
 

PŘÍLOHY 
 

Příloha 1: Moravskoslezský kraj podle okresů 

 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj/okresy/ 

 

Příloha 2: Otázky v interview 

1. Jaká je podle Vás provázanost Ostravy s okolím? 

2. Nemělo by se navázat na to, co bylo kdysi (tramvajová doprava až do okolních měst 

apod.)? 

3. Nemyslíte si, že vývoj byl potlačen? 

4. Co by bylo do budoucna nejlepším řešením podle Vás? 

5. Jaký názor na dopravu v ostravské aglomeraci mají, podle Vás, lidé? 

 

Příloha 3: Seznam osob spolupracujících na interview 

1. Ing. Aleš Stejskal (jednatel společnosti, Koordinátor ODIS) 

2. Ing. David Mlčák (dopravní náměstek a místopředseda představenstva, DPO a.s.) 

3. Ing. Gabriela Jursová (vedoucí oddělení dopravy, Krajský úřad) 

4. Ing. Libuše Humlíčková (vedoucí oddělení silniční a drážní dopravy, Ostravský 

magistrát) 

5. Ing. Martin Chovanec (technický náměstek, DPO a.s.) 

6. Ing. Rostislav Jiřičný (Řídící letového provozu ŘLP ČR s.p., ATCO ANS ČR) 

 

 

 



 

Příloha 4: Interview k diplomové práci 

INTERVIEW č. 1 

Titul, jméno a příjmení respondenta:   Ing. Libuše Humličková 

Pozice ve firmě (instituci):   Vedoucí oddělení silniční a drážní dopravy 

Celý název firmy (instituce):   Magistrát města Ostravy 

1. Jaká je podle Vás provázanost Ostravy s okolím? 

Podle mého názoru je provázanost dobrá. Ať už se podíváme na nabídku železniční 
dopravy, kde je velkou výhodou intervalová doprava, která nabízí velice dobrou orientaci a 
celodenní dobrou dopravu a u autobusové dopravy je, si myslím, také vše v pořádku 
z hlediska nabídky a i z hlediska dojezdových časů. 

2. Nemělo by se navázat na to, co bylo kdysi (tramvajová doprava až do okolních 
měst apod.)? 

Podle mého názoru by se na to navázat mělo. Je sice pravdou, že od té doby, kdy se o 
záměrech s vlakotramvají začalo hovořit, tak přepravní poptávka po veřejné dopravě klesá. 
To 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 na oblast Hlučínska s železniční dopravou, ale kdysi 
v těchto záměrech to byly také Orlová, ale i Havířov a takové ty velké sídelní oblasti a tam si 
myslím, že se vlakotramvaje dá také využít. Jsou pro to zpracované nějaké projekty, ale 
samozřejmě to váže na sebe poměrně vysoké investiční náklady. Třeba i v  sídelních oblastech 
jako je Havířov by se musely udělat úpravy uvnitř města, aby byly vlakotramvaje provázány s 
městskou dopravou a nabídlo to lidem také rychlou dopravu do Ostravy, protože rychlost je 
pro spojení významná. 

3. Nemyslíte si, že vývoj byl potlačen? 

Ono je to všechno o prioritách těch, kteří rozhodují o výstavbě a samozřejmě jsou to 
také nákladné stavby, a proto je asi ten vývoj takový pozvolnější, než by se třeba očekávalo. 
Takže v současné době máme terminál Svinov, který byl dobudován v rámci rekonstrukce 
celého jeho přednádraží. Pokud jde třeba o spojení z oblasti Kyjovic, tak tam samozřejmě to 
navázání na autobusovou dopravu je možné, ale je třeba hodnotit, do jaké míry to pak ovlivní 
dojezdové časy a také přestupy, protože autobusová doprava je přeci jen schopna obsloužit 
jakoby širší území a ten počet přestupů by nebyl tak významný, jako kdyby to bylo všechno 
navázáno na 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, takže si 
myslím, že z pohledu současnosti, to bylo vhodnější pořešit terminál ve Svinově.  



 

Pokud jde o další terminály, tak se jedná o Hranečník, který se má začít letos budovat 
a i tam 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.  

Takže Hranečník by měl v letošním roce začít s výstavbou a další takový významný 
uzel je hlavní nádraží. Tam by vlastně výstavba měla být prvně zrealizovaná v roce 2014 a 
měla by pokračovat v následujících letech a ta výstavba bude ovlivněna také tím, zda město 
získá nějaké finanční prostředky, protože se jedná o deseti, nebo stomilionové náklady na 
realizaci. Samozřejmě se město o finanční prostředky na tyto projekty uchází také 
prostřednictvím regionálního operačního programu. A hlavní nádraží vlastně nahradilo dříve 
sledovaný významný přestupní uzel Černý potok, protože vlakotramvaj z Hlučína naznačila 
směr vývoje a zjistilo se, že by to neměl být tedy Černý potok, ale že bude lepší vlakotramvaj 
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 je to tedy to hlavní nádraží. 

To jsou tedy takové tři vstupy do města, no a pak je tam také Dubina, která vlastně 
představuje spojení z oblastí Brušperska a Novojičínska a 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. Je tam volný plac, který by se měl dobudovat jako ten terminál. Realizace by měla 
vyjít asi na 10 miliónů korun a město se i zde uchází o peníze z ROP. Ale samozřejmě všechny 
ty terminály a přestupní místa na území města by neměly pro cestující znamenat významné 
zhoršení dojezdové doby do cíle. Takže je to a bude náročné na celkovou organizaci dopravy. 

