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Integrovaná doprava
Zlínského kraje

www.idzk.cz

od 1. února 2023

Jak cestovat 
Integrovanou dopravou 

Zlínského kraje



Ať už jste obyvatel kraje, který 
se dopravuje do zaměstnání, 
do školy nebo třeba za nákupy, 
nebo jste turista, který 
se rozhodl strávit pár dní 
v našem nádherném regionu, 
jsme rádi, že využíváte 
služeb Integrované dopravy 
Zlínského kraje (IDZK), která 
zahrnuje vlakové a regionální 
autobusové spoje (prozatím 
mimo MHD) ve Zlínském kraji. 

Naší snahou je, aby cestování 
veřejnou dopravou v regionu 
pro vás bylo co nejpohodlnější. 
A to jak z hlediska dostupnosti 
jednotlivých cílů a vzájemné 
návaznosti spojů, tak z hlediska 
ceny. Tato brožurka vás proto 
stručně provede otázkami cen 
za přepravu spoji IDZK.

S kartou 
Zetka ušetříte 
za přestupy mezi 
spoji! Kde ji získat 
a jak funguje? 

Karta Zetka je elektronická 
peněženka, na niž si můžete nabít 
libovolnou částku a pak s ní pohodlně 
bezkontaktně platíte jednotlivé jízdné. 
Zetku koupíte on-line v e-shopu idzk.cz 
nebo v informačních kancelářích IDZK. 
Dobíjet si ji pak můžete kromě těchto míst 
i u řidičů, u průvodčího ve vlaku nebo 
na železničních pokladnách. V případě 
dobití na fyzickém místě budete mít 
peníze k dispozici ihned, v případě použití 
e-shopu se dobití projeví nejpozději do 
24 hodin. Dobíjet elektronickou peněženku 
na kartě Zetka lze hotově i bankovní kartou.

Největší výhodou placení jízdného 
kartou Zetka jsou levnější přestupy 
mezi spoji. Pokud přestupujete mezi 
dvěma autobusy nebo mezi autobusem 
a vlakem a tento přestup stihnete do 
30 minut od výstupu z předchozího 

spoje, od ceny nové jízdenky je vám 
automaticky odečtena nástupní sazba 
(11 Kč u základního jízdného).

Karta Zetka funguje také jako nosič 
předplatného jízdného pro cestující, 
kteří jezdí na pravidelné trase, i jako 
nosič předplatného jízdného pro MHD 
v Uherském Hradišti.
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Druhy karty 
Zetka 
Karta Zetka existuje ve dvou 
variantách:

PERSONALIZOVANÁ ANONYMNÍ

Anonymní karta je naopak přenosná – 
může být střídavě používána více držiteli. 
Anonymní kartou lze platit pouze 
nezlevněné jízdenky. 

Personalizovaná má fotografii a je 
vázána na konkrétního držitele, je tedy 
nepřenosná. U  personalizované karty 
můžete nastavit druh slevy, která bude 
automaticky uplatňována.

Proces pořízení 
karty 

Novou kartu Zetka jak 
v personalizované, tak anonymní verzi 
můžete objednat v našem e-shopu  
idzk.cz. Kartu obdržíte do tří týdnů 
od objednání. Běžná cena karty (mimo 
časově omezené akční nabídky) je 
130 Kč, cena poštovného v případě 
doručení domů je 52 Kč.

• Objednání karty přes e-shop: 
Veškeré karty objednané přes e-shop 
si můžete vyzvednout v některé 
z informačních kanceláří, nebo 
si je nechat zaslat poštou. Nárok 
na slevu jízdného lze ověřit on-line 
nahráním naskenovaného nebo 
vyfotografovaného dokladu 
prokazujícího nárok na slevu.

