
Stanoviska k požadavkům na březnovou změnu JŘ v roce 2011 
 
1) spoj linky A s odjezdem ve 14:11 z Koksovny prodloužit až na Jižní bránu (přípoj 
na B2 s odjezdem ve 14:27 
- bude realizováno (zpáteční spoj ve 14:28 z Jižní brány). 
 
2) spoj linky A s odjezdem ve 14:55 ze Zářičí prodloužit až na Jižní bránu (přípoj na 
B2 s odjezdem v 15:07 a přípoj na linku 62 na Hlavní bráně) 
- bude realizováno dle bodu 9. 
 
3) Prodloužit přestupní časy mezi linkou 41 a linkami B1 a B2 (minimálně na 5 minut) 
+ navázat linku B2 s odjezdem v 5:27 z Jižní brány na linky veřejné dopravy (ta 
odjíždí nevytížená a následný spoj A v 5:32 směr Licí pás je přetížen) + zreálnit JŘ 
linky 41 (trvalá zpoždění) 
- spoj linky B2  s odjezdem v PD v 5:14 z Vratimovské brány bude opožděn na 5.16 a 
spoj 5:27 z Jižní brány bude opožděn na 5.30. Důvodem je zajištění časové rezervy 
od linky 41 na Vratimovské bráně a lepší využití spoje s odjezdem v 5:27 z Jižní 
brány. Spoj linky B1 s odjezdem v PD v 5:14 h z Vratimovské brány bude opožděn 
na 5:16. V pracovní dny budou spoje linky 41 z Výškovic 12.41 a 13.01 uspíšeny na 
12.36 a 12.56 z důvodu stihnutí následných interních rozvozů (zároveň bude uspíšen 
spoj linky 21 z Horní Datyně na 12:57 a linky č. 322 na 12.04 z Morávky). DPO 
prověřil jízdní dobu u linky 41 - její nedodržování v prosinci bylo způsobeno 
sněhovou kalamitou a zajížděním k Tescu, kde v předvánočním období byla zvýšená 
kumulace automobilů a cestujících; nepravidelný vliv má rovněž železniční přejezd ve 
Vratimově.. 
 
4) zavést každodenní pevný spoj linky B1 s odjezdem z Jižní brány směr Minihuť ve 
23 minutě a na tento navázat spoje veřejné dopravy (s dojezdem na Hlavní bránu 
max. v 18. minutě resp. na Jižní bránu ve 20. minutě; s dojezdem na Kartonážku 
max. v 11. minutě = 5 minut na přestup + 7 minut jízdní doba na Jižní bránu) 
- spoje linky B1 s odjezdy celotýdenně ve 21:34 a v SN v 5:34 a 13:34 z jižní brány 
budou uspíšeny na odjezdy 5:27, 13:27 a 21:27. Důvodem je včasný návoz do 
oblasti Šrotoviště a JRH a zároveň zachování návazností od vlaků na Jižní bráně. 
 
5) uspíšit linku č. 554 s příjezdem na Hlavní bránu v 6:29 o 5 minut (aby byl 
zachován přípoj na spoj linky A v 6:30 z Hlavní brány směr Koksovna SB (interní spoj 
nelze opozdit jelikož je navázán na linku 387 ze Zářičí na Lučinu) 
- bude uspíšena o 5 minut (příjezd v 6:24). 
 
6) prodloužit spoj linky A v 6:25 ze Zářičí až na Jižní bránu (stejně tam jede režijně) 
- bude prodloužen. 
 
7) prodloužit spoj linky A s odjezdem v 5:01 z Koksovny až na Licí pás 
- spoj linky A v PD v 5:01 z Koksovny (nově bude veden až ze Zářičí v 5:05 – viz bod 
18) bude prodloužen na Licí pás (mimo Soustružnu válců), zpáteční spoj v 5:24 ze 
SJV pojede již v 5:22 z Licího pásu (mimo Soustružnu válců). 
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8) zavést spoj linky 444 ze Šumbarku (přes Šumbark) i kolem 5. hodiny ranní a 
zavést spoj linky 444 po ranní směně na Šumbark (přes Šumbark) 
- spoje 870444/5 a 26 v PD budou vedeny závlekem přes zastávku 
Havířov,Šumbark, Obránců míru a to tak, aby dojezd na AMO i odjezd z AMO zůstal 
zachován. Důvodem je provedené uspíšení dosavadního spoje ze Šumbarku na 
nevhodný čas a absence zpátečního spojení. 
 
