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V prosinci dojde k celostátním změnám v jízdních 

řádech 
Zlín, 6. 12. 2022 — Od neděle 11. prosince 2022 už tradičně dojde k celostátním 

změnám v jízdních řádech. Úpravy se dotknou i vlakových a autobusových spojů na 

linkách Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK). Přinášíme proto přehled 

nejdůležitějších změn, s nimiž musí cestující od poloviny prosince počítat. 

Nejdůležitější změny na železničních linkách IDZK 

Změny, k nimž dojde na vlakových linkách, mají za cíl zejména zjednodušit cestování 

v dobách největší špičky. „Pokud to bylo možné, snažili jsme se zavedením přímých 

vozů odstranit nutnost přestupů na trasách, které využívají zejména školáci a 

studenti, například v úseku Bylnice – Vsetín – Valašské Meziříčí nebo Luhačovice – 

Uherský Brod – Uherské Hradiště – Staré Město,“ říká jednatel společnosti 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář a pokračuje: „V odpolední 

špičce jsme také vylepšili nabídku spojení  v úseku Zlín – Vizovice, Hulín – 

Holešov, Uherský Brod – Bojkovice město a společně s Jihomoravským krajem 

v úseku Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou.“ Ve spolupráci s Ministerstvem 

dopravy se podařilo dosáhnout zkrácení cestovních dob z Kroměříže, Hulína, 

Holešova do Brna (v obou směrech) o cca 20–35 minut, cestovní doba Brno – 

Kroměříž bude 1 hodina 13 minut s jedním přestupem každou hodinu, a rozšíření 

spojení z Brna a Olomouce směrem na Uh. Brod a Bylnici (v obou směrech). 

Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná; Horní Lideč – Bylnice 

Dojde k lepšímu provázání s odjezdy nebo příjezdy dalších spojů.  

Vlak s odjezdem v 5.45 z Bylnice na Vsetín bude ve dnech školního vyučování opětovně 

prodloužen do Val. Meziříčí (příj. 6.50). Vlak 23214 nově vyjede v pracovní dny z Bylnice 

(odj. 7.22) do Vsetína (příj. 8.29), v Bylnici bude mít přípoj od vlaku ze Starého Města. 

Zrušen bude vlak v 8.10 hodin ze Vsetína do Horní Lidče. 

Na žádost Olomouckého kraje bude poslední vlak z Přerova ukončen ve 23.23 ve 

Valašském Meziříčí. Přípoj na Vsetín zajistí vlak jedoucí z Rožnova pod Radhoštěm. 

Ráno v opačném směru bude vlak do Přerova výchozí z Valašského Meziříčí, přípoj 

zajistí vlak Os ze Vsetína (odj. 3.50).  

 

Trať 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 

Osobní vlak ve 23.20 z Rožnova p. R. pojede nově až do Vsetína (příjezd 23.59). 

 

Trať 303 Kojetín – Valašské Meziříčí 

Úpravou přestupní vazby v Kojetíně mezi linkami R8 Brno – Ostrava a S4 Kojetín – 

Kroměříž – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm dojde na trase Brno – 

Kroměříž, Hulín, Holešov k úspoře cca 20 až 35 minut. 

https://www.idzk.cz/media/userfiles/V%C3%BDluky/k282.pdf
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V odpolední špičce pracovních dnů dojde díky efektivnějšímu využití vozidel 

k vylepšení nabídky v úseku Hulín – Holešov (– Bystřice pod Hostýnem). 

 

Trať 305 Kroměříž – Zborovice 

Vlak 13914 z Kroměříže pojede nově až ve 14.41, bude tedy opožděn o 5 minut 

z důvodu lepší dostupnosti po ranní směně. 

 

Trať 330 Přerov – Břeclav 

Dochází jen k minutovým úpravám z důvodu návaznosti na dálkovou dopravu. 

 

Trať 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice  

V období ranní a hlavně odpolední špičky pracovních dnů dojde díky efektivnějšímu 

využití vozidel k vylepšení nabídky především v úseku Zlín střed – Vizovice.  

