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Úvod 
 
Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení veřejné dopravy po všechny dny v 
týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do 
zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k 
uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět. 
Dopravní obslužnost se považuje za součást základních sociálních práv a její úroveň 
a rozsah je dán finančními prostředky veřejného rozpočtu konkrétní obce.  

Veřejná doprava má několik aspektů, nejvýznamnější jsou aspekty sociální a 
ekologický. Sociální aspekt efektivní veřejné dopravy je spatřován v rostoucím počtu 
osob, které nejsou z nejrůznějších důvodů schopny řídit motorová vozidla, nebo které 
si nemohou osobní auto pořídit z finančních důvodů. Ekologický aspekt šetrné 
veřejné dopravy je spatřován v redukci individuální automobilové dopravy. 

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov je zpracován na základě 
a v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov je zpracovaný na 
období let 2021 – 2025 a bude případně aktualizován na základě vývoje událostí 
majících vliv na dopravní obslužnost území statutárního města Havířov.  
 
Dle § 5 odst. 2 zákona se plán dopravní obslužnosti území pořizuje na dobu nejméně 
5 let a obsahuje zejména: 
 

a) popis zajišťovaných služeb v přepravě cestujících, 
b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, 
c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při 

uzavírání těchto smluv, 
d) harmonogram a způsob integrace, pokud se objednatelé podílejí na organizaci 

integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 
e) maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny objednatelem, 
f) další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování 

veřejných služeb v přepravě cestujících stanovené přímo použitelným 
předpisem Evropské unie. 

 
Dále by plány dopravní obslužnosti měly obsahovat střednědobý a dlouhodobý 
výhled dopravní obslužnosti jako podklad pro koncepce rozvoje dopravní 
infrastruktury. 
 
Cílem plánu dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov je zejména 
nastínit rozsah a kvalitu poskytovaných přepravních služeb v rámci statutárního 
města Havířov a zformulovat vize statutárního města o dalším rozvoji veřejné osobní 
dopravy ve městě.  
 
Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov byl projednán 
s Moravskoslezským krajem, v jehož územním obvodu se statutární město Havířov 
nachází (dle § 5 odst. 3 písm. c) zákona) – viz příloha č. 1. 
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Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov byl projednán a 
schválen Radou města Havířova  na své    . schůzi dne …….. usnesením č. ………..          
 
Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov je v souladu s aktuálním 
zněním Plánu udržitelné městské mobility města Havířov, schváleném 
Zastupitelstvem města Havířova usnesením 1064/27ZM/2018. 
 
Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov je zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, tj. na webových stránkách města. 
 
 
1. Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících 
 
Statutární město Havířov ve svém územním obvodu a v územním obvodu okolních 
obcí Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Petřvald, Stonava, Šenov, Těrlicko, 
nad rámec dopravní obslužnosti území kraje a další dopravní obslužnosti, zajišťuje 
veřejnou linkovou dopravu, která je uskutečňována pro své potřeby a potřeby 
uvedených okolních obcí prostřednictvím městské hromadné dopravy (dále MHD). 
 
1.1. MHD Havířov 
 
Dopravní obslužnost v rámci MHD je provozována v rozsahu schválených platných 
jízdních řádů na základě smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené v režimu 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a to po 
všechny dny v týdnu. 
 
Na základě aktuálně platné smlouvy o veřejných službách ze dne 27. 8. 2008 
zajišťuje v letech 2009 – 2023 provoz linek MHD dopravce ČSAD Havířov a.s. 
 
Dopravce využívá k zajištění provozu na linkách MHD aktuálně celkem 60 autobusů. 
Z celkového počtu je aktuálně 60 vozidel nízkopodlažních (100%), 57 vozidel 
poháněných CNG (95%), 3 vozidla poháněná z baterie (5%), 10 vozidel s plnou 
klimatizací (16,6%). Z hlediska velikosti je 50 vozidel standardní velikosti (o délce 10 
– 13 m), 4 vozidla velkokapacitní (o délce 13 m a více), 6 vozidel nízkokapacitních (o 
délce méně než 10 m). 
 
