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NÁVRH DOPRAVNÍHO 
ŘEŠENÍ ID ZK 

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ/OBLAST V a l a š s k é  M e z i ř í č í  
ÚČÍNNOST 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1   

TARIF I N T E G R O V A N Á  D O P R A V A  Z L Í N S K É H O  K R A J E  
OBJEDNATEL DOPRAVY Z K   

SMLUVNÍ DOPRAVCE T R A N S D E V  +   T Q M  LINKOVÁ DOPRAVA 

 A R R I V A   DRÁŽNÍ DOPRAVA (částečně trať 280) 

 Č D  
DRÁŽNÍ DOPRAVA (tratě 280, 281, 303, 
323) 

ZPRACOVÁNO 1 . 9 . 2 0 2 0   
MÍSTO   

ÚČASTNÍCI   
FORMULÁŘ PRO DOTAZY HTTPS://FORMS.GLE/BQCLCTT4MERHZKOB7  

Vytvořeno pro účely projednání návrhu ID ZK se zástupci obcí 

Základní charakteristika území 
Páteří území je osa Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm – Horní Bečva. V úseku Valašské Meziříčí – 

Rožnov pod Radhoštěm je provozována souběžná autobusová a železniční doprava (trať 281). Stanice Valašské 

Meziříčí je významným železničním uzlem, zajišťujícím propojení do oblastí Kroměřížska, Vsetínska a také do 

sousedních krajů Olomouckého a Moravskoslezského.  Spojení do Olomouckého kraje je zajišťováno především 

železniční dopravou, která zajišťuje i dálkové spojení směr Praha, spojení s Moravskoslezským krajem je 

zajišťováno především autobusy směr Nový Jičín, Frýdek-Místek a Ostrava. Důležité železniční tratě vedou 

údolím Vsetínské Bečvy na Vsetín (280) a směrem na západ trať 303 do Kroměříže a Kojetína. Dopravu do 

ostatních částí dané oblasti zajišťují autobusy. 

Dosavadní model dopravy 
Současný model dopravy vychází z historické tradice. Ve smlouvách, platných do konce roku 2019, bylo riziko 

tržeb na straně dopravce. Ten měl tím pádem rozhodující slovo při plánování a organizování veřejné dopravy 

(zpracovával si jízdní řády spíše podle potřeb svých než dle potřeb obyvatel) a role Zlínského kraje, jako 

objednatele, byla spíše konzultační. Tehdejší systém navíc nepoužíval žádnou formu přestupních jízdenek, čímž 

de facto znemožňoval zavedení systému návazností (cestující museli platit dvakrát nástupní sazbu, čímž se cena 

jízdného významně zvyšovala) a z toho důvodu spoje musely být v převážné většině vedeny až do centra. 

Návaznosti se železniční dopravou nefungovaly téměř vůbec (výjimkou je Rožnov pod Radhoštěm a Bystřička). 

Tento stav měl za následek řadu spojů, jedoucích ze Vsetína, z nichž část přepravovala zcela minimální počty 

cestujících. V roce 2020 funguje – z důvodu zdržení výběrového řízení na autobusové dopravce ze strany ÚOHS 

– provizorní systém (JŘBU), vycházející z původního stavu. 

  

https://forms.gle/BqcLCTt4merhZKob7
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KONCEPCE DOPRAVNÍ INTEGRACE od 1. 1. 2021 

 

LINKOVÁ DOPRAVA 
V systému ID ZK bude začleněno v oblasti Valašské Meziříčí 22 linek a předpokládaný roční výkon činí 2,420 mil. 

km. Další linek přecházejí z okolních oblastí. Kompletní seznam linkového vedení je uveden níže. 

Páteřní linky 
Páteřní linkou je linka 120 Zlín – Vsetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, která současně zajišťuje 

spojení do krajského města Zlína doplněná linkou 620 Vsetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. 

Důležitou páteřní linkou je i 621 Vsetín – Malá Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm. Tato linka umožňuje 

přestupní vazby v oblasti Valašské Bystřice (přestup na linku 626) a spojení do centra Bystřičky (přestup na linku 

622). 

Z oblasti Rožnova pod Radhoštěm bude vedena linka 661 v intervalu 120 minut, která bude vedena nové na 

Podťaté a na zastávce Velké Karlovice, rozc. Soláň, budou pravidelně (každé dvě hodiny) zajištěny přestupy na 

linku 601 do Leskové. Linka 662 nebude již v novém systému do Velkých Karlovic vedena a přímé spojení 

z Vranče ve vybraných časových polohách bude zajištěno jiným způsobem. 