 

Trať 340 Brno – Uherské Hradiště 

Ve spolupráci s Jihomoravským krajem budou v pracovní dny opětovně zavedeny 

vlaky na lince S6 Uh. Hradiště (16.07) – Veselí n. M. (16.27) a Veselí n. M. (16.34) – 

Uh. Hradiště (16.55-16.57) – Staré Město u UH (17.03). Vlaky mají přípoj do/z Kyjova. 

 

Trať 341 Staré Město u UH – Vlárský průsmyk; Újezdec u Luhačovic – Luhačovice 

Změny mají zejména odstranit přestupy u spojů pro studenty a školáky v úseku 

Luhačovice – Uh. Brod – Uh. Hradiště – Staré Město u UH. Dále dojde ke kapacitnímu 

posílení odpolední dopravní špičky v úseku Uh. Brod – Bojkovice město. Podařilo se 

také díky spolehlivějším přestupům rozšířit spojení z Brna a Olomouce směrem na 

Uherský Brod a Bylnici. 

 

Nejdůležitější změny na autobusových linkách IDZK 

Nové spoje 

Nově zavedeme přímé spojení na trase Uherské Hradiště – Otrokovice – Kroměříž 

(linky 165 a 175).  

Vybrané víkendové spoje linky 601 Vsetín – Velké Karlovice budou prodlouženy až 

na Bumbálku, odkud pojedou jako linka 979 přes Horní Bečvu do Rožnova pod 

Radhoštěm a obráceně. Díky tomu budou turistické cíle v oblasti dosažitelné přibližně 

každou hodinu.  

Vzniknou také nové spoje na linkách 120 a 130 v úseku Vsetín, Rokytnice – Vsetín, 

aut. nádraží, které budou sloužit jako přípoje na ranní expresy do Prahy a večerní zpět.  

Na lince 231 bude přidán páteční posilový spoj ve 14 hodin v úseku Kroměříž – 

Holešov – Kroměříž, vznikne také nové dopolední spojení mezi Koryčany a Starými 

Hutěmi.  

Páteřní linka 120 Rožnov p. Radhoštěm – Zlín bude nově zastavovat na zastávce 

Lhota u Vsetína, Kapka resort u sportovního areálu. 
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Optimalizace spojů 

V úsecích Napajedla – Otrokovice, Kroměříž – Kvasice – Otrokovice, Kroměříž – 

Zlobice, Kroměříž – Zdounky, Morkovice-Slížany – Uhřičice a Bystřice pod Hostýnem – 

Chvalčov dojde ke zrušení souběhu spojů.  

 

Garantovaná bezbariérová přeprava 

Na dálkový spojích ze Zlínského kraje do Brna, Ostravy a Prostějova (linky 931, 951, 

953, 955, 971 a 972) bude dopravce Arriva autobusy nově garantovat bezbariérová 

vozidla. 

 

Mezikrajské spojení 

Mezikrajské linky 971 a 975 do Ostravy budou nově zastavovat na některých 

zastávkách v Moravskoslezském kraji, které dosud neobsluhovaly. Nejvýznamnější 

z nich bude zastávka Ostrava, Vítkovice, Dolní Vítkovice, kterou využijí cestující do 

práce i za kulturou. 

Upozorňujeme, že v textu jsou uvedeny pouze výraznější zásahy do jízdních řádů. 

Doporučujeme proto, aby se cestující detailně seznámili se všemi změnami například 

na webových stránkách www.idzk.cz/jizdni-rady. 

 

O nás 

Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) je projekt, který propojuje módy veřejné dopravy ve 

Zlínském kraji v jeden ucelený systém s jednotnými standardy kvality a možností cestování na 

společnou jízdenku. Cílem je zvýšení komfortu cestujících, konkurenceschopnosti veřejné 

hromadné dopravy a zlepšení kvality života v kraji. O provoz systému IDZK se stará krajská 

společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED). 

 

Kontakt pro média 

Mgr. Jan Malý 

manažer marketingu 

maly@koved.cz 

+420 704 698 624 

www.idzk.cz                       
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