• Objednání karty v informační 
kanceláři IDZK:    
Kartu si můžete objednat také 
vyplněním papírového formuláře 

v některé z informačních kancelářích 
IDZK – jejich seznam najdete 
na straně 14. Pokud budete 
objednávat personalizovanou 
kartu, přineste si pasovou fotografii 
(3,5 × 4,5 cm). V případě, že budete 
kartu používat se zlevněným 
jízdným (např. student nebo 
senior), nezapomeňte přinést 
i doklad prokazující nárok na slevu. 
Hotovou kartu lze vyzvednout opět 
v informační kanceláři IDZK nebo 
můžete zvolit zaslání poštou.
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1. Cestuji občas 
→využívám 
kilometrický tarif 

Pokud spoji IDZK jezdíte pouze občas, pak 
zaplatíte cenu v kilometrickém tarifu. 

Je to prosté: 
U řidiče autobusu, na železniční pokladně 
nebo u průvodčího (pokud nastupujete 
do vlaku na zastávce bez pokladny 
nebo mimo otevírací dobu poklady) 
nahlásíte cíl své cesty a dostanete 
jízdenku, za niž zaplatíte podle počtu 
ujetých kilometrů: cena jízdy je 1,35 Kč 
za 1 km jízdy. K tomu je třeba připočítat 
jednotnou nástupní sazbu 11 Kč. Cena 
jízdenky je vždy zaokrouhlená dolů na 
celé koruny. Takže zatímco cesta dlouhá 
10 km vás přijde na 24 Kč (13,50 Kč 
+ 11,00 Kč – 0,50 Kč zaokrouhlení), 

50 km s námi projedete za 78 Kč (67,50 Kč 
+ 11,00 Kč – 0,50 Kč zaokrouhlení). 
Platbu přitom můžete provádět 
hotovostně, bankovní kartou, 
mobilním telefonem (Apple/Google 
Pay) nebo prostřednictvím tzv. karty 
Zetka. Tuhle variantu doporučujeme, 
protože vám ušetří za přestupy mezi 
spoji! Jsme taky kompatibilní s kartou 
Moravskoslezského kraje ODISka – 
takže u nás můžete k platbě použít 
ODISku, a naopak Zetkou zaplatíte 
i v Moravskoslezském kraji. 

Ve všech případech samozřejmě platí 
systém státem garantovaných slev na 
jízdném: aktuálně –50 % pro děti od 6 let, 
studenty do 26 let, invalidy III. stupně 
a seniory nad 65 let nebo –75 % pro 
držitele průkazu ZTP, případně ZTP/P. 
Děti do 6 let s námi cestují úplně zdarma!

CESTUJI OBČAS  KILOMETRICKÝ TARIF →Kilometrický 
tarif IDZK platí:
• ve všech regionálních autobusech 

na území Zlínského kraje dopravců 
ČSAD BUS Uherské Hradiště, 
ARRIVA autobusy (kromě několika 
spojů do Prostějova v závazku 
Olomouckého kraje, viz www.idzk.cz), 
Transdev, TQM a Z-Group bus (kromě 
komerčních spojů Z-Group bus 
do Brna),

• ve vlacích dopravců České dráhy 
(kromě EC linky Ex4 Varšava – Vídeň/
Budapešť) a ARRIVA vlaky na území 
Zlínského kraje a v bezprostředním 
okolí (do stanic Veselí nad Moravou, 
Moravský Písek a Kojetín),

• na vybraných mezikrajských 
autobusových linkách,   
viz www.idzk.cz.

Tarif IDZK prozatím neplatí v systémech MHD 
Zlín–Otrokovice (DSZO), Uherské Hradiště 
(linky 2–9 ČSAD Bus Uherské Hradiště), Vsetín 
(linky 1–9 a 16 Z-Group Bus) a Kroměříž (KTS) 
ani v dálkových vlacích dopravce LEO Express 
a v dálkových autobusech mimo závazek 
veřejné služby.

Co když cestuji mezi kraji?

Cestuji vlakem kousek 
za hranice kraje.

