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Zlínský kraj podepíše smlouvu s dopravcem České 
dráhy 

Zlín, 19. 12. 2022 — V úterý dne 20. prosince 2022 v 15.00 hodin bude na vlakovém 

nádraží v Otrokovicích podepsána Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících 

ve veřejné drážní osobní dopravě ve Zlínském kraji se společností České dráhy, a. s. 

Smlouva se týká zajištění dopravní obslužnosti na tratích 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice 

a 330 Přerov – Břeclav po roce 2023.  

Na trať 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice se v prosinci roku 2023 vrátí soupravy 844 

Regioshark. Soupravy Regionova, které dopravu na trati zajišťují nyní, budou nadále 

využívány pouze jako posilové spoje na trati 303 v úseku Kroměříž – Hulín (– Bystřice p. 

H.) a nahradí také dosluhující motorové vozy řady 810 na trati 305 Kroměříž – Zborovice. 

Na trati 330 Přerov – Břeclav začnou být v průběhu roku 2024 nasazovány nové třídílné 

elektrické jednotky řady 640 Regiopanter, od konce roku 2024 bude osobní provoz na 

trati zajišťován výhradně těmito jednotkami. 

Smlouvu podepíše za Zlínský kraj náměstek hejtmana pro oblast dopravy Radek Doležel 

a za České dráhy člen představenstva Jiří Ješeta. Podpis proběhne v elektrické jednotce 

řady 650 Regiopanter. Poté souprava odjede do Starého Města u Uherského Hradiště, 

odkud se přibližně v 16.15 hodin vrátí zpět do Otrokovic. Během jízdy budou mít zájemci 

možnost si soupravu, která za několik měsíců začne v kraji jezdit, detailně prohlédnout. 

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 
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manažer marketingu 
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