4. Co by bylo do budoucna nejlepším řešením podle Vás? 

Podle mého názoru to nejsou stavební záležitosti, ale co by se mělo pořešit, tak to je 
jednotný způsob odbavování cestujících v rámci celého ODISu. Tzn. zejména 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. To samozřejmě na sebe váže také 
notné dopravní podmínky. 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. Protože teď je to tak, že když máte předplatné na jednoho dopravce, jednu 
linku, tak nemůžete jet jiným dopravcem, protože ta tarifní integrace není ještě dořešena 
úplně stoprocentně. Takže toto já vidím jako prvotní věc, protože pak můžete řešit přestupy a 
terminály, jelikož ten cestující tím už nebude nijak znevýhodňován. 

KODIS se zabývá organizací našeho integrovaného dopravního systému a má to 
vlastně za úkol na nejbližší období. A pokud vezmu třeba oblast Hlučínska, kde byla první 
integrace od toho roku 1997, tak tam je v podstatě jedno kterým dopravcem jedete. Ale dejme 
tomu oblast Karviná, Havířov, Orlová, tam není úplná integrace, takže tam si cestující musí 
vybírat. Takže jsou oblasti, které fungují stoprocentně a jiné, které takhle nefungují, protože ta 
integrace tam není. Stejně tak jako některé linky, které jsou z oblasti Frýdecko-Místecka. 



 

Myslím si, že obce se integraci nebrání, ale spíš je to záležitostí dopravců a jejich 
technických možností. Je zde totiž až moc dodavatelů, kteří odbavovací systém pro dopravce 
připravují, a jde o to, do jaké míry jsou schopni ty podmínky převzít a pro ty dopravce 
nachystat tak, aby to fungovalo. Teoreticky to předpřipravené je, existuje k tomu dokumentace 
a jsou zde také jízdní řády, které říkají, jak tu technickou stránku zvládnout. A teď se jedná o 
tu realizaci. 

 

5. Jaký názor na dopravu v ostravské aglomeraci mají, podle Vás, lidé? 

Ono je to asi rozdílné podle toho, který ten systém člověk využívá. Pokud jde třeba o 
ostravskou MHD, tak tady si myslím, že máme kvalitní nabídku vozidel, dobré technické 
vybavení, i nabídka spojení je celkem optimální. I když ne vždy je tu ta rychlost dopravního 
spojení, která by v nabídce také měla být, ale je to dáno tím, že je snaha obsloužit nějaké větší 
území a propojit její cíl a zdroj cesty. 

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. 

Pokud jde o dopravu příměstskou, tak tu moc nevyužívám a proto nevím, co je třeba za 
problém u autobusové dopravy. Ale když to někdy takto hodnotím a porovnávám své názory 
s názory kolegů, které slýchávám, tak třeba já cestuju z Poruby do centra až 45 minut a oni 
z Havířova do centra 30 minut. Takže já bych řekla, že podmínky v té příměstské dopravě jsou 
někdy lepší, z hlediska rychlosti spojení, než v rámci města a myslím si, že u příměstské 
dopravy je to spíše vyřešení jednotného tarifního systému. Tedy jeden předplatní doklad pro 
všechny dopravce. 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVIEW č. 2 

Titul, jméno a příjmení respondenta:   Ing. David Mlčák 

Pozice ve firmě (instituci):  Dopravní náměstek a místopředseda 

představenstva 

Celý název firmy (instituce):   DPO a.s. 

1. Jaká je podle Vás provázanost Ostravy s okolím? 

Podle mého názoru je provázanost Ostravy s okolím poměrně rozsáhlá, dostatečná, co 
se týče veřejné dopravy, hlavně v dopravě železniční a dále v dopravě autobusové jako 
příměstské dopravě (dálkové linky atd.). 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 dobrá a 
proto 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 když se bavíme čistě o provázanosti, tak si myslím, že s ostatními obcemi a městy 
kolem města Ostravy, je dostatečná. 

Pokud se bavíme o provázanosti v celém Moravskoslezském kraji (například 
s Opavou, Frýdkem-Místkem), tak tam se jedná především o provázanost právě tou železniční 
dopravou. Musíme si narovinu říct, že mezi hlavními sídelními oblastmi plní železniční 
doprava tu stejnou úlohu, jako u nás ve městě tramvajová doprava. Zase taková 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. Takže je dobré vzít v potaz aspekty jako: co 
chceme obsloužit, jakou formou to chceme obsloužit a co může objednatel nabídnout jako 
finanční kompenzaci. Tzn., že pakliže není kompenzace, pak není obsluha, protože dopravci to 
nemůžou financovat z jiných zdrojů, než mají od objednatele dopravy. 

