
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC 
ODBOR DOPRAVY 

oddělení městské hromadné dopravy 
Hynaisova 34/10, 779 00  Olomouc 

 
 

 
 

 Spisový znak – 52.2, skartační znak/skart. lhůta – S/5 
Č. j. SMOL/163755/2012/OD/MHD/Rih V Olomouci dne 08.11.2012 
Spisová značka: S-SMOL/163755/2012/OD 
Uvádějte vždy v korespondenci 

 
Vyřizuje: Ing. Irena Říhová 
Telefon: 588 488 262  
E-mail: irena.rihova@olomouc.eu 
 
 
 
Poskytnutí informace 
 
 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, Vám sdělujeme následující informace: 
 
(i)  Počet osob přepravených prostředky městské hromadné dopravy za požadované roky a 
rovněž i zastoupení jednotlivých typů prostředků hromadné dopravy jsou uvedeny ve Výroční 
zprávě dopravce DPMO, a.s. – str. 9 a 10 
http://www.dpmo.cz/pdf/dpmo_vyr_zprava_2011.pdf 
 
U veřejné linkové dopravy se město Olomouc podílí na financování linek dopravce Veolia 
Transport Morava, a.s. společně s obcemi a Olomouckým krajem. Údaj o počtu přepravených 
osob na úsecích spojů, na které přispíváme, nemáme v evidenci. Všechny linky jsou součástí 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) a ucelené informace by 
mohl poskytnout Koordinátor IDSOK (www.kidsok.cz). K zastoupení jednotlivých typů 
prostředků u dopravce Veolia Transport Morava, a.s. připojujeme viz (iii) přílohu ze smlouvy 
– Rozpis typů vozidel. 
 
(ii)  Jaké linky jsou naší organizací financovány, jaká je vytíženost linek a kdo hromadnou 
dopravu provozuje: 
Financovány jsou linky dopravce DPMO, a.s. (MHD) a dopravce Veolia Transport Morava, 
a.s.  Vytíženost linek není kontinuálně sledována, k dispozici jsou pouze výsledky dílčích 
sčítání. 
 
(iii)  Počet prostředků hromadné dopravy a kolik prostředků hromadné dopravy po 
jednotlivých typech je celkem v systému provozováno?  
Data za MHD jsou uvedena ve Výroční zprávě dopravce DPMO, a.s. – str. 9 
http://www.dpmo.cz/pdf/dpmo_vyr_zprava_2011.pdf 
 
Dále uvádíme platný rozpis typů vozidel na jednotlivé linky u dopravce DPMO – viz příloha 
č. 1. 
Rozpis typů vozidel na linkách dopravce Veolia Transport Morava uvádíme v příloze č. 2. 
 
(iv) Jaké přepravní tarify platí pro dopravu? 
Tarif MHD v Olomouci je součástí Tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého 
kraje (IDSOK). Ucelený Tarif včetně všech příloh je na stránkách koordinátora IDSOK: 
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http://www.kidsok.cz/tarif-a-prilohy.asp 
 
Linky dopravce Veolia Transport Morava, a.s. jsou taktéž součástí IDSOK a platí zde Tarif 
IDSOK viz výše uvedený odkaz. 
 
Počet prodaných tarifů – tržby jsou uvedeny ve Výroční zprávě dopravce DPMO, a.s. – str. 13 
http://www.dpmo.cz/pdf/dpmo_vyr_zprava_2011.pdf 
 
Ucelený údaj za tržby linek Veolia Transport Morava, a.s. nemáme k dispozici. Je možno se 
s dotazem obrátit na Koordinátora IDSOK.  
Údaje za tržby u spojů ODO linek, na které město částečně přispívá, byly v roce 2009 – 
6.506.296, 2010 – 5.749.784, 2011 – 6.442.670.  
 
 
(v) Celkový finanční obrat zajišťované hromadné dopravy a podíl financování naší organizace 
na tomto obratu  
Údaje za MHD jsou uvedeny ve Výroční zprávě dopravce DPMO, a.s. – str. 13 
http://www.dpmo.cz/pdf/dpmo_vyr_zprava_2011.pdf 
 
Celkové údaje za linky dopravce Veolia Transport Morava, a.s. nemáme k dispozici. Je 
možno se s dotazem obrátit na Koordinátora IDSOK.  
Podíl financování městem Olomoucí byl v roce 2009 – 10.899.147, 2010 – 10.728.633, 2011 
– 10.896.505.  
 
