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Zlín, 13. prosince 2019 

ČD zůstávají hlavním dopravcem na železnici 
ve Zlínském kraji 

Zástupci Zlínského kraje a Českých drah podepsali desetiletou smlouvu na 
zajišt ění regionální vlakové dopravy. Vlaky v barvách náro dního dopravce 
budou vozit cestující na linkách Valašské Mezi říčí – Rožnov pod Radhošt ěm, 
Valašské Mezi říčí – Kojetín a Krom ěříž – Zborovice. Jedná se již o t řetí kontrakt, 
který České dráhy se Zlínským krajem uzav řely.  

Desetiletou smlouvu na zajištění regionální vlakové dopravy v rámci Provozního souboru D podepsali generální 
ředitel Českých drah Václav Nebeský a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. České dráhy tak budou zajišťovat 
dopravu ve třech z celkem čtyř provozních souborů, do kterých byla rozdělena železniční doprava ve Zlínském 
kraji. 

„Jsme rádi, že jsme obhájili pozici hlavního železn ičního dopravce v regionu. České dráhy budou 
ve Zlínském kraji v jízdním řádu 2019/2020 zajiš ťovat výkony v rozsahu 2,6 milionu vlakových 
kilometr ů,“  říká Václav Nebeský, předseda představenstva a generální ředitel ČD. „Cestující budeme vozit 
v nových soupravách RegioShark či nízkopodlažních Regionovách,“  upřesnil Václav Nebeský.  

České dráhy zajistí ve Zlínském kraji bezmála 75 % výkonů v železniční regionální dopravě. Již v březnu 
podepsali zástupci Zlínského kraje a Českých drah čtyřleté smlouvy na provozní soubory A a C. 

Provozní soubor A: Zlínský kraj – st řed, nezávislá trakce, vlakové spoje Otrokovice – Zlín – Vizovice, 
Kroměříž – Zlín – Vizovice, Veselí nad Moravou – Otrokovice – Hulín, Přerov – Zlín, Otrokovice – Hodonín, 
Hodonín – Přerov. Vlakové spoje budou zajišťovány pouze nízkopodlažními vozidly Regionova, a to v počtu 
8 kusů.  

Provozní soubor C: Zlínský kraj – vozba závislé (el ektrické) trakce (C), linka Přerov – Břeclav. 
Obsluhována bude tak jako doposud soupravou s řídícím vozem a dvěma vozy Bdmtee v celkovém počtu 
5 souprav, novinkou je Wi-Fi v řídícím voze.  

Provozní soubor D: Zlínský kraj – trat ě č. 303 Kojetín – Valašské Mezi říčí, č. 281 Valašské Mezi říčí – 
Rožnov pod Radhošt ěm a č. 305 Krom ěříž – Zborovice – tento soubor bude obsluhován moderními 
jednotkami PESA v počtu 6 kusů, jednou nízkopodlažní motorovou jednotkou Regionova a třemi 
modernizovanými motorovými vozy řady 810. 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 179 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 

 
 