Dnes se stává, že ale dostává doprava nějaké dotace z evropské unie. Ale obecně 
řečeno, vidíme to v médiích, slyšíme to všude, že Česká republika dostatečně nečerpá dotační 
tituly. Ale shodou okolností Ostravský region nebo celkově Moravskoslezský kraj se snaží o 
získání různých podpor a musím konstatovat, že jich je opravdu hodně. A náš ostravský 
dopravní podnik se zajímá o nejeden projekt. Snažíme se o obnovu vozového parku v plném 
rozsahu, což znamená, jak tramvaje, tak trolejbusy a autobusy a nejsou to jen programy 
regionální rady MSK, ale jsou to i jiné operační tituly a dotace a nyní 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, 
protože o tento dotační titul se uchází více měst a více městských dopravních podniků a 
víceméně je to vyhlášeno pro městské podniky a respektive pro podniky, které zajišťují v rámci 



 

zakázkové veřejné služby městkou dopravu, ať to je už v rámci našeho regionu, nebo Ostrava, 
Karviná, Havířov, Orlová, Frýdek-Místek atd., cokoliv kdekoliv, tak my vlastně díky tomu 
titulu se snažíme obnovit celkem 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 limitami, 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 
a měly by se vyřadit, k čemuž by mělo dojít právě tou obměnou vozového parku. A když se to 
povede, tak vlastně i my přispějeme nemalým dílem ke zlepšení životního prostředí. 

2. Nemělo by se navázat na to, co bylo kdysi (tramvajová doprava až do okolních 
měst apod.)? 

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 a více tratí, které obsluhoval. Ty 
zabezpečovaly tramvajovou dopravou například 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 to 
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 tomto kontextu bylo zrušení tramvajové dráhy dost nešťastné, jelikož 
jednoznačně zabezpečila daleko rychlejší, ekologičtější a komfortnější přepravu. Je tady 
mnoho představ a vizí. Mluvilo se například v kontextu s Hlučínem o napojení železnice až na 
hlavní nádraží, byla tady také představa rychlotramvají, které měly kroužit po našich linkách 
a pak kolem Ostravy a nabírat lidi z okolí 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. 

Takže 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 dost složitý 
proces, ale snažíme se, abychom k vytouženému cíli došli. Takže do budoucna, kdybychom se 
na něco zaměřili, mělo by to být rozšiřování té páteřní dopravy, ale zase ne za každou cenu. 
Je totiž důležité vyhodnotit přínosy těchto tratí, protože na vybudování tramvajové tratě je 
zapotřebí množství finančních prostředků, je to velice nákladné a není to na dobu roku, tří, 
deseti, ale je to na hodně let dlouho dopředu a je tedy potřeba předvídat, jak se bude chovat 
město Ostrava z hlediska populace, z hlediska fluktuace, migrace, a na to vše je navázané, 
jestli tady budou vůbec nějaké průmyslové zóny, lehký průmysl, protože očekávat těžký 
průmysl a očekávat otevření dolů, šachet, tak to asi nemá smysl. Takže když se podíváme, tak 
kdysi dávno, jak tu ještě vše bylo, tak ArcelorMittal zaměstnával 20 000 lidí, Vítkovice 



 

zaměstnávaly o něco méně lidí, ale také to nebylo málo, byly tady různé šachty, no a poptávka 
po hromadné dopravě byla taková, že autobusy pomalu jezdili za sebou jako jeden vlak, 
tramvaje měly interval 3 minuty. Ale co je dnes? Z Ostravy se stalo obchodní město, nebo 
město s lehkým průmyslem, kdy tu máme jednu dominantní průmyslovou zónu v Hrabové, ale 
teď je otázka, jestli s tou tramvajovou dopravou takto migrovat, nebo ne, protože nikdo neví, 
co bude dál. Takový ArcelorMittal, bývalá Nová Huť, má nyní pod sebou 1 000 zaměstnanců, 
možná méně, o Evrazu se také neví, zda bude fungovat dál, či ne a lidé postupně odcházejí 
z Ostravy. Podle posledních statistik, které jsem četl, tak město Ostrava spadlo pod hranici 
300 000 obyvatel, takže mladí lidé odcházejí, starší zůstávají a já ne, ale asi někdo jiný by 
mohl říct, jak se bude Ostrava rozvíjet dál. 

3. Nemyslíte si, že vývoj byl potlačen? 

V minulosti byl podle mne vývoj ne potlačen, ale doslova zastaven. Tehdejší nějaké 
rozmachy, možná právě v závislosti na změně obyvatelstva a celého charakteru Ostravy, byly 
zastaveny, věci, které v té době nebyly potřebné, se zrušily, ale teď se ta situace začíná chýlit 
opět někam jinam, respektive k lepšímu. Je to asi právě díky možnostem dotačních titulů, u 
kterých by byla škoda, kdyby se nevyužily. Podle mne se tyto věci snažíme nějak protlačit a 
ten vývoj, ať už byl nebo nebyl zastaven, tak to stejně bylo zapříčiněno, dle mého názoru, 
zrušením šachet, velkých průmyslových závodů, téměř zrušením těžkého průmyslu tady na 
Ostravsku. V důsledku toho nebyla podle mne poptávka po hromadné městské dopravě již tak 
razantní a tzn., že investovat dále do různých staveb dlouhodobého charakteru byl problém. 

A nyní, i když je ten systém u nás určitým způsobem ustálený, tak se snažíme zase 
rozvíjet, zejména ale na území Ostravy, a ne tak, že bychom se chtěli nějak rozmachovat, ale 
že bychom chtěli lidem nabídnout víc, něčím je přilákat. Protože co je tady v Ostravě a nejen 
v ní ten největší boj?  

