
Zrušené zastávky veřejné osobní dopravy: 

  

Železniční doprava 

V novém jízdním řádu se počítá se zavedením nového spoje na lince z Frýdku-Místku do Ostravy ve večerních hodinách  
(příjezd Ostrava-Kunčice denně ve 21:17 h).  

  

Tramvajová doprava 

Dojde k prodloužení tramvajové linky č. 14 do trasy Hlučínská – NH jižní brána tak, aby svým rozsahem provozu nahradila stávající spoje linky č. 32. 

Nový stav linkového vedení: 

Autobusová doprava – ODIS 

Zrušení dopravní obsluhy výše uvedených zastávek uvnitř areálu AMO veřejnou dopravou společně s optimalizací provozu na základě dopravních průzkumů vyvolá následující dopady do 
organizace autobusových linek ODIS: 

Dojde k následujícím změnám linkového vedení: 

NH jídelna  – přilehlé okolí je v docházkové vzdálenosti zastávky „NH hlavní brána“, zastávka bude nadále  obsluhována vnitropodnikovou dopravou

NH vysoké pece  – zastávka bude nadále obsluhována vnitropodnikovou dopravou

NH koksovna  – zastávka (nově uvnitř areálu) bude nadále obsluhována vnitropodnikovou dopravou

NH Zářičí  – zastávka bude přemístěna mimo objekt, zastávka uvnitř objektu bude obsluhována nadále  vnitropodnikovou dopravou

NH SJV  – zastávka bude obsluhována nadále vnitropodnikovou dopravou

NH soc. budova  – zastávka bude obsluhována nadále vnitropodnikovou dopravou 

9 Poruba vozovna (Vřesinská) – Svinov mosty horní zastávka – Nám. Republiky – Hranečník – NH hlavní brána – NH jižní brána

  zachován stávající rozsah provozu s výjimkou  
1 páru spojů v pracovní dny – příjezd NH jižní brána 13:35 h, odjezd 13:58 h – který bude nahrazen linkou č. 14

14 Hlučínská – Výstaviště – Hranečník – NH hlavní brána – NH jižní brána

 rozsah provozu:  
NH jižní brána příjezdy v pracovní dny cca 5:20, 5:30, 13:20, 13:30, 21:20 h, o víkendu cca 5:20, 13:20, 21:20 h ;  
NH jižní brána odjezdy v pracovní dny cca 6:05, 6:15, 14:05, 14:15, 22:15 h, o víkendu cca 6:15, 14:15, 22:15 h

4 odklonění linky č. 29 v úseku NH Zářičí – NH hlavní brána přes zastávku Vratimovská, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou; posilový ranní spoj bude 
ukončen již na zastávce NH Zářičí, odkud bude rovněž vyjíždět zpět.

4 na lince č. 31 zavedení nových spojů v úseku Výškovice – NH hlavní brána, případně NH jižní brána převedených z linky č. 60. Naopak na linku č. 60 budou převedeny všechny 
zrychlené spoje z obou stávajících linek č. 31 a 60.

4 zrušení linky č. 32 v celém úseku. Spoje z Píště, resp. Hlučína budou převedeny do linek č. 70 a 72 a ukončeny v Přívoze v Sadu B.Němcové. Na zastávce Důl Odra bude zajištěn 
přestup na tramvajovou linku č. 14.

4 zkrácení linky č. 38 do trasy Nám.Republiky – Pod Tratí. Spojení Bartovic s areálem AMO bude na základě požadavku městského obvodu Radvanice a Bartovice místo linky č. 38 nově 
zajišťovat prodloužená linka č. 45

4 zkrácení linky č. 41 na zastávku Kartonážka, tj. zrušení spojů v úseku Kartonážka – NH Zářičí, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou

4 změna trasy linky č. 45  do trasy Slavíkova – NH hlavní brána - Ještěrka, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou. Na lince bude nově zřízena zastávka 
Poruba vozovna i ve směru z Kunčic. Nově bude linka č. 45 vybranými spoji prodloužena ze zastávky NH hlavní brána po ulicích Vratimovské, Rudné, Fryštátské a Těšínské na zastávku 
Bartovice Ještěrka, čímž nahradí stávající spojení Bartovic s areálem AMO linkou č. 38.

