
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ 
K612 – Ústav dopravních systémů 

 

 

 

 

Diplomová práce 

Bc. Tomáš Hrabák 

 

Koncepce železniční dopravy 

Zlínského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha, 2015 
  



 
 

2 

  



 
 

3 

 

  



 
 

4 

Prohlášení 

Předkládám tímto k posouzení a obhajobě diplomovou práci zpracovanou na závěr 

studia na ČVUT v Praze Fakultě dopravní. 

 

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré 

použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě 

vysokoškolských závěrečných prací. 

 

Nemám závažný důvod proti užívání tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona 

č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

 

 

V Praze dne 31. května 2015   .……….………………………………………. 

        podpis 

  



 
 

5 

Poděkování 

Na úvod této diplomové práce bych rád poděkoval Ing. Martinu Vaňkovi, který mě po 

celou dobu ochotně vedl, poskytoval mi cenné rady, připomínky, náměty a v nelehkých 

časech při psaní práce také psychickou podporu. Poděkování patří také vedoucímu 

projektu panu Ing. Martinu Vachtlovi za pomoc s výběrem tématu a celkově se 

směřováním diplomové práce jako takové. Dále bych rád poděkoval Gabriele Gregorové 

za pomoc s překladem a za podporu a hlavně trpělivost během psaní diplomové práce. 

Nakonec patří poděkování celé mé rodině za materiální a morální podporu nejen při 

psaní této práce, ale i během celého studia. 

  



 
 

6 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA DOPRAVNÍ 
 

 

 

 

 

Diplomová práce 

Tomáš Hrabák 

 

Koncepce železniční dopravy 

Zlínského kraje 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Bc. Tomáš Hrabák 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Vaněk 

Datum: 31. května 2015  



 
 

7 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je popis stávající obsluhy Zlínského kraje železniční 

dopravou doplněný o charakteristiku současného stavu železniční infrastruktury na 

území kraje. Pozornost je věnována především strategickým, koncepčním a rozvojovým 

dokumentům zabývajících se železniční dopravou v kraji. V práci jsou rovněž 

podrobněji analyzovány přepravní vztahy na území Zlínského kraje. Závěr práce je 

věnován popisu nejzávažnějších problémů a návrhu případných opatření pro zlepšení 

nynějšího stavu. 
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The Abstract 

The aim of this diploma thesis is a description of current traffic service of Zlín region by 

rail transport, supplemented by a characteristic of actual state of rail infrastructure in 

the region. Attention is paid to strategic, conceptual and developing documents which 

deal with rail transport in the area. The thesis also deals with detailed analysis of 

transport relations in the Zlín region. The last part of the thesis pays attention to the 

most serious problems, its description and suggestions of possible arrangements for 

improvement of current state. 
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1  Úvod 

V souvislosti s rozvojem železniční infrastruktury, zkvalitňováním dopravní nabídky či 

zvyšováním bezpečnosti provozu na železniční síti vzniklo v posledních letech mnoho 

rozvojových dokumentů. Ať už se jedná o dokumenty na státní, či pouze krajské úrovni, 

mají tyto dokumenty ve většině případů za úkol určit směr vývoje, priority, koncepci či 

nějakou strategii, kterou se bude řídit případná úprava železniční infrastruktury, 

respektive provozu na ní. Může se jednat o rozsáhlou modernizaci, budování přeložek, 

elektrizaci, zdvoukolejňování, úpravu stanic/zastávek, optimalizaci, rekonstrukci apod. 

Avšak jednotlivé rozvojové záměry se v těchto dokumentech často opakují, jiné jsou 

naopak zmíněny pouze několikrát a některé traťové úseky nejsou zmíněny vůbec, 

případně jen minimálně v určitých fázích vylepšování železniční dopravy jako takové. 

Jedním z cílů této diplomové práce je tedy shrnout a analyzovat jednotlivé rozvojové 

dokumenty, které se týkají železniční dopravy ve Zlínském kraji. 

 

Je zřejmé, že výše popsané dokumenty jsou pro rozvoj železnice podstatné, zvláště pak 

jde-li o strategie zahrnující také zájmy evropské, mezinárodní. Trochu jiný však bývá 

pohled z hlediska kraje – liší se priority, některé tratě nabývají rapidně na významu, 

jiné jsou naopak odsunovány do pozadí pod tíhou převažující tranzitní a dálkové 

dopravy. Velkou roli zde hrají také aktuální přepravní vazby v osobní dopravě, případně 

celková mobilita obyvatelstva. Dalším cílem této závěrečné práce je pak analýza 

vyjížďky/dojížďky do zaměstnání a škol v rámci Zlínského kraje (poptávka) a následná 

analýza linkového vedení taktéž v rámci kraje (nabídka). Pravidelná vyjížďka a dojížďka 

tvoří rozhodující část přepravní zátěže v osobní dopravě na většině tratí každého kraje, 

Zlínského nevyjímaje. Závěr práce bude věnován popisu nejzávažnějších nedostatků na 

železničních tratích ve Zlínském kraji a vytvoření nové koncepce zahrnující všechny 

výše zmíněné pohledy. 

 

 

  



 
 

14 

2  Charakteristika kraje 

2.1  Základní údaje 

Zlínský kraj je jedním ze 14 vyšších územně samosprávných celků České republiky, 

který, podobně jako ostatní kraje, vznikl 1. ledna 2000 na základě ústavního zákona 

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Rozkládá se ve 

východní až jihovýchodní části České republiky, přesněji ve východní části střední 

Moravy. Spolu s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední Morava. Se svou 

rozlohou 3 963 km2 se řadí v rámci České republiky na 11. místo co do velikosti území 

(tvoří přibližně 5 % rozlohy ČR). Počet obyvatel dosáhl na konci září roku 2014 hodnoty 

585 583, což představuje přibližně 5,6 % všech obyvatel ČR. Kraj má poměrně příznivé 

klimatické podmínky. V roce 2013 průměrná teplota vzduchu dosáhla hodnoty 9,4 °C 

a průměrný úhrn srážek hodnoty 698 mm/m2. V porovnání s ostatními kraji v ČR se 

vyznačuje také nízkou kriminalitou (50 % průměru ČR), nízkou dopravní nehodovostí 

a nižší mírou znečištění ovzduší (65 % průměru ČR). 

 

Kraj tvoří celkem 4 okresy: Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. Jako jediný 

z krajů v ČR leží výhradně na území Moravy. Sousedí celkem s pěti kraji (z nichž dva se 

nacházejí na území Slovenské republiky): na jihozápadě s krajem Jihomoravským, na 

severozápadě s Olomouckým, na severu s krajem Moravskoslezským, na severovýchodě 

s Žilinským a na východě s Trenčianským. Polohu Zlínského kraje můžeme přehledně 

vidět na Obr. 1, administrativní členění pak na Obr. 2 na další straně. 

 

Obr. 1: Poloha Zlínského kraje v rámci České a Slovenské republiky 

(zdroj: http://www.chytej.cz/rybarske_reviry/) 
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Obr. 2: Administrativní členění ZK s vyznačením ORP (celkem 13) a obcí s POÚ (celkem 25) 

(zdroj: Statistická ročenka Zlínského kraje 2014) 

 

2.2  Geomorfologie a hospodářství 

Jako většina našich krajů má i Zlínský kraj převážně kopcovitý charakter. Stejně tak se 

zde vyšší polohy (pahorkatiny a vrchoviny) nacházejí spíše při státní hranici. 

V jihovýchodní části tvoří významný celek Bílé Karpaty, ve východní části kraje se 

nacházejí Javorníky, blíže ke krajskému městu potom Hostýnsko-vsetínská hornatina. 

Severní část kraje pak vyplňuje část Moravskoslezských Beskyd, kde se nachází také 

nejvyšší bod Zlínského kraje, Čertův mlýn (1 206 m). Z menších a nižších celků 

jmenujme ještě Vizovickou vrchovinu mezi Zlínem a Uherským Brodem a Chřiby při 

hranici s Jihomoravským krajem. Nejznámějšími toky jsou řeka Morava, do níž se zde 

vlévá většina řek a říček, a její levostranný přítok – řeka Bečva. Nížinaté oblasti se 

nacházejí v blízkosti řeky Moravy a náleží dle polohy k Hornomoravskému, či 

Dolnomoravskému úvalu. Je nutno poznamenat, že právě složitějším reliéfem bylo 

v minulosti (a stále je) silně poznamenáno plánování, trasování a výstavba železniční 

(a nejen železniční) dopravní infrastruktury. Poměrně kvalitní a rychlé železniční 

spojení například s ostatními kraji má v současné době pouze jedno z okresních měst 

(Vsetín). Členitost terénu nejlépe ukazuje Obr. 3 na další straně. 
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Obr. 3: Přehledová mapka ZK s vyznačením okresů, měst, reliéfu, vodních ploch a dopravní 

infrastruktury 

(zdroj: http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/mapy<!_kraj_>) 

 

Z hlediska využití území se kraj vyznačuje výrazným podílem lesní půdy, která zabírá 

celých 40 % celkové rozlohy kraje (okres Vsetín dokonce tvoří lesní půdy z 55 %). 

Necelých 50 % rozlohy kraje naopak zabírá zemědělská půda, největší zastoupení má 

pak v okrese Uherské Hradiště – 58 % výměry okresu.  V nížinatých oblastech převládá 

pěstování náročných zemědělských plodin, ovoce a zeleniny. Horské oblasti jsou nejvíce 

využívány pro pastevectví. Unikátní flórou je proslulá biosférická rezervace UNESCO 

v Bílých Karpatech (jedna z šesti biosférických rezervací UNESCO v ČR), kde lze najít 

na sedm set rostlinných druhů, mezi nimiž vévodí vzácné orchideje. Na území kraje se 

rovněž nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti, a to Beskydy a Bílé Karpaty. Tyto 

CHKO zabírají 30 % rozlohy kraje, což je z celorepublikového hlediska nadprůměr. Co 

se struktury průmyslu týče, má ve Zlínském kraji největší zastoupení zpracovatelský 

průmysl, a to především kovodělný, dřevozpracující, kožedělný, textilní, obuvnický, 

elektrotechnický, chemický, gumárenský a potravinářský. Celorepublikově je kraj znám 

pro četná ložiska a těžbu stavebních materiálů, z nichž drtivou většinou převažují 

štěrkopísky. V zastoupení je zde také stavební kámen, vápenec a cihlářská hlína, 

v nepatrném množství se zde nachází naleziště ropy a zemního plynu. 
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2.3  Demografická analýza 

Obyvatelstvo ve Zlínském kraji žije celkem ve 307 obcích, z čehož je 30 měst. Celkový 

počet obyvatel Zlínského kraje v posledních patnácti letech klesá, nicméně tento pokles 

není nijak razantní. Na konci roku 2000 byl počet obyvatel ZK 597 890, na konci září 

roku 2014 již 585 583. Úbytek obyvatelstva kraje způsobuje celkově záporný přírůstek 

stěhování (přestože příliv imigrantů meziročně roste) i záporný přirozený přírůstek 

(přestože počet živě narozených také meziročně roste). Natalita dosahuje v rámci kraje 

hodnoty 9,5 ‰, mortalita pak 10,8 ‰ (údaje za rok 2013). Tento trend však není 

vzhledem k demografickému vývoji v České republice od poloviny 90. let nijak 

překvapivý. Podíl cizinců činí 1,8 %, kde naprostou většinu tvoří příslušníci Slovenské 

republiky. Z dalších přítomných zahraničních menšin jmenujme Ukrajince, Vietnamce, 

Poláky a Mongolce. Hustota zalidnění 148 obyvatel/km2 tvoří po Praze, 

Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji a Ústeckém kraji pátou nejvyšší 

hodnotu, tedy republikový nadprůměr (průměr pro ČR 133 obyvatel/km2). Největší 

hustota obyvatel je v okrese Zlín, nejmenší naopak v okrese Vsetín. V posledních letech 

v kraji ubývá sňatků i rozvodů. 

 

Z hlediska věkového složení obyvatelstva přibývá lidí v poproduktivním věku, přesto je 

složení obyvatelstva ekonomicky příznivé. Průměrný věk obyvatel Zlínského kraje 

v roce 2013 byl 42 let, což je společně s Prahou a Královéhradeckým krajem nejvyšší 

číslo v ČR. Zlínský kraj se vyznačuje vyšším poměrem venkovského obyvatelstva. Podíl 

městského obyvatelstva se, na rozdíl od jiných krajů, snižuje – v roce 2000 dosahoval 

hodnoty 61,2 %, nyní klesnul na hodnotu 59 %. Kromě měst okresních patří mezi 

významné obce také Valašské Meziříčí, Holešov, Otrokovice, Uherský Brod, Rožnov pod 

Radhoštěm, Bystřice pod Hostýnem, Luhačovice nebo Vizovice. Jedná se většinou 

o města, kde počet obyvatel nepřesahuje 30 tis., pouze s výjimkou Zlína samotného. 

 

Základní výsledky projekce obyvatelstva ve Zlínském kraji (pro léta 2020, 2035 a 2050) 

ukazují pokračující trend úbytku obyvatelstva. Přirozený přírůstek bude stále klesat, 

jeho záporná hodnota bude do roku 2050 pětinásobná. Naopak je očekáváno kladné 

saldo migrace lidí. Očekávaný počet obyvatel ve Zlínském kraji v roce 2020 je 576 564, 

v roce 2035 bude počet obyvatel dle prognózy 543 028 a v roce 2050 je očekáván další 

pokles na hodnotu 499 059. Průměrný věk obyvatel kraje stoupne ze současné hodnoty 

na 50,2 let. Také index stáří (poměr věku obyvatel 65+ / 0-14) se téměř zdvojnásobí ze 

současné hodnoty 153,5 na 287,8. Na Obr. 4 můžeme vidět současný stav věkového 

složení obyvatelstva ZK, stejně jako výhledovou situaci v kraji v roce 2035. 
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Obr. 4: Srovnání věkového složení obyvatelstva Zlínského kraje v letech 2013 a 2035 

(zdroj: Statistická ročenka Zlínského kraje 2014) 

 

2.4  Ekonomická analýza 

Ekonomická situace kraje není příliš příznivá, přestože je region obecně vnímán jako 

bohatý a dynamicky se rozvíjející. Před rokem 1990 bývalo Zlínsko poměrně silnou 

ekonomickou oblastí s výrazným zastoupením velkých průmyslových podniků (obuv, 

pneumatiky, stroje, letadla,…). Situace se však začala měnit v polovině 90. let. 

Současnou podprůměrnou tvorbu hrubého domácího produktu má na svědomí 

privatizace a restrukturalizace průmyslu, špatná (avšak postupně se zlepšující) 

dopravní obslužnost, rušení některých vědeckovýzkumných pracovišť a odtržení od 

Slovenska, se kterým měl Zlínský kraj fungující obchodní vztahy. 

 

Průměrná hodnota HDP na obyvatele dosáhla v roce 2013 hodnoty 329 403 Kč, což kraj 

řadí na celkové 7. místo v porovnání s kraji ostatními. Zlínský kraj se podílí 4,7 % na 

tvorbě HDP v České republice. Ke konci prosince 2013 bylo v kraji dle Českého 

statistického úřadu registrováno 138 197 právnických a fyzických subjektů, z čehož 

13 918 subjektů mělo zaměstnance. V kraji je 1 344 firem, ve kterých celkový počet 

zaměstnanců přesahuje 25. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v roce 2012 

dosáhla hodnoty 21 338 Kč, což je opět podprůměrná hodnota oproti 

celorepublikovému průměru, který ve stejném roce dosahoval výše 24 245 Kč. Graf 
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vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy ve ZK a v ČR můžeme vidět na Obr. 5. Míra 

registrované nezaměstnanosti v kraji dosahovala k 31. 12. 2013 hodnoty 8,34 %, což 

představuje mírný nadprůměr oproti celkové průměrné hodnotě v ČR. Nejvyšší podíl 

nezaměstnaných osob vykazuje okres Vsetín, nejnižší naopak Zlín. Celkový počet osob 

hledajících zaměstnání byl ke stejnému datu 33 978. Vývoj nezaměstnanosti ve 

Zlínském kraji a v České republice v letech 2011 až 2013 můžeme sledovat na Obr. 6 na 

další straně této práce. V roce 2013 bylo v kraji 167 465 příjemců důchodu, výše 

průměrného důchodu se pohybovala okolo 10 448 Kč. 

 

Obr. 5: Porovnání vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR a Zlínském kraji 

(zdroj: Statistická ročenka Zlínského kraje 2014) 

 

Největší část obyvatel Zlínského kraje (kteří jsou v zaměstnaneckém poměru – celkem 

276 tis. obyvatel) pracuje v oblasti zpracovatelského průmyslu – až 98 tis. obyvatel. Ze 

zpracovatelského průmyslu má největší zastoupení výroba pryžových a plastových 

výrobků a také výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Přibližně 34 tis. 

obyvatel pracuje ve velko- či maloobchodě, v opravnách a údržbách motorových 

vozidel. Zhruba 26 tis. lidí je zaměstnáno ve stavebnictví, čtvrtým největším 

zaměstnavatelem jsou zdravotnická a sociální zařízení, kde pracuje okolo 19 tis. 

obyvatel kraje. Největšími zaměstnavateli v kraji jsou Barum Continental, s.r.o. 

v Otrokovicích (3 400 zaměstnanců), Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s. ve Zlíně 

(2 200 zaměstnanců) nebo MITAS a.s. taktéž ve Zlíně (1 400 zaměstnanců). Všechna 

data v tomto odstavci se vztahují k roku 2013. 

 

Meziročně dochází k poklesu v bytové výstavbě. Během roku 2013 bylo na území 

Zlínského kraje dokončeno 792 bytů (v roce předchozím jich bylo dokončeno 1 137), 

z čehož bylo 606 bytů v rodinných domech. Průměrná obytná plocha dokončeného bytu 
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byla 89 m2. Byla taktéž zahájena výstavba 854 bytů, což je oproti roku 2012 také pokles, 

a to o 291 bytů. Co se týče počtu celkových stavebních prací provedených v roce 2013 

v kraji, nachází se ZK zhruba na celorepublikovém průměru. 

 

Obr. 6: Podíl nezaměstnaných osob v ČR a ve Zlínském kraji ke konci jednotlivých měsíců 

(zdroj: Statistická ročenka Zlínského kraje 2014) 

 

Síť školních a předškolních zařízení v kraji tvoří 310 mateřských škol, 257 základních 

škol, 67 středních škol, 16 gymnázií, 10 vyšších odborných škol a 2 vysoké školy 

(1 veřejnoprávní a 1 soukromá). Poměrně stabilizovaná je taktéž síť nemocnic 

(10 v kraji), kde je k dispozici celkem 2 598 lůžek. Na jednoho lékaře připadá v kraji 257 

obyvatel. 

 

2.5  Cestovní ruch 

Zlínský kraj disponuje mnoha přírodními, kulturními i historickými památkami. Na 

poměrně malém území zde najdeme hory, lázně, prosluněné vinice, prvky jedinečné 

zahradní architektury, pozůstatky Velkomoravské říše, památky lidové a národopisné, 

nespočet církevních staveb i unikátní soubory baťovské funkcionalistické architektury. 

Ve Zlínském kraji se setkávají 3 národopisné oblasti, což podtrhuje atraktivitu 

a rozmanitost kraje. Nejjižněji položenou oblastí je Slovácko, které se rozprostírá od 

Napajedel až k soutoku Moravy s Dyjí v Jihomoravském kraji, na východě sousedí se 

Slovenskem. Jedná se o pohostinný kraj plný především vína a dobrých lidí, kde je znát 

souvislost se starou rolnickou kulturou. Populárním obyčejem je ve Vlčnově dochovaná 

a dosud udržovaná svatodušní Jízda králů. Nejvíce svéráznou národopisnou oblastí 

Zlínského kraje je Valašsko. Valaši, původem z Rumunska, na severovýchodní Moravu 

přišli ze Slovenska a Slezska. Přinesli s sebou salašnickou tradici extenzivního 
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pastevectví, významným zdrojem obživy bylo (a místy stále je) plátenictví a vyšívání. 

Charakteristickou podobu kraji vtisklo až hospodářské využívání půdy spojené právě 

s pastevectvím. Důležitou stránkou zůstává také ovocnářství a pálenictví. 

