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1 SHRNUTÍ STÁVAJÍCÍCH SCHVÁLENÝCH DOKUMENT  

1.1 POSOUZENÍ VLIVU NADNÁRODNÍHO, NÁRODNÍHO A REGIONÁLNÍHO RÁMCE 

1.1.1 Nadnárodní rámec 

1.1.1.1 Bílá kniha EU – vize 

Doprava je pro naši ekonomiku a spole nost zásadní. Mobilita je d ležitá pro vnit ní trh i životní úrove  
ob an , jimž umož uje využívat svobodu cestování. Doprava p ispívá k hospodá skému r stu a vytvá ení 
pracovních p íležitostí a s ohledem na nové problémy, jimž elíme, musí být udržitelná. Doprava má 
globální ráz a v zájmu ú innosti je t eba spolupracovat na mezinárodní úrovni. 

Budoucí prosperita našeho kontinentu bude záviset na tom, zda všechny jeho regiony budou schopny 
stat pln  a konkuren  zapojeny do sv tové ekonomiky. Aby tomu tak bylo, je zapot ebí ú inné 

dopravy. 

Výb r z „Vize konkurenceschopného a udržitelného dopravního systému“: 

1) Snížení emisí o 60 % v kontextu rostoucí dopravy a podpory mobility 

 Odstranit závislost na rop  bez ohrožení mobility; 
 Omezení mobility není ešením; 
 Je t eba vytvo it nové zp soby využití dopravy, které by p epravovaly vyšší objem nákladu i 

vyšší po et cestujících do jejich destinací: 
o zlepšení energetické ú innosti vozidel u všech druh  dopravy; 
o optimalizace výkonu multimodálních logistických et zc ; 
o inn jší využívání dopravy a infrastruktury prost ednictvím zdokonalených systém  

ízení dopravy a informa ních systém ; 
 Neodkládat provád ní opat ení; 

2) inná hlavní sí  pro multimodální mezim stskou dopravu a p epravu 

 Letišt , p ístavy, železni ní a autobusová nádraží a stanice metra by m ly být stále více 
propojovány a p em ovány na multimodální dopravní uzly pro cestující; 

 Je d ležité zlepšit ú innost nákladní dopravy, a to vývojem a zavád ním nových motor  a 
istších paliv, využíváním inteligentních dopravních systém ; 

 Úkolem je provést strukturální zm ny, které by železnici umožnily ú inn  konkurovat a p ebrat 
výrazn  vyšší podíl p epravy nákladu i cestujících; 

3) Globální rovnocenné podmínky pro dopravu na dlouhé vzdálenosti (p edevším námo ní a letecká 
doprava) 

4) istá m stská doprava a dojížd ní 

 echod na istší dopravu (m stská doprava se podílí zhruba jednou tvrtinou na emisích CO2 z 
dopravy); 

 Vyšší podíl využívání VHD, podpora ch ze a jízdy na kole by se m ly stát nedílnou sou ástí 
stské mobility a plánování infrastruktury; 
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 Prosazovat menší, leh í a specializovan jší silni ní osobní vozidla; 
 inn jší organizování rozhraní mezi p epravou nákladu na dlouhé vzdálenosti a na posledním 

úseku; 
5) Deset cíl  pro konkurenceschopný dopravní systém pro oblasti (výb r relevantních cíl ) 

 Snížit používání „konven  pohán ných“ automobil  v m stské doprav  do roku 2030 na 
polovinu; postupn  je vy adit z provozu ve m stech do roku 2050; do roku 2030 dosáhnout ve 
velkých m stech zavedení m stské logistiky v podstat  bez obsahu CO2; 

 Vývoj a využívání nových a udržitelných paliv a pohonných systém ; 
 Optimalizace výkonu multimodálních logistických et zc , mj. v tším využitím energeticky 

inn jších druh  dopravy; 
 Zvyšování ú innosti dopravy a efektivn jší využívání infrastruktury prost ednictvím 

informa ních systém  a tržn  orientovaných stimul ; 
 Snížit do roku 2050 po et úmrtí v silni ní doprav  tém  na nulu. V souladu s tímto cílem usiluje 

EU o snížení dopravních nehod do roku 2020 na polovinu; 

1.1.1.2 Ak ní plán pro m stskou mobilitu 

Ak ní plán stanovuje soudržný rámec pro iniciativy EU v oblasti m stské mobility p i respektování zásady 
subsidiarity, a to prost ednictvím podpory rozvoje politik udržitelné m stské mobility, které napomohou k 
dosažení obecných cíl  EU, nap íklad posílením vým ny osv ených postup  a poskytováním finan ních 
prost edk .  Komise  si  je  v doma,  že  m stské  oblasti  v  celé  EU  se  mohou  v  závislosti  na  své  zem pisné  
poloze, velikosti a relativním bohatství potýkat s r znými problémy. Nemá v úmyslu p edepisovat 
univerzální ešení pro všechny, která jsou ízena shora dol . 

Ak ní plán navrhuje praktická opat ení v krátkodobém a st edn dobém horizontu, která m la být do 
roku 2012 postupn  zahájena a která integrovaným zp sobem eší konkrétní otázky týkající se m stské 
mobility. Komise nabízí místním, regionálním a celostátním orgán m partnerství založené na dobrovolném 
závazku spolupracovat ve vybraných oblastech spole ného zájmu. K úzké spolupráci vyzývá i jiné 
zú astn né strany v lenských státech, ob any i odv tví a v nuje zvláštní pozornost pot ebám mobility 
zranitelných skupin, jako jsou starší ob ané, skupiny obyvatel s nízkými p íjmy a lidé s postižením, jejichž 
mobilita je snížena v d sledku zdravotního, mentálního nebo smyslového postižení nebo nezp sobilosti, 
nebo je omezena vyšším v kem. 

Výb r z relevantních akcí z ak ního plánu pro m stskou mobilitu:  

Téma . 2 – zam ení na ob any 

 Zlepšení dostupnosti pro osoby se sníženou mobilitou: 
Osoby s postižením mají právo p ístupu k m stské doprav  za stejných podmínek, jaké mají ostatní 
obyvatelé. 

 Zlepšení dopravních informací; 
 ístup do zelených pásem; 
 Kampan  na podporu chování v zájmu udržitelné mobility; 
 Energeticky ú inné ízení vozidel jako sou ást školení idi ; 

Téma . 3 – ekologizace m stské dopravy 
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Téma . 4 – posílení financování 

Téma . 5 – sdílení zkušeností a znalostí 

Téma . 6 – optimalizace m stské mobility 

1.1.2 Národní rámec 

1.1.2.1 Dopravní politika R 

1.1.2.2 Dopravní sektorové strategie 

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (dále též DSS2 nebo Dopravní strategie) definují zásady pro 
efektivní a kvalitní zajišt ní provozování existující dopravní infrastruktury a obsahují principy pro ur ení 
prioritizace p ipravovaných rozvojových projekt  p i konkrétní výši finan ního rámce. Dokument 

edstavuje základní resortní koncepci Ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje 
dopravy a dopravní infrastruktury ve st edn dobém horizontu roku 2020 a rámcov  i v dlouhodobém 
horizontu až do roku 2050. 

 Pravd podobný vývoj  

Výsledné zn ní nejvíce pravd podobného vývoje - scéná e 5 - je po zapracování všech p ipomínek 
následující:  

Nové technologie pomohou napl ovat adu cíl  dopravní politiky EU. Ve spole nosti p evládají tržní 
principy, moc je rozptýlená a spole nost otev ená. Vzhledem k r stu cen energií a poklesu t žby ropy je 
pot ebné a s využitím tržních princip  i možné zm nit p ístup k využívání energií. Zdroje energií jsou 
diverzifikovány a výrazn  se využívají obnovitelné zdroje energie. Zárove  dochází k postupné zásadní 
dekarbonizaci výroby energií, a to v etn  zdroj  zne išt ní dopravou. V tomto sm ru jsou cíle evropské 
dopravní politiky pln ny. Cenou za to je vysoká a postupn  dále rostoucí cena energie a proto i dopravy.  

Doprava je s ohledem na vysoké náklady (což zvyšuje cenu výrobk ) využívána s v tším d razem na 
efektivitu a volbu dopravního módu. Ekonomika je více lokalizována a spot eba se odehrává blízko zdroj . 

st mobility pokra uje výrazn  pomaleji.  

Pro pravidelné cesty osob vzr stá využívání hromadné dopravy, využívá se spole ná jízda osobními 
automobily a dodávkami, dosahuje se vyšší obsazenosti vozidel.  

Pro p ím stskou, aglomera ní i m stskou dopravu se více využívá železni ní doprava na 
elektrizovaných tratích. Vysoké náklady na dojížd ní vedou k práci doma, a  již s využitím IT technologií 
nebo v domácích hospodá stvích. Produkty vyžadující dálkovou p epravu jsou drahé a tato skute nost 
zásadn  ovliv uje strukturu výroby.  

Poptávka po individuální automobilové doprav  se m ní, nedochází k výraznému r stu; 
automobilizace ve m stech a regionech s kvalitní obsluhou HD se snižuje. Výroba velmi úsporných vozidel 
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zabrání výrazn jšímu snížení poptávky, movit jší domácnosti mají více typ  vozidel – na krátké a dlouhé 
vzdálenosti. Prob h vozidel se nesnižuje, jsou však mén  využívány pro delší cesty. Více se používají 

stské elektromobily.  

Struktura zam stnanosti v eské republice se výrazn  m ní, vytvá í se pracovní p íležitosti v oblasti 
nových pr myslových odv tví v souvislosti s novými technologiemi a službami. Význam automobilového 
pr myslu pro zam stnanost klesá, avšak je stále významným zam stnavatelem. Vyrábí se automobily s 
novými druhy pohon  a tzv. inteligentní auta.  

Není zaznamenán pokles ve využívání dálkové dopravy, ekonomická situace se projevila ve zm  
volby druhu dopravy, jednotlivé druhy jsou ovlivn ny zm nou struktury energetického mixu a zm nou 
pohon  v dopravních prost edcích.  

Ekonomika a spole nost se transformuje postupn  a plynule, nedochází proto k výrazným krizím. Vyšší 
cena a nové zp soby dopravy zm nily významn  složení dopravních proud  ve m stech a m stských 
regionech. Suburbanizace p ím stských region  se liší podle atraktivity území, kde jedním z významných 
faktor  výb ru lokality se postupn  stává kvalitní dopravní napojení s nar stajícím d razem na vzr stající 
pot ebu kvalitního napojení hromadnou dopravou. 

Rozvoj dopravní infrastruktury je vzhledem k vyšším cenám energií a zm nám v poptávce po doprav  
konzervativn jší, více se zam uje na HD. P ednost má údržba infrastruktury, v lokálním m ítku se 
vyskytují nadbyte né kapacity i parametry silni ní sít  zat žující ekonomiku náklady na údržbu (tam, kde 
nebyly nové kapacity adekvátn  plánovány). Existují problémy se zajišt ním údržby rozsáhlé infrastruktury, 
je opravována selektivn , n které regionální dráhy jsou zrušeny. Základní dopravní sí  je v pot ebném 
rozsahu k dispozici, p ím stské železnice se postupn  budují. 

 Shrnutí východisek  

Hlavními vn jšími východisky Dopravních strategií jsou priority vyplývající z Evropské dopravní politiky a 
Dopravní politiky eské republiky, pro návrh jsou zásadní též indikátory pln ní národní dopravní politiky k 
roku 2010.  
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 Priority a cíle dopravních strategií 

Priority a cíle Dopravních strategií jsou formulovány na základ  výstup  analytické ásti Dopravních 
strategií, která uvádí p ehled hlavních vstupních dokument  v etn  Dopravní politiky R, která je základním 
koncep ním dokumentem pro oblast dopravy R jako celku a na níž Dopravní sektorové strategie navazují 
jako klí ový strategický dokument ur ující principy zajišt ní dopravní infrastruktury. V podstat  se jedná o 
aplikaci globálních a specifických priorit a cíl  Dopravní politiky pro stanovení cíl  Dopravních strategií na 
základ  již zpracovaných ástí. 
Priority a návazné cíle Dopravních strategií vycházejí z globálního cíle a jsou dále len ny na:  

 pr ezové priority a cíle tvorby strategií;  

 specifické cíle jednotlivých segment /mód  v etn  nástroj  k dosažení t chto cíl ;  

 „Pr ezové priority a specifické cíle Dopravních strategií“ jsou uvedeny v následující tabulce: 
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Pr ezové priority  
 

 PP 1: Budování kvalitní, moderní dopravní infrastruktury odpovídající pot ebám uživatel  a 
poptávce  

 PP 2: Uplatn ní podmínek pro soudržnost region   
 PP 3: Vybudování operativního a flexibilního systému plánování a p ípravy projekt  dopravní 

infrastruktury  
 PP 4: Zavád ní moderních technologií v oblasti informací a ízení dopravy  
 PP 5: Zajišt ní kvalitní údržby stávající i nov  budované dopravní infrastruktury  
 PP 6: Zlepšování vnit ní a vn jší bezpe nosti dopravy  
 PP 7: Realizace opat ení vedoucí k ochran  životního prost edí a ve ejného zdraví  
 PP 8: Uplat ování ekonomické a tarifní politiky sm rem k rozvoji harmonizace podmínek na 

epravním trhu  
 PP 9: Uplatn ní multimodálního p ístupu v doprav   

 
Specifické cíle silni ní dopravy  
 

 SC 1.1: Silni ní sí  dimenzovaná s ohledem na reálné pot eby uživatel   
 SC 1.2: Napojení na evropskou dopravní infrastrukturu  
 SC 1.3: Dokon ení kapacitní páte ní sít  silnic rychlostního charakteru  
 SC 1.4: Kvalitní a dostate  kapacitní sí  silnic I. t ídy zabezpe ující propojení jednotlivých 

region  a jejich napojení na dálnice a rychlostní silnice  
 SC 1.5: Optimální technický stav stávající i nové silni ní sít   
 SC 1.6: Silni ní sí  bezpe ná  
 SC 1.7: Možnost regulace silni ní dopravy a zajišt ní ásti prost edk  pro údržbu a rozvoj 

infrastruktury p ímo od jejích uživatel   
 SC 1.8: Zlepšení m stské mobility  

 
Specifické cíle železni ní dopravy  

 SC 2.1: Modernizace a rozvoj železni ní dopravní cesty  
 SC 2.2: Zajišt ní od vodn ných pot eb objednávky region  a podpora p ím stské dopravy  
 SC 2.3: Zajišt ní dostate né kapacity a parametr  pro nákladní dopravu v prostoru a ase  
 SC 2.4: Zajišt ní provozuschopnosti železni ní dopravní cesty  
 SC 2.5: Optimalizace náklad  železni ní dopravní cesty  
 SC 2.6: Odpov dné plánování dopravní infrastruktury  

Specifické cíle vodní dopravy  
 SC 3.1: Zvýšení spolehlivosti plavebních podmínek  
 SC 3.2: Prodloužení sít  vodních cest  
 SC 3.3: Zvýšení efektivnosti vodní dopravy umožn ním plavby plavidel s vyššími parametry  
 SC 3.4: Efektivní p ístavní a servisní infrastruktura  
 SC 3.5: Omezení ztrátových as  p i plavb   
 SC 3.6: Širší rekrea ní využívání vodních cest  
 SC 3.7: Zvýšení bezpe nosti plavby  

Specifické cíle letecké dopravy  
 SC 4.1 Optimáln  dimenzovaná sí  letiš   
 SC 4.2 Dobrá dostupnost letiš  prost ednictvím ostatních mód   
 SC 4.3 Zajišt ní dostate né kapacity a bezpe nosti vzdušného prostoru  
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Specifické cíle multimodální dopravy  
 SC 5.1: Rozvoj nákladní multimodální dopravy  
 SC 5.2: Rozvoj osobní multimodální dopravy  

 
Specifické cíle pro inteligentní dopravní systémy  

 SC 6.1: Zlepšení dopravního stavu na pozemních komunikacích, v m stských aglomeracích a ve 
ve ejné osobní doprav   

 SC 6.2: Zvýšení mobility osob a zboží  
 SC 6.3: Zlepšení interoperability dopravn -p epravního et zce  
 SC 6.4: Zvýšení bezpe nosti provozu v dopravním systému  

Dopravní sít R jako sou ást TEN-T dle návrhu na ízení: 

 

1.1.2.3 Politika územního rozvoje R 

Politika územního rozvoje R (PÚR R) je po ízena Ministerstvem pro místní rozvoj. Je nástrojem 
územního plánování, který ur uje požadavky a rámce pro konkretizaci ve stavebním zákon  obecn  
uvád ných úkol  územního plánování v republikových, p eshrani ních a mezinárodních souvislostech, 
zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území.  

Politika územního rozvoje R ur uje strategii a základní podmínky pro napl ování úkol  územního 
plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecn  prosp šný rozvoj hodnot území R. Ú elem PÚR 

R je s ohledem na možnosti a p edpoklady území a na požadavky územního rozvoje zajistit koordinaci 
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územn  plánovací innosti kraj  a obcí, koordinaci odv tvových a meziodv tvových koncepcí, politik a 
strategií a dalších dokument  ministerstev a dalších úst edních správních ú ad . PÚR R dále koordinuje 
zám ry na zm ny v území republikového významu pro dopravní a technickou infrastrukturu a pro zdroje 
jednotlivých systém  technické infrastruktury, které svým významem, rozsahem nebo p edpokládaným 
využitím ovlivní území více kraj . Slouží rovn ž ke koordinaci dalších nástroj  ve ejné správy ovliv ujících 
územní rozvoj, kterými jsou nap . program rozvoje územního obvodu kraje a program rozvoje územního 
obvodu obce. P i shora uvedené koordinaci PÚR R vychází mj. z dokument  ur ených k podpo e 
regionálního rozvoje a podklad  a dokument  ve ejné správy, které mají v mezinárodních a republikových 
souvislostech vliv na využívání území státu, nap . politik, strategií, koncepcí, plán , program , generel  a 
zprávy o stavu životního prost edí – viz Podklady a východiska.  

Politika územního rozvoje R uvádí tyto republikové priority: 

(14) Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území, v etn  
urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Zachovat ráz jedine né urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedine né kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice.  

(15) P edcházet p i zm nách nebo vytvá ení urbánního prost edí prostorov  sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

(16) P i stanovování zp sobu využití území v územn  plánovací dokumentaci dávat p ednost 
komplexním ešením p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk , které ve svých d sledcích 
zhoršují stav i hodnoty území.  

(17) Vytvá et v území podmínky k odstra ování d sledk  náhlých hospodá ských zm n lokalizací 
zastavitelných ploch pro vytvá ení pracovních p íležitostí, zejména v regionech strukturáln  postižených a 
hospodá sky slabých a napomoci tak ešení problém  v t chto územích.  

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury.  

(19) Vytvá et p edpoklady pro polyfunk ní využívání opušt ných areál  a ploch (tzv. brownfields 
pr myslového, zem lského, vojenského a jiného p vodu).  

(20) Rozvojové zám ry, které mohou významn  ovlivnit charakter krajiny, umís ovat do co nejmén  
konfliktních lokalit a následn  podporovat pot ebná kompenza ní opat ení.  

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dot enými obcemi p ed zastav ním pozemky nezbytné pro 
vytvo ení souvislých ploch ve ejn  p ístupné zelen  (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativn  poznamenána lidskou inností, s 
využitím její p irozené obnovy;  

(22) Vytvá et podmínky pro rozvoj a využití p edpoklad  území pro r zné formy cestovního ruchu (nap . 
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), p i zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 



 
  
 

Integrovaný plán mobility Ostrava – strategická ást - KONCEPT  14 

propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umož ují celoro ní 
využití pro r zné formy turistiky (nap . p ší, cyklo, lyža ská, hipo).  

(23) Podle místních podmínek vytvá et p edpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitn ní dopravní a 
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. P i umís ování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z t chto 
hledisek ú elné, umís ovat tato za ízení soub žn .  

(24) Vytvá et podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozši ováním a zkvalit ováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na pot eby ve ejné dopravy a požadavky ochrany ve ejného zdraví, zejména uvnit  
rozvojových oblastí a rozvojových os. 

(25) Vytvá et podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva p ed potenciálními riziky a 
írodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy p dy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah p ípadných 

škod.  

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis ovat do nich ve ejnou infrastrukturu 
jen ve zcela výjime ných a zvláš  od vodn ných p ípadech.  

(27) Vytvá et podmínky pro koordinované umís ování ve ejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její ú elné využívání v rámci sídelní struktury.  

(28) Pro zajišt ní kvality života obyvatel zohled ovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho ešení 
ve všech pot ebných dlouhodobých souvislostech, v etn  nárok  na ve ejnou infrastrukturu. Návrh a 
ochranu kvalitních m stských prostor  a ve ejné infrastruktury je nutné ešit ve spolupráci ve ejného i 
soukromého sektoru s ve ejností. 

(29) Zvláštní pozornost v novat návaznosti r zných druh  dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a 
koridory nezbytné pro efektivní m stskou hromadnou dopravu umož ující ú elné propojení ploch bydlení, 
ploch rekreace, ob anského vybavení, ve ejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na 
kvalitní životní prost edí. Vytvá et tak podmínky pro rozvoj ú inného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatel m rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvá et 
podmínky pro vybudování a užívání vhodné sít  p ších a cyklistických cest.  

(30) Úrove  technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby spl ovala požadavky na vysokou kvalitu života v sou asnosti i v budoucnosti.  

(31) Vytvá et územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpe né výroby energie z 
obnovitelných zdroj , šetrné k životnímu prost edí, s cílem minimalizace jejich negativních vliv  a rizik p i 
respektování p ednosti zajišt ní bezpe ného zásobování území energiemi.  