 
 
 

S pozdravem 
 
                      
 
  Ing. Petra Pospíšilová 
                                                                                      vedoucí odboru dopravy 
 
 
 
Přílohy: 
Č. 1 – Rozpis typů vozidel na jednotlivé linky u dopravce DPMO 
Č. 2 – Rozpis typů vozidel na linkách dopravce Veolia Transport Morava 
 
 
 



Rozpis typů vozidel na jednotlivé linky  
 
 

 Autobusové linky: 
1. Kloubové vozy řady Urbino 18 

- linka č. 10 kurz 11 
- linka č. 16 kurz 2, 3, 4, 5, 11  
- linka č. 19 kurz 1, 2, 4, 5 odpolední část, 11 ranní část v pracovní dny 
- linka č. 23 kurz 12, 119, 219, 419 v pracovní dny 

 
2. Kloubové vozy řady B 741,  B 941,  B 961 

- linka č. 10 kurz 12 ranní část v pracovní dny (v červenci a srpnu dle situace), 216 
- linka č. 12 kurz 12 ranní část v pracovní dny 
- linka č. 16 kurz 1, 3, 12 odpolední část v pracovní dny 
- linka č. 17 kurz 11, 210 v pracovní dny (v červenci a srpnu dle situace)  
- linka č. 19 kurz 3 
- linka č. 23 kurz 11, 13, 319 

 
Červeně vyznačené spoje jsou garantovány jako nízkopodlažní.  

 
3. Midibusy SOR  B 7,5 , Mave  

- linka č. 42 kurz 1 
- linka č. 25 kurz 11 ve dnech pracovního klidu 

 
4. Sólo vozy řady URBINO 12 

- pracovní dny: linka č. 11 kurz  1, 3, 4, 11, 12, 113, 226 
 linka č. 12 kurz  1, 11, 227 
 linka č. 13 kurz  2, 111, 126, 127 
 linka č. 14 kurz  1, 2, 112 
 linka č. 15 kurz  1, 2, 11, 126, 222 
                                               linka č. 16 kurz  127, 222 
 linka č. 17 kurz  1 
 linka č. 18 kurz  1 
 linka č. 19 kurz  215, 221, 311 
 linka č. 20 kurz  1, 2, 3, 11,  
 linka č. 21 kurz  1, 2, 11, 113 
 linka č. 22 kurz  2, 11, 118 
 linka č. 25 kurz  113, 118, 411 
 linka č. 26 kurz  1, 11 
 linka č. 27 kurz  1, 2 
 linka č. 29 kurz  126, 227 
 linka č. 50 kurz  1 
                                               linka č. 51 kurz  411 
                                               linka č. 52 kurz  411 
 
- dny pracovního klidu: linka č. 11 kurz  1, 2, 3, 4, 121 
 linka č. 12 kurz  1 
 linka č. 13 kurz  1, 2 
 linka č. 14 kurz  1, 516 
 linka č. 15 kurz  1 
 linka č. 16 kurz  1, 2, 3, 4, 5 
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 linka č. 17 kurz  1, 2 
 linka č. 18 kurz  1 
 linka č. 19 kurz  1, 2, 3, 4, 516 
 linka č. 20 kurz  1, 2 
 linka č. 21 kurz  1, 2 
 linka č. 22 kurz  1, 2, 118 
 linka č. 23 kurz  119, 219, 319, 419 
 linka č. 25 kurz  118, 213, 311, 411 
 linka č. 26 kurz  1 
 linka č. 27 kurz  1, 2 
                                               linka č. 50 kurz  1 
                                               linka č. 51 kurz  411 
                                               linka č. 52 kurz  411 
                                               linka č. 111 kurz  1 
 
Červeně vyznačené spoje jsou garantovány jako nízkopodlažní.  
 

5. Sólo vozy řady B  930, B  952 
- všechny ostatní linky a kurzy, neuvedené v bodech 1, 2, 3 a 4 

 
 
 
Tramvajové linky:  

1. Kloubové tramvaje ASTRA, TRIO 
- linka č. 1 kurz  1, 2, 3 
- linka č. 7 kurz  1, 2, 3, 4  
 

2. Spřažené tramvajové soupravy 
- linka č. 1 kurz  11 v pracovní dny 
- linka č. 2 kurz  1, 2, 3, 4 v pracovní dny 
- linka č. 4 kurz  1, 2, 3, 4, 5, 11, 24, 54 v pracovní dny 
- linka č. 6 kurz  1, 2 , 3, 4  v pracovní dny 

 
3. Jednotlivé vozy 

- všechny ostatní kurzy linek, neuvedené v bodech 1 a 2 
 
 