V Hornomoravském úvalu se rozprostírá úrodná Haná, třetí národopisná oblast 

přítomná ve Zlínském kraji. Vyplňuje podstatnou část okresu Kroměříž. Jde 

o významnou zemědělskou oblast s vysokou úrodností, lidovými zvyky a tradicemi. 

Charakteristické objekty hanácké kultury můžeme nalézt například v Rymicích – 

chalupy s doškovými střechami a roubené domy. Stavby se vyznačují jednoduchostí, 

účelností a užitkovostí. Známá i za hranicemi naší vlasti je například hanácká výzdoba 

velikonočních kraslic. Ve Zlínském kraji se v roce 2013 ubytovalo 603 301 hostů, 

z nichž 108 707 pocházelo ze zahraničí. Nejvíce turistů přicestovalo sestupně ze 

Slovenska, Německa, Polska, Ruska a Rakouska. Celkový počet hromadných 

ubytovacích zařízení cestovního ruchu v kraji je 463, nejvíce jich je překvapivě v okrese 

Vsetín (175), naopak nejméně v okrese Kroměříž (67). 

 

Výrazným lákadlem ZK jsou největší moravské (a 4. největší republikové) lázně 

v Luhačovicích. Místní prameny se využívají především k léčbě dýchacích cest, trávicího 

ústrojí, diabetu, obezity a pohybového aparátu. Celkově se zde nachází 6 přírodních 

a desítky uměle navrtaných pramenů, z nichž bezesporu nejznámějším je pramen 

Vincentka. Luhačovice jsou mimo jiné známé svou typickou urbanistickou 

a architektonickou tváří, na jejíž podobě se podílel zejména Dušan Jurkovič, významný 

představitel lidové secesní architektury. Kromě Luhačovic turisté a nemocní navštěvují 

i menší lázně v Kostelci u Zlína nebo sirnaté prameny v Ostrožské Nové Vsi vhodné pro 

léčbu pohybového ústrojí a kožních chorob. 

 

Kraj nabízí široké možnosti sportovního vyžití. Kvalitní a dobře udržované lyžařské 

svahy a běžkařské trati najdeme například na Pustevnách, Portáši, ve Velkých 

Karlovicích, na Stupavě v Chřibech či v Hostýnských vrších. Milovníci horolezectví si 

přijdou na své na Pulčínských, Lačnovských či Čertových skalách. V regionu najdeme 

nespočetné množství cyklistických tras různých obtížností. Prochází tudy také 

mezinárodní dálková Moravská stezka č. 47. Cyklisty velice oblíbeným se stal taktéž 

Baťův kanál vedoucí od Otrokovic na jih až do Hodonína v Jihomoravském kraji. 

Kromě cyklostezky, která podél něj vede, je kanál používán zejména k rekreačním 

plavbám. Ke koupání láká množství přehrad a nádrží, z nichž populární jsou Pozlovice, 

Smraďavka, Ostrožská Nová Ves („Slovácké moře“), Bystřička nebo Horní Bečva. 
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Nejcennější památkou ve Zlínském kraji je bezesporu arcibiskupský zámek, 

Podzámecká zahrada a Květná zahrada v Kroměříži. Dokládá to i zapsání výše 

zmíněných památek „Hanáckých Athén“ do seznamu kulturního dědictví UNESCO 

v roce 1998. Zámek je ceněný především pro své dochované dobové interiéry 

a obrazárnu s díly předních světových malířů 15. až 18. století. Z podzámecké zahrady 

se v průběhu 19. století stal stylový krajinářský park s rozlohou 64 hektarů. 

Geometricky pravidelná Květná zahrada (viz Obr. 7 níže), která původně vznikla jako 

raně barokní park, byla vyprojektována v 17. století předními italskými architekty. Dnes 

je tato francouzská zahrada s typickými prvky (jahodové kopečky, bludiště, stěny 

stříhaných stromů a keřů,…) hojně navštěvovanou památkou Zlínského kraje. Za 

zhlédnutí v Květné zahradě stojí taktéž rotunda s 25 metrů dlouhým Foucaultovým 

kyvadlem, studený a tropický skleník, 244 m dlouhá kolonáda se 44 sochami antických 

bohů či kašna Lví a kašna Tritonů. 

 

Obr. 7: Rotunda a květinová úprava v Květné zahradě v Kroměříži zapsané roku 1998 na 

seznam světového kulturního dědictví UNESCO 

(zdroj: vlastní) 

 

Významnou skupinu památek v relativně nábožensky založeném Zlínském kraji tvoří 

poutní a církevní stavby. Nejvýznamnější z nich je Velehrad, centrum křesťanství 

spojené s příchodem slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Na 
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Velehradě najdeme kromě nejstaršího cisterciáckého opatství a kláštera na Moravě také 

známou baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. Obec je 

každoročně na začátku července svědkem konání Národní pouti na Velehradě, známější 

pod názvem Dny lidí dobré vůle. Dalším významným poutním místem je Svatý Hostýn, 

nacházející se nedaleko Bystřice pod Hostýnem v okrese Kroměříž. Na 735 metrů 

vysokém kopci v Hostýnských vrších, kde se původně nacházelo rozlehlé pravěké 

hradiště, najdeme baziliku Nanebevzetí Panny Marie, křížovou cestu již zmíněného 

Dušana Jurkoviče, ubytovnu pro poutníky, větrnou elektrárnu a rozhlednu. Z dalších 

významnějších míst jmenujme v Beskydech se nacházející areál staveb na Pustevnách 

(architekt Dušan Jurkovič), sousoší Cyrila a Metoděje na Radhošti i sochu pohanského 

boha Radegasta. Za zmínku stojí také Holešov s muzeem o historii místní silné židovské 

komunity, Šachovou synagogou a židovským hřbitovem. Mimo to je Holešov proslulý 

také meteorologickou stanicí a věhlasnou policejní školou. 

 

Krajské město Zlín je významné především z urbanistického a architektonického 

hlediska. Lákadlem je zejména pro obdivovatele funkcionalistických staveb. Velkého 

rozmachu se největší a nejlidnatější město v kraji dočkalo ve 20. a 30. letech 20. století, 

kdy zde Tomáš Baťa k dokonalosti dovedl svůj podnikatelský plán na výrobu obuvi. Ta 

se zde bohužel do dnešních dnů již prakticky nedochovala, proto většina průmyslových 

areálů ve městě pomalu chátrá. V posledních letech se však s úspěchem daří tyto 

baťovské komplexy opravovat a využívat k jiným, více městotvorným účelům. 

Každoročně na přelomu května a června je Zlín místem konání Mezinárodního festivalu 

filmů pro děti a mládež. Velké celorepublikové oblibě se těší také nedaleká Zoologická 

zahrada Zlín-Lešná, nacházející se asi 5 km severovýchodně od města. 

 

Z dalších památek je možno zmínit i skanzen Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné 

městečko, Mlýnskou dolinu a Valašskou dědinu v Rožnově pod Radhoštěm. V nich se 

nachází převážně obytné, hospodářské a církevní stavby, konají se zde tradiční 

řemeslné akce a folklorní festivaly dokládající život místních Valachů od 13. století po 

současnost. Navštěvovanou památkou kraje je i gotický hrad Buchlov, případně barokní 

zámek s rozlehlou zahradou v nedalekých Buchlovicích. Památník Velké Moravy ve 

Starém Městě u Uherského Hradiště dokládá kulturní vyspělost tehdejší 

Velkomoravské říše. Od roku 1964 se vždy v době letních prázdnin v Uherském Hradišti 

koná Letní filmová škola, největší nesoutěžní filmový festival v České republice. 
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3  Nekolejová doprava na území kraje 

3.1  Silniční síť 

Jak již bylo zmíněno dříve, po stránce (nejen) dopravní utrpěl Zlínský kraj především 

v 90. letech po odtržení České republiky od Slovenské. Z kraje uprostřed velké 

republiky se rázem stal kraj příhraniční, dopravní poptávka byla soustředěna spíše 

v západní části kraje směrem ke zbytku státu. Hraniční přechody mezi Zlínským 

a převážně Trenčianským krajem byly postupem času využívány stále méně a méně. 

Tento trend se však podařilo zvrátit a dá se říci, že v posledních letech přeshraniční 

styky se Slovenskou republikou mírně rostou. Části regionu na východě u hranic se 

Slovenskem sice stále trpí horší dopravní dostupností, vyšší mírou nezaměstnanosti 

i nedostatkem kvalitních služeb, nicméně kvalita života místních obyvatel není 

zhoršena tak výrazně oproti zbytku kraje, jako tomu je v jiných příhraničních oblastech 

České republiky (např. Jesenicko, Broumovsko,…). 

 

Zlínský kraj byl dlouhou dobu známý také tím, že se zde nenacházel ani jediný kilometr 

dálnice, případně rychlostní silnice. Krajskému městu citelně chybělo kvalitní připojení 

na dálniční/rychlostní síť České republiky. Posun kupředu nastal 27. října roku 2006, 

kdy byl otevřen tříkilometrový severovýchodní obchvat Otrokovic, čímž byl ve Zlínském 

kraji zprovozněn první úsek rychlostní silnice (R55). Dalším milníkem byl listopad roku 

2007, kdy byl otevřen jeden směr pokračování dálnice D1 v úseku Kroměříž-východ 

a Kroměříž-západ. Tato část měřila opět pouhé 3 km, nicméně byla prvním dálničním 

úsekem na území Zlínského kraje. O necelý rok později byl otevřen další úsek této 

dálnice mezi Kojetínem a Kroměříží a zprovozněn druhý směr obchvatu Kroměříže. 

V prosinci 2010 a červenci 2011 byl tento sedmikilometrový úsek prodloužen dále na 

východ do Hulína a na sever do Říkovic, čímž byl dosažen současný stav dálniční sítě ve 

Zlínském kraji. Tento stav bude dle dopravních plánů a strategických dokumentů na 

dlouhou dobu konečný. 3. prosince 2010 byl otevřen zatím poslední úsek rychlostní 

silnice R55 na území kraje, a to mezi Hulínem (MÚK s D1, v budoucnu i s R49) 

a Otrokovicemi, kde došlo ke spojení s již vybudovaným obchvatem a k napojení Zlína 

na síť dálnic a rychlostních silnic ČR. 

 

Z plánovaných významných silničních tahů na území Zlínského kraje je nutno jmenovat 

dva. První důležitou a již dlouhou dobu diskutovanou stavbou je rychlostní silnice R55 

vedoucí z Olomouce přes Přerov, Hulín, Otrokovice, Staré Město, Moravský Písek, 
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Bzenec a Rohatec do Břeclavi. R55 byla vymezena již v roce 1963 usnesením vlády 

Československé socialistické republiky. Již tehdy byla navržena jako čtyřpruhová 

v kategorii S 22/100, případně S 26,5/100. Výstavba této rychlostní silnice byla později 

několikrát potvrzena usneseními vlády. Trasa byla vymezena paralelně se současnou 

silnicí I/55 vedoucí poměrně hustě osídlenou oblastní podél řeky Moravy a procházející 

centry mnoha měst v Olomouckém, Zlínském i Jihomoravském kraji. V roce 2010 se 

intenzity na I/55 ve Zlínském kraji pohybovaly okolo 12 000 voz/den a lze 

předpokládat, že za 5 let intenzity ještě mírně vzrostly. 

 

Z celkové plánované délky R55, která má činit 101 km, jsou dnes v provozu pouze dva 

úseky. První z nich, zhruba kilometrový, se nachází mezi MÚK R55-R35 u Olomouce 

a místní částí Olomouc-Vsisko a byl zprovozněn již v roce 2002. Tento úsek je 

čtyřpruhový, avšak stále provozovaný pod označením I/55. Druhý (již zmiňovaný) úsek 

se nachází mezi Říkovicemi a Otrokovicemi a měří necelých 23 kilometrů (v úseku 

Říkovice – Hulín veden peážně s dálnicí D1, v budoucnu bude peážně veden v úseku 

Přerov - Hulín). Kategorie rychlostní silnice je navržena jako R 24,5 (příp. 25,5) /120 

(příp. 110). 

 

Pro většinu staveb R55 na území Zlínského kraje bylo již vydáno kladné stanovisko 

k dokumentaci EIA a byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. 

K některým stavbám bylo již vydáno územní rozhodnutí. Nejblíže realizaci je stavba 

jihovýchodního obchvatu Otrokovic, kde je zpracována dokumentace pro stavební 

povolení a v současné době probíhá výkup pozemků. Na území Zlínského kraje je 

zřejmě nejproblematičtější úsek mezi Napajedlama a Babicemi, kde je plánována 

přeložka silnice I/55 a v oblasti Napajedelské brány (stísněné poměry, blízkost 

železniční trati) taktéž estakáda, nábřežní stěny či několik set metrů dlouhý tunel. 

Vůbec nejkomplikovanější část se však nachází na území Jihomoravského kraje 

u Bzence, kde plánovaná trasa R55 protíná ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické 

Pomoraví, NPP Váté písky a PP Osypané břehy. Optimistické prognózy odhadují 

zahájení provozu na celém úseku rychlostní silnice v letech 2025 až 2030. 

 

Druhou neméně diskutovanou silniční stavbou na území ZK je rychlostní silnice R49 

vedoucí od MÚK Hulín přes Holešov, Fryšták, Vizovice, Horní Lideč a Střelnou dále na 

Slovensko (R6 směr Púchov). Trasa tedy vede plně na území Zlínského kraje. Toto 

přeshraniční spojení České a Slovenské republiky bylo vládami obou zemí 

odsouhlaseno v roce 2004 ve Zlíně. Jednotlivé stavby na R49 se nacházejí v různých 

fázích příprav. V úseku Hulín – Lípa mají většinou stavby kladné stanovisko MŽP, 
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někde zbývá vykoupit poslední pozemky, některá stavební povolení naopak byla soudně 

zrušena. V současné době je však stavba (na prvním úseku z Hulína do Fryštáku) 

z důvodu nedostatku financí Ministerstvem dopravy pozastavena. Zaostává také 

příprava tří zbývajících staveb mezi Lípou a státní hranicí se Slovenskem. Ty jsou ve 

fázi vyhledávací studie, na základě které došlo k vymezení koridoru pro umístění 

rychlostní silnice v nadřazených územně plánovacích dokumentech. Dokumentace EIA, 

zveřejněná roku 2009, byla navrácena k přepracování a nově zveřejněna v roce 2012. 

V úseku Lípa – Horní Lideč je plánováno celkem 5 tunelových staveb o celkové délce 

1,8 km. 

 

Obr. 8: Dálniční a vybraná silniční síť Zlínského kraje 

(zdroj: http://www.rszk.cz/?ukaz=14_prehled_silnic&IdMenu=14&grafika=0) 

 

Celková (a zároveň na delší dobu konečná) délka dálnic ve Zlínském kraji je 17 km 

(pouze okres Kroměříž), rychlostních silnic 16 km (okresy Kroměříž a Zlín), silnic první 

třídy (bez rychlostních) 343 km, silnic druhé třídy 511 km a silnic třetí třídy 1 256 km. 

S celkovou délkou 2 143 km je silniční síť spíše méně rozsáhlá v porovnání s ostatními 

kraji v ČR, přepočte-li se však délka sítě na rozlohu kraje, dostaneme se spíše na 

průměr v rámci České republiky. Meziroční mírný nárůst vykazují také statistiky 

registrovaných osobních automobilů. Zatímco v roce 2011 jich bylo 228 189, v roce 

2013 už 235 002. Podobný trend můžeme sledovat také u nákladních automobilů 

a motocyklů. 
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Nejvýznamnějšími silničními tahy v kraji jsou (kromě dálnic a rychlostních silnic) 

silnice I/55 vedoucí severojižním směrem přes Hulín, Otrokovice a Uherské Hradiště, 

dále I/57 vedoucí z Ostravy přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, Bylnici a dále 

Vlárským průsmykem na Slovensko a západovýchodním směrem vedoucí silnice I/50 

(Brno – Slavkov u Brna – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Starý Hrozenkov – st. 

hr. SK), I/49 (Otrokovice – Zlín – Vizovice – Valašská Polanka a Horní Lideč – Střelná 

– st. hr. SK) a I/35 (Hrádek nad Nisou – Liberec, Turnov – Hradec Králové – Litomyšl 

– Mohelnice a Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm – 

Makov – st. hr. SK). Z kratších a z dopravního hlediska spíše doplňkových silničních 

tahů jmenujme ještě silnici I/58 (Rožnov pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm 

a dále na sever do Ostravy), I/54 (Slavkov u Brna – Kyjov – Veselí nad Moravou – 

Strání – st. hr. SK) či I/69 spojující Vsetín s Vizovicemi. Silniční síť kraje je, podobně 

jako sítě jiných druhů dopravy, limitována především složitějšími výškovými poměry, 

a to zejména ve východní části regionu. Všechny výše zmíněné komunikace I. třídy plus 

některé další významné tahy Zlínského kraje (silnice II. a vyšších tříd) lze vidět na Obr. 

8 na předchozí straně. 

 

3.2  Veřejná linková doprava 

Autobusová doprava tvoří rozhodující část dopravní obsluhy na území Zlínského kraje. 

Veřejnou linkovou dopravou je obslouženo všech 307 obcí v kraji, jedinou výjimku tvoří 

obec Pržno v okrese Vsetín, která je obsloužena z 500 metrů vzdálené zastávky 

Jablůnka, rest. Na papírně. Lze říci, že autobusové trasy jsou na území kraje poměrně 

stabilizované. Mezi nejvíce vytížené úseky, na kterých zejména v době špičky zároveň 

dochází ke kongescím, a tím ke zpožďování spojů, patří: 

 Zlín – Vizovice – Vsetín 

 Zlín – Holešov – Hulín – Kroměříž 

 Zlín – Březolupy – Uherské Hradiště 

 Zlín – Luhačovice 

 Vsetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 

 Zlín – Otrokovice – Staré Město – Uherské Hradiště 

 Kroměříž – Hulín – Holešov – Bystřice pod Hostýnem 

 

Zlínským krajem objednávanou dopravu zajišťují smluvní dopravci – 9 autobusových 

a 2 drážní, kterým je poskytována úhrada za služby na základě Smluv o závazku veřejné 

služby (smlouvy uzavřeny do 31. 12. 2019). Výkony byly přiděleny přímým zadáním, po 

vypršení stávajících smluv se předpokládá výběr dopravců pro jednotlivé výkony na 
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základě výběrových řízení. Na veřejné silniční linkové osobní dopravě zajišťující 

základní dopravní obslužnost v kraji se podílejí tito dopravci (řazeno sestupně dle počtu 

nasmlouvaných kilometrů v roce 2012): 

 ČSAD Vsetín a.s. – jeden z nejvýznamnějších dopravců na území kraje, 

provozuje linkovou dopravu převážně v okresech Vsetín a Zlín, zajišťuje některá 

dálková spojení (Brno, Praha, Jeseník, Ostrava), ve Vsetíně a Valašském 

Meziříčí provozuje MHD, v letních měsících o víkendech provozuje také 

cyklobus; 10 050 000 smluvních km, prokazatelná ztráta 144,83 mil. Kč 

 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. – další významný dopravce, působí 

především v okrese Uherské Hradiště, provozuje taktéž dálkové linky např. do 

Prahy a Brna, zajišťuje i MHD v souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – 

Kunovice; 5 600 000 smluvních km, prokazatelná ztráta 69,615 mil. Kč 

 KRODOS BUS a.s. – další z významnějších dopravců, působí v okrese 

Kroměříž, provozuje dálkové linky (Praha, Brno), dle sezóny vypravuje dopravce 

cyklobus/skibus; 3 900 000 smluvních km, prokazatelná ztráta 60,622 mil. Kč 

 Karel Housa - HOUSACAR – již méně významný dopravce, působí v okrese 

Zlín, provozuje dálkovou linku do Prahy; 1 290 000 smluvních km, 

prokazatelná ztráta 15,291 mil. Kč 

 ARRIVA MORAVA a.s. (dříve Veolia Transport Morava a.s., případně ještě 

dříve Connex Morava a.s.) – spojuje pravidelnými linkami Zlínský kraj 

s Olomouckým a Moravskoslezským krajem, sezónně provozuje 

i cyklobus/skibus; 469 000 smluvních km, prokazatelná ztráta 6,998 mil. Kč 

 ČSAD Kyjov Bus a.s. – na území ZK provozuje pouze pár linek; 193 000 

smluvních km, prokazatelná ztráta 2,922 mil. Kč 

 FTL - First Transport Lines a.s. – spojuje některá města ZK a OLK, přes 

území ZK jsou vedeny i některé mezinárodní linky; 93 000 smluvních km, 

prokazatelná ztráta 1,176 mil. Kč 

 VYDOS BUS a.s. – obsluhuje pouze část kroměřížského okresu, 22 000 

smluvních km, prokazatelná ztráta 0,6 mil. Kč 

 ČSAD Hodonín a.s. – spojuje větší města ZK s Veselím nad Moravou, 

Strážnicí a Hodonínem v JMK; 13 000 smluvních km, prokazatelná ztráta 0,4 

mil. Kč 

 

V roce 2012 bylo celkem nasmlouváno 21 629 236 km, úhrada prokazatelné ztráty činila 

302, 446 mil. Kč. Všechny obce Zlínského kraje se svými příspěvky ve výši 70 Kč na 

občana podílí na zajištění veřejné linkové dopravy. Příspěvek obcí tak každoročně 

přesahuje 40 mil. Kč. Zlínský kraj vynakládá na zajištění dopravní obslužnosti svého 
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území každým rokem okolo 650 mil. Kč. Všechny regionální linky jsou zařazeny do 

základní dopravní obslužnosti ZK. Výjimku tvoří pouze sezonní a turistické autobusy 

(cyklobusy, skibusy) a několik mezikrajských linek s minimálním počtem zastávek na 

území ZK. Předmětem objednávky nejsou ani linky dálkové a mezinárodní. 