Kilometrický tarif Zlínského kraje 
sahá dokonce i za jeho hranice, takže 
se s ním dostanete i do sousedních 
regionů: vlakem na náš tarif se svezete 
na trati 303 až do stanice Kojetín 
(Olomoucký kraj), na trati 330 do stanice 
Moravský Písek a na trati 340 do stanice 
Veselí nad Moravou (Jihomoravský kraj).

Cestuji do nebo ze Zlínského 
kraje po železnici dopravou 
Českých drah.

Pokud jedete pouze spojem Českých 
drah, můžete využít tarif dopravce, a to 
včetně jím nabízených slev (například 
sleva IN 25, IN 50 apod.). Je ovšem možné 
i kombinovat tarifní systém Českých 
drah (do první, resp. od poslední stanice 
ve Zlínském kraji) a Zlínského kraje (zbylý 
úsek v rámci Zlínského kraje).
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2. Cestuji 
pravidelně  
→využívám 
předplatné jízdné 

Pokud spoji IDZK jezdíte pravidelně 
určitou trasu – například každodenně 
do zaměstnání nebo do školy –, pak se 
vám vyplatí pořídit si předplatné jízdné, 
a to buď 7denní, 30denní, 90denní nebo 
roční. Předplatné jízdné je založeno 
na zónovém principu: Zlínský kraj je 
rozdělen do 97 zón, do každé zóny 
patří konkrétní zastávky (mapku 
najdete uprostřed brožury). Na rozhraní 
některých zón existují hraniční zastávky 

spadající do více zón zároveň – pro 
cestování do těchto zastávek stačí mít 
zakoupeno jízdné pouze pro jednu ze zón.

Předplatnou jízdenku si pořizujete 
pro výčet konkrétních zón, kterými 
vaše trasa prochází. V zakoupených 
zónách se pak můžete po celou 
dobu platnosti předplatné jízdenky 
libovolně pohybovat všemi vlakovými 
i autobusovými spoji zapojenými 
do IDZK. Každá zóna má stanovenu 
cenu – výsledná cena předplatné jízdenky 
je pak součtem cen těchto zón. Pokud 
se chystáte pravidelně cestovat přes více 
než 9 zón, automaticky získáte celosíťovou 
jízdenku IDZK pro celý Zlínský kraj. Výlety 
mimo vaši obvyklou trasu tak budete mít 
zcela zdarma!

CESTUJI PRAVIDELNĚ  PŘEDPLATNÉ JÍZDNÉCestuji do nebo ze Zlínského 
kraje po železnici, kdy 
kombinuji spoje Českých drah 
a Arrivy.

Pokud cestujete do Zlínského kraje, kupte 
si jízdenku v tarifu ČD do poslední stanice 
ve Zlínském kraji, ve které zastavuje 
vlak ČD. Pro zbytek trasy si kupte 
jízdenku v tarifu Zlínského kraje. Prodá 
vám ji jak průvodčí ve vlaku, ze kterého 
přestupujete, tak průvodčí ve vlaku, 
do kterého přestupujete (bude jen chtít 
vidět předchozí jízdenku, aby byl prodej 
bez přirážky). 

Pokud cestujete ze Zlínského kraje, kupte 
si v pokladně (nebo u průvodčího, není-li 
otevřená pokladna k dispozici) jízdenku 
v tarifu Zlínského kraje do poslední 
stanice ve Zlínském kraji. Po nástupu 
do prvního vlaku provozovaného ČD 
na vaší trase si u průvodčího kupte 
jízdenku pro zbytek cesty dle tarifu ČD 
(také bude chtít vidět předchozí jízdenku, 
aby byl prodej bez přirážky). 

V obou případech lze také využít pro 
celou cestu Systému jednotného tarifu, 
tzv. jízdenky OneTicket, na niž cestující 
může kombinovat vlaky různých dopravců.