9) linku A ve 14:45 na Licí pás ukončit na Hlavní bráně a linku A ve 14:55 na Hlavní 
bránu prodloužit na Licí pás (mimo Soustružnu válců) a tuto zavést již z Koksovny 
místo spoje v 15:01 (zajištění přípoje na linku 62 na Hlavní bráně + přípoje na linku 
B2 na Jižní bráně) 
- spoj linky A s odjezdem v PD ve 14:11 z Jižní brány a příjezdem ve 14:18 na Zářičí 
pojede zpět ve 14:45 ze Zářičí na Hlavní bránu (příjezd 14:50). Poté pokračuje jako 
spoj 870444/8 v 15:00 z NH hlavní brány do Havířova. Spoj linky A s odjezdem v PD 
ve 14:30 z Hlavní brány bude prodloužen až na Koksovnu (příjezd 14:39), odkud 
pojede ve 14:51 zpět po lince A na Jižní bránu (příjezd v 15:02) a dále jako linka B2 
v 15:02 z Jižní brány na Vratimovskou bránu (místo spoje v 15:07). Z Vratimovské 
brány přejede režijně na Licí pás a zajistí spoj s odjezdem v 15:12 bez zajíždění na 
Soustružnu válců (dnes 15:10 se Soustružnou válců) na Zářičí (příj. 15:25) a dále 
pokračuje dle stávajícího oběhu. Spoj linky A s odjezdem ve 14:40 z Hlavní brány 
bude ukončen na Zářičí (příjezd 14:45) a zpět pojede až ze Zářičí v 15:05 na Hlavní 
bránu (příjezd 15:10). 
 
10) zajistit přípoj ze všech linek 281 na linku 14 s odjezdem z Dolu Odra ve 4:59 + 
zajistit přípoj z linky 14 přijíždějící na Muglinovskou v prac. dnech v 6:41 na linku 281. 
- Veolia Transport Morava uspíší spoj 281/6 z Bolatic-Borové o 10 minut na 4:12 , 
aby byla vytvořena návaznost na linku na linku č. 14 ráno v PD. Ranní návaznost 
v PD opačným směrem, tj. z linky č. 14 na linku č. 281 je zajištěna dostatečnou 
časovou rezervou na Dole Odra – přípoj na Muglinovské není nutný. 
 
11) uspíšit linky 31 a 45 tak, aby byla min. 5 minutová rezerva na přestup z linky 45 
na linku A směr Licí pás v 17:18 na Hlavní bráně (tj. příjezd linky 45 nejpozději 
v 17:13) a min. 5 minutová rezerva na přestup z linky 31 na linku A směr Licí pás 
v 17:20 na Jižní bráně (tj. příjezd linky 31 nejpozději v 17:15) 
- Dopravní podnik Ostrava uspíší spoje linky 31 z Výškovic v PD z 16.52 na 16.50 a 
v SN z 16.57 na 16.55 (16:55 z technologických důvodů až od července) z důvodu 
zajištění návaznosti na linku A s odjezdem v 17:20 z Jižní brány na Licí pás; cestující 
linkou 45 mohou použít spoj s příjezdem v 17.06 resp. v 17:03 – viz bod 25. 
 
12) zajistit přípojové vazby mezi linkami 41 a 322 na zastávce Vratimov náměstí na 
směny a ze směn 
- z důvodu zajištění přestupní vazby z linky 322 na linku 41 ve směru na Kartonážku 
budou uspíšeny spoje linky 860322/3 na 12.04 z Morávky, Lipové a spoj 860322/7 na 
19.37 z Morávky, Bebek, proto ČSAD Frýdek-Místek prověří všechny vazby těchto 
spojů, aby mohly být také upraveny (minimálně spoj 860301/50 na odjezd 19.51 
z Kozlovic, garáž ČSAD). DPO doplní do JŘ pro řidiče poznámku o vyčkávání linky 
41 na linku 322 i v pracovní dny v 5.08 ve směru na Kartonážku. 
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13) přidat spoj linky č. 14 po 13 hodině a rovněž po 14. hodině včetně zajištění 
přípojových vazeb na zastávce Důl Odra 
- DPO zavede nové odpolední spoje linky č. 14 z Hlučínské v 12:47 a z NH jižní 
brána ve 14:08. 
 