Největší boj je mezi individuální a veřejnou dopravou. Na rozdíl od Brna, Prahy a 
takovýchto měst, má Ostrava – jakožto městská veřejná doprava a městský dopravní podnik 
velkou nevýhodu a tou je silniční síť na území města, která je tak dokonale propracována, že 
projet Ostravou můžete bleskem. Není tedy sebemenší problém, tady nejsou žádné 
komunikační „špunty“, tady prostě vše projíždí plynule. Takže lidem nic nebrání koupit si 
starší ojeté vozidlo a i když je cena benzínu jaká je, tak tou Ostravou projedou a do veřejné 
dopravy se netlačí. Proto se tedy snažíme zkvalitňovat vozový park, obměňovat nízkopodlažní 
vozidla a natahovat ty lidi zase zpátky, ale je to těžký boj. Nejlépe se nám pracovalo, když to 
tak řeknu, v době, kdy byly uzavřeny Svinovské mosty, když se rekonstruovalo Náměstí 
republiky, budovala se zastávka Karolina a centrum tak bylo přetíženo individuální dopravou. 
Člověk si to ekonomicky spočítal, že než hodinu stát autem někde v koloně kvůli tramvaje, tak 
tou tramvají raději pojede a to jsme tehdy měli přeplněné tramvaje, prázdné cesty v Ostravě a 
bylo to skvělé a pak se vše otevřelo a byli jsme tam, kde jsme byli předtím. Ale opravdu tady 
ta snaha je. 

4. Co by bylo do budoucna nejlepším řešením podle Vás? 

Priorita do budoucna je udržení stavů městské hromadné dopravy, nesnižování výkonů 
městské hromadné dopravy, nabídnutí cestujícím větší komfort, rychlejší přepravu z bodu A 



 

do bodu B, tedy z místa nástupu do cíle, to vše je jednoznačná priorita. Dále zvýšení 
preferencí MHD, aby doprava byla atraktivnější a pro lidi 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. 

 

5. Jaký názor na dopravu v ostravské aglomeraci mají, podle Vás, lidé? 

V oblasti veřejné dopravy, konkrétně příměstské dopravy, proběhla kdysi anketa a její 
výsledky jsou stále pravdivé. Lidé 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. To jsou názory lidí. Samozřejmě do protipólu jde zase 
ekonomická stránka věci, kde se tedy snažíme v rámci našich možností, ale ty jsou dost 
omezené, právě zvyšovat preference, abychom mohli dodržet zásadu rychlé dopravy. Ale jak 
říkám, je to složité a jde to velice pomalu, protože jiných možností, než žádostí, jednání apod., 
nemáme. Takovéto situace proto většinou financuje spíše statutární město než my. 

Ale názory lidí vám mohu předvést na ukázce z loňského roku, kdy proběhly 
rekonstrukce dvou zastávek, a to zastávky Krajský úřad a především zastávky Křižíkova neboli 
bývalé Plynárny. U Krajského úřadu to není příliš přesný příklad, jako spíše na druhé straně. 
Když lidem dáte něco navíc, jako třeba přestup na jedné hraně, bezpečnou zástavku a 
komfort, tak ti lidé si tu cestu najdou a jsou spokojeni. V rámci tohoto projektu se musela 
vytvořit určitá zpráva hodnotící počty přepravovaných osob před a po 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 autobusovou dopravu zde na zastávku Křižíkova 
napojili a to jsme si trošku naběhli, protože zastávka nebyla příliš bezpečná. Proto jsme to 
posunuli dál, získali jsme finanční prostředky, spravilo se to a lidé jsou naprosto spokojení a 
je klid. Ale co jsme zase udělali za problém, i když se ho snažíme nějak vynahradit, tak jsme 
v důsledku finanční kompenzace, možností dopravního podniku a různé zvyšující se ceny jsme 
museli zredukovat dopravní výkony. A to rozhodně na popularitě 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. 

Takže názory lidí se dá říct, že jsou dvojí. Když se nám něco povede dobře, tak nás 
nikdo nepochválí a když se nám něco nepovede, tak máme hned velkou kritiku. Takže musím 
konstatovat, že kritiku jsme dostali minulý rok, ale ne zase tak moc zásadní, ale co by lidé 
chtěli, tak to je opravdu preference rychlosti, spolehlivosti a komfortu. Věřím tomu, že 
kombinace těchto tří věcí by zapříčinila návrat lidí do městské hromadné dopravy, nebo 
minimálně by tam zůstali ti, co už tam jsou. A co se lidem nelíbí, a to říkám zcela otevřeně, tak 
to je přeprava bezdomovců atd., jelikož tady se nedá říkat nic o komfortu a tato problematika 



 

se řeší městem Ostravou, městskou policií, námi, ale bohužel nám v tom příliš nepomáhá 
legislativa. Ale snažíme se dělat vůči tomu určitá opatření, jak se dá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVIEW č. 3 

Titul, jméno a příjmení respondenta:   Ing. Martin Chovanec 

Pozice ve firmě (instituci):   Technický náměstek 

Celý název firmy (instituce):   DPO a.s. 

1. Jaká je podle Vás provázanost Ostravy s okolím? 

V porovnání s předchozím stavem můžu říct, že koordinace veřejné dopravy mezi 
hlavní dopravou ve městě a dopravou v rámci kraje má jistý progres, jistý vývoj a jde 
dopředu, ale zase v porovnání s jinými většími městy je zde výraznější rozdíl. Mluvíme tady o 
západoevropských městech, ale je možné porovnávat naši dopravu i s některými městy 
v České republice. Cítím jisté mezery, jistý prostor k dopracování toho systému. Přesto, jak 
říkám, jistý progres je, ať už v tarifních systémech, v integrovaném systému. Ale jistý prostor 
určitě cítíme a musíme na něm pracovat. Ty podmínky, které utváří systém, jsou z několika 
oblastí.  