4 zkrácení linky č. 57 na zastávku NH hlavní brána, tj. zrušení spojů v úseku NH hlavní brána – NH Zářičí – NH koksovna/Václavek, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny 
vnitropodnikovou dopravou

4 odklon linky č. 60 do trasy Výškovice – NH hlavní brána – NH jižní brána, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou. Číslem 60 budou nově označeny 
všechny zrychlené spoje z obou stávajících linek č. 31 a 60.

4 na lince č. 62 zavedení nových spojů v úseku Hrabůvka - NH hlavní brána, převedených ze zrušené linky č. 63

4 zrušení linky č. 63, všechny spoje budou včleněny do linky č. 62, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou

4 zkrácení linky č. 65  do trasy Slavíkova – NH hlavní brána, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou. Na lince bude nově zřízena zastávka Poruba 
vozovna i ve směru z Kunčic.

4 zrušení  linky č. 80. Spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou. Větev z/do Řepišť bude nahrazena integrací linky č. 860322 do ODIS (nově pod číslem 
322) a s doplněním chybějících zastávek u spoje na ranní směnu v pracovní dny. Větev z/do Horních Datyň bude nahrazena přestupem z linky č. 21 na linku č. 41 ve Vratimově, resp. 
na linky č. 31 a 45 na Frýdecké.

4 zkrácení linek č. 375 a 675 na zastávku NH hlavní brána, tj. zrušení spojů v úseku NH hlavní brána – NH Zářičí, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou

4 odklonění linky č. 387 v úseku NH Zářičí – Vratimovská na ulici Šenovskou a Rudnou, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou, spojení v úseku 
Vratimovská – NH jižní brána bude nahrazeno linkami č. 9, 14, 29, 31, 45, 57, 62 (spoje ukončené na zastávce NH jižní brána budou trasovány rovněž po ulicích Šenovské a Rudné a 
dále po ulici Vratimovské). Linka nově obslouží zastávku Václavek (náhrada za linku č. 57).

4 odklonění linky č. 554 v úseku Petřvald – NH hlavní brána přes zastávku Vratimovská, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou. Na lince bude doplněna 
zastávka Ostrava,Radvanice,Fryštátská. 

29 
 

Bazaly – Petřvald rozcestí – Šenov náměstí – NH Zářičí – Vratimovská - NH hlavní brána – NH jižní brána 
• zachován stávající rozsah provozu, pouze s případným mírným uspíšením spojů z důvodu prodloužení trasy. Ranní posilový spoj bude ukončen na zastávce NH Zářičí.

31 
 

Výškovice – Hotel Bělský les – NH hlavní brána – NH jižní brána 
• zpravidelnění intervalu ve špičku v zatíženém směru na 10 minut, přičemž posílení na kratší interval v časech kdy to je potřeba bude řešeno spoji linky č. 60 (rychlé spoje)

