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Zlín, 7. prosince 2020 

Nový jízdní řád 2021 ve Zlínském  kraji 

V neděli 13. prosince 2020 za čne platit nový železni ční jízdní řád. Rozsah 
regionální dopravy Českých drah na území Zlínského kraje z ůstane na podobné 
úrovni jako v sou časném jízdním řádu. Nový jízdní řád bude platit až 
do 11. prosince 2021. 

Spoje zajiš ťované na území Zlínského kraje Českými drahami ujedou v jízdním řádu 2020/2021 celkem 
2,66 mil. vlakokilometr ů, podobn ě jako v sou časném jízdním řádu. ČD budou v regionu zajiš ťovat 
průměrně 333 regionálních vlak ů denn ě. V pracovní dny jich pojede pr ůměrně 344, o víkendech pak 304. 

K hlavním změnám bude patřit zpravidelnění dopravy, a to jak co se týká četnosti, tak hlavně datumových 
omezení spojů. Osobní vlaky Os 13215 z Valašského Meziříčí (odj. ve 13:52) do Rožnova p. R. (příj. ve 14:13) 
a Os 13214 z Rožnova p. R. (odj. ve 14:36) zpět do Valašského Meziříčí (příj. ve 14:56), které dosud jezdily jen 
o nedělích a svátcích, budou nově zajištěny každý den. Zrušen naopak bude vlak Os 14252  ze stanice Zlín 
střed (odj. v 6:17) do Otrokovic (příj. v 6:33). 

České dráhy budou v jízdním řádu 2021 nasazovat na osobních vlacích na území Zlí nského kraje 
následující vozidla: 

• Provozní soubor Zlínský kraj – st řed (nezávislá trakce, PS A) – linky Otrokovice – Zlín – Vizovice, 
Kroměříž – Zlín – Vizovice, Veselí nad Moravou – Otrokovice – Zlín, Přerov – Zlín budou obsluhovány 
modernizovanými vozidly Regionova (celkem 8 kusů).  

• Provozní soubor Zlínský kraj – závislá (elektrická)  trakce (PS C) – linka Přerov – Břeclav bude 
obsluhována jako doposud soupravou s řídícím vozem a dvěma vozy Bdmtee (celkem 5 souprav).  

• Provozní soubor Zlínský kraj – trat ě 303 Kojetín – Valašské Mezi říčí, 281 Valašské Mezi říčí – Rožnov 
pod Radhošt ěm a 305 Krom ěříž – Zborovice (PS D)  bude obsluhován moderními jednotkami PESA 
(5 kusů), jednou modernizovanou motorovou jednotkou Regionova a třemi modernizovanými motorovými 
vozy řady 810. 

Čipové karty k zakupování jízdenek v rámci tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje, které měly být zavedeny 
s platností od 1. ledna 2021, zatím spuštěné nebudou. Od začátku nového roku tak zatím k žádným změnám 
oproti současnému stavu nedochází a odbavení cestujících bude do odvolání probíhat beze změn. 
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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 182 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. 