(32) P i stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodn ných 
stských ástech a v souladu s požadavky na kvalitní m stské struktury, zdravé prost edí a ú innou 

infrastrukturu v novat pozornost vymezení ploch p estavby.  
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Politika územního rozvoje vymezuje 12 rozvojových oblastí (Ostrava je ozna ena jako OB2), 10 
rozvojových os (Ostrava je sou ástí rozvojové osy OS10 a OS13) a 7 specifických oblastí (Ostrava je sou ástí 
oblasti SOB 2 a SOB 4). 

(41) OB2 Rozvojová oblast Ostrava 

Vymezení:  

Území obcí z ORP Bílovec, Bohumín, eský T šín, Frýdek-Místek (bez obcí v jihovýchodní ásti), Haví ov, 
Hlu ín, Karviná, Kop ivnice (jen obce v severní ásti), Krava e (bez obcí v severní ásti), Orlová, Opava (bez 
obcí v západní a jihozápadní ásti), Ostrava, T inec (bez obcí v jižní a jihovýchodní ásti).  

vody vymezení:  

Území ovlivn né rozvojovou dynamikou krajského m sta Ostravy a mnohostranným p sobením husté 
sít  vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a 
ekonomických inností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se 
sousedícím polským regionem Horního Slezska; výrazným p edpokladem rozvoje je v sou asnosti budované 
napojení na dálni ní sí R a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním železni ním koridoru. 

Úkoly pro územní plánování: 

Vytvá et podmínky pro rozvoj ve ejné infrastruktury, související a podmi ující zm ny v území vyvolané 
pr myslovými zónami Mošnov a Nošovice. 

 

(61) OS10 Rozvojová osa (Katowice–) hranice Polsko/ R/–Ostrava–Lipník nad Be vou–Olomouc–Brno–
eclav–hranice R/Slovensko (–Bratislava)  

Vymezení:  

Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. dálnice D1, D2 a D47, 
rychlostní silnice R35, R46 a R48 a železni ní tra . 250 v úseku Brno–B eclav a .  270 v úseku Bohumín–
Lipník nad Be vou–Olomouc.  

vody vymezení:  

Území ovlivn né dálnicemi D47, D1 v úseku Vyškov–Brno a D2 v úseku Brno–B eclav–hranice 
R/Slovensko, rychlostními silnicemi R35 v úseku Lipník nad Be vou–Olomouc a R46, p ipravovanou 

rychlostní silnicí R48 v úseku Frýdek-Místek–B lotín, železni ními trat mi . 270 v úseku Bohumín–Lipník 
nad Be vou (III. tranzitní železni ní koridor), . 250 v úseku Brno–B eclav (I. tranzitní železni ní koridor) a 
spolup sobením center Kop ivnice, Nový Ji ín, Hranice, Prost jov, Vyškov a B eclav.  

Úkoly pro územní plánování: 
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Vytvá et územní podmínky pro rozvoj ve ejné infrastruktury, související a podmi ující zm ny v území 
vyvolané pr myslovými zónami Mošnov a Nošovice. 

 

(64) OS13 Rozvojová osa Ostrava–T inec–hranice R/Slovensko (– adca)  

Vymezení:  

Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/11, koridor 
ipravované kapacitní silnice Bohumín–Haví ov–T anovice–Mosty u Jablunkova–hranice R/Slovensko a 

železni ní tra . 320.  

vody vymezení:  

Území ovlivn né hustým urbanizovaným osídlením s centry T inec a Jablunkov, železni ní tratí . 320 v 
úseku eský T šín–Mosty u Jablunkova–hranice R/Slovensko (III. tranzitní železni ní koridor); v úseku 

anovice–Jablunkov–hranice R/Slovensko je rozvojovým zám rem kapacitní silnice. Navazuje na 
rozvojovou osu v zahrani í. 

 

(70) SOB 2 Specifická oblast Beskydy  

Vymezení:  

Území obcí z ORP Frenštát pod Radhošt m, Frýdek-Místek (jižní okraj), Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov 
(západní okraj), Rožnov pod Radhošt m, T inec (jihozápadní okraj), Vsetín (východní ást). Oblast se dotýká 
na území ORP Frýdek-Místek rozvojové oblasti OB2 Ostrava a na území ORP Jablunkov a T inec rozvojové 
osy OS13 Ostrava–T inec–hranice R.  

vody vymezení:  

a) Pot eba nápravy strukturálního postižení oblasti, kde došlo ke stagnaci pro oblast d ležitých 
ekonomických odv tví.  

b) Pot eba rozvíjet a rovnom rn  využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký rekrea ní potenciál 
krajiny p írodn  cenné a spole ensky atraktivní oblasti Beskyd, které jsou chrán nou krajinnou oblastí, 
Jedná se o území s vysokou estetickou hodnotou krajiny a osídlení a kulturními a národopisnými tradicemi 
se silnou vazbou obyvatel na místo (Radhoš ).  

c) Pot eba rozvoje drobného a st edního podnikání, p edevším v oblasti cestovního ruchu. Pot eba využít k 
rozvoji potenciál jednoho z hlavních dopravních tah  na Slovensko, procházejícího oblastí.  

d) Pot eba ochrany významného zdroje energetických nerostných surovin s nadnárodním významem 
(ložiska kvalitního erného uhlí Frenštát, nacházejícího s v p írodn  vysoce hodnotném území), jako rezervy 
pro p ípadné využití budoucími generacemi.  
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Kritéria a podmínky pro rozhodování o zm nách v území:  

i rozhodování a posuzování zám  na zm ny v území p ednostn  sledovat:  

a) ochranu ložiska kvalitního erného uhlí Frenštát jako rezervy pro p ípadné využití budoucími generacemi 
v souladu s pot ebami udržitelného rozvoje území,  

b) rozvoj rekreace,  

c) restrukturalizaci ekonomiky,  

d) zlepšení dopravní dostupnosti zejména p íhrani ních oblastí,  

e) rozvoj ekologického zem lství a d evozpracujícího pr myslu.  

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územn  plánovací innosti kraje a koordinace územn  plánovací innosti obcí  

a) vytvá et územní podmínky pro umís ování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky,  

b) vytvá et územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hrani ních oblastí se Slovenskem,  

c) vytvá et územní podmínky pro rozvoj systému p eshrani ních p ších a cyklistických tras,  

d) vytvá et územní podmínky pro rozvoj rekreace,  

e)  chránit  v  ÚPD  území  pro  modernizaci  a  rekonstrukci  silnice  I/11  v  úseku  MÚK  R48  –  státní  hranice  na  
kapacitní silnice v souladu s rozvojovými aktivitami oblasti, 

f) vytvá et územní podmínky pro zem lskou výrobu podhorského a horského charakteru, zejména 
vymezením vhodných lokalit pro zatrav ování a pastviná ství.  
 

(72) SOB 4 Specifická oblast Karvinsko  

Vymezení:  

Území obcí z ORP Bohumín, Haví ov (severní ást), Karviná, Orlová (jižní a východní ást). Oblast je 
sou ástí rozvojové oblasti OB2 Ostrava.  

vody vymezení:  

a) Pot eba napravit strukturální postižení ekonomiky v oblasti, zp sobené zejména útlumem t žkého 
pr myslu a racionalizací t žby uhlí a odstranit následky tohoto postižení, zejména vysokou 
nezam stnanost.  
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b) Pot eba napravit d sledky zejména d ív jšího nadm rného zatížení pr myslem a t žbou, p edevším 
revitalizací devastovaných území a snížením dosud vysokého zne išt ní ovzduší.  

c) Pot eba využít pro další ekonomický rozvoj p edpoklady plynoucí zejména z potenciálu výhodné dopravní 
polohy siln  dopravn  exponovaného území, kterým prochází hlavní železni ní a silni ní spojení na Polsko a 
Slovensko a plánované dálni ní propojení s Polskem.  

d) Pot eba ešit problematiku využívání významných zdroj  energetických nerostných surovin 
nadnárodního významu, které se v území nacházejí.  

Kritéria a podmínky pro rozhodování o zm nách v území:  

a) možnosti využití nerostných zdroj  v souladu s udržitelným rozvojem území,  

b) rozvoj krátkodobé rekreace,  

c) restrukturalizaci stávající ekonomiky p i využití brownfields pro umís ování dalších ekonomických aktivit 
a vytvá ení pracovních p íležitostí.  

Úkoly pro územní plánování:  

V rámci územn  plánovací innosti kraje a koordinace územn  plánovací innosti obcí  

a) vytvá et územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro p estavbu zastav ného území, 

b) vytvá et územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a brownfields, za ú elem 
vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity a pro rekreaci,  

c) koncep ešit za len ní ploch rekultivovaných po t žb , s p ihlédnutím k možnosti za lenit kvalitní 
biotopy do územního systému ekologické stability,  

d) chránit p ed zastav ním plochy nezbytné pro vytvo ení souvislých ve ejn  p ístupných zelených pás , 
vhodných pro nenáro né formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost  a zachování 
prostupnosti krajiny.  

1.1.2.4 Národní strategie bezpe nosti silni ního provozu 2011 – 2020 

Vize národní strategie bezpe nosti silni ního provozu 

Na každou dopravní nehodu, jejímž následkem je zma en lidský život i dojde k t žkému zran ní, je 
eba pohlížet jako na systémové selhání celé spole nosti, nikoliv – jak je tradi in no – jako na chybu 

jednotlivce. Ze st edn dobého hlediska je bezesporu pot ebné stanovovat si cíle v podob  razantního 
snižování po tu usmrcených i vážn  zran ných osob, definovat p íslušné aktivity i opat ení, které 
napomohou jejich spln ní. Státy s velmi p íznivými statistikami závažných dopravních nehod však jdou dále, 
zastávají filozofii, že z dlouhodobého hlediska není možno akceptovat skute nost, že v souvislosti se silni ní 
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dopravou umírají i jsou vážn  zra ováni lidé. P íslušní dopravn  bezpe nostní odborníci jsou si p itom 
domi, že lidé jsou tvorové chybující, a proto systematicky pracují na vytvá ení bezpe ného dopravního 

prostoru, s bezpe nými dopravními prost edky, zkrátka dopravního systému minimalizujícího negativní 
dopady možného chybného chování ú astník  silni ního provozu. Za kone ný ideál je považován stav, kdy 
se  každý ob an vrátí  ze  své cesty  ke svým blízkým,  živ  a  zdráv.  Jedná se  o  ambiciózní  cíl,  který  se  možná 
nikdy beze zbytku nenaplní. Musí jej však mít celá spole nost, jednotliví ob ané i spole enské organizace, 
politi tí p edstavitelé i komer ní subjekty, zkrátka všichni. 

Strategické cíle 

Zásada „Bezpe  na silnicích - právo a zodpov dnost každého z nás“ se musí stát niternou sou ástí 
každého z nás, subjekt  zodpov dných za bezpe nost silni ního provozu i jednotlivých ob an . Jen pak 
budeme moci íci, že postupujeme spole …spole  k vysn né nule.  

Základním strategickým cílem je snížit do roku 2020 po et usmrcených v silni ním provozu na úrove  
pr ru evropských zemí a sou asn  o 40 % snížit po et t žce zran ných. 

Základním ukazatelem pro evropské porovnání bude po et usmrcených na 1 milion obyvatel.  

Redukce po tu t žce zran ných bude vztažena k roku 2009. Toto konkrétní stanovení základního 
strategického cíle reflektuje evropský cíl vytý ený v uvedeném „Sd lení Komise“ a sou asn  i etickou ambicí 

eské republiky posunout se v pr hu p íští dekády alespo  na celoevropský pr r. Podle 
deklarovaného evropského cíle by se m l po et usmrcených snížit o polovinu, tzn. ze sou asných cca 70 
usmrcených osob na milion obyvatel na cca 35 v roce 2020. Na dosažení dané úrovn  v sou asné dob  
aspirují Švédsko, Nizozemsko a Velká Británie. Ve svém d sledku to znamená, že v eské republice, pokud 
akceptujeme alespo  pr rnou evropskou bezpe nostní úrove , bychom m li snižovat po et smrtelných 
ob tí  nehod pr rn  každý rok o  5,5  %.  V souhrnu to znamená redukci po tu usmrcených o cca 60 % 
oproti roku 2009, tj. na 360 osob. Napln ní tohoto cíle zachrání b hem této dekády životy více než 3 000 
našich spoluob an . 

Uvedené po ty se vztahují na mezinárodn  p ijatou definici po tu zem elých do 30 dn . V eské 
republice jsou po ty zem elých udávány do 24 hod. a pro pot eby mezinárodních statistik jsou následn  
sledovány do 30 dn . Souhrnné po ty jsou tedy u nás k dispozici pro oba asové údaje. S výjimkou 
mezinárodních porovnání se však u nás používají pouze údaje do 24 hod., a v tomto dokumentu se proto 
také dále pracuje jen s tímto údajem. Z hlediska kvantifikace vytý eného cíle se tedy m ní pouze výchozí 
hodnota a p i požadované redukci 60 % to znamená snížení po tu usmrcených do roku 2020 na 330 osob. 

Realizace nápravných opat ení by m la p inést nejen záchranu lidských život , ale m la by p isp t i ke 
snížení dalších následk  nehod. Z rozboru poklesu po tu t žce zran ných v eské republice ve výše 
zmín ných úsp šných obdobích i v souhrnném pohledu je reálné vytý it i další strategický cíl, tedy snížit 
po et t žce zran ných osob p i nehodách v silni ním provozu o 40 %. Bude tak t eba dosahovat 
meziro ního poklesu o 3,6 %. Uvedených cíl  nelze dosáhnout pouze modernizací vozového parku a 
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zvýšenou represí v i idi m vozidel, ale zejména podstatným zvýšením bezpe nosti pozemních 
komunikací a jejich okolí ve smyslu napln ní zásady „komunikace bezpe né, srozumitelné a odpoušt jící“. 

1.1.2.5 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 2013 - 2020 

Aktualizace Cyklostrategie vychází z vyhodnocení Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy R pro 
roky 2004–2011. 

Strategické cíle na národní úrovni 

1. Zvýšit podíl cyklistiky na p epravních výkonech na 10 % do roku 2020 (v pr ru na celou R) 
2. Snížit po et usmrcených cyklist  do roku 2020 alespo  o 35 osob a t žce zran ných cyklist  alespo  

o 150 osob oproti roku 2009. 
3. Podpo it cyklistiku jako jeden z rovnocenných pilí  národní dopravní politiky, spojený s finan ní 

podporou výstavby kvalitní a bezpe né cyklistické infrastruktury a s vytvá ením vhodných 
legislativních podmínek pro používání jízdního kola k dopravním i rekrea ním ú el m. 

4. Podpo it projekt „Cyklistické akademie“ poskytující metodickou podporu rozvoje cyklistické dopravy 
ve m stech a aglomeracích. 

5. Podpo it rozvoj cykloturistiky projektem „ esko jede“ jako nejdynami ji se rozvíjejícího segmentu 
aktivní turistiky v R, a to zejména podporou dozna ení a údržby dálkových cyklotras (evropských 
EuroVelo, národních a regionálních) a jejich za len ní do koncepcí územního rozvoje, spole  
s vytvo ením marketingové podpory a prodeje národního produktu cykloturistiky. 

Strategické cíle na místní úrovni 

Cyklostrategie vychází ze skute nosti, že odpov dnost za budování cyklistické infrastruktury mají 
obce, m sta, mikroregiony a místní ak ní skupiny (MAS). 
Proto jsou další cíle navrženy pro místní úrove : 
- Zvýšit po et cyklist ,  aneb je t eba usilovat o to, aby v našich m stech jezdilo více lidí na kole, 

aby to bylo bezpe né a lákavé. Je t eba zvýšit podíl cyklistiky v rovinatých m stech na 
epravních výkonech na 25 % do roku 2025 v kontextu Vize 25; 

- Vytvo it podmínky pro mobilitu a optimalizace sít  cyklostezek a cyklotras, aneb najít a odstranit 
obecné p ekážky bránící rozvoji cyklistické dopravy; 

- Zjistit bezpe nost a bezbariérovost na trase, aneb odstranit konkrétní místa a úseky s vysokým 
rizikem dopravních nehod cyklist ; 

- Vytvo it zázemí v cíli, aneb zkvalitnit podmínky pro parkování a úschovu jízdních kol, v etn  
zajišt ní dostate ného hygienického zázemí pro zam stnance p i dojíž ce do práce; 

- Realizovat lepší kampan , aneb zefektivnit propagaci cyklistiky pomocí pozitivního marketingu 
jízdních kol, znovuobjevení potenciálu cyklistiky a jejích d sledk  pro naše zdraví, dopravní 
výchovy, komunika ních témat prevence dopravních nehod; 

- Vytvo it zázemí pro odpo inek, aneb podpo it výstavbu bezpe ných cyklotras a doprovodné 
cykloinfrastruktury, aby bylo kam jezdit ve volném ase a o dovolených a podpo it tak projekt 

esko jede. 
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1.1.3 Regionální rámec 

1.1.3.1 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na ú elné a hospodárné uspo ádání 
území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, 
zejména plochy nebo koridory pro ve ejn  prosp šné stavby, ve ejn  prosp šná opat ení, stanoví kritéria 
pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách zm n v jejich využití. Zásady územního rozvoje 
se po izují pro celé území kraje a vydávají se formou opat ení obecné povahy. Zásady územního rozvoje 
jsou závazné pro po izování a vydávání územních plán , regula ních plán  a pro rozhodování v území.  

ZÚR MSK uvád jí tyto priority územního plánování kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území: 

1. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje stanovují priority územního plánování pro 
dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodá ský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a 

íznivé životní prost edí kraje. Priority uvedené v láncích 2. až 16a. jsou základním východiskem pro 
zpracování územn  plánovací dokumentace a územn  plánovacích podklad  na úrovni kraje i obcí a pro 
rozhodování o zm nách v území.  

2. Dokon ení dopravního napojení kraje na nad azenou silni ní a železni ní sí  mezinárodního a 
republikového významu.  

3. Zkvalitn ní a rozvoj dopravního propojení západní ásti kraje (ORP Krnov, ORP Bruntál, ORP Rýma ov, 
ORP Vítkov) s krajským m stem a s p ilehlým územím R (Olomoucký kraj) a Polska.  

4. Vytvo ení podmínek pro stabilizované zásobování území energiemi v etn  rozvoje mezistátního 
propojení s energetickými systémy na území Slovenska a Polska.  

5. Vytvo ení podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou:  

 koopera ních vazeb velkých m st a správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve 
východní ásti kraje:  

 v prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohumínem, Karvinou, eským T šínem a 
Haví ovem;  

 v podh í Beskyd mezi Novým Ji ínem, Kop ivnicí p es Frýdek-Místek a T inec po 
Jablunkov;  

 rozvoje sídelní, výrobní a obslužné funkce spádových sídel v západní ásti MSK (Osoblaha, 
Krnov, Bruntál, Vrbno pod Prad dem, Rýma ov, Vítkov).  

6. Regulace extenzivního rozvoje sídel v etn  vzniku nových suburbánních zón, efektivní využívání 
zastav ného území, preference rekonstrukce nevyužívaných ploch a areál  p ed výstavbou ve volné krajin .  



 
  
 

Integrovaný plán mobility Ostrava – strategická ást - KONCEPT  22 

7. Ochrana a zkvalit ování obytné funkce sídel a jejich rekrea ního zázemí; rozvoj obytné funkce ešit 
sou asn  s odpovídající ve ejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systém  odvád ní a išt ní odpadních 
vod.  

8. Rozvoj rekreace a cestovního ruchu na území Slezských Beskyd, Moravských Beskyd, Oderských vrch , 
Nízkého a Hrubého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny; vytvá ení podmínek pro využívání p írodních a 
kulturn  historických hodnot daného území jako atraktivit cestovního ruchu p i respektování jejich 
nezbytné ochrany.  

9. Zamezení rozši ování stávajících a vzniku nových lokalit ur ených pro stavby k rodinné rekreaci v 
nejvíce exponovaných prostorech za podmínek podrobn ji specifikovaných v kapitolách B, C a E ZÚR MSK.  

10. Vytvá ení územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy.  

11. Vytvá ení územních podmínek pro rozvoj udržitelných druh  dopravy (p ší dopravy a cyklodopravy) 
v návaznosti na: 

 ostatní dopravní systémy kraje; 
 systém p ších a cyklistických tras p ilehlého území R, Slovenska a Polska, v etn  

preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních a 
elových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.  

12. Polyfunk ní využití rekultivovaných a revitalizovaných ploch ve vazb  na vlastnosti a požadavky 
okolního území.  

13. Stabilizace a postupné zlepšování stavu složek životního prost edí p edevším v centrální a východní 
ásti kraje. Vytvá ení podmínek pro postupné snižování zát že obytného a rekrea ního území hlukem a 

emisemi z dopravy a výrobních provoz .  

14. Ochrana výjime ných p írodních hodnot území (zejména CHKO Beskydy, CHKO Pood í a CHKO 
Jeseníky) v etn  ochrany pohledového obrazu významných krajinných horizont  a významných krajinných, 
resp. kulturn  historických dominant. P i vymezování nových rozvojových aktivit zajistit udržení 
prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a podzemních vod (zejména v CHKO Pood í a na 

ítocích Odry).  

15. Preventivní ochrana území p ed potenciálními riziky a p írodními katastrofami, s cílem minimalizovat 
rozsah p ípadných škod na civiliza ních, kulturních a p írodních hodnotách území kraje.  

16. Respektování zájm  obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.  

16a. Ochrana a využívání zdroj erného uhlí v souladu s principy udržitelného rozvoje.  
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1.1.3.2 Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 

Plán dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje je zpracován na základ  a v souladu se zákonem . 
194/2010 Sb. ze dne 20. kv tna o ve ejných službách v p eprav  cestujících a o zm  dalších zákon . 

Cílem plánu je formulace p edstav Moravskoslezského kraje o rozvoji ve ejné osobní dopravy v kraji, a to 
z pohledu kvality dopravy, organizace dopravy, rozvoje dopravní infrastruktury v etn  zohledn ní 
ekonomického a tarifního. Praktické napl ování plánu je podmín no vytvo ením zejména ekonomických, 

ípadn  i provozních podmínek, a to na základ  schválených díl ích projekt  a zám . Plán vychází z 
analýzy a stavu sou asného zajiš ování p epravních pot eb. 