32 zrušena

41 Výškovice – Poliklinika – Śídlovec  – Vratimov nám. – Kartonážka 
• zachován stávající rozsah provozu

45 Slavíkova – Městský stadion – NH hlavní brána – Fryštátská – Ještěrka 
• zachován stávající rozsah provozu v úseku Slavíkova – NH hlavní brána, s výjimkou: 
    o sloučení dvou ranních spojů v pracovní dny s odj. 4:22 a 4:37 h ze Slavíkovy do jednoho spoje s odjezdem 4:27 h pro nevytíženost 
    o zrušení posledního spoje s odj. celotýdenně 22:38 h z NH hlavní brány pro nevytíženost 
• do Bartovic prodlouženy spoje s odjezdem od NH hlavní brána  
    v pracovní dny v 6:21, 8:06, 12:41, 14:16, 16:11, 20:26, 22:33 h,  
    o víkendu v 6:06, 12:46, 14:26, 20:23, 22:33 h 
 • z Bartovic příjezdy na NH hlavní brána  
     v pracovní dny v 5:18, 6:58, 8:48, 13:28, 14:58, 16:58, 21:12 h,  
     o víkendu v 5:17, 6:52, 13:22, 15:12, 21:12 h

57 Pískové doly – Mírové nám. – NH hlavní brána 
• zachován stávající rozsah provozu

60 Výškovice – Hotel Bělský les – NH hlavní brána – NH jižní brána (zrychlené spoje) 
• linka nově zahrnuje pouze zrychlené spoje linky č. 31 a to pouze v časech, kdy je kapacita pravidelné linky č. 31 v intervalu 10 minut nedostatečná

62 Dvouletky – Hrabůvka kostel – NH hlavní brána – NH jižní brána 
• zachován stávající rozsah provozu linek 62 a 63

63 zrušena
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Autobusová doprava – mimo ODIS 

Zrušení dopravní obsluhy výše uvedených zastávek veřejnou osobní dopravou – autobusových linek dosud mimo ODIS - vyvolá následující dopady do organizace a rozsahu provozu: 

Dojde k následujícím změnám linkového vedení: 

Popis organizace vnitropodnikové osobní dopravy 

Vnitropodniková osobní doprava v současné době plní pouze doplňkovou úlohu, zajišťuje spojení zejména do lokalit vzdálených od zastávek veřejné osobní dopravy.  V situaci, kdy veřejná 
osobní doprava dle návrhu přestane obsluhovat zastávky umístěné uvnitř objektu AMO, se význam vnitropodnikové osobní dopravy zásadně zvýší. 

Zastávky vnitropodnikové dopravy 

Umístění jednotlivých zastávek je zobrazeno v návrhu jednotlivých tras v příloze. 

  

Zrušené zastávky vnitropodnikové dopravy: 

JRH trafo – zastávka bude nahrazena zastávkami JRH kantýna nebo Koksovna SB. 

  

Návrh trasování linek vnitropodnikové dopravy 

Nový systém vnitropodnikové dopravy je tvořen: 

kyvadlovou linkou provozovanou celotýdenně v době střídání směn a navíc v dopoledních hodinách pracovních dnů (linka A)  

okružní linkou provozovanou celotýdenně v době střídání směn (linka B, ve směru hodinových ručiček B1, proti směru B2)  

Navrženy jsou spoje vedené v celé délce příslušné linky nebo jen v její části – v závislosti na reálné poptávce.  

65 Slavíkova – Městský stadion - NH hlavní brána (zrychlené spoje) 
• zachován stávající rozsah provozu

80 zrušena

322 Morávka – Frýdek-Místek – Vratimov náměstí – Vratimovská - NH hlavní brána – NH jižní brána 
• zachován stávající rozsah provozu, pouze s případným mírným uspíšením spojů z důvodu prodloužení trasy

375 Fryčovice,Chamrád – Paskov náměstí – NH hlavní brána  
• zachován stávající rozsah provozu

387 Mírové nám. /NH jižní brána – Vratimovská  - NH Zářičí – Lučina přehrada 
• zachován stávající rozsah provozu, avšak průběžné spoje do/z Vítkovic obsluhují objekt AMO pouze zastávkou NH Zářičí

554 Orlová, Lutyně – Vratimovská - NH hlavní brána – NH jižní brána 
• zachován stávající rozsah provozu

675 Bílovec, Výškovice – Klimkovice, kult.dům - NH hlavní brána  
• zachován stávající rozsah provoz

4 odklonění linky č. 860318 na zastávku NH jižní brána, tj. zrušení spojů v úseku NH hlavní brána – NH Zářičí, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou. 
Zároveň budou z důvodu zpřehlednění linkového vedení všechny tyto spoje vyjmuty z linky č. 860318 a začleněny do linky 860326.

