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1. Úvod 

Plán udržitelné městské mobility z r. 2018, dále označován zkratkou PUMM je strategickým dokumentem, který 

má za cíl uspokojit potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí.  Vede ke zlepšení života zajištěním 

udržitelného dopravního systému z pohledu ekonomiky, sociálních a environmentálních potřeb minimalizací 

nežádoucích dopadů dopravy na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. 

Plán udržitelné městské mobility města Havířova přispívá k rozvoji městského dopravního systému, který: 

• je dostupný a splňuje základní potřeby všech uživatelů v oblasti mobility, 

• reaguje na různé poptávky občanů a podniků ohledně služeb mobility, 

• doprovází vyvážený rozvoj a lepší integraci různých dopravních módů, 

• splňuje požadavky udržitelnosti rovnováhou mezi potřebami týkajícími se hospodářské 
životaschopnosti, sociální spravedlnosti, zdraví a kvality životního prostředí,   

• optimalizuje účinnost a efektivitu nákladů, 

• lépe využívá městský prostor a stávající dopravní infrastrukturu a služby, 

• zvyšuje přitažlivost městského prostředí, kvalitu života a zlepšuje veřejné zdraví, 

• zlepšuje bezpečnost silničního provozu a jeho zabezpečení, 

• snižuje znečištění ovzduší, hluk, emise skleníkových plynů a spotřebu energie, 

• přispívá ke zlepšení celkové výkonností transevropské dopravní sítě a evropského dopravního systému 
jako celku, 

• přispívá k odstranění bariér a komplexnímu řešení dopravy z hlediska možnosti jejího využívání 
zdravotně znevýhodněnými občany. 

Vypracování PUMM je založeno na integrovaném přístupu (horizontálním i vertikálním) s velkým podílem 

spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými orgány.  Zpracování je 

založeno na komunikační strategii s veřejností včetně projednání. 

Postup zpracování a projednání PUMM je rozdělen na následující fáze: 

• sběr a předání vstupních podkladů 

• vypracování komunikační strategie pro část zpracování PUMM 

• vypracování analytické části 

• projednání analytické části s odbornými skupinami, s příslušnými orgány, 

• prezentace výsledků analytické části veřejnosti, 

• vypracování návrhové části, 

• projednání navržených scénářů s odbornými skupinami, s příslušnými orgány a veřejností, 

• výběr nejvhodnějšího scénáře a vypracování akčního plánu vč. vazby na rozpočet města, 

• vypracování komunikační strategie pro návrhové období PUMM 

• prezentace vybraného scénáře a akčního plánu PUMM 

2. Zadání analytické části 

Analytická část obsahuje 4 základní fáze projektu. 

• sběr a předání vstupních podkladů 

• vypracování analytické části 

• projednání analytické části s odbornými skupinami, s příslušnými orgány, 

• prezentace výsledků analytické části veřejnosti. 
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3. Manažerské shrnutí  

3.1. Identifikace klíčových aktérů/stakeholderů 

Tvorba plánu udržitelné městské mobility musí být založena participativním zapojením široké škály aktérů v 

území (tzv. stakeholderů). Při zapojování různých skupin aktérů musí být zvažováno, jaké formy zapojení jsou 

pro danou skupinu nejvhodnější a jaké skupiny zapojit. Cílem je vytvoření dostatku vhodných příležitostí pro 

všechny dotčené skupiny obyvatel k vyjádření a spolutvorbě plánu mobility. Komunikace mezi jednotlivými 

aktéry je popsána v komunikační strategii. 

3.2. SWOT analýza 

SWOT analýza identifikuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Zatímco silné stránky a slabé 

stránky jsou ovlivnitelné městem, příležitosti a hrozby jsou vesměs externími faktory, kde má město omezenou 

schopnost dění ovlivnit. 
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Tabulka 1 SWOT analýza dopravy města Havířova 

Silné stránky Slabé stránky 

64% cest vykonaných udržitelnou dopravou Snižující se počet obyvatel města 

Nízký stupeň automobilizace Omezená nabídka odstavných stání s rezervou 2% 

Kvalitní systém MHD Neexistence obchvatu města 

Kvalitní systém VLD Čtyřpruhové vedení Hlavní a Dlouhé třídy  

Dostupnost železnice ve stanici Havířov a zastávce 
Havířov město 

Nepovolený pohyb cyklistů obousměrně v 
jednosměrkách  

Rozšiřující se bezpečná síť cyklistické dopravy Neexistence P+R u nádraží Havířov 

Existence pěší zóny Nedokončená síť cyklistických stezek 

Příprava P+R u nádraží Havířov  Velký počet vyjíždějících obyvatel 

98% vozového parku MHD na alternativní paliva  Nedostatky v bezbariérovosti zastávek 

5,4% vozového parku MHD elektrobusy Nepropojení cyklostezky mezi Šumbarkem a Hlavní 
třídou 

95% vozidel MHD nízkopodlažních Chybějící řešení cyklistů podél II/475 od Tesca 

Kapacitní skelet pro automobilovou dopravu Nízký podíl pěších v dělbě přepravní práce 

Rekreační oblasti Těrlicko a Žermanice v dojezdové 
vzdálenosti cyklistů 

Nedokončené bezpečné cyklistické spojení Havířova  s 
Těrlickem a Žermanicemi 

Nízký počet smrtelných dopravních nehod Nedokončení napojení Horní Suché cyklistickou sítí 

Velký počet zklidněných oblastí zón 30 a obytných ulic  

Rozsáhlá síť vyhovujících chodníků  

Existence IDS  

Intenzity v zástavbě do 20 tis. vozidel/24 hodin   

Příležitosti Hrozby 

Výstavba obchvatu města a  odvedení tranzitu Velký potenciál růstu stupně automobilizace 

Snížení dopravních nehod s chodci Zvyšující se počet dopravních nehod 

Zavedení a podpora sdílení vozidla Zvyšující  se intenzita dopravy 

Zvýšení podílu cyklistů na dělbě přepravní práce Přehnané naděje v řešení parkování pomocí IT 
systémů 

 Zvyšující se nároky na krytí prokazatelné ztráty MHD a 
VLD 

4. Hodnocení vstupních dokumentů 

Analýza vstupních podkladů je provedena s cílem zajistit návaznost strategie města na nadřazené strategie 

kraje, státu a EU. Dále jsou podrobeny rozboru dřívější strategie města a koncepční dokumenty zabývající se 

sektorem dopravy. Nakonec jsou hodnoceny dokumenty dříve plánovaných aktivit a je posouzena jejich 

aktuálnost a potřebnost. Další podkapitoly pojednávají o tezích dostupných dokumentů s vazbou na dopravu 

města jako takovou a tedy i na plán mobility. 
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4.1. Teoretická základna 

Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky  

Tato metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TD020164 „Integrace plánování k udržitelnosti na 

městské úrovni“ programu OMEGA Technologické agentury ČR v roce 2015.  

Tzv. plán udržitelné městské mobility (PUMM) se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy obyvatel 

řešeného území s bezpečností, parkováním, řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného prostoru s preferencí 

veřejné dopravy, chůze a jízdy na kole. PUMM chce zjednodušeně nabídnout možnost bezpečného, 

pohodlného a efektivního pohybu lidí i věcí - mobility. 

Plán udržitelné městské mobility můžeme definovat jako strategický dokument určený k uspokojování potřeb 

mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje 

zásady integrace, participace a evaluace. 

Metodika je obecným návodem, jak samotný PUMM sestavit, upřesňuje jeho obsah, procesy jeho přípravy i 

realizace. Poskytuje i informace k souvisejícím procesům před zpracováním (přípravná fáze) a naplňováním: 

monitorování a evaluace všech aktivit. Celá paleta prací na plánu mobility je rozdělena do pěti fází, které na 

sebe postupně navazují:  

Příprava. V první fázi je třeba vypracovat plán přípravy SUMPu
1
, který nastaví organizační a koordinační kroky. V 

této fázi je také vhodné zpracovat předběžnou analýzu a nastavit participaci partnerů (koordinační výbor a 

odborné skupiny, zástupci veřejnosti atd.).  

A. Analýza. V další fázi je nutné poznat, v jakém stavu se nacházíme, protože se k němu budou vztahovat 
návrhy řešení (referenční stav): analýza současné situace, založená na multimodální analýze a 
výhledových trendech v plánování dopravního systému. V této části je provedena identifikace hlavních 
problémů a jejich příčin (slabé stránky a hrozby) i potenciál pro řešení (silné stránky a příležitosti).  

B. Návrh. V této fázi se formuluje strategická vize mobility, dále jsou identifikované měřitelné strategické 
a specifické cíle. Následuje identifikace aktivit nutných k dosažení zvolených cílů, tj. návrh a výběr 
opatření k realizaci a určení aktivit v souvisejících sektorech (životní prostředí atd.).  

C. Akční plán. Čtvrtá fáze zahrnuje formulaci akčního plánu s harmonogramem aktivit, náklady a 
možnými zdroji financování a přidělením odpovědných partnerů na jeden rok s výhledem na 5 let. 
Nezbytným krokem je příprava monitorovacího a evaluačního plánu PUMM.  

D. Realizace a vyhodnocení. Závěrečná fáze je zaměřena především na realizaci a její průběžný 
monitoring a evaluaci včetně vyhodnocování zkušeností s PUMM.  

Tabulka 2 Aktivity a kontrolní seznam činností jmenovaný v metodice CDV v.v.i. 

Aktivita Kontrolní seznam aktivity dle metodiky 

AKTIVITA A.1: PŘÍPRAVA NA TVORBU SUMP Je provedena analýza silných a slabých stránek nebo 
audit udržitelnosti dosavadní dopravní politiky vč. 
sebehodnocení.  

 Je přijato usnesení nebo jiná forma závazku i 
naplňování zásad udržitelnosti. 

 Je posouzena legislativa a relevantní dokumenty 
krajské, národní a evropské úrovně ve vztahu k 
SUMPu a naplňování zásad udržitelnosti, případné 
konfliktní body jsou identifikovány. 

 Jsou zmapovány dovednosti současných pracovníků 
města a naplánováno jejich případné rozšíření, nebo 

                                                                 

1 SUMP - cizím slovem Plán udržitelné městské mobility PUMM 
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pokrytí znalostí externisty. 

 Proces přípravy SUMPu je schválen, včetně jeho 
financování. 

AKTIVITA A.2: ÚZEMNÍ VYMEZENÍ PLÁNU, JEHO 
ŘÍZENÍ A HARMONOGRAM PŘÍPRAVY  

SUMP je územně vymezen, toto vymezení je 
schváleno samosprávami a předem projednáno s 
hlavními zainteresovanými stranami. 

 Je přidělena odpovědnost za přípravu SUMPu v 
politické i manažerské (koordinační) rovině, případně 
je vytvořen širší plánovací tým. 

 Je vytvořen a politiky schválen reálný harmonogram 
přípravy SUMPu 

AKTIVITA A.3: ZAINTERESOVANÉ STRANY A JEJICH 
ZAPOJENÍ 

Je vytvořen seznam zainteresovaných stran.  

 Jsou odhaleny případné konfliktní vazby, potenciálně 
problémové a slabé strany.  

 Je vytvořena a schválena komunikační strategie.  

AKTIVITA A.4: MEZIOBOROVÁ INTEGRACE A 
SCHVÁLENÍ HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY  

Jsou identifikovány vazby mezi sektorovými politikami 
(synergie a střety) a posouzeny možnosti jejich 
integrace. 

 Probíhá komunikace mezi všemi příslušnými aktéry o 
možnostech integrace. 

 Jsou naplánovány konkrétní kroky pro zahájení 
(zefektivnění) integrace. 

 Plánovací proces má určeného koordinátora. 

 Je navržena strategie řízení rizik a řízení kvality. 

 Je vytvořen a politicky schválen plán přípravy SUMPu. 

AKTIVITA B.0: ÚVODNÍ ANALÝZA  

AKTIVITA B.1: DOPRAVA GENEROVANÁ FUNKČNÍMI 
PLOCHAMI V ÚZEMÍ 

 

AKTIVITA B.3: NABÍDKA, POPTÁVKA A JEJICH 
ROVNOVÁHA 

 

AKTIVITA B.4: VEŘEJNÝ PROSTOR  

AKTIVITA B.5: BEZPEČNOST DOPRAVY  

AKTIVITA B.6: DALŠÍ TÉMATA SE VZTAHEM K 
PLÁNOVÁNÍ MOBILITY 

 

AKTIVITA B.7: SOUHRNNÁ DIAGNOSTIKA - KLÍČOVÉ 
OTÁZKY A VÝZVY 

 

AKTIVITA C.1: VIZE MOBILITY  Vytvořena pracovní skupina zodpovědná za přípravu 
vize. 

 Vytvořen koncept vize. 

 Koncept vize je projednaný, jsou zveřejněny zápisy z 
projednání. 

 Shoda na finální verzi vize. 



 

 
9 

 Výsledná vize je zveřejněna srozumitelnou a 
atraktivní formou široké veřejnosti. 

Je vytvořen, zveřejněn a distribuován materiál (leták), 
který srozumitelně popisuje postup tvorby vize a 
výslednou vizi. 

 Aktivní zapojení médií. 

AKTIVITA C.2: STRATEGICKÉ A SPECIFICKÉ CÍLE Je vytvořen návrh strategických cílů vycházejících z 
vize. 

 Návrh je projednán se zainteresovanými subjekty. 

 Finální seznam strategických cílů je schválen. 

 Je vytvořen návrh specifických cílů vycházejících ze 
strategických cílů. 

 Je provedena kontrola reálnosti naplnění vyšších i 
nižších cílů.  

 Finální seznam specifických cílů je schválen. 

AKTIVITA C.3: NÁVRH OPATŘENÍ Je provedena revize všech možných finančních zdrojů 
na realizaci opatření.  

 Jsou zjištěny informační zdroje, kde je možno získat 
praktické informace o uvažovaných, nebo dosud 
neznámých opatřeních.  

 Poznatky získané odjinud jsou vyhodnoceny.  

 Je vytvořen seznam možných opatření.  

 Možná opatření jsou vyhodnocena posouzením 
nákladů a přínosů.  

 Seznam možných opatření je vyhodnocen a na 
základě posouzení synergického efektu je vytvořena 
skupina vybraných opatření pro každý specifický cíl.  

 Skupiny vybraných opatření jsou vyhodnoceny 
posouzením nákladů a přínosů.  

 Skupiny vybraných opatření jsou vyhodnoceny s 
ohledem na propojení s územním plánováním a 
aktivitami v dalších sektorových oblastech.  

 Skupiny vybraných opatření jsou schváleny. 

AKTIVITA D.1: SCHVÁLENÍ PUMM V PROCESU SEA A 
ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

 

AKTIVITA D.2: TVORBA AKČNÍHO PLÁNU A ROZPOČTU Je navržen konečný soubor skupin opatření k 
realizaci. 

 Je vypracován návrh akčního a rozpočtového plánu. 

 Návrh je projednán s politiky a klíčovými 
zainteresovanými stranami. 

AKTIVITA D.3: ZAJIŠTĚNÍ MONITOROVÁNÍ A 
HODNOCENÍ 

Jsou vybrány vhodné kvantitativní i kvalitativní 
indikátory vhodně popisující cíle stanovené v SUMP. 

 Je dosažena shoda na vhodných nástrojích 
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monitorování a evaluace. 

 Je odsouhlasen detailní Monitorovací a evaluační 
plán. 

AKTIVITA D.4: SCHVÁLENÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ 
MĚSTSKÉ MOBILITY 

Je sestavena finální verze PUMM. 

 Je dokončeno přezkoumání interní i externí 
(zainteresovanými stranami).  

  Jsou provedeny aktivity v oblasti styku s veřejností a 
zapojování veřejnosti (v souladu s komunikační 
strategií).  

 O schválení SUMP jsou informováni občané a 
zainteresované strany.  

AKTIVITA E.1: POSTUPNÁ REALIZACE PLÁNU  

AKTIVITA E.2: MONITORING REALIZACE A 
PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE STÁVAJÍCÍHO PLÁNU 

 

AKTIVITA E.3: ANALÝZA ZKUŠENOSTÍ A PŘÍPRAVA PRO 
NOVÝ PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 

 

 Je odsouhlasen pracovní plán řídicích postupů pro 
realizaci a odpovědnosti jednotlivých aktérů.  

 Je vytvořen plán zvládání rizik.  

 Jsou dohodnuty formáty podávání zpráv.  

 Realizace opatření se neustále monitoruje. Dopady se 
v pravidelných intervalech vyhodnocují.  

 Je vypracována a zveřejněna hodnotící zpráva  

 Jsou určeny nezbytné úpravy realizace opatření.  

 Úpravy jsou projednány s dotčenými aktéry.  

 Je dokončena aktualizace plánu.  

 Je dokončena ex post evaluace plánovacího procesu a 
realizace opatření.  

 Je zdokumentováno získané poučení.  

 Jsou určeny nové aktuální výzvy pro oblast městské 
dopravy a mobility.  

Předkládaná metodika má sloužit městům z České republiky jako vodítko při zpracovávání plánů udržitelné 

městské mobility. Tyto plány se mají stát od roku 2021 hlavními strategickými plánovacími dokumenty měst 

nad 40 tis. obyvatel v oblasti udržitelné mobility (stav z konce roku 2015). Metodiku však mohou použít i města 

menší či aglomerace měst a souměstí. 

4.2. Dokumenty EU 

Bílá kniha – Cesta k jednotnému evropskému dopravnímu prostoru – ke 

konkurenceschopnému a efektivnímu dopravnímu systému (2011) 

Doprava je pro naši ekonomiku a společnost zásadní. Mobilita je důležitá pro vnitřní trh i životní úroveň 

občanů, jimž umožňuje využívat svobodu cestování. Doprava přispívá k hospodářskému růstu a vytváření 



 

 
11 

pracovních příležitostí a s ohledem na nové problémy, jimž čelíme, musí být udržitelná. Doprava má globální ráz 

a v zájmu účinnosti je třeba spolupracovat na mezinárodní úrovni. 

Pokud se nebudeme závislostí na ropě zabývat, mohla by být schopnost občanů cestovat omezena.  

V odvětví dopravy, které je důležitým a stále rostoucím zdrojem skleníkových plynů, je třeba do roku 2050 snížit 

emise skleníkových plynů alespoň o 60 % v porovnání s rokem 1990. Do roku 2030 bude cílem v odvětví 

dopravy snížit emise skleníkových plynů přibližně o 20 % pod úroveň roku 2008. Vzhledem k výraznému nárůstu 

emisí z dopravy za poslední dvě desetiletí by to i tak znamenalo, že emise by stále přesahovaly úroveň z roku 

1990 o 8 %. 

Nové technologie pro vozidla a řízení dopravy budou pro snížení emisí z dopravy v EU i celosvětově klíčové. 

VIZE KONKURENCESCHOPNÉHO A UDRŽITELNÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU 

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

V praxi je třeba, aby doprava využívala méně energie a aby využívala čistou energii, aby lépe využívala moderní 

infrastrukturu a snižovala svůj negativní dopad na životní prostředí a zásadní přírodní zdroje jako vodu, půdu a 

ekosystémy. Omezení mobility není řešením. 

Je třeba vytvořit nové způsoby využití dopravy, které by co nejúčinněji, případně kombinací několika druhů 

dopravy, současně přepravovaly vyšší objem nákladu i vyšší počet cestujících do jejich destinací. Na závěrečný 

úsek cesty se upřednostňuje individuální doprava za použití čistých vozidel. 

Informační technologie umožňují jednodušší a spolehlivější přepravu. Uživatelé dopravy hradí plné cestovní 

náklady výměnou za menší přetíženost, více informací, lepší služby a větší bezpečnost. Další vývoj musí 

vycházet z řady prvků: 

• zlepšení energetické účinnosti vozidel u všech druhů dopravy. Vývoj a využívání udržitelných paliv a 
pohonných systémů; 

• optimalizace výkonu multimodálních logistických řetězců, včetně většího využívání energeticky 
účinnějších druhů dopravy v případech, kdy technologické inovace mohou být nedostačující (např. 
přeprava nákladu na velké vzdálenosti); 

• účinnější využívání dopravy a infrastruktury prostřednictvím zdokonalených systémů řízení dopravy a 
informačních systémů (např. ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS), moderní logistiky a tržních opatření, 
jako např. celkového rozvoje integrovaného evropského železničního trhu, zrušení omezení kabotáže, 
odstranění překážek v námořní dopravě na krátké vzdálenosti, nezkreslené stanovování cen atd. 

Evropská komise se ve své vizi zaměřuje na tři hlavní druhy dopravy: dopravu na střední vzdálenosti, dlouhé 

vzdálenosti a městskou dopravu. Uskutečnění této vize bude záviset na mnoha zúčastněných subjektech – 

instituce EU, členských státech, regionech, městech, podílet se na ní však budou i průmysl, sociální partneři a 

občané. 

Čistá městská doprava a dojíždění 

Ve městech je přechod na čistší dopravu usnadňován nižšími požadavky na druhy vozidel a vyšší hustotou 

obyvatel. Možnosti výběru jsou ve veřejné dopravě širší a zahrnují rovněž chůzi a jízdu na kole. Přetíženost, 

špatná kvalita ovzduší a vystavení hluku dopadají na města nejvíce. Městská doprava se podílí zhruba jednou 

čtvrtinou na emisích CO2 z dopravy a ve městech dochází k 69 % silničních dopravních nehod. Postupné 

vyřazování „konvenčně poháněných“  vozidel z městského prostředí nejvíce přispívá k významnému snížení 

závislosti na ropě, emisí skleníkových plynů a znečištění místního ovzduší a hluku. Tento postup bude třeba 

doplnit o vývoj vhodných palivových/dobíjecích infrastruktur pro nová vozidla. 

Vyšší podíl využívání hromadných dopravních prostředků společně s minimálními povinnostmi služby umožní 

zvýšit hustotu a četnost dopravních služeb, a vytvoří tak pozitivní dynamiku u různých druhů veřejné dopravy. 
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Řízení poptávky a územní plánování může snížit objem dopravy. Podpora chůze a jízdy na kole by se měla stát 

nedílnou součástí městské mobility a plánování infrastruktury. 

Je třeba prosazovat používání menších, lehčích a specializovanějších silničních osobních vozidel. Rozsáhlé 

vozové parky městských autobusů, taxíků a dodávek jsou obzvláště vhodné pro zavedení alternativních 

pohonných systémů a paliv. Tyto parky by mohly značně přispět ke snížení uhlíkové zátěže z městské dopravy a 

zároveň připravit podmínky pro testování nových technologií a příležitostí pro jejich rané zavedení na trh. 

Poplatky za používání komunikací a odstraňování daňové nerovnováhy rovněž může přispět k podpoře 

používání veřejné dopravy a postupnému zavedení alternativního pohonu. 

Rozhraní mezi přepravou nákladu na dlouhé vzdálenosti a na posledním úseku by mělo být zorganizováno 

účinněji. Cílem je omezit individuální dodávky, které představují nejnehospodárnější část přepravy, na nejkratší 

možnou trasu. Používání inteligentních dopravních systémů přispívá k řízení dopravy v reálném čase, snižování 

doby dodávky a snižování přetížení na posledním úseku distribuce. Ta by mohla být prováděna městskými 

nákladními vozidly s nízkými emisemi. Využívání elektrických, vodíkových a hybridních technologií by snížilo 

nejen emise do ovzduší, ale i hluk a díky těmto technologiím by bylo možné přepravovat značné množství 

nákladu v městských oblastech v noci. To by zmírnilo problém přetížení během ranních a odpoledních 

dopravních špiček. 

Vybrané cíle pro konkurenceschopný dopravní systém účinně využívající zdrojů: 

Referenční hodnoty pro dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 60 % 

• Snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na polovinu; 
postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050; do roku 2030 dosáhnout ve velkých městech 
zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu CO2 

• 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy 
dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 %. 
Napomoci by tomu měly i účinné a zelené koridory pro nákladní dopravu. Splnění tohoto cíle si rovněž 
vyžádá zavedení vhodné infrastruktury. 

• Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po železnici. 
• Snížit do roku 2050 počet úmrtí v silniční dopravě téměř na nulu. V souladu s tímto cílem usiluje EU o 

snížení dopravních nehod do roku 2020 na polovinu. Zajistit vedoucí postavení EU v oblasti 
bezpečnosti a ochrany dopravy ve všech jejích druzích. 

I když se počet smrtelných silničních nehod v EU za poslední desetiletí snížil téměř na polovinu, přišlo v roce 

2009 při silničních nehodách v EU o život 34 500 osob. Iniciativy v oblasti technologie, prosazování právních 

předpisů, vzdělávání a zejména zaměřování pozornosti na nechráněné účastníky silničního  provozu budou pro 

další, ještě výraznější snížení těchto ztrát na životech klíčové. 

Důležitost kvality, přístupnosti a spolehlivosti dopravních služeb v nadcházejících letech ještě více vzroste, mj. 

v důsledku stárnutí obyvatelstva a potřeby podporovat veřejnou dopravu. Přitažlivá četnost, komfort, snadný 

přístup, spolehlivost služeb a intermodální
2
 integrace jsou hlavními rysy kvality služeb. Dostupnost informací o 

době strávené na cestě a traťových alternativách je pro zajištění hladké přímé mobility stejně tak důležitá, a to 

jak pro cestující, tak pro náklad. 

Pokud jde o dopravu ve městech, je zapotřebí kombinovaná strategie zahrnující územní plánování, režimy 

stanovení cen, účinné služby veřejné dopravy a infrastruktury pro nemotorizované druhy dopravy a nabíjení 

čistých vozidel/doplňování jejich paliv, aby se snížilo přetížení a emise. Města přesahující určitou velikost by 

měla být pobízena, aby vypracovala městské plány mobility, které by slučovaly všechny tyto prvky. Městské 

                                                                 

2 Intermodální přepravní systém je druh dopravy využívající více dopravních oborů při přepravě nákladu. V tomto 
systému se přepravují výhradně unifikované jednotky, které se po dobu přepravy nemění ani váhou, ani formou 
(kontejnery ISO, systém ACTS, CargoBeamer, Modalohr, aj.). Na každý druh dopravy (silniční, železniční, 
námořní…) je vystavován jiný přepravní doklad (nákladní list CMR, nákladní list CIM atd.), na rozdíl od 
multimodálního přepravního systému 
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plány mobility by měly být plně v souladu s integrovanými plány městského rozvoje. Bude zapotřebí vytvořit 

rámec na úrovni EU, aby režimy silničních poplatků za používání meziměstských a městských silnic byly 

interoperabilní
3
. 

Poplatky a daně z dopravy je třeba upravit tak, aby se více uplatňovala zásada „znečišťovatel platí“ a „uživatel 

platí“. U osobních automobilů se silniční poplatky stále více považují za alternativní způsob tvorby zisku a 

ovlivňování dopravního chování. Komise vypracuje pokyny pro uplatňování internalizačních poplatků u všech 

vozidel a pro všechny hlavní externality. Dlouhodobým cílem je zavést uživatelské poplatky u všech vozidel a v 

celé síti s cílem odrazit alespoň náklady na údržbu infrastruktury, přetížení, znečištění ovzduší a hluk. 

Vybraný seznam iniciativ: 

Práce v oblasti bezpečnosti dopravy: záchrana tisíců životů 

Zaměřit se na odborné vzdělávání a výchovu všech účastníků; propagovat používání bezpečnostního vybavení 

(bezpečnostní pásy, ochranné oděvy, opatření proti neoprávněným úpravám). 

Věnovat zvláštní pozornost zranitelným účastníkům, jako jsou chodci, cyklisté a motocyklisté, a to i pomocí 

bezpečnější infrastruktury a bezpečnějších technologií vozidel. 

Kvalita a spolehlivost služeb 

Zlepšit kvalitu dopravy pro starší osoby, cestující s omezenou pohyblivostí a postižené cestující, včetně lepšího 

přístupu k infrastruktuře. 

Hladká přímá mobilita 

Definovat opatření nezbytná pro další integraci různých druhů přepravy cestujících s cílem poskytovat hladkou 

přímou multimodální dopravu. 

Vytvořit rámcové podmínky pro propagaci rozvoje a využívání inteligentních systémů pro interoperabilní a 

multimodální jízdní řády, informace, rezervační systémy online a inteligentní prodej jízdenek. Tato iniciativa by 

mohla zahrnovat legislativní návrh na zajištění přístupu soukromých poskytovatelů služeb k informacím o 

dopravě a cestovním informacím v reálném čase. 

Plány trvalého zabezpečení mobility 

Zajistit definici plánů mobility za účelem zabezpečení kontinuity služeb v případě jejího narušení. Plány by se 

měly zabývat otázkou určení priorit při používání pracovních zařízení, spoluprací správců infrastruktury, 

provozovatelů, vnitrostátních orgánů a sousedních zemí a dočasným přijetím nebo zastavením specifických 

pravidel. 

Podpora udržitelnějšího chování 

Podporovat informovanost o dostupných alternativách ke konvenční individuální dopravě (méně časté 

používání auta, pěší chůze a cyklistika, spolujízda, park & drive, inteligentní prodej jízdenek atd.). 

Plány městské mobility 

Zavést postupy a mechanismy finanční podpory na evropské úrovni pro přípravu auditů městské mobility, jakož 

i plány městské mobility, a vytvořit srovnávací přehled evropské městské mobility založený na společných 

cílech. Prozkoumat možnost povinného přístupu v případě měst určité velikosti na základě národních norem 

vycházejících z pokynů EU. 

Propojit Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti s městy a regiony, které předložily současné a 

nezávisle potvrzené osvědčení o auditu výkonnosti a udržitelnosti městské mobility. 

                                                                 

3 Interoperabilita je schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat. 
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Prozkoumat možnost zřízení evropského rámce podpory postupného provádění plánů městské mobility v 

evropských městech. 

Integrovaná městská mobilita v možném inovačním partnerství „inteligentní města“. 

Povzbudit velké zaměstnavatele k vypracování plánů řízení podnikové mobility.
4
 

Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) 

Dokument má za cíl zajišťovat dopravní infrastrukturu nezbytnou pro řádné fungování vnitřního trhu a dosažení 

dlouhodobých strategických cílů EU zejména v oblasti konkurenceschopnosti. Má rovněž pomoci zabezpečit 

dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Podporuje právo všech občanů EU na volný 

pohyb v rámci území členských států. Navíc zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí a podporuje tak 

udržitelný rozvoj. 

Síť TEN-T je nově definována jako dvouvrstvá síť: 

globální síť (comprehensive network) – zajišťuje multimodální propojení všech evropských regionů na úrovni 

NUTS 2. Jejím základem je současná síť TEN-T, přičemž ve státech EU-15 došlo k mírné redukci a naopak ve 

státech EU-12 k mírnému zvýšení rozsahu. Podle nařízení TEN-T by globální síť měla být dokončena do roku 

2050;  

hlavní síť (core network) – představuje podmnožinu globální sítě a obsahuje nejdůležitější transevropské tahy 

(multimodálně). Hlavní síť byla stanovena na základě jednotné evropské metodiky vypracované EK. Podle 

nařízení TEN-T by měla být dokončena do roku 2030.   

Síť TEN-T je definována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11.12.2013 o 

hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU – 

seznámení s nařízením o síti TEN-T. 

Naopak nástroj CEF je definován Nařízením Evropského parlamentu  a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 

11.12.2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení 

(ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010. 

Přes území ČR mají procházet tři koridory: 

• Baltsko – jadranský koridor  (viz úsek Katowice – Ostrava – Brno – Wien) 
• Východní a východostředomořský koridor (viz úsek Dresden – Ústí nad Labem – Mělník/Praha – Kolín – 

Pardubice – Brno – Vídeň) 
• Rýnsko – dunajský koridor (viz větev München/Nürnberg – Praha – Ostrava/Přerov – Žilina – Košice – 

ukrajinská hranice) 

 

                                                                 

4 Zdroj: Bílá kniha 2011 Plán jednotného evropského prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního 
systému účinně využívajícího zdroje  
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Obrázek 1 Síť TEN-T pro silniční dopravu a nákladní terminály/přístavy   
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Obrázek 2 Síť TEN-T pro osobní železniční dopravu a letiště 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán jednotného 

evropského dopravního prostoru – úspěchy a úkoly 

EHSV znovu opakuje svoji podporu cílům stanoveným v bílé knize Plán jednotného evropského dopravního 

prostoru z roku 2011 (dále v kapitole jen „plán“)., 

Přechod na jiný druh dopravy vyžaduje pružnost a přizpůsobení místním podmínkám, zejména v případě 300 

kilometrové hranice požadované v silniční dopravě, která nebude fungovat ve vzdálených a řídce zalidněných 

regionech s omezenou železniční sítí. 

Je nezbytné zajistit přiměřenou infrastrukturu a dopravní služby rovněž ve vzdálených regionech. Do 

přílohy I plánu by se měla doplnit nová iniciativa: zdvojnásobit do roku 2030 využívání veřejné dopravy 

v městských oblastech prostřednictvím zařízení a infrastruktury pro usnadnění mobility chodců, cyklistů, 

starších osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v rámci plánů městské mobility. 

EHSV navrhuje, aby byl akční plán uvedený v příloze I plánu obecně přehodnocen z hlediska jeho současné 

politické proveditelnosti. 
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Již v roce 2007, tedy v polovině běhu programu na období 2001–2010 stanoveného v bílé knize, musela Komise 

připustit, že „Evropa se zatím nevyvíjí směrem k dosažení udržitelnosti“ (11). EHSV se domnívá, že přístup se 

od té doby v podstatě nijak nevyvinul. 

EHSV podporuje z důvodu ekonomických nákladů neudržitelnosti zásadu „znečišťovatel platí“, upozorňuje však 

na to, že zejména ve venkovských nebo řídce zalidněných oblastech často neexistuje žádná alternativa 

znečišťujícího druhu dopravy, a dotčené podniky a obyvatelé tedy z tohoto důvodu nemohou být trestáni a 

jejich konkurenceschopnost nesmí být snižována. Stejně tak se daně za znečištění nesmí jednoduše připočítávat 

k ceně zboží a služeb a účtovat spotřebitelům, aniž by se dosáhlo změny v chování. 

Postupné vyřazování vozidel s konvenčním pohonem není samo o sobě dostatečné pro dosažení integrované a 

udržitelné mobility v městských oblastech. 

 EHSV znovu opakuje důraz, jež ve svém stanovisku k plánu z roku 2011
5
 položil na obrovskou potřebu rozvíjet 

městskou veřejnou dopravu a městskou logistiku jako součást politiky udržitelné dopravy (viz argumenty v 

bodech 31, 33 a 41 plánu). Komise však podle všeho vychází z premisy, že základním řešením problémů měst 

jsou technologické inovace v oblasti výroby čistých vozidel. To je opravdu dlouhodobý výhled, nyní jsou však 

zapotřebí krátkodobá opatření ke snížení znečištění ovzduší a hluku ve městech. Jediným způsobem, jak vyřešit 

městské dopravní zácpy, je v každém případě podpora veřejné dopravy. 

 EHSV je zklamán tím, že větší využívání veřejné dopravy v městských oblastech není jasně stanoveno jako cíl, 

např. v odstavci 2.3 v seznamu iniciativ, jenž je přílohou plánu. Vyzývá Komisi, aby v tomto smyslu doplnila 

bílou knihu a stanovila za cíl zdvojnásobení využívání městské hromadné dopravy do roku 2030 a rovněž učinila 

opatření k zajištění zařízení a infrastruktury pro usnadnění mobility chodců, cyklistů, starších osob a osob s 

omezenou schopností pohybu a orientace. Nepostradatelné jsou inteligentní dopravní systémy, které 

uživatelům poskytují potřebné informace o druzích dopravy, jež jsou jim k dispozici. Tyto systémy však vyžadují 

vhodné radiové frekvence a vlnové délky, o čemž se bílá kniha nezmiňuje. 

EHSV proto opakuje svoji podporu sdělení Komise o konkurenceschopné městské mobilitě účinně využívající 

zdroje z roku 2013 
6
a opatřením, jimiž se toto sdělení v současnosti provádí. 

EHSV znovu opakuje politování, jež vyjádřil ve stanovisku k plánu z roku 2011
7
 a sice nad tím, že městské 

doprava nespadá do legislativního mandátu EU, a domnívá se, že opatření týkající se kritérií pro zřízení a 

provozu mýtného ve městech a pro režimy omezení vjezdu znečišťujících vozidel by měly být harmonizovány a 

stát se nedílnou součástí plánů městské mobility, které by měly být povinné pro větší města. Harmonizace 

těchto prvků by prospěla jak životnímu prostředí, tak fungování vnitřního trhu. 

Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 

Strategie Evropa 2020 představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem do roku 

2020. Nahrazuje tzv. Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel rokem 2010. 

Dopravy se týká zejména cíl III. Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení 

podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické 

účinnosti o 20 %.  

Národní cíle ČR v rámci Strategie Evropa 2020 v oblasti III. Zvyšování energetické účinnosti nebyly vládou 

přijaty. Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů. 

                                                                 

5 Stanovisko EHSV k bílé knize Plán jednotného evropského dopravního prostoru 

6 COM(2013) 913 a stanovisko EHSV Společně ke konkurenceschopné městské mobilitě účinně využívající zdroje 

7 Stanovisko EHSV k bílé knize Plán jednotného evropského dopravního prostoru 
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4.3. Dokumenty ČR 

Politika územního rozvoje České republiky, aktualizace č. 1 (2015) 

Politika územního rozvoje ČR je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro 

konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního plánování1 v republikových, 

přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území
8
. 

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 

architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury 

osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají 

značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 

ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje.  

Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany 

kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. 

Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat 

prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato 

zařízení souběžně.  

Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i 

prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. 

Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od 

vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet 

zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu 

dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto 

účinků). 

Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 

ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových 

oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo 

podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti 

obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky 

pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 

Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory 

nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu, umožňující 

účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších 

ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 

systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 

vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně 

v místech, kde je to vhodné. 

Politika územního rozvoje vymezuje následující rozvojové oblasti a rozvojové osy: 

OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava  

Vymezení:  

Území obcí z ORP Bílovec (bez obcí v jihozápadní části), Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek (bez obcí v 

jihovýchodní části), Havířov, Hlučín (bez obcí v severní části), Karviná, Kopřivnice (bez obcí ve střední části), 

                                                                 

8 Viz § 18 odst. 1 stavebního zákona.   
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Kravaře (jen obce v jihozápadní části), Orlová, Opava (bez obcí v západní a jižní části), Ostrava, Třinec (bez obcí 

v jižní a jihovýchodní části), Frýdlant nad Ostravicí (jen obce v severní části). 

Důvody vymezení:  

Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Ostravy a mnohostranným působením husté sítě 

vedlejších center a urbanizovaného osídlení. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických 

činností, pro kterou je charakteristický dynamický rozvoj mezinárodní spolupráce se sousedícím polským 

regionem Horního Slezska; výrazným předpokladem rozvoje je v současnosti budované napojení na dálniční síť 

ČR a Polska, jakož i poloha na II. a III. tranzitním železničním koridoru. 

Úkoly pro územní plánování:  

a) Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury.  

Zodpovídá: Moravskoslezský kraj 

 

Obrázek 3 Rozvojové osy a oblasti dle PÚR, aktualizace 1 

Politika stanovuje koridor kapacitních silnic S6 Vymezení: Bohumín–Havířov–Třanovice–Mosty u Jablunkova–

hranice ČR/SR (–Žilina).  Důvody vymezení: Návaznost na rozvojový záměr kapacitní silnice na Slovensku ve 

směru od Čadce. Vazba na  řešení průmyslové zóny Nošovice. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v 

území: Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně sledovat posílení obsluhy území 

(propojení D47 a R48 a velkých měst Bohumín, Havířov a Třinec) a vazby na  SR a její dálniční systém na severu 

při minimalizaci dopadu na životní prostředí. 

Politika stanovuje železniční koridor ŽD9 Vymezení: Koridor Ostrava-Svinov–Havířov–Český Těšín. Důvody 

vymezení: Koridor pro budoucí modernizaci trati v rámci soudržnosti, propojení a interoperability, součást  

TEN-T. Úkoly pro územní plánování: Vymezit koridor pro železniční spojení Ostrava-Svinov–Havířov–Český 

Těšín. Zodpovídá: Moravskoslezský kraj 
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Obrázek 4 Záměry železniční dopravy dle PÚR, aktualizace 1 

 

Obrázek 5 Záměry siliční dopravy dle PÚR, aktualizace 1 
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Dopravní politika ČR na roky 2014-2020 

Dopravní politika je vrcholový strategický dokument Vlády ČR pro sektor doprava, Ministerstvo dopravy je 

institucí odpovědnou za její implementaci. Dokument identifikuje hlavní problémy sektoru a navrhuje opatření 

na jejich řešení. 

Dopravní politika v rámci dosažení svých cílů především zabývá a která v podstatné míře zůstávají v platnosti i 

pro následující období, jsou: 

• harmonizace podmínek na přepravním trhu,  
• modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy, 
• zlepšení kvality silniční dopravy,  
• omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví,  
• provozní a technická interoperabilita evropského železničního systému,  
• rozvoj transevropské dopravní sítě,  
• zvýšení bezpečnosti dopravy,  
• výkonové zpoplatnění dopravy,  
• práva a povinnosti uživatelů dopravních služeb,  
• podpora multimodálních přepravních systémů,  
• rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS,  
• zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou dopravu,  
• využití nejmodernějších dostupných technologií a globálních navigačních družicových systémů (GNSS),  
• snižování energetické náročnosti sektoru doprava a zejména její závislosti na uhlovodíkových palivech 

 

Strategickým cílem "Vytváření podmínek pro soudržnost regionů" a opatřením "Modernizovat dopravní 

infrastrukturu s ohledem na zajištění kvalitní dostupnosti všech krajů a s ohledem na podporu regionů 

definovanou ve Strategii regionálního rozvoje. Stav dopravní infrastruktury nesmí být příčinou zvyšování 

meziregionálních rozdílů ekonomické výkonnosti jednotlivých regionů". 

V rámci města Havířova nejsou identifikovány zásadní nedostatky k řešení na národní úrovni. 

Strategický cíl " Veřejná služba v přepravě cestujících" zahrnuje tato opatření: 

• Zajistit mezi všemi významnými aglomeracemi v České republice pravidelnou a konkurenceschopnou 
intervalovou veřejnou dopravu 

• Zajistit podle ekonomických možností jednotlivých krajů a státu integraci veřejné dopravy na celém 
území krajů, integrace musí zahrnovat propojení jízdních řádů všech segmentů veřejné dopravy na bázi 
páteřního a rozvozového systému, integraci tarifní a informační. 

• Zajistit propojení veřejných služeb v přepravě cestujících s dopravou nemotorovou a individuální 
(obsluha rozptýleného osídlení). 

• Zajistit prolínání obslužnosti jednotlivých krajů - horizontální (občané mají významné přepravní 
potřeby i do sousedních krajů), jakož i vertikální (provázanost celostátní, krajské a obecní objednávky). 

• Zajistit prostřednictvím objednatelů veřejných služeb v přepravě cestujících a prostřednictvím plánů 
dopravní obslužnosti, aby obsluha na páteřních linkách byla v odpovídajícím intervalu celodenní a 
celotýdenní. 

• Veřejné služby v přepravě cestujících zadávat postupně na základě jasného harmonogramu v souladu s 
principy Bílé knihy EU, tj. zejména prostřednictvím otevřených nabídkových řízení 

• Zajistit odpovídající ochranu veřejných služeb v prostředí otevírajícího se dopravního trhu v oblasti 
drážní i silniční dopravy. 

Řešení problémů dopravy ve městech je upraveno následovně. 

Dopravní problémy se nejintenzivněji projevují ve větších městech a v jejich předměstích, negativní účinky 

hluku, emisí a dopravních nehod se v hustě urbanizovaných prostorech projevují výrazněji. Specifická situace je 

v historických centrech měst, protože zde není prostor pro výstavbu kapacitní infrastruktury. Legislativní úprava 

zde proto musí umožnit obcím zavádět zpoplatnění vjezdu do center měst. Důležitou roli zde pak musí hrát 
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MHD a nemotorová doprava. Regulačním nástrojem dopravy ve městech je rovněž omezování parkovacích 

příležitostí v historických centrech. 

Druhým problémem je zásobování center měst. To musí být zajišťováno menšími vozidly s čistými motory 

(elektromobilita, alternativní energie). Zásobování musí být organizováno s ohledem na dopravní špičku ve 

městě. Systémy citylogistiky musí mít zázemí ve veřejných logistických centrech, ze kterých se obsluha bude 

organizovat. 

Důležitým problémem je řešení dopravy mezi jádrovým městem a suburbánní oblastí, která bývá závislá na 

individuální dopravě, neboť obsluha veřejnou dopravou rozptýleného osídlení nebývá ani efektivní. Důraz musí 

proto být kladen na systémy P+R, B+R a K+R u kapacitních železničních tratí v předměstské oblasti. Výrazným 

zatraktivněním veřejné dopravy mohou být rovněž alternativní dopravní systémy typu tram-train. Snahy o jejich 

zavedení v českých městech zatím nebyly úspěšné mj. z důvodů malé podpory ze strany státu. 

Problém dopravy ve městech se výrazně projevuje i u měst velikostní kategorie 15 – 40 tis. obyvatel. Tato 

města jsou již příliš velká pro docházku, na druhou stranu nejsou dostatečně velká na to, aby poptávka po 

přepravě ekonomicky odůvodnila zavedení systému MHD v intervalech, které jsou vnímány jako nepřetržitá 

obsluha (max. 15 minut). Tato velikostní kategorie měst je proto výrazně zatížena individuální dopravou. 

Z hlediska vnitřní bezpečnosti dopravy strategie ukládá. Na základě vývoje nehodovosti v silniční dopravě 

aktualizovat Národní strategii bezpečnosti silničního provozu zohledňující cíle obsažené ve Sdělení EK 

stanovující směry politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu v letech 2011–202036. Určit pro Národní 

strategii bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nepřekročitelné a jasně definované ukazatele pro 

zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v termínech stanovených v Národní strategii 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích až k horizontu 2050. Ukazatele navázat nejen na počet 

obyvatel, či počet vozidel, ale také na dopravní výkony. 

Dopravní sektorová strategie 2. fáze. 

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze (dále jen „DSS2“ nebo „Dopravní strategie“) definují zásady pro efektivní a 

kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a obsahují principy pro určení prioritizace 

připravovaných rozvojových projektů při konkrétní výši finančního rámce. Dokument představuje základní 

resortní koncepci Ministerstva dopravy formulující priority a cíle v oblasti rozvoje dopravy a dopravní 

infrastruktury ve střednědobém horizontu roku 2020 a rámcově i v dlouhodobém horizontu až do roku 2050. 

Hlavními důvody pořízení jsou zejména:  

• na evropské úrovni: požadavek na vypracování zastřešujícího strategického sektorového dokumentu (v 
podobě „komplexního národního dopravního plánu“) představuje jednu z tzv. kondicionalit pro 
čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v letech 2014 až 2020,  

• na národní úrovni: absence platné koncepce postupného rozvoje dopravní infrastruktury v 
jednotlivých dopravních módech.  

Globálním cílem Dopravních strategií je zpracování stabilního rámce pro plánování udržitelného rozvoje 

dopravní infrastruktury.  

Cíle realizace procesu Dopravních strategií jsou:  

• zajištění stabilních finančních zdrojů  
• zajištění údržby, oprav a rekonstrukcí  
• dosažení sítě bezpečné infrastruktury s minimálními environmentálními vlivy s respektováním 

dopravní poptávky  
• definování preferovaných projektů rozvoje dopravní infrastruktury  
• nástroj řízení rizik nepředvídatelných událostí. 

DSS2 vychází z priorit státní politiky v oblasti dopravy, které jsou obsaženy v Dopravní politice ČR schválené 

usnesením vlády č. 449 ze dne 12.6.2013 vč. souhlasného stanoviska SEA (č.j. 15412/ENV/13). Dopravní politika 

ČR je zastřešujícím koncepčním dokumentem resortu dopravy, který je veřejně dostupný na 
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http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/. Dopravní politika ČR předpokládá zpracování samostatných návazných 

strategií pro jednotlivé dílčí oblasti, kterým je třeba se věnovat ve větší míře podrobnosti. 

DSS obsahují zásady pro efektivní a kvalitní zajištění provozování existující dopravní infrastruktury a určení 

prioritizace rozvojových projektů k realizaci, včetně námětů na jejich optimalizaci v místech, kde se dosud 

sledované řešení ukazuje obtížně obhajitelné (dopravně-společensky, územně, environmentálně, ekonomicky). 

DSS jsou zpracovány pro období 2014 – 2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2030 resp. 2050. 