Ve ejná doprava v Moravskoslezském kraji je zajišt na prost ednictvím železni ní, p ím stské 
autobusové a m stské hromadné dopravy. V tší ást linek je již za azena do Integrovaného dopravního 
systému Moravskoslezského kraje ODIS. 

Obsahem plánu je: 

 Popis zajiš ovaných ve ejných služeb v p eprav  cestujících; 

 edpokládaný rozsah poskytované kompenzace; 

 asový harmonogram uzavírání smluv o ve ejných službách a postup p i uzavírání t chto smluv; 

 Harmonogram a zp sob integrace (pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných 
ve ejných služeb v p eprav  cestujících). 

1.1.3.3 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje 

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje je zpracována na základ  
usnesení rady Moravskoslezského kraje . 10/566 ze dne 3. kv tna 2005 a vychází z požadavku odstranit 
systémové nedostatky v oblasti p ístupu kraje k otázkám cyklistické dopravy – jak jej stanovilo 
zastupitelstvo  Moravskoslezského  kraje  svým  usnesením  .  24/979/1  ze  dne  10.  ervna  2004,  kterým  
schválilo Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. 

Hlavní oblasti, kde by se m la soust edit podpora kraje, jsou: 

 zpracování pr zkum , analýz, studií k rozvoji cyklistické dopravy na území kraje, 

 vybudování bezpe ných cyklistických komunikací ve m stech a obcích, které budou pro tyto 
druhy cyklotras využívány, 

 rozvoj cykloturistiky v souladu s platnou legislativou R, 

 návrhu vedení cyklistické a cykloturistické dopravy, umož ující propojení s železni ní a silni ní 
sítí (p estupní a nástupní místa), 

 rozvoje mezinárodních, resp. dálkových a nadregionálních cyklotras, probíhajících krajem, 

 vytvo ení pasportu cyklotras v etn  silni ního cykloturistického zna ení na silnicích II. a III. t ídy, 

 provád t, na základ  pasportu zna ení jeho údržbu, resp. toto finan  (granty) podporovat,  
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 motivovat a podporovat obce, m sta, regiony a mikroregiony pro tuto innost na komunikacích 
ve své správ ,  

 na základ  pasportu cyklotras navrhovat úpravy komunikací, po kterých vedou zna ené 
cyklotrasy, resp. podporovat p eložky cyklotras na bezpe jší trasy nebo na cyklostezky, 

 zm ny v legislativ  v rámci ešení cyklistické dopravy, p edevším ve prosp ch cyklistické 
dopravy, 

 sjednotit zp sob ešení cyklistické dopravy a cykloturistiky v územních plánech kraje a 
navrhnout metodiku ešení v rámci celé R. 

Dokument uvádí tyto priority a cíle: 

 Priorita 1. Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prost edku dopravní obsluhy území 
o CÍL 1.1. Zvyšování bezpe nosti zranitelných ú astník  silni ního provozu 
o CÍL 1.2. Za len ní cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému 
o CÍL 1.3. Posílení výzkumu v dané oblasti 

 Priorita 2. Rozvoj cykloturistiky v kraji 
o CÍL 2.1. Vytvá ení podmínek k podpo e cykloturistiky 
o CÍL 2.2. Využití cykloturistiky pro obnovu venkova 
o CÍL 2.3. P íprava erpání finan ních prost edk  z Evropské unie 

 Priorita 3. Podpora pr ezových témat 
o CÍL 3.1. Rozvoj cyklistiky v území 
o CÍL 3.2. Aktivní ú ast kraje na úpravách legislativy. 

1.1.3.4 Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje 

vodní koncepce pochází z roku 2004, navazující materiál z roku 2008 nese název „Koncepce rozvoje 
dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje – vyhodnocení programového dokumentu z r. 2004“. 

Obsahem tohoto materiálu je vyhodnocení stávajícího základního programového dokumentu „Koncepce 
rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje“, který byl schválen Zastupitelstvem 
Moravskoslezského kraje, usnesením . 24/979/1 ze dne 10. ervna 2004 a zpracování návrhu dalších krok  
a opat ení pro jeho napl ování. Jedná se o prov ení p vodních zám  sledovaných Koncepcí rozvoje 
dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (dále též „Koncepce“) s vyhodnocením jejich vzájemné 
vazby, souslednosti a vlivu dopadu vládního plánu rozvoje nad azené silni ní sít  a železnice, p ípadn  
dokument  p ijatých v mezidobí od schválení Koncepce a návrh v cných, finan ních, asových a 
organiza ních opat ení pro zajišt ní udržitelnosti, funkceschopnosti a bezpe nosti dopravní infrastruktury 
Moravskoslezského kraje jako celku ve t ech návrhových etapách: 

 do 5 let (r. 2009 - 2013) – období postupného náb hu provozu D47 (D1), R48, Strategická 
pr myslová zóna Nošovice, Letišt  Leoše Janá ka Ostrava, Strategická pr myslová zóna Ostrava 
- Mošnov a dalších staveb páte ní sít  pozemních komunikací a železnic v Moravskoslezském 
kraji, 
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 5  -  10  let  (r.  2014  -  2018)  –  období  po  dokon ení  t chto  rozvojových  zám  s  d razem  na  
dobudování sít  pro dopravní dostupnost širšího území Moravskoslezského kraje,  

 cílový výhledový stav. 

Pro tyto etapy byla provedena analýza dopravní infrastruktury jednotlivých druh  doprav, v . definice 
jejich vzájemné vazby a požadavk  na koordinaci jejich technického ešení i asové realizace. Materiál 
nepopisuje vize nebo strategické cíle, popisuje jednotlivé dopravní stavby a jejich p edpokládaný vývoj.  

1.1.3.5 Revize transevropské dopravní sít  TEN-T 

Dle popisu Moravskoslezského kraje je hlavním cílem vytvo it a rozvinout komplexní TEN-T sestávající z 
infrastruktury pro železnice, vnitrozemské vodní cesty, silnice, námo ní a leteckou dopravu, a zajistit tak 
ádné fungování vnit ního trhu a upevn ní hospodá ské a sociální soudržnosti. 

Evropská komise vymezila 27 evropských uzl , které budou propojeny podle zadaných kritérií do 
prioritní sít  (core network). Na prioritní sí  navazují trasy (comprehensive network) na úrovni region  a 
lenských stát  pro zajišt ní dopravního p ístupu zboží a ob ana na sít  TEN-T. Moravskoslezský kraj, 

vzhledem ke své poloze na historické evropské obchodní cest  sever-jih, která pohybem zboží, osob i 
kapitálu mimo centrum státu dlouhodob  ovliv uje hospodá ský i spole enský vývoj kraje, p izp sobuje své 
rozvojové plány atraktivit  kraje zejména pro mezinárodní tranzit i intenzivnímu p sobení významných 
hospodá ských oblastí mimo území eské republiky. V zájmu dokon ení páte ní dopravní sít  pozemních 
komunikací, železnic, ale i návazné logistiky, letecké dopravy a hospodá ství se Moravskoslezský kraj 
aktivn  zapojil do p ípravy Na ízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních sm rech Unie pro rozvoj 
transevropské dopravní sít  (TEN-T). 

Prioritní rozvojovou osou kraje jak z hlediska dopravy a dopravní infrastruktury, tak i z hlediska širšího 
hospodá ského, sociálního i kulturního rozvoje je severojižní (Baltsko – Adriatická) evropská osa. Na základ  
této prioritní osy a koncep ních dokument  v oblasti dopravní infrastruktury zformuloval Moravskoslezský 
kraj vlastní návrh uspo ádání evropské dopravní sít  v kraji. Zám r rozvoje sít  TEN-T schválilo 
zastupitelstvo kraje usnesením . 23/2021 ze dne 29. 2. 2012. Kraj tento zám r úsp šn  p edstavil v 
Opolském a Katowickém vojvodství i v Žilinském kraji a prosazuje jej i na národní úrovni. 

1.2 NÁVAZNOST NA PLATNOU LEGISLATIVU     

Krom  dokument  zmi ovaných v p edchozích kapitolách (nadnárodní, národní a regionální rámec) 
upravují oblast dopravy konkrétní legislativní nástroje.  Jedná se o zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

ízení), v platném zn ní, který umož uje upravit vnit ní pom ry správy statutárního m sta obecn  
závaznou vyhláškou, jíž je v tomto p ípad  vyhláška . 14/2013, „Statut m sta Ostravy“ (dále jen „Statut“) v 
platném zn ní. Dalšími právními p edpisy, které konkrétn  upravují problematiku dopravy, jsou vyhlášky a 
na ízení m sta a jednotlivých m stských obvod . Nelze opomenout ani zákony . 361/2000 Sb., o silni ním 
provozu, a . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, které umož ují místní úpravu a organizaci provozu 
na pozemních komunikacích a zákon . 266/1994 Sb. o drahách, který upravuje provoz trolejbus  a 
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tramvají. Bezbariérovost upravuje vyhláška . 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb. 

1.3 POSOUZENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENT  M STA 

1.3.1 Územní plán 

Územní plán je druh územn  plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a 
funk ního uspo ádání území v krajin  a  jejího  využití.  Má  za  cíl  nalézt  takové  p edpoklady,  které  by  
umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spo ívající v nalezení vyváženého stavu mezi 
zájmy životního prost edí, hospodá ství a pro spole enství lidí obývající dané území. Územní plán má 
naplnit pot eby sou asné generace tak, aby umožnil existenci a p ežití i generací p íštích.  

Územní plán vznikl dle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu m sta Ostravy. Z jeho zn ní 
vybíráme: 

1) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ  

Respektovat základní urbanistickou koncepci a její regulaci, která je promítnuta a vyjád ena v grafické a 
textové ásti ÚPlMO, jejímž cílem je:  

 sto Ostravu rozvíjet v souladu s Politikou územního rozvoje R 2008 jako metropoli Ostravské 
sídelní regionální aglomerace. Respektovat jeho funkci obchodn -pr myslového a kulturn -

deckého centra „Rozvojové oblasti Ostrava OB2“,  

 respektovat republikové priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného rozvoje území,  

 vytvá et územní p edpoklady pro stabilizaci po tu obyvatel Ostravy, zejména podporovat rozvoj 
pracovních p íležitostí a p ipravovat plochy pro výstavbu objekt  pro kvalitní bydlení,  

 vytvá et vyvážené p íznivé podmínky pro bydlení, práci a rekreaci obyvatel m sta, udržet 
rovnováhu mezi rozvojem m sta a ochranou životního prost edí,  

 dbát na citlivé ešení p echodu mezi zastavitelným územím a volnou krajinou se z etelem na 
hodnoty krajinného rázu, zejména p i kontaktu zástavby se zvlášt  chrán nými územími,  

 vytvá et podmínky pro kvalitní urbanistické provázání m stských ástí a tím zlepšení ekonomie 
provozu m sta (dopravní, technická infrastruktura, využívání vnit ních rozvojových rezerv),  

 zam it se na odstran ní zát ží na plochách spojených s d ív jší pr myslovou inností a využít 
takto  získané  plochy  pro  rozvoj  m sta  -  jedná  se  zejména  o  lokality:  Dolní  Vítkovice,  Hrušov,  
Vítkovice, Karolina, centrální odval Zárubek, odval Nová hu , odval Hrab vka, laguny Ostramo, 
Hrušovské chemické závody, Bartovice -skládka ocelárenských kal , halda dolu Šverma v P ívoze,  

 rozvíjet a podporovat oživení centra m sta rozvojem bydlení a dalších aktivit,  

 dopl ovat ob anské vybavení v obytných zónách,  

 polyfunk nost jednotlivých m stských ástí,  

 rozvíjet vysoké školství, v du a výzkum,  
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 využití p írodních hodnot území m sta pro vhodné volno asové a rekrea ní aktivity jeho 
obyvatel p i respektování zásad ochrany životního prost edí,  

 vznik uceleného a spojitého systému zelen  na území m sta Ostravy v etn  jeho propojení s 
krajinou sousedních obcí.  
 

2) KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Plochy dopravní infrastruktury vymezuje ÚPlMO pro zajišt ní dopravních vazeb mezi jednotlivými 
urbanistickými soubory m sta a mezi m stem a sousedícím územím v etn  vazeb na tranzitní sít . Plochy 
dopravní infrastruktury dále vymezuje ÚPlMO pro zajišt ní dalších dopravních funkcí m sta (dopravní 
terminály, záchytná parkovišt , vozovny, depa, p ekladišt  apod.).  

Plochy dopravní infrastruktury d lí ÚPlMO na plochy: Pozemní komunikace, Železni ní doprava, 
Tramvajová doprava a Doprava ostatní.  

Koncepce dopravní infrastruktury a podmínky pro její umis ování je vymezena v textové ásti ÚPlMO a v 
grafické ásti ÚPlMO, ve výkresech:  

 V2 – Hlavní výkres – Urbanistická koncepce,  

 V2.2 – Hlavní výkres – Koncepce ve ejné infrastruktury – Doprava.  

Vedení tras pozemních komunikací je v grafické ásti ÚPlMO pro názornost a pro umožn ní GIS analýz 
(vazba na datový model ÚPlMO) znázorn no osami komunikací umíst nými uvnit  dopravní plochy. Toto 
znázorn ní polohy komunikace je pouze orienta ní a pro návazná ízení nesmí být zohled ováno. Závazné 
je vymezení dopravní plochy.  

Navržené typy (tvary) k ižovatek dokladované zákresem os jsou pouze orienta ní. Jejich tvar odpovídá 
informacím známým v dob  zpracování ÚPlMO. Typ k ižovatek m že být v navazujících projek ních 
stupních up es ován. P ípadná zm na ozna ení silnice, železnice nemá na další rozhodování o využití území 
vliv, slouží pouze pro p esn jší orientaci.  

Širší dopravní vazby  

 v kontextu rozvoje dopravní infrastruktury krajského, republikového a evropského významu 
realizovat dostavbu a modernizaci dopravní infrastruktury m sta Ostravy s cílem zlepšit stávající 
nevyhovující prvky,  

 územn  hájit a respektovat zám ry výstavby a p estavby základní sít  pozemních komunikací 
stanovené ÚPlMO s páte ním motivem k íže dálnice D1 a silnic I/56 a I/11, tzv. “Slezského k íže“ 
znázorn né ve výkresu V2.2 – Hlavní výkres – Koncepce ve ejné infrastruktury – Doprava,  

 územn  hájit a respektovat zám ry výstavby a p estavby sít  železni ní dopravy stanovené 
ÚPlMO s nosným prvkem koridorové trat  a územní rezervu pro trasu vysokorychlostní 
železni ní trat ,  
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 územn  hájit a respektovat zám ry výstavby oderské v tve pr plavního spojení Dunaj – Odra – 
Labe v etn  zám ru splavn ní toku návazné v tve Ostravice pro rekrea ní dopravu,  

 v území hájit a vytvá et podmínky pro výstavbu sít  cyklistických tras s páte ní síti  dálkových a 
krajských tras a ty pak dále dopl ovat o navazující sí  obsluhující již konkrétní území,  

 respektovat návaznosti dopravní sít  (napojovací body) na sousední obce definované ve výkresu 
od vodn ní ÚPlMO O2 – Širší vztahy.  

Pozemní komunikace  

 Respektovat koncepci rozvoje základní sít  pozemních komunikací stanovenou ÚPlMO, která je 
tvo ena  roštem  tah  dálnice  D1,  silnic  I/11,  I/56,  I/58  a  I/59  a  na  n  navazujících  silnic  ve  
významu II. a III. t íd a významných místních komunikací.  

 Územn  hájit a podporovat v návaznosti na vývoj dopravní situace realizaci návrhových prvk  
sít  pozemních komunikací, uvedených v následující tabulce a v seznamu ve ejn  prosp šných 
staveb ÚPlMO, tabulka . 20 v oddíle7.1 Ve ejn  prosp šné stavby dopravní infrastruktury.  

 Hájit plochy pro úpravy (p estavby) dálni ní sít , silnic I. t ídy, silnic ve významu II. t ídy, silnic III. 
ídy a místních komunikací znázorn ných ve výkresu V2.2 – Hlavní výkres – Koncepce ve ejné 

infrastruktury – Doprava, za azených do seznamu ve ejn  prosp šných staveb ÚPlMO, tabulka 
. 20 v oddíle 7.1 Ve ejn  prosp šné stavby dopravní infrastruktury.  

Železni ní sí   

 Respektovat koncepci rozvoje základní železni ní sít  stanovenou ÚPlMO a znázorn nou ve 
výkresu V2.2 – Hlavní výkres – Koncepce ve ejné infrastruktury – Doprava,  

 Územn  hájit a podporovat v návaznosti na vývoj dopravní situace realizaci návrhových prvk  
železni ní sít , znázorn ných ve výkresu: V2.2 – Hlavní výkres – Koncepce ve ejné infrastruktury 
– Doprava, uvedených v následující tabulce a za azených do seznamu ve ejn  prosp šných 
staveb ÚPlMO, tabulka . 20 v oddíle 7.1 Ve ejn  prosp šné stavby dopravní infrastruktury.  

 Respektovat v grafické ásti ÚPlMO vymezené zám ry na dobudování zastávek na stávající 
základní železni ní síti pro zlepšení obsluhy území Kun ic, Vítkovic a Záb ehu,  

 respektovat v ÚPlMO vymezené zám ry na elektrifikaci a modernizaci tratí,  

 respektovat v grafické ásti ÚPlMO vymezené koridory pro výstavbu regionální lehké kolejové 
dopravy (LRT) pro vazby Ostrava – Hlu ín, Ostrava – Orlová a Ostrava – Haví ov,  

 hájit plochy územních rezerv pro zám ry dostavby železni ní sít  a tratí regionální lehké 
kolejové dopravy (LRT) znázorn ných ve výkresu: V2.2 – Hlavní výkres – Koncepce ve ejné 
infrastruktury – Doprava.  

Tramvajová doprava  

 Respektovat koncepci rozvoje tramvajové sít  stanovenou ÚPlMO a znázorn nou ve výkresu 
V2.2 – Hlavní výkres – Koncepce ve ejné infrastruktury – Doprava,  
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 respektovat zám ry výstavby tramvajové sít  zakreslené v grafické ásti ÚPlMO, za azené do 
seznamu ve ejn  prosp šných staveb ÚPlMO, tabulka . 20 v oddíle 7.1 Ve ejn  prosp šné 
stavby dopravní infrastruktury.  

1.3.2 Generální dopravní plán m sta Ostravy (GDP) 

Generální dopravní plán byl po ízen v roce 1997. Generální dopravní plán jako dopravn -inženýrská 
dokumentace vymezuje hlavní sm ry rozvoje dopravní soustavy m sta pro jednotlivé druhy doprav. 
Z koncep ní ásti vybíráme: 

Hlavním cílem m stské dopravní politiky bylo nalezení ešení, které splní požadavky na uspokojení 
dopravních nárok  m sta s nejmenšími možnými nároky na energii, as, materiál a peníze a s co nejmén  
možnými negativními vlivy na životní prost edí. Cílem bylo vytvo ení "sociáln  a ekonomicky únosné 

stské dopravy", v jejímž st edu pozornosti bude ob an se svými požadavky na její funk nost, bezpe nost 
a mobilitu. Bylo však nutno p edpokládat, že se v praxi nepoda í z r zných d vod  zajistit dosažení 
stanovených cíl . Stejn  tak je nutno si uv domit dynamiku vývoje spole nosti spojenou se zm nami 
základních vstupních podklad  této práce. Z toho d vodu bylo zpracování prognózy provedeno ve dvou 
variantách, odrážejících dva možné vývojové trendy v d lb  p epravní práce IAD : MHD, které je možno 
charakterizovat takto: 

 prosazení ú inné preference ve ejné osobní dopravy, p inášející pozitivní efekt ve zmírn ní 
ekávaného poklesu podílu hromadné dopravy na d lb  p epravní práce, 

 výrazný pokles podílu m stské hromadné dopravy na d lb  p epravní práce a z toho plynoucí 
výrazn jší nár st podílu osobní individuální automobilové dopravy. 

Meze, resp. podmínky t chto dvou trend  vývoje d lby p epravní práce byly stanoveny v podob  
optimální (p ízniv jší pro HD) a maximální (nep íznivé pro HD). V ešení dopravní problematiky byl 
uplat ován diferencovaný p ístup s ohledem na odlišný význam a funkci území (centrum, obytné zóny, 
pr myslové oblasti) i na funkci a význam jednotlivých druh  doprav. Snahou bylo hledání vyváženého 
ešení mezi protich dnými tlaky na zajišt ní funkce a pot eb dopravy a požadavky na omezení jejích 

dopad  na životní prost edí. 

Zásady návrhu GDP 

1. Dopravní plánování je jen jednou ze sou ástí plánování vývoje m sta, a proto musí být 

zpracováváno v souladu s jeho ostatními zám ry. Zejména jde o vazbu na územn  - plánovací 

dokumentaci. Cílem je omezení nežádoucí mobility tzv. racionalizací p epravních vztah  a 

sledování ekologicky únosného ešení m stské dopravy. K tomuto by m lo p isp t zejména: 

- zkracování fyzických vzdáleností a funk ní provázanost mezi bydlením a prací, 

- obnova emesel a vhodných výrobních inností v obytných oblastech, 

- ochrana vnit ního centra a obvodových center p ed dopravn  náro nými za ízeními, 

- vhodné dopravní napojení výrobních celk , v etn  jejich napojení na železnici, p íp. další 

druhy doprav. 
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2. Rozvoj m stské dopravy ešit jako komplex díl ích ástí dopravního systému p edstavovaný 

ve ejnou osobní dopravou, p ší a cyklistickou dopravou, motorovou dopravou dynamickou a static-

kou a ostatních druh  doprav (vodní, letecká a železni ní) s vazbou na vzdálen jší cíle regionální, 

celostátní a mezinárodní dopravy. Ve ejnou osobní dopravu považovat za alternativní dopravu, 

rovnocennou s individuální automobilovou dopravou. 