14) vybrané spoje linky 45 ukončit až na Jižní bráně a vybrané spoje veřejné dopravy 
ze směrů Poruba, Výškovice a Pískové doly ukončit až na Zářičí  
- prodloužení vybraných spojů linky č. 45 na NH jižní bránu nelze realizovat z důvodu 
narušení oběhů vozidel a z důvodu nemožnosti obsluhy zastávky NH hlavní brána 
směr Poruba spoji jedoucími z NH jižní brány; MMO + DPO argumentuje rovněž 
dostatečným množstvím navazujících spojů obsluhujících zastávku NH jižní brána; 
- pro vedení spojů na Zářičí byl odeslán požadavek na MMO – vyjádření MMO je 
zamítavé. 
 
15) optimalizovat linky 444 do Havířova po odpolední směně i ve vazbě na interní 
dopravu AMO (ve vazbě na průzkum vytížení spojů) ve smyslu dřívějšího odjezdu 
z Jižní brány (ze Zářičí) do Havířova + navázat přípoje v Havířově 
- spoj linky A s odjezdem ve 22:01 z Licího pásu bude denně uspíšen na 21.59, zpět 
ze Zářičí pojede ve 22:15 na Hlavní bránu a režijně ke garážím (příjezd 22:21). Spoj 
veřejné dopravy 870444/22 bude denně uspíšen na odjezd z NH jižní brány ve 
22:25, ve 22:26 nabere na garážích řidiče z výše uvedené linky A a pokračuje do 
Havířova. Spoj 870444/20 bude uspíšen na odjezd ze Zářičí ve 22:22 – dále viz bod 
22. 
 
16) optimalizovat víkendové spoje linky 554 (opozdit příjezdy na směnu + uspíšit 
odjezdy ze směny) 
- spoje 554/1, 9, 13 v SN s odjezdy 4:30, 12:30, 20:30 z Orlové-Lutyně, AN budou 
opožděny na 4:35, 12:35 a 20:35. Na základě dopravního průzkumu budou spoje 
linky A v SN z Hlavní brány v 6:21, 14:21, 22:21 zrušeny a spoje 554/14, 6, 4 v SN 
s odjezdy z NH jižní brána v 6:35, 14:35, 22:35 budou uspíšeny na 6:20, 14:20, 
22:20. Spoje linky A s odjezdy z Koksovny v SN v 6.01, 14.01 a 22.01 budou vedeny 
až na Jižní bránu. 
 
17) v novém JŘ upozornit na spoje, které po dojetí kontinuálně pokračují jako jiná 
linka (skutečnost uvést v poznámkách JŘ) 
- v novém jízdním řádu interní dopravy budou uvedeny poznámky u spojů, které 
kontinuálně přejíždějí z linky A na linku B1 nebo B2, resp. obráceně. 
 
18) zajistit přípoj linek 31 a 45 na linku A ve 4:50 z Hlavní brány směr Koksovna 
- spoj linky A s odjezdem v PD ve 4:50 z Hlavní brány bude zkrácen po Zářičí, odkud 
se  vrátí zpět v 5:05 na Licí pás (viz bod 7). Namísto něj bude spoj s odjezdem v PD 
v 5:00 z Hlavní brány prodloužen na Koksovnu (příjezd 5:09) a zpátky pojede v 5:11 
z Koksovny na Licí pás. Důvodem je zlepšení návaznosti od linek veřejné dopravy č. 
31 a 45 ve směru na Koksovnu. 
 