Jedná se zejména o základní legislativní rámec, jehož hodnocením se nyní zabývá i 
Ministerstvo dopravy, a to prostřednictvím dotazníku, který se věnuje danému tématu. Uvedu 
teď příklad, kdy tento legislativní rámec třeba řeší další možnosti rozvoje infrastruktury, a to 
provázání železniční dopravy a MHD, kde se mluvilo o určité vlakotramvaji. K tomu byl 
vybrán legislativní rámec právě proto, že naše zákony neznají vozidlo a systém, které by byly 
k přechodu mezi městskou dopravou a železniční dopravou.  

A pak jsou tu samozřejmě další oblasti, kterých je několik, a to je ten hlavní 
předpoklad pro další vývoj. Jedná se samozřejmě i o uspořádání financování dopravy, 
protože v rámci Ostravy je přepravcem statutární město, ale u kraje je to jiné a musí dojít 
k nějakému konsenzu, což také naráží na určité obtíže, byť na povrchu existuje koordinátor 
dopravního systému, který je v působnosti jak kraje, tak města. Ale už to, že to řídí dva 
subjekty, které se musí dohodnout, které jsou řízeny ve smyslu určité veřejné správy, je docela 
problém a mohlo by to fungovat lépe. Takže takhle by v Ostravě ten systém mohl být určitě 
lepší a pramení to právě z rozdílností kraje a města. 

Pak jsou samozřejmě nějaké technické podmínky. Tohle všechno definuje, jak se má 
vyvíjet a kam se má vyvíjet ta integrovaná doprava. Ale jak říkám, cítím určitý progres, na 
který reagujeme v tarifních systémech, přestupními terminály, kterými jsme vybaveni a máme 
určitý výhled. Určitý záměr má i Ministerstvo dopravy, který se zaměřuje právě na dopravu 
mezi městem a okolím, ale je toho více a samozřejmě náš interní zájem je, že tu máme nějaké 
strategické projekty. 

2. Nemělo by se navázat na to, co bylo kdysi (tramvajová doprava až do okolních 
měst apod.)? 

Samozřejmě v minulosti existovala řada projektů, více různých studií, ať už to byla ta 
vlakotramvaj, přestupní terminály apod. Všechny tyto projekty možná naráží na to, že byly 
často zpracovány jako samostatné (i když s postihnutím vazeb) projekty, které řešily jen jednu 
oblast. Já si slibuju trošku nějaký vývoj, který by mohl daným projektům dát určitý rámec, o 



 

který by se mohly opírat. I třeba při zdůvodnění a prosazení projektů vůči veřejnosti, ale i 
z pohledu při jejich financování z cizích zdrojů. A doufám v to, že by nám s tím mohl pomoct 
dokument, který se právě tvoří a měl by být vytvořen v letošním roce, a je jím Plán mobility, 
jehož objednatelem je město Ostrava. Od toho si slibuji, že nadefinuje základní potřeby. Má 
projít i nějakými koly veřejného projednávání a projednáváním s veřejnou správou. Tam by 
mělo dojít k dohodnutí základních rámců. Také v rámci uspořádání města mezi městskými 
obvody, protože každý obvod má svůj zájem, jeden zajímají tramvaje, dalšímu vadí, že mu tam 
nejezdí autobusy apod. Takže tam si slibuju, že by na následující roky byl definován nějaký 
základní rámec pro městskou veřejnou dopravu, aby koexistovala s příměstskou veřejnou 
dopravou. Samozřejmě ten dokument bude řešit veškerou mobilitu v městě (ale myslí i na 
vazby s okolím), tzn. od pěší, přes individuální, přes železniční atd. Ale tím, že je to takový 
dokument, tak vlastně vyřeší všechny vazby a měl by pomoct k tomu, aby se pak neplýtvalo 
zbytečnými projekty. 

Nějaké dokumenty má samozřejmě zpracovány kraj a tam záleží na tom, jak se podaří 
zkoordinovat zájmy těchto dokumentů. Ten dokument kraje už se také zpracovává a podle 
smlouvy, kterou má město, tam je nějaký termín, ale to zpracovávání stále podléhá určitým 
procesům veřejného projednávání. Teď probíhají třeba nějaké ankety, které běží na 
internetových stránkách města i dopravního podniku, také probíhá určitá první komunikace 
s veřejností, pak nastane komunikace s veřejnou správou, právě s městskými obvody apod. 
Abych to přiblížil, tak nejdříve se zpracovává analytická část, pak strategická část s návrhy. A 
nyní se právě pracuje na té analýze stavu, následně bude probíhat strategie a pak už čekáme 
na tu nápravovou část, abychom věděli, které projekty dopracovávat detailněji. 

3. Nemyslíte si, že vývoj byl potlačen? 

To se jedním slovem nedá říct, jestli je vývoj dobrý nebo špatný. Jde o to, podle jakých 
měřítek se na to díváme. 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 tu dopravu přispívá z veřejných peněz, a to na jakoukoli, i na tu 
individuální. Tím třeba, že vytváří parkoviště, buduje cyklostezky apod. Takže máme tři články 
a každý pohled na to, jak to má vypadat, je jiný. Nedá se tedy říct, že vývoj je špatný. Jedním 
slovem se to nedá hodnotit. 