Z významných dopravců zajišťujících dálkové a mezinárodní spojení ZK jmenujme 

Tourbus a.s., SAD Zvolen a.s., SAD Humenné a.s., EUROLINES Česká republika, s.r.o., 

STUDENT AGENCY, s.r.o. či BORS Břeclav a.s. 

 

Dopravní obslužnost většiny obcí je vcelku dobrá, poněkud omezená je však dostupnost 

některých menších obcí o víkendech a státních svátcích (týká se zejména oblastí kolem 

Valašských Klobouk, Kroměříže a Slavičína – v některých případech jsou obce 

o víkendech zcela odříznuty od veřejné dopravy). Zajištění dopravní obslužnosti 

v okrajových částech regionu je problematické z důvodu nízké hustoty osídlení a nízké 

obsazenosti spojů. Dosažitelnost základních institucí v rámci spádových obvodů je 

zpravidla zajištěna bez přestupu, k lokálním problémům nadále dochází v oblasti 

Slušovic při spojení s Vizovicemi (nutné přestupy při cestách ze Všeminy, Dešné, 

Neubuze, Veselé, Trnavy, Podkopné Lhoty, Březové, Hrobic a Slušovic). Ke kapacitním 

problémům dochází zřídka, většinou pouze ve špičkových obdobích při návozu žáků 

a studentů do/ze škol. U většiny dopravců v kraji je vozový park relativně moderní, 

oproti celorepublikovému průměru je stav velmi dobrý. Na některých linkách jsou již 

v provozu i nízkopodlažní spoje poskytující komfort především osobám s omezenou 

schopností pohybu. 

 

Dopravně-provozním problémem systému veřejné hromadné dopravy ve Zlínském 

kraji zůstává absence centrálního dispečinku, který by řešil mimořádná opatření, 

minimalizoval dopady z těchto mimořádností a zajišťoval (případně zachovával) 

přestupní vazby. V současné době je organizace provozu řešena pouze na úrovni 

dispečinků jednotlivých dopravců, návaznosti mezi spoji různých dopravců nejsou 

zajištěny vůbec (případně jen minimálně ve vazbě bus – vlak). Ve veřejné linkové 

dopravě pak velice často i mezi spoji jednoho dopravce dochází k rozvázání přípojné 

vazby. Celý tento stav by v budoucnu měl zlepšit připravovaný systém KORIS zmíněný 

v kapitole 3.4. 

 

3.3  Městská hromadná doprava 

Na území Zlínského kraje je v současné době městská hromadná doprava provozována 

v 5 městech, a to konkrétně ve všech městech okresních (v případě Zlína s přesahem 
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do Otrokovic, v případně Uherského Hradiště do Kunovic a Starého Města) a ve 

Valašském Meziříčí. S výjimkou Zlína a Otrokovic se jedná spíše o menší systémy 

využívající pouze autobusové spoje. 

 

Nejrozsáhlejší ucelenou sítí se může pochlubit Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, 

s.r.o. (DSZO), která provozuje trolejbusovou a autobusovou dopravu na území měst 

Zlín, Otrokovice a také v některých menších obcích v blízkosti krajského města. První 

autobusy, sloužící k veřejné dopravě osob, vyjely ve Zlíně již v roce 1928, trolejbusy se 

přidaly o 16 let později, těsně před koncem 2. světové války. K dnešnímu dni je zde 

v provozu 13 trolejbusových linek. Naprostá většina z nich prochází centrální zastávkou 

Náměstí Práce ve středu Zlína, přestupní vazby mezi jednotlivými trolejbusovými 

linkami jsou tedy poměrně dobré. V provozu je také 14 linek autobusových, jejichž 

úkolem je připojit na krajské město především okolní obce, které jsou dnes již jeho 

součástí (Kudlov, Jaroslavice, Mladcová, Kostelec, Štípa, Velíková, Lhotka, Chlum, 

Příluky, Lužkovice), případně další samostatné obce v blízkosti Zlína (Ostrata, 

Hvozdná, Tečovice, Želechovice nad Dřevnicí). Všechny linky procházející středem 

Zlína jsou vedeny přes zastávku Náměstí Míru (příp. Školní) nedaleko přestupního uzlu 

trolejbusů, některé linky zastavují i na Náměstí Práce, kde je zajištěn přestup na 

trolejbusy. Některé autobusové linky naopak zajišťují pouze místí dopravu v určitých 

městských částech Zlína (Malenovice, Podvesná), či Otrokovic (Kvítkovice, Bahňák). 

 

Dalším souměstím s provozem MHD je Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město. Zde 

je v současnosti v provozu 7 autobusových linek, dopravcem je společnost ČSAD BUS 

Uherské Hradiště a.s. V Kroměříži provoz na osmi linkách zajišťuje dopravce 

Kroměřížské technické služby, s.r.o. Ve Vsetíně a ve Valašském Meziříčí je dopravcem 

ČSAD Vsetín a.s. Dopravní obsluha Vsetína je zajištěna 11 linkami (pravidelně 

7 linkami), ve Valašském Meziříčí je v provozu linek 6. 

 

3.4  Integrované dopravní systémy 

Zlínská integrovaná doprava (ZID) je považována za nejstarší integrovaný dopravní 

systém na území České republiky. Počátky lze vysledovat již v roce 1983 v době 

socialistického Československa, kdy byly zavedeny kupóny, které platily jak 

v prostředcích MHD Dopravního podniku města Gottwaldova, tak i ve vlacích v úseku 

Otrokovice – Gottwaldov – Příluky a na příměstských autobusových linkách. Postupné 

navyšování IAD na silnici I/49 mezi Zlínem a Otrokovicemi mělo za následek 

zpožďování trolejbusových spojů. Ty do té doby přebíraly hlavní dopravní zátěž mezi 
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oběma městy, a proto značná část cestujících začala spíše využívat paralelně vedoucí 

železniční trať. V roce 1992 tedy došlo k dvoustranné dohodě mezi ČD a DSZO, čímž 

prakticky vznikla ZID. K dalšímu rozšíření došlo o 4 roky později, kdy předplatní jízdní 

doklady DSZO byly uznávány i na trati z Příluk na konečnou do Vizovic. 

 

Hlavní smysl ZID dnes spočívá v uznávání dokladů DSZO ve vlacích na trati č. 331 

Otrokovice – Vizovice a ve vybraných autobusových spojích na území Zlína. V roce 

2007 krajský organizátor dopravy KOVED ZK, s.r.o. zprostředkoval tzv. clearing, který 

spočíval ve vzájemném uznávání elektronických čipových karet jednotlivých linkových 

dopravců na území ZK. Mezi zapojené autobusové dopravce v clearingu patří: 

 ČSAD Vsetín a.s. 

 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 

 KRODOS BUS a.s. 

 Karel Housa – HOUSACAR 

 Kroměřížské technické služby, s. r. o. 

 

Tento krok také významnou měrou přispěl ke zatraktivnění veřejné dopravy a hlavně ke 

zkvalitnění odbavení cestujících, kterým pro platbu jízdného u zapojených dopravců 

stačí již pouze jedna čipová karta. Do ZID jako takové jsou v současné době zapojeni 

4 dopravci: 

 České dráhy a.s. 

 Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. (plná integrace) 

 ČSAD Vsetín a.s. 

 Karel Housa – HOUSACAR, s.r.o. 

 

U dopravce ČSAD Vsetín jsou do ZID začleněny pouze některé spoje a pouze na území 

v rozsahu provozu MHD Zlín-Otrokovice; integrovány jsou posilové školní spoje a také 

první a poslední spoje mezi centrem Zlína a odlehlejšími městskými částmi. Podobně je 

do ZID zaintegrován také dopravce HOUSACAR, tedy nejedná se v žádném případě 

o plnou integraci. České dráhy jsou v ZID zastoupeny jen a pouze osobními vlaky na 

trati 331. V případě ZID se tedy jedná o síť s omezeným rozsahem (zavedena v podstatě 

pouze omezená tarifní integrace), do budoucna se však plánuje její rozšiřování. Schéma 

přibližného zlínského integrovaného systému je vyobrazeno na Obr. 9. 
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Obr. 9: Starší (ovšem přehlednější) schéma MHD ve Zlíně a Otrokovicích včetně zaintegrované 

trati 331 Otrokovice – Vizovice 

(zdroj: http://www.dszo.cz/?section=mhd&file=mapa) 

 

Tarif ZID je pásmový (případně zónový), území je rozděleno celkem do pěti pásem 

s označením A až E, přičemž pásma D a E existují pouze u železnice. Pásmo A zahrnuje 

oblast centrálního Zlína, pásmo B oblasti centru vzdálenější, pásmo C Otrokovice 

a okrajové části aglomerace. Speciální jízdní doklad pro jednotlivou jízdu v rámci ZID 

(za 20 Kč) má dvě označovací pole. První je určeno pro ČD a takto označené pole má 

platnost 30 minut. Pole pro MHD bude mít platnost 20 minut od označení. Celková 

doba platnosti jízdenky je 70 minut od prvního označení (jakéhokoliv ze dvou polí) 

v pracovní dny a 85 minut o víkendu a o svátcích. Tato doba „navíc“ slouží především 

k přestupu mezi spoji MHD a spoji vlakovými. V rámci MHD jsou tyto jízdenky 

nepřestupné. Důležitá je pouze časová platnost, pásma v tomto případě nehrají roli. 

Kromě základních jízdenek je možné ve vlacích ČD využívat i jízdenky zlevněné (10 Kč), 

dále je možno použít občanské, žákovské či studentské předplatní kupony. Ty se kupují 

pro jednotlivé kombinace pásem (2 až 5 pásem), přičemž každá kombinace má jinou 

cenu a některé kombinace jsou úplně vyloučeny. Platnost kupónů může být 1, či 

3 měsíce. Použití ostatních dokladů DSZO pro jednotlivou jízdu není ve vlacích ČD 

povoleno. 
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IDS Zlínského kraje nezasahuje na území jiných krajů ani států, nicméně jiné 

integrované dopravní systémy zasahují až na území zlínského kraje. IDS JMK obsluhuje 

na území ZK okresy Kroměříž (obce Koryčany, Střílky a Pačlavice) a Uherské Hradiště 

(obce Osvětimany, Boršice u Blatnice, Uherský Ostroh a Ořechov). IDSOK obsluhuje 

značný počet obcí na území okresu Kroměříž (Morkovice-Slížany, Prasklice, Pačlavice-

Pornice, Uhřice, Dřínov, Bezměrov, Kroměříž, Chropyně, Kyselovice, Kostelec 

u Holešova, Němčice, Bystřice pod Hostýnem, Blazice, Mrlínek, Vítonice a Kelč). 

Posledním systémem obsluhujícím obce na území Zlínského kraje (v okrese Vsetín) je 

ODIS (obce Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Valašské Meziříčí, Lešná 

a Rožnov pod Radhoštěm). 

 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva ZK došlo v roce 2005 k založení obchodní 

společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED ZK). Jediným 

společníkem a vlastníkem této společnosti je Zlínský kraj. Úkolem KOVEDu je 

především koordinace veřejné dopravy na území regionu, realizace dopravních zájmů 

kraje a jeho občanů a zajištění maximálního uspokojení přepravních potřeb při 

současném kontrolovatelném a přiměřeném využití přidělených dotací. Další činnosti 

KOVEDu odpovídají svým rozsahem kompetencím koordinátorů na území ostatních 

krajů v ČR. 

 

Mezi nejdůležitější současné projekty KOVEDu patří KORIS, neboli Komplexní 

odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Jedná se 

o zavedení jednotného dispečerského řízení a jednotného informačního systému na 

území kraje. Projekt byl v roce 2010 schválen k dopracování Regionální radou regionu 

soudržnosti Střední Morava. Celkové náklady na zavedení projektu jsou odhadnuty na 

116 mil. Kč, výše dotace z ROP bude 98,550 mil. Kč. Celý systém sestává ze tří hlavních 

prvků. Prvním z nich je centrální dispečink, jehož úkolem bude řídit provoz veřejné 

hromadné dopravy. Druhou částí je vybavení vozidel informačními systémy (včetně 

hlásiče zastávek), které poskytnou komfort především cestujícím. Poslední částí (taktéž 

s největším pozitivním dopadem na cestující veřejnost) bude vybudování stacionárních 

informačních systémů na zastávkách, jejichž hlavní přínos bude v informování 

cestujících o odjezdech ze zastávky v reálném čase. Dalšími důležitými podpůrnými 

úkoly systému budou sběr informací z jednotlivých vozidel všech dopravců, operativní 

řízení provozních problémů, sledování provozu a jeho vyhodnocování, kontrola 

dodržování standardů kvality či zobrazování informací pro veřejnost pomocí 

informačních panelů nebo internetu. Přenos dat mezi centrálním dispečinkem a vozidly 

bude probíhat pomocí systému GPRS. Vozidlovými systémy bude vybaveno 432 
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autobusů veřejné linkové osobní dopravy v závazku veřejné služby Zlínského kraje a 28 

autobusů městské hromadné dopravy v závazku veřejné služby ve Vsetíně, Kroměříži 

a ve Valašském Meziříčí. Případné dodatečné rozšíření, např. v Uherském Hradišti, je 

předmětem dalších jednání. Mezi partnery projektu patří kromě KOVEDu také ČD, 

SŽDC, 6 dopravců zajišťujících veřejnou linkovou a městskou autobusovou dopravu 

a také 42 obcí, ve kterých je naplánováno umístit celkem 48 stacionárních informačních 

panelů. Od roku 2012 probíhá postupná realizace celého projektu, nejvýznamnějším 

přínosem pro cestující bylo prozatím vybavení některých linkových autobusů vizuálním 

informačním systémem včetně hlásiče zastávek. 

 

Z dalších akcí financovaných z ROP Střední Morava (podoblast podpory Veřejná 

doprava) můžeme zmínit například přestupní terminál veřejné dopravy v Otrokovicích 

(otevřen v roce 2009), dopravní terminál v Uherském Brodě (I. etapa – Lávka pro pěší 

otevřena v roce 2010, II. etapa – přestupní terminál v přípravě), revitalizace 

zastávkových stání v Karolince, přestupní terminál v Bystřici pod Hostýnem, 

rekonstrukce autobusových zastávek v různých mikroregionech, obnova vozidel veřejné 

linkové osobní dopravy či nákup nových motorových jednotek od firmy PESA 

Bydgoszcz (řada 844 ČD) pro Zlínský kraj. 

 

3.5  Cyklistická doprava 

Zlínský kraj k 1. 1. 2011 disponoval čtvrtou nejdelší sítí cyklistických stezek (myšleno 

komunikací označených dopravními značkami C8, C9, C10 nebo B11) ze všech krajů 

v ČR – celková délka cyklostezek zde činila 175 438 m. Lépe už na tom byla pouze Praha 

(224 km), Středočeský kraj (216 km) a Moravskoslezský kraj (181 km). Přepočteme-li 

délku cyklostezek na počet obyvatel, obsadil Zlínský kraj první místo v porovnání 

s ostatními (30 metrů cyklostezek/100 obyvatel kraje). Podobně dobré umístění 

vykázal ZK také při přepočtu délky cyklostezek ku rozloze kraje. 

 

Přestože v předchozím odstavci byla uvedena poměrně pozitivní statistika, ostatní 

ukazatele cyklistické dopravy ve Zlínském kraji již tak dobré nejsou. Co se pokrytí týká, 

je největším nedostatkem celistvost sítě. Budování nových cyklotras neprobíhá 

v návaznosti na síť dálkových a významných regionálních cyklotras. V posledních letech 

byl zaznamenán rozvoj především turistických a sportovních cyklistických tras a stezek, 

poněkud však zaostává budování účelových spojení v intravilánu. Určitou výjimku tvoří 

některá větší města v kraji (Uherské Hradiště, Kroměříž). Dalším nedostatkem je 

nedostatečné oddělení cyklistické dopravy od ostatních druhů dopravy, tedy snížená 
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bezpečnost cyklistů pohybujících se zejména v oblastech s vysokým počtem zdrojů 

a cílů cest. Mnoho cyklistických tras je vedeno po silnicích III., II. a dokonce někdy 

i I. tříd (týká se v největší míře okresu Vsetín, kde jsou méně vhodné terénní podmínky 

pro výstavbu cyklistických stezek). Až na výjimky je patrná i absence ostatní cyklistické 

infrastruktury, mezi něž patří kvalitní povrch, síť občerstvení, prostory pro parkování 

a odstavování kol, odpočívky, jednotné a legislativně správné značení apod. Výrazněji 

podporována není ani integrace cyklistické dopravy s ostatními druhy dopravy 

(kombinace kolo + vlak nebo kolo + autobus). Zlepšení v tomto ohledu proběhlo jen 

z vůle některých dopravců působících na území kraje. 

 

Města ve Zlínském kraji s dlouhodobě největším podílem cyklistické dopravy na dělbě 

přepravní práce jsou např. Uherské Hradiště (+ Staré Město a Kunovice), Kroměříž, 

Chropyně či Otrokovice. Situaci dokládá graf (Obr. 10) na další stránce, data pochází 

z výsledků výzkumného projektu provedeného v letech 2004 až 2009. Jak je 

z přiloženého grafu vidět, největší potenciál mají města ležící v rovině při řece Moravě, 

kde je terén pro tento druh dopravy nejvhodnější. Největší výjimkou v tomto směru je 

Brumov-Bylnice, která leží v Bílých Karpatech a kde je téměř nulové zastoupení 

cyklistických stezek, případně cyklotras. 