Vozidla jsou vybavena elektronickým informačním systémem vnějším a zčásti i 
vnitřním, odbavovacím systémem pro hotovostní i bezhotovostní úhradu jízdného 
(ODISkou a platební kartou Visa nebo Mastercard), registraci dlouhodobého 
časového jízdného. 
 
V síti MHD Havířov je obsluhováno celkem 95 zastávek, zastávky jsou vybaveny 
celkem 66 přístřešky. 
 
Organizace linkového vedení MHD Havířov je přizpůsobena specifickému půdorysu 
obývaného území města, tj. jedná se především o propojení lokality Podlesí, kde je 
situováno také autobusové nádraží, přes centrální část města variantními trasami a 
případně vlakové nádraží s lokalitou Šumbark. Toto spojení zajišťuje většina linek, a 
to 401 – 405, 407 – 408 (noční linky), 409 – 410, 412 – 417, 419. Linky 406, 411, 
418, 420 a 421 zajišťují ostatní přepravní vztahy.  Linky MHD zajišťují také spojení 
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Havířova s okolními obcemi, a to s Albrechticemi (linkou 402), Horními Bludovicemi 
(linkou 411), Horní Suchou (linkami 401, 406, 413), Petřvaldem (linkou 403), 
Stonavou (linkou 402), Šenovem (linkami 411 a 418) a Těrlickem (linkami 417 a 420). 
 
Významné zastávky Podlesí,aut.nádr. (12), Město,žel.st. (14) a Město,Magistrát (2) 
jsou vybaveny elektronickými informačními panely zobrazujícími aktuální odjezdy 
spojů a případné další aktuální informace. Tyto panely jsou ovládány z centrálního 
zdroje krajského organizátora veřejné dopravy – společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.   
 
Za účelem poskytování informací o dopravě a prodeje dlouhodobých časových 
jízdenek a s tím souvisejících činností pro veřejnost provozuje společnost 
Koordinátor ODIS s.r.o. na zastávkách Podlesí,aut.nádr. a Město,Magistrát počínaje 
1. 1. 2021 dvě Dopravní infocentra ODIS. 
 
Přehled linek (stav k 1. 12. 2020) 
 
Linka 876 401  
Horní Suchá, Pašůvka - Havířov, Prostřední Suchá, železniční stanice - Havířov, 
Šumbark, točna 2.etapa 
Počet spojů v prac. dny 79, v sobotu 37, v neděli 37. 
 
Linka 876 402  
Havířov,Šumbark,točna Lidická - Šenov,ČSAD - Albrechtice,železniční stanice - 
Stonava, sídliště Nový svět 
Počet spojů v prac. dny 99, v sobotu 42, v neděli 42. 
 
Linka 876 403  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Petřvald,Březiny 
Počet spojů v prac. dny 57, v sobotu 39, v neděli 39. 
 
Linka 876 404  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Havířov,Šumbark,točna Lidická 
Počet spojů v prac. dny 120, v sobotu 72, v neděli 72. 
 
Linka 876 405  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Havířov,Šumbark,točna 2.etapa 
Počet spojů v prac. dny 39, v sobotu 34, v neděli 34. 
 
Linka 876 406  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Havířov,Prostřední Suchá,železniční stanice -
Horní Suchá,Pašůvka 
Počet spojů v prac. dny 72, v sobotu 38, v neděli 38. 
 
Linka 876 407  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Havířov,Šumbark,Marie Pujmanové 
Počet spojů v prac. dny 2, v sobotu 2, v neděli 2. 
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Linka 876 408  
Havířov,Podlesí,Těšínská - Havířov,Město,železniční stanice - 
Havířov,Šumbark,točna 2. Etapa - Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská -
Havířov,Šumbark,točna Lidická - Havířov,Podlesí,autobusové nádraží 
Počet spojů v prac. dny 5, v sobotu 5, v neděli 5. 
 