Cestuji autobusem za hranice 
Zlínského kraje

Kilometrický tarif IDZK platí v celé délce 
mezikrajských autobusových spojů, pokud 
jsou objednávány v závazku veřejné služby 
Zlínským krajem – svézt se tak například 
můžete dokonce až do Brna, Ostravy, 
Přerova nebo Prostějova. V jízdním řádu 
nebo na webu si předem zjistíte, jestli 
na zvolené lince platí tarif IDZK.

Kompletní pravidla platnosti tarifu IDZK 
na mezikrajských autobusových linkách 
najdete na: www.idzk.cz/jizdne-a-tarify.
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Jak si pořídím předplatnou 
jízdenku?

K pořízení časové jízdenky potřebujete 
mít kartu Zetka (nebo ODISka). Pokud 
kartu ještě nemáte, vše o jejím pořízení 
a fungování najdete na straně 3. 
Na tuto kartu si pak v informačních 
kancelářích IDZK (seznam na straně 14) 
nebo na vlakových nádražích koupíte 
předplatnou jízdenku pro vybrané 
zóny – platit lze hotově i bankovní 
kartou. Předplatné jízdenky na kartu 
Zetka  pořídíte i z pohodlí domova nebo 
mobilního telefonu v e-shopu na idzk.cz 
(na ODISku v e-shopu nakupovat nelze). 
V případě nákupu přes e-shop bankovní 
kartou je z důvodů synchronizace dat 
karty možné zvolit počátek platnosti 
nejdříve následující den; v případě nákupu 
v informační kanceláři nebo na nádraží 
lze zvolit i platnost okamžitou. Pokud 
v e-shopu platíte ručním bankovním 
převodem, je nutný nákup s 5denním 
předstihem.

Kolik předplatné jízdné stojí?
Záleží na tom, jestli je cestující držitelem 
personalizované (nepřenosné) karty 

Zetka (ODISka), nebo karty anonymní 
(přenosné).
Většina zón má jednotnou cenu (tzv. zóna 
Region) – 83 Kč za 7denní jízdenku, 
250 Kč za 30denní jízdenku, 675 Kč 
za 90denní jízdenku nebo 2 375 Kč 
za roční jízdenku v případě nákupu 
na personalizovanou kartu; v případě 
nákupu na anonymní kartu je cena 100 Kč 
za 7denní jízdenku, 300 Kč za 30denní 
jízdenku, 810 Kč za 90denní jízdenku nebo 
2 850 za roční jízdenku. 
Pro všechny typy předplatných jízdenek 
na personalizovaných kartách lze 
samozřejmě uplatnit i státem nařízené 
slevy na jízdném, aktuálně tedy –50 % 
pro děti od 6 do 18 let, studenty do 26 let, 
invalidy III. stupně a seniory nebo –75 % 
pro držitele průkazu ZTP, případně ZTP/P.

Můžu kombinovat předplatné 
jízdenky a jednotlivé jízdenky?

V IDZK samozřejmě můžete absolvovat 
trasu i mimo předplacené zóny. 
U řidiče, průvodčího nebo na pokladně 
si dokoupíte jízdné v kilometrickém tarifu 
z poslední zastávky v zóně, kterou máte 
předplacenou, případně do první zastávky 
v předplacené zóně. Kilometrické jízdné 
zaplatíte včetně nástupní sazby.

Deset zón ve větších městech v kraji má pak zvláštní cenu (tzv. zóna Město):

