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Vážení zaměstnavatelé,  

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při tvorbě krizových jízdních řádů veřejné dopravy.  

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR došlo k výraznému poklesu počtu cestujících v prostředcích 

krajské hromadné dopravy. Nynější dopravní obslužnost slouží prakticky jen k cestám do zaměstnání, lékaři či 

nákupu. Moravskoslezský kraj, jako objednavatel regionální autobusové i vlakové dopravy, proto 

musí omezit poskytovaný rozsah veřejné dopravy. Rozsah omezení ale počítá s tím, že i přes nárůst 

používání osobních aut, jsou stále v regionu desetitisíce cestujících, kteří jsou na veřejnou dopravu plně 

odkázáni. 

Páteřní vlaková doprava bude omezena na „nedělní provoz“, který bude doplněný o zhruba 50 dalších spojů, 

navážejících zaměstnance na ranní směny. Autobusová doprava bude s odstupem několik dnů upravena tak, 

aby zajistila zbývající spojení formou částečně upraveného prázdninového provozu.  

Vlaková doprava bude omezena od čtvrtka 26. 3. 2020, autobusová pak od středy 1. 4. 2020 (pokud 

vláda nerozhodne o zrušení opatření). Všechny plánované změny jsou k dispozici na stránkách www.kodis.cz v 

sekci AKTUALITY. Ve vyhledávačích budou změny vidět v případě vlaků od večera v úterý 24. 3., v případě 

autobusů pak od pátku 27. 3.   

Uvědomuji si však, že pro některé podniky může být tento provoz nedostatečný a bude ho 

potřeba doplnit o další spoje, které umožní dostat se do práce i dalším Vašim zaměstnancům a 

také zabezpečit provozy Vašich společností. Bohužel však v dnešní situaci nemáme kvůli zamezení 

nástupu předními dveřmi přehled o počtech přepravených cestujících, stejně tak nemáme jednotný přehled o 

stupni provozu všech firem, a tedy potřebách přepravy Vašich zaměstnanců. 

Mohu Vás ubezpečit, že udržení veřejné dopravy zajišťující návoz a odvoz zaměstnanců je pro nás 

prioritou. Jsme připraveni maximálně vyjít vstříc Vašim potřebám tak, aby se Vás nedotklo 

omezování výroby či provozu kvůli nedostatečným spojům. Jen musíme vědět jak. 

Dovoluji si Vás proto požádat o názory, sdělení Vašich potřeb či jen náměty na to, jakým způsobem máme 

jízdní řády ještě upravit. Jsme připraveni operativně jednotlivé linky doplňovat či měnit. Vaše 

připomínky zasílejte prosím prioritně na info@kodis.cz. Každému podnětu bude věnována pozornost. Dovoluji 

si Vás požádat rovněž o distribuci informací mezi zaměstnance.   

Jakmile vláda rozhodne o zmírnění nouzových opatření a Vaše firmy budou obnovovat činnost 

v plném rozsahu, jsme připraveni okamžitě reagovat a dopravu ihned navýšit! 

Děkuji předem. A přeji Vám i Vašim zaměstnancům hlavně hodně zdraví! A hodně sil při restartu Vašeho 

podnikání po skončení nouzového stavu! Držte se! 

 

Ing. Jakub Unucka, MBA 

náměstek hejtmana kraje 
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Rozdělovník: 

Svaz průmyslu a dopravy ČR, Úsek regionálních zastoupení – Moravskoslezský kraj, Freyova 948/11, 190 00 

Praha 9 – Vysočany, pholica@spcr.cz 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 

info@khkmsk.cz 

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské 

Hory, msunion@msunion.cz 

SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR, Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, sekretariat@socr.cz 
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Odbor: Odbor dopravy a chytrého regionu 
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