Návrh nařízení TEN-T stanovuje dvě vrstvy, hlavní síť má být dokončena do 2030 a globální síť do 2050 – tento 

požadavek primárně determinuje priority spolu s připraveností projektů a vázaností a disponibilitou 

jednotlivých zdrojů. V období 2014 – 2020 bude možné dokončit jen část uvedené sítě. Z tohoto důvodu byly v 

rámci Dopravních sektorových strategií definovány nejvyšší priority pro toto období. Po roce 2020 bude nutné 

využít dostupné finanční prostředky tak, aby mohla být uvedená infrastruktura dokončená v parametrech 

odpovídajících návrhu nařízení TEN-T nejpozději v roce 2050. Stavět bude nutné jen to potřebné v rozumných 

technicko-ekonomických parametrech s prioritou projektů spojených s TEN-T. 

DSS II nenavrhuje v rámci Havířova žádné stavby. 

 

Obrázek 6 Dopravní sektorová strategie 2 fáze, návrh opatření silniční infrastruktury 
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Obrázek 7 Dopravní sektorová strategie 2 fáze, návrh opatření železniční infrastruktury 

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 - 2020 je koncipována jako samostatný 

materiál Ministerstva dopravy, který vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřující k 

zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Současně vytváří podmínky pro zapojení dalších 

resortů i všech ostatních subjektů, které mohou svou činností bezpečnost silničního provozu ovlivnit. Vychází z 

Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013, která zakotvuje zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti 

dopravy za jeden z pěti specifických cílů české dopravní politiky. 

Základním strategickým cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru 

evropských zemí a současně o 40 % snížit počet těžce zraněných. Základním rokem je rok 2009. 

Dílčí cíle a opatření: 

• zviditelnění chodců za snížené viditelnosti standardním použitím reflexních prvků, 
• používání cyklistických přileb dětmi, 
• nové formy dopravní výchovy s využitím interaktivních metod, 
• rozšiřování zón s omezenou rychlostí jízdy na 30 km/h, 
• rozšíří budování cyklistické infrastruktury, 
• budovat opatření ke zklidnění dopravy, 
• výstavba obchvatů měst a obcí, 
• zavádění prvků dopravního zklidnění na komunikacích v intravilánu, 
• úpravy křižovatek, 
• zabezpečení železničních přejezdů, 
• postupná přestavba silniční sítě na principech samovysvětlující a odpouštějící pozemní komunikace, 
• úpravy dopravního prostoru pro zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu. 
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Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013-2020 

Základním globálním cílem Cyklostrategie je zpopularizovat jízdní kolo, aby se opět stalo rovnocennou, 

přirozenou a integrální součástí dopravního systému v městech „krátkých vzdáleností“, tj. ukázat, že cyklistická 

doprava je konkurenceschopná do vzdálenosti 5 km.  

Strategické cíle na národní úrovni 

• Zvýšit podíl cyklistiky na přepravních výkonech na 10 % do roku 2020 (v průměru na celou CR). 
• Snížit počet usmrcených cyklistů do roku 2020 alespoň o 35 osob a těžce zraněných cyklistů alespoň o 

150 osob oproti roku 2009. 
• Podpořit cyklistiku jako jeden z rovnocenných pilířů národní dopravní politiky, spojený s finanční 

podporou výstavby kvalitní a bezpečné cyklistické infrastruktury a s vytvářením vhodných legislativních 
podmínek pro používání jízdního kola k dopravním i rekreačním účelům. 

• Podpořit projekt „Cyklistické akademie“, poskytující metodickou podporu rozvoje cyklistické dopravy 
ve městech a aglomeracích. 

• Podpořit rozvoj cykloturistiky projektem „Česko jede“ jako nejdynamičtěji se rozvíjejícího segmentu 
aktivní turistiky v CR, a to zejména podporou doznačení a údržby dálkových cyklotras (evropských 
EuroVelo, národních a regionálních) a jejich začlenění do koncepcí územního rozvoje, společně s 
vytvořením marketingové podpory a prodeje národního produktu cykloturistiky. 

Strategické cíle na místní úrovni 

• Zvýšit počet cyklistů, aneb je třeba usilovat o to, aby v našich městech jezdilo více lidí na kole, aby to 
bylo bezpečné a lákavé. Je třeba zvýšit podíl cyklistiky v rovinatých městech na přepravních výkonech 
na 25 % do roku 2025 v kontextu Vize 25, 

• Vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras, aneb najít a odstranit 
obecné překážky bránící rozvoji cyklistické dopravy, 

• Zajistit bezpečnost a bezbariérovost na trase, aneb odstranit konkrétní místa a úseky s vysokým 
rizikem dopravních nehod cyklistů, 

• Vytvořit zázemí v cíli, aneb zkvalitnit podmínky pro parkování a úschovu jízdních kol, včetně zajištění 
dostatečného hygienického zázemí pro zaměstnance při dojížďce do práce, 

• Realizovat lepší kampaně, aneb zefektivnit propagaci cyklistiky pomocí pozitivního marketingu jízdních 
kol, znovuobjevení potenciálu cyklistiky a jejích důsledku pro naše zdraví, dopravní výchovy, 
komunikačních témat prevence dopravních nehod, 

• Vytvořit zázemí pro odpočinek, aneb podpořit výstavbu bezpečných cyklotras a doprovodné 
cykloinfrastruktury, aby bylo kam jezdit ve volném case a o dovolených a podpořit tak projekt Česko 
jede. 

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A 

Dokument z roku 2016 vydaný formou opatření obecné povahy Ministerstva životního prostředí. 

Doprava je identifikována jako mobilní zdroj zařazený do skupiny REZZO4. Pro Havířov byly stanoveny emisní 

stropy do r. 2020 jako 70% emisí roku 2011. Mělo by dojít ke snížení PM10 ze 7,22 t/rok na 5,05 t/rok na území 

města.  

Tabulka 3 Doporučená opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z dopravy, zóna CZ08A  

KÓD Opatření Název Opatření  Gesce 
AA1  Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech 

měst)  
obce  

AA2  Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy  obce, kraj  

AB1  Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou 
dopravu  

MD (ŘSD)  

AB2  Prioritní výstavba obchvatů měst a obcí  obce, kraj,  

AB3  Odstraňování bodových problémů na komunikační síti  obce, kraj,  

AB4  Výstavba a rekonstrukce železničních tratí  MD (SŽDC)  

AB5  Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí  obce  
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AB6  Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride  obce  

AB7  Nízkoemisní zóny  obce  

AB8  Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu  obce  

AB9  Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy  obce, kraj, MD  

AB10  Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy  obce, kraj, MD  

AB11  Zajištění preference veřejné hromadné dopravy  obce, kraj, MD  

AB12  Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné hromadné dopravě  obce, kraj  

AB13  Podpora cyklistické dopravy  obce, kraj  

AB14  Podpora pěší dopravy  obce, kraj  

AB15  Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu  obce, kraj  

AB16  Úklid a údržba komunikací  obce, kraj, MD  

AB17  Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně  obce, kraj, MD (ŘSD)  

AB18  Omezování emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací  obce, kraj  

AB19  Podpora využití nízkoemisních a bezemisních pohonů v 
automobilové dopravě  

obce, kraj  

AC1  Podpora carsharingu  obce, kraj  

4.4. Krajské strategické dokumenty a dokumenty mikroregionu 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje1 stanovují priority územního plánování pro dosažení 

vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní 

prostředí kraje. Priority uvedené v článcích 2. až 16a. jsou základním východiskem pro zpracování územně 

plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na úrovni kraje i obcí a pro rozhodování o změnách v 

území. 

Priority ZÚR ve vztahu k PUMM Havířov jsou: 

Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a republikového 

významu. 

Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb velkých měst a 

správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve východní části kraje v prostoru mezi Opavou, Ostravou, 

Bohumínem, Karvinou, Českým Těšínem a Havířovem. 

Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy. 

Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v 

návaznosti na: 

• ostatní dopravní systémy kraje; 

• systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; 

včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných místních a účelových 

komunikací s omezeným podílem motorové dopravy. 

V souladu s ust. § 187 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ZÚR MSK přebírají bez věcné 

změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn na území Moravskoslezského 

kraje1 koridory pro záměry silniční dopravy mezinárodního a republikového významu. 

D31 - III/47210 – II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - návrh dvoupruh 

(uzemni rezerva – rozšíření na čtyřpruh viz D512). Dotčené obce jsou Havířov a Horní Suchá. 

D32 - Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy. Dotčené obce jsou 

Havířov, Horní Suchá, Albrechtice, Chodtěbuz a Český Těšín. 
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V souladu s ust. § 187 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ZÚR MSK přebírají bez věcné 

změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn na území Moravskoslezského kraje 

koridory pro záměry silniční dopravy nadmístního významu. 

D30 - Havířov, rondel - III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 

třídy. Dotčenou obcí je Havířov. 

D202 - Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy. Dotčenou obcí je Havířov. 

V souladu s ust. § 187 odst. 2 zak. č. 183/2006 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, ZUR MSK přebírají bez věcné 

změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich změn na území Moravskoslezského kraje 

koridory územních rezerv za účelem prověření možností jejich budoucího využití pro záměry silniční dopravy 

republikového a nadmístního významu. 

D511 - R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 (Petřvald) – I/11 (Prostřední Suchá) nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy. Dotčené obce jsou Petřvald, Orlová a Havířov. 

D512 - I/11 úsek III/47210-II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené silnice I. třídy - po 

r. 2015. Dotčené obce jsou Havířov a Horní Suchá. 
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Obrázek 8 Návrh ZÚR - dopravní infrastruktura 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Na základě Programu rozvoje kraje byl v období 2002 – 2003 zpracován komplexně pojatý a vyvážený základní 

dokument Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraj. Tvorba koncepce dopravy 

vycházela z tehdejšího funkčního členění území s cílem prosazovat řešení, v němž urbanistická struktura a 

dopravní síť budou společně s požadavky na kvalitní životní prostředí a zabezpečení příznivých sociálních 

podmínek ve vzájemně vyváženém vztahu, aniž by zhoršovaly či případně ohrožovaly podmínky života 

budoucích generací. 

Vzhledem k zastaralosti dokumentu nebyl tento dále zohledněn. 

Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2017 - 2021 

Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje je zpracován na základě a v souladu se zákonem č. 

194/2010 Sb. ze dne 20. května o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. 

V § 5 (Dopravní plánování a integrované veřejné služby) je mimo jiné uvedeno: 
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Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území. 

Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní 

obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních 

spojů veřejné drážní osobní dopravy při zajišťování dopravní obslužnosti. Plán obslužnosti území jsou povinni 

pořizovat Ministerstvo dopravy a kraj. 

Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména: 

a) popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 

b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, 

c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv, 

d) d) harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných 

služeb v přepravě cestujících. 

Autobusová doprava 

ČSAD Havířov a.s. obsluhuje město Havířov a spojení do okolních obcí a také spojení s městy Bohumín, Frýdek-

Místek, Karviná, Orlová a Ostrava na 21 příměstských autobusových linkách a 3 linkách dálkových. Roční výkon 

společnosti činí 2 346 358 vozokm. 

Železniční doprava 

Od prosince 2008 byl zaveden linkový systém Esko – Moravskoslezský kraj, do kterého byly zapojeny hlavní 

železniční tratě. Linky Eska jsou označovány písmeny S – u osobních vlaků a R – u spěšných vlaků a rychlíků. Na 

většině linek S je zaveden zpravidla interval 60 minutový nebo kratší a na linkách R interval 120 minutový nebo 

kratší. 

MHD 

Městská hromadná doprava je provozována ve městech Bruntál, Krnov, Opava, Nový Jičín, Studénka, Ostrava, 
Havířov, Frýdek-Místek, Orlová, Karviná, Český Těšín a Třinec. 

 

Obrázek 9 Srovnání ročních výkonů MHD, zdroj: Plán dopravní obslužnosti MSK 

IDS 

Na území Moravskoslezského kraje zajišťuje k 31. 7. 2016 dopravní obsluhu celkem 615 linek z toho: 
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· z 53 mezinárodních linek celkem je 0 linek v ODIS 

· z 17 dálkových linek celkem je 2 linek v ODIS, tj. 12 % 

· z 339 příměstských linek celkem je 301 linek v ODIS, tj. 89 % 

· z 198 linek MHD celkem je 155 linek v ODIS, tj. 78 % 

· z 3 linek Skibusu celkem je 0 linek v ODIS 

· z 5 linek Cyklobusu celkem je 0 linek v ODIS 

· z 24 železničních linek je 24 linek v ODIS, tj. 100 % 

Cílem je dokončení nejvyššího stupně tarifní integrace na všech linkách, tedy plné tarifní integrace, což 

znamená, že na všech linkách všech dopravců je uznáván veškerý sortiment jízdného z Tarifu ODIS v dané tarifní 

oblasti. 

Problém nekompatibility odbavovacích systémů jednotlivých dopravců byl rozhodující měrou postupně v 

uplynulých letech vyřešen. 

Pro období let 2017 - 2021 se předpokládá v zásadě zachování stejného rozsahu výkonů upraveného pouze o 

případné drobné nepředvídatelné změny, při snaze zachovat stejný objem finanční kompenzace, který bude 

upravován s ohledem na rostoucí inflaci a případně v závislosti na těžko předvídatelných legislativních 

změnách. 

Smlouvy jsou uzavřené na období let 2007 – 2018 na základě rozhodnutí rady kraje ze dne 1. 11. 2006 (usnesení 

č. 92/3499). U dopravců ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s. je platnost smlouvy u 

vybraných linek prodloužena do 31. 12. 2020 ve vztahu k linkám zajišťovanými vozidly s pohonem na CNG 

pořízenými s využitím prostředků EU v rámci projektu ministerstva životního prostředí „LVII. Výzva Operačního 

programu Životní prostředí v Prioritní ose 2 - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí“. 

Základní charakteristika oblasti Havířovsko 

Oblast se nachází v okolí města Havířov, kde je umístěno klíčové oblastní autobusové stanoviště 

„Havířov,Podlesí,aut.nádr.“. Oblast bezprostředně sousedí s oblastmi Českotěšínsko, Orlovsko, Karvinsko a 

Ostravsko. 

Organizace autobusových linek je přizpůsobena zcela lokálním potřebám, jedná se zejména o relace Ostrava – 

Havířov, Havířov – Frýdek-Místek, Havířov – Karviná a Karviná – Petrovice u Karviné. Provoz je zajišťován 

linkami plně zařazenými do ODIS – 860365, 872365, 860366, 872366, 860367,860368, 860369, 910383, 

910387, 872440, 872441, 872442, 872443, 872444, 872445, 872446, 872455, 872457, 872459, 872461, 

872462, 872463, 872466, 870533, 870536, 870537, 870538, 870540. Na území města Havířova jsou dále 

provozovány linky MHD Havířov a linky příměstské autobusové dopravy zasahující zde z okolních oblastí. 

Dále jsou v oblasti provozovány linky mimo ODIS – rekreační linky 870407 (Havířov – Prostřední Bečva), 870426 

(Havířov – Komorní Lhotka), 870428 (Havířov – Luhačovice), 870514 (Orlová – Havířov – Krásná), 870515 

(Karviná – Havířov – Morávka) a také linka 910593 (Ostrava – Havířov – Orlová). 

Převážná většina linek je v současné době provozována dopravcem ČSAD Havířov a.s., v menší míře dopravci 

ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a ARRIVA MORAVA a.s. Systémové vazby na jiné druhy veřejné dopravy 

existují v Havířově na železniční dopravu (žst. Havířov/zastávka Havířov,Město,žel.st.). 

Oblast bude připravena k vyhlášení veřejné zakázky na obsluhu autobusovou dopravou v roce 2018. 

Navrženy budou dílčí změny v rozsahu a organizace autobusové dopravy. 



 

 
31 

Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje 

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje je zpracována na základě usnesení 

rady Moravskoslezského kraje č. 10/566 ze dne 3. května 2005 a vychází z požadavku odstranit systémové 

nedostatky v oblasti přístupu kraje k otázkám cyklistické dopravy – jak jej stanovilo zastupitelstvo 

Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 24/979/1 ze dne 10. června 2004, kterým schválilo Koncepci 

rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. 

Dokumentace je zastaralá a nebude k ní dále přihlíženo. 

Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná 

Dokumentace z roku 2016 pojednávající o koncepci rozvoje cyklistických tras v regionu okresu Karviná.  

Z analýzy nehodovosti vyplývá, že Havířov má podprůměrný počet nehod cyklistů na 1000 obyvatel oproti jiným 

obcím mikroregionu. Počet nehod cyklistů v Havířově za roky 2007 - 2011 je 0,63 nehod na 1000 obyv za 5 let. 

Za roky 2012 - 2016 je to 0,86 nehod cyklistů na 1000 obyvatel za 5 let.   

Tabulka 4 8Návrh staveb cyklistické infrastruktury pro město Havířov 

Číslo 
návrhu 

Název Obec Stupeň přípravy 

19 Cyklostezka podél silnice I/11 a MK 

Dlouhá třída 

Havířov Záměr 

21 Cyklostezka Žermanice - Havířov Havířov, Horní 

Bludovice 

Studie 

24 Cyklostezka podél ulice U Nádraží Havířov Záměr 

29 Cyklostezka Havířov - Žermanice, část U 

Letního kina 

Havířov DUR 

30 Propojení stezek podél silnice I/11 Havířov Záměr 

31 Základní napojení Havířova od centra 

východně na Horní Suchou 

Havířov Záměr 

Stavba 19 - Záměr vybudování cyklostezky v přidruženém prostoru silnice I/11 a MK Dlouhá třída. Stezka spojí 

Sídliště podlesí s centrem města. Trasa je využívána do práce. 
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Obrázek 10 Stávající stav ulice Dlouhá třída neobsahuje prvky vedení cyklistů i přes velkorysý profil ulice. Stav 2016. 

Stavba 21 - Studie cyklostezky Žermanice - Havířov spojí Havířov s Horními Bludovicemi s pokračováním na 

Žermanice, které jsou také turistickou oblastí.Vzhledem k využití cyklostrasy do zaměstnání Havířova je 

spádovou oblastí Dolní Domaslavice, Lučina, Soběšovice, Pazderna, Horní Domaslavice, Žermanice a Horní 

Bludovice. Tyto obce jsou do 12 km od Havířova. 

Při využití elektrokola lze uvažovat stezku pro dojížďku mezi Havířovem a průmyslovou zónou Huyndai Nošovice 

se vzdáleností 17 km.   

 

Obrázek 11 Část stezky Havířov - Žermanice vedená po pěšině, stav 2016 

Stavba 24 - Cyklostezka podél ulice U Nádraží je důležitou stavbou na trase Šumbark - Havířov, který leží na 

dálkové trase 56 Žermanice - Bohumín. Stavba zajišťuje zejména denní dopravní funkci města a regionu.  
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Obrázek 12 Stávající vedení cyklistů po chodníku ulice U Nádraží, stav 2016 

Stavba 29 - Část stezky Havířov - Žermanice, která propojuje stávající využívanou cyklostezku a lokalitu u 

Letního kina. Stavba zajišťuje v širších souvislostech napojení nádraží Havířov a Šumbarku na oblast Žermanicka. 

 

Obrázek 13 Úsek stavby 29 od Letního kina stezky Havířov - Žermanice, pěšina stav 2016 
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Stavba 30 - Důležité propojení stezek podél silnice I/11 a vlakového nádraží v Havířově. Spolu se stavbami 19 a 

24 zajišťuje páteřní cyklistickou dopravu Havířova. 

 

Obrázek 14 Chybějící propojení stezek podél silnice I/11, stav 2016 chodník. 

Stavba 31 - Cyklostezka zajišťuje základní napojení Havířova od centra východně na Horní Suchou a dále 

Albrechtice - Karvinou, Český Těšín. Je zde navrhována regionální cyklotrasa. Stavba navazuje na stavbu 18 v 

Horní Suché. Souborem staveb 31,18 a 27 je zajištěno napojení průmyslové zóny Barbora. Dojezdová 

vzdálenost je 10 km, což je vhodné pro denní dojížďku na kole. 

 

Obrázek 15 Stávající stav ulice Dělnická neumožňuje bezpečnou jízdu na kole, stav 2016 
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Obrázek 16 Návrhy dostavby regionální cyklistické sítě dle dokumentace z r. 2016 

Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023 

Strategie Chytřejší kraj (dále také jen Strategie) je střednědobým strategickým plánem Moravskoslezského 

kraje, udávajícím základní směry, ve kterých chce kraj, s pomocí zavádění chytrých technologií, dlouhodobě 

zvyšovat kvalitu života obyvatel ve městech a v obcích Moravskoslezského kraje. 

Strategie Chytřejší kraj je plánována na období 2017-2023. Bude realizována primárně formou projektů 

rozpracovaných v akčním plánu v předem definovaných pěti prioritních oblastech – ICT Infrastruktura, Doprava, 

Úspory (především v oblasti energetiky a šetrnějšího využívání zdrojů), Zdravotnictví a Debyrokratizace 

(elektronizace). 

Strategická priorita  Doprava 

1) Vybudovat infrastrukturu a inteligentní systémy pro podporu chytré mobility 
2) Zvýšit využívání hromadné dopravy a udržitelných forem dopravy (pěší, cyklo) 
3) Zvýšit podíl elektromobility, vodíkového pohonu v dopravě 

Chytré parkování – pilotní projekty chytrých parkovišť a navigačních systémů pro řízení a organizaci parkování 

ve vybraných městech. 

Podpora budování infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola – podpora projektů 

rozšíření sítě nabíjecích stanic pro elektromobilitu (auta, kola, komunální technika) a vodíkové pohony 

(vodíkové čerpací stanice pro vodíková vozidla). Vybavení korporátních organizací Moravskoslezského kraje 

elektrobusy, elektromobily, elektrokoly a vozidly na vodíkový pohon. 
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Inteligentní systémy a řízení dopravy – chytré navigační a informační systémy, podpora otevřených dat a 

informací o dopravě, zavedení informačních tabulí a aplikací pro rychlejší a komfortnější regionální dopravu. 

Monitoring a vyhodnocování dopravních toků (dopravní výzkum) – efektivní sběr a vyhodnocování dat a 

informací o přepravní poptávce a výkonech hromadné a individuální dopravy. 

 Wi-Fi v hromadné dopravě – zavedení Wi-Fi ve vozidlech regionální autobusové a železniční dopravy za 

účelem zatraktivnění hromadné dopravy a udržitelné mobility. 

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - aktualizace 2015 

Akční hlukový plán (dále jen „AP“) slouží k systematickému hodnocení a snižování hluku z hlediska 

dlouhodobého průměrného zatížení životního prostředí v souladu s právem Evropského společenství. 

AP vypracované na základě jednotné metodiky umožní jednotný reporting a sumarizaci dat na úrovni celé EU. 

Součástí AP je návrh tichých oblastí v aglomeraci, zajišťující ochranu území nezatížených hlukem. 

Konkrétní protihluková opatření, tj. Programy na snížení hluku, jsou vypracovávány pro jednotlivá kritická místa 

stanovená pro jednotlivé zdroje hluku, a to na základě výsledků podrobnější analýzy dané oblasti (např. 

podrobné akustické studie). AP pro určité území jsou tvořeny souhrnem jednotlivých NCP (Noise Control 

Program) řešících protihluková opatření pro jednotlivá kritická místa v daném území. 

Pro Havířov nejsou v akčním plánu stanoveny žádné návrhy. 

4.5. Strategické dokumenty města 

Územní plán 

Územní plán ve znění po vydání změny 2 je základním dokumentem rozvoje území města. Jsou vytvořeny 

předpoklady k zabezpečení udržitelného rozvoje správního území města Havířova, tj. vyváženého vztahu 

územních podmínek pro hospodářský rozvoj, příznivé životní prostředí a soudržnost společenství obyvatel v 

území. Koncepce rozvoje území města navržená územním plánem vyplývá z historického vývoje katastrálních 

území tvořících správní území města, a z postavení města ve struktuře osídlení. 

Cílem návrhu rozvoje silniční dopravní infrastruktury v řešeném území je zlepšit parametry komunikační sítě, 

vytvořit podmínky pro zajištění dopravní obsluhy zastavitelných ploch, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy 

a omezení negativních vlivů silniční dopravy na životní prostředí. Jednotlivé návrhy dopravních staveb a 

souvisejících zařízení dopravní infrastruktury budou realizovány v příslušných plochách dopravní infrastruktury 

silniční (DS) nebo komunikací (K). Jde o plochy zohledňující možné směrové odchylky osy trasy navrhované 

stavby, úpravy ostatní komunikační sítě nebo úpravy tras sítí technické infrastruktury. Ostatní pozemní 

komunikace a stavby dopravní infrastruktury, neřešené v grafické části územního plánu, budou řešeny v 

dopravních plochách nebo ostatních funkčních plochách dle územně–technických podmínek v souladu s 

podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Územní rezervou pro vedení staveb dopravní infrastruktury silniční se rozumí nestabilizované území o 

proměnlivé šířce, s orientačním vymezením osy výhledové dopravní stavby, které vymezuje plošné nároky 

dopravních staveb s předpokládanou realizací v dlouhodobém časovém horizontu. v tomto území nesmí být 

jeho využití měněno způsobem, který by znemožnil nebo zásadně ztížil realizaci takto vymezené dopravní 

stavby. 

Návrh rozvoje drážní dopravy je soustředěn především na její využití v oblasti osobní a nákladní dopravy a 

stabilizaci územní rezervy pro realizaci vysokorychlostní trati. Úpravy stávajících železničních tratí budou 

realizovány v plochách DD. 
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Koncepce rozvoje pěší a cyklistické dopravy je obecně zaměřena na vytvoření podmínek umožňující oddělování 

pěší dopravy od dopravy vozidlové, zvýšení bezpečnosti provozu chodců a cyklistů, na zlepšení prostupnosti 

území a vytvoření podmínek v území pro rozvoj cestovního ruchu s podporou propojení míst, atraktivních z 

hlediska cestovního ruchu. Záměry podporující rozvoj infrastruktury pěší a cyklistické dopravy (chodníky, stezky 

pro chodce, stezky pro cyklisty, pruhy nebo pásy pro cyklisty v prostorech komunikací) je přípustné realizovat 

ve všech funkčních plochách dle územně – technických podmínek v souladu s podmínkami stanovenými pro 

využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

Cílem návrhu řešení problematiky statické dopravy v řešeném území je stanovení zásad pro umisťování 

parkovacích a odstavných ploch a zařízení v území. Navržen je stupeň automobilizace, který bude závazný pro 

veškerá nová zařízení statické dopravy. Lokality pro umístění parkovacích a odstavných ploch, orientačně 

řešené v grafické části územního plánu, jsou považovány za koncepční a nevymezují přesné uspořádání těchto 

zařízení. Parkovací a odstavné kapacity lze tak realizovat bez přesného vymezení v grafické části územního 

plánu v dotčených funkčních plochách dle územně – technických podmínek v souladu s podmínkami 

stanovenými pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, mimo ploch s rozdílným způsobem využití, u nichž 

jsou tato zařízení zařazena mezi nepřípustné využití. 

Silniční doprava 

Na nadřazené komunikační síti je navržena (je navrženo): 

1.1) přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel, na čtyřpruhové směrově rozdělené 

šířkové uspořádání, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.2) přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30 dle ZÚR MSK) včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.3) přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS D31 dle ZÚR MSK) včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.4) přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR MSK) ve dvoupruhovém 

směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.5) přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice ve dvoupruhovém 

směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.6) dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém směrově nerozděleném 

šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.7) prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR MSK) ve dvoupruhovém 

směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.8) prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání, s mimoúrovňovým křížením vlečky, 

mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.9) spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché vedená podél železniční trati č. 

321 ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní 

komunikační sítě. 

1.10) propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve dvoupruhovém směrově 

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1.11) propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve dvoupruhovém směrově 

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

2) Na síti komunikací nižšího dopravního významu je navrženo: 
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2.1) propojení ul. U Koupaliště s ul. Formanskou přes území sousedního Šenova. 

2.2) komunikační propojení ul. U Koupaliště a U Letního kina vedené po protipovodňové hrázi. 

2.3) dopravní napojení sportovního areálu v Havířově, Šumbarku (Tenisový klub Havířov, TJ Slovan Havířov) z ul. 

U Nádraží, včetně zapojení do ul.Opletalova. 

2.4) zapojení ul. Požárnická do propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku a 

její prodloužení do ul. Orlovské (stávající silnice II/475) a podél vlečky až do silnice III/47210. 

2.5) prodloužení ul. Školní přes ul. Novou do navrženého prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldské) v 

Havířově, Šumbarku, včetně nového zapojení ul. Letní. 

2.6) obslužné komunikace pro zastavitelné plochy VL vymezené v prostoru Sušanských rybníků v Dolní Suché a 

jejich zapojení do trasy silnice II/475. 

2.7) prodloužení ul. Nový Svět do obslužných komunikací navržených v zastavitelných plochách VL, které jsou 

vymezeny v prostoru Sušanských rybníků v Dolní Suché. 

2.8) nové zapojení komunikací, které jsou navrženy pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch v lokalitě 

Hornického sídliště v Prostřední Suché do trasy silnice II/475, a to v poloze stávající křižovatky s ul. Starou. 

2.9) úprava zapojení ul. Dělnická do silnice II/475 v Prostřední Suché. 

2.10) přeložení ul. Přátelství v úseku mezi navrženou prodlouženou ul. Dlouhou a ul. Na Dolanech, včetně 

směrové úpravy trasy v Životicích v lokalitě za Merkurem. Původní trasu ul. Přátelství vedenou podél lesa je 

navrženo využít pro vedení cyklistické stezky. 

2.11) spojka mezi přeložkou silnice III/4731 a ul. Formanskou, včetně zapojení ul. Mezidolí a Na Vyhlídce. 

2.12) obslužná komunikace pro navrženou zástavbu v sousedních Horních Bludovicích zapojená do silnice 

III/4735 (ul. Frýdecká) v prostoru křižovatky s ul. U Lipek. 

2.13) nové propojení ul. Mládežnická a v Zátiší v sídlišti v Havířově, Podlesí. 

3) Na komunikační síti jsou vymezeny územní rezervy pro: 

3.1) pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní Suchou (přeložkou silnice 

I/11) – D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové křižovatky s přeložkou silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle 

ZÚR MSK) 

3.2) územní rezerva pro dokončení přeložky silnice I. třídy ve čtyřpruhovém směrově rozděleném uspořádání v 

úseku mezi Havířovem, Dolní Suchou a Havířovem, Bludovicemi – D512 dle ZÚR MSK 

3.3) pro novostavbu silnice I. třídy mezi Havířovem, Bludovicemi a Třanovicemi (R48), včetně mimoúrovňové 

křižovatky s trasou přeložky I/11, silnicí II/474 a silnicí III/4742 (územní rezerva dle ZÚR MSK D521). 

4) U zastavitelných ploch a zastavěných území s obtížně zajistitelnou dopravní obslužností, jejíchž způsob není 

Územním plánem Havířov stanoven, bude možnost dopravní obsluhy prokázána jiným způsobem (např. 

dopravní studií, zajištěním věcných břemen apod.). Nové místní nebo veřejně přístupné účelové komunikace, 

které budou zpřístupňovat jednotlivé pozemky, jejichž obsluha není umožněna přímo ze stávajících komunikací 

nebo úseků vymezených v grafické části, je přípustné řešit v rámci dotčených funkčních ploch v souladu s 

podmínkami pro jejich využití, a to za následujících podmínek: 

- nebudou narušeny jiné prvky chráněné dle platných právních předpisů (z hlediska ochrany přírody, 

hygienických limitů apod.); 

- řešení směrových a šířkových úprav komunikací a křižovatek nebude řešeno v rozporu s podmínkami ochrany 

kulturních památek a chráněného území; 

- nedojde ke zhoršení stávající dopravní obslužnosti; 
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- navržené místní komunikace a úpravy stávajících úseků místních komunikací budou realizovány v šířkových 

kategoriích pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normových hodnot (včetně případných chodníků 

a pásů nebo pruhů pro cyklisty); 

- odstup nových budov navržených podél stávajících nebo nových místních obslužných komunikací III. třídy 

(místní komunikace funkční skupiny C) bude minimálně 10 m od osy komunikace, pro nové budovy navržené 

podél místních komunikací II. třídy (místních komunikací funkční skupiny B) a podél průtahů silnic II. a III. třídy v 

zastavěném území bude dodržen odstup minimálně 15 m od osy komunikace, pro nové budovy navržené podél 

průtahů silnic I. třídy je nutno dodržet odstup minimálně 25 m od osy komunikace. Tyto nezastavěné odstupy je 

nutno hájit především z důvodu vedení sítí technické infrastruktury, realizaci sjezdů k nemovitostem nebo 

úpravám dopravních prostorů komunikací. 

- veškeré nové křižovatky, křížení a sjezdy na síti pozemních komunikací budou řešeny v souladu s příslušnými 

právními předpisy z oboru dopravy; 

- napojení jednotlivých funkčních ploch a navržených místních komunikací na silniční a místní komunikace musí 

vyhovět požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních 

předpisů; 

- při návrhu nových komunikací nebo úpravách stávajících úseků budou respektovány normy z oboru požární 

bezpečnosti staveb; 

- bude řešeno vedení a ochrana sítí technické infrastruktury; 

5) Lokální úpravy komunikací, které nejsou řešeny v grafické části územního plánu (šířkové úpravy komunikací, 

dílčí úpravy křižovatek spočívající v uvolnění rozhledových polí nebo ve zlepšení průjezdnosti úpravou poloměrů 

obrub křižovatek, šířkové homogenizace jednotlivých úseků, doplnění výhyben a obratišť, úpravy 

komunikačních prostorů pro vymezení parkovacích stání podél hlavního dopravního prostoru, realizace 

chodníků nebo stezek pro cyklisty nebo úpravy zařízení veřejné hromadné dopravy) je přípustné řešit ve 

stávajících nebo navržených plochách dopravní infrastruktury silniční (DS), plochách komunikací (K) nebo 

navazujících funkčních plochách, a to v souladu s podmínkami stanovenými pro využití ploch s rozdílným 

způsobem využití a za předpokladu dodržení zásad stanovených bodem 4. 

Přednostně budou realizovány úpravy následujících komunikací: 

- v k. ú. Šumbark: ul. U Jelena, Petřvaldská, Anglická; 

- v k. ú. Dolní Suchá: ul. Šumbarská, Prachatická, Lazecká; 

- v k. ú. Prostřední Suchá: ul. Nový Svět, Na Pavlasůvce, Kpt. Jasioka, U Skleníků, Hornosušská, Životická a 

Přátelství; 

- v k. ú. Bludovic: silnice III/01140 (ul. Na Záguří), silnice III/4735 (ul. Frýdecká), ul. Zelená, Selská, Na Kempách, 

Farská, U Kostela, Zákostelí, Záhumenková, Na Lánech, K Lučině, Datyňská, Mezidolí, ul. Přátelství v lokalitě za 

Merkurem a navazující ul. Na Dolanech; 

- v k. ú. Dolní Datyně: silnice III/4739 (ul. J. Kotase) ve stávajících úsecích, Na Hlinikách; 

- v k. ú. Havířov-město: ul. U Stromovky a Mánesova pro zdůraznění jejich funkce odlehčovací trasy vůči silnici 

I/11 (ul. Hlavní), Formanská, Na Důlňáku. 

Drážní doprava 

Nové plochy drážní dopravy nejsou navrhovány. Úpravy železniční trati č. 321 (optimalizace, elektrifikace, 

úpravy ploch železničních stanic a zastávek, realizace nových zastávek včetně nástupišť a jednoduchých 

přístřešků pro cestující a ostatní nezbytné úpravy dráhy) je navrženo realizovat ve stávajících plochách dopravní 

infrastruktury drážní (DD). 
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Statická doprava 

1) Stupeň automobilizace, který bude závazný pro veškerá nová parkovací a odstavná zařízení, je stanoven 

hodnotou 1 : 2,5. 

2) Pro osobní automobily obyvatel bytových domů a pro parkování vozidel u objektů občanské vybavenosti 

vybudovat další odstavné a parkovací kapacity, a to přednostně formou podzemních nebo nadzemních 

hromadných parkovacích garáží a parkovacích domů nebo systémů. Stání na terénu budou realizována pouze v 

odůvodněných případech (např. ve složitých územně technických podmínkách, stísněných podmínkách apod.). 

Provoz chodců a cyklistů 

1) Chodníky podél stávajících komunikací, stezky pro chodce a stezky pro cyklisty (event. pro společný pohyb 

chodců a cyklistů) a pásy nebo pruhy pro cyklisty v prostorech komunikací, je přípustné realizovat dle místní 

potřeby. 

2) Respektovat návrh stezky pro cyklisty vedenou v trase Havířov – Žermanice přes k. ú. Havířov-město a 

Bludovice. 

3) Respektovat návrh stezky pro cyklisty vedenou v trase Havířov – Těrlická přehrada přes k. ú. Havířov-město a 

Bludovice 

4) Pro cykloturistiku dále respektovat: 

- trasu ze Šumbarku od ul. M. Pujmanové přes. ul. Mládí, Obránců Míru, SNP, U Nádraží k rondelu u vlakového 

nádraží a dále přes Hlavní Třídu, Dlouhou Třídu a přes prodlouženou Dlouhou Třídu dále do Těrlicka (pozn.: 

úsek vedený po Hlavní a Dlouhé Třídě je již realizován). Z hlediska cyklistické dopravy jde o základní osu města. 

- trasu ze Šumbarku od restaurace U Jelena, přes ul. Výletní a podél prodloužené silnice III/4726 (ul. 

Petřvaldská) do Prostřední Suché k silnici III/4746 (ul. Dělnické) a dále podél navržené spojky silnic III/4746 a 

III/4744 z Prostřední Suché do Horní Suché. 

- trasu vedenou po silnici III/01140 (ul. Na Záguří) a III/4742 (ul. Padlých hrdinů) z Prostředních Bludovic do 

Životic a dále po silnici II/474 přes Pacalůvku do Albrechtic. 

- trasa vedená z Horní Suché po ul. Hornosušská a dále po silnici III/4745 a I/11 (ul. 17. Listopadu), ul. Na 

Nábřeží a částečně po přeložce silnice III/4731 do Bludovic, odkud je dále přes ul. Na Kempách a Na Lánech a 

opět po přeložce silnice III/4731 svedena do Horních Bludovic. 

- trasa vedená ze Šumbarku od sídliště po ul. Šumbarská k silnici III/47210 (ul. Orlovská) a dále po silnici II/475 

(ul. Vodní) do Horní Suché. 

- trasa vedená centrem města podél Národní Třídy, silnice I/11 (ul. Těšínské) a dále po ul. Okrajová, přes ul. 

Rodinnou, Havraní, Na Kavkovicích, Strmou a Hraniční do Prostředních Bludovic k silnici III/4742 (ul. Padlých 

hrdinů). 

- stezku mezi Havířovem a Žermanickou přehradou vedenou od ul. U Letního Kina podél meandrů Lučiny a dále 

přes ul. Mezidolí, Na Lánech, Na Kempách a Luční do Horních Bludovic. 

Ochrana před hlukem 

1) V plochách situovaných v návaznosti na stávající i navržené silniční komunikace je možné umisťovat pouze 

takové stavby, u kterých budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení 

externalitami dopravy nebo pouze budovy, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těchto preventivních 

opatření. 

Územním plánem je stanovena vzdálenost od výše uvedených komunikací, v rámci které je nutno prokázat 

dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací při užívání stavby nebo objektu (tzn. je nutno splnit podmínky pro ochranu před hlukem v chráněném 
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venkovním prostoru, resp. chráněném venkovním prostoru staveb, v odůvodněných případech pak alespoň v 

chráněném vnitřním prostoru staveb). Tyto odstupy jsou pro jednotlivé třídy komunikací stanoveny minimálně 

takto: 

- pro stávající a navržené silnice I. třídy v šířce 100 m od osy na obě strany, 

- pro stávající a navržené silnice II. a III. třídy v šířce 50 m od osy na obě strany, 

- pro stávající a navržené sběrné místní komunikace v šířce 30 m od osy na obě strany, 

- pro místní obslužné komunikace vyššího dopravního významu v šířce 15 m od osy na obě strany. 

2) V plochách situovaných v návaznosti na železniční tratě je možné umisťovat pouze takové stavby, u kterých 

budou provedena preventivní opatření pro zajištění přípustného hygienického zatížení externalitami dopravy 

nebo pouze budovy, jejichž funkce nevyvolá potřebu provedení těchto preventivních opatření. 

Územním plánem je stanoven odstup od železničních tratí v šířce 60 m od osy krajní koleje, v rámci kterého je 

nutno prokázat dodržení příslušných hygienických předpisů z hlediska ochrany zdraví obyvatel před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací při užívání stavby nebo objektu (tzn. je nutno splnit podmínky pro ochranu 

před hlukem v chráněném venkovním prostoru, resp. chráněném venkovním prostoru staveb, v odůvodněných 

případech pak alespoň v chráněném vnitřním prostoru staveb). 
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Obrázek 17 Územní plán ve znění změny 2, výkres doprava 
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Územně analytické podklady RURÚ 

Územně analytické podklady byly zpracovány v r. 2016. Obsahují následující dopravní problémy k řešení. 

Tabulka 5 Vybrané silniční záměry ÚAP - RURÚ 

Kód Název Zdroj 

Z1 
Havířov, okružní křižovatka - III/47210, přestavba stávající II/475 + nová 
stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - prodloužení koridoru 
záměru západním směrem v Havířově přes "okružní křižovatku" až do 
Šenova (včetně stanovení šířky koridoru pro úpravu křižovatky I/11 se 
silnici II/479) 

ZÚR 

Z2 III/47210 - II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy - návrh dvoupruh (územní rezerva - rozšíření na čtyřpruh viz 
D512) 

ZÚR 

Z3 Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. 
třídy 

ZÚR 

Z4 Těrlicko - Třanovice, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 
třídy 

ZÚR 

Z5 Havířov prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. 
třídy 

ZÚR 

Z6 R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 (Petřvald) -I/11 (Prostřední Suchá) 
nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

ZÚR 

Z7 I/11 úsek III/47210-II474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové 
směrové dělené silnice I. třídy po r.2015 

ZÚR 

Z8 R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/474 (Životice) - Těrlicko, nová stavba, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

ZÚR 

Z11 Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve variantním řešení - upřesnění trasy D521 Studie ŘSD 

Z138 Záměr silnice I/68 Ostrava, Vrbice - Havířov Studie ŘSD 

Tabulka 6 Vybrané železniční záměry ÚAP - RURÚ 

Kód Název Zdroj 

Z15 
Modernizace trati č. 321 v úseku Ostrava (Svinov) Havířov - Český Těšín 

ÚAP 

- Záměr vedení lehké kolejové dorpavy - vlakotramvaje Obec 

Z68 Optimalizace tratě Polanaka n. O. - Ostrava - Havířov - Český Těšín Koncepce rozvoje MSK 

Z69 Výstavba zastávky Havířov nemocnice Koncepce rozvoje MSK 

Z70 Dopravní terminál Koncepce rozvoje MSK 
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Obrázek 18 Záměry ÚAP 

Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012 - 2020 

Je základním strategickým dokumentem s platností do roku 2020, kdy umožňuje městu Havířovu komplexní 

identifikaci hlavního potenciálu rozvoje ve střednědobém období. 

Strategie definuje vizi  " Město Havířov je v roce 2020 dynamicky se rozvíjející a udržované město plné zeleně, s 

funkčním a harmonickým urbanistickým řešením, ekonomicky stabilním prostředím, výbornou dopravní 

dostupností, kvalitním bydlením, bohatou nabídkou služeb, kulturním a sportovním zázemím, poskytující dobré 

podmínky pro život všech obyvatel", na kterou navazují globální cíle 

• Udržet a navázat na stávající postavení města v systému osídlení a na urbanistickou tradici, rozvinout ji 
a dosáhnout vyvážené funkční a prostorové struktury města s ohledem na tradice, zvyky a 
hospodářský vývoj. 

• Vybudovat funkční a bezpečný dopravní systém splňující požadavky realizace vnitřních a vnějších 
dopravních vztahů, navazující na tradiční urbanistické hodnoty a kvalitu životního prostředí města, v 
souladu s principy udržitelného rozvoje. 

• Zajistit příliv soukromých investic zajišťujících tvorbu pracovních míst. 

• Zajistit kvalitní zázemí a technickou infrastrukturu pro rozvoj nových forem bydlení. 

• Environmentálně rozvíjet město v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

• Trvale zlepšovat zdravotní péči a sociální služby ve městě zapojením zadavatelů, poskytovatelů a 
uživatelů. 

• Vytvořit jedinečnou a nezaměnitelnou tvář města jako města ideálního pro život, vzdělávání, kulturu a 
sport, pro rozvoj osobnosti a zdraví, které oceňují jeho obyvatelé i návštěvníci. 
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Identifikováno je 5 klíčových oblastí: 

1. Vzdělávání, cestovní ruch a volnočasové aktivity 
2. Ekonomika města 
3. Doprava a technická infrastruktura 
4. Životní prostředí 
5. Sociální a zdravotnické služby 

V rámci nich jsou definovány následující charakteristiky ve vazbě na dopravu ve městě: 

• Urbanistická kvalita (prostorový rozvoj města, revitalizace a rekonstrukce centra města, předměstí a 
sídlišť, péče o památky, historické dědictví, revitalizace brownfields (nevyužívaných zastavěných 
ploch).  

• Rozvoj cyklistické a pěší dopravy (cyklostezky, stezky pro pěší, naučné stezky). Rozvoj hromadné 

• dopravy a dopravní obslužnosti. 

• Zklidnění tranzitní dopravy (obchvat města). 

• Bezpečnost a plynulost silničního provozu (rekonstrukce komunikací, výstavba nových komunikací, 
přechody, bezpečnostní prvky). 

• Negativní vlivy dopravy. 

• Doprava v klidu (parkoviště a plochy pro odstavení kamionů). Využití obnovitelných zdrojů energie. 

• Využití nových „moderních“ technologických a digitálních zařízení pro přenos informací. 

• Zlepšení kvality ovzduší. Hluk a jeho snižování. 

Výběr relevantních bodů SWOT analýzy vztahujících se k dopravě je vypsán níže. 

SWOT - Silné stránky 

• Jedno z nejlepších prostředí pro bydlení z celé ostravské aglomerace 

• Dobré dopravní napojení na Ostravu a Karvinou, okolní i vzdálenější města 

• Blízkost polských a slovenských hranic 

• Rozvinutá MHD a její ekologizace 

• Rozvojový potenciál stávajících zařízení pro další variabilní volnočasové aktivity 

• Mnoho zeleně i v husté zástavbě města a možnost využití okolních lesů pro rekreační funkci 

• Dobré možnosti rekreace občanů dané blízkostí dvou přehrad a blízkostí Beskyd 

SWOT - Slabé stránky 

• Překračování některých imisních limitů 

• Značný podíl automobilové dopravy na znečištění, velký provoz přímo středem města, chybějící 
obchvat 

• města 

• Zanedbané prostředí vlakového a autobusového nádraží 

• Snižování počtu obyvatel města a s tím spojený pokles podílu na příjmech ze sdílených daní 

• Pokles počtu obyvatel v produktivním věku 

• Nedostatek pracovních příležitostí (důsledky restrukturalizace průmyslu v ostravské aglomeraci) 

• Nedostatečná podnikatelská aktivita ve srovnání s republikovým průměrem 

• Malá zajímavost města z hlediska cestovního ruchu (klesající trend návštěvníků za posledních 10 let, 

• významný pokles přenocování a zkracování doby pobytu) 

• Malá kapacita ubytovacích zařízení 

• Vyšší kriminalita a drogová závislost mládeže 

• Koncentrace sociálně nepřizpůsobivých obyvatel v některých částech města, zejména na Šumbarku 

• a v Prostřední Suché 

• Zastaralá infrastruktura veřejného osvětlení 

SWOT - Příležitosti  

• Využití budované dopravní infrastruktury vyšší úrovně pro zlepšení dopravy ve městě a dopravní 

• dostupnosti města 
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• Dobudování sítě cyklostezek dle Strategického plánu cyklistické dopravy 

• Využití existujícího integrovaného systému hromadné dopravy ostravského souměstí 

• Možnost zhodnocení a posílení stávající zeleně pro rekreační funkci 

• Možnost ekologického využití nových vodních ploch na poddolovaných územích 

• Nárůst počtu podnikatelských subjektů za posledních 5 let (posílení podnikatelského prostředí) 

• Posílení cestovního ruchu 

• Zvýšení kulturní úrovně a prestiže města rozvojem vysokého školství, výzkumu a vývoje 

• Možnost využití areálu Dukla po ukončení hornické činnosti ve spolupráci s novým majitelem 

• Využití vícezdrojového financování (pro budování sportovních zařízení, objektů sociální péče, oblasti 
kultury atd.) 