19) spoj linky A ve 13:10 z Hlavní brány zavést již ve 13:08 z Jižní brány až na 
Koksovnu; spoj linky A ve 13:00 z Hlavní brány na Koksovnu zkrátit na Zářičí 
- spoj linky A v PD v 13:10 z Hlavní brány bude veden již z Jižní brány v 13:08 a 
prodloužen na Koksovnu (příj. 13:19), odtud v 13:21 zpět na Licí pás (příjezd 13:40). 
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Spoj linky A v PD v 13:00 z Hlavní brány bude ukončen na Zářičí ve 13:05, zpáteční 
spoj bude veden ve 13:15 ze Zářičí na Licí pás. 
 
20) uspíšit odjezd linky A z Koksovny z 21:56 na 21:51 směr Jižní brána 
- bude zajištěno (spoje pojedou v 51. a 01. minutě). 
 
21) uspíšit odjezdy linky 62 z Hrabůvky v So+Ne a na noční směny (zaměstnanci 
nestíhají spoje linky A ve 21. minutě z Hlavní brány směr Koksovna) 
- Dopravní podnik Ostrava uspíší spoje linky 62 z HD Hlubina v PD večer na 21.06 a 
v SN na 5.06, 13.06 a 21.06. 
 
22) nastavit časovou rezervu mezi spojem linky A s dojezdem na vnitřní Zářičí ve 
22:26 a spoje 444 s odjezdem z vnějšího Zářičí rovněž ve 22:26 (lidé sprintují mezi 
vnější a vnitřní zastávkou) 
- v pracovní dny bude uspíšen spoj linky A s odjezdem ve 22:21 na 22:14 z Hlavní 
brány na Zářičí (příjezd 22:19). Poté odjede z NH Zářičí jako 870444/20 ve 22:22. 
Tímto je dána požadovaná časová rezerva mezi linkou A a 870444 (stejné vozidlo). 
Budou sjednoceny odjezdy posledních spojů linky A ze Zářičí na jižní bránu – denně 
z 22.20 na 22.15 a v SN z 6.20 na 6.15 a z 14.20 na 14.15. 
 
23) u linek B1 přidat k označení linky a cílové stanice linky doplňující informaci „přes 
Šrotoviště“ (pro lepší orientaci zaměstnanců nastupujících na Hlavní bráně) 
- orientace cestujících u linky B je dána číslicí 1 nebo 2 za písmenem linky. Symboly 
B1 jsou označeny spoje jedoucí ve směru hodinových ručiček, B2 pak spoje jedoucí 
proti směru hodinových ručiček. Doplnění dalšího označení by mohlo mást 
zaměstnance, kteří si již zvykli na stávající označení, nebude proto realizováno. 
 
24) opozdit spoj linky 444 s odjezdem ze Zářičí v 15:21 o 9 minut (zajištění přípoje 
z linky A s příjezdem na Zářičí v 15:25) 
- spoj linky 870444/18 s odjezdem z NH jižní brána v 15:12 bude opožděn na 15:21. 
 
25) uspíšit spoje č. 9 a 45 tak, aby cestující stihli interní spoj linky A v 17:08 z Hlavní 
brány (v horším případě opozdit interní linku), tj. uspíšit příjezd na max. 17:03. 
- na lince č. 9 z Poruby vozovny v pracovní dny budou prohozeny spoje Hranečník a 
NH jižní brána v odpolední špičce (příjezd na NH hlavní brána v 16:58 a 17:18), v 
sobotu a neděli spoj v 16.30 z Poruby bude prodloužen na NH jižní brána (příjezd 
v 17:04). Spoj linky č. 45 v sobotu a neděli v 16.39 ze Slavíkovy bude uspíšen na 
16.36 (příjezd v 17:03), v pracovní dny mohou zaměstnanci použít spoj linky 45 
s příjezdem 16.51. 
 