Číslo 
zóny

Název
zóny

Cena 7 dní 
personalizovaná

nezlevněná

Cena 30 dní 
personalizovaná

nezlevněná

Cena 90 dní 
personalizovaná

nezlevněná

Cena 365 dní 
personalizovaná

nezlevněná

240 Val. Meziříčí 87 Kč 260 Kč 702 Kč 2 470 Kč

245 Rožnov p. R. 93 Kč 280 Kč 756 Kč 2 660 Kč

400 Zlín 93 Kč 280 Kč 756 Kč 2 660 Kč

410 Otrokovice 87 Kč 260 Kč 702 Kč 2 470 Kč

415 Napajedla 87 Kč 260 Kč 702 Kč 2 470 Kč

420 Kroměříž 93 Kč 280 Kč 756 Kč 2 660 Kč

430 Holešov 93 Kč 280 Kč 756 Kč 2 660 Kč

460 Vsetín 103 Kč 310 Kč 837 Kč 2 945 Kč

490 Uherský Brod 87 Kč 260 Kč 702 Kč 2 470 Kč

500 Uherské Hradiště 120 Kč 360 Kč 972 Kč 3 420 Kč

Všechny ostatní zóny 83 Kč 250 Kč 675 Kč 2 375 Kč

Celosíťová jízdenka 833 Kč 2 500 Kč 6 750 Kč 23 750 Kč
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Číslo 
zóny

Název
zóny

Cena 7 dní 
personalizovaná
zlevněná 50 %
(žáci, studenti, 
senioři, invalidé 

III. stupně)

Cena 30 dní 
personalizovaná 
zlevněná 50 %
(žáci, studenti, 
senioři, invalidé 

III. stupně)

Cena 90 dní 
personalizovaná 
zlevněná 50 % 

(žáci, studenti, senioři, 
invalidé III. stupně)

Cena 365 dní 
personalizovaná 
zlevněná 50 %

(žáci, studenti, senioři, 
invalidé III. stupně) 

240 Val. Meziříčí 43 Kč 130 Kč 351 Kč 1 235 Kč

245 Rožnov p. R. 46 Kč 140 Kč 378 Kč 1 330 Kč

400 Zlín 46 Kč 140 Kč 378 Kč 1 330 Kč

410 Otrokovice 43 Kč 130 Kč 351 Kč 1 235 Kč

415 Napajedla 43 Kč 130 Kč 351 Kč 1 235 Kč

420 Kroměříž 46 Kč 140 Kč 378 Kč 1 330 Kč

430 Holešov 46 Kč 140 Kč 378 Kč 1 330 Kč

460 Vsetín 51 Kč 155 Kč 418 Kč 1 472 Kč

490 Uherský Brod 43 Kč 130 Kč 351 Kč 1235 Kč

500 Uherské Hradiště 60 Kč 180 Kč 486 Kč 1 710 Kč

Všechny ostatní zóny 41 Kč 125 Kč 337 Kč 1 187 Kč

Celosíťová jízdenka 416 Kč 1 250 Kč 3 375 Kč 11 875 Kč
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U kterých dopravců uvnitř 
Zlínského kraje předplatné 
jízdenky IDZK platí?

• ARRIVA autobusy
• ČSAD BUS Uherské Hradiště (mimo 

linky MHD Uherské Hradiště 2–9)
• TQM-holding
• Transdev Morava
• Z-Group bus (mimo linky MHD Vsetín 

1–9 a 16 a komerční dálkové spoje 
do Brna)

• ARRIVA vlaky
• České dráhy (mimo EC linku Ex4 

Varšava – Vídeň/Budapešť)

V případě linek MHD Vsetín platí 
jednostranné uznávání vybraných 
předplatných jízdenek MHD na některých 
linkách IDZK, více informací na
www.csadvs.cz. V případě linek MHD 
Uherské Hradiště jsou předplatné jízdenky 
MHD nahrávány na kartu Zetka a platí 
jak na autobusy městské dopravy, tak 
na autobusy IDZK. 
Více na www.idzk.cz/mhd-uh. 
Držitelé předplatných jízdenek ZID mohou 

v rámci jednostranného uznávání využívat 
osobní vlaky na trati Otrokovice – Zlín – 
Vizovice, více na:
www.dszo.cz/integrovany-system-zid/.

Co když cestuji mezi kraji?

Předplatné jízdné v zónovém tarifu 
IDZK si můžete pořídit i do některých 
částí Jihomoravského, Olomouckého 
a Moravskoslezského kraje.