3. Navrhované systémové uspo ádání ve ejné osobní dopravy bude vedeno zám rem postupné 

integrace dosud samostatn , nezávisle a tím i nekoordinovan  fungujících dopravc  vnitrom stské i 

vn jší (p ím stské) ve ejné osobní dopravy. Základním a jednotícím prvkem je jednotný tarifní 

systém, který by m l spolu s opat eními na úseku dopravní infrastruktury a vhodné dopravní 

politiky zajistit co nejvyšší podíl hromadné dopravy v d lb  p epravní práce (mezi IAD a HD). 

4. Pro p ší dopravu budou vytvá eny podmínky zkvalitn ní pohybu v zónách m stského centra a 

obvodových center, zlepšení podmínek pro k ížení p ších tras s intenzívní dopravou motorovou 

(v etn  rychlostních komunikací), zlepšení podmínek na dopravn  nebezpe ných místech, 

zkvalitn ní p ístup  p ších k zastávkám MHD. 

5. Podpora cyklistické dopravy bude zam ena na návrh postupných krok , sledujících vytvá ení 

podmínek pro bezpe ný provoz cyklistické dopravy a to jak v její dopravní funkci na území m sta, 

tak i rekrea ní funkci na cykloturistických trasách v okolí m sta. Sou ástí tras musí být za ízení pro 

rychlé a bezpe né uložení kol. 

6. Podpora zdravého a estetického prost edí m sta p edstavuje ochranu životního prost edí 

cílev domými opat eními v doprav  k omezování dopravního hluku a emisí po ínaje dopravním 

plánováním a kon e technickými a stavebními opat eními. 

7. Prosazování koncepce plošného dopravního zklidn ní zejména m stského centra, obvodových 

center a obytných oblastí s cílem omezit nežádoucí zbytnou dopravu v t chto oblastech. 

8. Zvyšování kvality ve ejné dopravy osob je hlavním prvkem navrhované dopravní politiky, 

zejména na území m sta, jejím cílem bude omezení o ekávaného poklesu podílu ve ejné dopravy 

osob na celkové d lb  p epravní práce. Za rozhodující zásady v tomto sm ru je považováno: 

- dopravní zajišt ní cesty, zrychlení ve ejné dopravy s cílem udržet co nejkratší doby cest a 

garance dodržování jízdních ád , 

- pohodlné a z hlediska vazeb racionální ešení p estupních uzl  a zastávek s odpovídajícím 

vybavením, 

- jednoduché, sociáln  únosné uspo ádání tarifního systému s možností jeho dalšího rozvoje 

- ijatelné intervaly v sedlovém i špi kovém období, 

- postupné vybavení vozového parku moderními dopravními prost edky se sníženou 

podlahou pro uleh ení p epravy zejména t lesn  postižených a starších ob an , 

- vhodná restriktivní politika individuální dopravy pro podporu dopravy ve ejné, 

- publicita výkonnosti a výhodnosti ve ejné dopravy osob a jejího p ínosu pro životní 

prost edí. 

9. ím stskou železnici lze považovat za hlavní nositelku vn jší ve ejné osobní dopravy, obdobn  

jako tramvaje v doprav  vnitrom stské. Pro zkvalitn ní její funkce budou nutné díl í úpravy ko-
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lejové sít  v etn  vy ešení co nejlepších vazeb na další prost edky ve ejné dopravy. 

10. ležitým prvkem je vytvá ení podmínek pro pohyb t lesn  postižených ob an , kde jde 

edevším o postupné technické zp ístupn ní objekt  a za ízení zejména t žce t lesn  postiženým 

ob an m. Zam it se i na požadavky nevidomých. Pat í sem i odstra ování fyzických bariér, 

budování vyhražených parkovacích stání, provoz speciálních nebo upravených dopravních 

prost edk  ve ejné osobní dopravy. 

11. i ešení individuální automobilové dopravy bude sledováno edevším intenzívní využívání 

kapacit stávajících dopravních za ízení. Dopln ní sít  pozemních komunikací novými pak musí 

spl ovat kapacitní od vodn nost, nároky na m stské a ekologické ešení, p i n mž je t eba 

uplat ovat diferencovaný p ístup k ešení podle charakteru území a dopravn -urbanistické funkce 

komunikace. Dopravní politiku tvo í tyto zásady: 

- diferencovaný rozvoj a dostavba sít  pozemních komunikací s o hledem na území, kterým 

prochází, 

- návrh technického ešení pod ídit podmínkám území a požadavku na ú innou a 

ekonomicky p ijatelnou ochranu p ed negativními ú inky dopravy, 

- sledování cíleného omezování propustnosti vybraných komunikací a k ižovatek sm rem 

k centru, 

- kanalizování dopravy, tj. její soust ed ní do vybraných pozemních komunikací hlavní sít  

i sou asném zajišt ní jejich dopravn  - urbanistické funkce, 

- inná a diferencovaná regulace p ístupu dopravy do území v okolí pozemních komunikací 

hlavní sít , 

- inný systém organizace a ízení dopravy. 

12. ležitým prvkem dopravní politiky, úzce navazujícím na ešení individuální automobilové dopravy, 

je ešení statické dopravy (parkování a odstavování vozidel).  ešení v této oblasti bude sledovat 

pokrytí celkových nárok  na parkování a odstavování vozidel. P i uspokojování nárok  na parkování 

bude kladen d raz na diferencovaný p ístup s cílem omezit zatížení centra a obytných oblastí. V 

oblasti odstavování vozidel bude ešení zam eno na pokrytí poptávky v reálných docházkových 

vzdálenostech. K hlavním zásadám dopravní politiky zde bude pat it: 

- stanovení horní hranice parkovacích kapacit diferencovan  s ohledem na funkci dané ásti 

sta, 

- vytvá ení podmínky postupného útlumu dojezd  cílové dopravy do vybraných m stských 

ástí (centra) budováním systému záchytných  parkoviš  - budování parkovacích objekt , 

- zavád ní tržních princip  využívání nabídek parkovacích kapacit v etn  obdobného 

využívání nabídek parkovacích prostor  a pozemk  ur ených k výstavb  parkovacích 

kapacit, 

- uplat ování podmínek zajišt ní pot ebných parkovacích i odstavných kapacit p i 

novostavbách a rekonstrukcích objekt . 

13. Pro co nejefektivn jší využití silni ní a železni ní dopravy bude t eba vytvo it nezbytné podmínky 

pro vzájemnou vazbu t chto dvou dopravních systém . Lze o ekávat, že z hlediska negativních vliv  
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dopravy budou hledány technické i legislativní možnosti pro zvyšování podílu železnice v p eprav  

náklad . Na tento trend je nutno reagovat vytvo ením vhodných podmínek pro rozvinutí vzájem-

ných vazeb (p ekladišt , integrovaný systém atd.). 

1.3.3 Koncepce cyklistické dopravy v Ostrav  

Dokument po ídilo m sto Ostrava v zá í roku 2010. 

edm tem ešení Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostrav  je: 

- analýza vývoje a stavu stávajících cyklistických komunikací ve m st  a okolí, 
- sjednocení návrh  územn -plánovacích dokumentací a podklad , 
- rozd lení sít  cyklistické dopravy na páte ní a dopl kové, 
- návrh postupu výstavby na další období, 
- odhad náklad  na výstavbu páte ní sít , 
- projednání v orgánech m sta. 

Základními pilí i návrhu jsou následující zásady: 

- princip udržitelného rozvoje, 
- zásada ochrany životního prost edí, rovnosti šancí a sociální politiky, 
- sto musí rozvíjet dopravní systémy tak, aby byly podporovány environmentáln  šetrné 

druhy dopravy, jako je p ší, cyklistická a m stská hromadná dopravy, 
- podpora opat ení pro vytvá ení p edpoklad  pro v tší zapojení nemotorové dopravy na 

krátké vzdálenosti, 
- uplatn ní prvk  ochrany zranitelných ú astník  silni ního provozu, vytvá ení podmínky 

pro segregaci motorové a nemotorové dopravy, zklid ování dopravy v etn  úprav 
pr tah . 

Cílem návrhu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostrav  je p edevším: 

- dobudovat kvalitní napojení m sta na stávající a výhledovou evropskou, republikovou 
(dálkovou), regionální a místní cyklistickou sí  v okolí m sta v . pr tahu páte ních 
(základních) cyklistických komunikací m stem, 

- dobudovat sí  cyklistických komunikací zajiš ujících pot eby denní dojíž ky i rekreace 
ob an  m sta, 

- zjistit finan ní náro nost celkového ešení páte ní cyklistické sít  na území m sta, 
- zajistit provázanost navrženého ešení s p ipravovanými, plánovanými a výhledovými 

dopravními, p ípadn  jinými stavbami v území, 
- sloužit jako podklad pro nové územn -plánovací dokumentace, 
- umožnit m stu podání dalších žádostí o dotace z fond , umož ujících výstavbu 

cyklistických stezek a tras (ROP, IPRM, SFDI, apod.), 
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- navrhnout na základ  ur ení priorit dostavby páte ní sít  etapizaci sít  s reálným 
pohledem vzhledem k množství možných finan ních prost edk . 

vodem po ízení jsou: 

- požadavek vedení m sta na stanovení priorit výstavby sít  cyklistických tras,  
- nespokojenost uživatel  cyklistické dopravy (nap . Ostravští kola i), z nichž vyplynula 

nedostate nost stávající sít  cyklistických stezek a tras na území m sta, 
- provedené s ítání cyklistické dopravy, které prokázalo zájem a schopnost obyvatel m sta 

používat jízdní kolo, 
- nutnost aktualizace v oblasti cyklistické dopravy áste  zastaralých dokument  (ÚPD, 

GDP), 
- zm ny ve státní dopravní politice, kde významný d raz za íná být kladen na nemotorovou 

dopravu, 
- zna ný nár st individuální automobilové dopravy ve m st , p inášející s sebou negativní 

efekty jako je zvýšená hlu nost, prašnost, emise, vibrace a snaha omezit tento nár st 
nabídkou alternativního druhu dopravy. 

Shrnutí strategie: 

 Soust edit se na budování ucelených páte ních tah , net íštit síly; 

 Zárove ešit nap . s využitím SFDI údržbu nejhorších úsek  sít  (stezky); 

 V rámci každoro ního plánu vytvo it ur itou finan ní ástku na úpravu bodových závad – 
nebezpe ná místa; 

 Vytvo it ty letý plán výstavby cyklistických stezek s výhledem; 

 V rámci plánu deponovat finance na projektovou p ípravu; 

 Uložit odbor m MMO uplat ování strategie ve vyjád eních a stanoviscích (sou ástí staveb jiných 
investor  i stezky), u obchodních i administrativních budov, p íp. pr myslových areál  
požadovat umíst ní stojan  na kola, resp. koláren, ve vnit ních prostorách sprch pro 
zam stnance dojížd jící na kole. Ve venkovních prostorech u tras pro cyklisty zajistit návrh pítek 
pro osv žení chodc  a cyklist . 

1.3.4 Generel bezbariérových tras 

Generel bezbariérových tras na území m sta Ostravy byl po ízen v ervnu roku 2008. Jeho cílem je: 

 Zlepšení a vytvo ení bezbariérových tras ve m st  a m stských ástech; 
 Vytvo ení a trvalé udržení podmínek pro nezávislý pohyb ob an  a návšt vník  m sta 

s omezenou schopností pohybu a orientace po m st . Je to nezbytná podmínka pro možnost 
skute né integrace a základní p edpoklad pro vytvo ení nových p íležitostí pro handicapované 
ob any; 

 Zvýšení zam stnanosti handicapovaných, zlepšení jejich sociálního postavení a za len ní v tšiny 
chto lidí do b žného života spole nosti.  
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V rámci tohoto projektu bylo ešeno p edevším: 

1. Zmapování stávajících bezbariérových tras v ešeném území a na n  navazující zastávky m stské 
hromadné dopravy; 

2. Navržení páte ních ucelených bezbariérových tras propojujících strategické cíle m sta; 
3. Dopln ní stávajících bezbariérových tras tak, aby navazovaly na nov  navržené páte ní 

bezbariérové trasy; 
4. Vytipování dalších tematicky zam ených bezbariérových tras (zam ených na centrum m sta, 

na ú ady státní a ve ejné správy, na zdravotnická za ízení, školská za ízení, na kulturní a 
sportovní cíle), které budou navazovat na trasy páte ní a logicky je dopl ovat. 

1.3.5 Integrovaný plán rozvoje m sta 

1.3.5.1 Ostrava - Magnet regionu 

Jedním z integrovaných plán  rozvoje statutárního m sta Ostravy je IPRM s názvem "Ostrava - Magnet 
regionu", který je zam en zejména na využití potenciálu cestovního ruchu. V p ípad  Magnetu regionu se 
jedná o ešení zónové - ta je definována jako území s vysokým potenciálem r stu. Konkrétn  se jedná o 
centrum  m sta  a  jeho  okolí,  které  by  se  po  realizaci  IPRM  m lo  stát  d stojným  a  p itažlivým  centrem  

etího nejv tšího m sta R a v n mž by se m ly odehrávat události nadregionálního významu. IPRM 
Ostrava - Magnet regionu je spolufinancován prost ednictvím Regionálního opera ního programu 
Moravskoslezsko (ROP MSK). Krom  finan ních prost edk  ROP MSK je rovn ž využito národních zdroj i 
tematických opera ních program  (TOP). 

IPRM "Ostrava - Magnet regionu" se zam uje na následující oblasti: 

 životní prost edí; 

 dostupnost a mobilita; 

 cestovní ruch; 

 kulturní a spole enské vyžití; 

 infrastruktura pro vzd lanost; 

Cíle a vize IPRM budou napl ovány pomocí jednotlivých projekt , které budou zasahovat do výše 
uvedených oblastí. Mezi nejzásadn jší projekty pat í zejména skupina projekt , které sm ují k revitalizaci 
eky Ostravice. Ta by se po dokon ení m la stát po dlouhých desetiletích op t nedílnou sou ástí m stského 

centra využívanou ob any a turisty pro rekrea ní a volno asové aktivity. 

Další skupina projekt  podporující cestovní ruch jsou aktivity ostravské ZOO, která v posledních letech 
nabývá na významu, a rozvojové projekty, které p isp jí k ješt  v tší atraktivit . K zlepšení dopravní 
dostupnosti v centru p isp je rozší ení sít  MHD, která území zóny bude tramvajovými a trolejbusovými 
linkami spojovat s ostatními ástmi m sta. 
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1.3.5.2 Ostrava - Pól rozvoje 

edm tem IPRM "Ostrava - Pól rozvoje" je ešení problematiky ekonomického rozvoje v návaznosti na 
diverzifikaci závislosti ekonomiky pouze na ur itém typu hospodá ství (v p ípad  Ostravy a celého 
Moravskoslezského kraje je to hutnictví, strojírenství, automobilový pr mysl) a snižování dlouhodobé 
nezam stnanosti, která je u vzd lan jších lidí tradi  nižší. V rámci tohoto IPRM se p edpokládá maximální 
zapojení ostravských vysokých škol, resp. jejich zám  financovaných prost ednictvím tematických 
opera ních program  (TOP). 

Hlavním tématem, ešeným v rámci IPRM Ostrava - Pól rozvoje, je ekonomický rozvoj - pozornost je 
soust ed na p edevším na podporu vzd lání, v dy, výzkumu a vývoje (v . inovací). Mimo zmín nou 
podporu ekonomiky se IPRM zabývá problematikou dostupnosti a mobility, jelikož sou asná situace 
dopravní infrastruktury neodpovídá (kvalitativn  i kvantitativn ) nárok m dopravy na ni kladené, což se 
sebou p ináší adu problém .  

1.3.6 Dosavadní praxe dopravního plánování 

1.3.6.1 Sledování mobility 

Sledování mobility p edstavuje p edevším získávání dat o po tu p epravovaných osob, ale také údaje o 
dopadech na životní prost edí. Data o individuální automobilové doprav  (IAD) se získávají prost ednictvím 

ítání dopravy. Ostravský dopravní podnik po ty p epravených osob odvozuje od p íslušné metodiky 
vázané na po ty prodaných jízdních doklad . Tato data jsou uvád na i ve zprávách a podkladech DPO. 
Poslední v tší pr zkum v oblasti ostravské MHD byl proveden v roce 2009 a byl dopln n dotazníkovým 
pr zkumem pro tvorbu matice p epravních vztah , která je v zásad  využívána doposud (aktualizace 
kalibra ními profily). Zadavatelem analýzy p epravních vztah  byla spole nost Dopravní podnik Ostrava 
a.s. Každoro ní sledování vývoje p epravní poptávky provádí spole nost KODIS s.r.o. na vybraných profilech 
a asech. V tší dopravní pr zkumy, v etn  hodnocení dopravních vztah , by bylo vhodné d lat 
v pravidelných cyklech, nap . 5 let. 

Poslední celorepublikové s ítání automobilové dopravy prob hlo v roce 2010 na vybraných profilech a 
ižovatkách ( SD). V roce 2012 prob hl v Ostrav  dopravní pr zkum obsazenosti a d lby p epravní práce 

na kordonu m sta. S ítání prob hlo odhadem obsazenosti vozidel na profilech komunikací tvo ících 
jednotlivé vjezdy do m sta. Krom  toho nechává m sto každoro  s ítat intenzity dopravy na základní síti 
komunikací, využívá se p itom ru ní s ítání  (k zjišt ní orienta ní skladby dopravního proudu) a technická 
za ízení – induk ní smy ky (na 48 k ižovatkách a 18 p echodech), p enosné elektronické s ítací karty 
(cirkulovan  na cca 70 profilech), dopl kov  i kamery m stského kamerového systému“. 

Data o po tu p epravených osob MHD v Ostrav  jsou k dispozici ve výro ních zprávách ostravského 
dopravního podniku na www.dpo.cz, aktuáln  jsou k dispozici data za rok 2012. V roce 2012 prob hly také 
další pr zkumy týkající se ve ejné hromadné dopravy - koordinátor ODIS zpracoval „Vyhodnocení 
dopravních pr zkum  ve ejné osobní dopravy za rok 2012 – sledování poptávky) a v témže roce nechalo 
Statutární m sto Ostrava zpracovat Dopravní pr zkum trolejbusových linek MHD. 
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V roce 2010 prob hlo poslední s ítání cyklist  na síti cyklistických stezek a tras v Ostrav .  

Dopady na životní prost edí uvádí Ak ní hlukový plán z roku 2008, Analýza kvality ovzduší na území 
sta Ostravy a legislativa v ochran  ovzduší, 2008-2009 (Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav ) a p ípadová 

studie z roku 2010 Vliv opat ení u významných pr myslových zdroj  na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském 
kraji (VŠB – TU Ostrava). 

1.3.6.2 ízení dopravní poptávky 

ízení dopravní poptávky p edstavuje nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky. V m stské prost edí 
jde zejména o regulaci silni ní dopravy a naopak posilování ve ejné hromadné dopravy. Posilování ve ejné 
dopravy – v podmínkách ostravské MHD se toto jednozna  ned je. Dochází ke zm nám ve smyslu 
redukce v nabídce spoj  a linek, n kdy i na úkor kvality dopravy. 

Ovliv ování dopravní poptávky je v Ostrav  provád no prost ednictvím SSZ, nabídkou ve ejné 
hromadné dopravy (MHD, IDS), parkovací politikou, nabídkou cyklistické a p ší infrastruktury. 

V roce 2012 byla zpracována studie Integrovaný systém parkování v Ostrav , která navrhla vznik 3 
záchytných parkoviš  a rozší ení zóny placeného stání. 

1.3.6.3 Plánování mobility 

Plánování mobility v pravém slova smyslu do sou asné doby provád no nebylo. Ostrava má zpracováno 
kolik studií a generel , ovšem vždy se zam ením na konkrétní oblast. Komplexní plánování mobility je 

smyslem projektu Integrovaného plánu mobility Ostrava, který v první fázi stanoví strategické cíle, poté 
opat ení a aktivity k jejich napln ní a v neposlední ad  indikátory, které budou vypovídat a napl ování 
stanovených cíl .  

1.3.7 Bariéry rozvoje dopravního sektoru 

Nej ast ji zmi ovanou bariérou rozvoje dopravního sektoru v Ostrav  podobn  jako v jiných m stech je 
nedostatek finan ních prost edk . Jako další bariéra bývá zmi ována rozt íšt nost vlastnictví komunikací 
v Ostrav , což v d sledcích vede ke sledování vlastních zájm  a nedostate ná koordinace a napln ní pot eb 

zných uživatel .  

Negativn  vnímaným jevem je sout žení o cenu místo kvality ve ve ejném obstarávání, d sledkem eho 
je asto nepromyšlenost ešení a absence zdravého rozumu v plánovacím procesu (zmi ováno zejména ve 
spojitosti s plánováním cyklostezek). 

Pro zm ny v hlavním dopravním prostoru je v n kterých p ípadech limitujícím prvkem stísn ný prostor 
intravilánu (b žn  jádrová ást m sta nebo residen ní oblasti). 