 

Při návrzích a plánování nových cyklistických tras a při budovaní nových cyklistických 

stezek a cyklistických pruhů/pásů je nutno vzít v potaz také účel a způsob využívání 

kola jakožto dopravního prostředku. Užívání bicyklu může být účelné – pro dopravu do 

školy, do zaměstnání, na úřad apod. Tato doprava je realizována především ve větších 

městech (příp. aglomeracích), nejčastěji ve formě cyklopruhu (pásu) v hlavním 

dopravním, či přidruženém prostoru. Trasa by měla samozřejmě být co nejkratší. Zcela 

odlišné nároky jsou pak kladeny při cykloturistice a rekreační dopravě. Trasa nemusí 

být přímá, měla by být vedena přes turisticky zajímavá místa. Je vhodné cyklistické 

trasy vést na samostatných cyklostezkách, případně po méně zatížených komunikacích 

III. tříd. Poslední skupinou jsou lidé využívající kolo k vyloženě sportovním účelům. 

K tomuto je vhodné zřídit zcela samostatné trasy s různými stupni obtížnosti. Vzhledem 

k členitosti terénu ve Zlínském kraji jsou i zde vhodné počáteční podmínky pro zřízení 

tras pro tento druh sportu. 
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Obr. 10: Graf ukazující 10 měst ZK s největším podílem cyklistické dopravy na modal splitu 

(zdroj: http://www.cyklodoprava.cz/statistiky/delba-prepravni-prace) 

 

3.6  Vodní a letecká doprava 

Tyto druhy dopravy nejsou v kraji nijak silně zastoupeny, přestože krajem protéká 

3. největší řeka ČR a nachází se zde i několik letišť. Co se vodní dopravy týče, jsou na 

území Zlínského kraje provozovány pouze rekreační plavby po Baťově kanálu (nákladní 

doprava zde již není provozována). Ten je částečně veden řekou Moravou, některé 

úseky vedou uměle vyhloubeným souběžným korytem. Celková délka kanálu od 

Otrokovic do Hodonína je přibližně 53 km. Splavný je však celý úsek od Kroměříže až 

do Hodonína, nicméně v současné době je kanál kvůli absenci 2 plavebních komor 

(Bělov a Sudoměřice) rozdělen do 3 samostatných splavných úseků. Turisticky je Baťův 

kanál velice oblíbený, k jeho atraktivitě přispívá taktéž blízká cyklostezka, množství 

ubytovacích kapacit a občerstvení doslova na každém kroku. Hlavní sezóna na kanálu 

probíhá většinou od dubna do října. Je možno využít jak pravidelnou lodní linku 

(samozřejmostí je možnost přepravy bicyklu), tak navštívit jednu z mnoha půjčoven 

různě velkých plavidel a hausbótů, případně si zkusit bez nutnosti zařízení licence 

kormidlovat menší loď nebo člun. 
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Ještě o něco hůře je na tom letecká doprava. V provozu zde není žádná pravidelná 

letecká linka. Jediné neveřejné mezinárodní letiště v kraji se nachází v Kunovicích 

(společně s leteckým muzeem a opravnami). Vnitrostátní neveřejné letiště najdeme 

v Otrokovicích a Kroměříži. Z menších letišť pouze místního významu jmenujme ještě 

Boršice, Slušovice či Štípu. V případě přepravy na větší vzdálenosti je nejlepší možností 

využít letiště v Mošnově, Tuřanech, či rakouský Schwechat. 
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4  Železniční doprava 

Železniční síť na území Zlínského kraje je již poměrně dlouhou dobu stabilizována. 

Poslední tratí v kraji, na které byla zrušena pravidelná osobní železniční doprava, je trať 

č. 302 Nezamyslice – Morkovice-Slížany (konkrétně na území ZK úsek Prasklice – 

Morkovice-Slížany). Vlaky zde nejezdí od roku 1998, v roce 2012 byla otevřena 

cyklostezka z Nezamyslic do Morkovic vedoucí v celém úseku právě po drážním tělese 

bývalé trati č. 302. 

 

Obr. 11: Přehled železničních tratí ve Zlínském kraji s jejich značením dle KJŘ 

(zdroj: http://www.szdc.cz, vlastní) 

 

Základní kostru železniční sítě ZK tvoří tratě s celostátním a mezinárodním významem. 

Jde především o trať č. 330 Břeclav – Přerov a trať s číslem 280 Hranice na Moravě – 

Střelná (– SK). Tyto dvě trati jsou součástí evropské železniční sítě. Ostatní tratě ve 

Zlínském kraji jsou jednokolejné a neelektrizované. Mezi ně patří například důležitá 

spojnice obou výše zmíněných koridorů – trať č. 303 Kojetín – Hulín – Valašské 
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Meziříčí. V jižní části kraje tvoří spojnici obou koridorů trať č. 341 Staré Město 

u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk (– SK). Společně s krátkou propojovací tratí 

283 Horní Lideč – Bylnice tím vzniká pomyslný železniční okruh na území Zlínského 

kraje. Orientační přehled tratí je vidět na Obr. 11 na předchozí straně. Cestující zde 

mohou využívat také dvou z celkem šesti funkčních železničních hraničních přechodů 

se Slovenskou republikou. Prvním důležitým železničním přechodem je Střelná – 

Strelenka na trati č. 280 (pohraniční přechodovou stanicí na území kraje je Horní 

Lideč). V současné době již méně významným je hraniční přechod Vlárský průsmyk – 

Horné Srnie na trati 341 (pohraniční stanicí je v tomto případě Vlárský průsmyk). 

 

Celková délka železničních tratí na území Zlínského kraje je 358 km, z čehož 106 km je 

v závislé trakci. V nedávné době došlo také ke změnám v kategorizaci drah, nyní ve 

Zlínském kraji zůstává již pouze 120 km celostátních drah (kromě koridorů 330, 280 

a trati č. 300 sem patří ještě část trati 331 z Otrokovic do stanice Zlín střed). Délka 

železniční sítě je oproti zbytku republiky malá, ZK má druhý nejnižší procentuální podíl 

na celkové délce železniční sítě v ČR – 3,8 %. Společně s Vysočinou a Jihočeským 

krajem má ZK také nejnižší hustotu železniční sítě vzhledem k rozloze kraje, a to 

konkrétně 0,09 km/km2. Obsluhu území zabezpečuje celkem 115 železničních stanic 

a zastávek, počet stanic je oproti jiným krajům taktéž poměrně nízký, dosahuje čísla 49. 

Železniční doprava se podílí na dopravní obsluze 78 obcí na území kraje, celkem 

v těchto obcích žije přibližně 400 tis. osob. Za předpokladu, že izochrona docházkové 

vzdálenosti k železniční stanici/zastávce je maximálně 1,2 km (odpovídá 20 minutám 

normální chůze), je železniční dopravou obslouženo území o rozloze odpovídající 13,6 

% celkové rozlohy Zlínského kraje. 

 

4.1  Technické údaje tratí ZK 

Zlínský kraj nemá na svých elektrizovaných tratích jednotný systém trakčních 

proudových soustav. Trať 280 Hranice na Moravě – Horní Lideč – SK je v celém svém 

úseku napájena stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV. Podobně je na tom i velice 

krátký, přibližně tříkilometrový úsek tratě č. 300. Ten se nachází v severní části kraje 

mezi Věžkami a Kojetínem patřícími již kraji Olomouckému. Na tomto krátkém úseku 

se nachází jediná stanice, a tou je Chropyně. Kvůli izolovanosti této trati vzhledem 

k ostatní železniční síti Zlínského kraje budou stanice Chropyně a přilehlé úseky řešeny 

v této práci pouze minimálně. Poslední elektrizovanou tratí ve ZK je II. koridor. Ten je 

z hlediska napájení rozdělen stanicí Nedakonice nacházející se v jižní části kraje. 

Zatímco většinová severní část II. koridoru Nedakonice – Staré Město – Otrokovice – 
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Hulín – hranice kraje OLK je elektrizována stejnosměrnou soustavou 3 kV, jižní, 

přibližně tříkilometrová část od Nedakonic po hranice kraje JMK využívá střídavou 

soustavu 25 kV, 50 Hz. 

 

Na Obr. 12 níže je vidět přibližná nadmořská výška jednotlivých tratí a některých stanic 

v kraji. Úseky položené nejníže (do 200 m n.m.) jsou vyznačeny tmavě zelenou barvou 

a najdeme je jak na II. koridoru, tak i na ostatních tratích ležících v blízkosti řeky 

Moravy v západní části kraje. Směrem na východ tratě z geomorfologických důvodů 

stoupají a jsou značeny zelenou barvou (200 až 300 m n.m.), případně žlutozelenou 

barvou (300 až 400 m n.m.). Oranžovou barvu (400 až 500 m n.m.) mají již pouze 

jednotlivé úseky v Javorníkách a Bílých Karpatech. Nejvýše položenou stanicí ve 

Zlínském kraji jsou Velké Karlovice (525 m n.m.) ležící na pomezí Javorníků 

a Hostýnsko-vsetínské hornatiny na trati č. 282. Červenými kruhy jsou na Obr. 12 

vyznačeny vrcholy na tratích. Obecně lze říci, že Zlínský kraj má poměrně nízko 

položené železniční trati. Zejména v porovnání s ostatními hornatějšími kraji v ČR 

nemá Zlínský kraj významnější vrcholy, trati jsou vedeny hlubokými údolími podél řek 

poměrně úsporně a se snahou o vyrovnané směrové poměry. 

 

Obr. 12: Nadmořské výšky (v metrech nad mořem) traťových úseků a vybraných stanic 

(modře) na území Zlínského kraje 

(zdroj: http://www.szdc.cz, vlastní) 
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4.2  Organizační členění 

Dle organizačního členění uvedeného na webu Správy železniční dopravní cesty, s.o. 

náleží celá železniční síť Zlínského kraje ke Stavební správě východ a dále k Oblastnímu 

ředitelství Olomouc. Nově vzniklá Oblastní ředitelství vznikla sloučením původních 

Správ dopravní cesty (SDC) a Regionálních center provozu (RCP). Jako jediný z krajů 

v ČR patří Zlínský kraj pouze pod jediný Provozní obvod, a tím je Valašské Meziříčí. 

Tento provozní obvod však přesně nekoresponduje s hranicemi kraje a sahá částečně 

i do kraje Moravskoslezského (Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou) 

a Olomouckého (Říkovice). Celé území kraje spadá pod CDP Přerov, operativní řízení 

provozu zajišťuje OŘP Přerov. Území ZK je dále rozděleno mezi tři provozní dispečery. 

 

Provozovatelem všech železničních drah na území ZK je SŽDC, s.o. Mezi dráhu 

celostátní zařazenou navíc do sytému TEN-T patří celá trať 330 Přerov – Břeclav, trať 

280 Hranice na Moravě – Horní Lideč st.hr. i trať č. 300 Brno – Přerov, která taktéž 

částečně zasahuje na území kraje. K celostátní dráze patří ještě část trati 331 v úseku 

Otrokovice – Zlín střed. Všechny ostatní dráhy na území kraje jsou již kategorizovány 

jako regionální. Krajem prochází II. tranzitní železniční koridor v rámci sítě ČR (trať 

330 Přerov – Břeclav), najdeme zde však i dva nákladní koridory, které byly definovány 

dle Nařízení Evropské komise 913/2010 o evropské železniční síti pro 

konkurenceschopnou nákladní dopravu. Prvním nákladním koridorem je takzvaný 

Baltsko-jadranský (označení RFC 5), jehož trasa je shodná s druhým TŽK. Druhým je 

Česko-slovenský (RFC 9), který je veden po trati č. 280 z ČR na Slovensko. 

 

4.3  Popisy jednotlivých tratí 

Tratě jsou seřazeny dle číselného označení podle KJŘ. Všechny tabulkové údaje v této 

podkapitole se vztahují pouze k těm částem tratí, které se nachází na území Zlínského 

kraje. 

4.3.1  Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná 

Jedná se o páteřní elektrizovanou trať Zlínského kraje, na jehož území se nachází část 

tratě od km 18,3 mezi žst. Hustopeče nad Bečvou (OLK) a žst. Lhotka nad Bečvou (ZK) 

až po státní hranici se Slovenskem (na území kraje měří trať přibližně 50 km). Na 

železniční síť (především na II. a III. TŽK) napojuje tato trať důležitá města okresu 

Vsetín (Valašské Meziříčí, Horní Lideč) včetně okresního města samotného. Nesporně 

důležitý je také mezinárodní význam trati. Kromě osobní dopravy zde existuje i silná 

doprava nákladní. V kraji se na trati nachází celkem 6 stanic a 7 zastávek s průměrnou 
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vzdáleností zhruba 3,5 km. Na trati jsou provozovány osobní vlaky, rychlíky 

i mezinárodní vlaky vyšší kvality. Technický stav trati, stanic i zastávek je již dlouhou 

dobu žalostný, v posledních letech však proběhly alespoň některé opravy, z nichž 

připomeňme například rekonstrukci trakčního vedení, rozvodny, podchodu v Bystřičce 

či hojně sledovanou rekonstrukci Střelenského tunelu. Problémem jsou také složitější 

směrové a sklonové poměry na trati. Ve výhledu je počítáno s celkovou modernizací 

celé trati z Hranic na Moravě na Slovensko. Základní údaje o trati 280 jsou shrnuty 

v Tab. 1 níže. 

 

Tab. 1: Vybrané technické parametry trati č. 280 

Délka ve ZK 50 km Traťová třída zatížení D4 

Počet kolejí 2 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 
tříznaký obousměrný 

automatický blok 

Trakce 3 kV = 
Počet 

přejezdů/přechodů 
12 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ano 

Maximální 
traťová rychlost 

90 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 19 ‰ Traťové rádiové spojení TRS 

Zábrzdná 
vzdálenost 

1 000 m Rekuperace 
povolena pouze 

v úseku Val. Mez. – 
hranice kraje OLK 

Označení dle 
TTP 

308 
Specifické řízení 

provozu 

dálkově ovládané 
zabezpečovací 

zařízení v úseku 
Vsetín – Vsetín-Bečva 

 

4.3.2  Trať 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 

Tato regionální dráha napojuje na trať 280 7. největší město Zlínského kraje, Rožnov 

pod Radhoštěm. V celém úseku vede souběžně se silnicí I/35 údolím Rožnovské Bečvy. 

Trať se celá nachází ve Zlínském kraji, její délka je necelých 14 km. Převažuje místní 

význam trati, charakterem se již blíží spíše příměstské železnici. Jsou zde celkem 

3 stanice a 4 zastávky (včetně koncových) s průměrnou vzdáleností 2,2 km. 

Z důležitějších stanic jmenujme například Zubří. Pro osobní dopravu jsou na trati 

provozovány pouze osobní vlaky. I na této trati proběhly v posledních letech některé 

rekonstrukce, které byly zaměřeny zejména na cestující. Jednalo se především 

o zbudování přechodů, přístřešků, či celkové rekonstrukce nástupišť, v některých 

případech došlo i k obnově železničního svršku, byť ve většině případů spíše z důvodu 

poškození po povodních. Některé technické údaje o trati 281 můžeme vidět v Tab. 2. 
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Tab. 2: Vybrané technické parametry trati č. 281 

Délka ve ZK 13 km Traťová třída zatížení C3 

Počet kolejí 1 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 

provoz dle D3, sídlo 
dirigujícího dispečera 

v Rožnově p. Radh. 

Trakce nezávislá 
Počet 

přejezdů/přechodů 
17 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ne 

Maximální 
traťová rychlost 

60 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 15 ‰ Traťové rádiové spojení SRV 

Zábrzdná 
vzdálenost 

400 m Rekuperace - 

Označení dle 
TTP 

304G 
Specifické řízení 

provozu 
provoz dle předpisu 
D3 (Rožnov p. R.) 

 

4.3.3  Trať 282 Vsetín – Velké Karlovice 

Další významná regionální dráha obsluhující poměrně velké a turisticky lákavé území 

v údolí Vsetínské Bečvy. Místním obcím zajišťuje trať především spojení se spádovým 

a zároveň okresním městem Vsetín na trati č. 280. Na území kraje se nachází celá trať 

o délce necelých 28 km. Trať opět svým charakterem připomíná příměstskou železnici, 

jsou zde pro cestující provozovány pouze osobní vlaky. Najdeme zde celkem 5 stanic 

a 9 zastávek (průměrná vzdálenost 2,1 km), mezi nejvýznamnější můžeme zařadit žst. 

Hovězí, Halenkov, Karolinku či konečnou ve Velkých Karlovicích. Infrastruktura trati je 

zastaralá, v posledním desetiletí zde proběhlo jen pár méně významných investičních 

akcí. Problémem je také celkem vysoký počet úrovňových křížení s pozemními 

komunikacemi. Některé údaje o trati shrnuje následující Tab. 3. 

 

Tab. 3: Vybrané technické parametry trati č. 282 

Délka ve ZK 27 km Traťová třída zatížení B2 

Počet kolejí 1 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 

provoz dle D3, sídlo 
dirigujícího dispečera 

v Halenkově 

Trakce nezávislá 
Počet 

přejezdů/přechodů 
69 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ne 

Maximální 
traťová rychlost 

50 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 21 ‰ Traťové rádiové spojení SRV 

Zábrzdná 
vzdálenost 

400 m Rekuperace - 

Označení dle 
TTP 

304D 
Specifické řízení 

provozu 
provoz dle předpisu 

D3 (Halenkov) 
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4.3.4  Trať 283 Horní Lideč – Bylnice 

Regionální trať převážně místního významu propojující tratě č. 280 a 341. Na železniční 

síť napojuje především Valašské Klobouky, poměrně významná je železniční doprava 

také v souměstí Brumov-Bylnice. Celková délka trati na území kraje je přibližně 20 km. 

V současné době jsou na této dráze pro cestující provozovány pouze osobní vlaky, 

obsluhu území zajišťují 4 stanice a stejný počet zastávek s průměrnou vzdáleností 2,7 

km. Na trati se nachází také dva železniční tunely – Brumovský (dl. 250 m) a nejdelší 

tunel Zlínského kraje Návojský (dl. 887 metrů). Vzhledem k vytíženosti trati je její 

technický stav v zásadě vyhovující, posledními investičními akcemi byly rekonstrukce 

mostních objektů, traťové koleje či sanace Brumovského tunelu. Dlouhodobé jsou také 

problémy s geologickými podložními vrstvami především mezi Návojnou a Valašskými 

Klobouky. Technické parametry trati jsou k vidění v Tab. 4. 

 

Tab. 4: Vybrané technické parametry trati č. 283 

Délka ve ZK 19 km Traťová třída zatížení C3 

Počet kolejí 1 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 

provoz dle D3, sídlo 
dirigujícího dispečera 

v Bylnici 

Trakce nezávislá 
Počet 

přejezdů/přechodů 
2 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ne 

Maximální 
traťová rychlost 

70 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 17 ‰ Traťové rádiové spojení TRS 

Zábrzdná 
vzdálenost 

700 m Rekuperace - 

Označení dle 
TTP 

304C 
Specifické řízení 

provozu 
provoz dle předpisu 

D3 (Bylnice) 

 

4.3.5  Trať 300 Brno – Přerov 

Tato celostátní trať zařazená i do systému TEN-T nebude podrobněji zpracovávána 

v této diplomové práci. Na území Zlínského kraje leží pouze tříkilometrový úsek (mezi 

km 76,7 a km 80,0) této dráhy s celkovou délkou 90 km. Na území kraje se nachází 

jediná stanice – Chropyně. Většina trati 300 se nachází na území kraje Jihomoravského 

a Olomouckého. 

 

4.3.6  Trať 303 Kojetín – Valašské Meziříčí 

V současné době se již jedná o regionální trať, která však má pro Zlínský kraj důležitý 

význam. Tvoří totiž spojnici mezi celostátními tratěmi 280 a 330, v koncových stanicích 
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existují přípoje na Brno či Ostravu. Prostřednictvím trati 303 jsou na železniční síť 

napojena důležitá města ZK jako Kroměříž, Holešov či Bystřice pod Hostýnem. Velký 

význam má dráha také pro turistické jízdy. Na území kraje leží trať v podstatě celá 

kromě krátkého úseku z Kojetína (km 0,0) po km 2,9 těsně před zastávkou Bezměrov, 

která již leží ve Zlínském kraji. Existuje zde silná osobní doprava, zejména mezi 

Kroměříží a Hulínem, kromě osobních vlaků zde jezdí i několik spěšných vlaků. 

Podobně důležitou roli hraje i nákladní doprava. Na trati se na území ZK nachází 

celkem 9 stanic (včetně Valašského Meziříčí) a 8 zastávek s průměrnou vzdáleností 

přibližně 3,5 km. V provozu již není nákladiště a zastávka Všetuly, nicméně se počítá 

s jejím znovuzprovozněním v souvislosti s připravovanou Strategickou průmyslovou 

zónou Holešov. Technický stav trati je v zásadě uspokojivý, mezi jednotlivými 

zastávkami a stanicemi však panují velké rozdíly. Z významnějších rekonstrukcí 

provedených v minulých letech jmenujme žst. Kroměříž, zast. Jankovice či obnovu 

některých výhybek. Je počítáno s elektrizací úseku Kojetín – Hulín, v dlouhodobém 

výhledu dokonce s kompletní elektrizací trati 303. Tab. 5 shrnuje některé technické 

údaje o trati. 

 

Tab. 5: Vybrané technické parametry trati č. 303 

Délka ve ZK 58 km Traťová třída zatížení C3 

Počet kolejí 1 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 

AH v úseku Kojetín – 
Holešov, telefon v úseku 

Holešov – Branky n. Mor., 
reléový poloautoblok bez 

kontroly volnosti tratě 
v úseku Branky – Val. Mez. 

