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Odjezdové jízdní řády získají moderní tvář 

Zlín, 24. 5. 2022 — Moderní, hezčí – a hlavně přehlednější pro cestující. Tak vypadají nové 

odjezdové jízdní řády autobusů Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK), které společnost 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED) začíná instalovat na vývěsních 

plochách ve větších přestupních uzlech v regionu.  

„Od spuštění projektu IDZK v loňském roce se snažíme o to, aby krajská doprava byla pro 

cestující přívětivá nejen dostatečnou nabídkou spojů, ale také přehledností a estetikou 

informací. Navenek se proto prezentujeme jednotným vizuálním stylem, zastávky IDZK jsou 

jednoznačně identifikovatelné naším logem. A v našem vizuálním stylu jsou nyní zpracovány i 

odjezdové jízdní řády,“ uvádí jednatel společnosti KOVED Martin Štětkář. 

Prvním uzlem, kde se veřejnost může s novinkou setkat, je dopravní terminál Bystřička, 

železniční stanice. Cestující na vývěsní tabuli najde přehledné informace o odjezdech do 

jednotlivých směrů, kde má vždy uvedený čas odjezdu, číslo linky, číslo spoje, označení 

dopravce a další příznaky (zejména v které dny spoj jede, jestli je na něm garantovaný 

bezbariérový vůz, jestli má např. prázdninové omezení apod.). Z QR kódu může cestující zjistit 

také on-line polohu vozidel nebo aktuální zpoždění spoje. Odjezdové jízdní řády v nové podobě 

budou postupně instalovány na další přestupní uzly v regionu. 

„V příští fázi počítáme s tím, že novou, modernější podobu dostanou i běžné jízdní řády, které 

jsou vyvěšené na každé zastávce,“ dodává vedoucí dopravního úseku KOVED Viliam Lábsky. 

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). 
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