V oblasti nepopulárních, ale žádoucích opat ení je astou bariérou chyb jící politická v le a shoda 
reprezentant  nebo zainteresovaných osob/orgán  k jejich prosazení. 
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Jistou bariéru rozvoje m že p edstavovat i relativn  komplikovaný systém nastavený zákonem o 
ve ejných zakázkách, t žkopádný a zdlouhavý proces ešení arbitráží a soudních p í p i nekvalitn  
provedených stavbách komunikací  
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2 VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE M STA 

2.1 IDENTIFIKACE VŠECH ZÚ ASTN NÝCH NA PLÁNU MOBILITY, SESTAVENÍ ODBORNÝCH 
SKUPIN 

2.1.1 Pracovní skupiny 

1) ídící skupina 
Skupina má uzav ený po et len ,  

 Ing. Ji í Landa (AF-CITYPLAN – zpracovatel projektu) 
 Ing. Peter Súkenník (AF-CITYPLAN – zpracovatel projektu) 
 Bc. Tomáš Sucharda (nám stek primátora),  
 Ing. B etislav Glumbík (vedoucí OD), 
 Ing. Martin Pácl (projektový manažer OD),  
 Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.  (vedoucí OŽP),  
 Ing. Václav Pali ka, (vedoucí ekonomického rozvoje) 
 Ing. Dalibor Kanclí  (vedoucí OI),  
 Ing. arch. Cyril Vltavský (vedoucí ÚHA),  
 Ing. Roman Kadlu ka, Ph.D. ( editel DPO),  
 Bc. Aleš Bohá  (p edseda komise dopravy rady m sta) 

 
2) Skupina „Hromadná doprava“ 

Klí oví ú astníci:  

 objednatel VHD (m sto, kraj),  
 KODIS,  
 DPO a dopravci, 
 OD MMO, 
 OD MSK 
 Ostravská organizace vozí ká ,  
 eské dráhy, 
 Letišt  Ostrava, 
 Ing. Tomáš Výtisk, starosta, M stský obvod Krásné Pole 
 Bc. Lenka Bojdová, odbor dopravy a komunálních služeb, Ú ad m stského obvodu Ostrava-

Jih 
 Otev ená Pracovní Skupina OSTRAVA 
 ob ané. 

 
3) Skupina „Individuální doprava“ (v etn  všech forem spolujízdy) 

Klí oví ú astníci:  

 ob ané,  
 ob anská sdružení,  
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 OD MMO,  
 OOŽP,  
 Policie,  
 Ostravské komunikace,  
 Správa silnic MSK,  
 SD 
 IZS 
 Otev ená Pracovní Skupina OSTRAVA 

 
4) Skupina „Statická doprava“ (parkování a odstavování vozidel) 

Klí oví ú astníci:  

 provozovatelé ploch pro parkování a odstavování vozidel,  
 Policie,  
 OD MMO,  
 ÚHA MMO (útvar hlavního architekta),  
 OOŽP MMO, 
 ob ané,  
 zástupci m stských obvod : Ostrava-jih, Poruba, Moravská Ostrava a P ívoz, Vítkovice, 

Slezská Ostrava 
o Bc. Lenka Bojdová, odbor dopravy a komunálních služeb, Ú ad m stského obvodu 

Ostrava-Jih 
o Ing. Jan Cieslar, vedoucí odboru technického a provozního, Ú ad m stského obvodu 

Poruba 

 Otev ená Pracovní Skupina OSTRAVA 
 

5) Skupina „Nákladní doprava, zásobování“ 

Klí oví ú astníci:  

 nákladní dopravci,  
 podnikatelé,  
 OD MMO,  
 OOŽP MMO,  
 Ob ané, 
 Otev ená Pracovní Skupina OSTRAVA. 

 
6) Skupina „Cyklistická a p ší doprava“ 

Klí oví ú astníci:  

 ob ané,  
 ob anská sdružení,  
 Ostravská organizace vozí ká ,  
 OD MMO,  
 OSTRAVOUNAKOLE,  
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 koordinátor cyklodopravy 
 Tyflocentrum Ostrava 
 Bc. Lenka Bojdová, odbor dopravy a komunálních služeb, Ú ad m stského obvodu Ostrava-

Jih, 
 Otev ená Pracovní Skupina OSTRAVA. 

 
7) Skupina „Životní prost edí“ 

Klí oví ú astníci:  

 Hygienická stanice,  
 OOŽP MMO,  
 Doc. Ing. Petr Jan ík, Ph.D., zastupitel m sta 
 Ob ané, 
 Otev ená Pracovní Skupina OSTRAVA. 

 
8) Skupina „Územní plánování a komunikace“ 

Klí oví ú astníci:  

 ÚHA MMO,  
 OD MMO,  
 Ostravské komunikace 
 SS MSK 
 SD, 
 Otev ená Pracovní Skupina OSTRAVA. 

2.1.2 Poradní skupiny 

1) Obce (starostové) 
2) Školy a školky 
3) Velké podniky 
4) Malé podniky 
5) Dopravci  

2.2 PROCESY PLÁNOVÁNÍ, SLEDOVÁNÍ A ÍZENÍ MOBILITY M STA 

2.2.1 Vnit ní len ní magistrátu 
1. Magistrát tvo í primátor, nám stci primátora, tajemník magistrátu a zam stnanci m sta za azení do 

magistrátu (dále jen „zam stnanci“). Zabezpe ení konkrétních úkol  primátorem a nám stky 
primátora je ur eno usnesením zastupitelstva m sta . 0005/ZM1014/1 ze dne 9. 11. 2010, jehož 
výpis tvo í p ílohu íslo 1 organiza ního ádu. 

2. Magistrát se lení na odbory, které z ídila pro jednotlivé úseky jeho innosti rada m sta. Postavení 
odboru podle zákona o obcích mají i odborné útvary magistrátu s jiným názvem než odbor (útvar, 

ad, archiv). 

3. Magistrát se lení na tyto odbory: 
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 1. Archiv m sta Ostravy, 

 2. odbor kancelá  primátora, 

 3. odbor dopravy, 

 4. odbor ekonomického rozvoje, 

 5. odbor financí a rozpo tu, 

 7. odbor interního auditu a kontroly, 

 8. odbor investi ní, 

 11. odbor legislativní a právní, 

 13. odbor majetkový, 

 17. odbor platový a personální, 

 20. odbor stavebn  správní 

 23. odbor vnit ních v cí, 

 25. útvar hlavního architekta, 

 26. živnostenský ú ad, 

 27. odbor dopravn  správních inností, 

 28. odbor ochrany životního prost edí, 

 31. odbor projekt  IT služeb a outsourcingu, 

 32. odbor hospodá ské správy 

 35. odbor sociálních v cí, školství, sportu a volno asových aktivit 

 36. odbor kultury a zdravotnictví 

 37. odbor majetkových ú astí a sdruženého nákupu 

4. Organiza ní strukturu magistrátu a její zm ny schvaluje rada m sta na návrh tajemníka magistrátu. 
Organiza ní struktura magistrátu tvo í p ílohu . 2 organiza ního ádu. 

5. Odbory se mohou dále lenit na odd lení, o jejichž z ízení, zrušení, jakož i zm nách názvu rozhoduje 
rada m sta. 

6. Nápln innosti jednotlivých odbor  schvaluje rada m sta a tvo í p ílohu íslo 3 organiza ního ádu. 

Vzhledem k postavení a ur eným úlohám hraje úst ední roli v plánování mobility odbor dopravy, který je 
blíže popsán v následující podkapitole.  
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Obrázek 1 – Schéma organiza ní struktury MMO 

 

2.2.1.1 ODBOR DOPRAVY 

Postavení a základní úloha odboru 

Je odborem magistrátu pro oblast silni ního hospodá ství, silni ní dopravy, drážní dopravy a ve ejného 
osv tlení. Na území m sta se podílí na zajiš ování dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury m sta 
v samostatné i p enesené p sobnosti. V rámci výkonu státní správy v oblasti p sobnosti obecního ú adu 
obce s rozší enou p sobností plní funkci silni ního správního ú adu, speciálního stavebního ú adu pro 
silnice II. a III. t ídy, dopravního ú adu pro oblast m stské autobusové dopravy a taxislužby. Plní úkoly 
drážního ú adu. V rámci výkonu státní správy se podílí na zajiš ování bezpe nosti a plynulosti silni ního 
provozu. Odbor se lení na: 

 odd lení silnic, most , rozvoje a organizace dopravy, 

 odd leni silni ní a drážní dopravy. 

Úkoly v samostatné p sobnosti, které jsou odboru trvale sv eny: 

 zabezpe uje rozvojové zám ry v odv tví dopravy a silni ního hospodá ství jako podklad pro 
ípravu investi ní výstavby v souladu s územním plánem m sta,  
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 zabezpe uje zpracování st edn dobých a dlouhodobých koncep ních zám  odv tví dopravy, 
zejména generálního dopravního plánu, 

 sleduje a zabezpe uje realizaci opat ení ke zvyšování bezpe nosti silni ního provozu, 

 zajiš uje výkon letní a zimní údržby vozovek místních komunikací I. a II. t ídy, majících charakter 
silnice v pr jezdním úseku, zajiš uje údržbu ve ejného osv tlení a sv teln  signaliza ních 
za ízení, sloužících k ízení dopravy, na síti místních komunikací zajiš uje stavební údržbu most ,    

 v souladu s územním plánem m sta edkládá orgán m m sta návrhy na realizaci zám  v 
oblasti rozvoje infrastruktury pro hromadnou dopravu osob, zejména m stskou hromadnou 
dopravu,  

 ipravuje podklady pro podporu rozvoje a modernizace m stské hromadné dopravy,  

 vyjad uje se ke koncep ním a výhledovým zám m z hlediska zájm  odv tví dopravy, 

 zajiš uje realizaci dopravních opat ení ke zvýšení spolehlivosti, hospodárnosti a bezpe nosti 
hromadné dopravy na území m sta, 

 zabezpe uje úkoly související se zajišt ním dopravní obslužnosti územního obvodu m sta 
v oblasti ve ejné osobní dopravy v etn  dopravy železni ní a spolupracuje v dané oblasti 
s p íslušnými orgány a organizacemi, 

 zabezpe uje úkoly vyplývající z ú asti m sta na budování a rozvoji integrovaného dopravního 
systému v rámci kraje a v dané oblasti spolupracuje s p íslušnými orgány a organizacemi, 

 zpracovává návrhy smluv a zajiš uje odborný dohled nad kvalitou a rozsahem jejich pln ní p i 
zabezpe ování ve ejné osobní dopravy, 

 zpracovává stanoviska k návrhu na nabytí nebo k zám ru na p evedení nemovitých v cí v oblasti 
své p sobnosti, 

 v oblasti své p sobnosti jedná jménem m sta ve správním ízení nebo zajiš uje zastupování 
sta v tomto ízení fyzickou nebo právnickou osobou na základ  ud lené plné moci, 

 zpracovává a p edkládá návrhy právních p edpis  m sta v oblasti dopravy, 

 ipravuje podklady a projednává s p íslušnými orgány m sta návrhy pro rozpo et m sta 
v oblasti dopravy a silni ního hospodá ství, 

 pro orgány m sta zpracovává návrhy a stanoviska k pln ní úkol  stanovených obcím zvláštními 
zákony v oblasti dopravy, jejichž realizaci zajiš ují obchodní spole nosti, kde zakladatelem a 
spole níkem je m sto, 

 v oblasti ve ejného osv tlení zabezpe uje zpracování generelu, programu výstavby, 
modernizace sít  ve ejného osv tlení, zajiš uje odborný dohled a poskytuje 
technickoekonomické informace a odborná vyjád ení,  

 ipravuje podklady pro zpracování programu výstavby, rekonstrukce a modernizace sít  
ve ejného osv tlení, zabezpe ovaného z rozpo tu m sta,  

 zpracovává návrhy smluv a zajiš uje odborný dohled nad kvalitou a rozsahem jejich pln ní p i 
zabezpe ování údržby ve ejného osv tlení, 

 poskytuje technicko-ekonomické informace a odborná vyjád ení k novým stavbám ve ejného 
osv tlení na komunikacích, p i investi ní výstavb , návrh m územních plán  a k projekt m 
rekonstrukcí ve ejného osv tlení, 
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 zajiš uje jednotnou koncepci organizace dopravy na území m sta, 

 v oblasti ve ejné osobní dopravy projednává záležitosti, týkající se zastávek a vedení tras 
linkové osobní dopravy a vyjad uje se k p edloženým, návrh m organizace dopravy. 

2.3 ÚVODNÍ MARKETINGOVÉ ŠET ENÍ 

 V souladu se zadávací dokumentací byl proveden pr zkum ve ejného mín ní o stavu a vývoji v oblasti 
dopravy, životního prost edí a kvality života v rámci m sta z hlediska pot eb ob an .  

Byl vytvo en dotazník „JE VÁM DOB E V OSTRAV ?“, jehož ú elem je:  

 Primárn : pr zkum ve ejného mín ní; 

 Sekundárn : 
o Informování ob an  o existenci projektu Plánu udržitelné m stské mobility; 
o Zvýšení pov domí o tématu m stské mobility; 
o Zapojení ob an  do procesu tvorby Plánu udržitelné m stské mobility; 

Charakteristiky pr zkumu: 

 Ur eno pro: 
- obyvatelé Ostravy; 
- návšt vníky Ostravy; 

 Rozsah dotazníku: 
- 20 otázek + 2 nepovinné (kontaktní údaje); 
- doba vypl ování cca 10 - 15 minut; 
- uzav ené otázky (+ škálové hodnocení); 

 Motivace: 
- zd razn ní d ležitosti názor  respondent ; 
- vyhlášení sout že o ceny (5 výherc ); 

 Tematické okruhy: 
o Obchody a služby; 
o Vzd lání (všechny stupn  vzd lání); 
o Pracovní p íležitosti;  
o Zdravotní pé e; 
o Sociální pé e; 
o Doprava (všechny dopravní módy); 
o Bezpe nost; 
o Bezbariérovost; 
o Ve ejná prostranství;  
o Turistická atraktivita; 
o Kvalita ovzduší; 
o Hluk; 
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o Možnost ovlivn ní budoucího rozvoje m sta, informovanost; 

Publikace dotazníku: 

 Elektronická forma 

 Webové stránky projektu; 

 Facebook projektu; 

 Papírová forma 

 Magistrát m sta Ostravy; 

 Knihovna (pobo ky Úst ední a Opavská); 

 Spolupráce (informování o probíhající kampani) 

 stské obvody; 

 St ední školy a odborná u ilišt ; 

 Dopravní podnik Ostrava a.s.; 

 Pobo ky ostravské knihovny;  

Dotazník  obsahoval  20  otázek  (+2  nepovinné  na  kontaktní  údaje)  a  jeho  vypln ní  trvalo  cca  15  –  20  
minut. Otázky byly koncipovány jako uzav ené (ano/ne/nevím), n které pak byly dopln né ješt  škálovým 
hodnocením 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). 

Dotazník bylo možné vyplnit jak v papírové form  (dotazníky a sb rné boxy byly k dispozici v budov  
magistrátu a v pobo kách m stské knihovny Úst ední a Opavská), tak také on-line verzi umíst nou na 
webových stránkách projektu a na Facebooku. S žádostí o spolupráci byli osloveni editelé a editelky 
st edních škol a odborných u iliš  (vypln ní dotazníku v rámci výuky) a také starostové a starostky 
jednotlivých m stských obvod . Se zpracovatelem projektu spolupracoval také Dopravní podnik Ostrava 
a.s., který o probíhající anket  informoval prost ednictvím letáku ve vozech MHD. 

Anketa probíhala od 10. 3. do 31. 3. 2014. 

2.3.1 Výsledky marketingového šet ení „Je Vám dob e v Ostrav ?“ 

Dotazníkového šet ení se zú astnilo celkem 1686 respondent . Za ú elem zvýšení míry 
reprezentativnosti z pohledu v kového složení a pohlaví respondent  byl soubor redukován na 1186 
dotazník  - redukováno bylo zastoupení student  a žen na reprezentativní úrove  (náhodným výb rem 
z t chto skupin). Tato úprava nemá vliv na losování v cných cen – do losování jsou zahrnuti všichni 
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respondenti, kte í vyplnili dotazník a uvedli kontaktní údaje (samotné losování cen respondent m je 
v kompetenci m sta Ostrava).    

Reprezentativní pr zkumy pro R obvykle pracují s výb rovým souborem o cca 1000 – 1200 
respondentech. Odborné texty uvádí jako dostate ný po et respondent  pro pr zkumy krajských m st 
v rozmezí 500 – 600, tudíž dotazníkový pr zkum „Je Vám dob e v Ostrav ?“ lze považovat za úsp šný a 
vypovídající. 

Z celkového po tu 1186 vyhodnocovaných dotazník  bylo 1045 vypln no elektronicky, což iní 88 %. 
Pouze 141 dotazník  bylo odevzdáno v papírové form  (12 %).  

Z dotazníkového šet ení vyplynulo, že lidé jsou spokojeni s nabídkou obchod  a služeb a s kvalitou a 
dostupností zdravotní pé e. V obou p ípadech bylo spokojeno více jak 80 % respondent . Více jak 60 % 
dotazovaných je spokojeno s nabídkou vzd lávacích institucí (s výjimkou mate ských škol), s obslužností 

sta MHD, v etn  druhové nabídky jízdních doklad  a také se železni ním spojením z/do Ostravy.  

Nejvíce nespokojení jsou ob ané s kvalitou ovzduší (89 % nespokojených), s nabídkou pracovních 
íležitostí (81 %) a bezpe ností ve m st  (69 %). Jako další problematické oblasti byly ozna eny dopravní 

kongesce, nedostatek parkovacích míst a vybavenost m stským mobiliá em. 

Vysoký podíl odpov di „nevím, neumím posoudit“ neumož uje jednozna né záv ry u otázek ohledn  
dostate né nabídky mate ských škol, kvality a dostupnosti sociální pé e, úrovn  vozového parku MHD ve 
srovnání s ostatními m sty v R, sít  cyklistických tras a stezek, bezbariérovosti dopravní infrastruktury a 
ve ejných budov. Oblasti, se kterými nejsou ob ané spokojeni, budou p edm tem jednání p íslušných 
pracovních skupin v rámci projektu „Integrovaný plán mobility Ostrava“. 

2.4 VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE 

Vize zmi ované v rozvojových dokumentech m sta: 

 Vize IPRM "OSTRAVA - MAGNET REGIONU" 

„Živé, pulzující m sto, plnící všechny metropolitní funkce. Obyvatelé oce ují kvalitu života ve m st , 
návšt vníky láká specifická kultura a další atraktivity a zvyšuje se p íliv investor , kte í zde vytvá í nové 
pracovní p íležitosti“ 

 Vize IPRM "OSTRAVA - PÓL ROZVOJE" 

„Ostrava jako moderní metropole s kvalifikovanou pracovní sílou, kvalitním zázemím pro rozvoj a aplikaci 
dy, výzkumu podporou inovací a moderní dopravou“ 

 VIZE podle „Koncepce rozvoje cestovního ruchu“ 
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„Ostrava 2015 – atraktivní a vyhledávaná destinace profesního, poznávacího a zábavního turismu, 
charakteristická jedine nou nabídkou atraktivit, zajímavými dopl kovými programy, kvalitními službami a 

átelskostí v i návšt vník m a turist m, což spole  s dobrou dopravní dostupností, proorganizovaností 
aktivit a dobrou spoluprací s partnery vytvo í zcela nový a turisty a návšt vníky pozitivn  vnímaný image 

sta.“ 

2.4.1 Návrh vize projektu „Integrovaný plán mobility Ostrava“ 

 

Vize a navazující strategické cíle jsou navrženy v souladu s t mito principy: 

- udržitelnost, 
- bezpe nost, 
- ekologi nost, 
- funk nost, 
- kvalita. 

2.4.2 Strategické cíle 

Strategické cíle mají ur ovat sm rování m sta pro p íští roky a desetiletí.  

1) Zlepšení mobility a dostupnosti 
a. Podpora zvýšení kvality hromadné dopravy 

Cíl: Udržení vysokého podílu hromadné dopravy na d lb  p epravní práce na úrovni 
blízké 50 % resp. na úrovni roku 2014  
Po et cestujících v hromadné doprav  na území m sta od devadesátých let kontinuáln  
klesá. Zna ný propad cestujících je znatelný v hromadné doprav  o víkendech. Míra 
automobilizmu v Ostrav  je nižší než v jiných srovnatelných m stech, tudíž je zde reálný 

edpoklad jejího dalšího r stu. Odliv cestujících z hromadné dopravy k individuální 
automobilové doprav  je zna ným rizikem z pohledu vzniku kongescí, vyšší zát že 
životního prost edí a úpadku systému hromadné dopravy. Zachování 50procentního 
podílu hromadné dopravy je velmi ambiciózní cíl vyžadující kombinaci mnoha opat ení a 
investic, v etn  restrikcí v i individuálnímu automobilizmu. 

b. Rozvoj a podpora cyklistiky a p ší dopravy 
Cíl: Zvýšení podílu cyklistické dopravy v Ostrav  na d lb  p epravní práce na úrove  
10 % do roku 2025. 

Ostrava – m sto ekologické, bezpe né a udržitelné dopravy s vysokým podílem 

cyklistické a p ší dopravy, m sto bez bariér, s vynikající dopravní dostupností a efektivním 
využitím infrastruktury, vysokou kulturou cestování a transparentními informacemi. 
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ší doprava je asto opomíjenou ale velmi d ležitou a nezastupitelnou sou ástí 
dopravního systému a její podpora p ináší mnoho benefit  pro m sto, poskytovatele 
služeb v dosahu p ších cest i samotné p ší. 
Cyklistická doprava je ekologickou formou dopravy s velkým potenciálem r stu. 
Vyžaduje však významnou zm nu v nabídce infrastruktury a služeb. Je považována za 
efektivní a ekologické ešení pro moderní evropská m sta.  

c. Podpora spolujízdy a sdílení vozidel 
Spolujízda je moderním trendem, který p ináší nejen ekonomické (sdílení náklad ) ale i 
ekologické výhody (mén  vozidel = mén  emisí) díky vyšší obsazenosti vozidel 
(pr rná obsazenost osobních vozidel se pohybuje kolem 1,3-1,5 os/voz). Pozitivní 
dopad má také na saturaci silni ní sít  a úrove  kvalit dopravy (mén  vozidel = mén  
kongescí). Potenciál rozvoje je zejména u dojíž ky do zam stnání a u delších cest mimo 

sto, nebo tam, kde chybí nabídka hromadné dopravy nebo je nedostate ná. Sdílení 
vozidel klade nižší nároky na parkovací a odstavní plochy. 

d. Zlepšení dopravní dostupnosti 
Zajišt ní dopravní dostupnosti hromadné dopravy p edevším v radiálním (dost edném) 
sm ru do jednotlivých center m sta a obsluha centra je klí ovým p edpokladem pro 
fungující m sto. U individuální automobilové dopravy je vhodné zajistit okružní a 
tangenciální systém nad azené komunika ní sít  (p edevším dostavba/zlepšení základní 
komunika ní sít ) a omezení p ístupu do jednotlivých center polycentrického m sta 
s možností zaparkování. 