26) opozdit spoje linky č. 9 s odjezdem z Jižní brány v 6:08 a 22:09 ve všední den a 
v 6:09, 14:08 a 22:09 v SO + NE za účelem navázání přípoje na interní spoje linky A 
z Licího pásu (příjezdy rovněž v osmé resp. deváté minutě) 
- spoje linky č. 9 nelze s ohledem na potřebu koordinace s dalšími linkami opozdit. 
Po 6. hodině jede v pracovní den další spoj linky 9 z NH jižní brána v 6.20. Večer a o 
víkendu mohou zaměstnanci využít spoj linky č. 14 odjíždějící v 15. minutě a na 
Výstavišti či u Elektry přestoupit na další tramvajové linky směr Mariánské Hory a 
Poruba; 
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- za účelem vytvoření přípojové vazby bude denně večer a o víkendech ráno a 
odpoledne o 2 min. uspíšen příjezd linky A na Jižní bránu (z Licího pásu, příjezd v 7. 
minutě). 
 
27) zajistit delší přestupní čas ze spojů linky A od Koksovny po 6., 14. a 22. hodině 
na spoje linky 45 na Hlavní bráně (2 minuty nestačí) přednostně posunutím odjezdu 
spojů linky 45 
- bude zajištěno úpravou odjezdů linky A z Koksovny na 51. a 01. minutu. 
 
28) za účelem stihnutí spoje linky A z Hlavní brány v 5:21 a ve 21:21 na Koksovnu 
sjednotit příjezdy linky 45 na zastávku NH hlavní brána denně po 21. hodině a o 
víkendech po 5. hodině nejpozději v 16. minutě (místo dojezdů v 19. resp. 23 
minutě). 
- příjezdy linky 45 na zastávku NH hlavní brána budou denně po 21. hodině a o 
víkendech po 5. hodině uspíšeny na 5:16 a 21:16. 
 
29) uspíšit spoje 860326-5 a 860326-1 z Frýdku-Místku 
- příjezdy na zastávku NH hlavní brána budou uspíšeny na 5:21 (-2 minuty) a 13:21 (- 
8 minut). 
 
30) vést vybrané spoje linky 38 až na Zářičí 
- prodloužení spojů linky č. 38 na NH Zářičí nebude realizováno neboť je dostatečně 
zajištěno z oblasti Bartovic linkami č. 45, 29 a 387 (stanovisko Magistrátu města 
Ostravy). 
 
31) opozdit o 2 minuty linku A s odjezdem z Jižní brány v 6:28 (z důvodu zajištění 
přípoje z linky 31 s příjezdem na Hlavní bránu v 6:27) 
- spoj linky A s odjezdem v PD z Jižní brány v 6:28 bude opožděn na 6:30. 
 
32) vést spoj linky A s příjezdem na Zářičí v 6:15 (příp. v 6:25) až na Koksovnu SB 
(přípoj od linky 387 v 6:09) 
- spoj linky A s odjezdem v PD z Licího pásu v 6:10 a příjezdem na Zářičí v 6:25 
bude prodloužen až na Koksovnu SB (přípoj na Zářičí od linky 387 v 6:09 a od 
870444 v 6:18) a poté zajistí spoj linky 870444/4 s opožděným odjezdem v 6:30 z NH 
Zářičí. 
 
33) prověřit reálnost jízdní doby linek č. 14 ve vazbě na trvalá zpoždění (3-4 min.) po 
noční směně + posunout odjezd linky 56 z Přívozu za účelem prodloužení 
přestupního intervalu (nyní pouze 2 min.) 
- Spoj linky č. 14 v PD bude uspíšen o 3 minuty (odjezd v 6:15 z NH jižní brána), aby 
byla eliminována trvalá zpoždění a byl umožněn přestup v Přívoze na návazné linky 
(zejména 56 a 281). 
 
34) zavést spoj linky B2 navazující na 1. spoj linky 41 po 13. hodině z Vratimovské 
brány na Hlavní bránu (dojezd linky 41 maximálně ve 13:10, přestupní doba od 13:10 
do 13:15, odjezd B2 ve 13:15, příjezd na VP ve 13:21, přestup na linku A směr 
Koksovna ve 13:23) 
- bude zaveden nový spoj linky B2 navazující na 1. spoj linky 41 po 13. hodině 
(příjezd 13:10 na Kartonážku): odjezd Jižní brána 13:08, Vratimovská brána 13:15, 
Vysoké pece 13:21 (přestup na linku A směr Koksovna ve 13:23), příjezd na Hlavní 
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bránu 13:24. Poté vůz odjíždí jako nový spoj linky A v 13:25 z Hlavní brány na Zářičí, 
odkud pokračuje dle svého turnusu ve 13:58 směr Jižní brána. 
 