• Humanizace života v sídlištích s využitím fondů EU 

• Nutnost investic do obnovy veřejného osvětlení 

SWOT - Hrozby  

• Nedostatek parkovacích míst vzhledem k nárůstu automobilové dopravy 

• Zvyšování emisí z automobilové dopravy 

• Zahlcení dopravy ve špičkách 

• Pokračování vysoké míry nezaměstnanosti (zvýšení dlouhodobě nezaměstnaných, zvyšování sociální 

• deprivace atd.) 

• Pokles tržní síly obyvatelstva a z toho vyplývající pokles poptávky 

• Snižování podílu obyvatel v produktivním věku 

• Pokles počtu žáků učilišť 

• Nedostatečná kapacita zařízení pro poskytování sociálních služeb seniorům 

• Vznik sociálně problémových oblastí, zejména na Šumbarku a v Prostřední Suché. Koncentrace 
sociálně nepřizpůsobivých obyvatel do těchto míst i z okolí města 

• Nedostatek finančních prostředků na zamýšlené projekty (sociální, sportovní a kulturní účely) 

Záměry podporované v letech 2015 - 2018 s vazbou na dopravu jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 7 Seznam projektových záměrů pro roky 2015 - 2018 

Aktivita Projekt Finance v mil 
(za 4 roky) 

Gesční 
příslušnost 

1.3.1 Zlepšování okolí autobusového a vlakového nádraží 2 Vedení města 

1.4.1 Sportovně rekreační areál Dolní Datyně - 2. etapa 25 OSRM 

3.1.1 Podpůrná opatření k výstavbě obchvatu města 1 Vedení města 

3.1.1 Rekonstrukce místních komunikací 60 OKS 

3.1.1 Cyklostezky 30 OSRM 

3.1.1 Rekonstrukce chodníků 20 OKS 

3.1.1 Oprava mostu M 19 na ul. Na Hliníkách 60 OKS 

3.1.1 Podpora výstavby vlakotramvajového spojení Ostrava - Havířov 
- Těrlicko 

3 Vedení města 

3.1.2 Osvětlení přechodů pro chodce 4 OKS 

3.2.1 Ekologizace MHD a zlepšování stavu MHD 16 OKS 

3.2.1 Dopravní terminál Havířov 80 OSRM 

3.3.1 Výstavba parkovacích míst (200 - 300 míst) 60 OSRM 

4.4.2 Úprava veřejných ploch na Šumbarku 8 OKS 
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Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova 

Je koncepční dokumentace zpracovávající segment dopravy zpracovaná DHV v roce 2009. 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury je základní dokument formulující strategii řízení organizace dopravy 

v rámci rozhodování na území města Havířova ve všech druzích dopravy.  

Koncepce bude použita jako výchozí podkladní materiál. Po validaci původních návrhů bude revidována.  

 

Obrázek 19 Návrh rozvoje dopravní infrastruktury etapa I a II, dle koncepce z r. 2009 
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Obrázek 20 Trasování VHD dle koncepce z r. 2009 
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Obrázek 21 Návrh hlavních tahů bezbariérové dopravy koncepce z r. 2009 

 

Obrázek 22 Návrh hlavních cyklistických tahů koncepce z r. 2009 
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Obrázek 23 Návrh zpoplatnění parkovacích míst dle koncepce z r. 2009 

Tabulka 8 Souhrn priorit koncepce z r. 2009 

Priorita z r. 2009 Stav 2018 

Úpravy na křižovatce silnic I/11 a II/479 Nerealizováno 

Úpravy na velké okružní křižovatce Realizováno SSZ 

Úpravy na křižovatce silnice II/475 a III/47210 Nerealizováno 

Úpravy průtahu silnice II/475 v oblasti průchodu zastavěným Realizováno částečně 

Okružní křižovatky II/475  se silnicí III/4746 Realizováno 

Přechody SSZ na Hlavní třídě Nerealizováno 

Úpravy na přechodech Realizováno částečně 

Napojení Šumbarku pro cyklisty Realizováno 

Tabulka 9  Kapacitně nevyhovující křižovatky dle koncepce z r. 2009 

Kapacitně nevyhovující křižovatka Stav 2018 

Ostravská I/11 x Ostravská II/479 Přestavěno, doplněno SSZ 

Orlovská x U Skleníků x Požárnická Přestavěno na SSZ 

Těšínská x Na Záguří x Padlých hrdinů Přestavěno na okružní 

Hlavní tř. x Gorkého x Svornosti Přestavěno na SSZ 

Dělnická x Kapitána Jasioka x Fryštátská Přestavěno, změna organizace dopravy 

Všechny kapacitně nevyhovující křižovatky z r. 2009 byly přestavěny.  
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Tabulka 10 Souhrn priorit šetrné dopravy dle koncepce z r. 2009 

Priorita z r. 2009 Stav 2018 

Výstavba cyklistické stezky podél zbytku Hlavní třídy a 
Dlouhé 

Realizováno částečně 

Pěší a cyklistické propojení přes velkou okružní 
křižovatku na Šumbark 

Realizováno úrovňovými přechody 

Úprava v oblasti autobusových zastávek na silnici 
II/475 

Realizováno pouze na Vodní 

BUS pruhy na Hlavní a Dlouhé třídě Nerealizováno 

Dostavba P+R u žel. stanice Havířov Připravuje se 

Dostavba P+R u žel.  v Prostřední Suché Nerealizováno 

Vybudování žel. zastávky u nemocnice Realizováno 

Úprava přechodů pro chodce u nemocnice Nerealizováno 

Rekonstrukce hlavních pěších tahů na bezbariérové Realizováno částečně 

Integrace hromadné dopravy Realizováno částečně 

Výstavba infrastruktury pro cyklistickou dopravu Realizováno částečně 

Generel cyklistické dopravy města Havířova 

Je koncepční dokumentace zpracovávající segment cyklistické dopravy zpracovaná DHV v roce 2004. 

Cílem dokumentace je navrhnout kvalitní cyklistické napojení na regionální a dálkovou síť cykotras, zajištění 

podmínek pro denní cyklistickou dojížďku i rekreaci, navrhnout etapizaci a stanovit finanční náročnost realizace 

a prověřit návaznost veřejné hromadné dopravy a cyklistické dopravy.  
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Obrázek 24 Návrh vedení tras dle generelu z r. 2004 

Platnost generelu byla v návrhu stanovena do r. 2015. Aktualizace nebyla provedena. 

Městská hromadná doprava Havířov - technickou ekonomická analýza 

Dokument z 03/2018 zpracovaný p. Návratem se zabývá komplexním hodnocením a návrhem úprav VHD ve 

městě. V rámci dokumentace byly provedeny průzkumy dopravního chování domácností, které jsou dále 

využity v PUMM. Byly provedeny rozbory frekvence cestujících dle dat z odbavovacího systému dopravce. Bylo 

provedeno hodnocení dopravní nabídky. 

Z hodnocení dopravní nabídky dle dokumentu vyplývá, že šíť MHD v Havířově má poměrně přehledné a 

optimálně navržené linkové vedení. Linky spojují v pravidelných intervalech (20, 30, 60 minut) jednotlivé 

městské čtvrti v souladu s poptávkou cestujících. Jednotlivé spoje jsou v průběhu běžného pracovního dne 

vhodně vytíženy. 

Lze doporučit: 

• Trasování linek – v současné infrastruktuře je optimální, pokud nedojde ze změně infrastruktury, není 
vhodné systém linek měnit. Pod změnou infrastruktury si lze představit např. úpravu komunikace U 
skleníku nebo Požárnická. Vhodné by bylo upravit pro provoz minibusových linek např. ulice Na 
Kempách (městská část Bludovice) nebo na Dolanech (městská část Životice).Tyto změny by byla 
impulsem pro návrh úpravy linek. Možné jsou tak maximálně dílčí úpravy, ověření efektivity linky 414, 
případně její sloučení s jinou linkou z Prostřední Suché. Trasování linek – v současné infrastruktuře je 
optimální, pokud nedojde ze změně infrastruktury, není vhodné systém linek měnit. Pod změnou 
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• Infrastruktury si lze představit např. úpravu komunikace U skleníku nebo Požárnická. Vhodné by bylo 
upravit pro provoz minibusových linek např. ulice Na Kempách (městská část Bludovice) nebo na 
Dolanech (městská část Životice).Tyto změny by byla impulsem pro návrh úpravy linek. Možné jsou tak 
maximálně dílčí úpravy, ověření efektivity linky 414, případně její sloučení s jinou linkou z Prostřední 
Suché. 

Analýzou jednotlivých linek a spojů byly zjištěna následující problémová témata k řešení: 

• Intervaly mezi spoji – většina linek je navržena v intervalech 15, 30, resp. 60 minut. Tzv. páteřní linky 
401, 404 a 416 mají v určitých časových obdobích během běžného pracovního dne interval 20 minut. 
Lze doporučit úpravu intervalu na 30 minut nebo 15 minut. Interval by bylo možné měnit jak v 
průběhu dne, tak podle sezónního období (prázdniny, letní období, během běžného dne např. večer 
nebo brzo ráno), výsledkem by měla být základní struktura spojů, které by jezdily celoročně (v běžném 
dni i o víkendu) doplňovaná podle vytížení dalšími spoji podle poptávky během dne a sezóny (a tím by 
se zkracovaly, resp. vždy dělily intervaly), 

• Redukce spojů během běžného dne – v podstatě u všech linek se ukázala jako problematická období 
před 6:00 ráno a po 19:00. Rentabilita těchto spojů, resp. jejich vytížení je malé, naopak náklady na 
jejich provoz (především personální) jsou výrazně větší než během dne. Jedná se především o 
personální náklady (přesčasové hodiny, noční příplatky, navýšení směnnosti apod.). 

• Redukce spojů v přepravních špičkách – dopravce operativně reaguje na zvýšenou poptávku během 
přepravních špiček běžného dne (ráno cca 6:45 až 7:45, odpoledne 13:00 až 16:00) zařazováním 
posilových spojů. Díky podrobnějším údajům o frekvenci cestujících je možné přesnější zařazování 
těchto posilových spojů s jejich významnou úsporou. 

• Dopravní nabídka víkendová je přibližně čtvrtinová vůči běžnému dni v průběhu roku (mimo 
prázdniny), poptávka je však víc než třetinová. Rozsah víkendové nabídky je tedy vhodné zachovat, 
nicméně lze doporučit v některých případech posun časových poloh spojů, tak aby spoje jednotlivých 
linek MHD mohly být na území města Havířova časově lépe rozloženy. 

• Linky 401 a 405 – obě linky mají podobnou trasu, stejný počátek i konec, prakticky stejnou jízdní dobu, 
je tedy možné uvažovat nahradit jejich intervaly (linka 401 20 minut a linka 405 pak 60 minut) 
společným intervalem 15 minut. V této souvislosti by mohlo dojít i řešení linky 414, která také 
obsluhuje Prostřední Suchou, ale má už jen tři spoje. 

Dostupnost významných cílů 

Všechny významné cíle na území města (centrum města, železniční stanice a zastávky, radnice, nemocnice) jsou 

v docházkové vzdálenosti do 5 minut, což je plně vyhovující. Rovněž linkové vedení je v tomto směru vhodně 

trasované a zajišťuje dostupnost těchto cílů bez přestupu s výjimkou Dolní Datyně. 

Zapojení MHD Havířov do IDS Moravskoslezského kraje je realizováno pouze dlouhodobými časovými 

jízdenkami 
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Tabulka 11 Rentabilita všech linek, zdroj: Městská hromadná doprava Havířov - technickou ekonomická analýza, 2018 

 

Celková rentabilita vytížení sítě se blíží 30%, což je relativně velmi dobrá kombinace mezi kvalitou nabídky MHD 

a jejich nákladů. 

Koncepce statické dopravy v Havířově 

Strategický dokument z r. 2009 zpracovaný DHV ČR spol s r.o., který se zabývá analýzou dopravní nabídky a 

poptávky ve vysokopodlažní zástavbě havířova v letech 2006 a 2009. Na základě těchto údajů navrhuje strategii 

řešení statické dopravy. 

4.1. Ostatní dokumenty města 

Pasport místních komunikací 

Je základní evidencí komunikací. Jedná se materiál stanovující zatřídění komunikací do tříd 

V podkladech je dostupná aktualizace z r. 2017 od firmy GEODATA. Pasport komunikací je použit jako podklad 

zatřídění sítě IAD  a stanovení ZÁKOS. 

Plán zimní údržby 

Je základním dokumentem stanovujícím priority v zimní údržbě komunikací.  Údržba zohledňuje význam 

komunikace a provoz VHD a IZS. Plán je samostatně zpracováván pro vozovky a chodníky. 
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Obrázek 25 Plán zimní údržby komunikací - vozovky 

5. Souhrnná analýza výchozího stavu 

5.1. Sociodemografický profil města 

V rámci kapitoly je popsán sociodemografický vývoj obyvatel, počet a struktura obyvatel vč. prognózy dalšího 

demografického vývoje, zejména ve vztahu ke stárnutí populace.  

Stav a vývoj populace 

Město Havířov mělo k 1. 1. 2018 celkem 72 382 obyvatel, což jej řadí na 12 populačně největší město v České 

republice. Strukturu obyvatel tvoří 51,4 % žen a 48,6 % mužů. Průměrné stáří žen je 43,8 let. Průměrné stáří 

mužů je 41,9 let. Průměrné stáří obyvatel je 45,7 let. 

Tabulka 12 Stav obyvatel města Havířova k 31.12.2017, zdroj ČSÚ 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 72 382 35 192 37 190 

Průměrný věk (let) 43,8 41,9 45,7 
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Tabulka 13 Počet obyvatel Havířova ve věkových skupinách, zdroj ČSÚ 

 

Rok 

Počet 
obyvatel 
celkem 

v tom ve věku (let) 

0-14 15-64 65 a více 

2001 85 502 13 852 60 800 10 850 

2006 84 219 11 723 59 971 12 525 

2011 78 503 10 700 53 867 13 936 

2015 74 101 10 208 48 822 15 071 

2016 73 274 10 099 47 899 15 276 

2017 72 382 10 015 46 919 15 448 

Z analýzy je zřejmé, že počet obyvatel mladších 14 let klesá a počet seniorů nad 65 let roste. Současně se 

snižuje počet ekonomicky aktivních obyvatel. Tento trend má dopady do dopravního chování obyvatelstva jako 

celku. 

 

Graf 1 Počet obyvatel Havířova ve věkových skupinách, zdroj ČSÚ 

Počet obyvatel od roku 1991 nepřetržitě klesá (viz graf níže) – oproti roku 1991, kdy ve městě žilo cca 86 297 

obyvatel, došlo k poklesu o necelých 9 603 osob (tj. o 11 %). Do roku 2001 nebyl tento pokles příliš výrazný. 

Pokles počtu obyvatel však v současné době probíhá ve většině měst v ČR této velikostní kategorii. 
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Graf 2 Počet obyvatel města Havířov dle SLDB, zdroj ČSÚ 

Vývoj počtu obyvatel v rámci města je zachycen změnou mezi lety 2001 a 2011 ze sčítání SLDB. Na obrázku je 

zjevná nerovnoměrnost v přírůstcích a úbytcích obyvatel. Zatímco největší úbytky jsou evidovány na Šumbarku, 

Dolní Suchá eviduje přírůstky obyvatel. Dále ztrácí Podlesí a méně pak Havířov město.  

 

Obrázek 26 Vývoj počtu obyvatel v rámci SO města Havířova mezi lety 2001 a 2011, zdroj SLDB 

Z hlediska navazujícího území je Havířov umístěn mezi Krajské město Ostravu s 290 tis. obyvateli a Karvinou s 

54 tis. obyvateli. Další významné město z hlediska počtu obyvatel je Orlová s 29 tis. obyvateli. Počty osob v 

obcích osídlení okazuje obrázek níže. 
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Z hlediska vývoje počtu obyvatel větší města významně ztrácejí. Naopak přírůstky obyvatel jsou evidovány ve 

všech menších městech a obcích mimo Albrechtic. Celkový přírůstek počtu obyvatel v okolních obcích je 2569 

osob.  Samotná Orlová ztratila 5466 osob. Z toho lze usoudit, že obyvatelé se přesouvají do oblastí s horší 

dostupností veřejné hromadné dopravy a zároveň s dostatkem parkovacích stání. Tento trend je 

celorepublikový. Jeho důsledkem je zvyšující se vnější a tranzitní doprava měst a prodlužování délky cest.  

Počet obyvatel ORP Havířov dlouhodobě klesá. Lze říci, že nárůsty počtu obyvatel okolních obcí jsou dramaticky 

převáženy snižujícím se počtem obyvatel Havířova. Lze tedy předpokládat, že i přes zvyšujícím se počtu 

obyvatel okolních obcí vnější doprava města neroste. 

 

 

Obrázek 27 Počet obyvatel v Havířově a okolních obcích, rok 2016, zdroj ČSÚ 
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Obrázek 28 Vývoj počtu obyvatel v Havířově a okolních obcích mezi lety 2001 a 2016, zdroj ČSÚ 

 

Graf 3 Počet obyvatel v ORP Havířov, zdroj ČSÚ 

5.2. Dopravní poptávka 

Dopravní poptávka neboli, jak moc a jakým způsobem se lidé v Havířově pohybují byla zkoumána v rámci 

dokumentace Městská hromadná doprava Havířov - technickou ekonomická analýza z 03/2018 zpracovaný p. 

Návratem. V rámci dokumentace byly provedeny průzkumy dopravního chování domácností, 

Tyto informace jsou použity pro hodnocení dopravní poptávky v rámci PUMM. 
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Celková hybnost byla zjištěna pro 4 skupiny osob - Děti (0-14), Studenti (15-24), Dospělí (25-64) a senioři (65+). 

Celková hybnost obyvatel Havířova je 2,23 cest za osobu a 24 hodin. Obyvatelé Havířova vykonají za pracovní 

den 161 tis. cest autem je vykonáno 58,8 tis. cest, veřejnou hromadnou dopravou 57,4 tis. cest, na kole 5,9 tis. 

cest a pěšky 39,3 tis. cest. MHD je vykonáno 37 tis. cest. VLD je vykonáno 15 tis. cest a vlakem 5 tis cest denně. 

Tabulka 14 Hybnost obyvatel města Havířova dle skupin, zdroj: Městská hromadná doprava Havířov - technicko 
ekonomická analýza z r. 2018 

 

Tabulka 15 Specifické hybnosti dle druhů dopravy a skupin obyvatel, zdroj: Městská hromadná doprava Havířov - 
technickoekonomická analýza z r. 2018 

Celkový počet cest VHD IAD Kolo Pěšky Celkem 

Děti 0.528 0.440 0.088 0.736 1.793 

Studenti 1.726 0.343 0.097 0.698 2.864 

Dospělí 0.703 1.108 0.092 0.519 2.422 

Senioři 0.774 0.502 0.043 0.409 1.728 

Celkem 0.79 0.81 0.08 0.54 2.230 

Tabulka 16 Specifické hybnosti dle druhů motorové dopravy a skupin obyvatel, zdroj: Městská hromadná doprava 
Havířov - technicko ekonomická analýza z r. 2018 

Celkový 
počet 
cest MHD 

Linkové 
autobusy Železnice Automobil Motocykl Celkem 

Děti 0.38 0.10 0.04 0.43 0.01 0.97 

Studenti 1.01 0.52 0.19 0.31 0.03 2.07 

Dospělí 0.44 0.20 0.07 1.09 0.01 1.81 

Senioři 0.58 0.15 0.04 0.50 0.00 1.28 

Celkem 0.52 0.21 0.07 0.80 0.01 1.61 
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Dělba přepravní práce mezi 4 základní mi druhy dopravy je následující. 

 

Graf 4 Dělba přepravní práce v r. 2018 za všechny účely cest, zdroj: Městská hromadná doprava Havířov - 
technickoekonomická analýza z r. 2018 

 

  

Graf 5 Dělba přepravní práce IAD/VHD za všechny účely cest, zdroj: Městská hromadná doprava Havířov - technicko 
ekonomická analýza z r. 2018 
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Tabulka 17 Dojížďka a vyjížďka do práce a školy dle SLDB 2011, zdroj ČSÚ 

 Do zaměstnání Studenti Celkem 

 Dojíždějící Vyjíždějící Dojíždějící Vyjíždějící Dojíždějící Vyjíždějící 

V rámci okresu 2718 5915 1625 3532 1093 2383 

Z/do jiných okresů kraje 1453 7618 855 6965 598 653 

Z/do jiných krajů a mimo 
ČR 80 1889 38 744 42 1145 

Celkem 4251 15422 2518 11241 1733 4181 

Obec       

Orlová 449 782 237 597 212 185 

Ostrava 408 6318 320 5396 88 922 

Karviná 404 1396 265 1196 139 200 

Těrlicko 366 122 237 112 129 10 

Horní Suchá 280 363 183 333 97 30 

 

Tabulka 18 Dělba přepravní práce do zaměstnání a škol vyjížďky v okrese Karviná, zdroj SLDB 2011 

  okr. Karviná ČR 

Auto (řidič) 40% 41% 

Auto (spolujezdec) 10% 9% 

VHD 47% 46% 

Kolo 1% 2% 

Pěšky 2% 2% 

Jiný 1% 1% 

Celkem 100% 100% 

5.3. Automobilizace 

Motorizace i automobilizace v ČR má stoupající tendenci a je jednou z příčin, která ovlivňuje riziko vzniku 

dopravních nehod na silniční síti. Oba ukazatele vypovídají o počtu dopravních prostředků registrovaných v 

dané obci/městě a významně tak ovlivňují hustotu provozu na pozemních komunikacích.  

Podle údajů z Centrálního registru vozidel Ministerstva dopravy (do r. 2012 spravovaný Ministerstvem vnitra) 

byl stupeň automobilizace k 1. 1. 2018 ve městě Havířově 379,4 vozidel na 1000 obyvatel. 

 K porovnání uvádíme průměrný stupeň automobilizace v ČR,který je 514,9 vozidel na 1000 obyvatel. V roce 

2016 byl stupeň automobilizace v ČR 485 osobních vozidel na 1000 obyvatel. To představuje nárůst o 3,08% 

ročně v průměru za celou ČR.  

Počet motocyklů byl 35,7 na 1000 obyvatel. . K porovnání uvádíme průměrný počet motorek na 1000 obyvatel 

v ČR, který je 90,5 motorek na 1000 obyvatel. 

Vliv automobilizace se objevuje zejména v potřebě parkovacích stání. Nízký stupeň automobilizace mají 

zejména města na Moravě. Zatímco města ve Středočeském kraji dosahují již dnes stupně automobilizace nad 
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500 vozidel na 1000 obyvatel. Lze tedy předpokládat, že v budoucnu dojde k dramatickému nárůstu počtu 

osobních vozidel ve městě nebo snížení počtu obyvatel.  

Tabulka 19 Stupeň automobilizace, počet jízdních kol a motorek na 1000 obyv. dle různých zdrojů 

 Město Havířov ORP Havířov 

 
Dle průzkumu 
domácností9 

Dle registru 
vozdiel10 

Dle průzkumu 
parkování11 

Dle registru 
vozidel 

Aut na 1000 obyv. 285.0 379.4 233.6 395,4 

Motocyklů na 1000 
obyv. 32.0 35.7  

 

Jízdních kol na 1000 
obyv. 665.8   

 

Tabulka 20 Vývoj stupně automobilizace ve městě Havířově mezi lety 2016 a 2018 

Rok 2016 2018 

Počet obyvatel 74101 72382 

Počet osobních vozidel 26286 27461 

Počet motorek 33485 36578 

Stupeň automobilizace 354,7 379,4 

Počet motorek na 1000 obyv. 32,6 35,7 

Z vývoje stupně automobilizace lze říci, že počet osobních vozidel ročně stoupl ve městě o 587 vozidel, což činí 

nárůst o 2,2 %. Tento nárůst je v porovnání s celou ČR podprůměrný. Dále lze tvrdit, že na zvýšení stupně 

automobilizace ve městě se podílí zvýšení počtu vozidel ze 2/3 a snížení počtu obyvatel se podílí z 1/3. 

6. Individuální automobilová doprava 

Pozemní komunikace se ve městě dělí na silnice a místní komunikace. 

Silnice jsou rozděleny na ty ve vlastnictví státu, kterými jsou dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. tříd a na 

ty ve vlastnictví kraje, kterými jsou silnice II. a III. tříd. 

Místní komunikace jsou v majetku města a jsou děleny do 4 tříd následovně: 

o místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, podle prováděcí vyhlášky 

též dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech 

o místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého 

připojení sousedních nemovitostí, která spojuje části měst navzájem nebo napojuje město nebo jeho část na 

pozemní komunikaci vyšší třídy nebo kategorie 

o místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace ve městě nebo jiné obci běžně přístupná 

provozu motorových vozidel a umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů 

                                                                 

9 Městská hromadná doprava Havířov - technickoekonomická analýza z r. 2018 

10 K 1.1.2018 

11 k 05/2018 - pouze v bytové zástavbě. 
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o místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel 

nebo na které je umožněn smíšený provoz, například samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, 

cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod. 

V městě se nenachází dálnice ani rychlostní silnice nebo jejich průtah. V současnosti je plánována dálnice D1 a 

rychlostní silnice R55. 

Silnice procházející Havířovem jsou znázorněny na obrázku níže. Jedná se o tzv. průjezdní úseky silnic. 

Místní komunikace pojížděné automobilovou dopravou jsou rozděleny na rychlostní, sběrné a obslužné. 

Jejich rozdělení je v kapitole ZÁKOS
12

.  

 

Obrázek 29 Zatřízení a čísla silnic, zdroj ŘSD ČR 

                                                                 

12 ZÁKOS - základní komunikační síť. 
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6.1. ZÁKOS - Základní komunikační síť 

Základní komunikační skelet automobilové dopravy je dělen na část s převažující dopravní funkcí a na část s 

převažující obslužnou funkcí. Dopravní funkci plní sběrné komunikace. Rychlostní komunikace ve městě nejsou 

zastoupeny. Obslužnou funkci plní vybrané obslužné komunikace v ZÁKOS rozdělené dle dovolené rychlosti na 

50 a 30 km v hodině. Tím je určena míra stávajícího zklidnění.  

Rozdělení na rychlostní, sběrné a obslužné komunikace vychází z ČSN 73610 a je podkladem pro zatřízení 

místních komunikací do tříd. 

 

Obrázek 30 ZÁKOS - základní komunikační síť 
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Obrázek 31 Zatřídění komunikací 

Na stanovení ZÁKOS navazuje zatřídění komunikací, kdy komunikace třídy B jsou dále děleny na silnice a místní 

komunikace I a II. třídy.  

6.2. Intenzita dopravy 

Intenzita dopravy je stanovena na základě celostátního sčítání ŘSD, které proběhlo v letech 2005, 2010 a 2016. 

Ve sčítání jsou sledovány všechny druhy vozidel. Intenzity dopravy jsou udávány za 24 hodin RPDI
13

 nebo RPDI 

běžného pracovního dne. 

Tabulka 21 Vývoj intenzit dopravy RPDI celkem/těžká na sledovaných profilech celostátního sčítání dopravy, zdroj dat 
ŘSD ČR 

Profil Silnice 2005 2010 2016 

7-3193 I/11 46714
14

 21319/2460 25223/2770 

7-3191 I/11 19746 15981/1741 17350/1908 

7-2701 III/4746 9701 12865/811 18313/1289 

7-3192 I/11 18687 14994/1539 17469/1435 

7-3197 I/11 17308 13162/12084 14575/1120 

7-3195 I/11 7965 8116/805 8573/733 

                                                                 

13 RPDI - roční průměr denních intenzit 

14 Zřejmě chyba sčítání 
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Tabulka 22 Intenzity RPDI pracovního dne celkem/těžká vozidla, zdroj ŘSD ČR 

Profil Silnice 2010 2016 Změna Změna v % 

7-3193 I/11 22933/3051 27488/3523 4555 20% 

7-1680 II/475 9764/2074 11695/9509 1931 20% 

7-3191 I/11 17107/2102 18817/2336 1710 10% 

7-2701 III/4746 14044/991 20044/1572 6000 43% 

7-3192 I/11 16059/1877 18877/1768 2818 18% 

7-3197 I/11 14047/1218 15762/1405 1715 12% 

7-3195 I/11 8705/995 9288/927 583 7% 

Paralelní silnice s II/475 I/59 měla v Petřvaldu ve sčítacím bodě 7-2726 RPDI 11681 v roce 2016, zatímco v roce 

2010 měla 13114 vozidel za 24 hodin. Intenzita dopravy zde klesla o 1433 vozidel, což představuje 11% pokles.  

 

Obrázek 32 Místa sčítání ŘSD 2005, zdroj ŘSD ČR 
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6.3. Organizace dopravy 

Ve městě je osazeno na základní komunikační síti celkem 11 průsečných či stykových křižovatek osazených SSZ 

a 8 křižovatek okružních. Jedna okružní křižovatka je osazena SZZ. 

Vyznačení zóny 30 a obytné ulice jsou znázorněny ve výkrese Základní komunikační síť IAD a ve výkrese základní 

síť cyklistických tras. Tyto zóny jsou základem zklidnění dopravy v obytné zástavbě. Spolu s nimi se na zklidnění 

dopravy podílí vhodně vedená síť obslužných ulic v mnoha případech slepých. 

7. Veřejná hromadná doprava 

7.1. Městská hromadná doprava 

Páteř města tvoří městská hromadná doprava MHD. Ta je doplněna autobusy příměstské a dálkové dopravy.   

MHD zajišťuje ČSAD Havířov. Systém je zajištěn 56 autobusy. Všechna vozidla délky nad 10,5 m jsou 

nízkopodlažní na alternativní palivo CNG. Celkem je provozováno 19 linek 401 - 406 a 408 - 420. 

 

Graf 6 Schéma linek MHD Havířov, zdroj www.3csad.cz/mhd-havirov/schema-linek 
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Tabulka 23 Vozový park zajišťující MHD Havířov, rok 2018 

Počet vozidel Délka Palivo Nízkopodlažnost 

2 18 m CNG 100% 

1 14,8 m CNG 100% 

44 12 m CNG 100% 

3 12m Elektrobus
15

 100% 

1 10,5 m CNG 100% 

5 minibus 4 CNG, 1 nafta 60% 

 
  

                                                                 

15 Uvedeno do provozu 06/2018, typ SOR NS Electric vybaven klimatizací prostoru pro cestující. 
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Tabulka 24 Seznam linek MHD Havířov, zdroj Městská hromadná doprava Havířov - technickoekonomická analýza, 2018 

Linka Interval prac. 
den 
ráno/odpoledn
e 

Spojů prac. 
den/víken
d

16
 

Trasa 

872401 20/30 51/30 Havířov, Pr. Suchá, žel. st. - Havířov,Šumbark, točna 2. etapa 

872402 30/30 41/21 Stonava,sídl. Nový svět – Albrechtice,žel. st. – Šenov,ČSAD - 
Havířov,Šumbark,točna Lidická 

872403 30/60 27/19 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Petřvald,Březiny 

872404 15-20/15/20 58/37 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Havířov,Šumbark,točna Lidická 

872405 20-40/60 18/5 Havířov,Pr. Suchá,žel. st. - Havířov,Šumbark,točna 2. etapa 

872406 20/30 44/20 Havířov,Podlesí,aut. nádr. - Havířov,Pr. Suchá,žel. st. – Horní 
Suchá,Pašůvka 

872408 60 (noční linka) 4/4 Havířov, Podlesí,Těšínská – Havířov, Město, žel. st.- Havířov, 
Šumbark, točna 2. etapa - Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská - 
Havířov,Šumbark,točna Lidická - Havířov,Podlesí,aut. nádr. 

872409 60-120/120-
180 

14/0 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská 

872410 60/40 18/10 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Havířov,Dolní Datyně,točna J. Kotase 

872411 60/90 11/3 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Horní Bludovice,Adámek – 
Šenov,Lapačka 

872412 30/30 38/19 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Havířov,Šumbark,točna Lidická 

872413 30/30-60 30/17 Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská – Horní Suchá,konečná 

872414 1spoj/1spoj 1/0 Havířov,Pr. Suchá, žel. st. – Šenov,ČSAD 

872415 30-60/60 17/15 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Havířov,Šumbark, točna Petřvaldská 

872416 5-15/20-30 71/38 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Havířov,Šumbark,točna 2. etapa 

872417 30/30-60 22/7 Havířov,Šumbark,nám. T. G. Masaryka – Havířov,Podlesí,aut. nádr. – 
Těrlicko,obecní úřad – Těrlicko,Hradiště,U Stonávky 

872418 60/80 9/1 Havířov,Město,žel. st.-Šenov,bytovky- Havířov,Podlesí,aut. nádr. 

872419 50/60-90 13/5 Havířov,Město,obchodní dům – Havířov,Šumbark,točna 2. etapa 

872420 90/120 30/3 Havířov,Podlesí,aut. nádr. – Těrlicko,obecní úřad – H. 
Bludovice,Záguří - Těrlicko,Zelené Město U Goduly 

 

 

  

                                                                 

16 Páry spojů 
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Tabulka 25 Nabídka MHD, vozokilometry celkem, zdroj Městská hromadná doprava Havířov - technickoekonomická 
analýza, 2018 

 Školní rok Prázdniny 

Linka Pracovní den Víkend Pracovní den Víkend 

401 200747.9 52224 32063.9 10412.5 

402 249710.9 51595.4 37077.6 10261.8 

403 176923.7 55068 33844.4 10968.1 

404 213416.2 57908.4 30874.9 11507.4 

405 76181.2 9326.3 7928 1862 

406 152568.1 32702 27047 6505 

408 17252.2 9793 3584 1584 

409 58154.7  5886.5  

410 36766.1 10379.2 7015 2060 

411 56825.6 8859.4 11359 1778 

412 164247.6 39325 25607 7121 

413 187576 48770.7 30003.9 9689.5 

414 5306.2 1177.1 6897.3  

415 73791.5 31178 14316.4 4872.5 

416 281090 69422.1 42068.2 13117.7 

417 63671.7 7018 12465.1 1090.9 

418 51506 1014 9636.4 183.4 

419 34444 9751 7635.3 1382.7 

420 26365 4648 3250.6 871.8 

Celkem 2126545 506046 407124 95268.3 
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Tabulka 26 Vozokilometry Havířov pro linky MHD, zdroj Městská hromadná doprava Havířov - technickoekonomická 
analýza, 2018 

 Školní rok Prázdniny 

Linka Pracovní den Víkend Pracovní den Víkend 

401 200747.9 52224 32063.9 10412.5 

402 172266.8 35085.7 25065.4 6972.7 

403 112100.9 36757.1 22517.3 7321.8 

404 213416.2 57908.4 30874.9 11507.4 

405 76181.2 9326.3 7928 1862 

406 152568.1 32702 27047 6505 

408 17252.2 9793 3584 1584 

409 58154.7  5886.5  

410 36766.1 10379.2 7015 2060 

411 12113.4 2652.8 2435 532 

412 164247.6 39325 25607 7121 

413 129360.4 33449.1 21497.7 6056.8 

414 5306.2 1177.1 6483.3  

415 73791.5 31178 14316.4 4872.5 

416 281090 69422.1 42068.2 13117.7 

417 33270.4 2911 6513.4 452.5 

418 18402 952 3442.9 172.2 

419 34444 9751 7635.3 1382.7 

420 12826 2752 1581.3 516.2 

Celkem 1804306 437746 293563 82449 
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Tabulka 27 Cestující na linkách v pracovním dni, zdroj Městská hromadná doprava Havířov - technickoekonomická 
analýza, 2018 

Linka Typ vozidla 
Počet cestujících 
09/2017

17
 

Počet cestujících 
07/2017

18
 

Počet cestujících 
10/2017

19
 

401 klasik 4219 2811 3557 

402 klasik 3138 1911 2291 

403 klasik 3000 2232 2374 

404 klasik 5386 3968 4682 

405 klasik 1271 561 840 

406 klasik 2629 1895 2249 

408   54 40 

409 klasik 1028 256 821 

410 klasik 355 224 332 

411 minibus 273 171 215 

412 klasik 3513 2163 2785 

413 klasik 2879 1665 2251 

414 klasik 63 33 50 

415 klasik 1501 760 1150 

416 klasik 6712 4070 5928 

417 klasik 791 427 692 

418 minibus 250 114 212 

419 minibus 206 187 190 

420 minibus 88 24 67 

Celkem  37302 23530 30724 

 

  

                                                                 

17 Dle sčítání 09/2017 

18 Data z odbavovacího systému 

19 Data z odbavovacího systému 
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Tabulka 28 Cestující na linkách o víkendu, zdroj Městská hromadná doprava Havířov - technickoekonomická analýza, 
2018 

Linka Typ vozidla Počet cestujících 07/2017
20

 Počet cestujících 10/2017
21

 

401 klasik 1480 1538 

402 klasik 963 805 

403 klasik 1454 1161 

404 klasik 2088 2014 

405 klasik 215 193 

406 klasik 712 720 

408  93 108 

409 klasik 0 0 

410 klasik 120 107 

411 minibus 32 38 

412 klasik 879 897 

413 klasik 828 839 

414 klasik 0 0 

415 klasik 613 648 

416 klasik 2014 2145 

417 klasik 26 59 

418 minibus 1 0 

419 minibus 84 33 

420 minibus 17 16 

Celkem  11620 11322 

Síť MHD v Havířově zahrnuje celkem 155 zastávek. Některé jsou výhradně pro síť MHD v Havířově, část je 

společná s linkovou autobusovou dopravou. Na území města Havířova je celkem 87 zastávek, v okolních obcích 

a městech je 68 zastávek. 

Největší nástup v běžném pracovním dni je na následujících zastávkách: 

1. Náměstí Republiky – 2902 nastupujících cestujících 
2. Autobusové nádraží a zastávka Těšínská - 2 777 nastupujících cestujících 
3. Město, Radnice – 2 550 nastupujících cestujících 
4. Město, žel. stanice- 1 275 nastupujících cestujících 
5. Město, Nemocnice – 1 099 nastupujících cestujících 
6. Podlesí, Nad Terasou - 1002 nastupujících cestujících 
7. Šumbark, bazén - 1 123 nastupujících cestujících. 

Více analytických informací lze získat z dokumentu Městská hromadná doprava Havířov - technicko konomická 

analýza, 2018. 

Analýzou rentability linek dle počtu spojů lze dojít k závěru, že bližšímu zkoumání je vhodné podrobit linky 410 

a 406, případně linky 401 a 402, které mají ve vztahu k nabídce nižší rentabilitu. Idea analýzy se opírá o tvrzení, 

                                                                 

20 Data z odbavovacího systému 

21 Data z odbavovacího systému 
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že linky provozované ve vyšší frekvenci by měli mít vyšší rentabilitu. To je dáno předpokládanou vyšší 

poptávkou na trase i vysokou kvalitou služby.  Předpokládejme, že rentabilita linek s frekvencí nad 50 spojů 

denně by měla být v rozmezí 25 - 35%, rentabilita linek v rozmezí 20 - 50 spojů za den by měla dosahovat 20 - 

25% a rentabilita linek pod 20 spojů denně by měla dosahovat 15 - 20% 

 

Graf 7 Rentabilita linek dle počtu spojů 

Dopravní poptávka je hodnocena počtem přepravených cestujících v běžném pracovním dni. Zdrojem dat je 

Městská hromadná doprava Havířov - technickou ekonomická analýza z.r. 2018 Celkový obrat (tj. součet 

nástupů a výstupů všech cestujících) v městě Havířově (k 1.1.2017 celkem 73274 obyvatel) je roven 70 064 v 

běžném pracovním dni. Celkový obrat v okolních obcích a městech v síti MHD je 4558 v běžném pracovním dni. 

Prakticky to znamená, že MHD využívá v běžném pracovním dni přibližně 35 tisíc cestujících uvnitř Havířova a 

přibližně 2 až 2,5 tisíce cestujících cestuje mezi Havířova a okolními obcemi. 
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Tabulka 29 Vztah počtu obyvatel a poptávky po MHD Havířov 

Část města/obec Obyvatel Nástup
22

 Výstup  Obrat/obyv. 

Havířov město 32337 16886 16752 1,04 

Havířov Podlesí 14388 7288 7106 1,00 

Havířov Šumbark 18504 7834 7993 0,85 

Havířov Prostřední 
Suchá 

4757 1905 1887 0,80 

Havířov Bludovice 2729 578 621 0,44 

Havířov Životice 1299 417 530 0,73 

Havířov Dolní Suchá 824 58 48 0,13 

Havířov Dolní 
Datyně 

535 63 80 0,27 

Horní Suchá 4527 579 561 0,25 

Petřvald 7252 531 625 0,16 

Albrechtice 3906 529 461 0,25 

Horní Bludovice 2313 156 130 0,12 

Šenov 6385 155 171 0,05 

Těrlicko 4420 297 302 0,14 

Od 1.7.2018 jsou v MHD bezplatně přepravováni cestující do 18 let věku a cestující nad 65 let věku. Bezplatná 

přeprava se realizuje ročním bezplatným kupónem. 

7.2. Hodnocení MHD 

Síť MHD v Havířově má poměrně přehledné a optimálně navržené linkové vedení. Linky spojují v pravidelných 

intervalech (20, 30, 60 minut) jednotlivé městské čtvrti v souladu s poptávkou cestujících. Jednotlivé spoje jsou 

v průběhu běžného pracovního dne vhodně vytíženy. Bližšímu zkoumání je vhodné podrobit linky 410 a 406, 

případně linky 401 a 402, které mají ve vztahu k nabídce nižší rentabilitu. 

Tabulka 30 Přehled výkonů MHD a krytí prokazatelné ztráty, zdroj OKS 

  
2015 

 
2016 

 
2017 

2018 - Předpoklad 

Výkon v km 2 546 806 2 548 487 2 561 559 2 671 307 

Úhrada 
prokazatelné ztráty 
v Kč 

 
 
57 000 000 

 
 
57 000 000 

 
 
67 578 636

23
 

 
 
75 227 000

24
 

 

Dostupnost zastávek je pro hodnocenou vzdálenost 350 resp. 400 m vyhovující. To je doloženo ve výkresové 

příloze. 

                                                                 

22 dle Městská hromadná doprava Havířov - technickou ekonomická analýza z.r. 2018 

23 vliv zvýšení mezd v roce 2017 

24 vliv zvýšení mezd řidičů, vliv zvýšení spotřební daně na pohonnou hmotu CNG ze 68,4 Kč/MWh na 136,8 
Kč/MWh, očekávaný vliv snížení tržeb v důsledku zavedení bezplatné přepravy pro cestující do 18 let a cestující 
nad 65 let věku od 1.7.2018 
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Hodnocení bezbariérovosti zastávek bylo provedeno v rámci hodnocení pěších tras. Jednotlivé zastávky a jejich 

hodnocení je zobrazeno ve výkresové části. 

Tabulka 31 Hodnocení vybraných zastávek z hlediska bezbariérovosti 

Hodnocení  Počet hodnocených zastávek  

Vyhovující  46  

Částečně nevyhovující  76  

Nevyhovující  0  

7.3. Příměstská autobusová doprava 

Část dopravní obslužnosti je hrazena dopravcům podle km výkonů, část dopravní obslužnosti je hrazena formou 

příspěvku Moravskoslezskému kraji (v návaznosti na ukončená výběrová řízení MS kraje na dopravce pro oblast 

Českotěšínsko a oblast Orlovsko). 

Tabulka 32 Roční náklady na dopravní obslužnost, zdroj OKS 

 2015 2016 2017 2018 - Předpoklad 

Náklady na dopravní obslužnost v Kč 3 000 000 3 000 000 3 739 029 4 187 307 

 

Příměstskou autobusovou dopravu tvoří 34 linek PAD z nichž 26 je integrováno v IDS. Základní trasa 

příměstských linek vede ulicí 17. listopadu na Dlouhou třídu. Za zastávkou Město, střed se z této základní trasy 

odděluje trasa linek ve směru na Horní Suchou a Karvinou ulicí Dělnickou přes Prostřední Suchou. Základní trasa 

dále pokračuje Hlavní třídou k nádraží. Odtud nejvíce linek pokračuje směrem na Ostravu, resp. Frýdek - Místek, 

a to buď zastávkovou trasou přes Šumbark a Šenov nebo přímo po silnici I/11. Další trasa od nádraží vede ulicí 

Orlovskou přes Dolní Suchou směrem na Orlovou. 

Část příměstských linek však vede z autobusového nádraží opačným směrem po Těšínské ulici přes Bludovice 

směrem na Těrlicko a Český Těšín. Jiná skupina linek vede přes Bludovice Frýdeckou ulicí směrem k Žermanické 

přehradě a variantně i na Frýdek-Místek. 

Některé příměstské linky však mají své odlišné individuální trasy. 

Výčet linek PAD je dostupný v dokumentu Městská hromadná doprava Havířov - technickoekonomická analýza, 

2018. 

Autobusové nádraží bylo rekonstruováno v roce 2014. 

7.4. Senior Taxi 

Zastupitelé města schválili na svém zasedání v prosinci 2016 zcela novou zdravotně-sociální službu - SENIOR 

DOPRAVU.   

Od ledna 2017 ji obyvatelům města Havířov nabízí Oblastní spolek Český červený kříž Karviná. Osobní přepravu 

mohou osoby starší 75 let využít pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo úřadů 

státní správy či samosprávy.   

Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři, nemají nárok na sanitní 

vozidlo, mají daleko na autobusovou zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. Výhodou služby 

je to, že je cenově přístupná. Řidič je proškolený z předlékařské první pomoci a asistenčních služeb, ve vozidle je 

nadstandardně vybavená lékárnička. Občan nepotřebuje průkaz TP, ZTP, ZTP/P.  
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Dle příslušného zákona o silniční dopravě nelze vybírat peníze od zákazníků hotově, proto je nutno tuto 

záležitost řešit pomocí nákupu permanentek na jednotlivé jízdy. Permanentku je možno zakoupit přímo u řidiče 

nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná. Každá jednotlivá jízda stojí 20 Kč. V případě, že osoba 

potřebuje doprovod, jeden doprovod má jízdu zdarma. Maximálně je možné vybrat 6 jízd měsíčně v jednom 

směru.  

Senior dopravu je možno využít v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hodin. Objednávky a informace získáte na 

telefonním čísle 607 752 550.  

Senior dopravu ČČK finančně podpořilo statutární město Havířov částkou přesahující 350 000 korun.
25

 

8. Železniční doprava 

Havířovem prochází trať 321 Opava - Ostrava - Havířov -Český Těšín na které jsou provozovány linky S v rámci 

IDS MSK a linky Regiojet do Prahy. V rámci IDS je havířov provozován v zóně 40, kam spadají železniční zastávky 

a stanice Havířov, Havířov střed, Havířov Suchá a Horní Suchá.  

 

Obrázek 33 Mapa železničních tratí Moravskoslezského kraje, zdroj cd.cz 

Železniční zastávka Havířov střed byla zprovozněna v roce 2017, proto jsou doloženy sčítání z let 2016 a 2018. 

                                                                 

25 zdroj: www.havirov-city.cz 
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Tabulka 33 Průměrný denní obrat na železničních zastávkách a stanicích ve vlacích ČD, zdroj ČD a.s. 

Zastávka/stanice 2016 (průměr Po-Pá) 2018 (průměr Po-Pá) 

Havířov 2 965 2 527 

Havířov střed - 449 

Havířov-Suchá 651 569 

Horní Suchá 301 267 

Šenov 67 65 

Obrat ve vlacích Regiojet je vypočítán ve stanici Havířov na 473 cestujících za den.
26

 

 

Obrázek 34 Návrh úprav terminálu dle dokumentace Přednádražní prostor Havířov, DaF - PROJEKT s.r.o., prosinec 2016. 

Dle SŽDC
27

 je na období 11/2019 naplánováno zřízení informačních systémů ve stanici Havířov, které navazuje 

na rekonstrukci stanice v roce 2018. 

                                                                 

26 Dle sčítání 3.4.2018 zdroj: Zpracování relevantní dopravně-inženýrské analýzy kapacitního řešení parkoviště 
odpovídající jeho využitelnosti pro podporu multimodality v dané lokalitě pro stavbu - " Přednádražní prostor 
Havířov" 

27 Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2018 1. změna, zdroj szdc.cz 
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Obrázek 35 Mapa linek S v rámci železniční dopravy IDS MSK, zdroj: kodis.cz 

9. Pěší doprava 

Stav sítě pěších tras je hodnocen ve výkresové příloze základní síť pěších tras. Ta je hodnocena ve 3 úrovních, 

vyhovující, částečně vyhovující a nevyhovující. Nehodnoceny jsou sdružené stezky pro pěší a cyklisty, které 

nejsou svým charakterem vhodné pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Pro hodnocení jsou využita kritéria ČSN 736110 a vyhl. 389/2009 Sb. 