2) Zvýšení bezpe nosti 
a. Zvýšení bezpe nosti cestujících v hromadné doprav  

Zajišt ní pocitu bezpe nosti (nejen statistické ale subjektivn  vnímané) je základním 
edpokladem pro využívání hromadné dopravy. V této oblasti je na základ  výsledk  

ankety „Je Vám dob e v Ostrav ?“ velký potenciál pro zlepšení. 
b. Zvýšení bezpe nosti ú astník  dopravního provozu, zejména chodc  a cyklist  

Cíl: snížení po tu úmrtí v doprav  do roku 2050 na hodnoty blízké nule, redukce na 
polovinu do roku 2020 
Chodci a cyklisti jsou nejzraniteln jší ú astníci dopravního provozu, jejich úmrtí nebo 
vznik t žkých zran ní v d sledku dopravních nehod je v sou asné spole nosti podle 
evropských trend  již neakceptovatelné (není již na n  nahlíženo pouze jako selhání 
jednotlivce, ale jako selhání spole nosti). Specifikovaný cíl je v souladu s evropskými cíli.   

c. Zvýšení bezpe nosti v specifických místech a negativn  vnímaných lokalitách 
Tato pot eba vyplývá z výsledk  ankety „Je Vám dob e v Ostrav ?“ a spojitosti mezi 
využíváním hromadné dopravy a pocitem bezpe í. Za specifická místa jsou zde 
považované zejména zastávky a terminály hromadné dopravy. 
 

3) Zvýšení kvality života a snížení dopad  na životní prost edí 
a. Ekologizace dopravy 
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Doprava je odpov dná za 20 až 30 % emisí v oblasti Ostravy. Ekologizace hromadné 
dopravy znamená zavád ní moderních ekologických paliv a pohon , rozvoj moderních 
elektrických vozidel s rekuperací ale také nap . tréning „ekologické jízdy“ za ú elem 
minimalizace emisí. U individuální dopravy p icházejí v úvahu motiva ní opat ení (nap . 
nižší parkovné pro ekologická vozidla) a restriktivní opat ení (nap . zpoplatn ní nebo 
omezení vjezdu pro vybrané emisní kategorie). Významný vliv má prašnost dopravy 
vlivem nedostate né istoty komunikací. 

b. Aplikace inteligentního urbanizmu a dopravního plánování ke snižování vynucené 
mobility 

estože individuální bydlení je oblíbené, v zájmu m sta a jeho obyvatel je preference 
koncentrované zástavby s možností obsluhy hromadnou dopravou. Dále jde zejména o 
utvá ení podmínek pro rozvoj m kké mobility (p ší a cyklistické dopravy) a zabrán ní 
vylid ování a ekonomického úpadku drobných podnikatel . 

c. Minimalizace dopad  hluku z dopravy na obyvatele 
Hluk je obt žujícím faktorem s negativním dopadem na zdraví obyvatel. K jeho redukci 
je pot eba výrazné redukce intenzit (nap . zklidn ní, obchvat), snížení rychlosti nebo 
technických prvk  (tiché povrchy, protihlukové bariéry…). 

d. Rozvoj bezbariérovosti 
Cíl: bezbariérový p ístup do ve ejných budov, na ve ejná prostranství, do vozidel 
hromadné dopravy a na zastávky hromadné dopravy v intravilánu do roku 2025 

estože nové technické normy a p edpisy již pot eby bezbariérovosti reflektují, 
z minulosti z stává ve ve ejném a dopravním prostoru velké množství bariér a 
v n kterých p ípadech p ibývají také nové. Nejde p itom jenom o handicapované 
ob any, ale také o vyhov ní pot ebám stále rostoucí skupiny senior  (popula ní zm ny) 
nebo rodi  s ko árky. Je pot ebné klást také d raz na vytvá ení ucelených 
bezbariérových tras v souladu s generelem bezbariérových tras. 
 

4) Zvýšení efektivity dopravního systému, optimalizace využití  
a. Minimalizace kongescí a asových ztrát 

Kongesce znamenají asové a tedy i ekonomické ztráty. Jejich redukcí je pohyb 
efektivn jší, energeticky mén  náro ný a mén  zat žující životní prost edí. V zájmu 

sta je vyvedení veškeré tranzitní dopravy mimo jeho centrální území a rezidentní 
ásti. Vymíst ní zbytné dopravy z centrální ásti m sta, zlepšení napojení m sta na 

nad azenou komunika ní sí  (obchvaty). Inteligentní ízení dopravy zvyšuje kapacitu, 
omezuje kongesce a asové ztráty. 

b. Efektivní parkovací politika, rozvoj systém  P+R, K+R 
Politika parkování je v prostoru m sta regula ním prvkem, který dokáže ovlivnit 
intenzity individuální automobilové dopravy nebo d lbu p epravní práce. Systémy 
park&ride budou smysluplné, resp. využívané pouze za p edpokladu, že idi  nebude mít 
jinou volbu nebo tato volba bude pro n ho výhodn jší (dostupnost parkovacích míst 
zdarma nebo s levným tarifem nezakládá d vod pro využití systému P+R). Redukce 
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volných parkovacích míst v centru pro dlouhodobé celodenní parkování, zajišt ní 
pot ebného po tu odstavných míst pro rezidenty. 

c. Rozvoj p estupních terminál  
Minimalizace p estupních dob, zvýšení komfortu p estupu, jednoduchost vyhledání 
spojení a dostupnost informací spolu s p ijatelnou cenou jsou základními p edpoklady 
pro využívání hromadné dopravy jako ekologické formy mobility. 

  



 
  
 

Integrovaný plán mobility Ostrava – strategická ást - KONCEPT  51 

2.5 OPAT ENÍ 

1) Zlepšení mobility a dostupnosti 

Podpora a zvýšení kvality HD  
(s cílem udržení vysokého podílu HD na 

lb  p epravní práce) 

Marketingová a finan ní podpora HD 

Atraktivní nabídka spoj  (pokrytí m sta a okolí) 
Zajišt ní komfortu cestujících 

Informa ní podpora pro cestující 

Zlepšení návaznosti spoj  

Podpora taktové dopravy/zajišt ní adekvátní frekvence 
spoj  
Udržení vysokého podílu HD na d lb  p epravní práce 
Rozvoj p ím stské kolejové dopravy (S-linky) 

Rozvoj a podpora cyklistiky a p ší dopravy 

Výstavba nových cyklotras a jejich propojování 
Zkvalit ování povrchu stávajících cyklotras 
Propojení cíl  bezpe nými a atraktivními trasami pro 
cyklisty a p ší 
Dopln ní podp rných prvk  pro cyklodopravu (stojany 
parkování, servisní místa…) 
Podpora dojíž ky do zam stnání s využitím jízdních kol 

Podpora spolujízdy a sdílení vozidel 
Podpora pro carpooling 
Podpora pro carsharing 

Zlepšení dostupnosti  
Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou 

Zlepšení plynulosti silni ní dopravy 

 

2)      Zvýšení bezpe nosti 

Zvýšení bezpe nosti cestujících v hromadné 
doprav  

bezpe ná vozidla hromadné dopravy (osobní a kamerový 
dohled) 
bezpe né zastávky a terminály 

Zvýšení bezpe nosti ú astník  dopravního 
provozu, zejména chodc  a cyklist   

bezpe né p echody (osv tlení, zna ení, konstruk ní 
ešení) 

bezpe né cyklotrasy a k ížení s ostatními druhy dopravy 

Zvýšení bezpe nosti v specifických místech a 
negativn  vnímaných lokalitách   

omezení heren, kasin v citlivých lokalitách  

vyšší dohled m stské policie (osobní a kamerový) 

netolerování vandalizmu a pasažér  bez zaplacení 
jízdného, udržování istoty ve ejných prostor 
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3)      Zvýšení kvality života a snížení dopad  na životní prost edí 

Ekologizace dopravy 
Zavád ní nebo rozši ování ekologických paliv a pohon  

Zavád ní nových vozidel s rekuperací 

Inteligentní urbanizmus a dopravní 
plánování ke snižování vynucené mobility 

preference koncentrované zástavby s možností obsluhy 
hromadnou dopravou 
utvá ení podmínek pro rozvoj m kké mobility (p ší a 
cyklistické dopravy) 

zamezení "vylid ování" cenných lokalit a ekonomickému 
úpadku drobných obchodník  a poskytovatel  služeb 

Minimalizace hluku z dopravy 
"tiché" povrchy vozovek v citlivých lokalitách 

omezení rychlosti v citlivých lokalitách 
redukce intenzity dopravy v citlivých lokalitách 

Podpora bezbariérovosti 

Rozvoj bezbariérovosti ve ve ejném prostoru a ve ejných 
budovách 
Bezbariérovost v hromadné doprav : nízkopodlažní 
vozidla, bezbariérové nástupišt  a terminály 

 

4)      Zvýšení efektivity dopravního systému, optimalizace využití infrastruktury 

Minimalizace kongescí a asových ztrát 

Preference vozidel m stské hromadné dopravy 

Rozší ení dynamického ízení a inteligentních dopravních 
systém  
Podpora naviga ních systém , systém  P+R, K+R 
Eliminace "zbytné dopravy"(mimo nad azené sít  
komunikací typu D, R, TEN-T) 

Efektivní parkovací politika 

Rozvoj systém  P+R, K+R 
Redukce parkovacích míst pro cílovou dopravu ve 
vybraných lokalitách 
Zajišt ní odstavných míst pro rezidenty 

Rozvoj p estupných terminál    
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2.6 INDIKÁTORY 

1) Zlepšení mobility a dostupnosti indikátor jednotka zp sob zjiš ování ekávaný 
vývoj  cílová hodnota/stav 

Podpora a zvýšení kvality HD  
(s cílem udržení vysokého podílu HD na 

lb  p epravní práce) 

Marketingová a finan ní podpora HD finan ní podpora HD  výro ní zpráva DP stabilita nebo 
zvýšení 

dostatek financí k provozu bez nutnosti 
redukce po tu spoj  nebo pokrytí m sta 

a okolí 
Atraktivní nabídka spoj  (pokrytí m sta a okolí) míra spokojenosti cestujících  procenta pr zkum zvýšení >2/3 spokojených cestujících 
Zajišt ní komfortu cestujících míra spokojenosti cestujících  procenta pr zkum zvýšení >2/3 spokojených cestujících 

Informa ní podpora pro cestující míra vybavenosti informacemi    expertní hodnocení, 
pr zkum zlepšení jednoduchá, rychlá a p ímá orientace 

cestujících v systému hromadné dopravy 

Zlepšení návaznosti spoj  asová dostupnost vybraných cíl , 
celkové zdržení cestujících  minuty dopravní model, 

pr zkum snížení konkurenceschopnost ve srovnání s 
jízdou automobilem 

Podpora taktové dopravy/zajišt ní adekvátní frekvence 
spoj  

podíl taktové dopravy, frekvence 
spoj  %, po et/ as jízdní ád zvýšení zvýšení atraktivity hromadné dopravy 

Udržení vysokého podílu HD na d lb  p epravní práce podíl HD na d lb  p epravní práce % pr zkum zachování 50 % resp. stávající hodnota k toku 2014 
Rozvoj p ím stské kolejové dopravy (S-linky) po et p epravených cestujících  po et data p epravc /pr zkum zvýšení   

Rozvoj a podpora cyklistiky a p ší dopravy 

Výstavba nových cyklotras a jejich propojování délka cyklotras km odbor dopravy MMO zvýšení min. 416 km dok roku 2025 
Zkvalit ování povrchu stávajících cyklotras podíl tras s kvalitním povrchem  procenta pr zkum zvýšení >90 % kvalitních povrch  
Propojení cíl  bezpe nými a atraktivními trasami pro 
cyklisty a p ší po et izolovaných tras  po et pr zkum snížení 0 

Dopln ní podp rných prvk  pro cyklodopravu (stojany 
parkování, servisní místa…) po et podp rných prvk   po et pr zkum, statistika OD 

MMO zvýšení   

Podpora dojíž ky do zam stnání s využitím jízdních kol po et nebo podíl dojížd jících na 
kole po et nebo % SLDB/pr zkum zvýšení 10 % do roku 2025 

Podpora spolujízdy a sdílení vozidel 
Podpora pro carpooling po et realizovaných cest cest/rok pr zkum, data 

organizátor  služeb  zvýšení funk ní a využívaný systém spolujízdy 

Podpora pro carsharing po et realizovaných cest cest/rok pr zkum, data 
organizátor  služeb  zvýšení funk ní a využívaný systém spolujízdy 

Zlepšení dostupnosti  

Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou dopravní dostupnost ( asová a 
prostorová dostupnost) 

specializovaná 
mapa 

výstup dopravního 
modelu 

zachování 
nebo zvýšení 

konkurenceschopnost ve srovnání s 
jízdou automobilem 

Zvýšení plynulosti silni ní dopravy plynulost dopravy (pr m. rychlost, 
úrove  kvality dopravy) 

specializovaná 
mapa 

výstup dopravního 
modelu 

zachování 
nebo zvýšení 

minimalizace asových ztrát, 
minimalizace spot eby paliva a produkce 

emisí 
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2)      Zvýšení bezpe nosti indikátor jednotka zp sob zjiš ování ekávaný 
vývoj  cílová hodnota/stav 

Zvýšení bezpe nosti cestujících 
v hromadné doprav  

bezpe ná vozidla hromadné dopravy (osobní a 
kamerový dohled) míra spokojenosti cestujících  procenta dotazník/anketa zvýšení >50 % spokojených respondent  do 5 let 

bezpe né zastávky a terminály míra spokojenosti cestujících  procenta dotazník/anketa zvýšení >50 % spokojených respondent  do 5 let 

Zvýšení bezpe nosti ú astník  dopravního 
provozu, zejména chodc  a cyklist  

bezpe né p echody (osv tlení, zna ení, konstruk ní 
ešení) 

relativní nehodovost cyklist  a 
chodc , po et usmrcených a t žce 
zran ných 

nehod/vozokm statistika nehodovosti snížení snížení po tu úmrtí v doprav  do roku 
2050 na hodnoty blízké nule, redukce na 

polovinu do roku 2020 
bezpe né cyklotrasy a k ížení s ostatními druhy dopravy po et usmrcených a t žce 

zran ných  po et statistika nehodovosti snížení 

Zvýšení bezpe nosti v specifických místech 
a negativn  vnímaných lokalitách   

omezení heren, kasin v citlivých lokalitách  

míra spokojenosti obyvatel a 
návšt vník  procenta dotazník/anketa zvýšení 

>50 % spokojených respondent  do 5 let 

vyšší dohled m stské policie (osobní a kamerový) efektivní prevence a potírání 
nežádoucích jev  

netolerování vandalizmu a pasažér  bez zaplacení 
jízdného, udržování istoty ve ejných prostor isté m sto bez známek vandalizmu 

 

3)      Zvýšení kvality života a snížení dopad  na životní prost edí indikátor jednotka zp sob zjiš ování ekávaný 
vývoj  cílová hodnota/stav 

Ekologizace dopravy 
Zavád ní nebo rozši ování ekologických paliv a pohon  podíl vozidel HD s alternativním 

pohonem nebo palivem procenta bilance složení vozového 
parku HD zvýšení  Ekologicky p íznivý vozový park 

Zavád ní nových vozidel s rekuperací podíl vozidel s rekuperací procenta bilance složení vozového 
parku HD zvýšení  Ekologicky p íznivý vozový park 

Inteligentní urbanizmus a dopravní 
plánování ke snižování vynucené mobility 

preference koncentrované zástavby s možností obsluhy 
hromadnou dopravou 

hustota osídlení (vztaženo k 
ploše zastav ného i 
zastavitelného území m sta) 

 obyv./km2 bilance obyvatel zachování 
nebo zvýšení  

 Integrovaná zástavba s obsluhou 
hromadnou dopravou 

utvá ení podmínek pro rozvoj m kké mobility (p ší a 
cyklistické dopravy) 

podíl p ší a cyklistické dopravy na 
lb  p epravní práce  procenta pr zkum mobility  zvýšení  Vysoký podíl cyklistické a p ší dopravy 

zamezení "vylid ování" cenných lokalit a ekonomickému 
úpadku drobných obchodník  a poskytovatel  služeb 

po et/hustota obyvatel 
v p edm tných lokalitách 

 po et nebo 
obyv./km2  bilance obyvatel 

zachování 
nebo 

zvýšení   
„Živé m sto“ 

Minimalizace hluku z dopravy 
"tiché" povrchy vozovek v citlivých lokalitách 

po et obyvatel zasažených 
hlukem z dopravy osoby  

  
Hluková studie, m ení  

  
snížení  

  
„Zdravé a atraktivní m sto“  

  omezení rychlosti v citlivých lokalitách 
redukce intenzity dopravy v citlivých lokalitách 

Podpora bezbariérovosti 

Rozvoj bezbariérovosti ve ve ejném prostoru a 
ve ejných budovách 

podíl bezbariérových prostor a 
budov  procenta pr zkum zvýšení „M sto bez bariér“  

Bezbariérovost v hromadné doprav : nízkopodlažní 
vozidla, bezbariérové nástupišt  a terminály 

podíl nízkopodlažních spoj , podíl 
bezbariérových nástupiš  (p íp. 
po et odbavených cestujících 
na bezbariérových nástupních 
hranách) 

procenta 
(po et) 

bilance složení vozového 
parku HD, pr zkum zvýšení „Doprava bez bariér“   
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4)      Zvýšení efektivity dopravního systému, optimalizace využití 
infrastruktury 

indikátor jednotka zp sob zjiš ování ekávaný vývoj  cílová hodnota/stav 

Minimalizace kongescí a asových ztrát 

Preference vozidel m stské hromadné dopravy po et uzl  s preferencí, zm na 
jízdních dob p ed a po opat ení 

 po et, zm na 
v % 

ro enka dopravy/odbor 
dopravy MMO 

zvýšení po tu, 
snížení jízdních 

dob/zdržení 

 Atraktivní, asov  
konkurenceschopná hromadná 

doprava  
Rozší ení dynamického ízení a inteligentních 
dopravních systém  asové zdržení v k ižovatkách sekundy pr zkum (nap . plovoucí 

vozidlo)  snížení Plynulá doprava, minimum 
kongescí, minimum emisí  

Podpora naviga ních systém , systém  P+R, K+R spokojenost uživatel  kvalitativní  anketa, pr zkum  zvýšení  
Minimální doprava plynoucí 

z hledání (cíle, parkování, návazné 
dopravy…)  

Eliminace "zbytné dopravy" (mimo nad azené sít  
komunikací typu D, R, TEN-T) podíl tranzitní dopravy %  p zkum, dopravní 

model snížení Minimální tranzitní doprava (max. 
jednotky %) 

Efektivní parkovací politika 

Rozvoj systém  P+R, K+R po et stání a za ízení   po et pr zkum,  data správce zvýšení  mén  cílové automobilové 
dopravy   

Redukce parkovacích míst pro cílovou dopravu ve 
vybraných lokalitách po et parkovacích míst po et pr zkum/výpo et snížení mén  cílové automobilové 

dopravy  
Zajišt ní odstavných míst pro rezidenty po et parkovacích míst po et pr zkum/výpo et zvýšení spokojenost rezident  

Rozvoj p estupných terminál    
asová dostupnost cíl  bez 

ímého spojení, pr m. doba 
estupu 

asové j. dopravní model, 
pr zkum  zlepšení, snížení    Atraktivní, konkurenceschopná 

hromadná doprava 
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3 ÍLOHY 

[1] SWOT analýza (t íd ná pro jednotlivé oblasti)  
[2] Vyhodnocení ankety „Je Vám dob e v Ostrav ?“ 
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[8] Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostrav  (Ing. Martin Krej í, zá í 2010); 
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SWOT ANALÝZA – o last „i dividuál í doprava“ 

Sil é strá ky Sla é strá ky 

 Doprav í poloha ěsta a dál i i D1 

 Ko fort ě a výhledově kapa it ě dořeše é apoje í 
ěsta a D1 z Mariá skohorské a Rud é 

 I kd ž je ěsto a okraji státu relativ ě do ra 
dostup ost krajského ěsta a větší h ěst Br o, 
Praha) 

 Do rý s sté  o hvatu ěsta 

 Relativ ě kvalit í úroveň ko u ika í 
 V hovují í sil ič í síť v Ostravě 

 Nové apoje í a dál ič í síť, případ ě a 
v sokor hlost í ko u ika e 

 S ad á a r hlá doprava do rekreač í h  o lastí-  
Besk d , Jese ík , Poodří 

 R hlé apoje í a okol í stát  Polsko, Slovensko, 

Rakousko 

 dál ič í apoje í 
 Do ře prů hozí doprav í uzl  oproti ji ý  ěstů  

 odstraňová í ariér ar hitekto i ký h i doprav í h  je 
jed ou z hlav í h priorit ěsta a ěstský h částí  

 hustá síť ko u ika í, apoje í a dál ič í síť a ísta 
rekreace 

 Ch í doko če í o hvatu ěsta část Poruba – 

prodlouže á Rud á  

 V soké doprav í zatíže í a ěstský h ko u ika í h, 
v soká zátěž těžkou dopravou a tí  i v soká praš ost. 