Jihomoravský kraj
Zónový tarif IDZK platí pouze na železnici, 
a to na trati 330 ze Zlínského kraje 
do stanice Moravský Písek a na trati 
340 ze Zlínského kraje do stanice Veselí 
nad Moravou. V autobusech tarif IDZK 
na území Jihomoravského kraje neplatí.

Olomoucký kraj
Zónový tarif IDZK platí na železnici na trati 
303 ze Zlínského kraje do stanice Kojetín, 
autobusem se na zónový tarif IDZK 
dostanete ze Zlínského kraje dokonce 
do devíti obcí a měst Olomouckého kraje 
v případě použití linek v objednávce 
Zlínského kraje: Býškovice, Horní 
Újezd, Kojetín, Koválovice-Osíčany, 
Pavlovice u Kojetína, Provodovice, 
Srbce, Všechovice a Žákovice. Platnost 
zónového tarifu IDZK si ověříte v jízdním 
řádu.
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Číslo 
zóny

Název
zóny

Cena 7 dní 
personalizovaná 

zlevněná 75 %
(ZTP, ZTP/P)

Cena 30 dní 
personalizovaná 

zlevněná 75 %
(ZTP, ZTP/P)

Cena 90 dní 
personalizovaná zlevněná 

75 % (ZTP, ZTP/P)

Cena 365 dní
personalizovaná 

zlevněná 75 % 
(ZTP, ZTP/P)

240 Val. Meziříčí 21 Kč 65 Kč 175 Kč 617 Kč

245 Rožnov p. R. 23 Kč 70 Kč 189 Kč 665 Kč

400 Zlín 23 Kč 70 Kč 189 Kč 665 Kč

410 Otrokovice 21 Kč 65 Kč 175 Kč 617 Kč

415 Napajedla 21 Kč 65 Kč 175 Kč 617 Kč

420 Kroměříž 23 Kč 70 Kč 189 Kč 665 Kč

430 Holešov 23 Kč 70 Kč 189 Kč 665 Kč

460 Vsetín 25 Kč 77 Kč 207 Kč 731 Kč

490 Uherský Brod 21 Kč 65 Kč 175 Kč 617 Kč

500 Uherské Hradiště 30 Kč 90 Kč 243 Kč 855 Kč

Všechny ostatní zóny 20 Kč 62 Kč 167 Kč 589 Kč

Celosíťová jízdenka 208 Kč 625 Kč 1 687 Kč 5 937 Kč

Číslo 
zóny

Název
zóny

Cena 7 dní 
anonymní

Cena 30 dní 
anonymní

Cena 90 dní 
anonymní

Cena 365 dní 
anonymní

240 Val. Meziříčí 104 Kč 312 Kč 842 Kč 2 964 Kč

245 Rožnov p. R. 112 Kč 336 Kč 907 Kč 3 192 Kč

400 Zlín 112 Kč 336 Kč 907 Kč 3 192 Kč

410 Otrokovice 104 Kč 312 Kč 842 Kč 2 964 Kč

415 Napajedla 104 Kč 312 Kč 842 Kč 2 964 Kč

420 Kroměříž 112 Kč 336 Kč 907 Kč 3 192 Kč

430 Holešov 112 Kč 336 Kč 907 Kč 3 192 Kč

460 Vsetín 124 Kč 372 Kč 1 004 Kč 3 534 Kč

490 Uherský Brod 104 Kč 312 Kč 842 Kč 2 964 Kč

500 Uherské Hradiště 144 Kč 432 Kč 1 166 Kč 4 104 Kč

Všechny ostatní zóny 100 Kč 300 Kč 810 Kč 2 850 Kč

Celosíťová jízdenka 1 000 Kč 3 000 Kč 8 100 Kč 28 500 KčP
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Kontakt:
Pokud potřebujete poradit ohledně 
cestování na linkách IDZK, obraťte 
se na nás telefonicky nebo e-mailem. 