35) ad bod 3) = spoj linky B2 musí odjet nejpozději v 5:16 abychom nerozvázali 
přípoj na Vysokých pecích na linku A směr Koksovna (v 5:23) 
- viz bod 3. 
 
36) zajistit zpravení řidičů linky 41 povinnost vyčkat na přípoje na zastávce Vratimov 
náměstí 
- řidiči linky 41 mají povinnost vyčkat na přípoje na zastávce Vratimov náměstí. 
 
37) uspíšit spoj linky A v 15:00 na Zářičí anebo opozdit spoj linky 444 v 15:07 ze 
Zářičí tak, aby byla vytvořena přípojová vazba 
- spoj linky A s odjezdem v 15:00 z Hlavní brány na Zářičí bude uspíšen o 5 minut, 
aby byla vytvořena přípojová vazba na Zářičí na spoj 870444/8 s odj. 15:07 (spoj 
linky A je dle bodu 38 veden již z Jižní brány). 
 
38) prodloužit spoj linky A ve 14:35 ze Zářičí až na Jižní bránu za účelem vytvoření 
přípojové vazby na vlaky směr Český Těšín a Frýdek-Místek (odjezd ze ŽST 
Ostrava-Kunčice ve 14:59) 
- spoj linky A ve 14:35 ze Zářičí bude prodloužen až na Jižní bránu (příj. 14:42) za 
účelem vytvoření přípojové vazby na vlaky směr Český Těšín a Frýdek-Místek 
(odjezd ze ŽST Ostrava-Kunčice ve 14:59). Následný spoj (dnes odj. 15:00 z Hlavní 
brány) bude veden již z Jižní brány ve 14:53 (uspíšení spoje viz bod 37). 
 
39) zajistit přípoj linky 39 na linku 62 na zastávce Dřevoprodej. Dnes oba spoje 
dojíždějí resp. mají dojíždět na tuto zastávku v 6:16, nicméně spoj 62 většinou ujíždí 
(opozdit linku 62, lépe však uspíšit linku 39) 
- DPO zajistí přípoj linky 39 na linku 62 na zastávce Dřevoprodej. Linka 62 pojede o 3 
minuty později (39 nejde uspíšit – má pravidelný interval). 
 
40) pro tramvaj č.14, která přijíždí na zastávku NH hlavní brána v 5,12 hod. posunout 
odjezd autobusu B1 s odjezdem 5,15 cca o 3-4 min. (5,17 - 5,19 hod. dle možností)  
a to samé u tramvají č.14 s příjezdem na Hl.bránu 5,23 hod. (5,27-5,29 hod.). 
- z důvodu návaznosti z tramvaje č.14, které přijíždí na zastávku NH hlavní brána 
v 5:12 a 5:23 hod. budou posunuty odjezdy linky B1: spoj v 5:15 z Hlavní brány bude 
opožděn na 5:17 a spoje s odjezdy v 5:25, 5:35 a 5:45 z Hlavní brány budou 
opožděny na 5:27, 5:37 a 5:47. 
 
41) zavést spoj linky 41 po 17. hodině až na zastávku Kartonážka 
- dle stanoviska DPO by šlo prodloužit spoje pouze s příjezdem v 50.(PD) resp. 
47.(SN) minutě (z důvodu návaznosti na vlakové spoje ve Vratimově) za podmínky 
finanční úhrady městem Vratimov – pro začátek směn v 18:00 h resp. v 17:45 
nevyhovující. 
 