Pokud se na to podíváme z pohledu přepravce, 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. 

4. Co by bylo do budoucna nejlepším řešením podle Vás? 

Určitým způsobem máme nastaveny nějaké priority a to tím, že jsme zpracovali jistý 
strategický plán, strategický plán investic a pracujeme i na jiných strategických oblastech, ale 
pro to výhledové dotační období do roku 2020 máme základní strategii, která je v souladu 
s územním plánem, ale čekáme, jak bude třeba v souladu s plánem mobility. Ale 
předpokládáme, že se sejdeme. Takže to je asi ta hlavní cesta, o kterou se opíráme. 

 



 

5. Jaký názor na dopravu v ostravské aglomeraci mají, podle Vás, lidé? 

Tady jde zase o to, že každý člověk má jiný názor a opět se na to musíme podívat ze 
všech tří pohledů, nejen od cestujícího. Ale ten cestující je současně také obyvatel, a proto 
chce na jedné straně do sta metrů dojít na zastávku, mít pod oknem auto a na straně druhé 
nechce, aby mu pod oknem jezdil kdokoliv jiný. Takže se nedá příliš paušalizovat, co lidé 
chtějí. My se samozřejmě snažíme vyjít vstříc požadavkům, které jsou obecně definovány, 
které se učí na školách a vychází z určitých obecných znalostí. Jedná se tedy o znalost 
preferencí lidí, aby chtěli využívat veřejnou dopravu. Například víme, že je kromě toho, kolik 
to stojí, zajímá také rychlost, tzn., za jakou dobu se dostane od domu do místa zájmu, jak mu 
to dlouho trvá autem, tramvají, nebo autobusem. Takže s tím pracujeme a snažíme se co 
nejvíce preferovat městskou dopravu, ať už aktivní, či pasivní prvky. To tedy znamená, že se 
snažíme zvyšovat rychlost, což máme obsaženo ve strategii – zvýšit rychlost tam, kde to jde. 
Dále třeba oddělujeme koleje tramvají od silnic, buďto obrubníky, nebo u křižovatek 
preferujeme pruhy. To samozřejmě souvisí s veřejnou správou, která nám tyto věci povoluje 
(stavební povolení apod.). 

Takže cestující určitě zajímají tarify, čas a pak je tu mnoho dalšího. Například čistota, 
se kterou pracujeme, aby jezdili lidé v uklizených, čistých vozech, aby čekali na uklizených 
zastávkách. S čistotou a kvalitou jízdy také souvisí různé ankety a pokusy, kdy v tramvajích 
teď testujeme, které sedačky by se cestujícím líbily apod. Je to hodně o kvalitách přesnosti, 
čistoty, či podávání informací. 

My tedy vycházíme z takovýchto individuálních stížností, které samozřejmě mohou být 
protichůdné, ale také pracujeme s těmi obecnými znalostmi o veřejné dopravě a snažíme se je 
uplatňovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTERVIEW č. 4 

Titul, jméno a příjmení respondenta:   Ing. Aleš Stejskal 

Pozice ve firmě (instituci):   Jednatel společnosti 

Celý název firmy (instituce):   Koordinátor ODIS 

1. Jaká je podle Vás provázanost Ostravy s okolím? 

Podle mého názoru je provázanost Ostravy s nejbližším okolím velice dobrá. Myslím 
tím především taková města jako Frýdek-Místek, Karviná, Opava. Pokud se však podívám 
třeba na Nový Jičín, tak tam ta provázanost je již horší. 

2. Nemělo by se navázat na to, co bylo kdysi (tramvajová doprava až do okolních 
měst apod.)? 

Pokud se podíváme do minulosti, tak tramvajová doprava, která je tu od počátku      
20. století, ale jejíž provoz byl utlumován (zejména v 60. letech), spojovala Ostravu 
s Bohumínem, Orlovou – tou starou Orlovou ještě, Karvinou a také je propojovala vzájemně. 
Takže z Bohumína se jelo tramvají přes Orlovou, až do Karviné. Jenomže Karviná se pak 
rozrůstala jinam (protože původní Karviná již neexistuje a pro změnu kde je nynější Karviná, 
tak tam byl kdysi Fryštát), i ostatní města se různě posunovali a tramvaje pak tedy jezdili 
v lokalitách, které se postupně vybydlovaly, či byly zničeny poddolováním. To samo o sobě 
samozřejmě 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, jednokolejné apod. Proto se zde všude už zaváděly autobusy a postupně tedy ty trasy 
ztratily svůj smysl. I do Michálkovic jezdila úzkorozchodná tramvaj, ale ta tam končila a 
jezdila zhruba v trase dnešní trolejbusové linky č. 104. 

Navázat tedy na tuto dopravu by z podstatné části asi už nemělo smysl, protože dnešní 
přepravní proudy už vedou jinudy a do jiných cílů. Ale třeba alternativně se tady diskutuje 
vlakotramvaj do Orlové, což si myslím, že spojení s Orlovou je frekvenčně natolik slabé, že by 
tuto vlakotramvaj nebylo schopné odůvodnit. Dle mého názoru je to studie, která je velmi 
optimistická a která říká tedy, že by vlakotramvaj mohla být vybudována, že by se to dalo 
odůvodnit, 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 
dostavit, dobudovala by se novostavba. Ta 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. 