Trakce nezávislá 
Počet 

přejezdů/přechodů 
68 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ne 

Maximální 
traťová rychlost 

70 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 18 ‰ Traťové rádiové spojení TRS 

Zábrzdná 
vzdálenost 

700 m Rekuperace - 

Označení dle 
TTP 

304A 
Specifické řízení 

provozu 
- 

 

4.3.7  Trať 305 Kroměříž – Zborovice 

Jedná se o regionální trať čistě místního významu napojující na Kroměříž jihozápadní 

část stejnojmenného okresu. Nenajdeme zde významnější sídelní útvary, největší obcí 

na trati jsou Zdounky. V celé své délce se nachází ve Zlínském kraji, má délku 17 km. 

Nákladní doprava na tomto železničním úseku nemá v podstatě žádný význam, jsou zde 

provozovány pouze osobní vlaky. Cestujícím slouží celkem 3 stanice a 5 zastávek, 
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průměrná vzdálenost mezi stanicemi/zastávkami je 2,4 km. Vzhledem k významu trati 

nejsou plánovány žádné rozsáhlejší modernizace či optimalizace, přestože svým 

technickým stavem již trať a na ní umístěné stanice/zastávky plně nevyhovují 

současným požadavkům. Technické parametry jsou uvedeny v Tab. 6. 

 

Tab. 6: Vybrané technické parametry trati č. 305 

Délka ve ZK 17 km Traťová třída zatížení 
C2 v úseku Kroměříž – 
Zdounky, B2 v úseku 
Zdounky – Zborovice 

Počet kolejí 1 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 

provoz dle D3, sídlo 
dirigujícího dispečera 

v Kroměříži 

Trakce nezávislá 
Počet 

přejezdů/přechodů 
26 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ne 

Maximální 
traťová rychlost 

60 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 13 ‰ Traťové rádiové spojení - 

Zábrzdná 
vzdálenost 

400 m Rekuperace - 

Označení dle 
TTP 

304B 
Specifické řízení 

provozu 
provoz dle předpisu 

D3 (Kroměříž) 

 

4.3.8  Trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí 

Podobně jako trať č. 300, ani tato trať nebude v této práci nijak podrobněji studována, 

neboť se téměř celá nachází v Moravskoslezském kraji. Z celkové délky 72 km se na 

území ZK nachází pouze pětikilometrový úsek této regionální dráhy a jediná stanice, 

kterou je výchozí Valašské Meziříčí. 

 

4.3.9  Trať 330 Přerov – Břeclav 

Další elektrizovaná páteřní celostátní trať, která spolu s tratí 280 tvoří základní 

severojižní kostru železniční sítě ZK. Na území kraje se nachází úsek mezi km 128,5 

(mezi zast. Moravský Písek zastávka (JMK) a žst. Nedakonice (ZK)) a km 174,9 (mezi 

zast. Břest (ZK) a žst. Říkovice (OLK)). Celá trať 330 měří přibližně 100 km, na území 

ZK se nachází pouze šestačtyřicetikilometrová část. Nejvýznamnějšími stanicemi, kde 

jsou zároveň zajištěny přestupy na okresní města, jsou Hulín, Otrokovice a Staré Město 

u Uherského Hradiště. Zastoupena je zde jak silná nákladní, tak osobní doprava, 

provozovány jsou všechny kategorie regionálních, dálkových i mezistátních osobních 

vlaků. Na 46 km dlouhém úseku najdeme 7 stanic a 4 zastávky s průměrnou vzdáleností 

4 km. V letech 2000 – 2003 proběhla kompletní modernizace tohoto tranzitního 
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koridoru (včetně všech stanic a zastávek), úpravou prošlo například také přednádraží 

v Otrokovicích. V Tab. 7 jsou k vidění některé technické údaje o trati 330. 

 

Tab. 7: Vybrané technické parametry trati č. 330 

Délka ve ZK 46 km Traťová třída zatížení D4 

Počet kolejí 2 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 
tříznaký obousměrný 

automatický blok 

Trakce 

3 kV = (hr. kr. 
OLK – 

Nedakonice), 25 
kV 50 Hz 

(Nedakonice – 
hr. kr. JMK) 

Počet 
přejezdů/přechodů 

18 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ano 

Maximální 
traťová rychlost 

160 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 4 ‰ Traťové rádiové spojení GSM-R 

Zábrzdná 
vzdálenost 

1 000 m Rekuperace povolena 

Označení dle 
TTP 

305F, 316A 
Specifické řízení 

provozu 

dálkově ovládané 
zabezpečovací 

zařízení 

 

4.3.10  Trať 331 Otrokovice – Vizovice 

Jedna z nejdůležitějších tratí v kraji napojující na železniční síť (na II. koridor) krajské 

město Zlín, kontejnerové překladiště v Lípě nad Dřevnicí či spádové město Vizovice. Má 

celkovou délku necelých 25 km a v celé své délce se nachází ve Zlínském kraji. Dráha je 

částečně klasifikována jako celostátní (Otrokovice – Zlín střed), částečně jako 

regionální (Zlín střed – Vizovice). Nesporný je význam trati jak pro nákladní 

(především Lípa), tak pro osobní dopravu, neboť celá trať je navíc zaintegrována do 

ZID. Silná příměstská osobní doprava je navíc posílena párem dálkových vlaků 

vedených v úseku Otrokovice – Zlín střed. Velice hustá (hlavně v oblasti Zlína) je i síť 

zastávek a stanic – na celém úseku najdeme 5 stanic a 10 zastávek s průměrnou 

vzdáleností 1,7 km (v oblasti centrálního Zlína i 1,3 km). Z provozního pohledu je trať již 

nějakou dobu nevyhovující, ve špičkových obdobích funguje za hranicí teoretické 

propustnosti. Ostudou z pohledu technického stavu a vybavení je i stanice Zlín střed. 

Nějakou dobu je již v přípravě elektrizace celého úseku se zdvoukolejněním v části 

Otrokovice – Zlín střed. Výhledovým záměrem je prodloužení trati 331 z Vizovic dál na 

východ směrem na Valašskou Polanku, kde bude napojena na trať č. 280. V Tab. 8 jsou 

uvedeny některé technické údaje o trati. 
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Tab. 8: Vybrané technické parametry trati č. 331 

Délka ve ZK 25 km Traťová třída zatížení C4 

Počet kolejí 1 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 

AH v úseku Otrokovice – 
Zlín střed, telefon v úseku 
Zlín střed – Lípa, provoz 

dle D3 v úseku Lípa – 
Vizovice se sídlem 
dispečera v Lípě 

n/Dřevnicí 

Trakce nezávislá 
Počet 

přejezdů/přechodů 
40 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ne 

Maximální 
traťová rychlost 

60 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 12 ‰ Traťové rádiové spojení - 

Zábrzdná 
vzdálenost 

400 m Rekuperace - 

Označení dle 
TTP 

316B 
Specifické řízení 

provozu 

provoz dle předpisu 
D3 v úseku Lípa 

n/Dřevnicí – Vizovice 
(Lípa nad Dřevnicí) 

 

4.3.11  Trať 340 Brno – Uherské Hradiště 

V úseku Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště se již jedná pouze o regionální dráhu, 

která zajišťuje dopravní obsluhu jižní části okresu Uherské Hradiště s napojením na 

ostatní tratě Zlínského kraje. Celková délka trati přesahuje 100 kilometrů, na území ZK 

se však nachází pouze malá část o délce 16 km (včetně spojky Kunovice zastávka – 

Kunovice). Obsluhu v kraji zajišťují celkem 4 stanice a 2 zastávky. Zajímavá je taktéž 

zastávka Jestřabice, která se sice nachází v Jihomoravském kraji, nicméně obec 

samotnou najdeme v kraji Zlínském. Pro cestující jsou zavedeny osobní a spěšné vlaky 

místního i dálkového významu a taktéž jeden pár expresního dálkového vlaku v úseku 

Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou. Za posledních 15 let byly na této trati 

provedeny některé investiční akce, například rekonstrukce vybraných úseků, 

zabezpečovacího zařízení, výhybek či rekonstrukce sdělovacích a informačních systémů. 

Technické parametry jsou opět uvedeny v Tab. 9 na další straně. 
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Tab. 9: Vybrané technické parametry trati č. 340 

Délka ve ZK 16 km Traťová třída zatížení C3 

Počet kolejí 1 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 
AH bez oddílových 

návěstidel 

Trakce nezávislá 
Počet 

přejezdů/přechodů 
16 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ne 

Maximální 
traťová rychlost 

100 km/h 
Informační body 

systému AVV 
Ne 

Maximální sklon 6 ‰ Traťové rádiové spojení TRS 

Zábrzdná 
vzdálenost 

700 m Rekuperace - 

Označení dle 
TTP 

317D 
Specifické řízení 

provozu 

dálkově ovládané 
zabezpečovací zařízení 

v úseku Kunovice – 
Uherský Ostroh 

 

4.3.12  Trať 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Újezdec u 

Luhačovic – Luhačovice/Vlárský průsmyk 

Jedná se o regionální železniční dráhu krajského významu. Pod označení 341 dnes 

spadá úsek Staré Město – Vlárský průsmyk s odbočnou tratí Újezdec u Luhačovic – 

Luhačovice, která dříve existovala pod označením 346. Celková délka trati dosahuje 

téměř 80 km a obsluhuje převážně okres Uherské Hradiště, na východě i část okresu 

Zlín. Skrze tuto trať získalo napojení na železnici mnoho významných měst ZK, 

například Luhačovice, Uherský Brod, Bojkovice nebo Slavičín. Z pohledu osobní 

dopravy je důležité také železniční propojení souměstí Staré Město - Uherské Hradiště - 

Kunovice. Svou roli zde hraje i významná nákladní doprava. Na trati se nachází celkem 

13 stanic a stejný počet zastávek, průměrná vzdálenost mezi zastávkami/stanicemi je 

3,2 km. Co se osobní dopravy týče, najdeme zde jak osobní a spěšné vlaky krajského 

významu, tak rychlíky s dálkovým významem (ze Starého Města do Luhačovic) i pár 

expresních vlaků (Staré Město – Uherské Hradiště). Trať vykazuje složitější směrové 

i výškové poměry v úseku Bojkovice – Vlárský průsmyk. V rámci investičních akcí byly 

od roku 2002 zrekonstruovány některé stanice (Kunovice, Bojkovice, Bylnice), zastávky 

(Divnice, Biskupice), zabezpečovací zařízení na většině úseků, některé výhybky, 

přejezdy, mosty i dálkové ovládání, byla zmodernizována kolej v úseku Újezdec 

u Luhačovic – Luhačovice. Technické parametry této nejdelší trati Zlínského kraje 

můžeme vidět v následující Tab. 10. 
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Tab. 10: Vybrané technické parametry trati č. 341 

Délka ve ZK 79 km Traťová třída zatížení C3 

Počet kolejí 1 
Traťové zabezpečovací 

zařízení 
AH bez oddílových 

návěstidel 

Trakce nezávislá 
Počet 

přejezdů/přechodů 
74 

Rozchod 1 435 mm Vlakový zabezpečovač Ne 

Maximální 
traťová rychlost 

70 - 80 km/h, 
v úseku Újezdec 
– Luhačovice 50 

km/h 

Informační body 
systému AVV 

Ne 

Maximální sklon 17 ‰ Traťové rádiové spojení TRS 

Zábrzdná 
vzdálenost 

400/700 m Rekuperace - 

Označení dle 
TTP 

317A, 317C 
Specifické řízení 

provozu 

dálkově ovládané 
zabezpečovací zařízení 
v úsecích Hradčovice – 
Újezdec – Luhačovice, 
Bojkovice – Slavičín a 
Bohuslavice n/Vláří – 

Vlárský průsmyk 

 

4.4  Přehled stanic 

V následující Tab. 11 jsou uvedeny vybrané údaje o železničních stanicích ve Zlínském 

kraji. Celkem v kraji najdeme 49 stanic a 66 zastávek. Z celkového počtu stanic jich je 

33 mezilehlých, 5 koncových (Zborovice, Rožnov pod Radhoštěm, Velké Karlovice, 

Vizovice, Luhačovice), 9 odbočných, 1 křižovatková (Hulín) a 1 uzlová (Valašské 

Meziříčí). Dvě stanice mají plnou peronizaci, 7 je poloperonizovaných, zbylé stanice 

mají úrovňové uspořádání nástupišť. 

 

Dle statistiky ve stanicích Zlínského kraje převažuje úrovňový přístup k jednotlivým 

nástupním hranám (85 %), což přibližně odpovídá horšímu republikovému průměru, 

z něhož nejlépe vychází Praha (51 %), úplně nejhůře naopak kraj Královéhradecký (92 

%). Podobně je na tom statistika ohledně výšky jednotlivých nástupních hran. Ve 

Zlínském kraji je pouze 12procentní podíl nástupních hran o výšce 550 mm nad 

temenem kolejnice. Zde z krajů nejlépe opět vychází Praha (29 %), nejhůře kraj 

Vysočina (pouze 3 %). 
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Tab. 11: Přehled stanic Zlínského kraje včetně vybraných provozních a technických parametrů 

STANICE TRAŤ 

POČET 

DOPRAVNÍCH 

KOLEJÍ 

DÉLKY 

DOPR. 

KOLEJÍ 

[m] 

POČET 

NÁSTUPNÍCH 

HRAN 

DÉLKY 

NÁSTUPNÍCH 

HRAN [m] 

STANIČNÍ 

ZABEZPEČOVACÍ 

ZAŘÍZENÍ 

Bohuslavice 

nad Vláří 
341 4 521 – 614 2 185, 215 TEST 14 

Bojkovice 341 4 261 – 426 3 70 – 234 
Elektronické stavědlo 

(JOP) 

Branky na 

Moravě 
303 2 237 2 165, 186 TEST 14 

Brumov 283 2 463, 673 2 67 
Mechanické, dopravna 

D3 

Bylnice 
283, 

341 
4 382 – 599 3 60, 163 JOP, ESA 11 

Bystřice pod 

Hostýnem 
303 4 304 – 520 3 150 – 220 Mechanické 

Halenkov 282 2 391, 407 2 80 TEST A-10 

Holešov 303 3 213 – 286 2 205, 284 Elektromechanické 

Horní Lideč 
280, 

283 
10 184 – 929 6 164 – 462 

RZZ – AŽD 71 

s číslicovou volbou 

Hovězí 282 2 103, 146 1 122 
Mechanické, dopravna 

D3 

Hradčovice 341 2 570, 578 2 185, 199 Elektronické stavědlo 

Hulín 
303, 

330 
14 99 – 870 8 50 – 350 JOP, ESA 11 

Huštěnovice 330 4 729 – 777 4 170 JOP, ESA 11 

Chropyně 300 4 403 – 587 3 176 – 260 TEST-12 

Jablůnka 280 4 517 – 583 3 130 – 248 
RZZ – AŽD 71 

s číslicovou volbou 

Karolinka 282 1 55 1 80 
Mechanické, dopravna 

D3 

Kroměříž 
303, 

305 
7 60 – 601 3 (5) 90 – 250 JOP, ESA 11 

Kunovice 
340, 

341 
6 365 – 582 5 80 – 290 JOP, ESA 11 

Kunovice-

Loučka 
303 3 710 – 752 2 236, 255 

RZZ – AŽD 

71, tlačítková volba 

Lhotka nad 

Bečvou 
280 12 582 – 905 2 260 

RZZ – AŽD 71 

s číslicovou volbou 

Lípa nad 

Dřevnicí 
331 2 258 2 90, 107 Mechanické 

Luhačovice 341 3 85 – 155 3 92 – 166 Elektronické stavědlo 

Napajedla 330 4 642 – 671 4 270 JOP, ESA 11 

Nedakonice 330 6 219 – 914 4 190, 270 JOP, ESA 11 

Nezdenice 341 2 686, 709 2 184, 214 Elektromechanické 

Osíčko 303 3 364 – 585 2 218, 228 
RZZ – AŽD 

71, tlačítková volba 

Ostrožská 

Nová Ves 
340 3 580 – 616 2 220, 237 Elektronické stavědlo 

Otrokovice 
330, 

331 
13 99 – 768 5 120, 350 JOP, ESA 11 

Rožnov pod 

Radhoštěm 
281 2 238, 247 2 181 Mechanické 

Slavičín 341 2 591, 600 2 161, 285 Elektromechanické 
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Staré Město 

u 

Uherského 

Hradiště 

330, 

341 
8 158 – 843 6 148 – 490 JOP, ESA 11 

Střítež nad 

Bečvou 
281 2 210, 224 2 72, 101 

Mechanické, 

dopravna D3 

Tlumačov 330 7 202 – 701 4 170 – 190 JOP, ESA 11 

Třebětice 303 2 623, 646 2 250 
RZZ – AŽD 

71, tlačítková volba 

Uherské 

Hradiště 

340, 

341 
4 153 – 397 3 153 – 240 TEST 14 

Uherský 

Brod 
341 4 575 – 651 3 235, 280 

Elektronické stavědlo 

(JOP) 

Uherský 

Ostroh 
340 3 545 – 588 3 159 – 271 Elektronické stavědlo 

Újezdec u 

Luhačovic 
341 3 553 – 599 3 239, 246 Elektronické stavědlo 

Valašská 

Polanka 
280 4 589 – 610 3 130 – 245 

RZZ – AŽD 71 

s číslicovou volbou 

Valašské 

Klobouky 
283 2 414, 678 2 107, 131 

Mechanické, 

dopravna D3 

Valašské 

Meziříčí 

280, 

281, 

303, 

323 

21 249 – 739 5 154 – 329 
RZZ – AŽD 71 

s číslicovou volbou 

Velké 

Karlovice 
282 2 155 1 100 

Mechanické, 

dopravna D3 

Vizovice 331 2 173, 183 1 98 
Mechanické, 

dopravna D3 

Vlárský 

průsmyk 
341 3 573 – 595 2 223 RZZ 

Vsetín 
280, 

282 
7 476 – 691 5 148 – 436 

RZZ – AŽD 71 

s číslicovou volbou 

Zborovice 305 2 145 2 21, 114 
Mechanické, 

dopravna D3 

Zdounky 305 2 201, 302 1 135 
Mechanické, 

dopravna D3 

Zlín-

Malenovice 
331 2 420, 485 2 134 TEST 14 

Zlín střed 331 5 191 – 504 2 130 JOP, ESA 11 

 

4.5  Osobní doprava 

Následující podkapitola obsahuje přehled železničních linek, které prochází územím 

Zlínského kraje. Pro přehlednost jsou linky rozděleny na regionální (s provozem 

osobních vlaků) a dálkové (kategorie spěšných vlaků a vyšší). Některé (zejména 

regionální) linky je přesto velice obtížné definovat, neboť existuje veliké množství 

různých relací, které jsou během dne i týdne obměňovány bez viditelného schématu či 

pravidelnosti. Stejně tak níže uvedené takty/intervaly nemusí vždy platit pro období 

celého dne, případně týdne. Zejména na regionálních linkách dosud není taktový 

provoz zaveden. V další části jsou potom řešeny přestupní vazby ve významných 

železničních uzlech kraje. 
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4.5.1  Dálková osobní doprava 

V současné době (GVD 2014/2015) jsou linky dálkové dopravy (kategorie vlaků Sp 

a vyšší) vedeny převážně po tratích celostátních. K nim můžeme přiřadit ještě tratě 340 

a 341, ostatní tratě v kraji nemají žádná přímá dálková spojení, případně jsou jen velmi 

omezená. To se týká také krajského města Zlín, které je v současné době napojeno na síť 

dálkové dopravy pouze jedním párem vlaků IC. Na území kraje operuje taktéž 

soukromý dopravce, který dvěma páry vlaků denně zajišťuje přímé spojení Starého 

Města s Prahou. Níže již následuje kompletní přehled dálkových a mezistátních linek na 

území kraje. Přehled dálkových linek lze vidět dále na Obr. 13: Schematické vedení 

linek dálkové dopravy ve Zlínském kraji (zdroj: vlastní). 

 

R1 (Wien –) Břeclav – Přerov – Bohumín (– Warszawa – Gdynia) 

Dálková (případně mezistátní) linka vedená přibližně v dvouhodinovém taktu vlaky 

kategorie Ex/EC. Takt je prodloužen na 240 minut v dopoledních hodinách směrem na 

Břeclav, v odpoledních hodinách směrem na Bohumín. Součástí je 5 párů vlaků 

jedoucích převážně z Vídně do Varšavy, jeden pár zajíždí až k Baltskému moři. Jeden 

pár rychlíků navíc je veden jako noční v relaci Wien – Warszawa. 