Vyhl. č. 389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, která nahradila vyhl. 

č. 361/2001 Sb., popisuje technické nároky na chodníky a přechody pro chodce. Jsou zde zmíněny dovolené 

šířky, délky, sklony, zajištění vodící linie, podmínky oddělení prostorů jednotlivých druhů doprav a mnoho 

dalšího. Vyhláška je závazná pro nové stavby. 

Norma ČSN 736110 Projektování místních komunikací uvádí normové parametry pro výstavbu chodníků, 

přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Norma má v ČR doporučující charakter pro nové stavby a udává 

standard dnešní doby. 

Základní nedostatky pěší sítě jsou délky přechodů, které mají být pro neřízený přechod do 7 m, pro řízený 

přechod pak 12 m. Překročení délky přechodu je důvodem pro hodnocení stavu jako nevyhovující stejně jako 

nedodržení rozhledu přechodu nebo vysoká obruba nedovolující pohyb osobám na vozíku. 

Částečně vyhovující jsou zejména místa nedostatečně řešena pro osoby se sníženou schopností orientace. 

Jedná se zejména o chybné či žádné provedení signální a varovných či nedostatečné umělé vodící linie. Dalším 

kritériem je kvalita krytu. V případě, že kryt má významné poruchy, není dodržen max. sklon, je chodník 

hodnocen jako částečně vyhovující. 
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Vyhovující chodník je ten, který splňuje požadavky na kryt, má dostatečné dimenze a poskytuje bezpečný 

pohyb pro pěší. 

Obdobně jsou hodnoceny zastávky veřejné dopravy. Hodnocení je provedeno ve výkresové příloze. 

Pěší síť města je ve velké většině vyhovující. Nevyhovující je zejména místa, která byla v minulosti osazena 

chodníkem, který byl zabrán ve prospěch parkování. Pěší jsou tedy nuceni chodit po vozovce ve vyznačených či 

nevyznačených obytných ulicích. Příkladem je ulice Osvoboditelů, Česká apod. 

Částečně vyhovující chodníky, tj. s nevyhovujícím krytem jsou zejména na Šumbarku na ulici Lidická. 

Samostatnou skupinou jsou přechody pro chodce, které v mnoha případech nesplňují podmínky pro bezpečné 

přecházení. Odděleně je nutné vnímat přechody pro chodce přes 2 souběžné jízdní pruhy, které jsou historicky 

umístněny na Hlavní a Dlouhé třídě. Tyto přechody jsou vyhovující svou délkou, ale nevyhovující počtem 

přecházených pruhů. V hodnocení jsou označeny zeleně, jelikož se nepředpokládá jejich kompletní přestavba k 

osazení SSZ ani zrušení těchto přechodů ani snížení počtu pruhů. Možnou úpravou je zřízení míst pro 

přecházení na vybraných přechodech a na vybraných přechodech zřízení SSZ.  Přechody přes 4 jízdní pruhy bez 

středního dělícího ostrova jsou hodnoceny jako nevyhovující. 

 

Obrázek 36 Nasvětlení přechodů 

9.1. Podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Vhodné podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace standardizuje vyhl. 398/2009 Sb. 

Ta byla použita jako jeden z podkladů pro hodnocení pěších tras. Pohyb osob můžeme rozdělit na problematiku 

pohybu osob se sníženou schopností pohybu, zde patří osoby hůře se pohybující, které obtížně zdolávají 

výškové rozdíly. Patří zde osoby pohybující se pomocí holí, na vozíku, matky s kočárky či malé děti a senioři. 

Druhou skupinu tvoří osoby se sníženou schopností orientace, které obtížně rozeznávají bezpečný prostor 
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chodníku a ostatní "nebezpečný prostor" pojížděný vozidly či mají problémy se zrakovou orientací v terénu. Do 

této skupiny spadají zejména osoby se zhoršeným zrakem a osoby nevidomé. 

 Obě skupiny osob mají specifické požadavky na řešení pěších tras.  

Nejčastějším problémem osob se sníženou schopností pohybu jsou v Havířově přechody pro chodce a místa pro 

přecházení, které mají vysokou obrubu, či při snížení obruby byla použita obruba s oblou hranou. Dalším 

problémem jsou praskliny v krytu chodníku. Takto označená místa jsou v hodnocení tras zobrazena červeně - 

nevyhovující. Problémem na zastávkách MHD bývá nízko položená nástupní hrana, ze které je obtížné nastoupit 

do nízkopodlažního vozidla. 

Nejčastějším problémem osob se sníženou schopností pohybu je nedostatečné či chybné provedení varovných 

a signálních pásů na přechodech pro chodce a na místech pro přecházení.  

Varovné pásy plní roli oddělení bezpečného a nebezpečného prostoru. Signální pásy plní roli umělé vodící linie 

a v místech přechodu či místa pro přecházení by měly být v ose přechodu, pokud směřují jinam, je to závažná 

závada, kterou je nutné odstranit.  

Varovné a signální pásy musí být mimo jiné v barevně kontrastním provedení oproti okolnímu povrchu, což 

není v některých místech v Přerově splněno. 

9.2. Pěší zóna 

Pěší zóna je zřízena na náměstí Republiky. Její délka je 332 m. Po její severní hraně je vedena automobilové 

doprava. Toto řešení známe také např. ze Zlína. V parteru pěší zóny jsou obchody. 

10. Cyklistická doprava 

10.1. Základní kostra sítě 

Základní kostra sítě neboli základní komunikační síť cyklistické dopravy je stanovena ve výkresové části. Vychází 

z dostupných podkladů a byla upravena dle stavu 2018. 

Turistické cyklistické trasy jsou v Havířově vedeny ze jihovýchodu na severozápad kolem zástavby města ze 

severu trasou 6098 a z jihu trasou 56. Na ni navazuje trasa 6064 ve směru Vratimov. Spojení s Petřvaldem je po 

trase Petřvald B. 

Tabulka 34 Regionální a dálkové turistické cyklotrasy 

Číslo Trasa 

56  Bukovec - Těrlicko - Havířov - Orlová - Bohumín 

6064 Havířov - Vratimov 

6098 Havířov 

Petřvald B Havířov - Petřvald 

Základní síť cyklotras doplňuje turistické trasy neznačenými trasami přes město. Cílem je zajistit kvalitní a 

bezpečné dopravní spojení mezi jednotlivými částmi města a mezi centrem - bydlením - výrobou - službami a 

školami.   

Základní síť doplňují oblasti zklidnění dopravy v rámci zón 30 a obytných zón. 

Základní síť je dlouhodobě budována a rozvíjena. V poslední době se priority soustředily na zřízení cyklostezek 

na Dlouhé třídě a také na trase 56 ve směru na Žermanice. Vyřešen byl také dříve nevyhovující úsek mezi 
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"velkou okružní křižovatkou" a Šumbarkem, který dovolí napojení multimodálního terminálu žst. Havířov na 

cyklistickou síť.  

 

Obrázek 37Základní síť cyklistických tras. 

Z Havířova není provozován žádný cyklobus. Dálková doprava s koly je tak zajišťována železniční dopravou. 

Hlavní rekreační cíle obyvatel Havířova jsou přehrady Těrlicko a Žermanice vzdálené cca 30 min. jízdy na kole. 

Bohužel k těmto turistickým cílům dosud neexistuje bezpečná cyklostezka. 

Výzvou je také chybějící kvalitní cyklistické propojení mezi Horní Suchou a Havířovem podél toku Sušanka. 

11. Statická doprava 

11.1. Odstavování vozidel v bytové zástavbě  

Stará bytová zástavba je specifickým problémem města. Bytový fond byl v minulosti realizován bez potřebného 

počtu parkovacích stání, které dnes chybí. Z tohoto pohledu stará zástavba nesplňuje dnešní požadavky 

bydlení. Proto je nutné se kapacitou odstavných ploch zabývat. V případě obměny bytového fondu budou s  

novými byty realizována také potřebná parkovací stání. V případě, že bude stávající bytový fond zachován je 

vhodné řešit nedostatek stání parkovací politikou. 

Průzkum odstavování vozidel (parkování) byl proveden v měsíci květnu v běžném pracovním dni. Odstavená 

vozidla v bytové zástavbě byla sčítána v období 21:00 - 1:00 hodin. Bylo sledováno počet vozidel odstavených v 

souladu se zákonem, počet vozidel odstavených nelegálně, počet volných parkovacích míst. 
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Za období 2006 - 2018 vzrostl stupeň automobilizace v bytové zástavbě o 59,5% z 146 vozidel na 1000 obyvatel 

na 234 vozidel na 1000 obyvatel. Tato hodnota je velmi nízká v porovnání s jinými městy.  

V současné době je odstavení vozidla řešeno zejména volným stáním na terénu. Většina parkovacích ploch je v 

majetku města. Předpokládá se, že v budoucnu bude pro zajištění obsluhy nutné vybudovat až 2x více 

odstavných míst. Rezerva volných míst je 16,5% za předpokladu tolerování nelegálního stání, které tvoří 14,5% 

ze všech odstavených vozidel.   

Tabulka 35 Celkové údaje o automobilizaci a počtu nabídky a poptávky odstavení vozidla v bytové zástavbě 

Řádek Parametr Hodnota 

1 Počet obyvatel v řešeném území 2011 65055 

2 Počet obyvatel v řešeném území 2001 74991 

3 Počet vozidel legálně zaparkovaných 2018 11978 

4 Počet vozidel nelegálně zaparkovaných 2018 2036 

5 Podíl ilegálního parkování z celkové poptávky 2018 14,5% 

6 Počet volných stání 2018 2318 

7 Celková poptávka 2018 (ř3+ř4)  14014 

8 Celková nabídka 2018 (ř3+ř6) 14296 

9 % volné kapacity 2018 (1-ř7/ř8)*100 2% 

10 Celková poptávka 2006 10222 

11 Celková poptávka 2009 13287 

12 Průměrný roční nárůst počtu vozidel 2018/2006 3,09% 

13 Průměrný roční nárůst počtu vozidel 2018/2009 0,61% 

14 Průměrný roční nárůst počtu vozidel 2009/2006 10% 

15 Stupeň automobilizace 2006 146 

16 Stupeň automobilizace 2009 193 

17 Stupeň automobilizace 2018 233.6 
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Obrázek 38 Stupeň automobilizace v jednotlivých částech města 05/2018. 

11.2. Parkování vozidel 

Havířov díky liniové struktuře a rozložením funkčních ploch nemá takové problémy s parkováním v centru 

města jako známe z historických měst typu Praha, Brno, Olomouc apod. 

Zpoplatněná parkoviště jsou z obou stran magistrátu, na Dělnické ulici u OD Elan, na Dlouhé třídě před poštou a 

od roku 2017 na zpoplatněném parkovišti za polyfunkčním domem mezi Beethovenovou a Fibichovou ulicí. 

Na všech těchto parkovištích platí jednotná cena 20 korun za každou započatou hodinu parkování. U OC Elan 

jsou první dvě hodiny zdarma a u magistrátu je zdarma první půlhodina. Platí se ve všední dny od 8 do 18 hodin, 

v sobotu od 8 do 12 hodin. 

V centru funguje parkovací dům u OC Elan. 

Město chystá rozvoj detektorů na zpoplatněných parkovištích. Detekování volných parkovacích míst je prvním 

krokem k rozšíření placeného parkování v celém území města. Vedení havířovského magistrátu už s touto 

myšlenkou přišlo dříve. Podle tehdejšího záměru by si lidé mohli u města za roční poplatek pronajmout 

parkovací místo v místě svého bydliště a toto místo pak v době, kdy ho nevyužívají svým vozidlem, 

prostřednictvím mobilní aplikace za úplatu pronajímat dalším motoristům. 

V anketě Deníku čtenáři vyjádřili s takovým návrhem nelibost. A měli k němu i komentáře: "Radní by měli 

vytvářet podmínky, aby se lidem ve městě žilo dobře a aby se přistěhovávali noví obyvatelé. V Havířově by mělo 

být bezplatné parkování bonusem, podobně, jako se teď radnice podbízí levným nájemným nebo rozdáváním 

karet k bezplatné dopravě pro dojíždějí za prací. Až zpoplatní parkování před domy, tak budou mít lidé o další 

důvod více, aby se odstěhovali za hranice města. Konšelé by si měli dobře spočítat, zda se jim vyplatí vybírat 
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poplatky za parkování a současně přicházet o obyvatele, ze kterých má město příjem z daní a jim samotným se 

podle počtu obyvatel vypočítávají platy.
 28

 

11.3. P+R, K+R 

Parkoviště P+R v Havířově chybí. V současnosti se připravuje realizace P+R u nádraží Havířov, kde by mělo být 

realizováno 129 stání pro multimodální dopravu. Z toho budou 3 stání K+R. 

V žel. zastávce Havířov střed lze uvažovat s odstavením vozidla u OC Kaufland. Docházková vzdálenost je cca 

100m. 

U Autobusového nádraží lze uvažovat s odstavením vozidla u CO Kaufland. Docházková vzdálenost je cca 120 

m. 

Dále je vhodné uvažovat o K+R u základních a mateřských škol. 

Tabulka 36 Přehled mateřských škol, zdroj Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021 
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Československé 

Armády 
  77 3 77 26 100 77  3 77  26 100 

Horymírova   100 4 100 25 100 100  4 100  25 100 

Karla Čapka MŠ Lípová          70  2 54  27 77 

Lípová   76 3 76 25 100 76  3 73  24 96 

Místní MŠ Petřvaldská 50 2 50 25 100 50  2 50  25 100 

Na Nábřeží ZŠ Na Nábřeží 46 2 46 23 100 46 2  46  23 100 

A.S. Puškina   96 4 96 24 100 96  4 96  24 100 

Radniční   104 4 104 26 100 104 4 104  26 100 

Resslova   78 3 78 26 100 78 3 78 26 100 

Sadová MŠ Petřvaldská 44 2 44 22 100 44  2 44  22 100 

Sukova   78 3 78 26 100 78  3 78  26 100 

Švabinského   69 3 69 23 100 69  3 69  23 100 

U Stromovky   66 3 66 22 100 66  3 66  22 100 

Balzacova   105 4 105 26 100 112  4 108  27 96 

Čelakovského   72 3 72 24 100 72  3 72 24 100 

Emila Holuba   116 5 108 22 93 116  5 108 22 93 

                                                                 

28
 Zdroj: https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/parkovani-cekaji-v-listopadu-novinky-20171130.html 
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Kosmonautů   84 3 84 28 100 84 3 84  28 100 

Přímá   134 5 123 25 92 134  5 132  26 99 

Frýdecká ZŠ Frýdecká 25 1 25 25 100 25  1 25 25 100 

Selská ZŠ Selská 25 1 23 23 92 25  1 25  25 100 

Mládí   155 6 155 26 100 155  6 155  26 100 

Moravská   133 5 133 27 100 133  5 133  27 100 

Okružní   75 3 75 25 100 75  3 75  25 100 

Petřvaldská   125 5 125 25 100 125  5 125  25 100 

U Jeslí   68 3 68 23 100 68  3 68  23 100 

U Topolů   60 3 60 20 100 60  3 60  20 100 

U Školy  MŠ Moravská 25 1 24 24 96 25  1 25  25 100 

Občanská ZŠ Frýdecká 25 1 25 25 100 25  1 25  25 100 

U Křížů  ZŠ Zelená  40 2 40 20 100 40  2 40  20 100 

Celkem Havířov   2151 87 2129 24 99 2228 89 2195 25 99 

 

Tabulka 37 Přehled základních škol, zdroj Koncepce rozvoje školství v Havířově na léta 2014-2021 

ZŠ na ulici 
Kapa-

cita 

školy 

 

Počet žáků podle stavu k 30.9. - výkaz o základní škole 

 

Využití 

kapacity 

školy 2003

/ 

2004 

2004

/ 

2005 

2005

/ 

2006 

2006

/ 

2007 

2007

/ 

2008 

2008 

/ 

2009 

2009 

/ 

2010 

2010

/ 

2011 

2011

/ 

2012 

2012 

/ 

2013 

2013 

 / 

2014 

1. máje 760 708 675 642 638 681 697 688 685 668 646 647 85% 

Gorkého 530 476 486 485 463 463 469 453 446 427 427 457 86% 

Marušky 

Kudeříkové 550 696 605 515 499 456 536 491 435 417 370 357 65% 

Na Nábřeží 520 535 484 443 407 383 369 379 387 376 359 374 72% 

Vitězslava 

Nezvala  0 430 414 366 331 191 Zrušena  

Žákovská 500 574 562 545 516 464 458 429 407 410 399 394 79% 

Františka 

Hrubína 400 356 329 307 312 307 290 273 267 295 320 334 84% 

Karolíny Světlé 450 503 474 465 440 423 401 383 367 353 364 382 85% 

Mládežnická 600 562 550 530 534 525 537 540 516 514 534 542 90% 

Frýdecká 330 207 207 207 208 222 229 227 228 237 258 255 82% 
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Občanská   11 13 13 10 12 13 15 20 20 18 17 

Selská 90 87 83 80 78 74 68 63 60 58 58 55 61% 

Generála 

Svobody 650 749 760 735 659 634 584 551 551 532 524 509 78% 

Jarošova 360 464 429 401 369 371 349 316 285 260 257 233 65% 

Marie 

Pujmanové 450 518 476 443 401 391 372 374 365 348 371 361 80% 

Moravská 500 911 816 741 664 598 520 452 424 394 410 408 82% 

Školní 300 414 350 301 273 260 227 205 208 197 175 165 55% 

Kapitána Jasioka 300 361 354 328 284 264 222 193 196 195 189 184 61% 

Zelená 75 30 32 40 53 61 69 73 65 61 66 66 88% 

 

Celkem Havířov 7365 8592 8099 7587 7139 6780 6410 6105 5912 5762 5745 5740 78% 

12. Dopravní nehodovost 

 Dopravní nehodovost je jedním z negativních dopadů dopravy. Způsobuje hmotnou školu a škodu ze zranění. 

Analýza mapuje vývoj nehodovosti ve městě Havířově za období podlesních 5-ti let. Samostatně jsou 

hodnoceny nehody celkem, nehody chodců a nehody cyklistů.  

Tabulka 38 Nehody celkem za roky 2013 - 2017 ve městě Havířově, zdroj Policie ČR 

 Nehody Lehká zranění Těžká zranění Smrtelná zranění 

2013 352 118 20 1 

2014 329 104 17 1 

2015 370 132 12 2 

2016 340 102 8 0 

2017 386 83 9 0 
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Z vývoje nehodovosti lze říci, že počet nehod celkem mírně roste o 1,9% ročně. To je menší tempo než nárůst 

stupně automobilizace. Následky nehod se snižují. U lehkých zraněních jsme zaznamenali pokles o 5,9% ročně a 

u těžkých zranění je roční pokles 11%. Smrtelné nehody se v posledních 2 letech v Havířově nestaly.   

 

Graf 8 Nehody celkem za roky 2013 - 2017 ve městě Havířově, zdroj Policie ČR 

Nehody chodců nebo chceme-li nehody s chodci shrnuje následující tabulka. Z hodnocení vyplývá, že trend 

počtu nehod i jejich závažnosti je klesající. Počet nehod s chodci klesá v průměru o 7,5% ročně, lehká zranění 

chodců klesají o 4% ročně a počet těžkých zranění chodců klesá o 10% ročně. 

Tabulka 39 Nehody s chodci za roky 2013 - 2017 ve městě Havířově, zdroj Policie ČR 

 Nehody Lehká zranění Těžká zranění Smrtelná zranění 

2013 32 20 12 1 

2014 31 23 9 0 

2015 24 15 6 1 

2016 22 18 4 0 

2017 20 16 6 0 
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Graf 9 Nehody s chodci za roky 2013 - 2017 ve městě Havířově, zdroj Policie ČR 

Počet nehod cyklistů klesá ročně o 6%. Počet nehod cyklistů s lehkými zraněními klesá o 8% ročně. Těžká 

zranění stagnují okolo 2 nehod ročně. Smrtelná zranění cyklistů se v hodnoceném období nevyskytla. 

Tabulka 40 Nehody cyklistů za roky 2013 - 2017 ve městě Havířově, zdroj Policie ČR 

 Nehody Lehká zranění Těžká zranění Smrtelná zranění 

2013 17 13 0 0 

2014 8 5 2 0 

2015 12 10 0 0 

2016 16 12 1 0 

2017 12 8 2 0 
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Graf 10 Nehody cyklistů za roky 2013 - 2017 ve městě Havířově, zdroj Policie ČR 

Z hlediska struktury zabírají nehody s chodci 5% z celkového počtu nehod. Nehody cyklistů zabírají 3% z 

celkového počtu nehod. U nehod se zraněním zabírají chodci 23% a cyklisté 11% z celkového počtu nehod se 

zraněním. Lze tedy tvrdit, že podíl nehod se zraněním chodců a cyklistů je nezanedbatelný. V roce 2017 byl 

podíl chodců na těžkých zraněních 66%. Cyklisté v roce 2017 zaujímají podíl 22% z Těžkých zranění. 

 

Obrázek 39 Nehody se zraněním  s chodci vlevo, nehody zaviněné chodci vpravo, období 2013 - 2017, zdroj Policie ČR 
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Obrázek 40 Nehody se zraněním cyklistů za období 2013 -2017, zdroj Policie ČR 
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Obrázek 41 Nehody se zraněním za období 2013 - 2017, Zdroj Policie ČR 

Z hlediska hodnocení nehodových úseků a jejich závažnosti je nutné vyzdvihnout ulice Hlavní třída, Těšínská, 

Dlouhá třída a Národní třída, kde jsou nehody s těžkými zraněními. Zejména se jedná o nehody s chodci.  

Z hlediska smrtelných zranění bylo za 5 let zaznamenáno: 

• Chodec na přechodu ( řidič pod vlivem drog) 

• Nepřiměřená rychlost (srážka s pevnou překážkou) 

• Vjetí do protisměru (bez řidičského oprávnění) 

• Sražení chodce ( TAXI nepřiměřená rychlost v noci s VO) 

Jedná se tedy o nehody zapříčiněné chováním řidičů a nikoli závadou v dopravní infrastruktuře.  
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Obrázek 42 Nehody se smrtelnými zraněními za období 2013 - 2017, zdroj Policie ČR 

13. Analýzy konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na 

sledované indikátory 

13.1. Sledované indikátory 

Indikátory Bílé knihy 

Referenční hodnoty pro dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 60 % 

• Snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na polovinu; 
postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050; do roku 2030 dosáhnout ve velkých městech 
zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu CO2 

• 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy 
dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to mělo být více než 50 %. 
Napomoci by tomu měly i účinné a zelené koridory pro nákladní dopravu. Splnění tohoto cíle si rovněž 
vyžádá zavedení vhodné infrastruktury. 

• Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po železnici. 
• Snížit do roku 2050 počet úmrtí v silniční dopravě téměř na nulu. V souladu s tímto cílem usiluje EU o 

snížení dopravních nehod do roku 2020 na polovinu. 

Indikátory PUMM Havířov budou upřesněny dle opatření návrhové části. 
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14. Prognóza a zhodnocení vývoje pro výhledové období 

Dle prognózy počtu obyvatel bude při zachování trendu v ORP Havířov v roce 2035 76 tis. obyvatel, v roce 2040 

pak 72 tis. obyvatel. Počet obyvatel se sníží oproti roku 2016 o 17,9%. 

Současně bude pokračovat nákup vozidel o 0,6 - 3,0% ročně.     

 

Graf 11 Prognóza počtu obyvatel 

Tabulka 41 Prognóza počtu obyvatel v bytové zástavbě, počtu vozidel a stupně automobilizace 

Rok Počet vozidel Obyv. v bytové zástavbě Stupeň automobilizace 

2020 14575 59241 246.0 

2025 16091 56758 283.5 

2030 17766 54276 327.3 

2035 19615 51794 378.7 

2040 21657 49312 439.2 

Z prognózy je zřejmé, že stupně automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, která je ukotvena v územním plánu 

bude dosaženo kolem roku 2038. Za předpokladu, že město Havířov ztratí v bytové zástavbě cca 10 tis. obyvatel 

a bude vybudováno cca 7 tis. nových parkovacích míst. V případě, že budou tolerovány stávající nelegální stání 

pak zbývá (vybudovat či tolerovat) dalších cca 4800 míst. Pokud nebudou vybudovány nová parkovací místa, 

zvedne se podíl nelegálního stání ze současných 14,5% na 32,7% tj. zhruba na dvojnásobek.  

14.1.Prognóza spotřeby ropy 

Slušný stav světové ekonomiky nahrává vyšší spotřebě komodity a očekává se, že poptávka po ní bude ještě 

stoupat. Podle amerického ropného gigantu ExxonMobil stoupne do roku 2040 poptávka po ropě o 25 procent. 

„Rostoucí ekonomiky a lepší situace střední třídy budou v nadcházejících 25 letech stát za rostoucí poptávkou 

po energii i při důrazu na životní prostředí,“ uvedl v každoročním energetickém výhledu šéf Exxonu Rex 

Tillerson.
29

 

                                                                 

29 Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/opec-omezil-tezbu-ropy-a-jeji-cena-sla-nahoru-americti-tezari-a-ceny-ropy-1oe-
/eko-zahranicni.aspx?c=A170109_2297407_eko-zahranicni_rts [9. 1. 2017] 
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14.2.Prognóza mobility obyvatel 

Dle průzkumu dopravního chování je mobilita v Havířově charakterizována 2,23 cest za den a osobu. 

Předpokládáme, že v budoucnu dojde ke zvýšení počtu cest na osobu k hodnotě 3,5 cest za den. 

Potenciál pro zvýšení počtu cest je charakterizován zvýšením o 56%. Tento potenciál bude využit pouze v 

případě ekonomického růstu, který se promítne mimo jiné také do mobility seniorů obdobně jako je tomu ve 

vyspělých zemích. 

15. Vyhodnocení vlivu na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí je převzato z dokumentace Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - 

aktualizace 2015, který analyzuje a navrhuje opatření na síti silnic a železniční tratě 321, které jsou v havířově 

největším nositelem intenzit dopravy tím i nežádoucích vlivů z dopravy. 

 

Obrázek 43 Lokalizace všech vymezených kritických míst ze silniční dopravy, zdroj Akční hlukový plán aglomerace 
Ostrava, 2015 

V rámci priority III je identifikováno pod pořadovým číslem lokality 89 v katastrálním území Horní Suchá na 

komunikaci II/475 opatření s názvem Orlovská III. 

Tiché oblasti v aglomeraci má dle legislativy za povinnost vymezit příslušný krajský úřad. Návrh možných 

tichých oblastí na území aglomerace Ostrava je zobrazen níže. 
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Obrázek 44 Možné vymezení tichých oblastí v lokalitě Havířova, zdroj Akční hlukový plán aglomerace Ostrava, 2015 

V rámci Programu na zlepšován kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A jsou 

doporučena opatření prodloužení Dlouhé směrově nerozdělenou silnicí II. třídy a přeložka I/11 Havířov - 

Třanovice (výhled). 

Dále je doporučena optimalizace trati 321 Ostrava - Havířov -Český Těšín. Ve vazbě na hromadnou dopravu je 

nutné zajistit dostatečný počet parkovacích stání P+R v klíčových přestupních bodech na veřejnou hromadnou 

dopravu. 

Pro ochranu širšího centra města je navrženo rozšíření stávající zóny zákazu vjezdu nákladních automobilů. Dále 

je doporučováno zvyšování kvality v systému veřejné hromadné dopravy a zajištění preference VHD, rozvoj 

alternativních pohonů ve VHD. Je podporováno zvýšení plynulosti automobilové dopravy. Je doporučeno zavést 

vozidla na alternativní pohon u vozidel provozovaných městem a jeho organizacemi vč. odstranění vozidel 

EURO 3 a jejich nahrazení vozidly EURO 6. 

Je také doporučována podpora carsharingu tj. sdílení vozidla.  

16. Přílohy - vypořádání připomínek 

Připomínky jsou vypořádány v samostatné příloze. 
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1. Úvod 

Připomínky zaslané v rámci zpracování analytické a návrhové části PUMM Havířov jsou vypořádán níže. 

2. Vypořádání připomínek veřejnosti  

Připomínky I. Smolková Šubová 

Dobrý den, 

 na hlavním autobusovém nádraží (poblíž rotundy) chybí stojan na kola. Mohl by být vedle nové zastávky, nebo 

ještě lépe, pod střechou rotundy, kde je osvětlení i kamery a místa taky dost.  

 Ráda bych si na tomto místě nechala kolo (na kterém přijedu z domu), a dále pokračovala autobusem např. do 

Ostravy. V některé dny pracuji na odpolední směny a vracím se domů až kolem 22.00, kdy k mému domu 

nejede MHD. Proto potřebuji jet na kole. U Kauflandu bych si kolo po celý den, do pozdních hodin, nenechala.  

Tam sice jeden stojan je, ale v jeho blízkosti se pohybují nedůvěryhodná individua a stále číhají, jaké kolo si tam 

kdo nechá, popř. jak slabý zámek tam kdo má.  

U autobusového nádraží jsou všude kamery, tam je to na odstavení kola ideální.  

Cyklisti si běžně zamykají kola k zábradlí podél rotundy, kde je ale počet míst omezen, navíc to tamní security 

nevidí ráda (vl. zkušenost).  

Dobrý den,  

 můj návrh se týká pěších, popř. cyklistů.  

V Havířově-Město se nachází zastávka Slezská (pod ulicí Klidná). Pod touto zastávkou je rozložen park (bez 

názvu).  

Má následující nedostaky: 

1. Nulové osvětlení - lidé jdoucí v ranních či večerních hodinách přes tento park domů, musí jít "poslepu". Z 

důvodu chybějícího osvětlení se na noc do parku stahují bezdomovci a opilci, což je hlavně v sobotu a neděli 

ráno vidět na velmi znečištěném prosředí, rozbité láhve atd.  

2. Lavičky v otřesném stavu - ve spodní části parku (na dětském hřišti) jsou lavičky již se rozpadající.  

3. Zanedbané a znečištěné dětské hřiště - na tomto hřišti je celkem nová klouzačka s houpačkou, na kterou ale 

nikdo nechodí. Prostor kolem ní je totiž zarostlý keři, nikdo to tu nestříhá. Vedle ní je pískoviště, na kterém si 

nikdo nehraje, neboť je poseto odpadky a špačky od cigaret. Ani zde není jediná lampa, tudíž je i toho dětské 

hřiště spíše noclehárnou pro bezdomovce.  

4. Chybějící lavičky - uprosřed parku vede cesta, hojně využívaná cyklisty i pěšími (vede k hospodě U Balonu, 

nebo také k řece Lučině). Podél této cesty není ani jedna lavička. Je mi opravud líto starých lidí, kteří tu jdou a 

nemohou si odpočinout. Ani maminka s kočárkem si podél cesty nemá kde sednout.  

5. Chybějící odpadkové koše -  na dětském hřišti není jediný koš, snad proto je tam tolik odpadků. Uprostřed 

parku podél té cesty bez laviček je jen 1, který je samozřejmě vždy přeplněný.  

Shrnutí: Tento park je veliký, krásný, denně jím prochází velký počet lidí, kteří by zde mohli nalézt místo pro 

relax. Park je ovšem zvelmi zanedbaný. Lidé jdoucí přes park marně očima hledají, kam si sednout, anebo, kde 

najít čisté místo. Tak jdou raději pryč.  

A já se ptátm: proč se zde nechala udělat dětská klouzačka, když se okolo ní nechali zarůst keře, takže už skoro 

zarůstá, a když si v blízkosti klouzačky rodiče nemají kde sednout? Navíc mezi odpadky si děti hrát nebudou. 
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Děkuji!  

Ivana Smolková Šubová.  

 

Vypořádání připomínky I. Smolková Šubová 

Návrh doplnění stojanů pro kola na autobusovém nádraží je součástí akčního plánu na 5 let.  

Návrh zlepšení parku mezi ulicemi Na Nábřeží, Na Fojtství a Selská jsme zařadili do aktivit pod opatřením C1 - 

Podpora pěších zón a stezek pro chodce. 

Návrh výstavby dětských hřišť není předmětem PUMM. 

Připomínky Svatopluk Kunčický 

Dobrý den, 

V návaznosti na probíhající "plán mobility"doprava ve městě Havířov navrhuji občané z ul. Selská:  

Zjednosměrnit část ulice Selská od křižovatky Na nábřeží x ul. Selská /býv. sběrna odp. surovin, po křižovatku 

Selská X ul Na lánech,.  - pro nadměrné využívání ul. Selská jako cyklistickou trasu vybudovat  po pravé straně 

cyklotrasu, když už se nepovedl projekt chodníku z let 2007 -2010 !   Dlouholetým sledováním je nutno 

konstatovat, že v průběhu zejména posledních  tří let došlo k enormnímu nárůstu průjezdu aut zejména 

osobních, ale i dodávkových a užitkových a to na denní průměr 5760 vozidel denně !  je třeba taky sdělit, že 

traktory, sekačky a jiné průmyslové stroje TS Havířov a údržby zeleně  projíždějí 70 až 90 x denně touto ulicí, 

mnohdy opravdu k zamyšlení , když vidíte, že vezou  " 1 křeslo"  !!   Ul. Selská se kromě jiného stala zkratkovou 

trasou pro obyvatele Datyň, Domaslovic, a směru F.M..   Ačkoliv je po celé dělce ulice omezena rychlost na 30 

km  kontrola dodržování  byla ze strna PČ Rep. v posledních 2 letech 2x  naposledy 25. 7.t.r. , bohužel ze strany 

městské policie Havířov  ani jednou, i když se vybavila moderní měřící radarovou technikou ! Píšeme tento 

vzkaz předem, před setkáním 22.8, kde budeme dokládat další důkazy a návrhy pro další řízení.  za občany   

 ing. Svatopluk Kunčický   

Vypořádání připomínky Svatopluka Kunčického 

Nový chodník MK Selská - 2. etapa je zařazen do akčního plánu. Zjednosměrnění provozu na ulici Selské není 

možné z důvodu pojíždění ulice MHD v obou směrech. 

Připomínky Jan Dostal 

Dobrý den, 

 podávám podnět k možnému zvýšení počtu parkových míst v městské části Město. 

 V této městské části je zcela obvyklé „nelegální“ parkování vozidel resp. parkování vozidla mimo označená 

parkoviště. Bylo by vhodné tato místa zrevidovat a zvážit zlegalizování některých míst. 

 Příklad ul. Alšova – velká část vozidel jsou odstavena „nelegálně“ v blízkosti obytných domů, přestože zcela 

evidentně nebrání možnému průjezdu vozidel IZS. Obdobných míst je v této městské části celá řada. 

Shrnutí podnětu: Místa, která nebrání v průjezdu vozidel IZS označit vodorovným značením pro parkování 

(např. V10b, V10d), v opačném případě použít vodorovné značení zakazující stání (V12d). 

Vypořádání připomínky Jana Dostala 

V ulici Alšova jsou v místě jednosměrky zřízena kolmá stíní. Komunikace zde má 4,0 m mezi obrubami. Podélné 

parkovací stání má dle normy 2,0 m. Jízdní pruh pro vozidla IZS musí mít šířku 3,0m. Pro legalizaci podélných 
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stání bych navrhoval použít rozšíření zpevněné plochy o 1,0m vložením plastových rohoží do trávníku. 

Alternativně by bylo možné zpracovat projekt studii kompletní revitalizace, tu projednat s občany a postupovat 

dále v projektu DUR + DSP až do zdárné realizace. To je v souladu s navrhovanou koncepcí. Konkrétní řešení 

této ulice nebudeme do strategie vkládat, jelikož předpokládáme, že tato konkrétní lokalita může být v souladu 

s navrženými opatřeními řešena ex post zpracování PUMM.  V akčním plánu je navržena rekonstrukce 

vnitrobloku ulice Alšova. 

Připomínky Bajerová 

Zasílám nejen svou připomínku, mohu zde napsat, připomínku všech obyvatel II. etapy Havířova – Šumbarku, 

zvláště pak seniorů. Tato připomínka se týká chodníků na ulici Petřvaldská a Točny pro nástup a výstup z 

autobusů MHD č. 403, 409, 413, 415. Je zcela nevyhovující a zřejmě pro příslušná místa nesoucí v této sféře 

odpovědnost, v dohledné době neřešitelná. Podotknu jen, že se jedná o zastávky MHD, v blízkosti DPS GEN. 

SVOBODY 15, kde bydlí senioři s různým zdravotním omezením. V době, kdy je prioritou města vyjít vstříc 

obyvatelstvu v dopravní obslužnosti, by se tato tristní situace s nástupem a výstupem ve výše zmíněné lokalitě 

měla zohlednit a co nejrychleji přizpůsobit. Většina obyvatel, zvláště nyní po zavedení bezplatných jízd pro děti 

a seniory využívá právě MHD. Určitě není na škodu zamyslet se nad absurditou – na jedné straně umožníme 

cestování MHD pro děti a seniory zdarma, což všichni kvitují, na druhé straně neodstraníme překážky, které 

zvláště seniorům znepříjemní nástup a výstup. K MHD č. 415 dodám jen tolik, že hodinový interval je málo, 

potřeba úpravy v době cestování obyvatel všech skupin k lékaři. 

Vypořádání připomínky paní Bajerovové 

Petřvaldská točna byla navržena k rekonstrukci (doplnění nástupiště). Je navržena v akčním plánu k prioritní 

přípravě a realizaci. 

Připomínky Radana Freislerová 

V rámci zlepšení dopravní obslužnosti na území města by to mělo pamatovat a zohlednit občany (starší i ty 

mladší) bydlící v lokalitě „sedmička“, tj. za lesoparkem Stromovka. Do dnešních dnů je dopravní obslužnost busy 

č. 406 a nověji č. 415, které jezdí ve „špičce“ v pracovních dnech ve 20 a 30 minutových intervalech 

(bus.č.406)bus č.415 dokonce v hodinových intervalech, dost tristní a nedostačující. O obslužnosti v době 

víkendů a státních svátku ani nemluvě (hodinové intervaly). Zkrátka jako na vesnici.V této lokalitě stojí 1 velká 

základní škola se školou alternativní, 1 mateřská školka, 2 penziony, zdravotní středisko. Kdo ze starší generace 

se potřebuje dostat ráno do nemocnice, cestu si musí pečlivě naplánovat,a k tomu se v ranní špičce dostat do 

autobusu. 

Vypořádání připomínky Radany Freislerovové 

MHD je provozována s ohledem na výši krytí prokazatelné ztráty a na potřeby hromadné přepravy osob. Pro 

seniory je dostupná také doplňková služba senior taxi, která je dopraví do nemocnice k lékaři. Interval obsluhy 

20 minut je adekvátní velikosti obsluhovaného území. "Na vesnici" jezdí v rámci dopravní obslužnosti MSK 

zpravidla 2 spoje denně. 

Připomínky Eduard Panák 
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Vypořádání připomínek Eduarda Panáka 

Analýza dopravní situace při odstavování vozidel v bytové zástavbě je řešena v analytické části. Souhrnné 

vyčíslení nabídky a poptávky je na straně 80 analytické části. Ve městě v bytové zástavbě denně parkuje 11 978 

legálně a 2036  nelegálně. Volná celková kapacita parkovacích ploch je 2318. V případě, že by všichni parkovali 

svá vozidla v souladu se zákonem je převis nabídky cca 2%. Průměrný roční nárůst počtu vozidel je odhadován 

na 3,09% tj. cca 433 ročně. Dle průzkumů je vhodné řešit parkování v hromadných garážích  cca 1082 místy. 

Výstavba stání v parkovacích domech jsou 10x dražší než výstavba stání na terénu. Vzhledem k výše 

jmenovaném navrhujeme v rámci PUMM navyšovat počet stání pro snížení deficitu vzniklého v době výstavby 

bytového fondu. Současně navrhujeme nepropojovat slepé ulice pro zamezení průjezdu vnitrobloky. V návrhu 

je možné řešit parkování ve 3 režimech rozvoje z hlediska zpoplatnění a 6 režimech z hlediska kapacity. 
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Výstavba parkovacích domů je zohledněna v návrhu řešení z hlediska kapacity. V rámci opatření B7 - Podpora 

výstavby parkovacích domů jsou podporovány malé objekty hromadných garáží realizovaná soukromým 

sektorem. 

Řadové garáže nepovažujeme za adekvátní řešení odstavování vozidel. Docházková vzdálenost pro dosažení 

parkovacího místa je strategií stanovena na 300 m v bytové zástavbě.  

Návrh na řešení parkování v parkovacích domech má realizační cenu více než 4,2 miliardy Kč bez DPH. 

Nepředpokládáme, že toto řešení je správné. 

Zjednosměrnění ulic obslužného charakteru je jednou z variant řešení potřeb odstavení vozidel. Za optimální 

považujeme oboustranné kolmé stání tam, kde je to územně možné.   

Návrh parkovací politiky by měl navazovat na návrhy PUMM po dosažení politického konsenzu. Možnost 

plošného zpoplatnění, které by zasáhlo 59 tis. bydlících je v návrhu varianty A dle návrhu z hlediska 

zpoplatnění. Jedná se o politické rozhodnutí. 

Připomínky Pavel Merta 

Souhrn připomínek k „Plánu rozvoje udržitelné mobility Město Havířov“ 

 

1. Zahrnout do „Plánu rozvoje…“ nový samostatný projekt „Životický dopravní uzel“, kde by byly 

komplexně řešeny všechny náležitosti i důsledky spojené s „obchvatem“, prodloužením ul.Dlouhé, překládkou 

I/11, vč. ekologických i organizačních důsledků, chodníky, pěší i silniční propojení Polan do centra Životic, 

mimoúrovňové propojení „vnitřku“ Těrlického motocyklového okruhu atd. 

2. Prosazovat tzv. „modrou variantu“ dle přílohy č.1 tohoto materiálu pro vedení obchvatu Havířova 

3. V případě neúspěchu bodu 1. prosadit dostatečné mimoúrovňové dopravní propojení části Polany na 

centrum Životic, a to jak pro pěší tak i vozidla 

4. Prosazovat urychlenou realizaci investiční akce „Prodloužení ul. Dlouhá“.  

5. V rámci řešení dopravního uzlu I/11, prodloužená Dlouhá a ul.Padlých hrdinů vyřešit mimoúrovňové 

propojení města Havířova s „vnitřkem“ závodního motocyklového okruhu. 

6. Propojit chodník pro pěší podél ul.Padlých hrdinů v úseku od chodníčku Mezi sady po Pacalůvku. 

7. Realizovat chodníky bez rozšíření komunikace podél ul. Zelená (od ul. Polany k ZŠ Zelená) a Přátelství. 

8. Vybudovat dostatečná a bezpečná parkoviště blízko u ZŠ i MŠ pro rodiče zabezpečující individuální 

bezpečnou dopravu dětí (chybí chodníky)  

9. Realizovat semafory na přechodech pro chodce na ul. Padlých hrdinů navíc s automatikou přepínání na 

červenou v případě nedodržení povolené rychlosti vozidel. 

10. Obnovit úvahu o realizaci malokapacitní linek MHD odlehlých obydlených částí jako Polany a Dolany. 

11. Zařadit mezi „nevyhovující křižovatky“  křižovatku ul.Dlouhá, Studentská, Okrajová u Merkuru. 

12. Řešit významný úbytek parkovacích míst na ul.Dlouhá od Permonu po Merkur v okamžiku realizace 

prodloužení ul. Dlouhá a jejího zprovoznění. 

13. Významně navýšit předpokládaný rozsah nově budovaných chodníků (2km je velice málo). 
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Vypořádání připomínek Pavla

ad 1 , Do návrhu koncepce automobilové dopravy byl vložen požadavek na souhrnné posouzení dopravních 

staveb a jejich dopadů v Životicích. 

Do návrhu bylo vloženo: " Stavby přeložky I/11, Prodloužené Dlouhé třídy a vyvolaných úprav komunikací 

navrhujeme k jednotnému  posouzení modelem dopravy souhrnně a budou stanoveny dopady posouzení vlivů 

na životní prostředí v kontextu těchto staveb jako celku. V rámci stavby 

stávající pěší a cyklistické vazby ve stávající kvalitě dostupnosti."

V plánu je zachovat propojení ulice Na Polanech mostem nad přeložkou I/11,která zde vede v zářezu.

ad 2, V návrhu není uvažováno s variantním řešením

ad 3, viz bod 1 

ad 4, Prodloužená Dlouhá třída je zařazena do seznamu aktivit. Není v akčním plánu k realizaci do roku 2023. 

Do roku 2023 předpokládáme projektovou přípravu. 

 ad 5, Stávající návrh řešení dostavby silničn

zajištěna průchodnost pro zachování závodů na Těrlickém závodním okruhu.

Obrázek 1 Těrlický závodní okruh, zdroj: 

http://media0.nolimit.cz/images/media0:5ae8301b65161.

ad 6, Doplňujeme návrh chodníku na ulici Padlých hrdinů od zastávky Životice U Křížku po propoj smíšenou 

stezkou pro pěší a cyklisty mezi sady.

ad 7,  Na ulici Zelenou doplňujeme návrh chodníku. Lokalitu kolem ulice Přátelství navrhujeme zařadit do 

obytné zóny ze stávající zón 30.  

města Havířov - Návrhová část 

a Merty 

ad 1 , Do návrhu koncepce automobilové dopravy byl vložen požadavek na souhrnné posouzení dopravních 

 

Stavby přeložky I/11, Prodloužené Dlouhé třídy a vyvolaných úprav komunikací 

navrhujeme k jednotnému  posouzení modelem dopravy souhrnně a budou stanoveny dopady posouzení vlivů 

na životní prostředí v kontextu těchto staveb jako celku. V rámci stavby požadujeme, aby byly zachovány 

stávající pěší a cyklistické vazby ve stávající kvalitě dostupnosti." 

V plánu je zachovat propojení ulice Na Polanech mostem nad přeložkou I/11,která zde vede v zářezu.

návrhu není uvažováno s variantním řešením I/11. Je navržena trasa v souladu s ÚP.

, Prodloužená Dlouhá třída je zařazena do seznamu aktivit. Není v akčním plánu k realizaci do roku 2023. 

Do roku 2023 předpokládáme projektovou přípravu.  

ad 5, Stávající návrh řešení dostavby silniční sítě umožňuje mimoúrovňové křížení přeložky I/11, čímž je 

zajištěna průchodnost pro zachování závodů na Těrlickém závodním okruhu. 

Těrlický závodní okruh, zdroj:  

http://media0.nolimit.cz/images/media0:5ae8301b65161.png/Pl%C3%A1n%20trat%C4%9B.png 

ad 6, Doplňujeme návrh chodníku na ulici Padlých hrdinů od zastávky Životice U Křížku po propoj smíšenou 

stezkou pro pěší a cyklisty mezi sady.  

Na ulici Zelenou doplňujeme návrh chodníku. Lokalitu kolem ulice Přátelství navrhujeme zařadit do 

ad 1 , Do návrhu koncepce automobilové dopravy byl vložen požadavek na souhrnné posouzení dopravních 

Stavby přeložky I/11, Prodloužené Dlouhé třídy a vyvolaných úprav komunikací 

navrhujeme k jednotnému  posouzení modelem dopravy souhrnně a budou stanoveny dopady posouzení vlivů 

požadujeme, aby byly zachovány 

V plánu je zachovat propojení ulice Na Polanech mostem nad přeložkou I/11,která zde vede v zářezu. 

Je navržena trasa v souladu s ÚP. 

, Prodloužená Dlouhá třída je zařazena do seznamu aktivit. Není v akčním plánu k realizaci do roku 2023. 

í sítě umožňuje mimoúrovňové křížení přeložky I/11, čímž je 

 

 

ad 6, Doplňujeme návrh chodníku na ulici Padlých hrdinů od zastávky Životice U Křížku po propoj smíšenou 

Na ulici Zelenou doplňujeme návrh chodníku. Lokalitu kolem ulice Přátelství navrhujeme zařadit do 
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ad 8, V rámci opatření C4 byla specifikována potřeba K+R následovně: " U školských zařízení budou budována 

parkoviště K+R pro vykládání a nakládání dětí. Doporučujeme zpracovat Koncepci parkovišť K+R u MŠ a ZŠ." 

ad 9, V rámci opatření B6 a v součinnosti s opatřením D2 - Dopravní výchova a osvěta je vhodné informovat 

veřejnost o měření rychlosti. Realizovat měření rychlosti a semafory s detekcí rychlosti projíždějících vozidel. 