 Nedostateč é příjezdové ko u ika e a parkova í 
plo h  a sídliští h Du i a, Hra ůvka …  –  

 A se e ástup í h plo h pro e erge t í složk  a IZS 

 Pro le ati ké úrovňové kříže í ko u ika í ve ěstě 
ezpeč ost hod ů, klistů a otoristů   

 Nev hovují í te h i ký stav v ra ý h íst í h 
ko u ika í v ěkterý h ěst. částe h  

 Často ekvalit ě provede é doprav í ko u ika e 
průtah D1 Ostravou, v i ulosti 4 proudá 

ko u ika e s ěr F. Místek….) 
 Ku ula e oprav ko u ika í, o eze í doprav  

 O ezová í r hlosti doprav  z teč ý i ostrůvk , 
aví  e ezpeč ý i pro řidiče 

 zpoplat ě í dál i e i při íst í přepravě 

 ezpeč ost v dopravě při přepravě i parková í   
 edostateč á údrž a ko u ika í 
 propoje í Poru  s e tre  ěsta 

 Po alost stave í h pra í a ko u ika í h 

 Ch ějí í apoje í a Opavsko a e ší satelit í o e 
apř. K jovi e, Hať  

 Málo ezpeč ost í h opatře í pro zajiště í dodržová í 
rychlosti 

 Nedostateč é o hvat  pro ka io  

Příležitosti Hrozby 

 O ova íst í h ko u ika í  
 Realiza e „Sever ího spoje-odlehče í Opavské“ 

 Doko če í „Prodlouže é Rud é“ 

 O ezit ož ost příjezdu do e tra ěsta  
 apoje í dál i e a dál ič í síť Polska 

 Úprava ko u ika í z aček, sig álů  pro 
he dikepova é o ča  

 I telige t í doprav í říze í křižovatek 

 )po alova í se afor  

 dodržová í plat ý h práv í h předpisů ez ariérového 
užívává í stave  

 apoje í a dál ič í síť ČR a Polska 

 edostatek fi a í 
 Nárůst počtu auto o ilů-parková í zej é a a 

sídliští h 

 )v šová í stup ě otoriza e 

 Další avýše í auto o ilové dopravy ve ěstě 

 S íže í ezpeč osti přeprav  další i o ezují í i 
opatře í i 

 V soký počet soukro ý h doprav í h prostředků 

 Vzrůstají í agresivita řidičů 

 tvor a z teč ý h stave í h i doprav í h ariér 

 lik avost ěkterý h projekta tů, stave í h a 
te h i ký h dozorů, aj. a o last ez ariérového 
užívá í 

 o eze í fi a č í h prostředků a rozvoj 
infrastruktury 
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SWOT ANALÝZA – o last „hro ad á doprava“ 

Sil é strá ky Sla é strá ky 

 želez ič í spoje í, výz a á želez ič í trasa s ěr 
Polsko, Po altí Slove sko…  

 relativ ě do ra dostup ost krajského ěsta, pří é 
auto usové li ky a vlakové spoje í do větší h ěst 

Praha, Br o, …  

 fu kč í veřej á doprava včet ě i tegrova ého 
systé u 

 ož ost přepravy MHD do větši y lokalit v Ostravě 

 Revitaliza e zastávek a ádraž í h prostor, úprav  
ástupišť MHD 

 Do ře prů hozí doprav í uzl  oproti ji ý  ěstů  

 )astávka stodol í – R hle vlakové spoje í s okol í i 
ěst  

 ákup ízkopodlaž í h doprav í h prostředků MHD 

 podpora ěsta tzv. alter ativ í doprav  pro těž e 
těles ě postiže é - převod od do u a ísto urče í 

 lete ká dostup ost 

 odstraňová í ariér ar hitekto i ký h i doprav í h  je 
jed ou z hlav í h priorit ěsta  

 S ad á a r hlá doprava do rekreač í h  o lastí -  
Besk d , Jese ík , Poodří 

 Častá z ě a jízd í h řádů MHD, ečitel ost 

eosvětle ost jízd í h řádů – ečitel ost v oč í h 
hodi á h  

 Ku ula e oprav ko u ika í, o eze í doprav  

 Šetře í a espráv é  ístě – o ezová í li ek, apř. 
ísto e ší h auto usů 

 V soká e a jízd ého, 
 O ezová í r hlosti doprav  z teč ý i ostrůvk , 

naví  e ezpeč ý i pro řidiče 

 ezpeč ost v dopravě při přepravě i parková í  
přeprava ezdo ov ů, kri i alita v MHD, 

epřizpůso iví o ča é v MHD 

 edostateč é služ  DPO – e avazují í spoje, dlouhé 
intervaly 

 Ch ějí í apoje í a Opavsko a e ší satelit í obce 

apř. K jovi e, Hať  

 Po alé vlakové spoje í a Br o 

Příležitosti Hrozby 

 zlepšit dostup ost 

 větší využití a zefektiv ě í veřej é dopravy 

 Opti alizovat rozsah hro ad é doprav  k i dividuál í 
auto o ilové dopravě 

 Vy udovat odstav á parkoviště – ploch je dostatek 

 Zefektivnit organizaci a provoz MHD  

 Prioritou  se ěla stát ezpeč ost ve ěstě, 
důsled é dodržová í zásad čistot  a ezpeč osti 

 ezplat á MHD pro o ča  Ostrav  viz. příklad 
Frýdku-Místku  

 I telige t í doprav í říze í křižovatek 

 Modernizace vozového parku MHD 

 Ostravská r hlodráha etro- i adze í  

 Další rozšíře í „ hytrý h zastávek“ 

 )lepše í ezi árod í h přestupový h uzlů a apoje í 
a letiště. 

 ávaz ost přístup ý h tras 

 lepší v užití letiště Moš ov 

 

 eo hota z ě y řidičů v o ilitě 

 edostatek fi a í 
 Nárůst počtu auto o ilů, zv šová í stup ě otoriza e, 

další avýše í auto o ilové doprav  ve ěstě 

 S íže í ezpeč osti přeprav  další i o ezují í i 
opatře í i 

 Další zvýše í kri i alit  – krádeže, vloupá í, 
poškozová í 

 odliv obyvatel z Ostrav  a MSK, v lid ě í e tra ěsta 

 Horší í se eko o i ká situa e o vatel, so iál í 
pro lé  spoje é s eza ěst a ostí 

 Zdražová í jízd ého 

 h í širší vztah  apř. ávaz ost ástupiště, pře hod, 
pěší ko u ika e od ísta dliště po ísto urče í 

 v ěkterý h o laste h ěsta velká do házková 
vzdále ost k MHD 

 edostatek vozidel alter ativ í doprav  a o eze í 
dostup osti alter ativ í doprav  v rá i pra ov í do  

 ávaz ost ez ariérový h spojů zej é a v přeprav í h 
uzlech 

 lik avost ěkterý h projekta tů, stave í h a 
te h i ký h dozorů, aj. a o last ez ariérového 
užívá í 
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SWOT ANALÝZA – o last „ yklisti ká a pěší doprava“ 

Sil é strá ky Sla é strá ky 

 Rozvíjejí í se síť yklotras  
 Dostatek plo h pro zeleň, vhod é pod í k  pro 

ěstskou a pří ěstskou rekrea i 
 Budová í klostezek a jeji h postup é propojová í 

se soused í i o e i 
 odstraňová í ariér ar hitekto i ký h i doprav í h  

je jed ou z hlav í h priorit ěsta a ěstský h částí  
 reko struk e pěší h ko u ika í 
 u iverzit í ěsto 

 ěsto kultur  a sportu 

 velká ko e tra e o vatelstva, rov ěž v okol í h 
sídle h  

 z ečiště í ovzduší 
 V soké doprav í zatíže í a ěstský h 

ko u ika í h, v soká zátěž těžkou dopravou a tí  i 
v soká praš ost. 

 Nee iste e klostezek v ěkterý h částe h ěsta 

 ezpeč ost v dopravě  

 edostateč á údrž a hod íků i ko u ika í 
 po alá výstav a klostezek, ohd  ekvalit í 

povrch 

 Dlouhé čeká í a „tlačítkové“ se afor  pro hod e 

 C klotras  vede é a frekve tova ý h sil i í h viz. 
Sokolská  

 Málo ezpeč ost í h opatře í pro zajiště í 
dodržová í r hlosti 

 Te h i ký stav sil i  a hod íků 

Příležitosti Hrozby 

 O ova íst í h ko u ika í a ko u ika í pro 
pěší 

 Budová í ový h a zahušťová í stávají í sítě 
cyklotras - dotvoře í ko ep e klisti ké 
doprav  ve ěstě, udová í klostezek ve 

ěstě  
 Mož ost udová í klostezek s ěr Besk d  

 U hová í rozšíře í  plo h veřej é zele ě kole  
ko u ika í  

 )ajiště í protipovodňové o hra  ěsta a 
íst í h částí v souvislosti s revitaliza í 

pří řež í h o lastí kole  řek při udová í 
cyklotras 

 rozvoj yklisti ké dopravy 

 ožive í e tra ěsta 

 Úprava ko u ika í z aček, sig álů  pro 
he dikepova é o ča  

 dodržová í plat ý h práv í h předpisů 
ez ariérového užívává í stave  

 eo hota z ě y řidičů v o ilitě 

 edostatek fi a í 
 Další avýše í auto o ilové dopravy ve ěstě 

 S íže í ezpeč osti přeprav  další i o ezují í i 
opatře í i 

 Další zvýše í kri i alit  – krádeže, vloupá í, 
poškozová í 

 Vzrůstají í agresivita řidičů 

 h í širší vztah  apř. ávaz ost ástupiště, 
pře hod, pěší ko u ika e od ísta dliště po 

ísto urče í 
 ávaz ost klostezek 

 tvor a z teč ý h stave í h i doprav í h ariér 

 lik avost ěkterý h projekta tů, stave í h a 
te h i ký h dozorů, aj. a o last ez ariérového 
užívá í 

 z ečiště é ovzduší 
 o eze í fi a č í h prostředků a rozvoj 

infrastruktury 
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SWOT ANALÝZA – o last „stati ká doprava“ 

Sil é strá ky Sla é strá ky 

 Navigač í s sté  pro parková í  A se e ástup í h plo h pro e erge t í 
složk  a složk  i tegrova ého zá hra ého 
s sté u 

 Málo parkova í h íst v e tru ěsta a jeho 
lízké  okolí 

 Chy í odstav á parkoviště, čí ž do ěsta 
vjíždí hod ě aut 

 Nedostateč á kapa ita parkova í h íst 
v rezide č í h a sídlišt í h lokalitá h 

 Nedostateč á kapa ita parkova í h íst i u 
ově udova ý h o hod í h a 

ad i istrativ í h e ter 

 ezpeč ost v dopravě při přepravě i parková í   

 

Příležitosti Hrozby 

 Vy udovat odstav á parkoviště – ploch je 

dostatek 

 výstav a odstav ý h parkovišť a hy ějí í h 
parkova í h plo h 

 Nárůst počtu auto o ilů-parková í 
zej é a a sídliští h 

 )v šová í stup ě otoriza e 

 Další avýše í auto o ilové dopravy ve 
ěstě 

 Další zvýše í kri i alit  – krádeže, vloupá í, 
poškozová í 
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SWOT ANALÝZA – o e í 

Sil é strá ky Sla é strá ky 

 sil á ko e tra e o vatelstva a eko o i ký h 
či ostí 

 u iverzit  a věde kote h i ké pra oviště  
 Dostatek plo h pro zeleň, vhod é pod í k  pro 

ěstskou a pří ěstskou rekrea i 
 Prů slová historie 

 Městský ka erový s sté  

 u iverzit í ěsto 

 ěsto kultur  a sportu 

 velká ko e tra e o vatelstva, rov ěž v okol í h 
sídle h  

 zvýše í podpor  vzdělá í – ové škol  a 
věde kote h i ká pra oviště 

 útlu  těžkého prů slu a ra io aliza í těž  uhlí - 
v soká eza ěst a ost Karvi ska  

 z ečiště í ovzduší 
 )výše ý hluk ve ěstě 

 Neza ěst a ost 

 Vzrůstají í kri i alita 

 ú tek o vatel 
 edostateč á rekvalifika e – apř. ývalý h 

pra ov íků dolů 

 útlu  těžkého prů slu a těž  uhlí - zvýše á 
eza ěst a ost  

 z ečiště í ovzduší íst í i zdroji pod ik , v tápě í 
RD, doprava) i zdroji z Polska 

 árůst kri i alit  

 

Příležitosti Hrozby 

 zlepše í i age ěsta 

 U hová í rozšíře í  plo h veřej é zele ě kole  
ko u ika í a udová í protihlukový h arier, 

 )ajiště í protipovodňové o hra  ěsta a 
íst í h částí v souvislosti s revitaliza í 

pří řež í h o lastí kole  řek při udová í 
cyklotras 

 S íže í vysokého z ečiště í ovzduší 
 Prioritou  se ěla stát ezpeč ost ve ěstě, 

důsled é dodržová í zásad čistot  a ezpeč osti 
 revitalizace Čer é louk  

 ožive í e tra ěsta 

 dodržová í plat ý h práv í h předpisů 
ez ariérového užívává í stave  

 záje  zahra ič í h i vestorů o v užití úze í a 
s tí  spoje ý vz ik ový h pra ov í h íst 

 přestav a evyužitý h a zdevastova ý h plo h 
pro pod ikatelské účely 

 eo hota z ě y řidičů v o ilitě 

 edostatek fi a í 
 Další avýše í auto o ilové dopravy ve ěstě 

 Další zvýše í kri i alit  – krádeže, vloupá í, 
poškozová í 

 zvyšují í se eza ěst a ost, so iál í pro lé  
spoje é s eza ěst a ostí 

 odliv obyvatel z Ostravy a MSK, v lid ě í e tra 
ěsta 

 Stár utí o vatelstva 

 Horší í se eko o i ká situa e o vatel 
 Vzrůstají í agresivita řidičů 

 lik avost ěkterý h projekta tů, stave í h a 
te h i ký h dozorů, aj. a o last ez ariérového 
užívá í 

 z ečiště é ovzduší, egativ í vliv z polské stra  
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1 ÚVOD 

Úvodní pr zkum ve ejného mín ní byl proveden metodou dotazníkového šet ení. Dotazník s názvem „ Je 

Vám dob e v Ostrav ?“  m l poskytnout  odpov  na otázku, jak ob ané (p íp. návšt vníci) Ostravy hodnot í 

kvalitu života v jejich m st . Z tohoto d vodu byly otázky obecného charakteru a pokrývaly široký okruh 

témat, konkrétn  tato: 

- Nabídka obchod  a služeb; 

- Nabídka vzd lání (všechny stupn  vzd lání); 

- Pracovní p íležitosti; 

- Zdravotní pé e; 

- Sociální pé e; 

- Doprava (všechny dopravní módy); 

- Bezpe nost ; 

- Bezbariérovost ; 

- Ve ejná prostranství; 

- Turist ická atrakt ivita m sta; 

- Kvalita ovzduší; 

- Hluk; 

- M ožnost  ovlivn ní budoucího rozvoje m sta; 

- Informovanost  ze st rany „m sta“ . 

Dotazník  obsahoval  20  otázek  (+2  nepovinné  na  kontaktní  údaje)  a  jeho  vypln ní  t rvalo  cca  15  –  20  

minut . Otázky byly koncipovány jako uzav ené (ano/ ne/ nevím), n které pak byly dopln né ješt  škálovým 

hodnocením 1-5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší). 

Dotazník bylo možné vyplnit  jak v papírové form  (dotazníky a sb rné boxy byly k dispozici v budov  

magist rátu a v pobo kách m stské knihovny Úst ední a Opavská), tak také on-line verzi umíst nou na 

webových st ránkách projektu a Facebooku. S žádost í o spolupráci byli osloveni editelé a editelky st edních 

škol a odborných u iliš  (vypln ní dotazníku v rámci výuky) a také starostové a starostky jednot livých 

stských obvod . Se zpracovatelem projektu spolupracoval také Dopravní podnik Ostrava a.s., který o 

probíhající anket  informoval prost ednictvím letáku ve vozech M HD. 

Anketa probíhala od 10. 3. do 31. 3. 2014. 
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2 PO ET A SKLADBA RESPONDENT  

Dotazníkového šet ení se zú astnilo celkem 1686 respondent . Za ú elem zvýšení míry 

reprezentat ivnost i z pohledu v kového složení a pohlaví respondent  byl soubor redukován na 1186 

dotazník  - redukováno bylo zastoupení student  a žen na reprezentat ivní úrove  (náhodným výb rem 

z t chto skupin). Tato úprava nemá vliv na losování v cných cen – do losování jsou zahrnut i všichni 

respondent i, kte í vyplnili dotazník a uvedli kontaktní údaje (samotné losování je v kompetenci m sta 

Ostrava).    

Reprezentat ivní pr zkumy pro R obvykle pracují s výb rovým souborem o cca 1000 – 1200 

respondentech. Odborné texty uvádí jako dostate ný po et  respondent  pro pr zkumy krajských m st  

v rozmezí 500 – 600, tudíž dotazníkový pr zkum „Je Vám dob e v Ostrav ?“  lze považovat  za úsp šný a 

vypovídající. 

Z celkového po tu 1186 odevzdaných dotazník  bylo 1045 vypln no elektronicky, což iní 88 %. Pouze 

141 dotazník  bylo odevzdáno v papírové form  (12 %).  

 

53 % respondent  byly ženy, 47 % muži (viz následující kapitola, otázka . 19). Nejpo etn jší skupinu 

tvo ili ekonomicky akt ivní ve v ku 30 – 44 let  (29 %), nejmén  zastoupena byla skupina ekonomicky 

neakt ivních  obyvatel  ve  v ku  30  –  44  let ,  která tvo ila  2  % (viz následující  kapitola,  otázka .  18).  Nejvíce  

respondent  bydlí v m stské ást i Poruba, tvo ili 25 % z celkového po tu odpovídajících, 16 % odpov dí 

bylo od lidí, kte í nemají v Ostrav  trvalé bydlišt  (viz následující kapitola, otázka . 20).  

Z hlediska pokrytí území je dosaženo dobrého výsledku – tabulka . 1 níže uvádí srovnání po tu obyvatel 

a po tu respondent  podle jednot livých m stských ást í. Z tabulky je z ejmé, že podíl respondent  v anket  

ibližn  odpovídá podíl m jednot livých m stských ást í na celkovém po tu obyvatel.  
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Tabulka . 1 – Srovnání po tu obyvatel a po tu respondent  podle m stských ástí 

 

Podíl žen a muž  v populaci v zájmové oblast i dle stat ist ických dat  SÚ je z ejmý z tabulky níže. 

Podobného rozd lení žen a muž  (53 % : 47 %) bylo dosaženo ve vyhodnocované skupin  respondent . 

Tabulka . 2 – Bilance obyvatel  

  po et obyvatel k 1.1.2012*  

  celkem muži  ženy 

Ostrava-m sto 
299 622 145 067 154 555 

100% 48% 52% 

  po et obyvatel k 1.7.2012* *  

  celkem muži  ženy 

ORP Ostrava 
328 916  159 497  169 419  

100% 48% 52% 

* Bilance po tu obyvatel a v kové složení v obcích Moravskoslezského kraje v roce 2012 (zdroj: SÚ) 

* * Demografická ro enka správních obvod  obcí s rozší enou p sobnost í (zdroj: SÚ) 

stská ást

po et obyvatel 

(zdroj: SÚ, 

SLDB 2011)

podíl M  na 

celkovém po tu 

obyvatel m sta

podíl 

respondent  v 

anket

po et 

respondent  v 

anket

Hoš álkovice                     1 599    0.5% 0.6% 6                         

Hrabová                     3 622    1.2% 1.0% 10                      

Krásné Pole                     2 731    0.9% 0.6% 6                         

Lhotka                     1 192    0.4% 1.1% 11                      

Mariánské Hory a Hulváky                  12 270    4.1% 3.7% 37                      

Mart inov                     1 496    0.5% 0.7% 7                         

Michálkovice                     2 985    1.0% 2.6% 26                      

Moravská Ost rava a P ívoz                  38 661    13.1% 16.8% 167                    

Nová B lá                     1 763    0.6% 0.8% 8                         

Nová Ves                        676    0.2% 0.7% 7                         

Ost rava-Jih                106 974    36.1% 25.2% 250                    

Pet kovice                     2 916    1.0% 1.0% 10                      

Plesná                     1 262    0.4% 0.6% 6                         

Polanka nad Odrou                     4 698    1.6% 1.6% 16                      

Poruba                  66 601    22.5% 29.2% 290                    

Proskovice                     1 212    0.4% 0.1% 1                         

Pustkovec                     1 129    0.4% 0.6% 6                         

Radvanice a Bartovice                     6 492    2.2% 2.3% 23                      

Slezská Ostrava                  21 161    7.1% 5.4% 54                      

Stará B lá                     3 760    1.3% 1.8% 18                      

Svinov                     4 301    1.5% 1.1% 11                      

ebovice                     1 805    0.6% 0.3% 3                         

Vítkovice                     6 916    2.3% 1.9% 19                      

296 222            100.0% 100.0% 992                    
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3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

3.1 POSKYTUJE M STO DOSTATE NOU NABÍDKU OBCHOD  A SLUŽEB? 

Drt ivá v tšina respondent  je spokojena s nabídkou obchod  a služeb v Ostrav , pouze 14 % (konkrétn  

169 odpov dí) odpov lo záporn . Odpov  „ ano“  byla dopln na škálovým hodnocením, ze kterého 

vyplynulo, že 96 % odpovídajících hodnot í nabídku obchod  a služeb na úrovni 1 – 3. Celkov  lze 

konstatovat , že dle názoru respondent  je nabídka obchod  a služeb dostate ná a kvalitní. 

 

3.2 POSKYTUJE M STO DOSTATE NOU NABÍDKU VZD LÁVACÍCH INSTITUCÍ? 

Otázka . 2 byla rozd lena na 4 podotázky tak, aby byly zohledn ny všechny stupn  vzd lávání. 

Komplexn  byla nabídka vzd lávacích inst itucí hodnocena jako dostate ná. 