Linka 876 409  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská 
Počet spojů v prac. dny 17, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 876 410  
Havířov,Šumbark,točna Lidická - Havířov,Podlesí,Těšínská - Havířov,Dolní 
Datyně,točna Josefa Kotase 
Počet spojů v prac. dny 53, v sobotu 24, v neděli 24. 
Linka 876 411  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Horní Bludovice,Adámek - Šenov,Lapačka 
Počet spojů v prac. dny 23, v sobotu 6, v neděli 6. 
 
Linka 876 412  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Havířov,Šumbark,točna Lidická 
Počet spojů v prac. dny 103, v sobotu 38, v neděli 38. 
 
Linka 876 413  
Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská - Horní Suchá, konečná 
Počet spojů v prac. dny 67, v sobotu 34, v neděli 34. 
 
Linka 876 414  
Havířov.Šumbark,točna Lidická - Havířov,Podlesí,Těšínská - Havířov,Dolní 
Datyně,točna Josefa Kotase 
Počet spojů v prac. dny 2, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 876 415  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská 
Počet spojů v prac. dny 31, v sobotu 29, v neděli 29. 
 
Linka 876 416  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Havířov,Šumbark,točna 2.etapa 
Počet spojů v prac. dny 126, v sobotu 76, v neděli 76. 
 
Linka 876 417  
Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská - Havířov,Podlesí,autobusové nádraží -
Těrlicko,obecní úřad - Těrlicko,Hradiště,U Stonávky 
Počet spojů v prac. dny 50, v sobotu 13, v neděli 13. 
 
Linka 876 418  
Havířov,Město,železniční stanice - Šenov,bytovky - Havířov,Podlesí,autobusové 
nádraží 
Počet spojů v prac. dny 23, v sobotu 0, v neděli 0. 
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Linka 876 419  
Havířov,Město,obchodní dům - Havířov,Šumbark,točna 2.etapa 
Počet spojů v prac. dny 27, v sobotu 11, v neděli 14. 
 
Linka 876 420  
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Těrlicko,obecní úřad - Horní Bludovice,Záguří -
Těrlicko,Zelené Město u Goduly 
Počet spojů v prac. dny 16, v sobotu 6, v neděli 6. 
 
Linka 876 421 
Havířov,Podlesí,autobusové nádraží - Havířov,Město,Jitřenka - Havířov,Prostřední 
Suchá,železniční stanice 
Počet spojů v prac. dny 11, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Aktuální schéma linkového vedení je v příloze č. 2. 
 
Všechny linky MHD jsou zařazeny do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS pouze částečně, a to pouze v rámci dlouhodobého 
časového jízdného. 
 
Cílem je dokončení plné integrace do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS.  
 
 
1.2. Příměstská autobusová doprava 
 
Na území statutárního města Havířov je provozována i příměstská autobusová 
doprava (dále jen PAD). Vzhledem k částečné integraci v ODIS lze tyto linky využívat 
za stejných tarifních podmínek pro vnitroměstskou dopravu jen v případě 
dlouhodobých časových jízdenek dle Tarifu ODIS. 
 
Linky PAD na území města jsou součástí oblastí Českotěšínsko, Orlovsko, 
Havířovsko I. a Havířovsko II., kde jsou provozovány na základě smluv o zajištění 
dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
dopravou. 
 
Oblast Českotěšínsko (smlouva na období 10 let, zahájení provozu 12/2016) 
 

Přehled linek (stav k 1. 1. 2021) 
 
Linka 871 732  
Jablunkov - Třinec - Český Těšín - Těrlicko - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 61, v sobotu 36, v neděli 36. 
 
Linka 871 735  
Třinec - Český Těšín - Třanovice - Těrlicko - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 13, v sobotu 20, v neděli 20. 
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Všechny linky PAD jsou plně zařazeny do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS. 
 
Oblast Orlovsko (smlouva na období 10 let, zahájení provozu 06/2018) 

Přehled linek (stav k 1. 1. 2021) 
 
Linka 874 451  
Havířov - Orlová - Dětmarovice 
Počet spojů v prac. dny 82, v sobotu 32, v neděli 32. 
 