4 odklonění linky č. 860322 na zastávku NH jižní brána, tj. zrušení spojů v úseku Vratimov,náměstí – NH jižní brána a NH hlavní brána – NH Zářičí, spoje uvnitř objektu AMO budou 
nahrazeny vnitropodnikovou dopravou. Linka bude zároveň integrovaná do ODIS pod číslem 322. Spoj na ranní směnu v pracovních dnech bude nově zastavovat na všech nácestných 
zastávkách ve Vratimově.

4 odklonění linky č. 870444 v úseku NH Zářičí – NH hlavní brána přes zastávku Vratimovská, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou, část spojů bude 
ukončena na NH Zářičí

4 odklonění linky č. 910383 v úseku NH Zářičí – NH hlavní  brána na ulici Šenovskou, Rudnou a Vratimovskou, spoje uvnitř objektu AMO budou nahrazeny vnitropodnikovou dopravou, 

860326 Frýdek-Místek – Paskov -  NH hlavní brána – NH jižní  brána 
• zachován stávající rozsah provozu spojů linky č. 860318 obsluhujících AMO

870444 Havířov, Podlesí -  NH Zářičí – Vratimovská - NH hlavní brána – NH jižní brána 
• zachován stávající rozsah provozu, avšak spoje s odjezdem v pracovní dny z Havířova v 5:02, 4:58, 13:00 a 21:00 h budou ukončeny na NH Zářičí a spoje s odjezdem v pracovní 
dny z Kunčic ve 14:13, 14:14 a 22:10 h budou začínat na NH Zářičí.  
• případné mírné uspíšení spojů vedených až na jižní bránu z důvodu prodloužení trasy

910383  Ostrava, ÚAN/NH jižní brána  – Vratimovská - NH Zářičí – Kaňovice 
• zachován stávající rozsah provozu

  

Depo – stávající „předsunutá“ zastávka Zářičí

Hlavní brána – stávající zastávka Ředitelství

Investiční sklad - stávající zastávka

Jídelna – stávající zastávka Hloubková

Jižní brána – přeložená zastávka uvnitř objektu AMO

JRH kantýna – stávající zastávka

Koksovna – přeložená zastávka do objektu AMO

Koksovna SB – stávající zastávka u sociální budovy

Koksovna šatna – nová zastávka

Kovárna – nová zastávka

Licí pás - stávající  zastávka

Minihuť – stávající  zastávka ZPO II

SJV - stávající zastávka

SJV SB – stávající zastávka

Slévárna - stávající zastávka

Soustružna válců - stávající  zastávka

Šrotoviště - stávající zastávka Sklad 826

Údržba VP – nová zastávka (na znamení)

Válcovna – přeložená zastávka Závod 14

Vratimovská brána – nová zastávka

Vysoké pece – stávající zastávka

Zářičí – stávající zastávka

Trasa A – trasa a zastávky: 
Licí pás – Soustružna válců – Kovárna - SJV – Investiční sklad – Slévárna – Jižní brána – Válcovna - Hlavní brána – 
Jídelna – Vysoké pece – Zářičí/Depo – Koksovna SB – Koksovna šatna - Koksovna  
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Mapy stanovišť 

 
NH hlavní brána – Hlavní brána  
(přestup na interní dopravu – zastávka Hlavní brána – areál ArcelorMittal Ostrava) 

 

 

 

 

 

Trasa B1 – trasa a zastávky: 
Jižní brána – Válcovna - Hlavní brána – Jídelna – Vysoké pece – Údržba VP (na znamení) - Šrotoviště - JRH kantýna 
– Minihuť – Vratimovská brána – SJV SB – SJV – Investiční sklad – Slévárna – Jižní brána 