 

R2 Praha hl.n. – Hranice na Moravě – Horní Lideč – Púchov – Žilina (– Zvolen) 

Mezistátní linka napojující významná města okresu Vsetín na Olomouc a Prahu. Tvoří ji 

denně 6 párů vlaků kategorie Ex/EC jedoucích ve dvouhodinovém taktu. Vybrané spoje 

jsou prodlouženy do stanice Zvolen. 

 

R3 Praha hl.n. – Hranice na Moravě – Vsetín 

Tuto doplňkovou linku k lince R2 tvoří pouze 2 páry rychlíků jedoucích v ranních 

hodinách ze Vsetína do Prahy, ve večerních hodinách pak opačně. Během víkendu je 

doplněn ještě jeden pár rychlíků jedoucích kolem poledne. 

 

R4 Praha hl.n. – Zlín střed 

Linku tvoří jeden pár vlaků kategorie IC. Brzy ráno vyjíždí spoj ze Zlína přes Otrokovice 

a Hulín dále na Prahu, pozdě večer se opačně jedoucí spoj vrací do Zlína. 

 

R5 Praha hl.n. – Veselí nad Moravou 

I tuto dálkovou linku tvoří pouze jeden pár vlaků kategorie InterCity. V ranních 

hodinách vyjíždí spoj z Veselí přes Uherské Hradiště, Staré Město, Otrokovice a Hulín 

do Prahy, ve večerních hodinách se pak vrací zpátky do Veselí. 
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R6 Olomouc hl.n. – Břeclav – Brno hl.n. 

Velice důležitá linka pro ZK zajišťující přímé vlakové spojení se dvěma krajskými městy 

sousedních regionů. Jako jedna z mála linek je vedena v celém úseku bez výjimek 

v intervalu 120 minut, navíc v prokladu s linkou R7. Denně je v provozu celkem 8 párů 

vlaků. 

 

R7 Luhačovice – Staré Město u Uherského Hradiště – Otrokovice – Olomouc (– Praha 

hl.n./Hradec Králové hl.n.) 

Další páteřní linka spojující několik krajských měst na území České republiky. Vlaky 

jsou vedeny v taktu 120 minut. Poslední večerní (první ranní) spoj je veden do (ze) 

Starého Města, většina spojů směřuje až do Prahy. První ranní spoj je veden atypicky 

z Hradce Králové do Luhačovic. 

 

R8 Brno hl.n. – Veselí nad Moravou – Staré Město u Uherského Hradiště/ 

Bojkovice/Bylnice (– Trenčianska Teplá) 

Tuto linku tvoří celkem 7 spěšných vlaků směrem z Brna, 8 potom směrem opačným. 

Interval je po většinu dne 120 minut, poslední dva večerní spoje jedou z Veselí místo do 

Starého Města do Bylnice, naopak první dva ranní vlaky míří do Brna z Bojkovic, 

případně z Bylnice. V neděli jsou dokonce přidány 2 večerní spěšné vlaky z Bylnice do 

Brna. 

 

R9 Brno hl.n. – Kojetín – Holešov – Frenštát pod Radhoštěm 

Jde o jediný pár vlaků kategorie Sp jedoucí v sobotu z Brna do Frenštátu, v neděli pak 

opačným směrem. 

 

R10 Rožnov pod Radhoštěm – Holešov – Kojetín 

V současné době se jedná pouze o jediný spoj (kategorie Sp) vedený v ranních hodinách 

z Rožnova do Kojetína. 
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4.5.2  Regionální osobní doprava 

Regionální osobní doprava je v současné době v kraji provozována na všech tratích 

SŽDC. Na rozdíl od dálkové dopravy však není na všech regionálních linkách zaveden 

taktový provoz, přesto je u většiny následujících linek uveden přibližný interval, který 

udává alespoň rámcový obraz o „hustotě“ spojů dané linky. Interval mezi osobními 

vlaky/spoji na nejméně vytížených tratích/linkách až na pár výjimek nepřesahuje 120 

minut. Níže již následuje popis jednotlivých regionálních linek. Přehled jednotlivých 

linek dle značení O1 až O18 lze vidět dále na Obr. 14: Schematické vedení linek 

regionální dopravy ve Zlínském kraji (zdroj: vlastní). 

 

O1 (Olomouc hl.n. – Přerov –) Hranice na Moravě – Vsetín (– Horní Lideč – Střelná) 

Linka, jejíž spoje jsou vedeny přibližně v hodinovém taktu. Často je však nutné ve 

Valašském Meziříčí, případně ve Vsetíně přestupovat mezi spoji jiné linky (O16 a O17). 

V dopoledních hodinách v úseku Valašské Meziříčí – Horní Lideč dokonce vzniká 

období, kdy i tři hodiny nejede žádný spoj. Šest párů osobních vlaků denně jede také 

přes hraniční přechod do/z Púchova. 

 

O2 (Olomouc hl.n./Hranice na Moravě –) Přerov – Břeclav 

Jedna z důležitějších linek regionální dopravy s přesahem do Olomouckého 

a Jihomoravského kraje. Je vedena přibližně v hodinovém taktu, ten je v dopoledních 

hodinách prodloužen na 120 minut. O víkendech a svátcích je takt celodenně 120 

minut. Některé, zejména večerní spoje, jsou ve směru od Přerova ukončeny již ve 

Starém Městě či v Otrokovicích. V ranní a odpolední špičce vzniká v úseku Hulín – 

Staré Město díky jiným regionálním linkám (O14 a O15) interval kratší než 60 minut. 

 

O3 Otrokovice – Zlín střed – Vizovice 

Bezesporu nejdůležitější linka krajského významu zajišťující dopravní obsluhu zlínské 

aglomerace v údolí Dřevnice a Lutoninky. Linka je navíc celá součástí ZID. Spoje linky 

vytváří na trati interval 60 minut, v pracovní dny jsou vloženy posilové spoje jedoucí 

v úseku Otrokovice – Zlín střed, čímž se v tomto úseku vytváří přívětivý interval 30 

minut (celodenně). 

 

O4 Kojetín – Valašské Meziříčí 

Páteřní regionální linka Zlínského kraje. Spojuje několik významných měst okresu 

Kroměříž s Valašským Meziříčím. Přibližně polovina spojů jede v celé trase, některé 

jedou pouze v úsecích Kroměříž/Bystřice – Valašské Meziříčí, Kojetín/Kroměříž – 

Bystřice, Kojetín/Kroměříž – Osíčko, Kroměříž/Hulín – Holešov, případně Kojetín – 



 
 

57 

Kroměříž a Kroměříž – Hulín. Vzhledem k velké rozmanitosti jednotlivých relací je 

obtížné najít nějakou pravidelnost ve vedení spojů během dne. Většinou jsou ale vlaky 

vedeny takovým způsobem, aby bylo v úseku Kroměříž – Hulín dosaženo 

půlhodinového intervalu během celého dne, v úseku Hulín – Holešov půlhodinového 

intervalu během špičky, na zbylých úsecích pak hodinového intervalu. O víkendech 

a svátcích je zachován interval 60 minut na všech úsecích linky. 

 

O5 Brno hl.n. – Staré Město u Uherského Hradiště 

Linka operující převážně v Jihomoravském kraji. Tvoří ji pravidelně jedoucích 6 párů 

osobních vlaků vedených v prokladu s linkou R8 tak, aby byl na úseku Uherské 

Hradiště – Veselí nad Moravou vytvořen souhrnný takt 60 minut. 

 

O6 Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí (– Kroměříž/Kojetín) 

Jedna z nejdůležitějších linek železniční regionální osobní dopravy ve Zlínském kraji. 

Kromě Rožnova a Valašského Meziříčí zajišťují některé spoje napojení dalších 

významných měst ZK – Bystřice pod Hostýnem, Holešova, Hulína a Kroměříže. 

V úseku Valašské Meziříčí – Rožnov jezdí spoje s odstupem přibližně jedné hodiny, 

denně je zde vedeno 12 párů vlaků, o víkendech 16. Jeden spoj zajíždí do Kroměříže, 

3 do Kojetína. Naopak 2 spoje jsou vedeny z Kroměříže, 2 až z Kojetína. V úseku 

Valašské Meziříčí – Kroměříž se tímto vytváří přibližně dvouhodinový takt. Ten je dále 

proložen linkami O4 popsanými výše. 

 

O7 (Vyškov na Moravě –) Nezamyslice – Chropyně – Přerov – Olomouc 

Pro kraj prakticky nedůležitá linka zajišťující spojení stanici Chropyně v severní části 

okresu Kroměříž s Olomouckým krajem. Přímé železniční spojení Chropyně s ostatními 

městy ZK v současné době neexistuje. Osobní vlaky jsou na lince vedeny přibližně 

v hodinovém taktu, některé spoje jedou pouze v úseku Vyškov – Přerov. Přestože se 

stanice Chropyně nachází na poměrně důležité celostátní trati, vlaky vyšších kategorií 

zde nezastavují. 

 

O8 Ostrava hl.n. – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí 

Další linka, která nemá pro kraj prakticky žádný význam. Spoje jsou vedeny přibližně ve 

dvouhodinovém taktu, v ranní a odpolední špičku pracovního dne je interval zkrácen 

na 60 minut. Přibližně polovina spojů navíc začíná/končí ve Frenštátě pod Radhoštěm, 

Frýdlantu nad Ostravicí, případně Frýdku-Místku. 
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O9 (Staré Město u Uherského Hradiště –) Uherské Hradiště – Bojkovice (– Bylnice) 

Páteřní linka uherskohradišťského okresu. Přes den vytváří v úseku Uherské Hradiště – 

Bojkovice město interval 60 minut. Každý druhý spoj je prodloužen na jedné straně do 

Starého Města, na straně druhé do Bylnice, čímž v úseku Bojkovice – Bylnice vzniká 

takt 120 minut. Přeshraniční spojení ve Vlárském průsmyku je velice omezené – dva 

páry osobních vlaků jedou pouze v pátek a v neděli. 

 

O10 (Staré Město u Uherského Hradiště/Uherský Brod –) Újezdec u Luhačovic – 

Luhačovice 

Spoje této linky vytváří na trati z Újezdce do Luhačovic takt 120 minut. Některé spoje 

jsou prodlouženy do Uherského Brodu, případně do Starého Města. V ranní 

a odpolední špičce pracovních dnů jsou doplněny spoje tak, aby byl zkrácen interval na 

60 minut. 

 

O11 Luhačovice – Bojkovice 

Pouze doplňková linka se dvěma spoji vedenými v ranních hodinách z Luhačovic přímo 

do Bojkovic s úvratí v Újezdci. 

 

O12 (Hodonín –) Staré Město u Uherského Hradiště – Uherské Hradiště – Kunovice 

Opět pouze doplňková linka, jejíž spoje jsou vedeny takovým způsobem vzhledem 

k ostatním spojům jiných linek (O5, O9, O10 a O13), aby v souměstí Kunovice-

Hradiště-Staré Město vznikl přibližný souhrnný interval 30 minut. První ranní spoj této 

linky jede přímo z Hodonína úvratí ve Starém Městě. 

 

O13 (Kyjov/Strážnice –) Veselí nad Moravou – Staré Město u Uherského 

Hradiště/Bylnice/Vlárský průsmyk 

Pouze doplňková linka vytvářející na trati 340 souhrnný interval 30 minut v ranní 

špičce pracovních dní. 

 

O14 Vizovice – Bojkovice/Uherský Brod 

V GVD 2014/2015 je na této lince veden pouze jediný pár vlaků. V ranních hodinách 

pracovního dne směřuje vlak z Bojkovic přímo do Vizovic, ve večerních hodinách 

(každý den) jede vlak z Vizovic do Uherského Brodu (vždy s úvratí v Otrokovicích). Vlak 

z Vizovic je navíc zrychlen a ve zlínské aglomeraci nestaví na všech zastávkách. 
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O15 (Kojetín –) Kroměříž – Otrokovice – Zlín střed – Vizovice 

Dva páry vlaků zajišťující v pracovních dnech přímé spojení okresního města Kroměříž 

a krajského města Zlín. V ranních hodinách jedou dva vlaky z Kojetína/Kroměříže do 

Vizovic, v odpoledních (večerních) hodinách pak dva vlaky zpět z Vizovic/Otrokovic do 

Kroměříže/Kojetína. O víkendech je na této lince veden pouze jeden pár vlaků. 

 

O16 Velké Karlovice – Vsetín (– Valašské Meziříčí) 

Poměrně významná regionální linka obsluhující značný počet obcí v údolí Vsetínské 

Bečvy. Zároveň zajišťuje jejich spojení s okresním městem Vsetín. Spoje jsou vedeny 

přibližně v hodinovém taktu (12 párů denně), o víkendech jsou některé ranní 

a dopolední spoje vynechány (10 párů denně). Jeden ranní vlak vyjíždí až z Valašského 

Meziříčí. 

 

O17 (Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk –) Bylnice – Horní Lideč (– 

Vsetín/Valašské Meziříčí) 

Tato linka spojuje větší a významnější příhraniční města Zlínského kraje – Horní Lideč, 

Valašské Klobouky a Brumov-Bylnici. Linka je v úseku Bylnice – Horní Lideč vedena 

přibližně v dvouhodinovém taktu, v odpolední špičce dokonce v taktu hodinovém. 

Denně je zde v pracovní den provozováno 11 párů osobních vlaků, o víkendech pak 

o čtyři páry méně. Přibližně polovina spojů začíná/končí ve Vlárském průsmyku, 4 páry 

denně pokračují na druhou stranu do Vsetína, poslední večerní vlak z Vlárského 

průsmyku jede dokonce až do Valašského Meziříčí. Dva spoje zajíždí i k našim 

východním sousedům. 

 

O18 Zborovice – Zdounky – Kroměříž (– Hulín/Kojetín) 

Linka obsluhující v dvouhodinovém (v ranní špičku v hodinovém) taktu jihozápadní 

část okresu Kroměříž s napojením právě na okresní město. V dopoledních hodinách je 

vynechán 1 pár vlaků a interval činí dokonce 240 minut. Denně je zde vedeno 6 párů 

vlaků, v pracovní dny 8 párů. Jeden pár denně je veden do/z Kojetína, poslední večerní 

spoj ze Zborovic jede úvratí v Kroměříži přímo až do Hulína. 

 

O19 Horní Lideč – Púchov (– Žilina) 

Přeshraniční linka obsluhující na našem území kromě Horní Lidče i Střelnou. Denně ji 

tvoří 6 párů osobních vlaků jedoucích v odpoledních hodinách přibližně ve 

dvouhodinovém taktu. 
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4.5.3  Přestupní vazby 

V následující části budou stručně zhodnoceny přestupní vazby v jednotlivých 

železničních uzlech Zlínského kraje. Nejdůležitějšími uzly Zlínského kraje jsou Valašské 

Meziříčí, Hulín, Otrokovice a stanice v souměstí Staré Město-Uherské Hradiště-

Kunovice. 

 

Kroměříž 

V Kroměříži jsou obecně vzato vazby mezi tratěmi 303 a 305 poměrně dobré. Spoje 

linky O18 mají dvouhodinový takt, tudíž návaznost není zajištěna mezi všemi spoji. 

Tam kde zajištěna je, se ale přestupní doby pohybují v rozmezí 5 až 15 minut, což plně 

postačuje i pro případnou rezervu při zpoždění některého vlaku. Spoje linky O18 

většinou navazují na prodloužené spoje linky O6 a opačně. Trochu horší je situace při 

jízdě ze Zborovic do Kojetína, kdy se doba na přestup může protáhnout téměř na 

hodinu. Pro Zlínský kraj však tato relace není nikterak významná. 

 

Vsetín 

Toto okresní město se vyznačuje různorodou kvalitou přestupních vazeb během dne. 

Nejkratší přestupní doby (10 až 30 minut, obecně lepší při přestupu EC -> Os) zde 

existují při jízdě z Valašského Meziříčí směrem do Velkých Karlovic. Opačným směrem 

jsou osobní vlaky linky O16 lépe navázány opět na EC linky R2 směr Praha. Při jízdě od 

Horní Lidče do Karlovic a opačně přestupní doby sahají i ke 40 minutám, večer pak 

přesahují dokonce 60 minut. Během dne je ale rozptyl těchto časů poměrně velký. 

 

Horní Lideč 

Pohraniční stanice Horní Lideč vykazuje, podobně jako Vsetín, různé kvality 

přestupních vazeb v různých směrech. Nejméně si počkáme při jízdě ze Střelné směrem 

na sever do Vsetína a opačně. Pokud není veden přímý spoj, pohybují se čekací doby 

většinou do 10 minut. Při jízdě severojižním směrem si počkáme trochu déle. Pokud 

opět není veden přímý spoj, čekání se může prodloužit i na hodinu. Výrazněji lepší je 

však přestup EC/Os při jízdě od Vsetína do Bylnice a opačně – většinou se v Lidči 

nezdržíme déle než 5 minut. Poslední možná kombinace je při jízdě z Bylnice do Střelné 

a opačně. Čekací doby jsou zde opět poměrně dlouhé – většinou se pohybují okolo 30 

minut, v některých částech dne se blíží hodině. Tato poslední vazba ale naštěstí není 

pro Zlínský kraj příliš důležitá. 
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Bylnice 

V Bylnici nejkratší přestupní časy najdeme při jízdě z Bojkovic do Horní Lidče a opačně. 

Pohybují se většinou okolo 15 minut. Směrem na Vlárský průsmyk moc spojů nejezdí. 

Nejsou-li vedeny přímo, pohybují se čekací doby okolo půl hodiny při jízdě z Horní 

Lidče, trochu kratší jsou ve směru opačném. Při jízdě z Bojkovic do Vlárského 

průsmyku (nedojedeme-li přímo) musíme v Bylnici počkat přibližně 10 až 15 minut. 

V opačném směru jsou přestupní doby shodné. 

 

Újezdec u Luhačovic 

Přestupní časy jsou v Újezdci naprosto perfektní, a to ve všech možných relacích. 

Přípojné vlaky z/do Luhačovic odjíždí jen několik minut po téměř současném příjezdu 

osobních vlaků ze směrů Bojkovice a Uherský Brod. Jedinou nevýhodou je náchylnost 

na případná zpoždění. 

 

Otrokovice 

Celkově lepší přestupní časy v Otrokovicích jsou dány půlhodinovým intervalem linky 

O3 v úseku Otrokovice – Zlín střed. Také v odpoledních hodinách jsou doby na přestup 

většinou kratší a přívětivější. Při jízdě od Hulína do Zlína osobním vlakem si 

v Otrokovicích počkáme jen několik minut, výjimečně i téměř půl hodiny. V opačném 

směru je situace podobná, stejně tak při jízdě do Zlína ze Starého Města. Při cestě ze 

Zlína směrem na jih jsou přestupní doby v Otrokovicích takřka ideální. Osobní vlaky 

linky O3 poměrně dobře navazují i na rychlíky linek R6 a R7 (případně R4 a R5), 

zejména při cestě od/do Hulína, kdy se opět pohybují v rozmezí několika minut. Na 

spoje linky R1 jsou již návaznosti slabší, většinou však nepřekračují půlhodinu. Při cestě 

mezi Otrokovicemi a Zlínem také poměrně dobře slouží souběžně vedené trolejbusové 

linky, byť cestovní doby jsou tímto drážním vozidlem delší. 

 

Staré Město u Uherského Hradiště 

Přestupní vazby mezi osobními vlaky jsou ve Starém Městě poměrně dobře vyřešeny. 

Zejména při jízdě z Otrokovic do Uherského Hradiště a zpět se pohybují pouze okolo 

5 minut. Při jízdě od Moravského Písku jsou vazby horší, přestupní doby stoupají k 15 

až 20 minutám, z Hradiště do Písku jsou přestupní časy opět o něco kratší, jen 

výjimečně přesáhnou 20 minut. Lehce naopak pokulhávají vazby mezi rychlíky linky R6 

a osobními/spěšnými vlaky do/z Uherského Hradiště, stejně jako vazby dále na jih při 

využití spoje linky R7. 
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Uherské Hradiště-Kunovice 

Jedná se v podstatě o rozšíření předchozí stanice Staré Město u Uherského Hradiště. 

