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Dopravní obslužnost oblastí Moravskoslezského kraje 

Vážení, 

dovoluji si Vás informovat, že od pondělí 12. 04. 2021 dochází k obnovení provozu školních spojů  
na převážné většině příměstských autobusových linek. Zároveň dochází od soboty 10. 04. 2021 k obnovení 
víkendových spojů, které byly omezeny od soboty 13. 03. 2021, o čemž jsme vás informovali dopisem  
čj.: MSK 34101/2021 ze dne 12. 03. 2021 

S ohledem na přetrvávající vládní nařízení nebude ještě zcela plnohodnotně zajištěno spojení mezi velkými 
městy jako např. spojení mezi Karvinou a Ostravou, Havířovem a Ostravou, Frýdkem-Místkem a Ostravou, 
Českým Těšínem a Karvinou, kde je vysoká frekvence zajišťovaných spojů. Dále bude nadále omezeno spojení 
na lince 75 mezi Ostravou a Hlučínem, kterou v převážné míře využívají studenti středních škol sídlících 
v Ostravě-Porubě, případně také vysokoškolští studenti. Počty cestujících na těchto linkách se budou i nadále 
sledovat a průběžně vyhodnocovat. Konkrétní přehled linek, u kterých je i nadále zachován prázdninový provoz 
naleznete v příloze tohoto dopisu. 

Na lince č. 531 (Karviná – Ostrava) zůstává nadále neprovozován úsek - Ostrava,Hranečník -
Ostrava,Mor.Ostrava,Karolina U lávky. 
 
Omezen je nadále také provoz autobusové linky č. 293 (Hlučín – Šilheřovice – Bohumín), kdy jsou do ŽD 
Bohumín vedeny pouze směnové spoje. Ostatní spoje jsou vedeny pouze v úseku Hlučín – Šilheřovice,Ricka  
a zpět.  
 
Dále zůstává také omezení na lince 333 Ostrava – Mošnov, a to z důvodu stálého omezení letového provozu či 
např. na lince 448 zajišťující spojení mezi Havířovem a Avionem. 
 
Podrobný přehled i nadále omezených spojů je uveden v příloze tohoto dopisu. 
 
Obnoven bude také provoz turistických spojů na linkách č. 391 (Karviná – Morávka), 392 (Orlová – 
Krásná,Visalaje), 655 (Frenštát pod Radhoštěm – Trojanovice,Ráztoka), 885 (Karlova Studánka – Malá 
Morávka,Ovčárna), 861 (Bruntál – Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka), 682 (Bruntál – Malá Morávka – 
Karlova Studánka) a 990 (Havířov – Bílá – Rožnov pod Radhoštěm). 

Váš dopis zn.:   
 
 
         Obce Moravskoslezského kraje 

Ze dne:  
Čj.: MSK  45590/2021 
Sp. zn.: DSH/7869/2021/Poš 
 276.11 S5   N 
Vyřizuje: Ing. Silvie Poštulková 
Telefon: 595 622 202 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2021-04-08 
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U drážní dopravy dojde k obnovení provozu regionálních spojů, vč. prázdninových od 19. 04. 2021.  
 
Tímto bychom Vás chtěli informovat o realizovaných změnách jízdních řádů k 12. 04. 2021, které budou 
dostupné na webových stránkách www.kodis.cz a na www.portal.idos.cz.  
S pozdravem 

 
 
 
 
 
Ing. Ivo Muras 
vedoucí odboru dopravy 
 

 

 

 

Příloha 

Seznam omezených spojů 

Na vědomí 

Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/11, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
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