S nabídkou mate ských škol bylo spokojeno 38 % respondent  (konkrétn  444 odpov dí), nespokojeno 

pak 24 %. 38 % nedokázalo tuto otázku zodpov t , což je v p ípad , kdy v rodin  není dít  p edškolního 

ku, pochopitelné. Také u této otázky byla odpov  „ ano“  dopln na ješt  škálovým hodnocením, ze 

kterého vyplynulo, že 84 % respondent , kte í odpov li ano, hodnot í úrove  v rozmezí 1 – 3. V souhrnu 

lze ozna it  nabídku mate ských škol z pohledu respondent  jako dobrou.  
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S nabídkou základních škol je spokojena více jak polovina respondent  – 68 %, nespokojeno je pouze 7 % 

odpovídajících. tvrt ina respondent  nedokázala nabídku základních škol posoudit . V dopl ujícím škálovém 

hodnocení odpov di „ ano“  bylo 96 % odpov dí hodnoceno v rozmezí 1 – 3, z toho 50 % na stupni 2. 

Nabídku základních škol tak lze hodnot it  jako dobrou. 

 

Nabídku st edních škol a odborných u iliš  hodnot ilo 63 % respondent  jako dostate nou, 24 % 

nedokázalo posoudit  a pouze 13 % vidí nabídku jako nedostate nou. 96 % z po tu 753 odpov dí „ ano“  

hodnot í ve škálovém hodnocení v rozmezí 1 – 3. Nabídku st edních škol a odborných u iliš  lze hodnot it  

rovn ž jako dobrou. 
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Nabídka vyšších odborných a vysokých škol je v 72 % hodnocena jako dostate ná, 17 % respondent  

nedokáže tuto otázku posoudit , 11 % hodnotí jako nedostate nou. V dopl ujícím škálovém hodnocení 

k odpov di „ ano“  p evažuje stupe  2 (45 %), v rozmezí 1 – 3 pak odpov lo celkem 96 % z kladn  

odpovídajících. Také nabídka nejvyššího stupn  vzd lání v Ostrav  je hodnocená jako dobrá. 

 

3.3 JE VE M ST  DOSTATEK PRACOVNÍCH P ÍLEŽITOSTÍ? 

Nabídka pracovních p íležitost í byla z 81 % hodnocena negat ivn , pouze 8 % respondent  odpov lo, 

že je v Ostrav  dostate ná nabídka pracovních míst . 11 % odpovídajících nedokázalo tuto otázku posoudit .  

81 % záporných odpov dí ukazuje, že téma nezam stnanost i je zásadním ostravským problémem, což však 
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není p ekvapivé zjišt ní. Oblast  nezam stnanost i je t eba ešit  nejen na vládní úrovni, m la by být  prioritou 

také krajské a m stské polit iky. 

 

3.4 POSKYTUJE M STO KVALITNÍ A DOSTUPNOU ZDRAVOTNÍ PÉ I? 

S kvalitou a dostupnost í zdravotní pé e je spokojeno 85 % odpovídajících, z toho 49 % ji ve škálovém 

hodnocení klasifikuje na úrovni 2. 15 % respondent  odpov lo záporn , možnost  „ nevím, neumím 

posoudit “  nebyla k dispozici, nebo  zdravotní pé i pot ebují všichni a každý by m l být  schopen ji posoudit . 

Nabídku zdravotní pé e v Ostrav  lze na základ  názor  respondent  hodnot it  jako dostate nou a kvalitní.  
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3.5 POSKYTUJE M STO KVALITNÍ A DOSTUPNOU SOCIÁLNÍ PÉ I? 

Dostupnost  a kvalitu sociální pé e nedokázalo posoudit  43 % respondent . Tato oblast  se bezprost edn  

nedotýká v tšiny obyvatel, proto není tento výsledek neo ekávaný. Z t ch, kte í dokázali nabídku 

pe ovatelských služeb, terénních sociálních služeb, domov  pro seniory, sociáln  právního poradenství 

apod. posoudit , ji jako dostate nou a kvalitní hodnot ila více jak polovina, což tvo í 33 % z celkového po tu 

respondent . Jako nekvalitní ji ohodnot ilo 24 % ze všech odpovídajících ob an . 

 

3.6 JAKÁ JE KVALITA DOPRAVY VE M ST ? 

Otázka na kvalitu dopravy byla rozd lena na 8 podotázek tak, aby mohly být  zhodnoceny všechny druhy 

dopravy využívané v m stském prost edí. 

S kvalitou p ších cest  je spokojeno pouze 54 % respondent , z nich ji pak 41 % ve škálovém hodnocení 

klasifikuje na úrovni 2 a stejný podíl respondent  na úrovni 3. 46 % respondent  je s kvalitou p ších cest  

nespokojeno, možnost  „ nevím, neumím posoudit “  nebyla u této otázky k dispozici, nebo  p ší 

infrastrukturu využívá každý ob an, a proto by m li být  respondent i schopni tuto otázku posoudit . 

Z hodnocení je z ejmé, že problemat ika p ších cest  by m la být  podrobn ji analyzována a ešena. 
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S obslužnost í Ostravy m stskou hromadnou dopravou je spokojeno 64 % respondent , 29 % spokojeno 

není a pouze 7 % respondent  nevyužívá M HD. Ze spokojených ob an  polovina klasifikovala ve škálovém 

hodnocení obslužnost  na úrovni 2. Tém  t et ina nespokojených respondent  by m la být  impulsem pro 

sto k detailn jší analýze, p íp. k provedení podrobn jšímu pr zkumu ve ejného mín ní. 

 

Úrove  vozového parku ostravské M HD ve srovnání s ostatními m sty R nedokázala posoudit  tém  

polovina odpovídajících, konkrétn  43 %. 33 % respondent  vyjád ilo spokojenost , 24 % nespokojenost . 

Hodnocení této otázky není dostate  vypovídající a hodnocení vozového parku by bylo možné 

konkrétními otázkami v podrobn jším pr zkumu týkajícího se M HD.  
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Spokojenost  s druhovou nabídkou jízdních doklad  ost ravské M HD hodnot ilo kladn  64 % respondent , 

26 % spokojeno není a deset ina neum la tuto otázku posoudit . Ze 764 odpov dí „ ano“  hodnot ilo 81 % 

odpovídajících ve škálovém hodnocení na úrovni 1 – 2, tudíž lze v souhrnu nabídku jízdních doklad  

považovat  za dobrou. 

 

Na otázku, zda ovliv ují kolony komfort  jejich jízdy autem, odpov la tém  polovina respondent   

(49  %)  „ ano  ob as“ ,  14  % odpov lo  „ ano,  asto“ .  27  % dotazovaných  auto  nepoužívá  a  pouze  u  10  % 

respondent  není jízda kolonami ovlivn na. S dopravními kongescemi se, zejména ve špi kových hodinách, 

potýká drt ivá v tšina velkých m st, tudíž hodnocení této otázky není p ekvapivé. 



 

  
 

Integrovaný plán mobilit y Ost rava   12 

 

Stejn  jako dopravní kongesce, tak i nedostatek parkovacích míst  je pal ivým problémem v tšiny 

velkých m st . Pouze 13 % respondent  odpov lo, že po et  parkovacích míst  považují za dostate ný, 66 % 

naopak za nedostate ný a 21 % dotazovaných nevlastní automobil.  

 

Nejv tší problém s parkováním je, dle o ekávání, v centru m sta – vnímá to tak 50 % respondent , 36 % 

dotazovaných považuje za problemat ické obytné oblast i (sídlišt ). To samoz ejm  souvisí se zvyšující se 

automobilizací v sou asnost i a výstavbou sídliš  bez pot ebného parkovacího (garážového) zázemí v 

minulost i. ešení tohoto problému je složité a obvykle velmi kontroverzní, nebo  vždy u ur ité skupiny 

obyvatel vzbudí negat ivní emoce (nap . zpoplatn né garážové domy na sídlišt ích apod.). Pozit ivním 
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výsledkem je nevelké procentuální zastoupení okolí škol a zdravotnických za ízení zmi ované 

v problemat ických parkovacích lokalitách – 2 %.  

 

S železni ním spojením z/ do Ostravy není spokojeno pouze 8 % respondent , 66 % je naopak spokojeno 

a 26 % dotazovaných železni ní dopravu nevyužívá. Ve škálovém hodnocení ohodnot ilo 82 % kladn  

odpovídajících železni ní spojení na úrovni 1 – 2, t zn., že lze konstatovat  spokojenost  respondent  s 

železni ním spojením z/ do Ostravy. 

 



 

  
 

Integrovaný plán mobilit y Ost rava   14 

Hodnocení sít  cyklist ických t ras a stezek je nejednozna né, nebo  28 % respondent  kolo nepoužívá, 

32 % spokojeno není a 40 % naopak spokojeno je. Jedná se tém  o t et inové rozd lení odpov dí, ze 

kterého v tšinová spokojenost / nespokojenost  jednozna  nevyplývá. 

 

3.7 CÍTÍTE SE V OSTRAV  BEZPE ? 

Výsledky otázky na pocit  bezpe í jsou nelichot ivé, až 69 % respondent  se v Ostrav  necít í bezpe , 

pouze 31 % ano. Je zde proto velký prostor pro zlepšení. Jedná se však o dlouhodobý a obt ížn ešitelný 

problém úzce související s nezam stnanost í, sociální polit ikou, zvyšujícím se po tem ekonomicky slabších 

ob an , bezdomovectvím, gamblerstvím, vznikem sociáln  vylou ených lokalit  atd. Tato sociální rizika jdou 

vždy  ruku  v  ruce  se  zvyšující  se  agresí,  kriminálním  chováním  a  projevy  extremismu.  P i  ešení  této  

problemat iky je t eba d sledná a efekt ivní spolupráce vlády R, m st a specializovaných inst itucí a sdružení. 

Samotné obce mají své možnosti (sice omezené), jak kriminalitu ešit  – zvýšený po et  policejních hlídek 

v rizikových lokalitách, prevent ivní programy, urbanist ická koncepce m sta apod.  

Respondent i m li možnost  v dotazníku uvést  místo, které považují za nebezpe né. ást  respondent  

uvád la konkrétní lokalitu (nap . P ívoz) nebo specifické místa (nap . zastávky M HD). Tyto odpov di byly 

rozd leny do samostatných graf  pro lokality a specifická místa.   



 

  
 

Integrovaný plán mobilit y Ost rava   15 

 

Za nejvíce nebezpe né z hlediska subjekt ivního pocitu ozna ili respondent i P ívoz – 31 %, centrum 

Ostravy – 15 % a Vítkovice – 12%. Další lokality ukazují následující 2 grafy. 
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ást  respondent  uvedla jako nebezpe né specifické místa – jako problemat ická místa byly ozna eny 

nap . vozidla a zastávky M HD, podchody, oblast  hl. vlakového nádraží, okolí supermarket  a obchod , okolí 

ubytoven a hotelových dom , parky – tyto místa v hodnocení p ekra ují 10 % (po ítáno z odpov dí, ve 

kterých bylo uvedeno jedno ze specifických míst  uvedených v grafu níže). Jako další respondent i uvád li 

okolí bar , restaurací a heren – viz následující graf. 
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3.8 JSTE SPOKOJEN/ A S BEZBARIÉROVÝM I ÚPRAVAM I V OSTRAV ? 

Otázka bezbariérových úprav byla rozd lena do 3 podotázek tak, aby mohli respondent i posoudit  jak 

nájezdy na chodníky, vodící linie na chodnících, semafory pro nevidomé, tak bezbariérové úpravy zastávek a 

voz  M HD a v neposlední ad  p ístupnost  ve ejných budov. 

55 % dotázaných nedokázalo posoudit  bezbariérovost  dopravní infrastruktury, 29 % je spokojeno a 16 % 

naopak není. Vzhledem k nadpolovi nímu po tu odpov di „ nevím, neumím posoudit “ , není výsledek této 

otázky zcela vypovídající. Jedná se o otázku, která je d ležitá zejména pro specifické skupiny obyvatel, jako 

jsou senio i, rodi e s d tskými ko árky a hendikepovaní.  

 

S bezbariérovost í M HD je spokojeno 43 % odpovídajících, nespokojeno 16 % a zbylých 41 % respondent  

nedokázalo tuto otázku posoudit . Z kladn  odpovídajících pak 95 % respondent  ohodnot ilo bezbariérovost  

ve škálovém hodnocení v rozmezí 1 – 3, m žeme tedy bezbariérové úpravy zastávek a voz  MHD hodnot it  

jako uspokojivé, ale s prostorem pro další zlepšení. 
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Stejn  jako u dopravní infrastruktury, ani bezbariérové úpravy ve ejných budov nedokázala více jak 

polovina respondent  posoudit . 28 % je spokojeno a 16 % nespokojeno. Takto vysoký podíl odpov di 

„ nevím, neumím posoudit “  znemož uje jednozna né vyhodnocení této otázky. 

 

3.9 JSTE SPOKOJEN/ A S ÚDRŽBOU VE EJNÝCH PROSTRANSTVÍ? 

S údržbou ve ejných prostranství je spokojeno 63 % dotazovaných, zbylých 37 % naopak není. M ožnost  

„ nevím, neumím posoudit “  nebyla k dispozici, nebo  každý ob an má tém  denn  ve ejná prostranství tzv. 

„ na o ích“  a m l by tak být  schopen kvalitu údržby, která zahrnuje úklid sn hu, sekání t rávy, išt ní ulic 

apod., zhodnot it . Výsledek hodnocení této otázky ukazuje, že respondent i v této oblast i vidí rezervy a 

sto by této problemat ice m lo v novat  v tší pozornost . Na druhou stranu je samoz ejm  nezbytn  
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nutná také sou innost  ob an , nebo  i t i mají sv j podíl na zne iš ování okolí – odpadky mimo odpadkové 

koše, nedopalky na chodnících, ch ze mimo chodníky po upravovaných t ravnatých plochách apod.  

 

3.10 JE OSTRAVA DOSTATE  VYBAVENA M STSKÝM  M OBILIÁ EM ? 

Dle názoru nadpolovi ní v tšiny respondent  není Ostrava dostate  vybavena m stským mobiliá em 

– konkrétn  není spokojeno 51 %, spokojeno je naopak 49 % dotazovaných. Tento výsledek ukazuje, že také 

toto téma si zaslouží pozornost  a zejména zlepšení. Stejn  jako p i údržb  ve ejných prostranství i v této 

oblast i je nezbytný podíl ob an , nebo  po et  a vzhled m stského mobiliá e úzce souvisí s chováním 

obyvatel, resp. vandalismem n kterých jedinc . Poškozené lavi ky, zni ené odpadkové koše apod. jsou 

problémem tém  každé obce a každého m sta a není v silách odpov dných pracovník  a finan ních 

možnostech obcí vym ovat zni ený mobiliá  v ádech dn  a týdn  po instalování nových kus . 
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3.11 JE V OSTRAV  DOSTATEK ZELENÝCH A RELAXA NÍCH PLOCH? 

S množstvím zelených a relaxa ních ploch je spokojeno 56 % respondent , nespokojeno pak zbývajících 

44 %. Tento výsledek by m l být  impulsem k ešení a návrhu možných zlepšujících opat ení ze strany m sta. 

 

3.12 JE OSTRAVA TURISTICKY ATRAKTIVNÍM  M ÍSTEM ? 

Za turist icky at rakt ivní považuje Ostravu 55 % respondent . Turist ická at rakt ivita je dána p edevším 

lokalizací m sta, množstvím historických a p írodních zajímavostí, ale lze ji zvýšit  nap . množstvím a kvalitou 

poskytovaných služeb ve m st , kvalitním dopravním spojením apod., což do jisté míry ovlivnit  lze. Zvýšení 
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turist ické atrakt ivity, která s sebou krom  jiného p ináší finan ní prost edky a zvyšování po tu pracovních 

míst , by bezpochyby m lo být  dalším tématem pro detailn jší analýzu a ešení ze strany m sta. 

 

3.13 JSTE SPOKOJEN/ A S KVALITOU OVZDUŠÍ VE M ST ? 

Otázka na kvalitu ovzduší p inesla o ekávatelné výsledky – 89 % dotazovaných není s kvalitou ovzduší 

spokojeno, pouze 11 % odpov lo, že spokojeno je. Toto téma je t eba ešit  v první ad  na národní 

úrovni, z pozice zástupc  m sta je jen obt ížn ešitelné, p esto ur itá opat ení existují. Je t eba stanovit  

dlouhodobou strategii ešení a tu bezpodmíne  realizovat . 
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3.14 CO JE DLE VAŠEHO NÁZORU NEJV TŠÍM  ZDROJEM  ZNE IŠT NÍ OVZDUŠÍ VE M ST ? 

Tato otázka p ímo navazuje na p edcházející a op t  zcela dle o ekávání je respondenty za nejv tší zdroj 

zne išt ní ovzduší považován pr mysl – 53 %, následován dopravou s 19 % a domácnostmi s 18 %. 

 

Z kategorie jiné pak jako další negat ivní faktor ovliv ující kvalitu ovzduší uvádí respondent i polský 

pr mysl a laguny (uvád né železárny lze zahrnout  do skupiny pr mysl). 44 % respondent  pak za produkcí 

zne išt ní ovzduší vidí kombinaci všech t í uvád ných zdroj  – pr mysl, dopravu i domácnost i. 
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3.15 OBT ŽUJE VÁS HLUK Z DOPRAVY? 

Hluk z dopravy obt žuje 39 % respondent , 61 % dotazovaných se necít í být  hlukem produkovaným 

dopravou obt žováno. 

 

3.16 M ÁTE POCIT, ŽE M ŽETE OVLIVNIT BUDOUCÍ ROZVOJ M STA? 

Pouze 24 % respondent  má pocit , že se mohou podílet  na budoucím rozvoji m sta, 26 % nedokáže tuto 

otázku posoudit  a celá polovina odpovídajících si myslí, že rozvoj m sta nem žou ovlivnit . To je ur it  

vod pro p edstavitele m sta ke zm  strategie zapojování ob an  do procesu st rategického 

rozhodování. 
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3.17 INFORM UJE M STO DOSTATE  O AKTUÁLNÍM  D NÍ? 

Tém tvrt ina respondent  má pocit , že m sto dostate  neinformuje o aktuálním d ní, 60 % je 

opa ného názoru a 16 % odpovídajících neumí tuto otázku posoudit . Tento výsledek m že být  pro m sto 

impulsem pro posílení oblast i PR. Toto téma také úzce souvisí s p edcházející otázkou – pokud budou mít  

ob ané dostatek informací a podklad , snáze a aktivn ji se budou podílet  na chodu m sta a st rategických 

rozhodováních. 
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3.18 VYBERTE, PROSÍM , SKUPINU, DO KTERÉ PAT ÍTE. 

Jak již bylo zmín no v úvodu, nejvíce respondent  bylo z ekonomicky akt ivních ob an  ve v ku 30 až 44 

let  (29  %),  následují  ekonomicky  akt ivní  ve  v ku  45  let  a  více  (27  %),  dále  student i  (18  %)  a  ekonomicky  

akt ivní ve v ku 18 až 29 let  (14 %). Nejmén  je zastoupena skupina ekonomicky neakt ivních obyvatel. 

Senio i jsou zastoupeni podílem velikost i 6 %. Z hlediska zam ení dotazníku m žeme složení respondent  

považovat  za vyhovující. 

 

3.19 UVE TE, PROSÍM , VAŠE POHLAVÍ. 

Jak již bylo uvedeno, pr zkumu se zú astnilo 53 % žen a 47 % muž .  
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3.20 VE KTERÉ OSTRAVSKÉ M STSKÉ ÁSTI BYDLÍTE? 

tvrt ina zú astn ných respondent  bydlí v m stské ást i Poruba, 21 % v ást i Ostrava – Jih. 

Deset iprocentní hranici p ekro ili ješt  obyvatelé M oravské Ostravy a P ívozu (14 %). Konkrétní 

procentuální zastoupení a také absolutní ísla názorn  ukazují dva následující grafy. Tento pom r 

samoz ejm  ovliv uje hodnocení otázek, kde je specifikovaná konkrétní lokalita a tento fakt  bude 

v návazných pracích využívajících výsledky tohoto šet ení zohledn n. 
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Z celkového po tu 1186 zú astn ných tvo ili 14 % obyvatelé, kte í v Ostrav  nemají bydlišt . Zna ná ást  

z „ neostravských“  respondent  však bydlí v obcích a m stech z blízkého okolí, tudíž jsou jejich odpov di 

relevantní, nebo  Ostravu znají a dokážou kvalitu života v Ostrav  posoudit . 
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4 ZÁV R 

Z dotazníkového šet ení vyplynulo, že lidé jsou spokojeni s nabídkou obchod  a služeb a s kvalitou a 

dostupností zdravotní pé e. V obou p ípadech bylo spokojeno více jak 80 % respondent . Více jak 60 % 

dotazovaných je spokojeno s nabídkou vzd lávacích inst itucí (s výjimkou mate ských škol), s obslužnost í 

sta M HD, v etn  druhové nabídky jízdních doklad  a také se železni ním spojením z/ do Ostravy.  

Nejvíce nespokojení jsou ob ané s kvalitou ovzduší (89 % nespokojených), s nabídkou pracovních 

íležitostí (81 %) a bezpe ností ve m st  (69 %). Jako další problemat ické oblast i byly ozna eny dopravní 

kongesce, nedostatek parkovacích míst  a vybavenost  m stským mobiliá em. 

Vysoký podíl odpov di „ nevím, neumím posoudit “  neumož uje jednozna né záv ry u otázek ohledn  

dostate né nabídky mate ských škol, kvality a dostupnost i sociální pé e, úrovn  vozového parku M HD ve 

srovnání s ostatními m sty v R, sít  cyklist ických t ras a stezek, bezbariérovost i dopravní infrast ruktury a 

ve ejných budov. Oblast i, se kterými nejsou ob ané spokojeni, budou p edm tem jednání p íslušných 

pracovních skupin v rámci projektu „ Integrovaný plán mobility Ostrava“ . 

 