Vezmeme-li v úvahu další stanice v okolí Starého Města, vzniknou nové relace, kde 

mohou být zkoumány přestupní vazby (styky tratí 330, 340 a 341). Co se osobních 

vlaků týče, není situace nijak povzbudivá. Časy na přestup jsou enormně vysoké u relací 

Moravský Písek – Staré Město – Uherské Hradiště – Ostrožská Nová Ves a zpět, 

Moravský Písek – Staré Město – Uherské Hradiště – Uherský Brod a zpět a Otrokovice 

– Staré Město – Uherský Brod a zpět. Pohybují se většinou okolo 30 až 60 minut a je 

nutné v některých případech i dvakrát přestupovat. Jediné relace v tomto souměstí, kde 

se doby na přestup pohybují od 5 do 10 minut, jsou Otrokovice – Staré Město – 

Uherské Hradiště – Ostrožská Nová Ves a zpět a Ostrožská Nová Ves – Kunovice – 

Uherský Brod a zpět. Výrazněji lepší návaznosti ve všech relacích můžeme zpozorovat 

při kombinaci osobních vlaků a rychlíků linek R6 a R7 na tratích 330 a 341. 

 

Hulín 

Komplikovanější křižovatková stanice, kde bude pro lepší představu o návaznostech 

názornější Obr. 15 na další straně. Přípojové vazby ve schématu znázorněné nejsou 

pravidelné během dne, jedná se jen o převažující časy příjezdů a odjezdů v odpoledních 

hodinách. Písmennými zkratkami jsou označeny pouze směry vlaků, nikoliv výchozí či 

koncové stanice. 

 

Jak je vidět, přestupní vazby jsou v Hulíně celkem dobré. Mezi osobními vlaky 

a rychlíky v sudou i lichou hodinu kolem minuty 30 jsou vazby poměrně těsné, častým 

problémem naopak bývá přenášení zpoždění zejména z osobních vlaků ze směru 

Holešov na rychlíky linek R6 a R7. Pozornost by si jistě zasloužilo i zlepšení návazností 

směrem z Hulína na Holešov, které v obou těchto skupinách chybí. Na Kroměříž (od 

Kroměříže) jsou přípoje vždy bez výrazných výjimek. Kolem minuty 00 můžeme vidět 

další skupiny – tentokrát přestupní vazby mezi osobními vlaky. Zde jsou přestupní 

doby opět velice krátké a pro cestující (za předpokladu, že vlaky jedou bez zpoždění) 

atraktivní. Na skupinu osobních vlaků linky O2, obdobně jako v předchozím případě, 

chybí přípoje ze směru Holešov. Přípoje z Holešova (resp. u rychlíků směrem na 

Holešov) zde existují, nicméně nejsou pravidelné, a proto nejsou ve schématu 

znázorněny. Různé časové polohy rychlíků v sudou a lichou hodinu vycházejí 

z rozhodujícího taktového uzlu pro celý Zlínský kraj – Olomouce. 
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Obr. 15: Schematické znázornění přestupních vazeb ve stanici Hulín 

(zdroj: vlastní) 

 

Valašské Meziříčí 

Největší železniční uzel Zlínského kraje, ze kterého se můžete vydat rovnou do pěti 

směrů. Pro lepší pochopení přestupních vazeb jsem opět vytvořil Obr. 16 na další 

straně. Platí stejné poznámky jako u Hulína, tedy že přípojové vazby zde znázorněné 

nejsou pravidelné během dne, jedná se jen o převažující časy příjezdů a odjezdů 

v odpoledních hodinách. Písmennými zkratkami jsou opět označeny pouze směry vlaků, 

nikoliv výchozí či koncové stanice. 

 

Zde už návaznosti lehce pokulhávají. Poměrně kompaktní skupinu najdeme v lichou 

hodinu kolem minuty 20, kde se sjíždí vlaky ze všech pěti směrů. Chybí pouze 

návaznost na osobní vlak ve směru Hranice na Moravě, přestupy tímto směrem ale 

vzhledem k blízkosti hranic kraje nejsou pro obsluhu Zlínského kraje zásadní. Případně 

je možno využít vlak kategorie EC s odjezdem právě L:20. Částečně podobnou skupinu 

lze najít v sudou hodinu – vlaky z regionálních tratí se sjíždí v podobné minuty jako 

v hodinu lichou, osobní vlaky linky O1 směr Vsetín mají pobyt delší o cca 6 minut, 

osobní vlaky směr Lhotka jedou o něco později než v hodinu lichou a přestupní doby 

jsou tedy opět o něco delší a méně atraktivní. Poměrně velkým problémem, který se 

spíše týká přepravních vazeb mezi Zlínským krajem a kraji ostatními, je poloha spojů 
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linky R2 v sudou hodinu. Pro cestující, kteří dojedou z Prahy, Olomouce, či Hranic 

nejsou pravidelně zajištěny přípoje ani jediným směrem. 

 

Obr. 16: Schematické znázornění přestupních vazeb ve stanici Valašské Meziříčí 

(zdroj: vlastní) 

 

4.6  Nákladní doprava 

Zlínský kraj lze obecně charakterizovat jako území s nevyrovnanou přepravní činností, 

co se přepravních výkonů v nákladní dopravě týče. V roce 2007 se nakládka (podej) 

pohybovala okolo 3,25 mil. tun, vykládka (dodej) okolo 4,01 mil. tun. Celkově se Zlínský 

kraj řadí mezi celorepublikový průměr co do objemu nákladní přepravy, dlouhodobě na 

špici se drží Moravskoslezský a Ústecký kraj, kraje Liberecký a Vysočina naopak 

zaujímají místa na opačné straně tohoto žebříčku. Nejvytíženější železniční stanicí 

v kraji je Lhotka nad Bečvou (trať 280) následovaná Lípou nad Dřevnicí (331), 

Otrokovicemi (330, 331), Zlínem (331), Starým Městem (330, 341) a Kroměříží (303, 

305). Ve vykládce převládají tekutá a plynná paliva (25 %), hnědé uhlí (23 %), 

kontejnery (20 %), prázdné vozy přepravců (6 %) a chemické výrobky (5 %), v nakládce 

naopak prázdné vozy přepravců (29 %), kontejnery (24 %), chemické výrobky (12 %), 

železný šrot (12 %) a dřevo a výrobky z něj (7 %). Hlavní vlakotvornou a seřaďovací 

stanicí v oblasti je Přerov [OLK] (tratě 330, 300, 270). 

 

Z hlediska nákladní dopravy je nejzatíženějším úsekem ve Zlínském kraji část II. TŽK 

Nedakonice – Břest. Denně tímto úsekem projede několik desítek nákladních vlaků, 

z nichž největší počet tvoří tranzitující vlaky. Nejčastější tranzitní přepravní komoditou 
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(zejména mezi Ostravskem/Polskem a Rakouskem) jsou uhlí, koks, automobily 

a ocelářské zboží. Dalším velice vytíženým úsekem je trať č. 280 se svým hraničním 

přechodem se Slovenskou republikou poblíž Horní Lidče. Nejčastěji přepravovanou 

komoditou Lyským průsmykem jsou opět uhlí a automobily, dále pak písky, železný 

šrot, cement, vápence či papírenské výrobky. 

 

Vezmeme-li v úvahu pouze nákladní přepravu, která má zdroj/cíl ve Zlínském kraji, 

hraje důležitou roli chemický průmysl. Jeden z nejvýznamnějších chemických závodů 

v kraji, DEZA a.s. Valašské Meziříčí, s přípojovou stanicí Lhotka nad Bečvou potřebuje 

k vyrobení chemického spotřebního zboží černouhelné dehty, které jsou do továrny 

dopravovány právě po železnici. Podobně je na tom i společnost FATRA v Napajedlích 

nebo BARUM v Otrokovicích, kde probíhá návoz kaučuku, po železnici jsou odtud 

přepravovány gumárenské výrobky. Sklad pohonných hmot u obce Osíčko na trati 303 

je taktéž obsluhován železniční vlečkou z nedaleké stejnojmenné stanice. 

 

Druhé místo co do celkového objemu nakládky a vykládky zaujímá po Lhotce nad 

Bečvou Lípa nad Dřevnicí na trati č. 331. V její blízkosti se od roku 1995 nachází 

kontejnerové překladiště společnosti METRANS a.s., kde je ročně naloženo kontejnery 

několik tisíc železničních vagónů. Železnici k dopravě plechových obalů pro své výrobky 

využívá i společnost HAMÉ, materiály pro železniční i jiné dopravní stavby v České 

republice i ve světě se naopak nakládají v Uherském Ostrohu (firma ŽPSV a.s.). Na 

regionálních tratích (např. 303, 282) se nejvíce nakládá dřevo, trať č. 305 je zase 

zajímavá nakládkou ropy. 

 

Jak je z předchozích odstavců vidět, významnější nákladní přeprava se uskutečňuje 

pouze na hlavních koridorech 280 a 330. Na ostatních tratích (snad jen s výjimkou 

úseku trati 331 Otrokovice – Lípa n/Dřevnicí) má nákladní doprava charakter svozu 

a rozvozu místní zátěže a je zaměřená na obsluhu průmyslových a hospodářských 

areálů formou manipulačních, případně omezeným počtem průběžných nákladních 

vlaků. V budoucnu lze očekávat nárůst nákladní dopravy na trati č. 303 v úseku Hulín – 

Holešov v souvislosti se zprovozněním Strategické průmyslové zóny Holešov. Z tohoto 

důvodu bude nutné i zkapacitnění této trati, která by v současném stavu nedovolila 

zavedení dalších nákladních vlaků, případně by výrazně omezila osobní dopravu. 

Taktéž zkapacitněním trati 331 bude umožněn růst přepravy kontejnerového 

překladiště společnosti METRANS v Lípě. 
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5  Strategické a koncepční dokumenty 

Na následujících stranách jsou vypsány rozvojové, koncepční a strategické dokumenty, 

které se týkají Zlínského kraje a železniční dopravy v něm. U každého takového 

dokumentu jsou dále popsány konkrétní záměry na železnici (náměty, provozní 

záležitosti, stanice, traťové úseky apod.), kterými se autoři zabývají a které doporučují 

k případné realizaci. 

 

5.1  Politika územního rozvoje (aktualizace z 15. 4. 

2015) 

Tento důležitý dokument vymezuje v kapitole Koridory a plochy dopravní 

infrastruktury koridory konvenční železniční dopravy. Mezi ty patří koridor 

s označením C-E40b, který je vymezen v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí 

– Vsetín – Horní Lideč – SK (Púchov). Důvodem je dodržení závazků ČR jako signatáře 

mezinárodních dohod AGC a AGTC. Trať je taktéž součástí sítě TEN-T. Dalším 

definovaným koridorem konvenční železniční dopravy je koridor ŽD1 v trase Brno – 

Přerov s větví na Kroměříž – Otrokovice – Zlín – Vizovice. Důvodem je vytvoření 

koridoru pro rychlou kapacitní dopravní cestu, kde se očekává vysoká intenzita osobní 

dopravy. Dalším důvodem pro vymezení je zavedení dopravy šetrnější k životnímu 

prostředí do oblastí se zvýšenou ochranou přírody a krajiny. Ministerstvo dopravy je 

tímto pověřeno do 30. 9. 2015 připravit vymezení koridoru ŽD1. V aktualizaci Politiky 

územního rozvoje z dubna 2015 se již dále nepočítá s prodloužením trati 331 z Vizovic 

dále na Valašskou Polanku. 

 

5.2  Zásady územního rozvoje ZK (aktualizace 

z roku 2012) 

Zpřesňují koridor ŽD1 na území kraje a vymezují proto koridor tvořený tratěmi č. 300 

(Brno – Kojetín –) Chropyně – (Přerov), č. 303 (Kojetín –) Bezměrov – Kroměříž – 

Hulín a č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice (dále uvedeno ve Veřejně prospěšných 

stavbách pod označením Z01, Z02 a Z03). Dále vymezují jako územní rezervu koridor 

konvenční železnice Prodloužení tratě č. 331 Vizovice – Valašská Polanka s napojením 

na trať č. 280. V rámci ŽD1 navrhují ZÚR ZK modernizaci a zkapacitnění stávající trati 
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č. 300, modernizaci, elektrizaci a zdvoukolejnění části trati č. 303 Kojetín – Hulín 

a modernizaci, elektrizaci a částečné zdvoukolejnění trati č. 331 (dvoukolejná část 

z Otrokovic do Zlína). 

 

V kapitole Plochy nadmístního významu jsou stanovena území obcí vhodná pro 

umístění zařízení kombinované dopravy nadmístního významu (překladiště a logistická 

centra): Hulín, Otrokovice, Staré Město a Valašské Meziříčí. 

 

V kapitole věnované Veřejně prospěšným stavbám pro dopravní infrastrukturu jsou 

(v návaznosti na PÚR) definovány šířky těchto koridorů: 

 Z01 Modernizace úseku Otrokovice – Zlín – Vizovice, šířka 120 m 

 Z02 Modernizace úseku Bezměrov – Hulín, šířka 120 až 300 m 

 Z03 Modernizace úseku (Brno – Kojetín –) Chropyně – (Přerov), šířka 120 m 

 

ZÚR ZK dále v souladu s Generelem dopravy Zlínského kraje vymezují železniční tahy 

nadmístního významu: 

 Trať č. 280 Hranice na Moravě – Horní Lideč 

 Trať č. 283 Horní Lideč – Bylnice 

 Část trati č. 303 Hulín – Valašské Meziříčí 

 Trať č. 323 Ostrava – Valašské Meziříčí 

 Trať č. 340 Brno – Uherské Hradiště 

 Trať č. 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk/Luhačovice 

 

Dále jsou sledovány modernizační úpravy a elektrizace na těchto úsecích: 

 Trať č. 280 - modernizace na minimálně 120 km/h 

 Trať č. 303 - elektrizace a modernizace úseku Hulín – Valašské Meziříčí 

 Trať č. 340 - modernizace celého úseku na území ZK 

 Trať č. 341 - elektrizace a modernizace v úseku Staré Město – Luhačovice 

 

Potenciálně vhodnými úseky pro provozování lehké kolejové dopravy s pravidelným 

intervalem, optimalizovanou nabídkou a kvalitními dopravními službami jsou: 

 Trať č. 331 (výhledově i do Valašské Polanky) 

 Trať č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm 

 Trať č. 282 Vsetín – Velké Karlovice 

 Trať č. 303 Kroměříž – Bystřice pod Hostýnem 

 Trať č. 340 Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště 

 Trať č. 341 Staré Město – Luhačovice 
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5.3  Memorandum o spolupráci při řešení dopravní 

obslužnosti a využití železniční infrastruktury ve 

Zlínském kraji (2003) 

Podepsáno bylo mezi Českými drahami a Zlínským krajem. Hlavními cíli jsou podpora 

rozšíření IDS s konečným celoplošným pokrytím, postupná obnova a modernizace 

vozového parku, spolupráce se SŽDC při budování nových zastávek v místech poptávky, 

podpora a spolupráce v prosazení prodloužení trati 331 z Vizovic na Valašskou Polanku 

a elektrizace důležitých tratí s cílem propojit Zlín s významnými centry sousedních 

krajů. Mezi další podpůrné činnosti by měl patřit rozvoj služeb (např. půjčovny 

bicyklů,…) a optimální možnosti kombinované dopravy. 

 

5.4  Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji 

(2004) 

Dle druhé části dokumentu, zabývající se koncepcí kolejové dopravy, jsou jako hlavní 

záměry k následnému řešení identifikovány tyto stavby: 

 Zkapacitnění trati č. 331 Otrokovice – Vizovice 

 Vybudování terminálu VHD ve Zlíně 

 Příprava projekčních a průzkumných prací na dostavbu tratě Vizovice – 

Valašská Polanka 

 Optimalizace trati č. 303 

 Optimalizace trati č. 283 

 Opravy a rekonstrukce vybraných výpravních budov, přednádražních prostorů; 

zřízení či opravy zastávek 

 

Je navrhována i etapizace dostavby kolejové dopravní infrastruktury na území kraje 

(viz Obr. 17 na další straně). 
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Obr. 17: Etapizace dostavby kolejové dopravní infrastruktury ve Zlínském kraji 

(zdroj: Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji) 

 

 

Obr. 18: Výhledové traťové rychlosti na úsecích ve Zlínském kraji 

(zdroj: Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji) 
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Dalším zajímavým obrázkem je výhledový stav rychlostí na území Zlínského kraje (viz 

Obr. 18 na předchozí straně). Zde vidíme, že výhledových rychlostí dle Obr. 14 je 

dosaženo pouze na tratích 330, 340 a částečně i na trati 283 (rozdíl 10 km/h). Zbytek 

infrastruktury by měl projít optimalizací, případně lépe modernizací, aby bylo dosaženo 

požadovaných rychlostí. 

 

Závěrem tento dokument (ve třetí části nazvané Studie proveditelnosti) řeší podrobně 

i zkapacitnění trati Otrokovice – Vizovice, stejně podrobně se pak zabývá i dostavbou 

úseku Vizovice – Valašská Polanka. 

 

5.5  Deklarace o spolupráci při řešení rozvoje 

železniční infrastruktury a dopravní obslužnosti ve 

Zlínském kraji (2005) 

Spolupráce Zlínského kraje a SŽDC, na základě které by měla veřejná doprava sloužit 

jako alternativa k IAD, páteří by měla být doprava železniční doplněná dopravou 

linkovou, cyklistickou a městskou hromadnou. Mezi důležité body obsažené v deklaraci 

dále patří: 

 Bude vycházeno ze schváleného Generelu dopravy Zlínského kraje 

 Prioritní projekt Rekonstrukce, zkapacitnění a elektrizace trati Otrokovice – 

Zlín střed 

 Prioritní projekt Rekonstrukce, zkapacitnění a elektrizace trati Zlín střed – 

Vizovice 

 Rekonstrukce stanice Zlín střed 

 

Další projekty řešeny na základě dohod. Prioritou by mělo být i vytvoření předpokladů 

pro vybudování kvalitního IDS ve ZK, a to prostřednictvím zlepšování parametrů 

železniční infrastruktury, výstavby zastávek a terminálů v místech zvýšené poptávky, 

výhledového využití lehké kolejové dopravy s vazbou na železniční infrastrukturu. Dále 

je sledováno zhodnocení možnosti rozšíření stávající železniční sítě v návaznosti na 

východní část kraje s cílem propojit dva důležité železniční koridory 280 a 330. 

 



 
 

72 

5.6  Strategický obchodní plán pro rozvoj železniční 

dopravy v ČR – Zlínský kraj (2008) 

Považuje za důležité zkapacitnění páteřních jednokolejných tratí ZK s cílem zlepšení 

podmínek pro konstrukci grafikonu vlakové dopravy. Kromě připravovaného úseku 

Otrokovice – Vizovice se jedná o trať č. 303 v celém úseku Kojetín – Valašské Meziříčí. 

Zmiňuje i dlouhodobý záměr prodloužení trati č. 331 do Valašské Polanky s významem 

jak pro osobní, tak i nákladní dopravu. Příležitosti pro dálkovou dopravu existují po 

modernizaci a zkapacitnění trati č. 300 a po optimalizaci trati z Kojetína až do Ostravy 

(zavedení relace Brno – Kojetín – Hulín – Otrokovice – Zlín). Jako omezující úseky pro 

regionální dopravu vidí autoři dokumentu tratě Otrokovice – Zlín (– Vizovice) a Kojetín 

– Bystřice pod Hostýnem (– Valašské Meziříčí). Příležitosti pro nákladní dopravu jsou 

v napojení nově vznikajících průmyslových zón (Holešov, Hulín, Lešná, Zlín). 

 

V závěru dokumentu jsou shrnuty rozvojové záměry z Harmonogramu výstavby 

dopravní infrastruktury, ze Zásad územního rozvoje ZK a z dokumentů SŽDC. Jedná se 

například o elektrizaci trati č. 331 Otrokovice – Vizovice (HVDI), optimalizaci úseku 

Hulín – Holešov (HVDI), rekonstrukci koleje trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod 

Radhoštěm (SŽDC), elektrizaci trati Kojetín – Val. Mez. (SŽDC), rekonstrukci koleje 

v úseku Bylnice – Horní Lideč (SŽDC), rekonstrukci žst. Vsetín (SŽDC), rekonstrukci 

úseku Újezdec u Luhačovic – Luhačovice (SŽDC) či rekonstrukci žst. Valašské Meziříčí 

(SŽDC). 