42) Spoj linky A s odjezdem v 15:15 ze Zářičí bude z důvodu nulového využití 
zrušen. 
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Ostatní požadavky: 
 
1) zvýšit kapacitu spoje linky 62 s odjezdem ve 4.50 z Dvouletek 
- na první dva ranní spoje budou nasazeny kloubové autobusy 
 
2) zvýšit kapacity linky 45 s odjezdy ze Slavíkové ve 4:27, 4:47 a 12:47 
- DPO + KODIS prověřili vytížení spojů linky 45 a nezjistili žádný problém 
s přetížením autobusů: 
- spoj v 4.27 ze Slavíkovy přiváží na NH učiliště 32 cestujících 
-spoj v 4.47 ze Slavíkovy přiváží na NH učiliště 30 cestujících 
- spoj v 12.47 ze Slavíkovy přiváží na NH učiliště 37 cestujících 
- kapacita autobusu je 70 cestujících, tzn. vytížení je z cca 50%. 
 
3) zvýšení kapacity linky 14 s odjezdem ve 4:47 z Hlučínské  
- DPO + KODIS prověřili vytížení spoje linky 14 s tím, že s ním cestuje cca 80 
cestujících při kapacitě vozu 110 cestujících, vytížení je tedy cca 70%. Z tohoto 
důvodu nebude DPO přidávat další vůz do tohoto spoje. Na základě neustávajících 
připomínek byl DPO+KODIS požádán o opětovné prověření vytíženosti spoje a 
přehodnocení závěrů. 
 
4) zajistit návaznost linky 14 po odpolední směně na autobusové linky  č. 70, 72, 281 
- vyjádření KODIS: Odjezdy jmenovaných autobusů ze zastávky Muglinovská jsou následující: 
linka 70 22.44, linka 72 PD nejede, SN 22.49, linka 281 22.41.Nejmenší čas na přestup je tedy 5 min. 
(na Dole Odra 7 min.), což by mělo být dostačující i pro vykrytí případných provozních zpoždění linky 
14.  Ani z textu připomínky není patrné, že by se někdy stalo, že by nějaký autobus někomu ujel (ani 
ve dnech sněhové kalamity), je to jen obava, že by se to mohlo stát.  Nepovažujeme proto v tuto 
chvíli za potřebné doplňovat povinnost vyčkávání autobusů na příjezd linky 14 – řešili bychom to 
pouze v případě, kdyby se stalo, že by autobus opravdu ujel. 
 
5) osvětlit chodník mezi vnitřním a vnějším přestupním terminálem na Zářičí 
- 28. 1. 2011 došlo ke zprovoznění stávajících osvětlovacích těles. 
 
6) zavést spoj interní dopravy na Zářičí (linka A) k prvnímu rannímu spoji linky 45 
(příjezd na NH hlavní brána ve 4:31) 
- interní linku A nelze zavést vzhledem k nedostupnosti náležitostí dopravce v tak 
brzkou dobu; 
- linku 45 nejde opozdit vzhledem nutnosti zajištění protisměrného spoje, který nelze 
upravit (stanovisko DPO). 
 
7) zajistit návaznost mezi linkou 77 a 31 ve 12:32 na zastávce Kino Luna 
- DPO zavede poznámku v JŘ pro řidiče linky 31 aby vyčkal na přestup cestujících 
z linky 77, pokud tato bude na dohled (linku 77 nelze uspíšit a linku 31 nelze opozdit 
– stanovisko DPO). 
 
8) zajistit návaznost linky 31 po 18. hodině na zastávce Kotva na linku 48 
- linka č. 48 má pevný interval a návaznosti na trolejbusy – nelze opozdit (stanovisko 
DPO) 
- linka 31 má návaznosti na linku A interní dopravy – nelze uspíšit. 
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9) upravit odjezdy linky 45 po 18. hodině ze zastávky NH hlavní brána za účelem 
zkrácení přestupního intervalu mezi interní linkou A a linkou 45 
- na lince 45 bude zaveden interval s odjezdy v 17:03, 17:23, 17:43 a 18:03, 18:23 a 
18:43. 
 