Linka 874 452  
Havířov - Orlová 
Počet spojů v prac. dny 17, v sobotu 6, v neděli 6. 
 
Linka 856 453  
Havířov - Orlová - Petřvald - Rychvald - Bohumín 
Počet spojů v prac. dny 6, v sobotu 4, v neděli 4. 
 
Všechny linky PAD jsou plně zařazeny do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS. 
 
Oblast Havířovsko I (smlouva na období 10 let, zahájení provozu 01/2021) 
 
Přehled linek (stav k 1. 1. 2021) 
 
Linka 912 365  
Frýdek-Místek - Dobrá - Horní Domaslavice - Soběšovice - Havířov  
Počet spojů v prac. dny 15, v sobotu 10, v neděli 10. 
 
Linka 912 366  
Frýdek-Místek - Dobrá - Lučina - Žermanice - Havířov  
Počet spojů v prac. dny 17, v sobotu 8, v neděli 8. 
 
Linka 912 367  
Frýdek-Místek - Sedliště - Bruzovice - Lučina - Žermanice - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 12, v sobotu 10, v neděli 10. 
 
Linka 912 368  
Frýdek-Místek - Sedliště - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 6, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 912 369  
Frýdek-Místek - Sedliště - Šenov - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 33, v sobotu 18, v neděli 18. 
 
Linka 912 391  
Karviná - Havířov - Lučina - Raškovice - Morávka 
Počet spojů v prac. dny 0, v sobotu 2, v neděli 2. 
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Linka 912 392  
Orlová - Havířov - Soběšovice - Vojkovice - Raškovice - Krásná 
Počet spojů v prac. dny 0, v sobotu 2, v neděli 2. 
 
Linka 912 440  
Havířov,Šumbark - Šenov - Vratimov 
Počet spojů v prac. dny 6, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 912 441  
Havířov - Šenov - Ostrava,Hranečník - Ostrava,ÚAN 
Počet spojů v prac. dny 26, v sobotu 20, v neděli 20. 
 
Linka 912 442  
Havířov - Ostrava,Hranečník 
Počet spojů v prac. dny 4, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 912 443  
Těrlicko - Havířov - Ostrava,ÚAN 
Počet spojů v prac. dny 49, v sobotu 30, v neděli 30. 
 
Linka 912 444  
Havířov - Šenov - Ostrava,Kunčice - Ostrava,Hrabová 
Počet spojů v prac. dny 16, v sobotu 9, v neděli 9. 
 
Linka 912 445  
Havířov - Ostrava,Poruba 
Počet spojů v prac. dny 20, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 912 446  
Šenov - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 2, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 912 448  
Havířov - Vratimov - Ostrava  
Počet spojů v prac. dny 14, v sobotu 18, v neděli 18. 
 
Linka 912 455  
Havířov - Karviná,Doly 
Počet spojů v prac. dny 6, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 912 457  
Havířov - Stonava 
Počet spojů v prac. dny 6, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 912 461  
Havířov - Lučina - Nošovice  
Počet spojů v prac. dny 10, v sobotu 1, v neděli 0. 
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Linka 912 463  
Horní Suchá - Havířov - Nošovice 
Počet spojů v prac. dny 6, v sobotu 1, v neděli 0. 
 
Linka 912 465  
Třanovice - Dolní Domaslavice - Soběšovice - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 14, v sobotu 10, v neděli 10. 
 
Linka 912 533  
Karviná - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 65, v sobotu 19, v neděli 19. 
 
Linka 912 583  
Karviná - Stonava - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 23, v sobotu 11, v neděli 11. 
 
Linka 912 990  
Havířov - Frýdek-Místek - Ostravice - Bílá - Rožnov pod Radhoštěm 
Počet spojů v prac. dny 0, v sobotu 2, v neděli 2. 
 
Všechny linky PAD jsou plně zařazeny do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS. 
 
Oblast Havířovsko II (smlouva na období 2 let, zahájení provozu 01/2021) 
 
Přehled linek (stav k 1. 1. 2021) 
 
Linka 913 440  
Havířov,Šumbark - Šenov - Ostrava,Hranečník 
Počet spojů v prac. dny 44, v sobotu 6, v neděli 6. 
 
