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Trasu nebo odjezdy autobusů i vlaků nově najdete 
na mapách Google 

Zlín, 5. 4. 2022 — Jak najít nejrychlejší spojení veřejnou dopravou mezi dvěma místy? Jak 

nejrychleji zjistit, kdy ze zastávky odjíždí autobus ve směru, kterým potřebuji jet? Možností je 

samozřejmě více, přičemž většina lidí si dnes potřebné informace vyhledává na internetu. 

Cestující ve Zlínském kraji mají od konce března k dispozici novinku: Informace o odjezdech 

spojů stejně jako vyhledání nejvhodnějšího spojení získají na webu přímo z mapového portálu 

společnosti Google. 

„Portál google.com/maps patří v globálním měřítku k nejrozšířenějším mapovým serverům, 

z něhož čerpají informace lidé z celého světa. Proto považujeme za důležité, aby na něm byly 

dostupné i informace o naši spojích,“ uvedl Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor 

veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., které veřejnou dopravu v regionu organizuje.  

A jak tedy nová služba funguje? „Cestující, který shání spojení mezi dvěma místy, zadá na 

mapovém portálu do vyhledávače trasy výchozí a koncový bod cesty. Po kliknutí na ikonku 

autobusu mu systém nabídne několik možných spojení linkami Integrované dopravy Zlínského 

kraje (IDZK) včetně všech podrobností o přestupech a podobně,“ vysvětluje vedoucí IT oddělení 

společnosti KOVED Broněk Bryson. Druhou službou pak je, že z mapového portálu cestující 

snadno zjistí, kdy odjíždí spoje z vybrané zastávky. „Zájemce si na mapě najde kteroukoliv 

zastávku ve Zlínském kraji. Po kliknutí na symbol zastávky se na  boční liště objeví seznam linek 

IDZK, které zde zastavují. Po následném kliknutí na seznam se rozbalí přehled časově nejbližších 

odjezdů z této zastávky. Cestující tak přesně ví, v kolik hodin mu ze zastávky pojede spoj, který 

potřebuje,“ doplňuje Broněk Bryson. 

V současné době jsou na mapách Google dostupné informace o všech autobusových spojích 

IDZK a o vlakových spojích společnosti Arriva. V budoucnu přibydou do systému ještě vlakové 

spoje Českých drah. 

„Naší snahou je, aby cestující měli k dispozici co nejdostupnější informace. Věříme proto, že 

novou službu ocení,“ uzavírá Martin Štětkář. 

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 
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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). 
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