A když se podíváme na Karvinou, tak tam jezdí vlak, do Havířova taky, ale zde jsou 
problémy v tom, že jejich nádraží jsou daleko od osídlených oblastí a pak je tedy zapotřebí, 
aby od nich vedly trasy autobusů, což vzhledem ke komunikační síti mezi Ostravou – 
Karvinou, respektive Ostravou – Havířovem, je něco, co dopravu zdržuje. Kdežto mezi těmito 



 

městy existuje poměrně rychlé silniční spojení, a pokud by se do toho měl vložit nějaký 
přestup, tak už to nebude ono.  

Ale třeba do Opavy dnes existuje železniční spojení, které je zaprvé tradiční a stále 
v dnešní době také nejrychlejší, protože je ta trať modernizována, elektrifikována. Zde je tedy 
ta konkurence taková, že vlak má tady stále navrch. A do takového Frýdku-Místku je ta trať 
sice dobře propracovaná, ale není modernizovaná a do toho vedle ní existuje čtyřproudová 
komunikace. Ale tato trať je předmětem úsilí Moravskoslezského kraje a ten by chtěl, aby trať 
vedla dál za F-M, aby byla modernizována, čili elektrifikována a aby vlak jezdil tedy rychleji, 
pohodlněji a lépe. 

Ale jak jsem řekl, tak nová železnice do Karviné, Orlové a Havířova, by žádný zázrak 
neudělala. Je to také tradicí, protože když se například zeptáte někoho, kdo jede do Opavy – 
„Jak jedeš do Opavy?“, tak řekne „No jak jinak, než vlakem, přece.“, u F-M je to spíše napůl, 
protože lidé jezdí do Frýdku vlakem a do Místku autobusem a pokud jede člověk do Havířova, 
tak skoro žádný neřekne, že jede vlakem, ale jede autobusem. Takže to jsou takové tradiční 
směry, kdy lidé jezdí nebo nejezdí vlakem. A je to i tím, že například ve Frýdku-Místku, je 
nádraží pouze ve Frýdku, v Opavě je však jen pár minut od centra, ale na okraji města je 
nádraží v Karviné, v Orlové, či v Havířově. Toto jsou takové přirozené překážky, které 
hendikepují železniční dopravu, a v podstatě se s tím nedá nic dělat. 

3. Nemyslíte si, že vývoj byl potlačen? 

Myslím si, že v současné době se vývoj asi nepotlačuje. Právě naopak se s tím kraj 
snaží v posledních letech něco dělat. Teď to musíme zase rozdělit, ale tady na Ostravsku se 
nám tak v 60. – 90. letech stavěly docela vysoce kapacitní komunikace. Ve vztahu třeba 
Ostrava – Havířov, kdy zde existuje čtyřproudová komunikace, do Karviné je další 
čtyřproudová komunikace, která je nyní ale zúžená zase z jiných důvodů, do Frýdku-Místku se 
stavěly cesty zhruba v 70. letech. Čili stavělo se mnoho atraktivních komunikací a dnes už se 
to víceméně zastavilo, i když třeba teď se řeší a buduje cesta ještě na Opavu.  

Ale zase se v té době, 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 prostě padala svou kvalitou. A to jen proto, že neměla dostatečnou 
konkurenci. Ale později po revoluci začali lidé hodně jezdit auty apod. a železnice tak 
v posledních letech zase získává svou konkurenci, ale nejen v autech, ale i mezi sebou 
(Pendolina, RegioJety, Lea). 

Takže se nedá říct, že by se teď něco zanedbávalo, ale spíš se dá říct, že dřív v těch 70. 
až 90. letech se to zanedbalo, a zejména v té železniční dopravě, a dnes by ty některé věci 
mohly být akorát na tom lépe. 

4. Co by bylo do budoucna nejlepším řešením podle Vás? 

Pro mě to je určitě zase v první řadě železniční doprava, ale která povede minimálně 
do Frýdlantu, nejlépe do Frenštátu a nejideálnější by bylo, kdyby vedla až do Valašského 
Meziříčí. Ale 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. 

U silnic je to jiné, zde se teď buduje ta na Opavu, dálnice máme, takže si myslím, že 
v tomhle směru není nic tak moc potřebného. Opravdu je asi nejnutnější ta železnice směrem 
na Frýdek-Místek a tam dál, minimálně po Frýdlant. Protože jen do Frýdku-Místku je to 
málo. 

 

5. Jaký názor na dopravu v ostravské aglomeraci mají, podle Vás, lidé? 

Lidé si tady dokážou hodně navymýšlet, protože jim tady v průběhu posledních 
desetiletí jezdilo všechno, všude a relativně rychle a jak se 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. Ale na 
druhé straně třeba ti, co cestují do Opavy vlakem, tak 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. To lze vidět i v počtu lidí, kteří teď tou vlakovou dopravou 
cestují, ale šlo to poznat především proto, jelikož to byl velký skok. 

U autobusové dopravy se obměna vozového parku děje průběžně, takže tam to lidé 
tolik nevnímají a maximálně si řeknou, že před deseti lety jezdili takovými a takovými 
autobusy. Ale jak říkám, někdy člověk jede novějším, někdy starším, prostě se to obměňuje 
postupně, ale u toho vlaku to tehdy byl skok, kdy lidé po dvouleté výluce mohli konečně zase 
jezdit vlaky a hlavně o tolik rychleji. 