Navrhujeme realizaci semaforu s automatickou detekcí rychlosti na ulici Padlých Hrdinů v místě přechodu a 

zastávky a na ulici Těšínské u zastávky Bludovice, Pod Kopcem. 

ad 10, Nové trsy linek MHD přes Polany jsou součástí návrhu. 

ad 11, Bylo doplněno. 

ad 12, Byly přidány chodníky v Životicích dle připomínek. 

Připomínky z veřejného projednání 

Připomínka 1: 

- naprogramování semaforu pro pěší od Elánu k Labužníku – není možné přejít silnici včas 

- dále chybně naprogramovaný přechod u Renety (od parku k Renetě) – krátký interval 

Připomínka 2: 

- u autobusového nádraží je semafor pro odbočení doprava 

- když se vyjíždí směrem na Těšín, tak tam svítí zelená barva cca 40 vteřin – je zde velmi malý prostor 

pro projezd autobusů a aut 

Připomínka 3: 

- parkování v Havířově – doporučuje parkování zpoplatnit pro dlouhodobé parkování okamžitě – město 

by získalo cca 2 mil. Kč/rok – občan má vytvořenu vlastní studii, která vytipovala cca 80 – 90 pakovacích ploch – 

výsledkem bude dostatečný počet finančních prostředků na výstavbu parkovacích domů 

- je zde cca 2700 garáží, které nejsou využívány, neboť lidé zdarma parkují před domem – po 

zpoplatnění by se ve městě uvolnilo cca 500 stojících aut 

- další připomínka k parkování – má to dvě roviny – po zavedení zpoplatnění i v centru města se centrum 

zřejmě ještě více vylidní (zejména u těch, kteří v centru nakupují) 

Připomínka 4: 

- Fibichova ulice – auta zde parkují ve žluté zóně a Policie ani město nejedná 

Připomínka 5: 

- v rámci nádražní budovy jsou nevyhovující lavičky ze 70.let – nevhodné např. pro postižené 

Připomínka 6: 

- v Životicích má vzniknout velký dopravní uzel – strategie přímo neřeší tento investiční záměr a 

případné aktivity, které z tohoto budou vyplývat; v PUMM jsou pouze dílčí střípky 

Připomínka 7: 

- chodníky v ulici U Skleníku (u Kauflandu) 

- chodníky v ulici Padlých Hrdinů 

- chodníky ve směru na Těrlicko (kvůli rekreantům) 

Připomínka 8: 
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- zpomalovací semafory při rychlosti nad 50 – toto doporučujeme zařadit do PUMM, neboť je to vhodné 

a efektivní řešení (příp. jiné automatické zklidňovací prvky) 

- dále ul. Dlouhá – má být výpadovka, ale nyní hustá stacionární doprava) 

- dále křižovatka napojená na ul. Dlouhou – je nebezpečná 

Připomínka 9: 

- zastávka MHD (BUS) U Točny na ul. Petřvaldská v Havířově – Šumbarku – je špatně řešená celá točna 

(chodník i zastávka) 

Připomínka 10: 

- rekonstrukce autobusového nádraží byla provedena špatně – úzké přístřešky, špatné řešení prodejního 

místa pro koupi jízdenek 

- dále je potřeba při pořízení nových přístřešků u zastávek MHD dbát na funkčnost (chybí zadní stěna, 

jsou úzké – při deště neochrání) 

Připomínka 11: 

- klimatizované autobusy 

- souhlas s kamerovým dohledem v rámci jízdy 

Vypořádání připomínek veřejného projednání 

ad 1, Semafory jsou programovány dle příslušné normy.  Dle obecné úpravy mohou chodci vstoupit do vozovky 

v době, kdy svítí signál zeleného panáčka. Pak mohou i na červenou dojít k chodníku. Současně mají signál 

volno také vozidla jedoucí souběžně s přechodem pro chodce a vozidla odbočující a křižující přechod pro 

chodce. Vozidla odbočující mají dle obecné úpravy dávat přednost chodcům na přechodu. Pro upozornění na 

chodce jsou v místech přechodů instalovány žlutí blikaví panáčci upozorňující na chodce. Bohužel i přes tyto 

technické prvky nelze vyloučit, že řidiči motorových vozidel nedají chodci přednost dle obecné úpravy pravidel 

silničního provozu. Navrhujeme toto řešit osvětou například v denním tisku. Případně kontrolou tohoto 

přestupku ze strany Policie ČR. 

ad 2, Kapacita SSZ Těšínská x U Stadionu bude prověřena v rámci plánovaných průzkumů dopravy. 

ad 3, Viz vypořádání připomínek E. Panáka. 

ad 4, Pokud vozidla parkují v zákazu stání vyznačeného obecnou úpravou, jedná se o nečinnost Městské Policie. 

Z hlediska místní úpravy je situace řešena dopravním značením.  

ad 5,Nádražní budova je v majetku ČD a.s. Dle informací projde budova rekonstrukcí. 

ad 6, V rámci PUMM je navrženo přeložku silnice I/11 a prodloužení Dlouhé třídy posoudit společně. Současně 

požadujeme zachování kvality pěších a cyklistických spojení. 

ad 7, Chodník v ulici U Skleníku navrhujeme doplnit v rámci rozšíření komunikace spolu s cyklostezkou. 

Chodník v lokalitě Padlých hrdinů a ulice Zlená doplňujeme do návrhů. 

ad 8, Opatření pro dodržování maximální povolené rychlosti bylo doplněno do návrhů na ulicích Padlých hrdinů 

a Těšínská. 

Místní úprava na ulici Dlouhá třída po dostavbě prodloužení do Životic by měla být řešena v rámci projektu DSP. 

Úprava křižovatky Dlouhá třída x Okrajová byla doplněna do akčního plánu. 

ad 9, Návrh úpravy Petřvaldské točny je součástí návrhu. 
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ad 10,  V současné době nepočítáme s rekonstrukcí autobusového nádraží. Navrhujeme doplnit pouze stojany 

pro B+R v místech dohledu kamer. 

ad 11, Do podmínek nákupu nových autobusů byla doplněna podmínka vybavení kabiny pro cestující 

klimatizací.  

Všechny připomínky vypořádal za zpracovatele Petr Macejka  
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Město škola Mánesova
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1. Úvod 

Plán udržitelné městské mobility, dále označován zkratkou PUMM je strategickým dokumentem, který má za cíl 

uspokojit potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí.  Vede ke zlepšení života zajištěním udržitelného 

dopravního systému z pohledu ekonomiky, sociálních a environmentálních potřeb minimalizací nežádoucích 

dopadů dopravy na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. 

Plán udržitelné městské mobility města Havířova přispívá k rozvoji městského dopravního systému, který: 

• je dostupný a splňuje základní potřeby všech uživatelů v oblasti mobility, 
• reaguje na různé poptávky občanů a podniků ohledně služeb mobility, 
• doprovází vyvážený rozvoj a lepší integraci různých dopravních módů, 
• splňuje požadavky udržitelnosti rovnováhou mezi potřebami týkajícími se hospodářské 

životaschopnosti, sociální spravedlnosti, zdraví a kvality životního prostředí,   
• optimalizuje účinnost a efektivitu nákladů, 

• lépe využívá městský prostor a stávající dopravní infrastrukturu a služby, 
• zvyšuje přitažlivost městského prostředí, kvalitu života a zlepšuje veřejné zdraví, 
• zlepšuje bezpečnost silničního provozu a jeho zabezpečení, 
• snižuje znečištění ovzduší, hluk, emise skleníkových plynů a spotřebu energie, 
• přispívá ke zlepšení celkové výkonností transevropské dopravní sítě a evropského dopravního systému 

jako celku, 

• přispívá k odstranění bariér a komplexnímu řešení dopravy z hlediska možnosti jejího využívání 
zdravotně znevýhodněnými občany. 

Vypracování PUMM je založeno na integrovaném přístupu (horizontálním i vertikálním) s velkým podílem 

spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými orgány.  Zpracování je 

založeno na komunikační strategii s veřejností včetně projednání. 

Postup zpracování a projednání PUMM je rozdělen na následující fáze: 

• sběr a předání vstupních podkladů 
• vypracování komunikační strategie pro část zpracování PUMM 
• vypracování analytické části 
• projednání analytické části s odbornými skupinami, s příslušnými orgány, 

• prezentace výsledků analytické části veřejnosti, 
• vypracování návrhové části, 
• projednání navržených scénářů s odbornými skupinami, s příslušnými orgány a veřejností, 
• výběr nejvhodnějšího scénáře a vypracování akčního plánu vč vazby na rozpočet města, 
• vypracování komunikační strategie pro návrhové období PUMM 
• prezentace vybraného scénáře a akčního plánu PUMM 

2. Zadání návrhové části 

Zajištění mobility je jedním ze základních kamenů udržitelné dopravy a udržitelného rozvoje města vůbec. 

Zpracovaný dokument má za cíl zajištění uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě a jeho okolí za 

účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Základním 

posláním PUMM je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy 

za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost (kongesce a zábor prostoru) a 

životní prostředí (hluk a znečištění). 

Tato dokumentace bude syntetickým materiálem. Zkoordinuje především územní a dopravní plánování, 

navržený dopravní systém zajistí dostupnost základních cílů a služeb všem cílovým skupinám, bude preferovat 

ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu energie a bezpečnou dopravu jak 

z hlediska vnější, tak i vnitřní bezpečnosti jednotlivých druhů dopravy. 
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Obsah návrhové části je dle SoD zpracovaný strategický dokument - Plán udržitelné městské mobility, který 

bude členěn do následujících kapitol návrhové části.  

• Úvod  

• Zadání návrhové části 
• Manažerské shrnutí 
• Vize a strategické cíle PUMM  
• Indikátory PUMM 
• Opatření a aktivity PUMM 
• Změny procesu plánování ve vazbě na PUMM 

• Finanční plán PUMM včetně externích zdrojů financování 
• Akční plán 
• Přílohy 

3. Manažerské shrnutí 

Na základě analytické části je navržena vize plánu mobility, kterou rozvíjejí čtyři strategické cíle. Ty jsou dále 

rozvíjeny opatřeními, které budou realizovány aktivitami. Pro hodnocení plánu mobility jsou stanoveny 

indikátory na úrovni strategických cílů. 

Při zpracování jsou dodrženy základní principy plánování udržitelné městské mobility: 

• Participační přístup – zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích plánovacího 
procesu 

• Závazek pro udržitelnost – vyvážení socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí 
• Integrovaný přístup – integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních orgánů 

včetně zahrnutí sousedních (ovlivněných a ovlivňujících) oblastí, integrace všech druhů a forem 
dopravy (osobní i nákladní, individuální, sdílená, veřejná hromadná, motorizovaná, nemotorizovaná, 
služební, soukromá) 

• Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle – stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením konkrétních 
měřitelných cílů a stanovením podmínek pro jejich pravidelné vyhodnocování 

• Přehled finančních nákladů a přínosů – odborný odhad finančních nákladů a dosažených přínosů, 
využívání synergie při návrhu souborů opatření pro zajištění stanovených cílů 

Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, návrh je zaměřen 

především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální využití stávající 

dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy. 
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4. Vize a strategické cíle PUMM 

Vize je základním kamenem strategie. Dopravní strategie se nezabývá dopravou, jelikož ta je pouze 

prostředníkem pro uspokojování potřeb obyvatel a firem. Vize byla na základě projednání stanovena ve znění: 

DOPRAVA PRO HARMONICKÉ MĚSTO 
Pod vizí „Doprava pro harmonické město“ si musíme představit důraz na bezpečnost,  nízký stupeň negativních 

vlivů dopravy, akcentaci multimodality a přechod na nízkouhlíkovou dopravu. Harmonií je myšlen soulad mezi 

dopravou a okolím. Uspokojení potřeb bez výrazných komplikací.  

Vizi rozpracovávají 4 strategické cíle ve kterých interagují uživatelé s dopravní infrastrukturou, trendy, vývojem 

vědy a názory udržitelné mobility.  

 

5. Scénáře 

Scénáře dopravního vývoje jsou provedeny na základě analytické části a na základě stanovených strategických 

cílů a opatření v návrhové části.  Scénáře jsou provedeny pro rok 2035. 

Zatímco trendový scénář předpokládá zvyšování podílu  automobilové dopravy zejména na úkor pěší dopravy a 

veřejné hromadné dopravy, tzv. aktivní scénáře předpokládají realizaci politiky podporující udržitelnou 

dopravu. 

Tabulka 1 Navržené scénáře vývoje dělby přepravní práce 

Scénář Stav Trend Nemotorový Hromadné 
dopravy 

Kombinovaný 

IAD 36% 47% 32% 33% 27% 

VHD 36% 30% 33% 39% 37% 

Kolo 4% 6% 10% 4% 10% 

Pěšky 24% 17% 25% 24% 26% 

Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 

Nemotorový scénář předpokládá zejména podporu pěší a cyklistické dopravy. Výstavba cyklistických stezek by 

měla být akcentována. Připravovány by měly být zejména stezky denní dojížďky. Scénář má nižší nároky na 

finance hlavně díky snížení krytí prokazatelné ztráty VHD a zvýšení investic do cyklistické infrastruktury. 

Scénář hromadné dopravy předpokládá akcentaci zvyšování krytí prokazatelné ztráty a navýšení výkonů 

Vzhledem k dramatickému zvýšení nákladů na veřejnou hromadnou dopravu se předpokládá, že tento scénář 

nebude realizován. 
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Kombinovaný scénář předpokládá úpravu linek veřejné dopravy za současného nezvyšování prokazatelné 

ztráty. Efektivita VHD by měla růst. Současně jsou realizovány aktivity vedoucí k podpoře cyklistické a pěší 

dopravy. Tento scénář bude náročný na zajištění financování. V případě, že bude možné v dostatečné míře 

čerpat dotace na podporované aktivity, je možné jej realizovat.  

Mimo problematiku změny dělby přepravní práce bude havířov čelit odlivu obyvatel a tlaku na zajištění 

individuální mobility v bytové zástavbě. Tato problematika se bude v budoucnu více než dnes dotýká možnosti 

nabíjení vozidel na veřejných prostranstvích resp. na volném stání na terénu. Předpokládá se rozvoj 

elektromobility zejména ve formě plugin hybridů. Ve vzdálené budoucnosti bude možné pokrýt potřeby 

vodíkovým pohonem, který je dnes méně rozvinut než elektromobilita. Naopak ve vozovém parku PAD se 

předpokládá využití vozidel na vodíkový pohon. MHD pak elektrobusy. Cíle stanovené v obnově vozového parku 

musí být do budoucna zajištěna dotacemi. 

V dlouhodobém horizontu si město zvolilo kombinovaný scénář k naplňování. Budou podporovány aktivity 

pěších, cyklistů i veřejné hromadné dopravy. Tím bude dosaženy synergie pro snížení podílu IAD. 

6. Indikátory PUMM 

Navržené indikátory jsou navrženy pro kvantifikaci pokroku nastavených strategických cílů. Každý strategický cíl 

má stanoven jeden nebo více indikátorů. Indikátory jsou stanoveny s ohledem na předpokládaný pokrok v 

segmentu dopravy. Zejména cíle dosažení nízkouhlíkové (či bezuhlíkové) dopravy budou potřebovat vysoké 

úsilí, jelikož na evropské úrovni sou cíle stanoveny velmi přísně. Naopak dosažení těchto cílů by mělo vést ke 

zvýšení konkurenceschopnosti a významnému zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel ve městě.   
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Tabulka 2 Navržené indikátory pro sledování stanovených cílů a jejich vazba na další strategické dokumenty 

Indikátor Rok  Stav Rok  Cíl Vazba Strategický cíl 

Dělba 
přepravní 
práce 
udržitelnými 
druhy dopravy 

2017 64% 2030 70%  Marketing 
dopravy 

Počet 
nevyhovujících 
přechodů a 
míst pro 
přecházení1 

2018 233 2030 173  Místo pro život 

Délka 
cyklistických 
stezek 

2018 24 km 2030 29 km  Místo pro život 

Počet nehod 
se smrtelným 
a těžkým 
zraněním 

2017 6/rok 2030 4/rok  Bezpečnost 

Počet 
nabíjecích 
stanic 
elektromobilů 
nebo plnících 
stanic 

2017 1 2030 3002 nabíjecích 
stanic nebo 1 
vysokotlaká 
vodíkové plnící 
stanice  

Bílá kniha (Snížit podíl 
konvenčně poháněných 
vozidel do roku 2030 na 
polovinu) 

Inovace 

Podíl 
autobusů na 
alternativní 
paliva 

2017 98% 2030 100%  Inovace 

Snížení podílu 
nelegálního 
odstavování 
vozidel 

2018 14,5% 2030 12%  Místo pro život 

PM10 
(REZZO4) 

2011 7,22t/rok 2030 5,05t/rok Program zlepšování kvality 
ovzduší aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek - 
Místek - CZ08A 

Inovace 

 

Dle Bílé knihy EU je nutné dosáhnout do roku 2050 městské logistiky bez emisí CO2. To znamená přechod od 

autobusů na CNG na elektrickou trakci tj. elektrobusy nebo vodíkové autobusy.  

                                                                 

1 Nebezpečná místa či místa se zvýšenou obrubou. 

2 V případě dramatického rozvoje elektromobility bude nutné připojit až 3000 elektromobilů nebo vystavět 4 
vysokotlaké vodíkové plnící stanice.    
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7. Opatření a aktivity PUMM 

Opatření jsou obecné nástroje, kterými chceme dosáhnout dlouhodobých strategických cílů. Každé opatření je 

přiřazeno ke strategickému cíli, který naplňuje. Naplňování opatření, a tím i plnění cílů, je zajištěno aktivitami 

(jednotlivé stavby, akce). Aktivity jsou rozpracovány v kartách opatření a detailněji pak v akčním plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPATŘENÍ A2 
BEZPEČNĚ NA KŘIŽOVATKÁCH 

Zajistíme úpravu nebezpečných 

křižovatek na základní 

komunikační síti přestavbou na 

okružní či světelně řízené.  

Na všech ramenech křižovatky 

budou navrženy přechody pro 

chodce. Cyklistická doprava bude 

řešena v rámci přestavby. 

Zajistíme prostředky pro 

každoroční periodickou úpravu 

přechodů s cílem zajištění 

podmínek daných ČSN a vyhl. 

398/2009 Sb. Bude nastolen 

režim projektové přípravy a 

navazující realizace. Upravovány 

budou prioritně přechody přes 

základní komunikační skelet.  

OPATŘENÍ A3 
BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ 

Zajistíme zvýšení bezpečnosti 

cyklistů budováním dělených a 

sdružených stezek pro pěší a 

cyklisty tam, kde je jízda cyklistů 

s vozidly nebezpečná. 

Budou budovány přejezdy pro 

cyklisty a dopravní značení na 

stezkách bude revidováno. 

OPATŘENÍ A1 
BEZPEČNĚ NA KOLE  

Zajistíme kamerový dohled na 

terminálu Havířov , vybraných 

zastávkách a ve vozidlech MHD 

pro zvýšení bezpečí cestujících. 

 

OPATŘENÍ A4 
KAMEROVÝ DOHLED 
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Zajistíme preferenci BUS na 

samostatných pruzích a 

nastavením semaforů. 

 

OPATŘENÍ B3 
PREFERENCE BUS 

Zajistíme možnost nabíjení 

elektomobilů ve městě 

rozšířením nabíjecích stanic a 

rekonstrukcí rozvodné sítě VO. 

Umožníme výstavbu nabíjecích 

stanic soukromého sektoru na 

pozemcích města. 

 

OPATŘENÍ B1 
ELEKTROMOBILITA 

Zajistíme 100 % autobusů MHD s 

pohonem CNG či elektrobusy. 

 

OPATŘENÍ B2 
ALTERNATIVNÍ PALIVO MHD 

Zajistíme bezpečnou cestu do 

škol budováním bezpečných 

přechodů pro chodce mezi ZŠ a 

spádovou lokalitou. Přechody 

přes kapacitní komunikace 

budou vybaveny semaforem či 

strážcem přechodu v době 7:30 - 

7:50 a 12:00 - 13:00  

 

OPATŘENÍ A5 
BEZPEČNĚ DO ŠKOL 
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Zajistíme elektronické 

informační panely a indukční 

smyčky u nádraží a na vybraných 

zastávkách MHD a PAD. Spoje 

MHD budou zasílat informace o 

zpoždění do systému CHAPS se 

zobrazením zpoždění spojů na 

portálu www.idos.cz 

 

OPATŘENÍ B5 
INTELIGENTNÍ ZASTÁVKY MHD 

Zajistíme podporu spolusdílení 

vozidla více rodinami. 

Zajistíme podporu sdílení jízdy 

vozidla více uživateli. 

 

OPATŘENÍ B4 
SPOLUJÍZDA A SPOLUSDÍLENÍ VOZIDLA 

OPATŘENÍ B6 
INTELIGENTNÍ KŘIŽOVATKY A 

PREFERENCE IZS 

Zajistíme rekonstrukci semaforů 

s dynamickým či koordinovaným 

řízením s nočním celočerveným 

režimem a s napojením na 

dispečink, aby mohla být 

uplatněna preference IZS. 

Zajistíme kamerový dohled se 

záznamem na křižovatkách 

řízených semafory. 

OPATŘENÍ B7 
PODPORA VÝSTAVBY  PARKOVACÍCH 

DOMŮ U BYTOVÉHO FONDU 

Připravíme plán rozvoje 

parkovacích domů s cílem 

pomoci soukromému sektoru 

dobudovat potřebné parkovací 

kapacity v původní bytové 

zástavbě. Předpokládá se vznik 

SVJ vlastníků hromadných garáží 

v sídlištích. Garáže nabídnou 

také možnost nabíjení. 
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Budeme pokračovat ve zřizování 

zón 30 s omezením rychlosti na 

30 km/hod všude v rezidentních 

oblastech mimo základní 

komunikační skelet. V místech 

bez chodníků budou realizovány 

obytné ulice. 

OPATŘENÍ C2 
TVORBA ZÓN 30 
(SNÍŽENÍ HLUKU O 2 dB) 

Zajistíme odvedení tranzitní 

dopravy výstavbou obchvatu 

města a odvedení dopravy na 

nadřazený dopravní skelet. 

Zajistíme vymístění silnice I/11 z 

okolí centra města. 

OPATŘENÍ C3 
ODVEDENÍ TRANZITU 

OPATŘENÍ C4 
ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ U  
OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Zajistíme dostatečné kapacity 

parkování u sportovišť a 

nemocnice. 

Podpoříme realizaci pěší zóny a 

stezek pro chodce, které zvýší 

pocit bezpečí a komfortu pro 

pěší dopravu. Snížíme hluk z 

dopravy ve vybraných lokalitách.  

OPATŘENÍ C1 
PODPORA PĚŠÍCH ZÓN A STEZEK PRO 

CHODCE 
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Zajistíme výstavbu nových 

chodníků v místech zvýšené 

poptávky či místech závažných 

dopravních nehod. Vybrané 

chodníky budou řešeny jako 

společná stezka pro pěší a 

cyklisty. Zajistíme rozšíření či 

opravu nevyhovujících chodníků. 

 

OPATŘENÍ C6 
ÚPRAVA NEVYHOVUJÍCÍCH  
A DOPLNĚNÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ 

Budeme podporovat a rozvíjet 

stávající systém MHD. Zajistíme 

nové trasování linek dle 

dostavby komunikační sítě. 

Prodloužíme linku do Bludovic a 

zavedeme linku U Skleníku, 

Životic, k Dolu Dukla a Šenova. 

OPATŘENÍ C08 
PODPORA A ROZVOJ MHD VČ. 
ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO TRASOVÁNÍ  

MHD 

Zajistíme zlepšení podmínek a 

omezíme ilegální stání v 

obytných souborech. 

Zajistíme dostatečné kapacity 

parkování a car sharingu. 

OPATŘENÍ C5 
ZAJIŠTĚNÍ PARKOVACÍCH KAPACIT 

REZIDENTŮ 

Zajistíme povolení 

obousměrného pohybu cyklistů v 

jednosměrkách od šíře jízdního 

pásu 3,0 m v režimu 

jednopruhové obousměrné 

komunikace s intenzity do 500 

vozidel obousměrně dle ČSN a 

od šíře 3,75 m dle TP 171/2017. 

OPATŘENÍ C7 
OBOUSMĚRNÝ POHYB CYKLISTŮ V 

JEDNOSMĚRKÁCH 
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OPATŘENÍ C09 
ZLEPŠENÍ ZASTÁVEK VHD/MHD 

Zajistíme rekonstrukci a 

výstavbu zastávek dostatečně 

upravených pro osoby se 

sníženou schopností pohybu 

nebo orientace.  

Zajistíme realizaci přístřešků na 

vybraných zastávkách. 

Budeme finančně dále 

podporovat službu Senior Taxi, 

jako doplněk k MHD.   

OPATŘENÍ C10 
SENIOR TAXI 

Zajistíme připojení rekreačních 

oblastí Těrlicka a Žermanic 

bezpečnými cyklistickými 

stezkami. 

 

OPATŘENÍ C11 
NAPOJENÍ REKREAČNÍCH OBLASTÍ 

Vybudujeme kvalitní přestupní 

terminál u nádraží Havířov pro 

přestup mezi vlakem, MHD, PAD 

a zajistíme parkování pro P+R, 

B+R a K+R.   

 

OPATŘENÍ C12 
REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ HAVÍŘOV 
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Prostřednictvím vzdělávacích a 

osvětových akcí zvýšíme znalost 

občanů pravidel silničního 

provozu, o povědomí dopravní 

bezpečnosti a udržitelné 

mobilitě.  

Budováním vztahů s širokou 

veřejností, vč. dětí přispějeme 

OPATŘENÍ D2 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA 

Budeme aktivně komunikovat 

s občany, organizacemi a 

veřejnými institucemi a zvýšíme 

informovanost veřejnosti o 

dopravní situaci ve městě, 

možnostech udržitelné dopravy 

a připravovaných 

projektech/aktivitách v dopravě. 

 

OPATŘENÍ D3 
KOMUNIKACE A INFORMOVANOST 

ÚČASTNÍKŮ DOPRAVNÍHO PROVOZU 

OPATŘENÍ D4 
KVALITNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACE, 
VČ. DOPRAVNÍHO MODELU 

Zajistíme adekvátní přípravu 

dopravních dokumentací pro 

připravované projekty/stavby, 

vč. podpory architektonických 

soutěží. 

Bude zpracován dopravní model 

pro IAD i MHD. 

Pomocí propagačních kampaní a 

aktivit ukážeme lidem, jaké jsou 

výhody a možnosti udržitelné 

dopravy s cílem vyvolat změny 

v jejich chování a přispět ke 

zlepšení zdraví a kvality života 

obyvatelů města. 

 

OPATŘENÍ D1 
BUDOVÁNÍ POZITIVNÍ IMAGE 

UDRŽITELNÉ DOPRAVY 
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OPATŘENÍ D5 
POSOUZENÍ VLAKOTRAMVAJE 

Necháme vypracovat studii 

proveditelnosti, která beze vší 

pochybnost posoudí 

realizovatelnost projektu 

"vlakotramvaje" Ostrava - 

HAVÍŘOV a zohlední poptávku, 

možnosti nasazení vozidel, 

majetkoprávní vztahy a 

technickou a finanční náročnost. 

OPATŘENÍ D6 
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Budeme podporovat 

prohloubení integrace MHD, VLD 

a železniční dopravy v rámci IDS 

MSK pro zajištění koordinace 

jízdních řádů, uznávání jízdného 

a zlepšení služeb pro cestujících. 
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8. Návrh opatření pro zlepšování kvality ovzduší 

Návrh opatření PUMM zohledňuje doporučená opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z dopravy 

v zóně CZ08A aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek. Následující tabulka znázorňuje výběr z 

doporučených opatření programem zlepšování kvality ovzduší, které jsou akceptovány v rámci opatření PUMM.  

Tabulka 3 Vazba doporučených opatření v rámci programu na zlepšování ovzduší aglomerace CZ08 a navržených opatření 
v rámci PUMM 

Kód 
opatření3 

Název opatření Kód 
opatření 
dle 
PUMM 

Název dle PUMM 

AA2 Ekonomická podpora (dotace) provozu 
veřejné hromadné dopravy  

C8 Podpora a rozvoj MHD vč. zajištění nového 
trasování 

AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních 
komunikací pro automobilovou dopravu 

C3 Odvedení tranzitu 

AB6 Odstavná parkoviště, systémy P+R a K+R C12 Rekonstrukce nádraží Havířov 

AB9 Integrované dopravní systémy veřejné 
hromadné dopravy 

D6  Integrovaný dopravní systém 

AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné 
hromadné dopravy 

C9 Zlepšení zastávek MHD/VHD 

AB11 Zajištění preference veřejné hromadné 
dopravy 

B3 Preference BUS 

AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné 
hromadné dopravě 

B2 Alternativní palivo MHD 

AB13 Podpora cyklistické dopravy C11 

 

C7 

Napojení rekreačních oblastí 

Obousměrný pohyb cyklistů v 
jednosměrkách 

AB19 Podpora využití nízkoemisních a 
bezemisních pohonů v automobilové 
dopravě 

B1 Elektromobilita 

AC1 Podpora carsharingu B4 Spolujízda a spolusdílení vozidla 

 

Navržený soubor opatření povede ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Havířov. Pro kvantifikaci konkrétních 

dopadů je nutné provést emisní či imisní posouzení na základě podkladu modelování dopravy.  

Doprava je identifikována jako mobilní zdroj zařazený do skupiny REZZO4. Pro Havířov byly stanoveny emisní 

stropy do r. 2020 jako 70% emisí roku 2011. Mělo by dojít ke snížení PM10 ze 7,22 t/rok na 5,05 t/rok na území 

města.  

 

 

 

                                                                 

3 Kód doporučeného opatření dle Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek 
- CZ08A 
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9. Návrh změn procesu plánování ve vazbě na PUMM 

Vazba na opatření D1 - Budování pozitivní image udržitelné dopravy 

Budování pozitivní image udržitelné dopravy je komplexní dlouhodobý proces. Cílem je zajistit povědomí výhod 

nízkouhlíkové dopravy a udržitelné dopravy analogicky např. k třídění odpadu.  

Fosilní zdroje jsou vyčerpatelné a každá cesta provedená vozidlem na fosilní paliva bude v blízké budoucnosti 

považována za zbytečnou.   

Ústřední postavou v rozhodovacím procesu je člověk. Okamžikem volby cíle cesty a volby dopravního 

prostředku ovlivňujeme realizaci cesty a její vlivy vč. negativních vlivů na životní prostředí. 

Náplní opatření je realizovat aktivity zajišťující informace o udržitelné dopravě a multimodální plánování 

cest. 

Vazba na opatření D2 - Dopravní výchova a osvěta 

Dopravní výchova a osvěta je dlouhodobý proces, který začíná v mateřských školkách a končí prací se seniory. 

Osvětové akce budou zaměřeny zejména na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. V hodné je 

zmínit rizika spojená s přecházením vozovky, jízdou dopravních vozidel vč. jízdních kol. Užíváním nedovolených 

látek apod. Vhodné je také aktivně pracovat s bezpečností na autobusových zastávkách a informovat cestující o 

vhodném chování ke snížení rizika krádeže nebo napadení.  

V rámci opatření je vhodné informovat veřejnost o měření rychlosti. Realizovat měření rychlosti a semafory s 

detekcí rychlosti projíždějících vozidel. 

Vazba na opatření D3  - Komunikace a informovanost účastníků dopravního provozu 

Obsahuje aktivity zajišťující aktivní komunikaci s občany, organizacemi a veřejnými institucemi a zvýšení 

informovanost veřejnosti o dopravní situaci ve městě, možnostech udržitelné dopravy a připravovaných 

projektech/aktivitách v dopravě. Vhodným médiem je Havířovský měsíčník. 

V rámci prezentace dat veřejnosti navrhujeme městu přejít na systém ArcGIS, který je široce používaný k 

prezentaci mapových podkladů a strategických dokumentů. 

Současně navrhujeme zlepšit fungování městského GIS tak, aby byly informace dostupné jednak jednotlivým 

odborům tak v dostatečné míře také široké veřejnosti.  

Příklad prezentace strategického dokumentu na GIS serveru je např. http://mobilita-opava.cz/dokumenty/. 

V rámci tohoto opatření bychom doporučili zástupcům města navázat spolupráci s jinými městy a tyto služby 

případně outsourcovat např. smlouvou o spolupráci s Oddělením informatiky Statutárního města Opavy. 

Vazba na opatření D4  - Kvalitní dopravní dokumentace vč. dopravního modelu 

Obsahuje aktivity zajišťující adekvátní přípravu dopravních dokumentací pro připravované projekty/stavby, vč. 

podpory architektonických soutěží. 

Vybrané stavby navrhované v rámci plánu mobility je nutné dále prověřit studií proveditelnosti dříve než bude 

přikročeno k jejich projektové přípravě.  Studie proveditelnosti se zpravidla zpracovává ve variantním řešení a 

obsahuje posouzení EIA, které je součástí výběru nejvhodnější varianty.  

Bude zpracován dopravní model pro IAD i MHD. 

Model dopravy doporučujeme zpracovat jako multimodální pro dopravní módy IAD a MHD. Model dopravy je 

důležitým podkladem při výpočtu dopravních zátěží IAD resp. počtu cestujících na jednotlivých linkách MHD v 
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případě návrhu jejich úpravy. Model dopravy slouží pro posouzení vhodnosti návrhů je jedním s podkladů při 

stanovení prognózy změny dělby přepravní práce. Bez dopravního modelu nelze beze vší pochybnosti posoudit 

vhodnost řešení navrhovaných velkých dopravních staveb. Nutnost posouzení výhledových dopravních zátěží i 

vhodnost použití dopravního modelu při jejich stanovení vychází z ČSN. 

Zejména přechod na nízkouhlíkovou dopravu jsi vyžádá další strategické změny v energetice. Většina 

stanovených cílů snižování emisí je realizována změnou paliva osobních automobilů přechodem na 

elektrickou energii4. Dlouhodobě je většina (57,4%) elektrické energie je vyráběna z fosilních paliv. Pro 

dosažení snížení emisí CO2 je nutná změna energetického mixu.  

Budou zpracovávány dokumentace pro zjištění stavu mostů a lávek a projekty jejich opravy dle potřeby 

rekonstrukcí. 

Tabulka 4 Seznam mostů 

Označení 
mostu 

Číslo místní 
komunikace 

Název mostu Volná šířka 
Délka 
přemostění 

M1 164c Most přes řeku Sušanku na ul. U Koupaliště 13,85 m 15,86 m 

M2 421c Most na ul. Prachatická 4,85 m 22 m 

M3 381c Most přes řeku Sušanku na ul. U Skleníku 5,4 m 11 m 

M4 397c Most přes řeku Sušanku na ul. Stará 7,27 m 6,5 m 

M5 395c Most přes řeku Sušanku na ul. Starý Svět 9,15 m 6,3 m 

M6 373c Most přes ČD na ul. Budovatelů 9,04 m 34,5 m 

M7 233d Most přes přítok Sušánky na ul. Životická 4,15 m 2,35 m 

M8 252c Mostpřes přítok Sušanky na ul. Na Dolanech 6,5 m 2 m 

M9 224c Most přes Stružník na ul. Selská 10,47 m 6,25 m 

M10 316c Most přes Lučinu na ul. Na Kempách 6,5 m 12,5 m 

M11 226c Most přes Lučinu na ul. Mezidolí 8,5 m 18 m 

M12 458c Most přes Špluchovský potok, ul. Na Hranici 5,7 m 8,1 m 

M13 287c 
Propustek na ul. Rodinná o světlosti 1400 mm a 
délky 24,4 m 

- - 

M14 169d 
Propustek na ul. J. Gagarina o světlosti 1450 mm 
a délky 30 m 

- - 

M15 121d 
Propustek na ul. U Křížů o světlosti 800 mm a 
délky 7,5 m 

- - 

M16 456c Most přes Datyňku na ul. Zemědělská 5,5 m 10,2 m 

M17 454c Most přes Datyňku na ul. U Mlýnku 4,2 m 4,9 m 

M18 164c 
Most přes Lučinu U Koupaliště za 
protipovodňovou hrází směr Šenov 

5,59 m 7,27 m 

M19 450c Most přes Špluchovský potok, ul. Na Hlinkách 8,5 m 7,5 m 

 
  

                                                                 

4 vodíkový pohon je v podstatě elektromobilem, který k ukládaní energie nevyužívá lithium ale vodík, který je 
vyráběn za spotřeby elektrické energie. 
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Tabulka 5 Seznam lávek 

Označení 
mostu 

Číslo místní 
komunikace 

Název mostu 
Délka 
přemostění 

Volná šířka 

     

L1 316c Na Kempách přes Lučinu 18 m 1,65 m 

L3 - U Pošty - U Dvora přes Sušanku 7,7 m 1,05 m 

L4 - Přátelství - Zelená přes Sušanku 4,55 m 1,1 m 

L5 326d Na Nábřeží pod altánkem přes Lučinu 11,33 m 1,33 m 

L6 - 
Na Nábřeží - Na Důlňáku pod divadélkou přes 
Lučinu 

16,70 m 2 m 

L7 - Selská - Na Důlňáku pod Foldynou před Lučinu  18,15 m 1,85 m 

L8 - U Nádraží - Na Parceli přes Sušanku 2,4 m 2,95 m 

L9 - Frýdecká - Hálkova přes Stružník 2,45 m 2 m 

L10 - Okrajová - A.Jiráska přes vodoteč 28,5 m 3,08 m 

L11 - 
U Kostela - Luční pod kostelem sv. Markéty 
přes Lučinu 

11,4 m 1,25 m 

L12 - Garážnická - Orlovská přes Sučanku 10,88 m 1,75 m 

L13 - Moravská - Ladova park přes vodoteč 4,5 m 2 m 

L14 307d 
Frýdecká, lávka vedle mostu přes Stružník ( 
pod rest. Lékárna) 

1,78 m 1,6 m 

L15 - 
Chrpová - Nad Tratí, za METOU přes 
bezejmenný přítok Sušanky 

6,82 m 1,85 m 

Prioritně budou připraveny k rekonstrukci mosty M2 - Prachatická nad žel. vlečkou a M10 Na Kempách 

nad Lučinou. 

Tabulka 6 Prioritní rekonstrukce mostů 

Označení Lokalita, ulice Realizační cena 

M2  Prachatická nad žel. vlečkou 4,5 mil 

M10 Na Kempách nad Lučinou 5 mil 

 Celkem 9,5 mil 

Vazba na opatření  D5 - Problematika vlakotramvaje 

Posouzení vhodnosti užití vlakotramvaje vychází z historických návrhů tohoto hybridního submódu veřejné 

hromadné dopravy. Návrh vlakotramvaje byla v minulosti (r. 2009) navržena v Havířově ve 3 větvích Dělnická, 

Dlouhá třída a Národní třída, které se sjížděly k nádraží Havířov a dále ve dvou variantách k Ostravě. V první 

variantě po železničních kolejích. Ve druhé variantě po vlečce ve směru Petřvald.  

Vzhledem k neexistenci studie proveditelnosti na předmětnou vlakotramvaj, kdy její přínosy nebyly fakticky 

detailně analyzovány navrhujeme zpracovat studii proveditelnosti, která kvantifikuje přínosy a realizovatelnost 

záměru nebo návrh vlakotramvaje vypustit z další koncepce. 
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Varianta tramvaj po původní vlečce 

Dnes má původní vlečka vedoucí z Havířova do Petřvaldu sejmutý kolejový svršek. Jedná se víceméně o původní 

drážní těleso dnes na pozemku 2349/1 KÚ Šenov u Ostravy ve vlastnictví Lesů České Republiky. Od 

katastrálního území Petřvald jsou pozemky ve vlastnictví firmy Asental Land s.r.o. 

Mezi Šumbarkem a Kamčatkou by bylo nutné vybudovat 4,2 km kolejí v trase původní vlečky. 

Mezi Kamčatkou a Hranečníkem zbývá trasovat nové koleje v trase cca 3,7 m po propojení tramvaje Ostrava. 

Celková trasa mezi Hranečníkem a Havířovem by měřila cca 8 km. Zastávky by bylo možné navrhovat v blízkosti 

zastavěného území Šumbarku (2 zastávky), Petřvaldu (2 zastávky), na území Radvanic pak (5 zastávek). 

Dnešní cesta autobusem č.872 441 trvá 19 minut s 11 zastávkami. Dojezdový čas tramvaje je možné odhadnout 

na 16 minut za předpokladu 9 zastávek. Autobusem 872442 v trase Havířov, Město Radnice, Ostrava Hranečník 

je jízdní doba 15 minut. Dnes je vypravováno 7 - 8 spojů ve špičkovou hodinu v běžném pracovním dni. V 

případě zavedení tramvaje je možné hovořit o taktu 15 minut. 

Mezi zastávkami Havířov, Město, radnice a Ostrava ÚAN (Nám. Republiky) je dojezdový čas autobusu 25 minut.  

Tramvají by bylo možné předpokládat dojezdový čas 27 minut.  

Přínosy z hlediska jízdní doby jsou pro cestující zanedbatelné. V případě přechodu autobusové dopravy na 

vodíkový pohon jsou rozdíly dopadů na životní prostředí zanedbatelné. Autobusy se dnes pohybují po stávající 

infrastruktuře. V případě výstavby tramvaje by byla budována duplicitní infrastruktura. Z hlediska krytí 

prokazatelné ztráty by bylo nutné dořešit financování, protože předpokládaná trasa vede 1,7 km na území 

Šenova na jehož území se nepředpokládá zastávka (trasa je lesem). Svou funkcí by tramvaj splňovala roli 

regionální dopravy (objednává kraj) nicméně v případě zastávkových linek na území vnitřního města Ostravy a 

Havířova by plnila městskou funkci (platí obec). Je tedy otázkou zda by byli objednatelé dopravy schopni 

provozovat jednu souvislou linku např. Ostrava Poruba - Havířov Podlesí, když dnes jsou cestující v rámci IDS 

nuceni přestupovat.   

 

Obrázek 1 Pozemek původní vlečky 

Varianta vlakotramvaj po železnici 

Varianta vlakotramvaje je kombinací vlaku a tramvaje. V současnosti neexistuje legislativa, která by dovolila 

jezdit tramvajovým vozidlům po železničních kolejích. Současně nedoporučujeme realizaci železniční tratě po 

ulicích Hlavní třída a dále městem Havířov vč. železničních nástupišť dle norem pro budování železnice. 
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Tato varianta se jeví jako nevhodná. 

Aktuální dojezdový čas vlaku mezi stanicemi Havířov - Ostrava střed je 20 minut. Dojezdový čas autobusu je 19 - 

28 minut dle zastávek.   

Vazba na opatření  D6 - Integrovaný dopravní systém   

Havířov spadá územně pod Integrovaný dopravní systém - IDS Moravskoslezského kraje. Koordinátorem IDS 

MSK je společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS). KODIS zajišťuje správu Integrovaného dopravního systému 

Moravskoslezského kraje ODIS, která zajišťuje evidenci a rozdělování tržeb mezi dopravce, koordinaci výkonů, 

jízdních řádů, přípravu podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti apod.) a rozvoj IDS, která obsahuje zapojení 

dalších měst a obcí, popřípadě dopravců do ODIS.  

V rámci opatření navrhujeme sledovat zajištění jednotného odbavovacího systému v rámci IDS založeného na 

platbě platební kartou a ODISKOU a zajištění vysoké kvality dopravní obslužnosti vč. zajištění koordinace 

jízdních řádů mezi jednotlivými dopravci.  

V rámci rozvoje preference MHD doporučuje využívat systémy, které zajistí kompatibilitu napříč regionem tj. 

takové, které komunikují na otevřeném popsaném protokolu. 

V rámci tohoto opatření se předpokládá jednotný marketing IDS zaměřený na cestujícího. Současně 

doporučujeme koordinárotovi zaměřit se na  více než v minulosti na potřeby cestujících, které by měly být 

nadřazeny potřebám jednotlivých provozovatelů integrované dopravy. Jako problémové vidíme zejména 

přestupy a vybavení zastávek PAD. Upozorňujeme také, že označení zastávky Ostrava, Český dům je matoucí, 

jelikož zastávka PAD Český dům je na ulici Výstavní, tramvajová zastávka Český dům je na ulici Místecké, kde se 

zastávka  PAD jmenuje Český dům - Místecká. Doporučujeme proto, aby zastávky Český dům a Český dům - 

Místecká byly pojmenovány tak, aby nástupní hrany na ulici Místecké měli jednotný název a nástupní hrany na 

ulici Výstavní jiný název.  

10. Koncepce dopravy 

10.1. Koncepce automobilové dopravy 

Koncepce automobilové dopravy pro nadcházející období vychází z navržených opatření. Základním stávajícím 

nedostatkem sítě je absence odvedení tranzitu dopravy. Dopravní síť je rozdělena na základní - ZÁKOS a ostatní. 

Základní síť plní dopravní funkci. Slouží tedy tranzitní a průjezdní dopravě, kdy obsluha okolních nemovitostí 

může být omezena. Ostatní síť plní obslužnou funkci. Slouží tedy cílové dopravě, kdy tranzitní doprava by měla 

být omezena. 

Návrh zatřízení komunikací vychází z územního plánu. U komunikací, které nemají v ÚP zatřídění navrženo, bylo 

výhledové zatřízení navrženo po projednání s Moravskoslezským krajem. Výhledové zatřízení komunikací je 

pouze orientační a musí být dále zpřesněno v rámci aktualizace Generelu dopravy Moravskoslezkého kraje. U 

zatřízení ulice Těšínská (dnes silnice II/479) a navrhovaného propoje na ulici U Náraží nebylo dosaženo shody. 

Město Havířov navrhuje, aby byla komunikace zařazena do silnic II. nebo III. třídy od silnice II/473 po rondel, 

zatímco kraj navrhuje ukončení silnice II/479 v Šenově. Propojení Šenov - Havířov, jak je provedeno ve 

výkresové části, je dle kraje plánováno pouze silnicí pro motorová vozidla a místní komunikací.   

O zařazení jednotlivé pozemní komunikace do určité kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich 

tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně 

technického vybavení. Jedná se o samostatné správní řízení vedené na základě § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V řízení silniční správní úřad rozhoduje podle 

konkrétních podmínek v době zařazování komunikace (typicky uvedení komunikace do provozu) a je mimo jiné 



Plán udržitelné městské mobility města Havířov - Návrhová část 

 
22 

vázán  i z vlastnictvím komunikací (v daném případě se bude jednat o dohody schvalované zastupitelstvy města 

a kraje). 

Tabulka 7 Stavby navržené na ZÁKOS 

Číslo Název Soulad s  

1 Přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel, na čtyřpruhové 

směrově rozdělené šířkové uspořádání, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.  

ÚP 

2 přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30 dle ZÚR 
MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

3 přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS D31 dle ZÚR 

MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě ve dvoupruhovém vedení s 

výhledem rozšíření na čtyřpruhové vedení dle ZÚR D512. 

ÚP 

4 přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR MSK) ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě.  

ÚP 

5 přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě.  

ÚP 

6 dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém směrově 

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.  

ÚP 

7 prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR MSK) ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě.  

ÚP 

8 prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v 
Prostřední Suché ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání, s 
mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a 
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

9 spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché vedená podél 
železniční trati č. 321 ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a 
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

10 propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě.  

 

ÚP 

11 propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě.  

ÚP 

12 pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní Suchou 
(přeložkou silnice I/11) – D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové křižovatky s přeložkou 
silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle ZÚR MSK) 

ZÚR 

 

  



 

 
23 

Na síti komunikací nižšího dopravního významu jsou navrhovány úpravy shodně s ÚP viz. následující tabulka. 

Tabulka 8 Stavby navržené na komunikacích nižšího významu 

Číslo Název Soulad s  

1 propojení ul. U Koupaliště s ul. Formanskou přes území sousedního Šenova.  ÚP 

2 komunikační propojení ul. U Koupaliště a U Letního kina vedené po protipovodňové hrázi. ÚP 

3 dopravní napojení sportovního areálu v Havířově, Šumbarku (Tenisový klub Havířov, TJ 

Slovan Havířov) z ul. U Nádraží, včetně zapojení do ul.Opletalova. 

ÚP 

4 zapojení ul. Požárnická do propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v 

Havířově, Šumbarku a její prodloužení do ul. Orlovské (stávající silnice II/475) a podél 

vlečky až do silnice III/47210. 

ÚP 

5 prodloužení ul. Školní přes ul. Novou do navrženého prodloužení silnice III/4726 (ul. 

Petřvaldské) v Havířově, Šumbarku, včetně nového zapojení ul. Letní. 

ÚP 

6 obslužné komunikace pro zastavitelné plochy VL vymezené v prostoru Sušanských rybníků 

v Dolní Suché a jejich zapojení do trasy silnice II/475. 