Linka 913 441  
Havířov - Šenov - Ostrava,Hranečník - Ostrava,ÚAN 
Počet spojů v prac. dny 69, v sobotu 44, v neděli 44. 
 
Linka 913 442  
Havířov - Ostrava,Hranečník 
Počet spojů v prac. dny 58, v sobotu 0, v neděli 0. 
 
Linka 913 583  
Karviná - Stonava - Havířov 
Počet spojů v prac. dny 12, v sobotu 8, v neděli 8. 
 
Všechny linky PAD jsou plně zařazeny do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS. 
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1.3. Železniční doprava 
 
Na území města se nacházejí tři železniční stanice, resp. zastávky, a to Havířov, 
Havířov střed a Havířov-Suchá, v rámci obvodu rozšířené MHD ještě zastávky Horní 
Suchá, Šenov a Albrechtice u Českého Těšína. 
 
Železniční doprava nemá větší význam pro vnitroměstské přepravy, ale zajišťuje 
důležité přepravní vztahy jednak s blízkým okolím v rámci Moravskoslezského kraje 
(Ostrava, Český Těšín, Třinec), a jednak s významnými cíli mimo Moravskoslezský 
kraj včetně zahraničí (Olomouc, Brno, Praha, Žilina, Košice). Mírného navýšení 
významu železniční dopravy pro vnitroměstské relace bylo docíleno vybudováním 
zastávky Havířov střed, kterou mohou využívat například cestující ve směru od 
zastávky Havířov-Suchá. 
 
Osobní vlaky, spěšné vlaky a vybrané rychlíky jsou v převážné míře plně zařazeny 
do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. 
 
Přehled linek (stav k 1. 1. 2021) 
 
Linka S1 (dopravce České dráhy a.s.) 
Opava východ – Ostrava-Svinov – Ostrava-Vátkovice – Havířov – Havířov střed – 
Havířov-Suchá – Český Těšín 
Počet spojů v prac. dny 40, v sobotu 54, v neděli 54.   
 
Linka R61 (dopravce České dráhy a.s.) 
Opava východ – Ostrava-Svinov – Ostrava hl.n. – Havířov – Havířov střed – 
Havířov-Suchá – Český Těšín - Třinec 
Počet spojů v prac. dny 32, v sobotu 1, v neděli 1.   
 
Linky S1 a R61 jsou plně zařazeny do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS. 
 
Linka R60 (dopravce RegioJet a.s.) 
Návsí – Český Těšín – Havířov – Ostrava hl.n. (jen v tomto směru) 
Počet spojů v prac. dny 2, v sobotu 2, v neděli 1   
 
Linka R60 je zařazena do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského 
kraje ODIS jen částečně – pouze v rámci dlouhodobého časového jízdného Tarifu 
ODIS. 
 
Dále (mimo ODIS) obsluhují žst. Havířov rychlíky dopravce RegioJet a.s. v trase 
Praha hl.n. – Olomouc hl.n. – Ostrava hl.n. – Havířov – Návsí – Žilina – Košice. 
Počet spojů v pracovní dny 18 (z toho 2 spoje v ODIS), v sobotu 18 (z toho 2 spoje v 
ODIS), v neděli 16 (z toho 1 spoj v ODIS). 
           
 
1.4. Ostatní autobusová doprava 
 
Mimo linky MHD a PAD v ODIS obsluhují vybrané zastávky na území města také 
linky komerční. 
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Přehled linek (stav k 1. 1. 2021) 
 
Linka 870 428 (dálková mezikrajská linka – tarif dopravce)  
Havířov - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm - Rožnov 
pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí - Vsetín - Luhačovice 
Počet spojů v prac. dny 2, v sobotu 2, v neděli 2. 
 
Linka 876 434 (komerční linka HM GLOBUS – speciální tarif) 
Havířov – Prostřední Suchá,GLOBUS – Havířov,Podlesí,autobusové nádraží) 
Počet spojů v prac. dny 27, v sobotu 27, v neděli 27. 
 