Trasa B2 – trasa a zastávky: 
Jižní brána – Slévárna – Investiční sklad - SJV – SJV SB – Vratimovská brána – Minihuť – JRH kantýna – Šrotoviště – 
Údržba VP (na znamení) – Vysoké pece – Jídelna – Hlavní brána – Válcovna – Jižní brána   

Náhrada stávajících tras interního rozvozu:

525/1:   NH jižní brána – NH koksovna A

525/2:   NH jižní brána – Koksovna A

525/3:   NH jižní brána – JRH trafo B

525/4:   NH jižní brána – Závod 14 A, B

525/5:   Jižní brána – SJV – Soustružna válců – Licí pás A

525/6:   Jižní brána – SJV – Licí pás A

Rozvážecí linka: A 

Náhrada stávajících tras veřejné dopravy:

NH hlavní brána  – NH koksovna A A

NH hlavní brána – NH Zářičí   A, B A, B

NH jižní brána – Kartonážka (nově jen Vratimovská brána) B B

stanoviště 1 (nástupní a nácestná tramvajová zastávka) 
linka č. 9 směr Poruba vozovna 
linka č. 14 směr Přívoz Hlučínská  

stanoviště 2 (výstupní a nácestná tramvajová zastávka) 
linka č. 9 směr NH jižní brána 
linka č. 14 směr NH jižní brána 

stanoviště 3 (výstupní a nácestná zastávka na spojovací komunikaci u tramvajové zastávky): 
linka č. 29 – všechny spoje ve směru NH jižní brána 
linka č. 31 – všechny spoje ve směru NH jižní brána i spoje ukončené na NH hlavní brána 
linka č. 60 – všechny spoje ve směru NH jižní brána i spoje ukončené na NH hlavní brána 
linka č. 62 – všechny spoje ve směru NH jižní brána i spoje ukončené na NH hlavní brána 
linka č. 322 – všechny spoje ve směru NH jižní brána  
linka č. 387 – všechny spoje ve směru NH jižní brána 
linka č. 554 – všechny spoje ve směru NH jižní brána 
linka č. 860326 – všechny spoje ve směru NH jižní brána  
linka č. 870444 – všechny spoje ve směru NH jižní brána 
linka č. 910383 – všechny spoje ve směru NH jižní brána 

stanoviště 4 (nástupní a nácestná zastávka na ulici Vratimovské, přilehlá k objektu AMO): 
linka č. 29 – všechny spoje ve směru Bazaly 
linka č. 31 – všechny spoje ve směru Výškovice 
linka č. 60 – všechny spoje ve směru Výškovice 
linka č. 62 – všechny spoje ve směru Dvouletky 
linka č. 322 – všechny spoje ve směru Morávka  
linka č. 375 – všechny spoje ve směru Fryčovice 
linka č. 387 – všechny spoje ve směru Lučina 
linka č. 554 – všechny spoje ve směru Orlová 
linka č. 675 – všechny spoje ve směru Bílovec,Výškovice 
linka č. 860326 – všechny spoje ve směru Frýdek-Místek  
linka č. 870444 – všechny spoje ve směru Havířov 
linka č. 910383 – všechny spoje ve směru Kaňovice 

stanoviště 5 (výstupní zastávka na ulici Vratimovské, protilehlá k objektu AMO): 
linka č. 45 – všechny spoje ukončené na NH hlavní brána 
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NH jižní brána – Jižní brána  
(přestup na interní dopravu – zastávka Jižní brána – areál ArcelorMittal Ostrava) 

 

 

 

