
  

  

                                                                                                                     

 

 
Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín, tel.:577 052 111, fax: 577 052 141, e-mail: dszo@dszo.cz, www.dszo.cz
                  Vedena v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 17357, IČ: 60730153, DIČ: CZ60730153

Ve Zlíně dne 29. 12. 2020 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  DSZO, s.r.o. 

Také v lednu bude MHD jezdit podle letních jízdních řádů 
 
Pokračující koronavirová pandemie a rozsáhlá vládní protiepidemická opatření jsou dů-
vodem opětovného omezení provozu MHD ve Zlíně a Otrokovicích. Trolejbusy a autobu-
sy budou jezdit od 4. ledna 2021 až do odvolání podle tzv. letních jízdních řádů. 
  
Místo plánovaného provozu podle jízdních řádů pro běžné pracovní dny budou trolejbusy a au-
tobusy v síti MHD ve Zlíně a Otrokovicích jezdit od pondělí 4. ledna 2021 opět podle tzv. letních 
(prázdninových) jízdních řádů. Ty představují snížení přepravní kapacity MHD asi o deset pro-
cent. Dopravní společnost Zlín – Otrokovice tak reaguje na předpokládané snížení poptávky po 
hromadné dopravě z důvodu převažující distanční výuky ve školách a menšího pohybu osob 
v důsledku uzavření většiny obchodů. Řada zaměstnanců rovněž vykonává svou práci online 
z domova a nedojíždí na pracoviště. 
 
Vozidla MHD budou jezdit podle sloupce odjezdů, který je v zastávkových jízdních řádech na-
depsán „Pracovní dny L a Z“. Příslušné omezení bude implementováno i do elektronických jízd-
ních řádů a informačních systémů. DSZO upozorní na platnost letních jízdních řádů na elektro-
nických informačních panelech na významných zastávkách. O víkendech zůstane provoz MHD 
DSZO beze změny – trolejbusy a autobusy budou jezdit podle standardních jízdních řádů pro 
soboty, neděle a svátky. 
 
„Navíc nad rozsah letních jízdních řádů – protože do škol budou dál dojíždět žáci prvních a dru-
hých ročníků základních škol – vypravíme v pracovních dnech některé školní spoje, aby byla 
zajištěna dopravní obslužnost základních škol M. Alše a Dřevnická ve Zlíně, Trávníky v Otroko-
vicích a také ZŠ Želechovice nad Dřevnicí,“ upřesnil vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař. 
 
Pracoviště předprodejů jízdenek DSZO zůstanou otevřená bez omezení jako v běžných pra-
covních dnech. 
 
Za účelem zvýšení bezpečnosti cestování v MHD pokračuje DSZO v intenzivním dezinfikování 
vozidel. Při návratu do vozovny se otírají dezinfekčním prostředkem všechna madla a dotykové 
plochy. Jednou týdně projde každé vozidlo kompletní ozonizací interiéru. 
 
Přehled posilových školních spojů v pracovních dnech od 4. ledna 2021 
  

1. ZŠ Želechovice (linka 90): 

 ranní spoj s odjezdy v 7:10 od Sportovní haly a v 7:32 z Lužkovic 

 odpolední spoj s odjezdem ve 14:12 ze zast. Želechovice-škola 
2. ZŠ Dřevnická (linka 91) – spoje jedou dle standardních jízdních řádů 

 ranní spoj s odjezdem v 7:35 z Příluk-Za Kapličkou přes Obeciny 

 ranní spoj s odjezdem v 7:35 z Jaroslavic 

 ve 13:45 ze zast. Bartošova čtvrť-škola 
3. ZŠ M. Alše (linka 4 a 92) 

 spoj linky 4 s odjezdem v 7:12 ze zastávky Náměstí Práce pokračuje v 7:24 z 
točny Podhoří na zastávku Škola M. Alše 
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 ranní spoj linky 92 s odjezdy v 7:16 z Prštného a v 7:25 z Louk 

 odpolední spoje linky 92 s odjezdem ve 13:10 a 14:05 ze zast. Škola M. Alše 
4. ZŠ Štefánikova (linka 32) 

 úprava vedení spoje v 7:33 z Kudlova (jede přes Zimní lázně a Školní) a uspíšení 
spoje (odjezd z Kudlova v 7:29) 

5. ZŠ Otrokovice-Trávníky (linka 55) 

 úprava vedení spoje v 7:37 z Kvítkovic (jede přes Trávníky-škola) a uspíšení 
spoje (odjezd z Kvítkovic v 7:33) 

 úprava vedení spoje ve 12:57 z Otrokovice-Štěrkoviště na Kvítkovice-náves (jede 
přes Trávníky-škola); odjezd ze zastávky Trávníky-škola ve 13:12 

 
  
Vojtěch Cekota 
tiskový mluvčí DSZO 
604 240 916 
 
_______________________ 
 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., byla založena 1. 1. 1995. Jejími společníky je město Zlín 
+ obec Želechovice nad Dřevnicí (majetkový podíl dohromady 87 %) a město Otrokovice (majetkový podíl 
13 %). DSZO provozuje prostřednictvím 38 autobusů a 59 trolejbusů městskou hromadnou dopravu na 
území Zlína, Otrokovic a Želechovic nad Dřevnicí. Zajišťuje rovněž opravy vozidel, montáž a opravy 
trakčního vedení a reklamní činnost. Trolejbusová doprava je ve Zlíně provozována od 27. 1. 1944. Vozi-
dla MHD DSZO ujedou ročně 5 milionů kilometrů a přepraví 33,7 milionu cestujících. V roce 2019 měla 
DSZO 324 zaměstnanců, z toho 181 řidičů MHD. 