 
2. Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace 
 
Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace v období let 2021 – 2025 je závislý 
na rozsahu dopravní obslužnosti, přepravních potřebách obyvatel, tržbách 
z jízdného, nákladech dopravce a na finančních možnostech objednatele. 
 
Pro období let 2021 – 2025 se předpokládá v zásadě zachování stejného rozsahu 
výkonů. Případné nepředvídatelné změny (potřeba rozšíření dopravní obslužnosti do 
nových lokalit v horizontu více let, významné změny v tržbách, významné změny 
v nákladech) budou předmětem dodatku Plánu dopravní obslužnosti. 
 
MHD v je v současné době financována na základě smlouvy o závazku veřejné 
služby uzavřené v režimu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Současná smlouva je platná pro období let 2009 - 2023. 
 
Pro rok 2021 bude výše kompenzace předběžně odpovídat částce cca 96 mil. Kč. 
    
3. Časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a 

postup při uzavírání těchto smluv 
 
Je předpoklad, že v souvislosti s ukončením aktuálně platné smlouvy – viz výše, 
bude pro navazující období, tj. počínaje r. 2024 zajišťovat provoz MHD dopravce na 
základě výběrového řízení dle aktuální legislativy. V současné době je připravován 
podklad pro přijetí základních strategických rozhodnutí města, určujících konkrétní 
podmínky způsobu výběru dopravce, podmínky smluvních vztahů a další související 
povinnosti. 
 
Základní požadavky na dopravce:  

• vozidla 100% nízkopodlažní, 100% klimatizovaná 
• elektronický informační systém vnější a vnitřní dle standardů ODIS 
• odbavovací systém dle standardů ODIS (akceptace karty ODISka, platební 

karty Visa, Mastercard, 2D kódu v mobilní aplikaci ODISapka).  
• komunikace s centrálním dispečinkem ODIS 
• bezemisní nebo nízkoemisní pohon (CNG, elektrobusy) 
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4. Harmonogram a způsob integrace 
 

Všechny linky MHD jsou zařazeny do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS, aktuálně pouze částečně, a to pouze v rámci 
dlouhodobého časového jízdného. 
 
Cílem je dokončení plné integrace do Integrovaného dopravního systému 
Moravskoslezského kraje ODIS.  

 
5. Maximální tarify pro cestující 
 
Tarif MHD Havířov je zčásti součástí Tarifu ODIS, kde tvoří tarifní zónu č. 40, o 
maximálních cenách rozhoduje statutární město Havířov, a to formou Nařízení č. 
1/2020, kterým se stanoví maximální ceny jízdného v městské hromadné dopravě a 
příměstské dopravě provozované v rámci městské hromadné dopravy na území 
města Havířova. Tarifní podmínky včetně ceníku dlouhodobého časového jízdného 
platí současně na linkách PAD a přiměřeně na železničních linkách ODIS.  
 
Ceník a přepravní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách statutárního 
města Havířova www.havirov-city.cz a jako součást Tarifu ODIS v dokumentech a na 
webových stránkách společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 
 
Jednotlivé jízdné lze hradit u řidiče hotovostní platbou, toto jízdné je nepřestupné. 
Jednotlivé jízdné lze uhradit za výhodnějších podmínek kartou ODISka, platební 
kartou. Dlouhodobé časové jízdné je prodáváno pouze v elektronické podobě, a to 
na ODISce nebo od vyhlášení formou 2D kódu v mobilní aplikaci ODISapka.  
 
Tarifní začlenění území statutárního města Havířov do ODIS je v příloze č. 3. 
 

 
6. Další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu 

zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících přímo 
použitelným předpisem Evropské unie 

 
Nejsou uplatněny. 

 
7. Střednědobý a dlouhodobý výhled dopravní obslužnosti jako 

podklad pro koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 
 
Záměry v oblasti veřejné linkové dopravy jsou definovány v rozvojových materiálech 
statutárního města Havířova, zejména v Plánu udržitelné městské mobility města 
Havířov.  
 
