úkol, a to provázanost autobusové        

a železniční dopravy. Pro cestující je velice podstatná rychlost přepravy. V kraji jsou ale stále 

nejrychlejšími veřejnými dopravními prostředky vlaky, avšak rozsáhlá železniční síť 

nezasahuje do všech koutů ostravské aglomerace a proto je zde využívána autobusová 

doprava. Ta se tento úkol sice snaží plnit již dnes, ale měly by být doopraveny její intervaly   

a linky tak, aby skvěle navazovaly na vlakové spoje. Byly by tak sníženy problémy 

cestujících s přestupy a ztrátou času.  

Nejzásadnější úlohou kraje by však mělo být zlepšení jeho životního prostředí.           

U autobusové dopravy je toto téma aktuální. Dopravní podnik Ostrava a.s. se nyní snaží         

o obměnu vozového parku, která bude jistě přínosem. Přechod na alternativní pohony 

(elektrobusy, autobusy na stlačený zemní plyn) je lepší budoucností autobusové dopravy 

v celém kraji a mělo by se tak dosáhnout lepšího ovzduší. Tato úloha by však měla být 

prioritní i pro ostatní města kraje, nejen pro Ostravu. 

  
Pro městskou hromadnou dopravu by mělo být stěžejní odstranění dvou zásadních 

problémů. Jako nejdůležitější by měl být nyní řešen nesjednocený odbavovací systém 

jednotlivých dopravců, který je pro cestující Moravskoslezského kraje nepříjemnou 

záležitostí. Lidé musí hledat mnoho informací o jízdném za jednotlivé části kraje. Nejlepším 

řešením situace by byla čipová karta platná v rámci celého ODIS, o které se zatím jen jedná, 

ale není k jejímu vytvoření dostatek podkladů. 

Dalším problémem MHD jsou chybějící přestupní uzly a terminály, kterých však 

zejména v jádru ostravské aglomerace, tedy v Ostravě, značně přibývá. Kromě studií               

o terminálu Ostrava hl. n. by bylo vhodné se začít podrobněji zajímat také o terminál Dubina 

pro rychlejší odbavování části kraje ze směru Novojičínska a Brušperska. I ostatní města kraje 
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by si však měla uvědomit výhody terminálů. V dnešní době například připravuje dopravní 

terminál havířovská radnice spolu s Českými dráhami, který bude spojovat autobusovou 

dopravu s železniční, a již existují autobusové terminály v Novém Jičíně či nově ve Studénce. 

Bylo by dobré, aby výstavby dále pokračovaly, ale nesmí se přitom zapomínat na celkovou 

organizaci dopravy. Terminály nesmí narušovat dopravní stabilitu. 

Pro MHD v jádru ostravské aglomerace by bylo také jistě vhodné další rozšíření 

tramvajové dopravy. Ta je na území Ostravy brána jako její páteřní doprava, ale stále nejsou 

spoje a délky tras tak výkonné a rychlé, jak by mohly být. Plán mobility vytvořený v letošním 

roce snad přinese nový a lepší pohled na fungování tramvajové dopravy a i ostatních druhů 

městské hromadné dopravy. 

 
U letecké dopravy se jedná o lehce odlišné priority a návrhy do budoucna, jelikož 

příliš neovlivňují samotnou provázanost kraje a jeho dopravu. Avšak pro kraj důležitou roli 

bude jistě hrát výstavba nové železnice k Letišti Leoše Janáčka v Mošnově, která má být 

vybudována zhruba za rok. Její trasa povede ze Studénky přes Sedlnice až do Mošnova, který 

by měl být prvním místem, kde se protnou tři druhy nákladní dopravy, a to silniční, železniční 

a letecká. Ale samozřejmě by měla mít úspěch také u turistické dopravy, pokud bude letiště     

a kraj před zahájením trasy dbát opět na organizaci a provázanost dopravy. S tím souvisí také 

zlepšení silniční dopravy v okolí letiště, respektive autobusové dopravy, u které by se mělo 

uvažovat o zvýšení počtu linek a propojení letiště s místy, kudy nepovede železniční trať. 

 
Pokud by se člověk zaměřil na řešené problémy jednotlivých druhů dopravy, uvědomí 

si, že všechny spolu souvisí a nemohou se odstraňovat bez ohledu na problémy ostatních 

dopravních prostředků. Nejedná se však jen o jednotlivé druhy dopravy, ale také o jednotlivá 

města a to je asi největší problém kraje. Dopravci a přepravci krajských měst a obcí se snaží 

zaměřit pouze na své úkoly a neuvědomují si, že pokud by se spolu sjednotili a vypomohli si, 

ať už finančními prostředky či jinak, pak se doprava bude blížit ke svému optimálnímu stavu. 

Měl by být kladen větší důraz na ODIS, který má snahu sjednotit kraj a dosáhnout tak jeho 

nejlepší možné provázanosti. 
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