10) prověřit opožďování linky 31 s pravidelným příjezdem na zastávku NH hlavní 
brána ve 21:15 
- DPO provedl průzkum s následujícím zjištěním: Provedli jsme namátkovou kontrolu našich 
řidičů ze spoje linky č. 31, který má na zastávku NH hlavní brána příjezd v 21,15h. Kontrola byla 
provedena ve dnech  12.1. 2011 – příjezd v 21,16h, 13.1. 2011 – příjezd v 21,15h, 14.1. 2011 – příjezd 
21,17h, 15.1. 2011 – příjezd v 21,15h, 16.1. 2011 – příjezd v 21,16h, 20.1. 2011 – příjezd v 21,16h.  
Výsledky naší kontroly údajné 7 minutové zpoždění nepotvrzují. Stane‐li se, že se linka č. 31 opozdí, 
potřebujeme k odstranění příčiny znát konkrétní datum. 
 
11) vést vybrané spoje linky 60 po 14. hodině a linky 31 po 18. hodině až do 
Výškovic (nyní jedou pouze na zastávku Kotva) 
- dle stanoviska DPO je současné rozvržení a nabídka spojů do Výškovic (včetně 
tramvajových) dostačující; prodloužení zmiňovaných spojů by bylo podmíněno 
finanční úhradou. 
 
12) rozmělnit místa pro zastavování autobusů na zastávce NH hlavní brána 
- provedeno k 30. 1. 2011. 
 
13) posílení a úprava vedení linek interní dopravy na noční směny a o víkendech na 
SJV 
- linky jsou vedeny tak, aby byly v max. možné míře zachovány přípoje z a na linky 
veřejné dopravy; vzhledem k počtu cestujících, počtu nasazených autobusů a jejich 
oběhům nelze přidat další spoje; časové vedení spojů linek A a B a trasování linky B 
je vedeno v intencích původního JŘ linek 41 a 525 (tj. platného do 12. 12. 2010). 
 
14) posílit anebo uspíšit linku č. 14 večer a o víkendech 
- posílení (tj. přidání dalšího spoje) není vzhledem vytížení stávajících spojů reálné 
(MMO s DPO nebudou financovat nevytížené spoje); 
- uspíšení spojů není proveditelné z důvodu mnoha přípojových návazností 
v Přívoze. 
 
15) vést spoj linky 375 alespoň na ranní a odpolední již ze zastávky Fryčovice 
Chamrád + zajistit přípojovou vazbu z linky 375 po ranní směně na linku 910374 
směr Fryčovice 
- vyjádření KODIS: vzhledem k nízkému vytížení spojů v úseku Brušperk‐Fryčovice bylo 
přistoupeno ke zkrácení linky pouze do Brušperka s tím, že v Brušperku jsou zajištěny přípojové 
vazby; problém se spojem po ranní směně je vyřešen následovně: od 12.12.2010 byl spoj 11/375 
opožděn o 3 min. s příjezdem na zastávku Brušperk,střed v 14:56 hod. tj. 1 min. po pravidelném 
odjezdu 5/910374 (směr Fryčovice), přičemž tento spoj vyčká příjezdu spoje linky 375; tato návaznost 
není uvedená v jízdním řádu, ale dle vyjádření dopravce je zajištěna, tak jako byla zajištěna do 
12.12.2010; zajištění této návaznost KODIS v minulém týdnu 2x ověřoval a autobus linky 910374 
opravdu vyčkal příjezdu spoje 11/375; v termínu celostátních změn JŘ, ve kterém budou na lince 
910374 prováděny změny, bude zároveň u spoje 5 provedena úprava času odjezdu z Brušperka na 
14:56 hod. 
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16) požadavek DPO na opoždění příjezdu spoje linky 41 na zastávku Kartonážka 
v PD ze 6:10 na 6:15 
- bude realizováno - na linku 41 s příjezdem v 6:15 bude navázán spoj linky B1 
s odjezdem z Vratimovské brány v 6:20 (uspíšení současného odjezdu v 6:34), 
příjezdem na Jižní bránu v 6:27, kde bude vytvořena přípojová vazba na linku A směr 
Koksovna SB (odjezd v 6:30). 
 
 
 
Vysvětlivky: 
PD = pracovní dny 
SN = soboty, neděle 
MMO = Magistrát města Ostravy 
KODIS = Koordinátor ODIS 
ODIS = ostravský dopravní integrovaný systém 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  
Ing. Libor Myslivec 
závod 5 – Doprava 
Dne: 21. 2. 2011 
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