ÚP 

7 prodloužení ul. Nový Svět do obslužných komunikací navržených v zastavitelných plochách 

VL, které jsou vymezeny v prostoru Sušanských rybníků v Dolní Suché. 

ÚP 

8 nové zapojení komunikací, které jsou navrženy pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch 
v lokalitě Hornického sídliště v Prostřední Suché do trasy silnice II/475, a to v poloze 
stávající křižovatky s ul. Starou. 

ÚP 

9 úprava zapojení ul. Dělnická do silnice II/475 v Prostřední Suché. ÚP 

10 přeložení ul. Přátelství v úseku mezi navrženou prodlouženou ul. Dlouhou a ul. Na 
Dolanech, včetně směrové úpravy trasy v Životicích v lokalitě za Merkurem. Původní trasu 
ul. Přátelství vedenou podél lesa je navrženo využít pro vedení cyklistické stezky. 

ÚP 

11 spojka mezi přeložkou silnice III/4731 a ul. Formanskou, včetně zapojení ul. Mezidolí a Na 
Vyhlídce.  

ÚP 

12 obslužná komunikace pro navrženou zástavbu v sousedních Horních Bludovicích zapojená 
do silnice III/4735 (ul. Frýdecká) v prostoru křižovatky s ul. U Lipek. 

 

13 nové propojení ul. Mládežnická a v Zátiší v sídlišti v Havířově, Podlesí.  

 

Vazba na opatření C3 - Odvedení tranzitu 

Odvedení tranzitní dopravy je důležitým prvkem pro snížení dopravních zátěží v intravilánu města a snížení 

dopadu negativních vlivů dopravy na obyvatele. Pro odvedení tranzitu je navrhována výstavba obchvatu města 

dle územního plánu obchvatem, který současně umožní propojení silnice I/11 s dálnicí D1. Toto je zajištěno dle 

ZÚR návrhem D511 - kapacitní silnice R67. 

V minulosti byla provedena studie proveditelnosti a účelnosti prověření technické realizovatelnosti přeložky 

silnice I/11 Havířov - Třanovice, která by současně umožňovala napojení na D1. 

Zvažováno bylo trasování obchvatu města ve variantách severně od města a ve variantách jižně od města. Obě 

varianty byly navrhovány v kategorii S24,5/100. 

Severní varianty jsou v souladu s ÚPD a ÚPN VÚC (ZÚR MSK). Jižní varianty byly posuzovány dle požadavku 

občanských iniciativ. Žádná z možných alternativ jižního vedení trasy nesplňuje podmínky propojení dálnice D1 

a silnice R48 územně průchodnou trasou. 
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Na přeložce I/11 v trase severního obchvatu je navrhováno 5 MÚK. 

Na trase je navrženo pět mimoúrovňových křižovatek: 

1. MÚK Havířov – západ 
2. MÚK Havířov – střed 
3. MÚK Havířov – sever 
4. MÚK Havířov – východ 
5. MÚK Třanovice 

Z hlediska vzdálenosti křižovatek není možné uvažovat s dalšími MÚK na trase. 

Na základě studie proveditelnosti, která prověřovala možnost vedení obchvatu města tj. přeložky I/11 variantně 

severně od města a jižně od města navrhujeme vedení obchvatu dle platného ÚP. 

Stavby přeložky I/11, Prodloužené Dlouhé třídy a vyvolaných úprav komunikací navrhujeme k jednotnému  

posouzení modelem dopravy souhrnně a budou stanoveny dopady posouzení vlivů na životní prostředí v 

kontextu těchto staveb jako celku. V rámci stavby požadujeme, aby byly zachovány stávající pěší a cyklistické 

vazby ve stávající kvalitě dostupnosti. 

Vazba na opatření A2 - Bezpečně na křižovatkách 

Bezpečnost na křižovatkách je důležitým faktorem ovlivňujícím bezpečnost dopravy.V městském prostředí je 

vhodné navrhovat okružní křižovatky tam, kde kapacita na vjezdech nepřesáhne 20 tis. vozidel za 24 hodin. 

Proto jsou navrhovány vybrané křižovatky k přestavbě. Jsou to tyto: 

• Okružní x Opletalova 
• Okružní x Petřvaldská 
• Dělnická x Kapitána Jasioka x Fryštátská 
• Dlouhá třída x Okrajová x Studentská 

Vazba na opatření C2 - Tvorba zón 30 

Obslužné ulice mají plnit funkci pobytovou, jelikož se z velké části jedná o ulice v obytné zástavbě. Snížení 

pocitu nebezpečí, omezování automobily a snížení hluku ve venkovním prostoru v obytných souborech je 

nejlépe dosažitelné snížením dovolené rychlosti na 30 km/hod. Snížená rychlost zejména chrání děti, seniory, 

cyklisty a pěší. Mimo jiné dovolí lepší využívání území a výstavbu většího počtu legálních parkovacích stání. Její 

dodržování by mělo být celospolečenským dogmatem. 

Proto je navrhováno plošné zavedení zón 30 a obytných ulic mimo základní komunikační skelet města. Zóny 30 

budou budovány tam, kde jsou v uličním profilu k dispozici chodníky. V případě využití smíšeného provozu 

pěších a vozidel jsou navrhovány obytné ulice. Snížením rychlosti je sledováno snížení hlukové zátěže v 

obydlených lokalitách. Je předpokládáno snížení následků dopravních nehod mezi vozidly a zranitelnými 

účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci a cyklisté.   

Nově navrhované zóny pro zklidnění dopravy v režimu zóny 30 nebo obytné ulice jsou zobrazeny ve výkresové 

části. 

Zónu 30 v okolí ulice Přátelství navrhujeme změnit na obytnou ulici vzhledem k absenci chodníků. V návrhu se 

zde uvažuje se smíšeným pohybem osob a vozidel.  

Vazba na opatření B6 - Inteligentní křižovatky a preference IZS 

V rámci opatření jsou podporovány telematické systémy a systémy řízení dopravy. Cílem je vybudování 

dopravně - komunikační infrastruktury statutárního města Havířova a zvýšení bezpečnosti silničního provozu a 

zvýšení plynulosti provozu a celkový monitoring světelného signalizačního zařízení. V podstatě zefektivnit 

městskou silniční dopravu a IZS tzv. preferencí, získání statických a dynamických dat o dopravním procesu a 

vytvoření systému pro monitorování bezpečnosti dopravní infrastruktury. Jsou podporovány výměny starších 
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řadičů za takové, které by umožnily zavedení noční celočervené. Dále je podporována preference zpožděných 

vozidel MHD a  preference vozů IZS. 

Pořízený hardware bude splňovat komunikaci na otevřeném popsaném protokolu, aby v případě preference 

MHD byla zajištěna kompatibilita v rámci regionu.  

V součinnosti s opatřením D2 - Dopravní výchova a osvěta je vhodné informovat veřejnost o měření rychlosti. 

Realizovat měření rychlosti a semafory s detekcí rychlosti projíždějících vozidel. Navrhujeme realizaci semaforu 

s automatickou detekcí rychlosti na ulici Padlých Hrdinů v místě přechodu a zastávky a na ulici Těšínské u 

zastávky Bludovice, Pod Kopcem. 

Tabulka 9 Návrh úprav řízení SZZ 

Křižovatka  Návrh úpravy 

Hlavní třída x Dělnická dovybavit o systém C2X 

Hlavní třída x Národní třída x Dlouhá třída dovybavit o systém C2X 

Dlouhá třída x 17. listopadu dovybavit o systém C2X 

Těšínská x Na Nábřeží x 17. listopadu dovybavit o systém C2X 

Hlavní třída x Na Nábřeží x U Stromovky Kompletní rekonstrukce SZZ 

Hlavní třída x Svornosti Kompletní rekonstrukce SZZ 

Těšínská x U Stadionu Kompletní rekonstrukce SZZ 

Těšínská x Okrajová Kompletní rekonstrukce SZZ 

17. listopadu x Moskevská x Studentská Kompletní rekonstrukce SZZ 

Mánesova x Dělnická Kompletní rekonstrukce SZZ 

Dělnická x U Skleníku Kompletní rekonstrukce SZZ 

U Skleníku x Orlovská Kompletní rekonstrukce SZZ 

Přechod Chrpová Kompletní rekonstrukce SZZ 

SSZ ulice Padlých hrdinů  Nový SSZ s detekcí rychlosti vozidel 

SSZ ulice Těšínská u zastávky Bludovice, Pod Kopcem Nový SZZ přechodu pro chodce 

10.2. Koncepce veřejné hromadné dopravy 

Koncepce veřejné hromadné dopravy vychází z analytické části. Veřejná hromadná doprava je důležitou 

součástí řešení udržitelné dopravy ve městě, regionu a vazbě na dálkové vlakové spoje. Je jí možné v Havířově 

rozdělit do poddruhů dopravy, kterými jsou MHD, veřejná linková doprava, železniční doprava a problematika 

"vlakotramvaje". Dopravní systém VHD v Havířově je zařazen do IDS MSK. Je navrhováno zlepšení kvality 

dopravy vybavením autobusů WIFI a klimatizací. Zastávky je navrženo rekonstruovat za pomocí speciálního 

nájezdového obrubníku, který zajistí blízké najetí vozidel k nástupní hraně. Dále je doporučeno na zastávkách 

MHD a PAD instalovat přístřešky pro cestující. Na vybraných zastávkách je navržena rekonstrukce nástupiště 

nebo doplnění prvků usnadňující pohyb nebo orientaci osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

Problémové zastávky a vozidla budou doplněny  kamerovým systémem. K nové obsluze MHD je navrženo 6 

nových tras. 

1. U Skleníku - Hřbitovní 
2. Město Koupaliště - Šenov bytovky 
3. Životice 
4. Bludovice 



Plán udržitelné městské mobility města Havířov - Návrhová část 

 
26 

5. Dolní suchá Dukla prům. zóna 
6. Šumbark Nová - Školní 

Na navrhovaných trasách jsou navrženy nové zastávky k realizaci. Zastávky Pr. Suchá U Skleníku a  Dolní Suchá 

Dukla prům. zóna byly již v minulosti realizovány, ale nejsou pojížděny MHD. Navrhujeme zde zavést MHD. 

Z návrhů bývalé koncepce dopravy města navrhujeme vypustit návrh samotné vlakotramvaje, která byla 

navrhována v Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova z r. 2009. Problematika vlakotramvaje je 

přesunuta do návrhů cíle Marketing dopravy ve smyslu případného posouzení studií proveditelnosti či 

rozhodnutí o vypuštění záměru z koncepce.   

Vazba na opatření D6 - Integrovaný dopravní systém 

Havířov spadá územně pod Integrovaný dopravní systém - IDS Moravskoslezského kraje. Koordinátorem IDS 

MSK je společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS). KODIS zajišťuje správu Integrovaného dopravního systému 

Moravskoslezského kraje ODIS, která zajišťuje evidenci a rozdělování tržeb mezi dopravce, koordinaci výkonů, 

jízdních řádů, přípravu podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti apod.) a rozvoj IDS, která obsahuje zapojení 

dalších měst a obcí, popřípadě dopravců do ODIS.  

V rámci opatření navrhujeme sledovat zajištění jednotného odbavovacího systému v rámci IDS založeného na 

platbě platební kartou a ODISKOU a zajištění vysoké kvality dopravní obslužnosti vč. zajištění koordinace 

jízdních řádů mezi jednotlivými dopravci.  

Vazba na železnici je sledována zejména na dopravním terminálu železniční stanice Havířov, kde dochází k 

zajištění přestupů mezi MHD, PAD a vlakem. Nižší úlohu hraje stanice Havířov střed, kde je kvalita přestupu 

omezena. Terminál stanice Havířov a přednádraží je navrženo k rekonstrukci. V rámci úprav bude navýšen 

počet P+R stání, K+R stání, B+R stání a stání taxi. Budou rekonstruovány nástupní hrany MHD a PAD před 

nádražní budovou. Rekonstrukce nádražní budovy bude provedena v dikci ČD a.s. 

V rámci vazby MHD a PAD doporučujeme sledovat stávající přestupný systém na zastávkách  

• Havířov, Podlesí, aut.nádr.  
• Havířov, Město, střed  
• Havířov, Město, radnice  
• Havířov, Město, žel.st.  
• Havířov, Šumbark, bazén  
• Havířov, Šumbark, U nádraží 

Důraz přitom je kladen na zastávky vyznačené tučně. 

Vazba na opatření  A4 - Kamerový dohled 

Kamerový dohled ve vozidlech MHD a na vybraných zastávkách je běžnou součástí zajištění bezpečnosti 

cestujících a nástrojem k omezení vandalismu. Proto je navrženo rozšíření kamerového dohledu na zastávkách 

Havířov žel. stanice v rámci plánované rekonstrukce terminálu v opatření C12.  

Ve střednědobém horizontu navrhujeme vybavit všechna vozidla kamerovým systémem, jehož nahrávky budou 

využitelné v případě řešení přestupků proti občanskému soužití, vandalismu apod. 

V rámci podmínek pro nákup nových autobusů bude zařazena podmínka vybavení klimatizací v prostoru pro 

cestující. 

Vazba na opatření  B2 - Alternativní palivo MHD 

Havířov je jedním z průkopníků zavádění alternativních paliv v MHD. Dnes jsou všechny autobusy (vyjma 

minibusů) provozovány na alternativní paliva CNG nebo elektrobusy. V rámci plánovaného snížení emisí PM2,5 

navrhuje pokračovat v přechodu na elektrobusy nebo vodíkový pohon v rámci vozidel MHD. V rámci vozidel 

PAD navrhujeme ve střednědobém horizontu sledovat přechod na vodíkový pohon. 
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Zavedení elektrického nebo vodíkového pohonu v MHD/PAD minimalizuje rozdíly mezi emisemi případné 

"vlakotramvaje" a stávající obsluhy autobusy.  

V rámci zavedení alternativních paliv MHD a PAD jsou podporovány aktivity zajišťující dostatečnou kapacitu 

nabíjecích stanic nebo vodíkových plnících stanic na území města. 

V rámci podmínek pro nákup nových autobusů bude zařazena podmínka vybavení klimatizací v prostoru pro 

cestující. 

Vazba na opatření  B3 - Preference BUS 

V rámci koncepce navrhujeme aktivity vedoucí ke zvýšení plynulosti a rychlosti vozidel MHD. Podporovány jsou 

aktivity vyhrazené jízdní pruhy, preference na křižovatkách SSZ. Opatření má synergický efekt s opatřením B6 - 

Inteligentní křižovatky. 

V krátkodobém horizontu nejsou plánovány konkrétní místa zavedení těchto opatření. Aktivity budou 

podporovány na základě požadavků dopravce při zpožďování spojů na konkrétní lince. 

V rámci opatření jsou doporučeny k realizaci technologická zařízení zajišťující sdílení dat o MHD a PAD pro 

využití v navazujících informačních službách. Přenášeny by měly být informace o zpoždění spojů v reálném čase 

na portálu idos.cz a na inteligentních zastávkách vybavených digitálními tabulemi. Aktivity mají synergický efekt 

s opatřením C9 Zlepšení zastávek VHD/MHD.  

Vazba na opatření  C8 - Podpora a rozvoj nového trasování MHD 

V rámci zajištění dostupnosti a podpory rozvoje nového trasování MHD je navrženo 5 nových tras k pojíždění 

MHD. 

1. U Skleníku - Hřbitovní 

Trasa zajišťuje rychlé spojení Šumbarku s lokalitou nových obchodních center Globus/ Kaufland aj. 

2. Město Koupaliště - Šenov bytovky 

Trasa zajišťuje rychlé spojení mezi lokalitou ulice Formanská a terminálem železniční stanice. 

3. Životice 

Trasa zajišťuje dopravní dostupnost v lokalitě Životic s nízkou hustotou obyvatel. Linka bude provozována 

minibusem.  

4. Bludovice 

Trasa zajišťuje zlepšení dostupnosti MHD v lokalitě Kempajny s nízkou hustotou obyvatel. Linka bude 

provozována minibusem.   

5. Dolní suchá Dukla prům. zóna 

Trasa zajišťuje návoz pracovníků do průmyslové zóny vznikající v lokalitě býv. dolu Dukla. 

V rámci tras jsou navrženy nové zastávky zobrazené ve výkresové příloze. 

6. Šumbark Nová a Školní ulice. 

Trasa zajišťuje propojení mezi Šumbarkem, točnou 2. etapy a točnou Petřvaldská, římž dojde ke zpelšení 

obsluhy mezi jednotlivými konci sídliště Šumbark. 
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Prodloužení linky 410 

Na základě analýzy dále navrhujeme prodloužení linky 410. Linka 410 má v současné době nízkou poptávku. 

Dnes je linka ukončena již na Autobusovém nádraží a do centra města zajíždí pouze 3 spoje denně. Proto 

navrhujeme posílení  počtu protažených spojů linky až na náměstí T.G.M. na Šumbarku.  

Prioritně bude řešeno rozšíření ulice U Skleníku výměnou krytu a podloží a rozšíření vozovky v délce 550 m s 

realizační cenou cca 11,5 mil Kč.  

Vazba na opatření  C9 - Zlepšení zastávek VHD/MHD 

Zastávky ovlivňují vnímání veřejné hromadné dopravy, protože slouží k čekání na vybraný spoj. V rámci 

opatření jsou podporovány aktivity realizace a rekonstrukce přístřešků na zastávkách. Zastávky navržené k 

rekonstrukci, návrh doplnění prvků bezbariérové úpravy, návrh nových zastávek a návrh trasy MHD na stávající 

zastávce, která není ve stavu pojížděna jsou zobrazeny ve výkresové příloze. 

V rámci návrhu je také řešeno P+R na zastávce terminálu  nádraží Havířov, to je v synergii s opatřením C12. 

Na zastávkách Město žel. st. je také navrženo využití inteligentních zastávek.  

V rámci opatření jsou ve střednědobém horizontu navrženy aktivity zavedení wifi na vybraných zastávkách 

MHD.  Tím je sledováno zvýšení kvality služby, ale i dostupnosti informací o spojích apod. zpřístupněním 

internetového připojení pro mobilní zařízení.  

Navrhované prioritní úpravy zastávek jsou jmenovány v následující tabulce. 

Tabulka 10 Prioritní úpravy zastávek 

Lokalita, ulice Úprava Realizační cena 

Šumbark, Petřvaldská točna, výstupní zastávka Vybudování výstupní hrany  0,5 mil 

Podlesí, Dlouhá třída  Nová zastávka 0,5 mil 

Bludovice, U Lipek Vybudování nástupní hrany 
na obou stranách 

1 mil 

Šumbark, U nádraží Rekonstrukce nástupiště 0,5 mil 

Šumbark Hřbitovní Nová zastávka 1 mil. 

Přístřešky 2/rok á 150 tis. 

Celkem  4 mil 

Vazba na opatření  C10 - Senior TAXI 

Podporována je zdravotně-sociální služba - SENIOR TAXI provozovaná od roku 2017 pro osoby starší 75 let.   

Osobní přepravu mohou osoby starší 75 let využít pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven 

nebo úřadů státní správy či samosprávy.   

Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři, nemají nárok na sanitní 

vozidlo, mají daleko na autobusovou zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. Výhodou služby 

je to, že je cenově přístupná. Řidič je proškolený z předlékařské první pomoci a asistenčních služeb, ve vozidle je 

nadstandardně vybavená lékárnička. Občan nepotřebuje průkaz TP, ZTP, ZTP/P.  

Dle příslušného zákona o silniční dopravě nelze vybírat peníze od zákazníků hotově, proto je nutno tuto 

záležitost řešit pomocí nákupu permanentek na jednotlivé jízdy. Permanentku je možno zakoupit přímo u řidiče 

nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná. 

Služba se již osvědčila a je dále zařazena do aktivit. Navrhujeme službu rozšířit o osoby TP, ZTP, ZTP/P bez 

rozlišení věku. Tomu může být uzpůsoben ceník služby. 
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 Vazba na opatření  C12 - Rekonstrukce nádraží Havířov 

Dopravní terminál Havířov splňuje podmínky pro multimodální terminál s dopravními módy vlak, linkový 

autobus, individuální automobilová doprava, cyklistická doprava a pěší doprava. 

Podpora udržitelné dopravy znamená nejen zajištění kvalitního  přestupu vlak - bus, ale zejména také pro cesty 

Park and Ride, Bike and Ride a Kiss and Ride. 

Park and Ride znamená využití automobilové a veřejné hromadné dopravy při jedné cestě. Bike and Ride 

zahrnuje využívání kola a veřejné hromadné dopravy při jedné cestě. 

Kiss and Ride je využití IAD jako spolujezdec a veřejné hromadné dopravy při jedné cestě. Všechny tyto formy 

dopravy zahrnují kombinaci veřejné hromadné dopravy a jiného druhu dopravy. Jejich podporou je 

podporována také veřejná hromadná doprava. Význam mají tyto kombinované druhy dopravy  zejména pro 

cesty na střední a dlouhé vzdálenosti. Zde i Bílá kniha EU nabádá k využití potenciálu.  

Podpora udržitelné dopravy přepokládá využití potenciálu všech kombinací dopravy s veřejnou hromadnou 

dopravou. 

Návrh aktivity pro krátkodobý horizont vychází z podkladu dokumentace pro územní řízení "Přednádražní 

prostor Havířov, DaF - PROJEKT s.r.o., prosinec 2016.  

Záměrem stavby je celková regenerace ploch terminálu  tj. části terminálu před nádražní budovou, uvedení do 

správného stavebně technického stavu, vyhovujícího platné legislativě a normovým požadavkům. 

Stavba bude sloužit jako dopravní prostor pro přestup mezi vlakovou, autobusovou dopravou a osobní 

automobilovou dopravou. Bude sloužit pohybu autobusové dopravy a jiných vozidel, pohybu chodců a cyklistů 

a parkování vozidel. 

Navrženy jsou obslužné komunikace pro motorová vozidla, které přivádí dopravu k autobusovým zastávkám a 

parkovacím stáním. Dále jsou navrženy zpevněné plochy pro pěší, které spojují budovy nádraží a okolní budovy 

s autobusovými zastávkami a parkovišti. 

• Počet parkovacích stání: 178 ks (z toho 8 ks pro ZTP a 5 ks pro SŽDC) 

Parkování v bloku 1 bude zajišťovat 97 míst z čehož je 5 určeno pro SŽDC, 4 pro ZTP, 5 pro TAXI a 3 pro K+R. 

Parkování v bloku 2 bude zajišťovat 37 míst Z toho 2 ZTP. 

Odstavování v bloku 3 v počtu 44 míst bude sloužit rezidentům bytového domu v západní části dopravního uzlu. 

• Počet autobusových zastávek: 5 ks (3 ks ve směru na Ostravu; 2 ks ve směru na Karvinou) 

Realizací stavby dojde ke zvýšení kapacity dopravní obslužnosti v lokalitě navýšením počtu autobusových stání a 

počtu parkovacích stání pro osobní automobily. Provozní řešení dopravy v lokalitě se nezmění. Stavba je 

napojena na okolní přilehlé pozemní komunikace a navazuje na okolní zpevněné plochy. 

Navrženy jsou hlavní a vedlejší pozemní komunikace. Hlavní komunikací se rozumí prostor určený k pohybu 

autobusové dopravy, který lemují autobusové zálivy - komunikace v šířce 9,0 m. Tato komunikace bude 

vyhrazena pouze pro autobusovou dopravu se zónou 30 km/h. Vedlejšími komunikacemi jsou ostatní účelové 

komunikace sloužící pro obsluhu parkovacích stání, svozy odpadu, údržbu, apod. Veškeré účelové komunikace 

budou na místní komunikace napojeny formou sjezdů, a to přes obrubu. Na stycích jednotlivých větví účelových 

komunikací pak bude platit přednost zprava. 

Navrženy jsou nové parkovací stání, jejichž obslužné komunikace jsou napojeny na ul. Železničářů. 

V projektu DSP je vhodné parkovací stání pro účely P+R a K+R označit značkou IP11b a IP12 či O1. Pro označení 

P+R lze také využít značky IP13d. Pro označení parkovacích stání K+R lze využít značky IP13e.  V dokumentaci 

DUR není dopravní značení podrobně řešeno. 
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Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace je v návrhu zajištěn přístupovými chodníky spojujícími 

jednotlivá nástupiště PAD i železniční stanici. Pohyb bude usměrněn pomocí přirozených i umělých vodících 

linií. Nebezpečné prostory jsou návrhem ohraničeny varovným pásem či obrubou dle vyhl. 398/2009 Sb. 

Pro podporu systému B+R je navrženo 6 cykloboxů s kapacitou 12 kol a 7 stojanů na kola před nádražní 

budovou.  

 

Obrázek 2 Návrh úprav terminálu dle dokumentace Přednádražní prostor Havířov, DaF - PROJEKT s.r.o., prosinec 2016. 

 

Obrázek 3 Územní plán v prostoru P+R terminál Havířov. 
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Doporučujeme plochu HM-Z3 v ÚP vedenou jako plochu OK změnit na plochy využitelné pro rezervu P+R 

terminálu Havířov. V případě realizace dle ÚP již nebudou k dispozici žádné rezervní plochy pro případný další 

rozvoj terminálu. Navrhujeme změnit plochy MH-Z3 na plochy DS. 

10.3. Koncepce cyklistické dopravy  

Cyklistická doprava má v Havířově významný potenciál, který je částečně omezen nedostavěnou dopravní sítí 

pro cyklisty. Do 30 min lze projet na kole prakticky celým městem. Za 15 minut se dostanete z Podlesí k nádraží. 

Koncepce cyklistické sítě využívá synergického efektu se zklidňováním automobilové dopravy. 

Základní koncepce cyklistické dopravy specifikuje 3 základní skupiny 

• základní síť městská 
• základní síť mimoměstská 
• ostatní síť 

Vazba na opatření  A1 - Bezpečně na kole 

Základní síť je zobrazena ve výkresové příloze Návrh základní sítě cyklistických tras. Cílem stanovení základní 

sítě je zajištění rychlého, přímého a bezpečného spojení mezi urbanistickými obvody města. Proto je městská 

základní síť plánována zejména v podobě dělených stezek pro cyklisty a s pohybem cyklistů po zklidněných 

komunikacích, které zajišťují rychlost spojení.  

Mimoměstská základní síť a síť mimo zastavěné území je plánována zejména v podobě společných stezek pro 

pěší a cyklisty pro zvýšení efektivity vynaložených prostředků a s ohledem na nízké předpokládané intenzity 

chodů. Příkladem je stezka Tesco - Požárnická po Orlovské ulici,  stezka na Horní Suchou nebo na Žermanice. 

Na základní síti pro vedení cyklistů po stezkách jsou vyžadovány cyklopřejezdy. 

Ostatní cyklistickou sítí je myšleno zpřístupnění vybraných chodníků mimo základní cyklistickou síť. Zpřístupnění 

bude provedeno zavedením společného provozu cyklistů a chodců všude tam, kde to šířka chodníku a intenzity 

chodců a cyklistů dovolí. 

Tabulka 11 Aktivity návrhu doplnění sítě cyklostezek a cyklopruhů 

Číslo Název Délka Příprava 

1 Dělená stezka podél Hlavní třídy v úseku rondel - Na Nábřeží  0,8 km Ano 

2 Dělená stezka podél Dlouhé třídy v úseku Dělnická - 17. listopadu 2,6 km Ano 

3 Připojení parkoviště Tesco od rondelu dělenou stezkou pro chodce a cyklisty   0,16 km Ne 

4 Propojení Tesco - Požárnická po severní krajnici silnice II/475 společnou stezkou 
pro pěší a cyklisty.   

0,65 km Ne 

5 Cyklostezka U Stromovky - Na Nábřeží  0,3 km Ano 

6 Dělená stezka v ulici Lipová  0,3 km Ano 

7 Dělená stezka pro pěší a cyklisty podél ul. Dělnická v úseku Dlouhá tř  .- Kapitána 

Jasioka 

2,7 km Ne 

8 Cyklostezka v úseku Chrpová - U skleníku v rámci prodloužení silnice III/4726 (ul. 
Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché s 
mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou 
silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1,8 km Ne 

9 Společná stezka pro pěší a cyklisty mezi ul. U Topolů a Na Pavlasůvce (podél ZŠ) 0,2 km Ne 
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10 Společná stezka U Splavu - (Sušanka Horní Suchá) 0,1 km Ne 

11 Cyklostezka v rámci propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v 

Havířově, Šumbarku. 

0,6 km Ne 

12 Cyklostezka Havířov - Žermanice podél toku Lučina 1,2 km Ne 

13 Cyklopruhy na silnici III/47210 mezi ulicemi Orlovská a Závodní 0,9 km Ne 

Na autobusovém nádraží a na terminálu nádraží Havířov budou realizovány stojany na kola pod kamerovým 

dohledem.  

Vazba na opatření  C7 - Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách 

Cyklistický provoz je pomalejší než automobilový a současně má nižší dostupnost než pěší síť. Pro kompenzaci 

tohoto hendikepu navrhujeme zajistit obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrných ulicích, kde je to možné. 

Městu byl navržen cíl povolení vjezdu cyklistů do stávajících a nových navrhovaných jednosměrek dopravním 

značením všude tam, kde je šíře vozovky větší než 3,0 m. 

- na území města jsou možné tyto varianty vymezení jízdního pruhu pro cyklisty v  jednosměrných 

komunikacích: 

a) pro šířky vozovky větší než 4 m včetně5 bude použito dopravní značení: IP4b, E12a a B2+E12b; 

jízdní pruh pro cyklisty bude vyznačen po celé délce úseku nebo bude použito cyklopiktogramu. 

b) pro šířky vozovky menší než 4 m a větší než 3,75 m včetně4 bude použito dopravní značení: IP4b + 

E12a a B2+E12b; jízdní pruh pro cyklisty bude vyznačen na začátku ulice pro potřeby levého 

odbočení vozidel, zbytek  cyklopiktogramem; parkování bude regulováno svislým značením. Části 

cyklistických pruhů lze vypustit dle místních poměrů. 

c) pro šířky vozovky4 mezi 3,0 a 3,75 m bude při intenzitě do 500 vozů za 24 hodin a vhodných 

rozhledových poměrech využito obousměrné jednopruhové komunikace v zónách 30 se zákazem 

vjezdu nákladní dopravy mimo dopravní obsluhy, za předpokladu výhyben a dobré přehlednosti. 

Dopravní značení bude provedeno svislým značením IP4b + E12a a B2+E12b. 

d) v případě intenzity dopravy nad 500 vozidel za 24 hodin, vozovce šíře 3,0 m4 či nižší či nevhodných 

rozhledových poměrech je nutné přistoupit k restrikci parkování či přestavbě uličního profilu.  

Nové jednosměrné komunikace se nebudou navrhovat bez vedení cyklistů v obou směrech. 

Vazba na opatření  C11 - Napojení rekreačních oblastí 

Napojením rekreačních oblastí je myšleno zajištění cyklistické sítě na Těrlicko a Žermanice. Zatímco na Těrlicko 

již cyklistická infrastruktura je provedena, Žermanice jsou stále dostupné pouze po úzkých silnicích spolu s 

automobilovou dopravou. Napojení rekreačních oblastí je myšleno jako rekreační cykloturistická stezka, ale i  

stezka zajišťující dopravní funkci za cílem v rekreační lokalitě tj. volnočasové aktivity.  

Sportovní aktivity nejsou v rámci plánu mobility řešeny. Návrh sportovišť resp. komunikací sportovního či 

rekreačního charakteru bude zpracován v rámci strategického plánu města nebo koncepce sportovišť a 

turistického ruchu. Jedná se zejména o 

• běžecké stezky, 
• hypostezky, 
• inline stezky a ovály, 
• lyžařská střediska, 
• turistické stezky apod.  

                                                                 

5 Do šířky vozovky pro účely návrhu cyklistů v protisměru jednosměrné komunikace se nezapočítává parkovací 
stání. Šířkou vozovky se myslí stávající jízdní pruhy vč. vodorovných proužků a odvodnění. 
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10.4. Koncepce pěší dopravy 

Pěší doprava je nejpřirozenějším lidským pohybem. Do centra se přitom dostanete z podlesí nebo od železniční 

stanice do 30 minut chůze. Tato cesta představuje cca 2100 kroků. Lidé se sedavým zaměstnáním udělají v 

průměru pouze 5000 kroků za den. Počet kroků do 7500 kroků za den spadá do kategorie nízké pohybové 

aktivity.  

Vnímání při chůzi je v současné době mnohde při pohybu po městě znehodnocováno pocitem nebezpečí nebo 

zvýšenou hladinou hluku při chůzi podél páteřních komunikací. Zatímco je řidič vozidla před tímto hlukem 

částečně chráněn, chodci jsou mu vystaveni zcela.  

Proto je vhodné přijmout opatření pro snížení hlukové zátěže obyvatel. Hluk z dopravy se snižuje se snižující se 

intenzitou vozidel i s jejich rychlostí. Další problémy přinášejí chodcům bariéry v území. Ty jsou nejčastěji 

tvořeny automobilovou dopravou. Jedná se o bariéry při překonání vozovky.  

Cílem plánu mobility je tyto nedostatky cíleně odstraňovat a vytvořit podmínky pro příjemnou chůzi městským 

prostředím. Pro ochranu chodců je navrženo k přestavbě množství přechodů pro chodce i míst pro přecházení 

pro zajištění bezpečnosti. Je navrženo zkrácení přechodů, zajištění bezbariérové úpravy a zajištění rozhledu 

nejen  pro děti a matky s kočárky. Přechody vedení přes více než jeden jízdní pruh v každém směru jízdy mimo 

řazení v křižovatce je nutné navrhnout jako řízené světelnou signalizací s preferencí chodců. 

Rušení přechodů z důvodu omezování automobilového provozu chodci je nemyslitelné. Všude v místech 

poptávky po přecházení je nutné toto přecházení zajistit v dostatečné kvalitě pro pěší.  

Samostatnou kapitolou jsou přechody pro chodce zajišťující cestu do školy a cestu na dětské hřiště. Ty by měly 

být realizovány prioritně. 

Celkem je navržena rekonstrukce 5,78 km chodníků a 3,68 km nových chodníků. 

Tabulka 12 Návrh úpravy pěší sítě 

Návrh úpravy pěší sítě Počet úprav 

Doplnění místa pro přecházení 14 

Doplnění přechodu 53 

Posunutí přechodu 1 

Snížení obrub 81 

Vložení středního ostrova přechodu 8 

Zajištění rozhledu 39 

Zkrácení přechodu 36 

Úprava reliéfní dlažby 372 

Zrušení přechodu 1 

Doplnění rampy 23 

Návrh úpravy pěší sítě je proveden ve výkresové příloze. 

Celkem navrhujeme upravit 232 nebezpečných či obtížně schůdných přechodů a míst pro přecházení. 1 

přechod je navržen ke zrušení. 

Ve smyslu úprav pro osoby se sníženou schopností orientace navrhujeme upravit 372 přechodů a míst pro 

přecházení.  
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Vazba na opatření  C1 - Podpora pěších zón a stezek pro chodce 

V rámci opatření jsou podporovány pěší trasy a pěší zóny. Pro zajištění kvalitní dopravní i pobytové funkce je 

vhodné vybavovat pěší trasy kvalitním povrchem. Jsou podporovány nové propojení chodníků, rekonstrukce 

pěších stezek včetně mobiliáře, doplnění košů, laviček a veřejného osvětlení.  

V rámci koncepce nejsou speficikovány konkrétní lokality kde mobiliář osadit. Realizace opatření bude probíhat 

dle potřeby. Aktivity lze realizovat kdekoli na pěší síti. 

Vazba na opatření  A3 - Bezpečné přecházení 

Zvýšení bezpečnosti přecházení navrhujeme zajistit doplněním nasvětlení přechodů zejména na vybraných 

místech viz. tab níže.  Mimo to jsou podporovány doplnění nasvětlení přechodů i na jiných místech tam, kde 

speciální nasvětlení nebylo v minulosti realizováno. Současně jsou podporovány úpravy, zkrácení přechodů na 

normovou délku, vysazení chodníkových ploch a zajištění rozhledu, vložení středního dělícího ostrova apod. dle 

výkresové přílohy. 

Vazba na opatření  A5 - Bezpečně do škol 

Zvýšení bezpečnosti před školami by mělo být prioritou č. 1. Bohužel Policie ČR nedovoluje v obslužných 

oblastech navrhovat nové přechody pro chodce. Je k zamyšlení zda mají mít před školami přednost školáci nebo 

řidiči. V rámci opatření jsou podporovány také aktivity  zajištění strážce přechodu u škol nebo zajištění dohledu 

Městskou Policií v době před a na konci vyučování. 

Tabulka 13 Návrh vybraných míst pro realizaci nasvětlení přechodu 

Opatření Křižovatka, lokalita Počet doplnění nasvětlení přechodu 

C3 Hlavní třída x U Stromovky 4x 

C3 Hlavní třída x Dělnická 3x 

C3 Hlavní třída x Národní třída x Dlouhá třída 3x 

C3 Dlouhá třída  x 17.listopadu 4x 

C3 Dlouhá třída  x Žákovská 1x 

C3 Dlouhá třída  x Matuškova 1x 

C3 Dlouhá třída  x Mladé Gardy 1x 

C3 Dělnická (zast. Město, obchodní dům) 1x 

C3 Dělnická x U Stromovky 4x 

C3 Dělnická x Astronautů 1x 

C3 Dělnická (Město, nemocnice) 1x 

C3 Dělnická x Moskevská 4x 

C3 Dělnická x U Skleníku 4x 

C3 Národní třída x Na Nábřeží 3x 

C3 Národní třída x U Stadionu 4x 

C3 Okrajová x Myslbekova 1x 

C3 Okrajová x Karolíny Světlé 1x 

C3 Mánesova x Kosmonautů 1x 

C5 Studentská (u gymnázia) 1x 
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 Celkem 43 ks (náklady 12,9 mil.) 

Vazba na opatření  C6 - Úprava nevyhovujících a doplnění nových chodníků 

Úpravou a doplněním chodníků v místech dnešního nevyhovujícího stavu dojde k propojení bezpečné sítě pro 

pěší tak, aby se pěší mohli bezpečně a volně pohybovat městským prostorem.  

Prioritně jsou připravovány rekonstrukce a dostavby následujících chodníků. 

Tabulka 14 Prioritní opravy a rekonstrukce chodníků 

Lokalita, ulice Délka Realizační cena 

Návrh chodníku v rámci rekonstrukce MK ul. 
Budovatelů 

0,90 km 18 mil 

Návrh chodníku  v rámci rekonstrukce MK Petřvaldská  0,28 km 26 mil 

Rekonstrukce chodníku ul. Frýdecká - 2. etapa 0,68 km 18,5 mil 

Nový chodník MK Selská - 2. etapa 0,50 km 6 mil 

Rekonstrukce chodníku ul. Na Záguří - II. etapa 0,65 km 15,2 mil 

Celkem 3,01 km 83,7 mil 

10.5. Koncepce parkování 

Koncepci statické dopravy lze rozdělit na problematiku obsluhy centra města a samostatnou problematiku 

odstavování vozidel rezidentů. Mimo tyto dvě oblasti je nutné řešit P+R terminálu nádraží Havířov. Zde je 

navrhováno zvýšení parkovacích kapacit před nádražím s vazbou na VHD.  

Problematika parkování v centru města 

Havířov má specifické centrum města, které je součástí liniového charakteru urbanistické struktury. Centrum 

není striktně vymezeno od okolní zástavby. Jedná se zejména o náměstí Republiky a OC Elan.  

Zpoplatněná parkoviště jsou z obou stran magistrátu, na Dělnické ulici u OD Elan, na Dlouhé třídě před poštou a 

od roku 2017 na zpoplatněném parkovišti za polyfunkčním domem mezi Beethovenovou a Fibichovou ulicí. 

Mimo zpoplatněná parkování obsluhu zajišťují volná parkovací stání na nám. Republiky a v blízkých 

vnitroblocích obytného souboru, který volně navazuje na centrum.   

Je snaha tento systém rozvíjet a dále vybavovat inteligentními technologiemi a naváděním na volná parkovací 

stání. 

V současné době je sytém zpoplatněných stání možné nazvat izolovanými stáními. Navrhujeme tento systém 

dále nerozvíjet a ponechat ve stávajícím stavu. V případě výšení počtu zpoplatněných stání by bylo nutné 

zajistit další opatření, která by celý systém parkování zatížila novými náklady ať na straně zajištění služby, tak na 

straně represivní.  V současnosti Havířov nemá významnější problémy s parkováním u občanské vybavenosti.  

Vazba na opatření C4 - Řešení parkování u občanského vybavení 

V rámci vazby na návrh opatření C4 je navrženo zajistit dostatečnou kapacitu parkovacích stání pro návštěvníky 

nemocnice. V rámci tohoto byla v roce 2018 realizováno navýšení počtu míst na ulici Studentská. Další 

zvyšování kapacity se nepředpokládá.  

U nově budovaných sportovišť budou navržena parkovací stání pro stupeň automobilizace 439 vozidel na 1000 

obyvatel.   
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U školských zařízení budou budována parkoviště K+R pro vykládání a nakládání dětí. Doporučujeme zpracovat 

Koncepci parkovišť K+R u MŠ a ZŠ. 

Vazba na opatření C5 - Zajištění parkovacích kapacit rezidentů 

Naproti problematice parkování v centru města, která nemá větších problémů, odstavování vozidel v obytných 

oblastech se potýká s vyčerpáním kapacity stání.  

Celkový počet vozidel ve městě roste v průměru o 3% ročně. V reálných číslech je to nárůst o 420 vozidel ročně. 

Proti tomuto trendu jde úbytek obyvatel - 892 obyvatel za rok6.  V případě naplnění prognózy do r. 2040 

přibude počet vozidel ve vysokopodlažní zástavbě Havířova o 7 tis. a ubude 10 tis. obyvatel. Prognózovaný 

stupeň automobilizace je 439 vozidel/ tis. obyvatel tj. 2,2 obyvatel na osobní vozidlo. Z prognózy je zřejmé, že 

stupně automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, která je ukotvena v územním plánu bude dosaženo kolem 

roku 2038.   

Současný stav v oblasti parkování je charakterizován nedostatkem parkovacích míst s malým množstvím 

nelegálních stání na komunikacích v objemu 2000 vozidel denně. Průměrný stupeň automobilizace je v bytové 

zástavbě velmi nízký. Dosahuje pouze 233 vozidel/1000 obyvatel. Stupeň automobilizace ve srovnatelných 

městech je minimálně o 15% vyšší. Z tohoto pohledu má Havířov zpoždění o minimálně 5 let. Je nutno 

podotknout, že ve vybraných lokalitách stupeň automobilizace dosahuje již dnes 273 - 366 vozidel na 1000 

obyvatel. To je hodnota srovnatelná s jinými moravskými městy.  

Vzhledem k trendům vývoje počtu vozidel rezidentů ve městě, kdy počet vozidel stoupá a počet 
obyvatel klesá, je třeba diskutovat o cílovém počtu parkovišť ve městě a o nutnosti a dopadech 
omezování vlastnictví osobního vozidla. 

Tabulka 15: Počty vozidel rezidentů ve vysokopodlažní zástavbě dle prognózy počtu obyvatel a stupně automobilizace 

Obyvatel / automobilizace 246 283 327 379 439 

59241 14573 16765 19372 22452 26007 

56758 13962 16063 18560 21511 24917 

54276 13352 15360 17748 20571 23827 

51794 12741 14658 16937 19630 22738 

49312 12131 13955 16125 18689 21648 

 

Nabídka míst může být realizována v rámci obměny bytového fondu nebo lépe přistavěním stání ke stávajícímu 

bytovému fondu tak, aby byly co možná nejvíce pokryty nároky obyvatel či stanovením cíle nízkého stupně 

automobilizace v určitých lokalitách. 

Výstavba 7 tis. nových parkovacích míst na terénu by stála 174 - 280 mil. Kč. V parkovacích objektech je 

realizační cena 10x vyšší na rozdíl od parkování na terénu, kde je zabíráno více ploch zeleně. Při návrhu zvýšení 

počtu parkovacích stání v bytové zástavbě je nutné zohlednit funkční i estetické hledisko a vytvořit kvalitní 

podmínky pro všechny druhy dopravy a podmínky pro pobytovou funkci ulic.  

Pro zajištění ekonomické dosažitelnosti a budoucí potřeby cca 7000 míst k parkování vozidel, která jsou z v 

počtu cca 2000 vozidel již dnes parkována nelegálně, doporučujeme v prvé řadě zajistit dostatečné kapacity 

odstavných stání v docházkové vzdálenosti do 300 m od bytového fondu. Legalizace stávajících míst 

vyznačením parkovišť vodorovným značením všude tam, kde to je možné již byla ve městě provedena a další 

zásadní navyšování počtu stání touto metodou se již nepředpokládá.   

                                                                 

6 rozdíl mezi lety 2016 a 2017. 
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Přijatelná docházková vzdálenost pro stání na komunikacích je 300 m, pro dostupnost centra města 600 m 

(Park and Go). 

Zastupitelstvo bere na vědomí možnosti řešení odstavování vozidel v rezidenčních oblastech. Ty jsou 

jmenovány níže a obsahují 3 možnosti řešení z hlediska zpoplatnění a 6 možní stání z hlediska kapacity.  

Řešení parkování z hlediska zpoplatnění stání na komunikacích.  

A. Bez zavedení rezidentních zón. tj. zpoplatněná zóna s parkováním povoleným parkovací kartou 
vydanou městem. Tlak na změnu dopravního chování je dán kapacitou.  

B. Postupné snižování volné kapacity ve prospěch zpoplatněných vyhrazených stání a R – lokalit. Tlak na 
změnu dopravního chování cenou a kapacitou. 

C. Plošné zavedení rezidentních zón a tvorba nabídky pro rezidenty, návštěvníky a zaměstnance. Tlak na 
změnu dopravního chování je dán cenou. (Celkem lze postihnout až 50 tis. obyvatel). 

 

Řešení parkování z hlediska kapacity 

1. Snížení počtu stání na komunikacích o 2000 nelegálních stání fyzickým zamezením stání na nich či 
vymáháním práva. Snížení počtu míst na 200 na 1000 obyvatel v bytové zástavbě. 

2. Ponechání stávajícího stavu cca 233 míst na 1000 obyvatel a tolerování nelegálního stání v podobě 
14% parkování na komunikacích. 

3. Ponechání stávajícího stavu cca 233 míst na 1000 obyvatel, zamezení nelegálního parkování 
stavebními úpravami a zvýšení počtu odstavných stání v docházkové vzdálenosti do 300 m pro pokrytí 
zrušených stání7. 

4. Zajištění výstavby nových parkovacích kapacit vlastněných městem. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 
439 vozidel na 1000 obyvatel. Město je garantem výstavby a parkovací politiky. 

5. Zajištění podmínek pro výstavbu parkovacích míst občany bydlícími v lokalitách. Podpora města je 
pouze nastavením formálních pravidel a prostorového vymezení možných ploch. Zvýšení počtu 
parkovacích míst ke 439 vozidel na 1000 obyvatel. Nové kapacity realizuje soukromý sektor. 

6. Výstavba nových parkovacích ploch a objektů městem a následný prodej či pronájem občanům. Město 
supluje roli developera v investičně nezajímavém prostředí. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 439 
vozidel na 1000 obyvatel.  

V současnosti je připravována a preferována z hlediska zpoplatnění varianta A, bez zavedení rezidentních zón. 

Tlak na změnu dopravního chování je dán kapacitou. 

Z hlediska kapacity je pro vysokopodlažní zástavbu tj. 4 a více podlaží navrhována varianta 4, Zajištění výstavby 

nových parkovacích kapacit vlastněných městem. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 439 vozidel na 1000 

obyvatel. Město je garantem výstavby a parkovací politiky. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 439 vozidel na 

1000 obyvatel ze stávajících 233 míst na 1000 obyvatel ve vysokopodlažní zástavbě představuje nárůst počtu 

stání o 48 % při snížení počtu obyvatel o 10 000. Nové kapacity realizuje město. Vhodné řešení parkování na 

terénu je za pomocí plastových zatravňovacích rohoží. 

Návrh konkrétního parkování by měl být proveden tak, aby bylo možné před jednotlivými domy zastavit, vyložit 

náklad či cestující a následně zaparkovat ve vzdálenosti do 300 m od bydliště. Toto může být zajištěno svislým či 

vodorovným dopravím značením. 

Priority při řešení parkování v obytných souborech jsou následující: 

1. Zajištění kvalitní pěší dopravy. 
2. Zajištění kvalitní cyklistické dopravy. 
3. Legalizace stávajícího nelegálního stání, kde to je možné. 
4. Zajištění senzitivity obyvatel k redukci zeleně a návrh její redukce na úkor parkování. 
5. Zajištění informací a možností zastupitelnosti s dostatečnou rezervou. 