Ale podobně to lidé vnímali třeba na trati Český Těšín – Mosty u Jablunkova. Ta trať 
také prošla koridorací, začaly jezdit nové vlaky a lidé to začali hned vnímat pozitivně. Protože 
to bylo rychlejší, tišší, nastupovali a vystupovali na modernizovaných zastávkách s přístřešky 
atd. Takže u té železniční dopravy to lidé z těchto důvodů asi vnímají, ale jinak jsou lidé spíše 
negativní. Dá se říct, že každou změnu vnímají spíše jako špatnou a ty pozitiva si z toho asi 
moc neumí vzít. 

Prostě lidé, když se jim něco líbí, tak to neřeknou, ale když se jim něco nelíbí, pak 
řvou. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

INTERVIEW č. 5 

Titul, jméno a příjmení respondenta:   Ing. Gabriela Jursová 

Pozice ve firmě (instituci):   Vedoucí oddělení dopravy 

Celý název firmy (instituce):   Krajský úřad 

1. Jaká je podle Vás provázanost Ostravy s okolím? 

Podle mého názoru je provázanost dostatečná, především tedy ta, která je zajišťována 
železniční a autobusovou dopravou. Máme tu trojkové obecní úřady s rozšířenou působností, 
a to Orlovou, Karvinou, Opavu a další, které by měly být celkově propojeny. Máme zde ale 
především tu železniční dopravu, které se pak přizpůsobuje právě ta autobusová. 

2. Nemělo by se navázat na to, co bylo kdysi (tramvajová doprava až do okolních 
měst apod.)? 

Myslím si, že by to bylo dobré směrem na Hlučín či do Orlové. Ale u toho jde spíš o 
kvalitu jízdy, protože kapacitně to zvládá určitě ta autobusová doprava, jak je tomu teď. 

3. Nemyslíte si, že vývoj byl potlačen? 

To se tak nedá říct. Vše je bohužel o penězích. Krajský úřad, nebo přímo náš odbor 
dopravy, příliš nevyužívá projektů Evropské unie, nespolupracuje s ní.  

Ale myslím si, že v ohrožení jsou u nás různé menší drážní tratě, jako například  
Opava – Jakartovice apod. Je možné, že časem zůstanou jen ty nejdůležitější tratě na Opavu, 
do Frýdku atd. Například zrušená už byla návaznost z Opavy do Krnova. 

Neříkám, že by to bylo o politice, ale například náměstek dopravy u nás na Krajském 
úřadu je zároveň starostou obce Ludgeřovice a ta si nepřeje drážní dopravu, i když by to pro 
ně asi také bylo dobré a mají určité možnosti. Ale je to i 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 je pro ně samozřejmě blíž a 
ušetří si čas. 

4. Co by bylo do budoucna nejlepším řešením podle Vás? 

Myslím si, že nyní je nejdůležitější stabilizace veřejné dopravy. Měly by se stabilizovat 
počty spojů, linek atd. Až poté se mohou řešit věci jako třeba modernizace veřejných 
prostředků. 

 

5. Jaký názor na dopravu v ostravské aglomeraci mají, podle Vás, lidé? 

Mnoho lidí nám právě píše návrhy ohledně té železniční dopravy z Orlové. Jde ale o 
to, že na to nejsou finance, jak od nás z kraje, tak i od obce. Orlová by si ji také přála, ale 
rozpočet jim to nedovoluje. 

 



 

INTERVIEW č. 6 

Titul, jméno a příjmení respondenta:   Ing. Rostislav Jiřičný 

Pozice ve firmě (instituci):   Řídící letového provozu ŘLP ČR s.p. 

Celý název firmy (instituce):   ATCO ANS ČR 

1. Jaká je podle Vás provázanost Ostravy s okolím? 

Co se týče letecké dopravy tak hlavním vzdušným přístavem Moravskoslezského kraje, 
tedy i Ostravy je Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově. Dle mého názoru je 
provázanost tohoto letiště s okolním světem na uspokojivé úrovni. 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. Pravidelná linka do Německa by však 
měla mít alespoň 2 až 3 denní rotace, aby byla zajímavá pro business klientelu. 

A pokud se podíváme na provázanost samotného letiště s okolím, jako třeba 
s Frýdkem-Místkem, Ostravou a celkově s Moravskoslezským krajem, tak ta není příliš dobrá, 
dle mého názoru. 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. 

2. Nemělo by se navázat na to, co bylo kdysi (tramvajová doprava až do okolních 
měst apod.)? 

Co se letecké dopravy týče, tak navázat na to co bylo kdysi by se určitě nemělo. Letiště 
Leoše Janáčka bylo historicky vojenským letištěm s jedinou pravidelnou linkou do Prahy 
(mimořádně i Košice, Poprad), kterou v letním období doplňovali 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. 

3. Nemyslíte si, že vývoj byl potlačen? 

Letecká doprava je odvětví, které se stále vyvíjí a roste. 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. 

4. Co by bylo do budoucna nejlepším řešením podle Vás? 

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 CK, tedy 
zajistit si například letenku a ubytování samostatně a podobně. 



 

5. Jaký názor na dopravu v ostravské aglomeraci mají, podle Vás, lidé? 

Podle mého názoru má populace 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 5: Časové jízdné ODIS 

 

Zdroj: Tarif integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje (www.odis.cz) 

 

 

 



 

Příloha 6: Intenzita migrace mužů a žen podle věku v letech 2006 - 2010 

 

Zdroj: Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje 

 