 
NH Zářičí – Zářičí/Depo  
(přestup na interní dopravu – zastávka Záříčí / Depo – areál ArcelorMittal Ostrava) 

linka č. 57 – všechny spoje ukončené na NH hlavní brána 
linka č. 65 – všechny spoje ukončené na NH hlavní brána

stanoviště 6 (nástupní zastávka na ulici Vratimovské, protilehlá k objektu AMO): 
linka č. 45 – všechny spoje ve směru Poruba 
linka č. 57 – všechny spoje ve směru Pískové doly 
linka č. 65 – všechny spoje směru Poruba

stanoviště 7 (nácestná zastávka na ulici Hloubkové): 
linka č. 45 – pouze průběžné spoje ve směru Bartovice Ještěrka 
 

stanoviště 8 (výstupní zastávka na ulici Hloubkové): 
linka č. 375 – všechny spoje ukončené na NH hlavní brána 
linka č. 675 – všechny spoje ukončené na NH hlavní brána 
 

stanoviště 1 (nástupní tramvajová zastávka) 
linka č. 9 směr Poruba vozovna 
linka č. 14 směr Přívoz Hlučínská 

stanoviště 2 (výstupní tramvajová zastávka) 
linka č. 9 NH jižní brána – konečná zastávka 
linka č. 14 NH jižní brána – konečná zastávka 

stanoviště 3 (výstupní zastávka na ulici Vratimovské): 
linka č. 29 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána  
linka č. 31 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána 
linka č. 60 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána 
linka č. 62 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána 
linka č. 322 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána 
linka č. 387 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána 
linka č. 554 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána 
linka č. 860326 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána  
linka č. 870444 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána 
linka č. 910383 – všechny spoje ukončené na NH jižní brána 

stanoviště 4 (nástupní zastávka na „vnitřní smyčce“): 
linka č. 322 – všechny spoje ve směru Morávka  
linka č. 387 – všechny spoje ve směru Lučina 
linka č. 554 – všechny spoje ve směru Orlová 
linka č. 860326 – všechny spoje ve směru Frýdek-Místek  
linka č. 870444 – všechny spoje ve směru Havířov 
linka č. 910383 – všechny spoje ve směru Kaňovice 

stanoviště 5 (nástupní zastávka na „vnější smyčce“): 
linka č. 29 – všechny spoje ve směru Bazaly 
linka č. 31 – všechny spoje ve směru Výškovice 
linka č. 60 – všechny spoje ve směru Výškovice 
linka č. 62 – všechny spoje ve směru Dvouletky 
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Kartonážka – Vratimovská brána  
(přestup na interní dopravu – zastávka Vratimovská brána – areál ArcelorMittal Ostrava) 

stanoviště 1 (nácestná zastávka, přilehlá k ulici Šenovské): 
linka č. 29 – všechny spoje ve směru NH jižní brána 
linka č. 387 – všechny spoje ve směru NH jižní brána/Mírové náměstí 
linka č. 870444 – všechny spoje ve směru NH jižní brána  
linka č. 910383 – všechny spoje ve směru NH jižní brána/ÚAN

stanoviště 2 (nástupní a nácestná zastávka, přilehlá k objektu AMO): 
linka č. 29 – všechny spoje ve směru Bazaly 
linka č. 387 – všechny spoje ve směru Lučina 
linka č. 870444 – všechny spoje ve směru Havířov 
linka č. 910383 – všechny spoje ve směru Kaňovice

stanoviště 3 (výstupní zastávka, přilehlá k objektu AMO): 
linka č. 29 – pouze spoje ukončené na zastávce NH Zářičí 
linka č. 870444 – pouze spoje ukončené na zastávce NH Zářičí 
linka č. 910383 – pouze spoje ukončené na zastávce NH Zářičí

stanoviště 1 (výstupní zastávka u vratimovské brány ve směru od Vratimova na ulici 
Popinecká) 
linka č. 41 – konečná zastávka pro všechny spoje 

stanoviště 2 (nástupní zastávka u vratimovské brány ve směru Vratimov na ulici Popinecká)  
linka č. 41 – všechny spoje ve směru Výškovice 
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