                                                                 

7 Ve vybraných lokalitách jsou záchytná parkoviště již realizována např. Akátová ulice na Šumbarku. 
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6. Zajištění kapacit parkování rezidentů vč. nové výstavby a kapacit pro carsharing 
7. Zajištění kapacit parkování krátkodobých návštěvníků vč. nové výstavby. 
8. Zajištění kapacit parkování dlouhodobých návštěvníků vč. nové výstavby. 
9. Zajištění kapacit parkování zaměstnanců vč. nové výstavby. 
10. Realizace zpoplatnění a regulace stání pro jednotlivé skupiny uživatelů. 
11. Návrh formy a nákladnosti dohledu. 

 

 

Obrázek 4 Příklad užití plastových rohoží. 

Prioritně navrhujeme řešit parkoviště viz. následující tabulka. 

Tabulka 16 Prioritní rekonstrukce a dostavba parkovišť 

Lokalita, ulice Počet stání Realizační cena 

Parkoviště ul. Točitá 52 6,6 mil 

Parkoviště v lokalitě ul. P. Pezruče 2. etapa 159 19,7 mil 

Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí 40 6,5 mil 

Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí 50 6,6 mil 

Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí 72 6,6 mil 

Parkoviště ul. Opletalova bude upřesněno 18 mil. 

Parkoviště Marxova 41 8,5 mil. 

Celkem  72,5 mil 

V rámci řešení parkovacích kapacit je řešena synergie opatření C6 - Úprava nevyhovujících a doplnění nových 

chodníků a C5 - Zajištění parkovacích kapacit rezidentů návrhem úpravy vnitrobloků. Regenerace vnitrobloků 

zahrnující kompletní přebudování funkčních ploch pro potřeby dnešní doby je vhodným přístupem za 

předpokladu splnění estetických požadavků a dalších požadavků na pobytový prostor (vč. dětských hřišť) a 

požadavků na dostatečné ozelenění v bytové zástavbě.   
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Tabulka 17 Prioritní rekonstrukce vnitrobloků 

Lokalita, ulice Realizační cena 

Vnitroblok Hybešova - Třeneckého  5 mil 

Vnitroblok Alšova 5 mil 

Celkem 10 mil 

Vazba na opatření B7 - Podpora výstavby parkovacích domů 

Ve vztahu k realizaci parkovacích domů v dostupných lokalitách je doporučeno preferovat variantu 5, kdy 

výstavba nových parkovacích kapacit v malých parkovacích objektech hromadných garáží8 je realizována 

soukromými subjekty (SVJ - občany bydlícími v lokalitách) po zajištění podmínek pro výstavbu městem. Podpora 

města je pouze nastavením formálních pravidel a prostorového vymezení možných ploch. Město zajistí 

případnou projektovou dokumentaci staveb. Celková předpokládaná poptávka v Havířově se předpokládá 1082 

míst v parkovacích objektech. Nové kapacity realizuje soukromý sektor (SVJ).  

Vazba na opatření B1 - Elektromobilita  

Podpora alternativních paliv je jedním ze základních pilířů zlepšování kvality ovzduší ve městech. V současné 

době se nejvýhodněji jeví podpora elektromobility. Jejíž technologie je dostatečně rozvinuta a dále se zlepšuje. 

Současné elektromobily nabízejí dojezd až 300 km (příklad WV E - golf), který lze prodloužit technologií Plug-in 

hybrid se životností baterie 8 let nebo 200 000 km (příklad Hyunday IONIQ Plug - in Hybrid), který lze 

provozovat na krátké vzdálenosti denního dojíždění (50 km) v plně elektrickém režimu.  

Proto je nutná podpora města pro výstavbu dobíjecích stanic. Pomalé dobíjení elektromobilů by mělo být 

součástí běžných odstavných stání. Rychlonabíječky je vhodné situovat k občanskému vybavení a službám. 

 Za 20 let bude nutné připojit cca 3 - 6,4 tis. vozidel na nabíjecí stanice. 

Vazba na opatření B4 - Spolujízda a spoluvlastnictví vozidla 

Mimo navrhovaný systém řešení se doporučuje podpora carsharingu (sdílení vozidla). Poptávka po tomto 

způsobu zajištění mobility je odhadnuta na 25 vozidel. Čímž může být ušetřeno 191 odstavných míst z 

plánovaných 21 648 míst.  

Vazba na opatření C12 - Rekonstrukce nádraží Havířov (P+R, K+R) 

Parkoviště P+R, K+R je navrhováno u dopravního uzlu žel. st. Havířov, kde je možné užít železniční, veřejnou 

linkovou a městskou hromadnou dopravu. 

11. Návrh aktivit 

Návrh aktivit obsahuje konkrétní aktivity, které vedou k naplnění opatření a strategických cílů. Jedná se o 

souhrn akcí potřebných pro město. Vzhledem k jejich finanční náročnosti je nutné přistoupit k výběru těch 

nejpotřebnějších, které jsou obsahem akčního plánu. 

Aktivity jsou navrženy tak, aby dosáhly synergického efektu při dosahování nastavených cílů.   

Seznam aktivit je souhrnným seznamem všech konkrétních návrhů všech módů dopravy. 

                                                                 

8 řadové garáže nejsou podporovány. 
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Tabulka 18 Návrh doplnění sítě IAD 

Opatření Číslo Název aktivity Orientační 
cena v mil 
nebo jiný 
investor 

C3 1 Přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel, na 

čtyřpruhové směrově rozdělené šířkové uspořádání, včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě.  

ŘSD 

C3 2 přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30 
dle ZÚR MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

ŘSD 

C3 3 přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS 

D31 dle ZÚR MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě ve 

dvoupruhovém vedení s výhledem rozšíření na čtyřpruhové vedení dle ZÚR 

D512. 

ŘSD 

C3 4 přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR 

MSK) ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.  

ŘSD 

C3 

 

5 přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní 

Bludovice ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a 

včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.  

MSK 

C3 6 dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém 

směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní 

komunikační sítě.  

MSK 

C3 7 prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR 

MSK) ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.  

40 

C3 8 prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice 
III/4746 v Prostřední Suché ve dvoupruhovém směrově nerozděleném 
šířkovém uspořádání, s mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou 
křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní 
komunikační sítě. 

MSK 

C3 9 spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché 
vedená podél železniční trati č. 321 ve dvoupruhovém směrově nerozděleném 
šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

36 

C3 10 propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.  

 

MSK 

C3 11 propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.  

40 

C3 12 pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní 
Suchou (přeložkou silnice I/11) – D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové 
křižovatky s přeložkou silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle ZÚR MSK) 

ŘSD 

D4  Podpůrná opatření k výstavbě obchvatu města 5 
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A2 OK1 OK Lidická x Okružní 18 

A2 OK2 OK Okružní  x Petřvaldská 18 

A2 OK3 OK Dělnická x Kapitána Jasioka x Fryštátská 

 

MSK 

A2 OK4 OK Dlouhá třída x Okrajová 18 

B6 IT Výměna řadičů 13 křižovatek 13 

C5  Výstavba parkovacích míst (200 - 300 míst) 60 

D4  Model IAD v rámci multimodálního modelu 0,6 

D4  Sčítání dopravy 0,4 

C2  Rozšíření zón 30 1 

  Celkem za město 156 

Tabulka 19 Návrh doplnění sítě cyklostezek 

Opatření Číslo Název aktivity Délka Orientační 
cena v mil 

A1 1 Dělená stezka podél Hlavní třídy v úseku rondel - Na Nábřeží  0,8 km 7,2  

A1 2 Dělená stezka podél Dlouhé třídy v úseku Dělnická - 17. listopadu 2,6 km 23,4 

A1 3 Připojení parkoviště Tesco od rondelu dělenou stezkou pro chodce a 

cyklisty   

0,16 km 2,1 

A1 4 Propojení Tesco - Požárnická po severní krajnici silnice II/475 
společnou stezkou pro pěší a cyklisty 

0,65 km 2 

A1 5 Cyklostezka U Stromovky - Na Nábřeží  0,3 km 3,3 

A1 6 Dělená stezka v ulici Lipová  0,3 km 3,3 

A1 7 Dělená stezka pro pěší a cyklisty podél ul. Dělnická v úseku Dlouhá tř  

.- Kapitána Jasioka 

2,7 km 24,3 

A1 8 Cyklostezka v úseku Chrpová - U skleníku v rámci prodloužení silnice 
III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v 
Prostřední Suché s mimoúrovňovým křížením vlečky, 
mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a včetně 
vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě 

1,8 km 50 

A1 9 Společná stezka pro pěší a cyklisty mezi ul. U Topolů a Na Pavlasůvce 
(podél ZŠ) 

0,2 km 1,8 

A1 10 Společná stezka U Splavu - (Sušanka Horní Suchá)9 0,1 km 5,9 

A1 11 Cyklostezka v rámci propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. 

Petřvaldské v Havířově, Šumbarku 

0,6 km 5,4 

C11 12 Cyklostezka Havířov - Žermanice podél toku Lučina 1,2 km 9 

C7,D4  Zajištění obousměrného pohybu cyklistů v jednosměrkách  1 

A1 13 Cyklopruhy na silnici III/47210 mezi ulicí Orlovská a Závodní 0,9 km MSK 

                                                                 

9 Případně zajistit vyhledávací studii pro adekvátní napojení Horní Suché 
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  Celkem za město  138,7 

Tabulka 20 Návrh aktivit pěší sítě 

Opatření Název aktivity Počet úprav Orientační cena v 
mil 

A3,A5 Doplnění místa pro přecházení 14 4,2 

A3,A5 Doplnění přechodu 53 26,5 

A3,A5 Posunutí přechodu 1 0,5 

A3,A5 Snížení obrub 81 28,35 

A3,A5 Vložení středního ostrova přechodu 8 1,6 

A3,A5 Zajištění rozhledu 39 3,9 

A3,A5 Zkrácení přechodu 36 10,8 

A3 Zrušení přechodu 1 0 

A3,A5 Úprava reliéfní dlažby 372 18,6 

C1 Doplnění rampy 23 4,6 

A3,A5 Nasvětlení přechodů  20 

C6 Rekonstrukce chodníků 6,6 km 30 

C1 Návrh nových chodníků 4,2 km 38 

C1 Doplnění veřejného osvětlení a mobiliáře v parku mezi ul. 
Na Fojtství, Selská a Na Nábřeží 

0,148 m 0,5 

 Celkem za město  187,55 
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Tabulka 21 Prioritní rekonstrukce vnitrobloků 

Lokalita, ulice Realizační cena 

Vnitroblok Hybešova - Třeneckého  5 mil 

Vnitroblok Alšova 5 mil 

Celkem 10 mil 

Tabulka 22 Prioritní rekonstrukce a dostavba parkovišť 

Lokalita, ulice Počet stání Realizační cena 

Parkoviště ul. Točitá 52 6,6 mil 

Parkoviště v lokalitě ul. P. Pezruče 2. etapa 159 19,7 mil 

Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí 40 6,5 mil 

Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí 50 6,6 mil 

Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí 72 6,6 mil 

Parkoviště ul. Opletalova bude upřesněno 18 mil. 

Parkoviště Marxova 41 8,5 mil. 

Celkem  72,5 mil 

 

Tabulka 23 Návrh aktivit podpory VHD 

Opatření Název aktivity Počet 
jednotek 

Orientační cena v 
mil 

C9 Návrh rekonstrukce zastávek 48 24,0 

C9 Návrh doplnění bezbariérových prvků zastávek 106 5,3 

A4,B5,C12 Návrh P+R terminál Havířov 1 121,5 

C8 Navrhovaná zastávka 31 24,8 

C9 Návrh přístřešků   

D5 Podpora výstavby vlakotramvajového spojení Ostrava - 
Havířov - Těrlicko 

1 3 

D4 Model VHD v rámci multimodálního modelu 1 0,6 

B2 Dotace na obnovu vozového parku (elektrobusy, vodík) 51+5 515 

A4 Kamerový dohled do autobusů 51 5,1 

 Celkem za město  184,3 + (515) 

V rámci opatření C10 Senior Taxi navrhujeme i nadále podporovat tuto službu ve shodném rozsahu s rozšířením 

přepravy osob ZTP bez věkového omezení dle samostatného ceníku. 

V rámci opatření C8 Podpora a rozvoj MHD vč. zajištěné nového trasování a D6 Integrovaný dopravní systém 

navrhujeme udržet krytí prokazatelné ztráty MHD mezi 75 -  90 mil. Kč za rok. Pro zajištění VLD navrhujeme 

úhradu ztráty dopravců a příspěvek MSK na dopravní obslužnost v celkové výši 4 - 5 mil Kč za rok. 
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12. Finanční plán PUMM  

Finanční plán PUMM je tvořen s ohledem na zdroje města, podporu z externích zdrojů akcí realizovaných 

městem a rozpočty složek státu a jiných samospráv. 

Celkové vydané prostředky na segment dopravy se odhadují na 161 mil. Kč za rok. 

12.1. Externí finanční zdroje  

Přehled možných finančních zdrojů (rozpočty, fondy, soukromé zdroje) na úrovních EU, národní, krajské a na 

úrovni města pro období přípravy a realizace aktivit projektu. 

Zdroje financování dopravy je možné rozdělit na veřejné a alternativní.  

 Veřejné zdroje  
o Státní rozpočet (SFDI, SFŽP) 
o Krajský rozpočet 
o Rozpočet města 
o Mimorozpočtové zdroje veřejných financí (evropské podpůrné fondy a programy)  

 Alternativní zdroje  
o Úvěry  
o Leasing  
o Vybírání přímých poplatků za použití infrastruktury  
o Projektové financování za účasti soukromého kapitálu – PPP  

Primárně je v ČR dopravní infrastruktura financována z veřejných zdrojů. 

12.2.Evropské strukturální a investiční fondy a programy 

EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů. 

Operační program Doprava 

Je zaměřen na silniční a železniční dopravu a silniční infrastrukturu. Cílem programu je podporovat 

modernizace dopravní infrastruktury a ekologickou dopravu. 

 Podporované oblasti:  
o Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 
o Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou 

mobilitu  
o Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T  
o Prioritní osa 4: Technická pomoc 

Integrovaný regionální operační program 

Pro oblast dopravy cílí na oblast modernizace dopravní infrastruktury a ekologickou dopravu. Je zacílen na 

dopravu v regionech. 

 Podporované oblasti v dopravě: 
o Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Ostatní Evropské programy 

Integrovaná územní investice 

Integrovaná územní investice (International Teritorial Investment - dále jen "ITI") představuje realizaci 

integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného 
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území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a 

investičních fondů. 

Počet ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 

2014-2020: 

 pražská-středočeská 
 brněnská 
 ostravská 
 plzeňská 
 hradecko-pardubická 
 ústecko-chomutovská aglomerace 
 olomoucká – statutární město Přerov je součástí Olomoucké aglomerace, pro kterou byla 

vytvořena Strategie ITI Olomoucké aglomerace 

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 

Program je realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony 

Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-

Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, 

Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá 

země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země). 

Program má čtyři prioritní osy. Na oblast dopravy je zaměřena prioritní osa 4. 

 Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě 

4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší 

napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě 

4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití 

ekologických multimodálních dopravních řešení 

12.3.Státní fond dopravní infrastruktury 

Zvyšování bezpečnosti 

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) lze čerpat finanční příspěvky na financování opatření 

ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. Finanční prostředky na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 

podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového 

programu mobility pro všechny a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení 

bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy. 

Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných 

nákladů akce realizované. Limitní výše finančních prostředků, které mohou být poskytnuty jednomu žadateli, 

činí maximálně 20 mil. Kč. 

Cyklistické stezky 

Příspěvek z rozpočtu SFDI lze čerpat pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování 

jízdních pruhů pro cyklisty. Příspěvek je možné poskytnout výhradně na výstavbu cyklistické stezky, opravu 

cyklistické stezky, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo 

III. třídy. 

Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 %. 
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Projektové činnosti 

Příspěvek SFDI je určen pro financování průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo 

expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury. Příspěvek lze 

poskytnout pouze na akce řešící technologie, postupy nebo metody, které dosud nebyly pro daný účel použity v 

České republice. 

Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 75 %. 

12.4.Státní fond životního prostředí 

Národní program Životní prostředí 

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního 

prostředí v České republice. 

Program je rozdělen do sedmi prioritních oblastí: 

o Prioritní oblast: Voda 
o Prioritní oblast: Ovzduší 
o Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 
o Prioritní oblast: Příroda a krajina 
o Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích 

o Podoblast 1: Implementace systémových nástrojů 

 Místní Agenda 21: Cílem podoblasti je podpořit udržitelný rozvoj měst a obcí 
a zlepšení kvality života obyvatel a životního prostředí. 

 Inteligentní města a obce: Cílem podoblasti je zlepšení životního prostředí 
měst a obcí a příspěvek k dosažení klimaticko-energetických závazků skrze 
propojování tří oblastí – ICT, energetika a doprava. 

o Podoblast 2: Udržitelná městská doprava a mobilita 

 Čistá mobilita: Cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a 
životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a 
omezení světelného smogu. 

 Hluk: Cílem je zlepšení ochrany obyvatel měst a obcí před hlukem. 

o Podoblast 3: Podpora energetické účinnosti a snížení světelného znečištění: Cílem je zvyšovat 
energetickou účinnost při spotřebě energie ve městech a obcích s důrazem na snížení 
světelného smogu. 

o Podoblast 4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích: Cílem je zajistit zachování a 
vymezení nových ploch a prvků zeleně, jako součásti funkčního a strukturovaného systému 
sídelní zeleně v sídlech v rámci územního plánování tak, aby byla zajištěna základní podmínka 
pro plnění jeho funkcí (mj. snižování efektu tepelného ostrova, záchyt prašnosti). 

• Prioritní oblast: Environmentální prevence 
o Podoblast 1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: Cílem podoblasti je zlepšit 

kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti 
udržitelného rozvoje prostřednictvím výukových programů, exkurzí a dalších forem 
vzdělávacích a osvětových aktivit a kampaní 

o Podoblast 2: Environmentální poradenství: Cílem podoblasti je poskytnout široké veřejnosti 
přístup k informacím o životním prostředí prostřednictvím odborné služby ekoporaden. 
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13. Etapizace návrhů PUMM 

Návrhy PUMM sledují aktivity do dostavby přeložky silnice I/11, kterou odhadujeme k roku 2035 a dále.10  

Proto jsou v kolizi s touto stavbou navrhovány aktivity dočasného charakteru s prioritní přípravou. Jedná se o 

akce cyklistické sítě č. 4 a rozšíření ulice u skleníku, které je součástí stavby IAD č. 8. Nicméně se předpokládá, 

že konečná podoba přeložky ulice U Skleníku bude vedena na mostě v rámci MŮK s přeložkou silnice I/11. 

Prioritně předpokládáme, že bude realizován akční plán do roku 2023. V případě, že nebude možné realizovat z 

jakýchkoli důvodů navržené stavby, je předpoklad pokračovat aktivitami dle tohoto dokumentu do roku 2035. 

14. Akční plán 

Akční plán obsahuje vybrané aktivity, které jsou ve finančních možnostech města. Město si zvolilo naplňování 

kombinovaného scénáře, která podporuje pěší, cyklisty i veřejnou hromadnou dopravu. Tím je dosaženy vysoké 

synergie pro snížení podílu automobilové dopravy ve městě.  Současně strategie počítá s navyšováním počtu 

parkovacích stání v bytové zástavbě, což přispěje ke snížení úbytku obyvatel. Dopravní chování obyvatel v 

bytových domech v rámci města je udržitelnější než dopravní chování obyvatel dojíždějících do města bydlících 

v rodinných domech. 

Tabulka 24 Akční plán do roku 2023 - souhrn a gesce 

Opatření Projekt Finance v mil 
(za 5 let) 

Gesční 
příslušnost 

C3 Podpůrná opatření k výstavbě obchvatu města 1 Vedení města 

A2 OK Dlouhá třída x Okrajová 18 OÚR 

D5 Podpora výstavby vlakotramvajového spojení Ostrava - 
Havířov - Těrlicko 

3 Vedení města 

C12 Dopravní terminál Havířov 121,5 OKS 

D4,C6 Rekonstrukce místních komunikací a dostavba chodníků 83,7 OKS 

A1 Cyklostezky a vedení cyklistů v jednosměrkách 66,7 OÚR 

C8,C9 Úpravy zastávek VHD (mimo terminál) 5,25 OKS 

A3,A5 Osvětlení přechodů pro chodce a doplnění SSZ 7,5 OKS 

C5 Výstavba parkovacích míst  54,8 OÚR 

C5,C6 Úprava vnitrobloků 10 OKS 

D4 Rekonstrukce mostů 9,5 OKS 

D4 Multimodální model dopravy 1,2 OÚR 

D4 Sčítání dopravy 0,4 OÚR 

C4 Zpracovat Koncepci parkovišť K+R u MŠ a ZŠ 0,2 OÚR 

C2 Zřízení obytné zóny ze stávající zóny 30 v lokalitě Přátelství 0,1 OKS 

 CELKEM 382,85  

Krytí prokazatelné ztráty VHD 75 mil. za rok. Příspěvek na VLD 4,5 mil. Kč za rok. 

                                                                 

10 V současné době není připravováno UR. 
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Tabulka 25 Podrobný akční plán  

Opatření  Označení Lokalita, ulice Realizační cena 

C3  Podpůrná opatření k výstavbě obchvatu města 1 mil 

D5  Podpora výstavby vlakotramvajového spojení Ostrava - Havířov - 
Těrlicko 

3 mil 

C12  Dopravní terminál Havířov 121,5 mil 

D4  Model IAD v rámci multimodálního modelu 1,2 mil 

D4  Sčítání dopravy 0,4 mil 

C4  Zpracovat Koncepci parkovišť K+R u MŠ a ZŠ 0,2 mil 

A2  OK Dlouhá třída x Okrajová 18 mil 

Prioritní doplnění sítě cyklostezek a vedení cyklistů v jednosměrkách 

A1 1 Dělená stezka podél Hlavní třídy v úseku rondel - Na Nábřeží  7,2 mil 

A1 2 Dělená stezka podél Dlouhé třídy v úseku Dělnická - 17. listopadu 23,4 mil 

A1 3 Připojení parkoviště Tesco od rondelu dělenou stezkou pro chodce 

a cyklisty   

2,1 mil 

A1 4 Propojení Tesco - Požárnická po severní krajnici silnice II/475 
společnou stezkou pro pěší a cyklisty 

2 mil 

A1 5 Cyklostezka U Stromovky - Na Nábřeží  3,3 mil 

A1 6 Dělená stezka v ulici Lipová  3,3 mil 

A1 7 Dělená stezka pro pěší a cyklisty podél ul. Dělnická v úseku Dlouhá 

tř  .- Kapitána Jasioka 

24,3 mil 

C7,D4  Zajištění obousměrného pohybu cyklistů v jednosměrkách 1 mil 

A1  Stojany na kola pod dohledem kamer na autobusovém nádraží 0,1 mil 

Prioritní úpravy zastávek 

C09  Šumbark, točna Petřvaldská, výstupní zastávka, vybudování 
výstupní hrany 

0,5 mil 

C08  Podlesí, Dlouhá třída, nová zastávka 0,5 mil 

C09  Bludovice, U Lipek, vybudování nástupní hrany na obou stranách 1 mil 

C09  Šumbark, U Nádraží, Rekonstrukce nástupiště 0,5 mil 

C08  Šumbark Hřbitovní, nová zastávka 1 mil 

C08  Bludovice, Frýdecká nová zastávka 1 mil 

C09  Přístřešky - 2/rok 0,75 ,mil 

Prioritní rekonstrukce a doplnění chodníků 

C6  Návrh chodníku v rámci rekonstrukce MK ul. Budovatelů 18 mil 

C6  Návrh chodníku  v rámci rekonstrukce MK Petřvaldská  26 mil 

C6  Rekonstrukce chodníku ul. Frýdecká - 2. etapa 18,5 mil 

C6  Nový chodník MK Selská - 2. etapa 6 mil 

C6  Rekonstrukce chodníku ul. Na Záguří - II. etapa 15,2 mil 
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Prioritní nasvětlení přechodů a doplnění SSZ 

A3  Hlavní třída x U Stromovky 4x 1,2 mil 

A3  Hlavní třída x Národní třída x Dlouhá třída 3x 0,9 mil 

A3  Dělnická (zast. Město, obchodní dům) 1x 0,3 mil 

A3  Dělnická x Astronautů 1x 0,3 mil 

A3  Dělnická (Město, nemocnice) 1x 0,3 mil 

A3  Národní třída x U Stadionu 4x 1,2 mil 

A5  Studentská (u gymnázia) 1x 0,3 mil 

B6  SSZ ulice Padlých hrdinů  1,5 mil 

B6  SSZ ulice Těšínská u zastávky Bludovice, Pod Kopcem 1,5 mil 

Prioritní úprava vnitrobloků 

C5,C6  Vnitroblok Hybešova - Třeneckého  5 mil 

C5,C6  Vnitroblok Alšova 5 mil 

Zklidnění dopravy 

C2  Zřízení obytné zóny ze stávající zóny 30 v lokalitě Přátelství  0,1 mil 

Prioritní úprava parkovišť 

C5  Parkoviště ul. Točitá 6,6 mil 

C5  Parkoviště v lokalitě ul. P. Bezruče 2. etapa 19,7 mil 

C5  Parkoviště na ul. Balzacova, Havířov-Podlesí 6,5 mil 

C5  Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí 6,6 mil 

C5  Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí 6,6 mil 

C5  Parkoviště Marxova 8,5 mil 

D4  Koncepce parkovišť K+R u MŠ a ZŠ 0,3 mil 

Prioritní rekonstrukce mostů 

D4 M2  Prachatická nad žel. vlečkou 4,5 mil 

D4 M10 Na Kempách nad Lučinou 5 mil 

  CELKEM 382,85 mil 

Předpokládá se, že na navržené stavby bude možné čerpat finance z externích zdrojů ve výši alespoň 60%.  

14.1. Synergie 

Při realizaci vybraných aktivit je dosahováno synergického efektu, protože jedna aktivita může ovlivnit více 

podporovaných druhů dopravy.  

Aktivní zlepšení pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy povedou spolu s odvedením tranzitní dopravy ke 

snížení počtu cest automobilovou dopravou a ke snížení negativních vlivů z dopravy v intravilánu města. To 

spolu s inovacemi vozového parku a podporou bezuhlíkatých pohonů sníží imisní zátěž ve městě. 
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Synergie je nutné využít zejména u stavby IAD č. 8 a cyklo č. 8, kdy bude územní v budoucnu rozděleno 

přeložkou silnice I/11. Přes tuto bariéru bude vybudován most, který je dle PUMM navržen včetně dělné stezky 

pro pěší a chodce. 

Synergie při řešení automobilové i pěší dopravy je sledována při snížení počtu pruhů na silnici III/47210 na dva 

spolu se zřízením cyklistických pruhů. 

U stavby cyklistické sítě č. 4  se předpokládá využití pěšími i chodci sdruženou stezkou za svodidlem na tělese 

komunikace II/475 a dále vybudováním stezky vedle řadícího pruhu odbočení k Tescu.  

15. Seznam příloh 

Návrh základní komunikační sítě IAD 

Návrh zatřídění komunikační sítě IAD 

Návrh koncepce VHD 

Návrh základní sítě cyklistických tras 

Návrh úprav základní sítě pěších tras - severní část 

Návrh úprav základní sítě pěších tras - centrum 

Návrh úprav základní sítě pěších tras - jižní část 
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Návrh základní komunikační sítě IAD

Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov

Číslo Název Soulad s

1 ÚP

2 ÚP

3 ÚP

4 ÚP

5 ÚP

6 ÚP

7 ÚP

8 ÚP

9 ÚP

10 ÚP

11 ÚP

12 ZÚR

Přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel, na čtyřpruhové 
směrově rozdělené šířkové uspořádání, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

Přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30 dle ZÚR 
MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

Přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS D31 dle ZÚR 
MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě ve dvoupruhovém vedení s 

výhledem rozšíření na čtyřpruhové vedení dle ZÚR D512.
Přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR MSK) ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 
ostatní komunikační sítě. 

Přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice ve 
dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 
Dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém směrově 

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 
Prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR MSK) ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 
ostatní komunikační sítě. 

Prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v 
Prostřední Suché ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání, s 

mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a 
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

Spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché vedená podél 
železniční trati č. 321 ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a 

včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.
Propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 
ostatní komunikační sítě. 

Propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve 
dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 
Pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní Suchou 

(přeložkou silnice I/11) – D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové křižovatky s přeložkou 
silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle ZÚR MSK).
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Návrh zatřídění komunikací je orientační a bude nutné jej upřesnit v rámci zpracování Generelu dopravy Moravskoslezského kraje.
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Město Tesco

Havířov, Bludovice, u lipek

Havířov

Šenov Nová

Šenov ČSAD

Šumbark MŠ

Město střed

Město Česká

Město Tichá

Šumbark SNP
Šumbark SNP

Životice VAK

Město Lipová

Město sběrna

Šenov Škrbeň

Město Rondel

Životice sady

Havířov-střed

Město radnice

Podlesí Rušná

Podlesí Rušná

Město Slezská

Šenov Bytovky

Šenov Lapačka

Šenov náměstí

Šumbark bazén

Město U Tesca

Havířov Suchá

Těrlicko střed

Těrlicko křiž.

Podlesí Merkur

Podlesí Merkur

Město Žákovská

Město TolstéhoŠenov Březůvka

Šumbark Školní

Šumbark Školní

Šumbark Vsuvky

Město Puškinova
Město Puškinova

Město Mozartova

Město Mozartova

Město MoskevskáMěsto nemocnice

Bludovice pošta

Bludovice kopec

Bludovice kopecBludovice kopec

Město Formanská

Šenov Na Šimšce

Město koupaliště

Životice U Křížů

Životice Severní

Horní Suchá dvůr

Těrlicko hřbitov

Těrlicko čekárna

Životice U Křížů

Město u podloubí

Podlesí Těšínská

Město Bludovická
Město Na Fojství

Šenov na Škrbeni

Šenov Křižovatka

Šenov V Družstvu

Šenov Pod Šodkem

Šumbark rozcestí

Šumbark U Jelena

H.Bludovice okraj

Šumbark Hřbitovní

Šenov, U Hřbitova

Horní Suchá škola

Těrlicko V zátoce

Těrlicko Osekovec

Životice rozcestí

Životice Památník

Podlesí Bezručova

Šumbark U Nádraží

Dolní Suchá Vodní

Bludovice Frýdecká

Bludovice zahrádky

Pr. Suchá sídliště

Životice Pacalůvka
Životice Pacalůvka

Podlesí Úřad práce

Město obchodní dům

Podlesí aut. nádr.

Bludovice U Lučiny

Bludovice Mezidolí

Dolní Datyně točna

Dolní Datyně škola

Šenov rozc. Šimška

Město žel. stanice

Pr. Suchá Kaufland

Pr. Suchá U Šimaly

Pr. Suchá U Šimaly

Pr. Suchá sídliště

Dolní Suchá u lesa

Životice ul. Zelená

Albrechtice u hráze

Albrechtice vodojem

Horní Suchá Konečná

Životice Přátelství

Podlesí Nad Terasou

Šumbark Náměstí TGM

Šumbark H. Malířové

Horní Suchá Pašůvka

Dolní Suchá Závodní

Dolní Suchá u školy

Bludovice křižovatka

Bludovice ul. Selská

Podlesí Dlouhá třída

Životice Pod potokem

Pr. Suchá U Skleníků

Těrlicko obecní úřad

Město škola Mánesova

Město pož. zbrojnice

Bludovice pod kopcem

Šumbark M. Pujmanové

Dolní Suchá Na Kopci

Dolní Suchá u křížku

Pr. Suchá modlitebna

Horní Suchá František

Horní Suchá U Pavlasů

Horní Bludovice Vrchy

Město Na Prostředňáku

Šumbark točna Lidická

Dolní Suchá Šumbarská

Šumbark 2. etapa Orlí

H.Bludovice nové domky

Bludovice zahradnictví

Bludovice ul. K Lučině

Podlesí zdr. středisko

Bludovice polská škola

Horní Bludovice Záguří

Horní Bludovice U Lípy

Horní Bludovice Adámek

Pr. Suchá žel. stanice

Šumbark točna 2. etapa

Šumbark 2. etapa Letní

H.Bludovice obecní úřad

Životice základní škola

Stonava sídl. Nový Svět

Město Náměstí Republiky

Horní Bludovice U Petra

Horní Bludovice hřbitov

Horní Bludovice U Tůňky

Horní Bludovice Amerika

Horní Suchá Dělnický dům

Horní Suchá Dělnický dům

Horní Suchá žel. stanice

Město u fontány Jitřenka

Bludovice škola Frýdecká

Bludovice točna Datyňská

Šenov V Družstvu-Březová

Podlesí Okrajová u garáží

Šumbark točna Petřvaldská

Životice Na Dolanech okraj

Životice Na Dolanech střed

Životice Na Polanech střed

Šenov křiž. k Dolní Datyni

Pr. Suchá katolický kostel

Šumbark 2. etapa u hřbitova

Životice Přátelství zahrádky

Horní Bludovice U Kasperčoka

Dolní Datyně rozc. Bludovice

Pr. Suchá Dělnická kult. dům

Pr. Suchá evangelický kostel

Dolní Suchá Sušanské rybníky

Pr. Suchá rozc. k žel. stanici

Horní Bludovice rest. U Mokrošů

Pr. Suchá Kapt. Jasiocha stánek

Dolní Suchá Dukla průmyslová zóna

© ČÚZK

Plán udržitelné městské mobility

Návrh koncepce VHD

Legenda

Kolize záměru k prověření

nW Zastávka navržená k rekonstrukci

nW Návrh doplnění bezbariérových prvků zastávky

nW Stávající vyhovující zastávka

nW Zastávka navržená k obsluze

nW Navrhovaná zastávka

nW Zastávka mimo území města

nW Návrh P+R

n¤ Železniční stanice/zastávka

nW

Trasy linek MHD

Trasy linek MHD - návrh

Trasy linek pojížděné pouze PAD

Problematika vlakotramvaje

Trasy linek železniční osobní dopravy

Hranice_obce

0 325 650 975 1 300162,5
metry

1:13 000

-
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Legenda

Základní síť cyklistických tras

Základní síť

Základní síť - cyklostezka

Základní síť - cyklostezka v přípravě

Základní síť - značená turistická cyklotrasa

Základní síť - značená turistická cyklotrasa na cyklostezce

Značená turistická cyklotrasa mimo základní síť

Značená turistická cyklotrasa na cyklostezce mimo základní síť

Cyklostezka mimo základní síť

Cyklostezka v přípravě mimo základní síť

Návrh cyklopruhů

Návrh cyklostezek

Zklidněné oblasti

Zóna 30

Obytná zóna

Návrh plošného zklidnění formou zóny 30 nebo obytnou zónou

Hranice obce

0 325 650 975 1 300162,5
metry

1:13 000

-
Zpracoval UDIMO spol. s r.o.

Plán udržitelné městské mobility

Návrh základní sítě cyklistických tras

Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov

Číslo Název Délka Příprava

1 Dělená stezka podél Hlavní třídy v úseku rondel - Na Nábřeží 0,8 km Ano
2 Dělená stezka podél Dlouhé třídy v úseku Dělnická - 17. listopadu 2,6 km Ano
3 Připojení parkoviště Tesco od rondelu dělenou stezkou pro chodce a cyklisty  0,16 km Ne

4 0,65 km Ne

5 Cyklostezka U Stromovky - Na Nábřeží 0,3 km Ano
6 Dělená stezka v ulici Lipová 0,3 km Ano

7 2,7 km Ne

8 1,8 km Ne

9 0,2 km Ne

10 Společná stezka U Splavu - (Sušanka Horní Suchá) 0,1 km Ne

11 0,6 km Ne

12 Cyklostezka Havířov - Žermanice podél toku Lučina 1,2 km Ne
13 Cyklopruhy na silnici III/47210 mezi ulicí Orlovská a Závodní 0,9 km Ne

Propojení Tesco - Požárnická po severní krajnici silnice II/475 společnou 
stezkou pro pěší a cyklisty

Dělená stezka pro pěší a cyklisty podél ul. Dělnická v úseku Dlouhá tř.- 
Kapitána Jasionka

Cyklostezka v úseku Chrpová - U skleníku v rámci prodloužení silnice III/4726 
(ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché s 

mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou 
silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě

Společná stezka pro pěší a cyklisty mezi ul. U Topolů a Na Pavlasůvce (podél 
ZŠ)

Cyklostezka v rámci propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v 
Havířově, Šumbarku
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Legenda

Æý Doplnění místa pro přecházení

Æý Doplnění přechodu

Æý Posunutí přechodu

Æý Snížení obrub

Æý Vložení středního ostrova přechodu

Æý Zajištění rozhledu

Æý Zkrácení přechodu (vysazené chodníkové plochy)

Æý Úprava reliéfní dlažby

Æý Doplnění rampy

ÆýD Zrušení přechodu

Návrh chodníku

Návrh rekonstrukce chodníku

Hranice obce

0 125 250 375 50062,5
metry

1:5 000
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Plán udržitelné městské mobility

Návrh úprav základní sítě pěších tras - sever

Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov



Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

ÆýÆý
Æý

ÆýÆý
ÆýÆýÆý Æý

Æý Æý
ÆýÆý Æý

Æý Æý
Æý ÆýÆý

ÆýÆý

Æý

Æý

Æý

Æý

ÆýÆý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý
Æý
Æý

Æý
ÆýÆýÆý

Æý

Æý

Æý
Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
ÆýÆý

ÆýÆý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
ÆýÆý

Æý

Æý
ÆýÆý

ÆýÆý
ÆýÆý

Æý
ÆýÆý
Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

Æý
Æý

Æý

Æý
ÆýÆý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

Æý
Æý

Æý

Æý

ÆýÆý
Æý

ÆýÆý

Æý
ÆýÆý

Æý

Æý
Æý

Æý
Æý

ÆýÆý
Æý
Æý
Æý
ÆýÆý

Æý
ÆýÆý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

ÆýÆý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
Æý

ÆýÆýÆý
ÆýÆý

ÆýÆý

Æý
Æý
ÆýÆý

Æý
Æý

ÆýÆý
Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

ÆýÆý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý Æý

Æý

Æý
Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
ÆýÆý

ÆýÆý
Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý
Æý

Æý

ÆýÆý
Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
Æý

ÆýÆýÆý

Æý
ÆýÆý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

Æý
Æý

Æý
Æý

Æý

ÆýÆý

ÆýÆý

Æý

Æý
Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý
Æý

Æý

Æý

Æý Æý

Æý

Æý

Æý

ÆýD
Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

ÆýÆý
Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
ÆýÆý
ÆýÆý

Æý

Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

ÆýÆýÆý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý
Æý

ÆýÆý
Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý
Æý

ÆýÆýÆý

Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

Æý

Æý

Æý

Æý

ÆýÆý

Æý

Æý

Æý

Æý

Æý
Æý

Æý

Æý

Æý

© ČÚZK

Legenda

Æý Doplnění místa pro přecházení

Æý Doplnění přechodu

Æý Posunutí přechodu
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Æý Vložení středního ostrova přechodu

Æý Zajištění rozhledu
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Æý Zajištění rozhledu
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1. Důvody pořízení a postup zpracování 

Plán udržitelné městské mobility, dále označován zkratkou PUMM je strategickým dokumentem, který má za cíl 

uspokojit potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí.  Vede ke zlepšení života zajištěním udržitelného 

dopravního systému z pohledu ekonomiky, sociálních a environmentálních potřeb minimalizací nežádoucích 

dopadů dopravy na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. 

Plán udržitelné městské mobility města Havířova přispívá k rozvoji městského dopravního systému, který: 

• je dostupný a splňuje základní potřeby všech uživatelů v oblasti mobility, 

• reaguje na různé poptávky občanů a podniků ohledně služeb mobility, 

• doprovází vyvážený rozvoj a lepší integraci různých dopravních módů, 

• splňuje požadavky udržitelnosti rovnováhou mezi potřebami týkajícími se hospodářské 
životaschopnosti, sociální spravedlnosti, zdraví a kvality životního prostředí,   

• optimalizuje účinnost a efektivitu nákladů, 

• lépe využívá městský prostor a stávající dopravní infrastrukturu a služby, 

• zvyšuje přitažlivost městského prostředí, kvalitu života a zlepšuje veřejné zdraví, 

• zlepšuje bezpečnost silničního provozu a jeho zabezpečení, 

• snižuje znečištění ovzduší, hluk, emise skleníkových plynů a spotřebu energie, 

• přispívá ke zlepšení celkové výkonností transevropské dopravní sítě a evropského dopravního systému 
jako celku, 

• přispívá k odstranění bariér a komplexnímu řešení dopravy z hlediska možnosti jejího využívání 
zdravotně znevýhodněnými občany. 

Vypracování PUMM je založeno na integrovaném přístupu (horizontálním i vertikálním) s velkým podílem 

spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými orgány.  Zpracování je 

založeno na komunikační strategii s veřejností včetně projednání. 

Postup zpracování a projednání PUMM je rozdělen na následující fáze: 

• sběr a předání vstupních podkladů 

• vypracování komunikační strategie pro část zpracování PUMM 

• vypracování analytické části 

• projednání analytické části s odbornými skupinami, s příslušnými orgány, 

• prezentace výsledků analytické části veřejnosti, 

• vypracování návrhové části, 

• projednání navržených scénářů s odbornými skupinami, s příslušnými orgány a veřejností, 

• výběr nejvhodnějšího scénáře a vypracování akčního plánu vč vazby na rozpočet města, 

• vypracování komunikační strategie pro návrhové období PUMM 

• prezentace vybraného scénáře a akčního plánu PUMM 

• schválení PUMM Zastupitelstvem města 

2. Cíl komunikační strategie 

Cílem komunikační strategie je nastavit rámec komunikace mezi jednotlivými subjekty vstupujícími do 

plánovacího procesu plánu udržitelné mobility. Vypracování a provedení PUMM je založeno na integrovaném 

přístupu (horizontálním i vertikálním) s velkým podílem spolupráce, koordinace a konzultací. 

Cílem aktivity je informovat všechny dotčené subjekty o probíhajícím projektu a současně je zapojit do procesu 

plánování a řešení dopravních problémů města. Níže je popsána návaznost strategie propagace a prezentace 

přímo na projekt. 

Vzniklý plán zkoordinuje především územní a dopravní plánování, aby navržený dopravní systém zajistil 

dostupnost všem cílovým skupinám.  
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Prvním krokem při tvorbě strategie propagace projektu PUMM je stanovení vize. Prostřednictvím vize je 

udáván směr žádoucího cílového stavu v určité oblasti. Má formu jednoduchého popisu a podoby, které chce 

město svojí strategií dosáhnout. Vize nemá pouze obecné využití, ale především praktické. Jedná se o motivační 

faktor, který pomáhá udávat jednotný směr k naplnění vize. Všechny realizované aktivity projektu by měly 

směřovat k naplnění vize. Vize města je rozvedena ve strategické části dokumentu. 

3. Vize plánu mobility 

Prvním krokem při tvorbě strategie propagace projektu PUMM je stanovení vize. V případě, že zohledníme 

dosavadní vizi města do roku 2020 " Město Havířov je v roce 2020 dynamicky se rozvíjející a udržované město 

plné zeleně, s funkčním a harmonickým urbanistickým řešením, ekonomicky stabilním prostředím, výbornou 

dopravní dostupností, kvalitním bydlením, bohatou nabídkou služeb, kulturním a sportovním zázemím, 

poskytující dobré podmínky pro život všech obyvatel", je možné navázat vizí PUMM: 

DOPRAVA PRO HARMONICKÉ MĚSTO 

 Pod vizí Doprava pro harmonické město si musíme představit důraz na bezpečnost, nízký stupeň negativních 

vlivů dopravy, akcentaci multimodality dopravního chování obyvatel a přechod na nízkouhlíkovou dopravu. 

4. Krátkodobé cíle 

Hlavním krátkodobým cílem propagace projektu PUMM je kvalitní informovanost všech cílových skupin o jeho 

průběhu, a jejich aktivní zapojení do něj. Za použití širokého spektra propagačních nástrojů je nutné zajistit 

komplexní informační servis pro partnery projektu i obyvatele města. 

5. Dlouhodobé cíle 

Mezi dlouhodobé cíle propagace patří především osvěta mezi občany města v oblasti problematiky udržitelné 

městské mobility. V současnosti totiž není povědomí široké veřejnosti o tomto tématu příliš vysoké. Díky 

projektu PUMM by se však měla znalost problematiky výrazně zvýšit. Celkový přístup a náhled obyvatel k 

městské mobilitě by se tak měl výrazně pozitivním způsobem změnit ve směru aktivního využívání udržitelných 

druhů dopravy, tj. chůze, veřejné hromadné dopravy a kola.  

6. Komunikace s veřejností a zapojenými partnery 

Cílem komunikace se všemi zainteresovanými subjekty je zajistit průhlednost a zřetelnost aktivit projektu a 

získání jejich dostatečné důvěry, aby byly ochotny sdělit svůj názor, poskytovat zpětnou vazbu a podněty. 

Zaměření se na komunikaci je hlavním cílem Strategie propagace projektu – resp. propustnost informací 

směrem ke všem zapojeným subjektům. 

6.1. Vnitřní komunikace 

Vnitřní komunikace probíhá v uzavřených skupinách, jejich členy jsou decision makeři, tj. partneři s rozhodovací 

funkcí. Těmi jsou zástupci obcí, samospráv a státní správy vč. jejich organizací. 
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6.2. Vnější komunikace 

Vnější komunikace je dostupná všem občanům, zejména obyvatelům města. Účelem je navázání spolupráce se 

všemi obyvateli, kteří se chtějí podílet na dialogu při zpracování dokumentace.  

7. Komunikační audit 

Ve stávajícím stavu je vnitřní komunikace mezi jednotlivými odbory  magistrátu  velmi dobrá. Jednotlivé 

informace jsou soustředěny na specializovaných odborech které spolu v případě potřeby komunikují. 

Organizační struktura magistrátu města je upravena Organizačním řádem Magistrátu města Havířova (MMH). 

MMH se člení na odbory: 

a) odbor komunálních služeb (OKS),  
b) odbor právních služeb (OPS),  
c) odbor organizační (ORG),  
d) odbor životního prostředí (OŽP),  
e) odbor územního rozvoje (OÚR),  
f) odbor vnitra a živnostenský úřad (OVŽÚ),  
g) odbor školství a kultury (OŠK),  
h) stavební a silniční správní úřad (SSSÚ),  
i) ekonomický odbor (EO),  
j) odbor sociálních věcí (OSV),  
k) odbor kancelář primátora (KP),  
l) správní odbor (SO)  

Město zastupuje primátor. 

Komunikace mezi decision makery, zejména mezi samosprávou kraje a města funguje dobře. Krajské a městské 

záměry se funkčně doplňují a vytvářejí vhodné prostředí pro dosažení cílů PUMM. Jedním z nedostatků, který 

lze vypíchnout je neaktuálnost dopravní koncepce kraje, která již nedává oporu pro dlouhodobé plánování na 

městské úrovni.  

Externí komunikace probíhá zejména na webu města,  Informačním měsíčníkem pro občany statutárního města 

Havířova - tzv. RADNIČNÍ LISTY a v regionálních médiích. Zde jsou občané kvalitně informováni o krocích města, 

stavebních uzávěrách apod.  

8. Identifikace cílových skupin 

8.1. Vnitřní komunikace 

Zástupci města dle organizační struktury města 

• Vedení města (rada a zastupitelstvo) 

• Odbor komunálních služeb (OKS) 

• Silniční správní úřad (SSSÚ) 

• Odbor územního rozvoje (OÚR) 

• Odbor životního prostředí (OŽP) 

• Odbor kanceláře primátora (OKP) 
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Supervizor 

Zástupci Moravskoslezského kraje 

• MSK - Odbor dopravy 

• MSK - Odbor životního prostředí 

• SÚS MSK 

• Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS) 

Zástupci státu, jeho složek a organizací 

• Ministerstvo dopravy 

• ŘSD ČR 

• SŽDC  

• Policie ČR DI 

ČSAD Havířov (dopravce) 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

Samosprávy okolních obcí 

• Horní Suchá 

• Horní Bludovice 

• Kaňovice 

• Šenov 

• Karviná 

• Albrechtice 

• Orlová 

• Petřvald 

• Těrlicko 

8.2. Vnější komunikace 

Občané města 

• Děti 

• Mládež 

• Ekonomicky aktivní 

• Senioři 

9. Komunikační nástroje 

Nejvhodnějším nástrojem komunikace jsou stávající fungující informační kanály, které využívá město. Mezi tyto 

kanály lze jmenovat web www.havirov-city.cz a tištěný měsíčník Radniční listy.  