Aktivity v předmětné oblasti lze rozdělit na celkové zvýšení atraktivity cestování 
veřejnou dopravou a na zvýšení komfortu při cestování veřejnou dopravou. 
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Celkové zvýšení atraktivity veřejné dopravy bude sledováno zejména 
prostřednictvím: 

• Aktualizace organizace veřejné dopravy – realizace nového trasování linek 
MHD dle dostavby komunikační sítě a potřeb města, 

• Preference veřejné dopravy – postupné realizace preference vozidel veřejné 
dopravy v rámci projektu „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě 
Havířově“  

 
Zvyšování komfortu veřejné dopravy bude sledováno zejména prostřednictvím: 

• Modernizace zastávek – postupné realizace rekonstrukcí nebo stavebních 
úprav vybraných autobusových zastávek včetně nástupiště a postupné 
výměny a doplnění přístřešků na vybraných zastávkách, 

• Rozšíření elektronického informačního systému - instalace elektronických 
informačních panelů na dalších vybraných významných zastávkách na území 
města 

 
Samostatnou pozornost si vyžadují přestupní terminály, na území města se 
nacházejí dva, a to:  
 
Autobusové nádraží v Podlesí – zde je ukončena nebo tudy projíždí naprostá většina 
autobusových linek jak MHD, tak PAD. Autobusové nádraží je v současné době po 
rekonstrukci, jednotlivá nástupiště jsou zastřešena, vybavena elektronickým 
informačním systémem, v přilehlé budově je umístěno Dopravní infocentrum ODIS 
(od 1. 1. 2021 provozováno společností Koordinátor ODIS s.r.o.). Autobusové 
nádraží splňuje aktuální požadavky kladené na veřejnou dopravu jak městskou, tak 
příměstskou. 
 
Železniční stanice Havířov a související autobusové zastávky – tento přestupní uzel 
dlouhodobě nevyhovuje aktuálním požadavkům, dochází zde k přestupům mezi 
MHD, PAD a vlaky a mezi MHD a PAD navzájem. Aktuálně probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce a modernizace jak výpravní budovy nádraží, tak přilehlého prostoru se 
zastávkami autobusové dopravy, rovněž zde budou zřízena parkoviště v režimu Park 
and Ride, Bike and Ride a Kiss and Ride, pro bezpečnost cestujících kamerový 
systém. 
 
S veřejnou dopravou souvisí do jisté míry jako její doplněk i služba sdílených jízdních 
kol (Bikesharing), v rámci tohoto záměru byly v Havířově v blízkosti důležitých 
autobusových spojení vytvořeny stanoviště kol tak, aby byl zjednodušen přístup 
občanů města k zastávkám autobusové dopravy. Zejména se jedná o stanoviště u 
železniční stanice vedle velkého kruhového objezdu a u autobusového nádraží na ul. 
Těšínská vedle OD Kaufland a na v blízkosti vybraných autobusových zastávek. Na 
území Havířova je provozováno celkem 50 stanovišť pro sdílená kola. Další rozvoj 
této služby včetně případné tarifního propojení s veřejnou dopravou bude záležet na 
dalším vývoji zájmu veřejnosti a možnostech města. 
 
 
Závěr 
 
Městská hromadná doprava je významným nástrojem udržitelného rozvoje města, 
jedná se jednak o službu pro občany, kteří nevlastní nebo nemohou řídit vlastní 
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motorové vozidlo, a jednak o alternativu k dopravě individuální. Proto by měla být 
efektivní, atraktivní a šetrná k životnímu prostředí. Ve spojení s příměstskou 
autobusovou dopravou a železniční dopravou pak musí i nadále tvořit smysluplný a 
funkční celokrajský dopravní systém nasměrovaný k širokému spektru občanů. 
 
Seznam příloh: 

Příloha č. 1 - Záznam o projednání s MS krajem 

Příloha č. 2 – Aktuální schéma linkového vedení na území města 

Příloha č. 3 - Tarifní začlenění území statutárního města Havířov do ODIS  
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