Naši dispečeři 
jsou k dispozici:
v pondělí až pátek
od 4.30 do 22.30 hodin
v sobotu
od 5.30 do 15.00 hodin
v neděli
od 12.30 do 21.00 hodin
na čísle: +420 573 775 410

Systém Integrované dopravy 
Zlínského kraje pro vás organizuje 
společnost:

Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje, s.r.o. 
Podvesná XVII 3833
760 01 Zlín
info@koved.cz

www.idzk.cz

„Část měsíce 

vlastně jezdím 

zadarmo…“

P
ře

dp
ro

de
jn

í k
an

ce
lá

ře
 ID

ZK

Moravskoslezský kraj
Předplatnou jízdenku IDZK si můžete 
pořídit dokonce na čtyři zóny sdílené 
se systémem ODIS v Moravskoslezském 
kraji v okolí Nového Jičína, Frenštátu pod 
Radhoštěm a Bílé (šrafovaně vyznačené 
zóny na mapce). V těchto zónách pak 
můžete cestovat i autobusy a vlaky 
v objednávce Moravskoslezského kraje. 
Kartu Zetka lze použít i jako nosič pro 
libovolné další zóny systému ODIS 
zakoupené v informačních kancelářích 
systému ODIS.

Seznam předprodejních 
a informačních kanceláří IDZK

V těchto kancelářích můžete objednat 
a vyzvednout kartu Zetka. Je zde možné 
také dobít kartu nebo zakoupit předplatné 
jízdné na kartu, případně vyřídit potřebné 
záležitosti s kartou ODISka (reklamace, 
blokace apod.). Platby jsou přijímány 
v hotovosti i bankovními kartami. Aktuální 
otevírací doby kanceláří najdete na webu 
www.idzk.cz v sekci Kontakty.

Brumov-Bylnice
Podzámčí 861 (Městské muzeum a Turistické 
informační centrum Brumov-Bylnice)
Bystřice pod Hostýnem
Přerovská 1702 (autobusové nádraží)
Holešov
Nádražní 1218 (autobusové nádraží) 

Karolinka
Nábřežní 545 (Informační centrum Karolinka)
Kroměříž
Nádražní 3553/16 (autobusové nádraží)
Luhačovice
Nádražní 258 (železniční stanice)
Rožnov pod Radhoštěm
Chodská 1025 (restaurace Tramtárie 
u autobusového nádraží)
Slavičín
Mladotické nábřeží 849 (Městské infocentrum 
Slavičín)
Valašské Meziříčí
Mostní 55/23 (kancelář TQM–holding)
Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 103 (turistické informační 
centrum Valašské Klobouky)
Vsetín
Nádražní 649 (železniční stanice)
Uherské Hradiště
Velehradská třída 1311 (autobusové nádraží)
Uherský Brod
Pod Valy 1046 (železniční stanice)
Zlín
Trávník 543 (železniční stanice Zlín střed, 
kancelář Arriva na 1. nástupišti)

Dobíjení karet a prodej předplatného 
jízdného nabízejí také pokladny 
železničních dopravců. Jejich seznamy 
a otevírací doby najdete na stránkách 
dopravců: www.cd.cz/stanice/ 
a www.arriva.cz/cs/kontakt/prodejni-mista.

Jízdenky v tarifu Integrované dopravy
Zlínského kraje

nově v aplikaci Můj vlak
a  ČD!e-shopu

ve Slováckých expresech
ve Zlínských expresech
v Moravanech
ve Valašských expresech

18R

18R

2Ex

13R

Na území Zlínského kraje platí kromě
Os/Sp vlaků také:

Platí ve vlacích
společností
České dráhy
i Arriva vlaky

Bez vazby
na konkrétní

spoj

Ke stažení
na App
Store

i Google
Play:

idzk.info
/mujvlak
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facebook.com/IDZKCZ

twitter.com/IDZK_cz

www.idzk.cz


