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Mimořádné zrušení autobusových spojů v okolí 
Bystřice pod Hostýnem 

Zlín, 3. 2. 2022 — Oznamujeme, že z důvodu vysoké nemocnosti řidičů společnosti Z-Group 
bus způsobené pandemií covid-19 budou dnes a zítra – 3. a 4. února 2022 – zrušeny některé 
autobusové spoje Integrované dopravy Zlínského kraje s minimální vytížeností v okolí Bystřice 
pod Hostýnem. 

Zrušení se týká následujících spojů: 

Linka 241 Bystřice pod Hostýnem – Troják 
Zrušen bude spoj 31 s odjezdem ve 20.20 ze zastávky Bystřice pod Hostýnem, autobusová 
stanice s příjezdem ve 20.29 na Chvalčov. 
Zrušen bude spoj 34 s odjezdem ve 20.30 ze zastávky Chvalčov, hotel Říka s příjezdem ve 
20.40 do Bystřice pod Hostýnem.  
Zrušen bude spoj 33 s odjezdem ve 22.10 ze zastávky Bystřice pod Hostýnem, autobusová 
stanice s příjezdem ve 22.20 na Chvalčov. 
Zrušen bude spoj 36 s odjezdem ve 22.20 ze zastávky Chvalčov, hotel Říka s příjezdem ve 
22.30 do Bystřice pod Hostýnem.  
 
Linka 243 Bystřice pod Hostýnem – Rajnochovice 
Zrušen bude spoj 44 s odjezdem ve 21.00 ze zastávky Rajnochovice, obecní úřad s příjezdem 
ve 21. 31 do Bystřice pod Hostýnem. Cestující ze zastávek Podhradní Lhota, Osíčko a Loukov 
mohou využít vlak 3922 s odjezdem z Podhradní Lhoty ve 20.37. 
Zrušen bude spoj 41 s odjezdem ve 22.31 ze zastávky Bystřice pod Hostýnem, autobusová 
stanice s příjezdem ve 22.58 do Rajnochovic. Cestující do zastávek Loukov, Osíčko a 
Podhradní Lhota mohou využít vlak 3929 s odjezdem z Bystřice pod Hostýnem ve 22.28. 
 
Linka 244 Bystřice pod Hostýnem – Rusava 
Zrušen bude spoj 34 s odjezdem ve 21.00 ze zastávky Rusava, Hořansko s příjezdem ve 21. 
21 do Bystřice pod Hostýnem.  
Zrušen bude spoj 31 s odjezdem ve 22.30 ze zastávky Bystřice pod Hostýnem, autobusová 
stanice s příjezdem ve 22.52 na Rusavu. 
 
Linka 943 Bystřice pod Hostýnem – Kelč 
Zrušen bude spoj 27 s odjezdem ve 22.30 ze zastávky Bystřice pod Hostýnem, autobusová 
stanice s příjezdem ve 22.59 do Provodovic.  
 
Omlouváme se způsobené problémy. 
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