Mimo tyto informační kanály lze využít i venkovní reklamu (letáky v MHD, plakátovací plochy, reklamní plochy v 

nákupních centrech, CityLight vitríny, atd.).  

Webové stránky projektu www.mobilita-havirov.cz slouží k prezentaci průběhu zpracování díla a jeho dílčích 

výstupů i k oboustranné komunikaci mezi obyvateli a zpracovateli. 

Využívány jsou také veřejná i neveřejná projednání v rámci jednotlivých částí zpracování díla. 
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9.1. Identifikace hlavních komunikačních nástrojů pro jednotlivé 

skupiny vnitřní komunikace 

Řídící výbor  

Členové Řídícího výboru vedou proces tvorby plánu mobility, předávají hlavní výstupy na jednání rady města a 

zastupitelstva města, které celý dokument v jeho konečné fázi schvaluje. Jeho členy jsou: 

• Josef Bělica (náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku) 

• Eva Havlů (OKP) 

• Vladislav Streit (OKP) 

• Karel Mokroš (OÚR) 

• Jana Návratová (OŽP) 

• Gerard KRUPA (OKS) 

• Zdena Mayerová (OKS) 

• Naďa Czechová (OKS) 

• Roman Hučík (OKS) 

• Jan Kolář (OKS) 

• Jaromír Schwarz (SSSÚ) 

• Zástupce zpracovatele 
 

• Martin Ambrůz (dozorující orgán) 
 

Vhodným formátem jsou osobní jednání realizačního týmu vedené formou diskusního fóra umožňující 
diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj umožňující 
prezentaci nejširšího spektra názorů. Současně je třeba vyzdvihnout jejich informativní charakter a přínos v 
podobě navazování nových a utužování stávajících sociálních struktur. Participantům je třeba předem vysvětlit, 
co mohou od své účasti očekávat, aby se předešlo jejich případnému zklamání a z toho plynoucí neochoty 
znovu se zúčastnit. 

Rada  města a zastupitelstvo města  

Jsou skupinou s rozhodující pravomocí. Schvalují PUMM, proto je nutností je informovat v průběhu celého 

procesu.  

Vhodným komunikačním kanálem je web projektu a emailová komunikace. Vhodné je realizovat workshop 

formou diskusního fóra po ukončení analytické části a v průběhu návrhové části. 

Cílem je zapojit politiky do plánovacího procesu a nastavit strategii dopravní politiky města. 

Odborná pracovní skupina - automobilová doprava 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 

diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj umožňující 

prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční cestou emailem, 

datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 

• Odbor komunálních služeb (OKS) 

• Odbor kanceláře primátora (OKP) 

• Silniční správní úřad (SSSÚ) 

• Odbor územního rozvoje (OÚR) 

• Odbor životního prostředí (OŽP) 

• Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy 

• Moravskoslezský kraj - Odbor životního prostředí 
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• ŘSD ČR Ostrava 

• SÚS MSK 

• Policie ČR DI (Karviná) 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

• Zástupce zpracovatele 
 
 

Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

Odborná pracovní skupina - veřejná hromadná doprava 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 

diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj umožňující 

prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční cestou emailem, 

datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 

• Odbor komunálních služeb (OKS) 

• Odbor kanceláře primátora (OKP) 

• Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy 

• SŽDC 

• ČD 

• KODIS 

• ČSAD Havířov (dopravci) 

• Zástupce zpracovatele 
 
 
 

Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

Odborná pracovní skupina - nemotorová doprava 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 

diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj umožňující 

prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční cestou emailem, 

datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 

• Odbor komunálních služeb (OKS) 

• Odbor kanceláře primátora (OKP) 

• ŘSD ČR 

• SÚS MSK  

• Policie ČR DI 

• Zástupce zpracovatele 
 
 

Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

Odborná pracovní skupina - okolní obce 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 

diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Jednání je vhodné provést minimálně 1x za 

projekt. Cílem je zejména koordinace staveb navazujících na území mimo Havířov (cyklostezky apod). 
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9.2. Identifikace hlavních komunikačních nástrojů pro jednotlivé 

skupiny vnější komunikace 

Vhodným nástrojem pro oslovení všech skupin zařazených do vnější komunikace jsou tisková média, zejména 

Radniční listy. Vhodným nástrojem jsou také veřejná projednání vedená formou řízené diskuse s prezentací 

výsledků doplněná o diskusní fórum. 

Dalším užívaným nástrojem jsou venkovní výlepové plochy. 

Pro skupiny ekonomicky aktivních a mládeže je vhodným médiem web projektu www.mobilita-havirov.cz 

10. Jednotná vizuální prezentace projektu 

Pro zajištění jednotné vizualizace prezentace výstupů projektu je vytvořena šablona textového dokumentu ve 

formátu MS Word (.doc) s předefinovanými styly písma, nadpisy, záhlavím, zápatím a šablona prezentace ve 

formátu MS PowerPoint (.ppt)   

Bude zachována povinná publicita Operačního programu Zaměstnanost. 















Ing. Petr Macejka Ph.D a kol.

Plán rozvoje udržitelné městské 
mobility  - analytická část

Jednání projektu, 27.6.2018



Co je to PUMM

� PUMM – Plán udržitelné městské mobility
� Je strategický dokument města
� Vychází ze stávající politiky města
� Vychází z dostupných objektivních informací 

Vychází z participačního rámce partnerů i veřejnosti� Vychází z participačního rámce partnerů i veřejnosti

� Co je cílem?
� PUMM chce zjednodušeně nabídnout možnost 

bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu lidí i věcí -
mobility.



Části PUMM Havířov

� Analytická část
� Návrhová část
� Komunikační strategie

� Dnes se nacházíme :
„Analytická část + Komunikační strategie“



Řídící výbor

� Josef Bělica (náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku)
� Eva Havlů (OKP)
� Vladislav Streit (OKP)
� Karel Mokroš (OÚR)
� Jana Návratová (OŽP)
� Zdena Mayerová (OKS)Zdena Mayerová (OKS)
� Naďa Czechová (OKS)
� Roman Hučík (OKS)
� Jan Kolář (OKS)
� Jaromír Schwarz (SSSÚ)
� Petr Macejka (zástupce zpracovatele)

� Martin Ambrůz (dozorující orgán)



Pracovní skupina automobilová doprava

� Odbor komunálních služeb (OKS)
� Odbor kanceláře primátora (OKP)
� Silniční správní úřad (SSSÚ)
� Odbor územního rozvoje (OÚR)
� Odbor životního prostředí (OŽP)

Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy� Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy
� (Moravskoslezský kraj - Odbor životního prostředí)
� ŘSD ČR Ostrava
� SÚS MSK
� Policie ČR DI (Karviná)
� Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
� Zástupce zpracovatele



Pracovní skupina veř. hromadná doprava

� Odbor komunálních služeb (OKS)
� Odbor kanceláře primátora (OKP)
� Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy
� SŽDC� SŽDC
� ČD
� KODIS
� ČSAD Havířov (dopravci)
� Zástupce zpracovatele



Pracovní skupina nemotorová doprava

� Odbor komunálních služeb (OKS)
� Odbor kanceláře primátora (OKP)
� ŘSD ČR
� SÚS MSK 
� Policie ČR DI� Policie ČR DI
� Zástupce zpracovatele



Postup práce
� Postup zpracování a projednání PUMM bude rozdělen na následující fáze:
� sběr a předání vstupních podkladů;
� vypracování komunikační strategie pro část zpracování PUMM;
� vypracování analytické části;
� projednání analytické části s odbornými skupinami, s příslušnými orgány;
� prezentace výsledků analytické části veřejnosti;
� vypracování scénářů návrhové části;vypracování scénářů návrhové části;
� projednání navržených scénářů s odbornými skupinami, s příslušnými 

orgány a veřejností;
� výběr nejvhodnějšího scénáře a vypracování Akčního plánu PUMM včetně 

jeho vazby na rozpočet města Havířova;
� vypracování komunikační strategie pro návrhové období PUMM;
� prezentace vybraného scénáře a Akčního plánu PUMM;
� schválení PUMM Zastupitelstvem města.
�



Analytická část

� Úvod
� Zadání analytické části
� Manažerské shrnutí
� Hodnocení vstupních dokumentů
� Souhrnná analýza výchozího stavu� Souhrnná analýza výchozího stavu
� Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na 

sledované indikátory
� Prognózy a zhodnocení vývoje pro výhledové období 
� Vyhodnocení vlivu na životní prostředí
� Přílohy – minimálně pak vypořádání připomínek ze všech 

projednávání včetně veřejných



Hodnocení vstupních dokumentů

� Metodika pro přípravu plánů mobility měst ČR
� Dokumenty EU

� Bílá Kniha 2011
� Politika TEN – TPolitika TEN – T
� Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k 

tématu Plán jednotného evropského dopravního prostoru –
úspěchy a úkoly

� Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění



Hodnocení vstupních dokumentů

� Dokumenty ČR
� Politika územního rozvoje České republiky, aktualizace č. 1 

(2015)
� Dopravní politika ČR na roky 2014-2020

Dopravní sektorová strategie 2. fáze� Dopravní sektorová strategie 2. fáze
� Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020
� Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky 

pro léta 2013-2020
� Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace 

Ostrava/KARVINÁ/Frýdek - Místek - CZ08A



Hodnocení vstupních dokumentů

� Krajské strategické dokumenty a dokumenty 
mikroregionu
� Zásady územního rozvoje (ZÚR)
� Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
� Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na � Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na 

období 2017 - 2021
� Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského 

kraje
� Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná
� Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 

2017-2023
� Akční hlukový plán aglomerace Ostrava - aktualizace 2015



Hodnocení vstupních dokumentů

� Strategické dokumenty města
� Územní plán
� Územně analytické podklady RURÚ
� Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012 – 2020
� Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova
� Generel cyklistické dopravy města Havířova
� Městská hromadná doprava Havířov - technickou ekonomická 

analýza
� Koncepce statické dopravy v Havířově



Hodnocení vstupních dokumentů

� Ostatní dokumenty města
� Pasport místních komunikací
� Plán zimní údržby



PŮR aktualizace č. 1 r. 2015

zdroj: PÚR



PŮR aktualizace č. 1 r. 2015

zdroj: PÚR



DSS II – hodnocení podkladů

zdroj: PÚR



Připravované stavby ŘSD

zdroj: ŘSD ČR



ZÚR – hodnocení podkladů
D30 - přestavba 
stávající II/475 

D31 - III/47210 – II/474 
(Životice), 

D32 - Životice - Český 
TěšínTěšín

D511 - R67/kapacitní 
silnice I. třídy úsek 

D512 - I/11 úsek 
III/47210-II/474 
(Životice)

zdroj: ZÚR



Generel cyklistické dopravy v regionu 
okresu Karviná

zdroj: Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná



Územní plán

zdroj: ÚP



Záměry ÚAP

zdroj: ÚAP



Souhrnná analýzy výchozího stavu

� Dopravní poptávka 
� Dle průzkumu v domácnostech zpracovaného v rámci 

Technické ekonomické analýzy MHD Havířov v.r.2018

� Dopravní nabídka � Dopravní nabídka 
� IAD
� VHD
� Cyklistická 
� Pěší
� Parkování



Dopravní poptávka

� Celková hybnost obyvatel Havířova je 2,23 cest za osobu 
a 24 hodin. Obyvatelé Havířova vykonají za pracovní den

� Autem – 58,8 tis. cest 
� VHD – 57,4 tis. cest� VHD – 57,4 tis. cest
� Na kole – 5,9 tis. cest
� Pěšky – 39,3 tis. cest. 
� MHD – 37 tis. cest. 
� VLD – 15 tis. cest 
� Vlakem – 5 tis cest.



Hybnost dle skupin obyvatel

2.86
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2.50

3.00
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Hybnost dle skupin obyvatel

1.79 1.73

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

Děti Studenti Dospělí Senioři

Hybnost za 24 hodin

zdroj: Městská hromadná doprava Havířov -
technickoekonomická analýza z r. 2018



Dělba přepravní práce

36%

24%

IAD36%

36%

4%

IAD
VHD
Kolo
Pěšky

zdroj: Městská hromadná doprava Havířov -
technickoekonomická analýza z r. 2018



Dělba přepravní práceVHD/IAD

13.04%

4.35%

IAD

50.31%

32.30%

IAD
MHD
VLD
Vlak

zdroj: Městská hromadná doprava Havířov -
technickoekonomická analýza z r. 2018



Demografické údaje – počet obyvatel (ČSÚ)

zdroj: ČSÚ



Vývoj obyvatel 2001- 2016

zdroj: ČSÚ



Změna obyvatel 2001 - 2011 

zdroj: ČSÚ



Analýza sítě IAD - ZÁKOS



Analýza sítě IAD – Zatřídění sítě IAD



Kapacitně nevyhovující křižovatky dle 
koncepce z r. 2009

Kapacitně nevyhovující křižovatka Stav 2018

Ostravská I/11 x Ostravská II/479 Přestavěno, doplněno SSZ

Orlovská x U Skleníků x Požárnická Přestavěno na SSZ

Těšínská x Na Záguří x Padlých Přestavěno na okružníTěšínská x Na Záguří x Padlých

hrdinů

Přestavěno na okružní

Hlavní tř. x Gorkého x Svornosti Přestavěno na SSZ

Dělnická x Kapitána Jasioka x

Fryštátská

Přestavěno, změna organizace

dopravy



Linkové vedení MHD Havířov

zdroj: www.3csad.cz/mhd-havirov/schema-linek



Analýza dostupnosti MHD (350 a 400m)



Nástupy do MHD za 24 hodin prac.den

zdroj: Plán dopravní obslužnosti MSK



Roční výkony MHD

zdroj: Plán dopravní obslužnosti MSK



Hodnocení bezbariérovosti zastávek

Hodnocení Počet hodnocených 
zastávek

Vyhovující 46

Částečně nevyhovující 76

zdroj: Plán dopravní obslužnosti MSK

Nevyhovující 0



Analýza základní sítě pěších tras



Analýza hodnocení sítě pěších tras



Hodnocení bezbariérovosti pěších tras

Hodnocení Délka tras v km Podíl délky 
hodnocených tras

Vyhovující 73, 986 83,8%

Částečně 
nevyhovující

7,910 9,0%

zdroj: Plán dopravní obslužnosti MSK

nevyhovující

Nevyhovující 3,912 4,4%

Stezky sdružené 2,527 2,8%

Celkem 88,335 100%



Nehody s chodci vs. zaviněné chodci
2013 - 2017



Analýza základní sítě cyklistických tras



Zpoplatnění parkování 
dle koncepce z r. 2009

zdroj:  Analýza dopravy v klidu v širších souvislostech, 2015



Odstavování v bytové zástavbě
nabídka / poptávka



Vývoj poptávky odstavování v bytové 
zástavbě



Stupeň automobilizace v bytové zástavbě



Dopravní nehody v Havířově
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Kde umírají lidé?



Příčina zabití při dopravní nehodě

� Chodec na přechodu ( řidič pod vlivem drog)
� Nepřiměřená rychlost (srážka s pevnou překážkou)
� Vjetí do protisměru (bez řidičského oprávnění)
� Sražení chodce ( TAXI nepřiměřená rychlost v noci s VO)



Rozpočet analýza 2018

Pěší Cyklisté VHD IAD BESIP
OÚR 11300 3200 0 7100 0
OKS 9900 0 72630 40480 15
KP 490 180 0 0 0
Celkem 21690 3380 72630 47580 15
Podíl 15% 2% 50% 33% 0%

zdroj: www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/

Podíl 15% 2% 50% 33% 0%



Rozpočet 2016 - 2018

2016 2017 2018

Silnice (místní 
komunikace) 44963 63301 36550

0
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Výdaje rozpočtu v letech

zdroj: www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/

komunikace)

Ostatní záležitosti 
pozemních komunikací 21196 47835 32590

Ostatní záležitosti v 
silniční dopravě 3777 3493 3660
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Vize PUMM Havířova

DOPRAVA PRO HARMONICKÉ MĚSTO

Pod vizí „Doprava pro harmonické město“ si musíme Pod vizí „Doprava pro harmonické město“ si musíme 
představit důraz na bezpečnost,  nízký stupeň negativních 
vlivů dopravy, akcentaci multimodality a přechod na 
nízkouhlíkovou dopravu.



Strategické cíle 



Ing. Petr Macejka Ph.D a kol.
petr.macejka@udimo.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

Prosím o diskusi



 
 
Název projektu: „Vytvoření strategických dokumentů pro město Havířov“ 
Reg.č. projektu:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002993 
Dílčí část: „Plán rozvoje udržitelné městské mobility“ 
 
 

Z á p i s 
z pracovního jednání 

 
Datum, místo a čas jednání: 27.6.2018, místnost B 201 na MMH, 14:00 hod. 
Přítomni: - viz přiložená prezenční listina  
                  - za dodavatele projektant Ing. Petr Macejka Ph.D ze společnosti UDIMO, spol. s r.o. 
 
 
Projednáno: 
 
p. Streit, MMH  
Započal jednání a stručně seznámil účastníky s jeho obsahem. Předal slovo p. Macejkovi,      
který měl připravenou prezentaci analytické části PUMM a komunikační strategie. 
 
p. Macejka, UDIMO 
Sdělil, že z důvodu nedostatku času bude nezbytné, aby se dílčí pracovní skupiny (odbory 
MMH) vyjádřily k návrhu analytické části již v průběhu dalších týdnů, aby bylo možné včas    
(do počátku září) dokončit návrhnovou část. 
Následně p. Macejka popsal kapitoly analytické části PUMM vč. analyzovaných podkladů. 
 
Vyvstala debata o vlakotramvajích (vozidlech, které jezdí jak na vlakových kolejích, tak ve 
městě po tramvajových kolejích). UDIMO má skeptický názor – nejedná se prý o reálné řešení. 
Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje sdělil, že se účastnil pracovní 
skupiny MSK, která zadala studii proveditelnosti Agentuře pro regionální rozvoj v Ostravě. 
Slíbil předat kontakt, aby UDIMO mohlo studii proveditelnosti nastudovat. 
 
p. Návratová, OŽP 
Požaduje do PUMM vybrat 5 bodů z Programu zlepšování ovzduší OV/KAR/F-M, které by měly 
pro Havířov smysl a které by mohly být změnami PUMM pozitivně ovlivněny. UDIMO 
akceptovalo. 
 
p. Macejka, UDIMO 
O prázdninách budou výslekdy analýzy – optimálně pročíst dílčí kapitoly ze strany jednotlivých 
odborů a dát zpětnou vazbu. 
 
UDIMO zašle paní Czechové návrhy na úpravu MHD linek . 
UDIMO požádalo paní Czechovou o zaslání objednávky/nabídky na vozokilometry MHD. 
Byl debatován přístup k přechodům na Hlavní třídě – shoda na tom, že s ohledem na intenzitu 
dopravy a relativně malé množství chodců a také místní úpravu, není již mnoho dalšího prostoru 
pro zlepšení. 
 
V rámci cyklistické dopravy byly debatovány dva problémy: 

1. mimoúrovňové řešení I/11 na Šumbark a 
2. II/475 úsek u Tesca, kde prý jezdí cyklisti v obou směrech po krajnici. 

Návrhy možných řešení budou zohledněny v návrhové části: 



 
 
Ad 1: řešení jinou trasou. 
Ad 2: přetrasování kolem Tesca. 
 
Následně se probíralo parkování, kapacita a parkovací stání. 
UDIMO zašle informace o vytíženosti a kapacitách po jednotlivých ulicích p. Kolářovi (OKS). 
 
Následoval rozpočet na dopravu dle rozpočtu na rok 2018: 
UDIMO na základě podnětu p. Havlů vypustí celý řádek týkající se OSRM (jedná se                   
o neexistující odbor). 
 
Vize na strategické cíle: 
Návrh UDIMO „Doprava pro harmonické město“ dle vize města „Město, kde se dobře žije. 
Do 14 dnů paní Havlů potvrdí souhlas nebo jiný návrh vize. 
 
Harmonogram: 
07/2018: 

- uzavření analýzy 
- uzavření vize 
- uzavření strategických cílů (návrh BEZPEČNOST, INOVACE, MĚSTO PRO ŽIVOT, 

MARKETING DOPRAVY) – následně schváleno pracovní skupinou 
- indikátory se budou zhruba co 5 let doplňovat 
- z podnětu p. Havlů UDIMO vyškrtne Koordinátora mobility 
- uzavření opatření 

 

1.pol. 08/2018: 
- dokončena návrhová část 

2.pol. 08/2018: 
- veřejné projednání (termín již naplánován na 22.8.2018 v 15:00 h., čítárna Městské knihovny 

Havířov pro dospělé) 

 
SEA – dohoda s městem na následujícím postupu: 

- UDIMO připraví žádost na SEA 
- město bude urgovat MSK kvůli schválení 

 
Závěr: 

- současná verze analytické části bude nahrána na web mobilita-havirov.cz do 28. 6. 2018 
- zpětná vazba jednotlivých odborů MMH do 14 dnů, ale připomínky budou akceptovány i po 

tomto termínu 
- termín další schůzky – bude řešena SWOT analýza – shoda na týdnu od 16. 7. 2018 
- paní Havlů sdělí bližší informace o obsahu kapitoly analytické části Manažerské shrnutí 
- součástí analytické části bude i přehled mostů ve městě – podklady dá OKS 

 
Zapsali:  Bc. Vladislav Streit 
    Ing. Marin Ambrůz 
 

 



Předmět: FW: Prosím o připomínky k analy�cké čás� PUMM Havířov

Od: Muras Ivo <ivo.muras@msk.cz>

Datum: 24. 7. 2018 13:06

Komu: "petr.macejka@udimo.cz" <petr.macejka@udimo.cz>

Kopie: Elbl Václav <vaclav.elbl@msk.cz>

Dobrý den,

Po prostudování analy�cké čás� Plánu rozvoje udržitelné městské mobility Město Havířov konstatujeme, že

dokument v oblas� silniční sítě silnic II. a III. třídy nevznáší požadavky nad rámec schválené územně plánovací

dokumentace, ani nepředjímá zvýšené výdaje na rozsah veřejné dopravy.

Formální připomínka k textu zprávy z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - platné znění

zákona neobsahuje kategorie rychlostní silnice, rychlostní komunikace ani rychlostní místní komunikace. Tento

způsob je ošetřen místní úpravou provozu na pozemní komunikaci, kdy silnice I. třídy a místní komunikace I. třídy

mohou být provozovány v režimu silnice pro motorová vozidla.

S pozdravem

Ing. Ivo Muras
vedoucí odboru
odbor dopravy a chytrého regionu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18  Ostrava
telefon: 595 622 116
e-mail: ivo.muras@msk.cz
www.msk.cz

Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS.
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknout! Šetřeme naše životní prostředí!

-----Original Message-----
From: Ing. Petr Macejka Ph.D [mailto:petr.macejka@udimo.cz]
Sent: Tuesday, July 10, 2018 3:17 PM
To: Havlů Eva <havlu.eva@havirov-city.cz>; Czechová Naďa <czechova.nada@havirov-city.cz>; Streit Vladislav
<Streit.Vladislav@havirov-city.cz>; vasek.rene@havirov-city.cz; Mokroš Karel <Mokros.Karel@havirov-city.cz>;
vedouci.ozp@havirov-city.cz; Mayerová Zdena <Mayerova.Zdena@havirov-city.cz>; Hučík Roman
<Hucik.Roman@havirov-city.cz>; Kolar.Jan@havirov-city.cz; schwarz.jaromir@havirov-city.cz; Ing. Martin Ambrůz
- INNOVA Int. s.r.o. <ambruz@innovuj.cz>; eproj <eproj@volny.cz>; ales.stejskal@kodis.cz; Částka Libor
<libor.castka@msk.cz>
Subject: Prosím o připomínky k analytické části PUMM Havířov

Dobrý den,

FW: Prosı́m o připomı́nky k analytické části PUMM Havı́řov  
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Zveřejnili jsme analytickou část PUMM Havířov na stránkách projektu www.havirov-city.cz .

Současně si analytickou část můžete stáhnout v docx zde:
www.udimo.cz/havirov/Analyticka_cast.zip [37,4 MB]

Pokud budete chtít dokument dále sdílet pro připomínkování, je možno.

Prosím o zaslání připomínek do 14 dní. resp. konce měsíce (čím dříve tím lépe).

Na konci července bychom chtěli podat SEA. Proto by měla být analýza hotova.

Pokračujeme přípravou strategické části pro SEA. V srpnu provedeme detailní návrhy.

Na konci srpna očekáváme veřejné projednání a z kraje září projednání v radě města.

Díky za spolupráci a omlouvám se za šibeniční termíny dané SoD.

--
Ing. Petr Macejka Ph.D
UDIMO spol. s r. o.
Sokolská tř. 8
702 00 Ostrava
www.udimo.cz
tel. 777 947 143

FW: Prosı́m o připomı́nky k analytické části PUMM Havı́řov  
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Předmět: Žádost o vyjádření ke koncepci dorpavy města HAVÍŘOVA

Od: MUDr. Pavla Urbánková <pavla.urbankova@khsova.cz>

Datum: 20. 8. 2018 8:55

Komu: "'Ing. Petr Macejka Ph.D'" <petr.macejka@udimo.cz>

Dobrý den, pane inženýre,
po konzultaci se svou nadřízenou v Ostravě sděluji, že k vámi zpracovávané koncepci se nebudeme úředně
vyjadřovat. Není zde řešena jen doprava automobilová, ale celkově vše ostatní. Každopádně jsme rádi, že koncepce
se zpracovává, neboť povede určitě ke snížení hluku z automobilové dopravy ve městě.

S pozdravem

MUDr. Pavla Urbánková

Vedoucí oddělení
Oddělení hygieny obecné a
komunální
+420 596 397 444 

Krajská hygienická
stanice
Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00
Ostrava

Územní pracoviště
Karviná
Těreškovové 2206
734 01 Karviná-
Mizerov
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Co je to PUMM

� PUMM – Plán udržitelné městské mobility
� Je strategický dokument města
� Vychází ze stávající politiky města
� Vychází z dostupných objektivních informací 

Vychází z participačního rámce partnerů i veřejnosti� Vychází z participačního rámce partnerů i veřejnosti

� Co je cílem?
� PUMM chce zjednodušeně nabídnout možnost 

bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu lidí i věcí -
mobility.



Části PUMM Havířov

� Analytická část
� Návrhová část
� Komunikační strategie

� Dnes se nacházíme :
„Návrhová část“



Řídící výbor

� Josef Bělica (náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku)
� Eva Havlů (OKP)
� Vladislav Streit (OKP)
� Karel Mokroš (OÚR)
� Jana Návratová (OŽP)
� Zdena Mayerová (OKS)Zdena Mayerová (OKS)
� Naďa Czechová (OKS)
� Roman Hučík (OKS)
� Jan Kolář (OKS)
� Jaromír Schwarz (SSSÚ)
� Petr Macejka (zástupce zpracovatele)

� Martin Ambrůz (dozorující orgán)



Postup práce
Postup zpracování a projednání PUMM byl rozdělen na následující fáze:
� sběr a předání vstupních podkladů;
� vypracování komunikační strategie pro část zpracování PUMM;
� vypracování analytické části;
� projednání analytické části s odbornými skupinami, s příslušnými orgány;
� prezentace výsledků analytické části veřejnosti;
� vypracování scénářů návrhové části;vypracování scénářů návrhové části;
� projednání navržených scénářů s odbornými skupinami, s příslušnými 

orgány a veřejností;
� výběr nejvhodnějšího scénáře a vypracování Akčního plánu PUMM včetně 

jeho vazby na rozpočet města Havířova;
� vypracování komunikační strategie pro návrhové období PUMM;
� prezentace vybraného scénáře a Akčního plánu PUMM;
� schválení PUMM Zastupitelstvem města.
�



Analytická část

� Úvod
� Zadání analytické části
� Manažerské shrnutí
� Hodnocení vstupních dokumentů
� Souhrnná analýza výchozího stavu� Souhrnná analýza výchozího stavu
� Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na 

sledované indikátory
� Prognózy a zhodnocení vývoje pro výhledové období 
� Vyhodnocení vlivu na životní prostředí
� Přílohy – minimálně pak vypořádání připomínek ze všech 

projednávání včetně veřejných



Hodnocení vstupních dokumentů

� Metodika pro přípravu plánů mobility měst ČR
� Strategické dokumenty EU
� Strategické dokumenty ČR
� Krajské strategické dokumenty� Krajské strategické dokumenty
� Strategické dokumenty mikroregionu
� Strategické dokumenty města



Hodnocení vstupních dokumentů
� Strategické dokumenty města

� Územní plán
� Územně analytické podklady RURÚ
� Strategie udržitelného rozvoje města Havířova 2012 – 2020
� Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova
� Generel cyklistické dopravy města Havířova� Generel cyklistické dopravy města Havířova
� Městská hromadná doprava Havířov - technickou ekonomická 

analýza
� Koncepce statické dopravy v Havířově

� Ostatní dokumenty města
� Pasport místních komunikací
� Plán zimní údržby



PŮR aktualizace č. 1 r. 2015

zdroj: PÚR



DSS II – hodnocení podkladů

zdroj: PÚR



Připravované stavby ŘSD

zdroj: ŘSD ČR



ZÚR – hodnocení podkladů
D30 - přestavba 
stávající II/475 

D31 - III/47210 – II/474 
(Životice), 

D32 - Životice - Český 
TěšínTěšín

D511 - R67/kapacitní 
silnice I. třídy úsek 

D512 - I/11 úsek 
III/47210-II/474 
(Životice)

zdroj: ZÚR



Generel cyklistické dopravy v regionu 
okresu Karviná

zdroj: Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná



Územní plán

zdroj: ÚP



Záměry ÚAP

zdroj: ÚAP



Demografické údaje – počet obyvatel (ČSÚ)

zdroj: ČSÚ



Vývoj obyvatel 2001- 2016

zdroj: ČSÚ



Změna obyvatel 2001 - 2011 

zdroj: ČSÚ



Souhrnná analýzy výchozího stavu

� Dopravní poptávka 
� Dle průzkumu v domácnostech zpracovaného v rámci 

Technické ekonomické analýzy MHD Havířov v.r.2018

� Dopravní nabídka � Dopravní nabídka 
� IAD
� VHD
� Cyklistická 
� Pěší
� Parkování



Dopravní poptávka

� Celková hybnost obyvatel Havířova je 2,23 cest za osobu 
a 24 hodin. Obyvatelé Havířova vykonají za pracovní den

� Autem – 58,8 tis. cest 
� VHD – 57,4 tis. cest� VHD – 57,4 tis. cest
� Na kole – 5,9 tis. cest
� Pěšky – 39,3 tis. cest. 
� MHD – 37 tis. cest. 
� VLD – 15 tis. cest 
� Vlakem – 5 tis cest.



Hybnost dle skupin obyvatel
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zdroj: Městská hromadná doprava Havířov -
technickoekonomická analýza z r. 2018



Dělba přepravní práce
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zdroj: Městská hromadná doprava Havířov -
technickoekonomická analýza z r. 2018



Dělba přepravní práceVHD/IAD

13.04%

4.35%

IAD
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MHD
VLD
Vlak

zdroj: Městská hromadná doprava Havířov -
technickoekonomická analýza z r. 2018



Analýza sítě IAD - ZÁKOS



Analýza sítě IAD – Zatřídění sítě IAD



Kapacitně nevyhovující křižovatky dle 
koncepce z r. 2009

Kapacitně nevyhovující křižovatka Stav 2018

Ostravská I/11 x Ostravská II/479 Přestavěno, doplněno SSZ

Orlovská x U Skleníků x Požárnická Přestavěno na SSZ

Těšínská x Na Záguří x Padlých Přestavěno na okružníTěšínská x Na Záguří x Padlých

hrdinů

Přestavěno na okružní

Hlavní tř. x Gorkého x Svornosti Přestavěno na SSZ

Dělnická x Kapitána Jasioka x

Fryštátská

Přestavěno, změna organizace

dopravy



Linkové vedení MHD Havířov

zdroj: www.3csad.cz/mhd-havirov/schema-linek



Analýza dostupnosti MHD (350 a 400m)



Nástupy do MHD za 24 hodin prac.den

zdroj: Městská hromadná doprava Havířov - analýza



Roční výkony MHD

zdroj: Plán dopravní obslužnosti MSK



Hodnocení bezbariérovosti zastávek

Hodnocení Počet hodnocených 
zastávek 

Vyhovující 46

Částečně nevyhovující 76

Nevyhovující 0



Analýza hodnocení sítě pěších tras



Analýza základní sítě pěších tras



Hodnocení bezbariérovosti pěších tras

Hodnocení Délka tras v km Podíl délky 
hodnocených tras

Vyhovující 73, 986 83,8%

Částečně 
nevyhovující

7,910 9,0%
nevyhovující

Nevyhovující 3,912 4,4%

Stezky sdružené 2,527 2,8%

Celkem 88,335 100%



Nehody s chodci vs. zaviněné chodci
2013 - 2017



Analýza základní sítě cyklistických tras



Zpoplatnění parkování 
dle koncepce z r. 2009

zdroj:  Analýza dopravy v klidu v širších souvislostech, 2015



Odstavování v bytové zástavbě
nabídka / poptávka



Vývoj poptávky odstavování v bytové 
zástavbě



Stupeň automobilizace v bytové zástavbě



Dopravní nehody v Havířově
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Kde umírají lidé?



Příčina zabití při dopravní nehodě

� Chodec na přechodu ( řidič pod vlivem drog)
� Nepřiměřená rychlost (srážka s pevnou překážkou)
� Vjetí do protisměru (bez řidičského oprávnění)
� Sražení chodce ( TAXI nepřiměřená rychlost v noci s VO)



Rozpočet analýza 2018

Pěší Cyklisté VHD IAD BESIP
OÚR 11300 3200 0 7100 0
OKS 9900 0 72630 40480 15
KP 490 180 0 0 0
Celkem 21690 3380 72630 47580 15
Podíl 15% 2% 50% 33% 0%

zdroj: www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/

Podíl 15% 2% 50% 33% 0%



Rozpočet 2016 - 2018

2016 2017 2018

Silnice (místní 
komunikace) 44963 63301 36550
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Výdaje rozpočtu v letech

zdroj: www.havirov-city.cz/dokumenty/rozpocet/

komunikace)

Ostatní záležitosti 
pozemních komunikací 21196 47835 32590

Ostatní záležitosti v 
silniční dopravě 3777 3493 3660

2015 2016 2017 2018

VLD 3 3 3.7 4.2

MHD 57 57 57.5 75.2
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Vize PUMM Havířova

DOPRAVA PRO HARMONICKÉ MĚSTO

Pod vizí „Doprava pro harmonické město“ si musíme Pod vizí „Doprava pro harmonické město“ si musíme 
představit důraz na bezpečnost,  nízký stupeň negativních 
vlivů dopravy, akcentaci multimodality a přechod na 
nízkouhlíkovou dopravu.



Strategické cíle 



Prognóza dělby přepravní práce - scénáře

Scénář Stav Trend Nemotorový Hromadné 

dopravy

Kombinovaný

IAD 36% 47% 32% 33% 27%

VHD 36% 30% 33% 39% 37%

Kolo 4% 6% 10% 4% 10%Kolo 4% 6% 10% 4% 10%

Pěšky 24% 17% 25% 24% 26%

Celkem 100% 100% 100% 100% 100%



Navržené indikátory
Indikátor Rok Stav Rok Cíl Vazba Strategický cíl

Dělba přepravní

práce udržitelnými

druhy dopravy

2017 64% 2030 70% Marketing

dopravy

Počet

nevyhovujících

přechodů a míst pro

přecházení

2018 233 2030 173 Místo pro život

přecházení

Délka cyklistických

stezek

2018 24 km 2030 29 km Místo pro život

Počet nehod se

smrtelným a těžkým

zraněním

2017 6/rok 2030 4/rok Bezpečnost



Navržené indikátory
Indikátor Rok Stav Rok Cíl Vazba Strategický cíl

Počet

nabíjecích

stanic

elektromobilů

nebo plnících

stanic

2017 1 2030 300 nabíjecích

stanic nebo 1

vysokotlaká

vodíkové plnící

stanice

Bílá kniha (Snížit podíl konvenčně

poháněných vozidel do roku 2030

na polovinu)

Inovace

Podíl 2017 98% 2030 100% Inovace

[1] Nebezpečná místa či místa se zvýšenou obrubou.
[2] V případě dramatického rozvoje elektromobility bude nutné připojit až 3000 elektromobilů nebo vystavět 4 vysokotlaké vodíkové plnící stanice.

Podíl

autobusů na

alternativní

paliva

2017 98% 2030 100% Inovace

Snížení podílu

nelegálního

odstavování

vozidel

2018 14,5% 2030 12% Místo pro život

PM10

(REZZO4)

2011 7,22t/rok 2030 5,05t/rok Program zlepšování kvality ovzduší

aglomerace

Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek -

CZ08A

Inovace



Opatření strategického cíle Bezpečnost



Opatření strategického cíle Inovace



Opatření strategického cíle Místo pro život



Opatření strategického cíle Místo pro život



Opatření strategického cíle Marketing



Vazba opatření na zlepšení kvality ovzduší
Kód

opatření

Název opatření Kód

opatření

dle

PUMM

Název dle PUMM

AA2 Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné

hromadné dopravy

C8 Podpora a rozvoj MHD vč. zajištění nového

trasování

AB1 Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací

pro automobilovou dopravu

C3 Odvedení tranzitu

AB6 Odstavná parkoviště, systémy P+R a K+R C12 Rekonstrukce nádraží Havířov

AB9 Integrované dopravní systémy veřejné

hromadné dopravy

D6 Integrovaný dopravní systém

hromadné dopravy

AB10 Zvyšování kvality v systému veřejné hromadné

dopravy

C9 Zlepšení zastávek MHD/VHD

AB11 Zajištění preference veřejné hromadné

dopravy

B3 Preference BUS

AB12 Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné

hromadné dopravě

B2 Alternativní palivo MHD

AB13 Podpora cyklistické dopravy C11

C7

Napojení rekreačních oblastí

Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách

AB19 Podpora využití nízkoemisních a bezemisních

pohonů v automobilové dopravě

B1 Elektromobilita

AC1 Podpora carsharingu B4 Spolujízda a spolusdílení vozidla

[1] Kód doporučeného opatření dle Programu zlepšování kvality
ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek - Místek - CZ08A



Koncepce úprav pěších tras



Návrh koncepce IAD



Návrh koncepce VHD



Návrh P+R u nádraží Havířov



Návrh koncepce cyklistické sítě



Návrh koncepce parkování (odstavení)

Celkový počet vozidel ve městě roste v průměru o 3% ročně. V reálných číslech je 
to nárůst o 420 vozidel ročně. 
Proti tomuto trendu jde úbytek obyvatel - 892 obyvatel za rok (2016 a 2017).

V případě naplnění prognózy do r. 2040 přibude počet vozidel ve vysokopodlažní 
zástavbě Havířova o 7 tis. a ubude 10 tis. obyvatel. 
Prognózovaný stupeň automobilizace je 439 vozidel/ tis. obyvatel tj. 2,2 obyvatel Prognózovaný stupeň automobilizace je 439 vozidel/ tis. obyvatel tj. 2,2 obyvatel 
na osobní vozidlo.
Koncepce se vztahuje pouze k odstavování vozidel v bytové zástavbě.



Návrh koncepce parkování (odstavení)

Řešení parkování z hlediska zpoplatnění stání na 
komunikacích. 

A. Bez zavedení rezidentních zón. tj. zpoplatněná zóna 
s parkováním povoleným parkovací kartou vydanou 
městem. Tlak na změnu dopravního chování je dán 
kapacitou. kapacitou. 

B. Postupné snižování volné kapacity ve prospěch 
zpoplatněných vyhrazených stání a R – lokalit. Tlak 
na změnu dopravního chování cenou a kapacitou.

C. Plošné zavedení rezidentních zón a tvorba nabídky 
pro rezidenty, návštěvníky a zaměstnance. Tlak na 
změnu dopravního chování je dán cenou. (Celkem 
lze postihnout až 50 tis. obyvatel).



Návrh koncepce parkování (odstavení)

Řešení parkování z hlediska kapacity
1. Snížení počtu stání na komunikacích o 2000 nelegálních 

stání fyzickým zamezením stání na nich či vymáháním 
práva. Snížení počtu míst na 200 na 1000 obyvatel v 
bytové zástavbě.

2. Ponechání stávajícího stavu cca 233 míst na 1000 obyvatel 2. Ponechání stávajícího stavu cca 233 míst na 1000 obyvatel 
a tolerování nelegálního stání v podobě 14% parkování na 
komunikacích.

3. Ponechání stávajícího stavu cca 233 míst na 1000 
obyvatel, zamezení nelegálního parkování stavebními 
úpravami a zvýšení počtu odstavných stání v docházkové 
vzdálenosti do 300 m pro pokrytí zrušených stání.



Návrh koncepce parkování (odstavení)
4. Zajištění výstavby nových parkovacích kapacit 

vlastněných městem. Zvýšení počtu parkovacích 
míst ke 439 vozidel na 1000 obyvatel. Město je 
garantem výstavby a parkovací politiky.

5. Zajištění podmínek pro výstavbu parkovacích míst 
občany bydlícími v lokalitách. Podpora města je 
pouze nastavením formálních pravidel a pouze nastavením formálních pravidel a 
prostorového vymezení možných ploch. Zvýšení 
počtu parkovacích míst ke 439 vozidel na 1000 
obyvatel. Nové kapacity realizuje soukromý sektor.

6. Výstavba nových parkovacích ploch a objektů 
městem a následný prodej či pronájem občanům. 
Město supluje roli developera v investičně 
nezajímavém prostředí. Zvýšení počtu parkovacích 
míst ke 439 vozidel na 1000 obyvatel. .



Návrh koncepce parkování (odstavení)

V návaznosti s dobrou praxí v Ostravě Porubě, 
Navrhujeme realizaci odstavných stání za užití 
alternativních materiálů - plastových rohoží. 



Návrh aktivit odvedení tranzitu

[1] Případně zajistit vyhledávací studii pro adekvátní napojení Horní Suché

Opatření Číslo Název Orientační cena v mil

nebo jiný investor

C3 1 Přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel, na čtyřpruhové směrově rozdělené šířkové

uspořádání, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

ŘSD

C3 2 přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30 dle ZÚR MSK) včetně vyvolaných

úprav ostatní komunikační sítě.

ŘSD

C3 3 přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS D31 dle ZÚR MSK) včetně vyvolaných

úprav ostatní komunikační sítě ve dvoupruhovém vedení s výhledem rozšíření na čtyřpruhové vedení dle ZÚR

D512.

ŘSD

C3 4 přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR MSK) ve dvoupruhovém směrově

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

ŘSD

C3 5 přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice ve dvoupruhovém směrově MSKC3 5 přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice ve dvoupruhovém směrově

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

MSK

C3 6 dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém

uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

MSK

C3 7 prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR MSK) ve dvoupruhovém směrově

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

MSK

C3 8 prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché ve

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání, s mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou

křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

MSK

C3 9 spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché vedená podél železniční trati č. 321 ve

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

MSK

C3 10 propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve dvoupruhovém směrově

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

MSK

C3 11 propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve dvoupruhovém směrově

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě.

40

C3 12 pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní Suchou (přeložkou silnice I/11) –

D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové křižovatky s přeložkou silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle ZÚR MSK)

ŘSD



Návrh aktivit podpory IAD

[1] Případně zajistit vyhledávací studii pro adekvátní napojení Horní Suché

Opatření Číslo Název Orientační cena

v mil nebo jiný

investor

D4 Podpůrná opatření k výstavbě obchvatu města 5

A2 OK1 OK Lidická x Okružní 18

A2 OK2 OK Okružní x Petřvaldská 18

A2 OK3 OK Dělnická x Kapitána Jasionka x Fryštátská MSK

B6 IT Výměna řadičů 13 křižovatek 13

C5 Výstavba parkovacích míst (200 - 300 míst) 60C5 Výstavba parkovacích míst (200 - 300 míst) 60

D4 Model IAD v rámci multimodálního modelu 0,6

D4 Sčítání dopravy 0,4

C2 Rozšíření zón 30 1

Celkem za město 156



Návrh aktivit podpory cyklistů
Opatření Číslo Název Délka Orientační

cena v mil

A1 1 Dělená stezka podél Hlavní třídy v úseku rondel - Na Nábřeží 0,8 km 7,2

A1 2 Dělená stezka podél Dlouhé třídy v úseku Dělnická - 17. listopadu 2,6 km 23,4

A1 3 Připojení parkoviště Tesco od rondelu dělenou stezkou pro chodce a cyklisty 0,16 km 2,1

A1 4 Propojení Tesco - Požárnická po severní krajnici silnice II/475 společnou stezkou pro

pěší a cyklisty

0,65 km 2

A1 5 Cyklostezka U Stromovky - Na Nábřeží 0,3 km 3,3

A1 6 Dělená stezka v ulici Lipová 0,3 km 3,3

A1 7 Dělená stezka pro pěší a cyklisty podél ul. Dělnická v úseku Dlouhá tř .- Kapitána

Jasionka

2,7 km 24,3

[1] Případně zajistit vyhledávací studii pro adekvátní napojení Horní Suché

Jasionka

A1 8 Cyklostezka v úseku Chrpová - U skleníku v rámci prodloužení silnice III/4726 (ul.

Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché s

mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou silnice I/11

a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě

1,8 km 50

A1 9 Společná stezka pro pěší a cyklisty mezi ul. U Topolů a Na Pavlasůvce (podél ZŠ) 0,2 km 1,8

A1 10 Společná stezka U Splavu - (Sušanka Horní Suchá) 0,1 km 5,9

A1 11 Cyklostezka v rámci propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově,

Šumbarku

0,6 km V rámci IAD

C11 12 Cyklostezka Havířov - Žermanice podél toku Lučina 1,2 km 9

C7,D4 Zajištění obousměrného pohybu cyklistů v jednosměrkách 1

Celkem za město 133,3



Návrh aktivit podpory pěších
Opatření Návrh úpravy pěší sítě Počet úprav Orientační cena v

mil

A3,A5 Doplnění místa pro přecházení 6 1,8

A3,A5 Doplnění přechodu 65 32,5

A3,A5 Posunutí přechodu 1 0,5

A3,A5 Snížení obrub 82 28,7

A3,A5 Vložení středního ostrova přechodu 11 2,2

A3,A5 Zajištění rozhledu 42 4,2

A3,A5 Zkrácení přechodu 26 7,8

A3,A5 Úprava reliéfní dlažby 372 18,6

C1 Doplnění rampy 23 4,6

A3,A5 Nasvětlení přechodů 20

C6 Rekonstrukce chodníků 4,4 km 20

C1 Návrh nových chodníků 2 km 18,1

Celkem za město 159,0



Návrh aktivit podpory VHD

Opatření Návrh úpravy pěší sítě Počet

jednotek

Orientační cena v

mil

C9 Návrh rekonstrukce zastávek 49 24,5

C9 Návrh doplnění bezbariérových prvků zastávek 104 5,2

A4,B5,C1

2

Návrh P+R terminál Havířov 1 121,5

C8 Navrhovaná zastávka 29 23,2C8 Navrhovaná zastávka 29 23,2

C9 Návrh přístřešků

D5 Podpora výstavby vlakotramvajového spojení

Ostrava - Havířov - Těrlicko

1 3

D4 Model VHD v rámci multimodálního modelu 1 0,6

B2 Dotace na obnovu vozového parku (elektrobusy,

vodík)

51+5 515

A4 Kamerový dohled do autobusů 51 5,1

Celkem za město 183,1 + (515)



Finanční plán a akční plán

Opatření Projekt Finance v mil

(za 4 roky)

C12 Zlepšování okolí autobusového a vlakového nádraží 2

C3 Podpůrná opatření k výstavbě obchvatu města 1

3.1.1 Rekonstrukce místních komunikací 60

A1 Cyklostezky 30

C6 Rekonstrukce chodníků 20C6 Rekonstrukce chodníků 20

C5 Podpora výstavby vlakotramvajového spojení Ostrava - Havířov -

Těrlicko

3

A3 Osvětlení přechodů pro chodce 4

B2 Ekologizace MHD a zlepšování stavu MHD 16

C12 Dopravní terminál Havířov 120

C5 Výstavba parkovacích míst (200 - 300 míst) 60

C6 Úprava veřejných ploch na Šumbarku 8

CELKEM 324



Ing. Petr Macejka Ph.D a kol.
petr.macejka@udimo.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

Prosím o diskusi