Do východní části kraje je doprava zajištěna páteřní linkou 979 Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Bečva – Horní 

Bečva. V zastávce Prostřední Bečva, hotel Zavadilka, jsou zajištěny přestupní vazby s linkou 662. 

Ostatní linky 
622 Lešná – Valašské Meziříčí – Malá Bystřice; 

625 Valašské Meziříčí – Velká Lhota; 

626 Rožnov pod Radhoštěm – Valašská Bystřice  

(do Rožnova pod Radhoštěm jezdí vybrané spoje, ostatní spoje mají zajištěny přestupy na páteřní linku 621); 

630 Valašské Meziříčí – Choryně – Lešná – Kelč; 

631 Valašské Meziříčí – Kunovice – Všechovice – Kelč; 

632 Valašské Meziříčí – Lešná – Choryně – Kelč; 

633 Valašské Meziříčí – Lešná, Jasenice; 

640 Hošťálková – Kateřinice – Valašské Meziříčí; 

650 Rožnov pod Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky; 
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651 Valašské Meziříčí – Zašová; 

652 Valašské Meziříčí – Zašová – Střítež – Rožnov pod Radhoštěm; 

653 Rožnov pod Radhoštěm – Zubří; 

654 Rožnov pod Radhoštěm – Vidče – Zubří; 

662 Rožnov pod Radhoštěm – Hutisko-Solanec – Prostřední Bečva, Pustevny 

(v zastávce Prostřední Bečva, hotel Zavadilka, přestup na páteřní linku 979); 

663 Rožnov pod Radhoštěm – Hutisko-Solanec – Dolní Bečva, Dolní Rozpité – Rožnov pod Radhoštěm; 

943 Bystřice pod Hostýnem – Všechovice – Kelč; 

975 Uherský Brod – Vsetín – Ostrava. 

Přestupní vazby jsou popsány u jednotlivých linek. Časové rozložení spojů je dáno potřebami konkrétní lokality 

a je patrné z přiložených jízdních řádů. 

DRÁŽNÍ DOPRAVA 
V drážní dopravě bude provoz zajištěn dopravcem České dráhy, a.s., a to na tratích 280 Hranice na Moravě – 

Vsetín (tyto laky jsou v objednávce Olomouckého kraje), 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a 303 

Kojetín – Valašské Meziříčí (provozní soubor D) a 323 Valašské Meziříčí – Ostrava (tyto vlaky jsou v objednávce 

Moravskoslezského kraje). Dílčí výkony na trati 280 v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín zajišťuje dopravce 

ARRIVA vlaky, s. r. o. (provozní soubor B). V oblasti bude vedeno 108 vlaků v pracovních dnech a 91 o sobotách 

a nedělích. 

V koncepci na příští rok počítáme s vedením vlaků na trati 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 

v základním intervalu 60 minut, který bude ve špičkách pracovních dnů zkrácen na 30 minut s využitím křižování 

v dopravně Střítež nad Bečvou, která byla nově osazena samovratnými výhybkami. Podobný rozsah dopravy se 

předpokládá i na úseku trati 280 Valašské Meziříčí – Vsetín. Pozornost technologů se zaměřuje na omezení 

souběhů mezi železniční a autobusovou dopravou v těchto úsecích. U trati 303 směr Kroměříž se počítá se 

základním intervalem 60 minut, který bude v dopoledním sedle prodloužen na 120 minut. Vlaky ve směru 

Frenštát pod Radhoštěm jsou v objednávce Moravskoslezského kraje a nejsou začleněny do systému ID ZK, 

neboť kromě Valašského Meziříčí není na území ZLK jiná zastávka. 

Bude se dále rozvíjet využívání přestupních vazeb na autobusy ve Valašském Meziříčí, Bystřičce, Rožnově pod 

Radhoštěm. 

Změny oproti současnosti – výhody pro cestující… 
- Snížení souběhů mezi autobusy a vlaky na tratích 280 a 281, budou eliminovány souběhy 

v mimošpičkových obdobích pracovních dnů a o sobotách a nedělích; 

- Zavádění návazností formou přestupů s garantovanými návaznostmi na páteřní linky nebo vlak ve 

vybraných zastávkách přinese omezení souběhů mezi vlaky a autobusy a také mezi autobusy různých 

linek ve stejném úseku, ale cestující bude mít vždy zajištěnu návaznou dopravu, ve výsledku to také 

umožní častější obsluhu obcí, protože autobusy nepojedou až do centra (bude přestup) a mohou proto 

častěji obsluhovat jednotlivé okrajové obce; 

- úpravy linkového vedení (nové linky, změny v trasování linek apod.). 

 