 

Dokument shrnuje parametry modernizace, dílčího zdvoukolejnění a elektrizace trati 

č. 331 Otrokovice – Vizovice. Navrhovaná traťová rychlost by měla být do 100 km/h, 

třída zatížení D4, minimální poloměr oblouku 300 m, délka nástupišť minimálně 170 

m. Trolejové vedení bude napájeno stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV, 

zabezpečovací zařízení bude 3. kategorie, odhadované investiční náklady jsou 

stanoveny na 3,3 mld. Kč (dle HVDI z roku 2008), doba výstavby přibližně 6 let. 

 

Shrnuje i údaje o Baťově dráze, která by mohla být využívána pro dopravu regionální 

(např. relace Valašské Meziříčí – Vsetín – Zlín – Otrokovice), dálkovou (spojení se 

Slovenskem) i nákladní. Nová trať by byla přibližně 18 km dlouhá, jednokolejná, 

elektrizovaná s nejvyšší traťovou rychlostí 90 km/h. Možná místa zastavení v zast. 

Lutonina, žst. Jasenná, zast. Ublo, zast. Bratřejov, zast. Pozděchov a žst. Prlov. Před 

Valašskou Polankou by byl kolejový triangl pro zaústění jak do Vsetína, tak do Horní 
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Lidče. Počítá se se dvěma tunely – dl. 910 m u Pozděchova a dl. 320 m u Valašské 

Polanky. 

 

5.7  Generel dopravy Zlínského kraje (aktualizace 

2009/2010) 

Autoři tohoto dokumentu doporučují přednostně realizovat záměry na trati č. 331, 

konkrétně jde o částečné zdvoukolejnění v úseku Otrokovice – Zlín střed, elektrizaci 

celého úseku a zvýšení únosnosti v úseku Otrokovice – Lípa nad Dřevnicí. Dále je 

doporučena modernizace trati č. 303 a elektrizace úseku Kojetín – Hulín. Potenciál vidí 

autoři v zavádění nových vlakových spojení regionální dopravy, případně dálkové 

osobní dopravy. Další zde navržené záměry jsou: 

 Modernizace trati č. 280 pro traťovou rychlost 120 km/h 

 Zdvoukolejnění a modernizace trati č. 300 

 Elektrizace tratí 281 a 282 

 Vybudování nových zastávek na trati 303 (v Hulíně, Holešově, Bystřici,…), 

případně posuny zastávek (Branky na Moravě) 

 Elektrizace trati č. 341 

 

5.8  Strategie rozvoje Zlínského kraje pro léta 2009 

– 2020 

Ve třetím ze čtyř pilířů, na nichž stojí konkurenceschopnost ekonomiky i kvalita života 

ve Zlínském kraji, je definován cíl, dle kterého se ZK stane významnou dopravní 

meziregionální destinací. V rámci tohoto cíle je definován úkol modernizovat železniční 

infrastrukturu. Je tedy počítáno s modernizací, elektrizací či rekonstrukcí páteřních 

tratí ZK: 

 Trať č. 280 v celém úseku 

 Trať č. 331 v celém úseku 

 Trať č. 303 v celém úseku 

 

Výsledkem by mělo být zvýšení traťových rychlostí a zkrácení jízdních dob vlaků. Dále 

se počítá i s rekonstrukcí vybraných mostů, tunelů, přejezdů, zastávek a stanic v kraji. 
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5.9  Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj 

na léta 2012 – 2016 

Jako potřebnou vidí modernizaci trati č. 280 a trati č. 331. Vzhledem k větší vzdálenosti 

navrhované trasy od sídel je však sporná potřebnost prodloužení trati č. 331 z Vizovic 

na Valašskou Polanku. Zlepšení v obsluze dotčeného území drážní dopravou by tedy 

nebylo nijak významné. 

 

5.10  Dopravní sektorové strategie 2. fáze 

(sekundární verze, 2013) 

Dokument shrnuje rozvojové záměry ze ZUR ZK včetně VPS a optimalizací jednotlivých 

tratí. Pozitivním faktem je, že ve Zlínském kraji nejsou žádné regionální železniční trati 

s finanční efektivitou F (stav, kdy poměr výnosů a nákladů z hlediska provozovatele 

dráhy je nižší než 0,15). Z hlediska dostupnosti krajů z pohledu napojení na dopravní 

infrastrukturu se Zlínský kraj umístil poměrně dobře. Dostatečné napojení na silniční 

i leteckou infrastrukturu zde je, na železniční je však napojení jen částečné. 

 

Krajským nedostatkem v podobě nemodernizovaného úseku na síti TEN-T je trať 

Hranice na Moravě – Horní Lideč (kategorie CORE (F)). Stejně tak nemodernizován 

v rámci tzv. rychlých spojení je úsek Brno – Přerov (kategorie CORE (P)). V úseku 

Holubice – Přerov je též omezená traťová třída zatížení – C3. Pro regionální dopravu 

(a z hlediska přestupních vazeb železnice - ostatní druhy veřejné dopravy) je zásadním 

nedostatkem absence terminálu VHD ve Zlíně. Dále jsou v dokumentu definovány 

úseky s nedostatečnou kapacitou (posuzováno z hlediska dopravní špičky, 

z celodenního pohledu, z pohledu konstrukce GVD a také z hlediska objednatele 

dopravy). Na území kraje jde o úseky: 

 Brno – Přerov (ve špičku, celodenně, z pohledu GVD i objednatele) 

 Kroměříž – Hulín – Holešov (– Val. Mez.) (z pohledu objednatele) 

 Vizovice – Zlín – Otrokovice (celodenně i z pohledu objednatele) 

 Bojkovice – Kunovice (celodenně i z pohledu objednatele) 

 

Pro relaci Brno – Zlín přes Kojetín vidí autoři dokumentu zejména následující 

omezující úseky: Otrokovice – Zlín a Kojetín – Kroměříž – Hulín – Holešov – Val. Mez. 

Tratě doporučené k prověření z hlediska racionalizačních opatření jsou Ostrava – Val. 

Meziříčí a Val. Meziříčí – Kojetín. Z dlouhodobých záměrů ZK je zmíněno propojení 
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tratí 331 a 280 skrze Baťovu dráhu. Identifikovány jsou i relace, u nichž je vysoký 

potenciál převedení dopravy z IAD na VHD: 

 Valašské Klobouky <–> Vsetín 

 Luhačovice <–> Uherské Hradiště 

 Bystřice p/Hostýnem <–> Uherské Hradiště 

 Uherské Hradiště <–> Kroměříž 

 

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice, jakožto stavba mimo síť TEN-T, 

je zde navržena k realizaci z Operačního programu Doprava II a z národních prostředků 

v období 2014 – 2020 (2023). Náklady jsou odhadnuty na 3,4 mld. Kč, realizace 

předpokládána v období 2016 – 2019. Stavba je zařazena jako prioritní z důvodu 

vysokého potenciálu z pohledu navýšení přeprav v osobní, resp. nákladní dopravě. Pod 

náhradní stavby k realizaci z OPD II a z národních prostředků v období 2014 – 2020 

(2023) spadají dvě stavby. První je modernizace a elektrizace trati Kojetín – Hulín – 

Holešov. Náklady této stavby byly odhadnuty na 3,5 mld. Kč, její realizace je nejdříve 

možná od roku 2018. Další zahrnutou stavbou je i druhá etapa modernizace trati Brno 

– Přerov v úseku Nezamyslice – Chropyně – Přerov. Zde jsou náklady odhadnuty na 

12,2 mld. Kč, realizace možná po roce 2020. 
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6  Přepravní vazby 

6.1  Statistika vyjížďky do zaměstnání a škol  

Tato část se bude zabývat jedním z hlavních témat diplomové práce – vyjížďkou do 

zaměstnání a škol (a z ní vzešlou teoretickou přepravní zátěží na jednotlivých tratích), 

dopravní dostupností mezi jednotlivými obcemi vyjížďky a dojížďky a také porovnáním 

dopravní nabídky (linkového vedení) s poptávkou. K tomuto účelu byla vytvořena 

Tabulka vyjížďky a dopravní dostupnosti, která je pro svou obsáhlost zařazena jako 

příloha této závěrečné práce. Dále již následuje popis sestavování tabulky a její 

zhodnocení. 

6.1.1  Metodika vytváření a popis tabulky 

V tabulce jsou z pohledu vyjížďky zkoumány všechny obce na území Zlínského kraje, 

které disponují železniční stanicí, či zastávkou. Jako bonus jsou přidány stanice 

a zastávky na potenciálním prodloužení trati 331 z Vizovic na Valašskou Polanku (tyto 

stanice/zastávky jsou uvedeny v závorce). V prvním a druhém sloupci jsou tedy 

uvedeny názvy všech zastávek a stanic na území kraje včetně docházkové vzdálenosti 

k nim z center příslušných obcí. Centrem obce se v tomto případě rozumí obecní úřad, 

není-li uvedeno jinak. Docházkové vzdálenosti byly změřeny pomocí serveru mapy.cz 

a jsou zaokrouhleny na 50 m. 

 

V dalších dvou sloupcích jsou uvedeny obce, kam se z obce v prvním sloupci vyjíždí 

a jaký počet stálých obyvatel tímto směrem vyjíždí. Za lomítkem je uveden procentuální 

podíl daného čísla na celkovém počtu osob vyjíždějících z dané obce (uvedené v prvním 

sloupci). Je také důležité zmínit, že ve třetím sloupci jsou pro potřeby této práce 

uvedeny pouze ty obce, ve kterých je nějaká železniční stanice, nebo zastávka. Součty ve 

čtvrtém sloupci tedy obvykle nedávají 100 %, neboť zbytek obyvatel vyjíždí například do 

zahraničí, do obce bez stanice/zastávky, případně jsou proudy pravidelných cestujících 

zanedbatelně malé. Procentuální podíly jsou zaokrouhleny na celá čísla, tedy zvlášť při 

menších hodnotách mohou být mírně zavádějící. Šedě jsou odlišeny ty destinace, které 

se nachází mimo území Zlínského kraje a nejsou tedy v tabulce dále zkoumány. Údaje 

o počtu vyjíždějících jsou převzaty z Dojížďky za prací a do škol ve Zlínském kraji (na 

základě SLDB 2011). Vyjížďku z některých stanic/zastávek nešlo zkoumat také proto, že 

údaje ze SLDB se týkají jednotlivých obcí a některé obce mají na svém území i více 
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stanic/zastávek. V tomto případě je vyjížďka zkoumána ze stanice/zastávky s názvem 

nejvíce podobným názvu obce, případně ze stanice/zastávky pro obec nejdůležitější. 

 

Další sloupec již zkoumá dopravní nabídku mezi příslušnými obcemi ve stejném řádku. 

Před lomítkem je uvedeno, zda během dne existuje přímé vlakové spojení mezi danými 

destinacemi. Přímé spojení musí být během dne možné více než jedním spojem, aby 

bylo v kolonce uvedeno ANO. Za lomítkem potom následuje časový údaj o taktu (v době 

odpolední) mezi danými stanicemi/zastávkami. Jede-li mezi danými obcemi více linek, 

je uveden takt souhrnný. Stejně jako v kapitole 4.5 jsou i zde hodnoty taktů v mnoha 

případech přibližné, na mnoha tratích totiž pevné časové polohy spojů jedné linky 

chybí. Stejně tak se doby taktu mohou lišit během dne (v ranní špičku budou i kratší, 

kolem poledne spíše delší), případně o víkendu. Údaje vychází ze současného GVD 

2014/2015. 

 

Poslední tři sloupečky ukazují cestovní doby mezi danými destinacemi při použití 

různých dopravních prostředků. V případě vlaků a autobusů jsou uvedeny vždy 

nejkratší možné časy během dne. Tedy existuje pravděpodobnost, že cestovní doba zde 

uvedená se může (někdy i výrazněji) lišit při použití různých spojů/linek. Cestovní doby 

autobusů byly zjištěny pomocí serveru idos.cz, v obcích byly vybrány vždy nejdůležitější 

autobusové zastávky (většinou jde o autobusová nádraží, případně o zastávky v blízkosti 

obecních úřadů či centrálních náměstí). Pokud je v kolonce pro autobus za časovým 

údajem hvězdička, znamená to, že je nutno přestoupit, tedy že přímé autobusové 

spojení zpravidla není možné. Časy pro automobily jsou zjištěny pomocí mapového 

serveru mapy.cz a jedná se vždy o nejkratší možnou cestovní dobu mezi obecními úřady 

příslušných obcí. Údaj je tedy taktéž pouze teoretický (za předpokladu minimálního 

zdržení v kolonách, při uzavírkách apod.). 

 

Zvláštností tabulky jsou někdy kratší cestovní doby autobusem než autem. Velice časté 

je to v případě úseku podél trati 303. Toto lze vysvětlit například polohou autobusových 

nádraží/zastávek v jednotlivých obcích, nadsazenými cestovními dobami v jízdních 

řádech linkových dopravců, případně zaokrouhlováním jízdních dob pro automobily na 

serveru mapy.cz. 

6.1.2  Zhodnocení tabulky 

Na následujících řádcích budou popsány stručné závěry z analýzy Tabulky vyjížďky 

a dopravní dostupnosti. Vzhledem k velkému rozsahu tabulky by podrobnější analýza 
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byla časově velmi náročná a výstupy by zabraly několikanásobně větší počet stránek 

diplomové práce. 

 

Při zkoumání jednotlivých měst/vesnic a jejich vlakového spojení s místy dojížďky 

vychází většina obcí v kraji poměrně dobře. Jako obecně nejhorší nedostatek se jeví 

nedostatečné spojení s krajským městem (platí především pro severní, jižní a východní 

oblast kraje), což je zapříčiněno polohou Zlína v železniční síti. Zcela nejhůře je na tom 

stanice Chropyně. Ta nemá přímé vlakové spojení ani s jedním místem pravidelné 

dojížďky ve Zlínském kraji a navíc je zde poměrně značná docházková vzdálenost mezi 

centrem a stanicí. Spíše podprůměrné vlakové spojení mají i další města/vesnice, 

zejména se paradoxně jedná i o stanice a zastávky na trati 330 (Břest, Huštěnovice, 

Kostelany, Napajedla, Nedakonice), kterým chybí přímé spojení se Zlínem a Uherským 

Hradištěm. Špatné spojení vykazují tradičně i obce na východě kraje u hranic se 

Slovenskem – Štítná nad Vláří, Valašské Klobouky nebo Slavičín. Spíše špatně je na 

tom i krajské město, které má vzhledem ke své poloze na trati 331 omezená přímá 

spojení, dokonce i s ostatními okresními městy kraje. Z ostatních větších měst je na tom 

nejhůře Kroměříž, které citelně chybí přímé spoje například s Otrokovicemi či Zlínem 

(ačkoliv několik málo přímých spojů zajišťuje linka O15). 

 

Většina obcí v kraji má ale spojení s místy dojížďky poměrně příznivé. S místy, kam 

vyjíždí největší procento lidí, mají většinou přímá železniční spojení, k úplné 

dokonalosti chybí většinou jen několik málo přímých linek, případně je nejvíce 

odpuzujícím faktorem velká docházková vzdálenost ke stanici/zastávce. Mezi takto 

zhodnocené obce v kraji jich můžeme zařadit přibližně 35, za všechny například 

Bojkovice, Bystřici pod Hostýnem, Holešov, Kunovice, Luhačovice, Ostrožskou Novou 

Ves, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Staré Město, Uherské Hradiště, Vizovice či 

Vsetín. Dále sem můžeme zařadit stanice a zastávky na trati 282, kde z velké části chybí 

přímé spojení s Valašským Meziříčím (ačkoliv tento nedostatek částečně suplují spíše 

lepší přestupní vazby na/z vlaků EC linky R2, potažmo R3). 

 

Poslední skupinou jsou obce, které vykazují výtečné vazby (železniční dopravou) s místy 

vyjížďky. Pokud u těchto obcí chybí přímé spojení, jedná se většinou o Zlín, což ovšem 

ve většině případů poměrně slušně supluje autobusová doprava. Přímé spojení se 

Zlínem není většinou možné, případně by bylo krajně nevýhodné jeho zavedení (časová 

náročnost, chybějící infrastruktura). Do této nejlepší kategorie spadá taktéž přibližně 

35 stanic a zastávek na území kraje, z nejvýznamnějších například Horní Lideč, Hulín, 

Lípa, Osíčko, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Valašská Polanka, Valašské Meziříčí či 
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Želechovice nad Dřevnicí. Dále je sem možné zařadit spoustu menších obcí (Bezměrov, 

Hostětín, Hradčovice, Jankovice, Jarohněvice, Leskovec, Loukov, Nezdenice, Police, 

Popovice, Střelná, Šelešovice, Třebětice, Valašská Polanka či Valašské Příkazy), které 

mají většinou pouze málo významných obcí dojížďky, a přímé vlakové spojení se všemi 

vesměs existuje (případně chybí přímé spojení jen s méně významnými obcemi 

vyjížďky). Největším problémem u obcí v této kategorii je opět větší docházková 

vzdálenost ke stanicím/zastávkám (Loukov, Rajnochovice, Střítež nad Bečvou, Uherský 

Ostroh), případně dlouhý interval 120 minut mezi jednotlivými spoji (Bohuslavice nad 

Vláří, Hostětín, Jarohněvice, Šelešovice, Zborovice). Řešením by mohlo být zkrácení 

intervalu v případě opodstatnění (zvýšená poptávka), případně posun míst zastavení 

osobních vlaků, je-li to z hlediska polohy trati, infrastruktury a konfigurace terénu 

možné. 

 

Na základě této Tabulky vyjížďky a dopravní dostupnosti byl sestaven i kartogram na 

další straně této práce (Obr. 19: Kartogram teoretického zatížení jednotlivých tratí ZK 

občany vyjíždějícími do zaměstnání a škol). Nejedná se o skutečné zatížení 

jednotlivých tratí – jde o teoretické (potenciální) zatížení v případě, že by všichni lidé 

vyjíždějící do škol a zaměstnání popsaní v závěrečné tabulce (pouze vnitrokrajská 

spojení) použili pro dopravu železnici. Samozřejmě byli do výsledného kartogramu 

započítáni pouze ti cestující, pro něž není spojení vlakem extrémně nevýhodné. 

V případě převažující časové výhodnosti u autobusového spojení, či výrazné výhodnosti 

individuální dopravy je předpokládáno, že tito cestující využijí spíše nekolejovou 

dopravu. Hodnoty z tabulky byly pro potřeby kartogramu vynásobeny dvojkou – tedy 

cestující použijí vlak směrem do zaměstnání/školy i zpátky domů. 
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6.2  Skutečné přepravní vztahy 

V této podkapitole budou pro srovnání s Tabulkou vyjížďky a dopravní dostupnosti 

(zařazenou jako příloha na konci diplomové práce) a s kartogramem na Obr. 19 

uvedeny skutečné přepravní vazby a zatížení jednotlivých tratí ve ZK. Počty cestujících 

byly primárně získány z přepravních průzkumů a ze soukromých průzkumů 

majoritního českého železničního dopravce. Údaje se z velké části budou týkat roku 

2008. Prvním důvodem je nedostupnost údajů aktuálních, druhým důvodem je menší 

časový odstup roků 2008 a 2011, kdy bylo provedeno poslední celostátní SLDB a na 

základě kterého byla sestavena již zmíněná tabulka na konci práce a kartogram na Obr. 

19. 

 

Celkově nejzatíženější tratí je trať č. 341 s 2,3 mil. přepravených cestujících za rok 

2008. Těsně za ní následují tratě č. 330 a 331 se 2,1 mil. cestujících a trať 303 se 2 mil. 

přepravených cestujících. S odstupem pak následuje celostátní trať 280 s 1,5 mil. 

cestujících za rok 2008. Ostatní tratě se pohybují pod půl milionem přepravených 

cestujících za rok a následují sestupně za sebou: 282, 281, 340, 283 a nejméně 305. 

Toto pořadí skutečného zatížení jednotlivých tratí ve ZK také víceméně odpovídá 

teoretickému zatížení jednotlivých tratí patrnému z Obr. 19. 

 

Co se týká konkrétních traťových úseků, jsou nejvíce a nejméně zatížené úseky shrnuty 

v následující tabulce (další strana práce). Počty cestujících jsou průměrem let 2007 

a 2008 a zahrnují jak objemy v regionální, tak i dálkové dopravě. Hodnoty se tak 

mohou více lišit od hodnot uvedených v kartogramu na Obr. 19. Tam se totiž jedná 

pouze o teoretické vnitrokrajské přepravy. Počty cestujících v následující tabulce jsou 

uvedeny pro oba směry dohromady a jsou zaokrouhleny na stovky. 

  



 
 

82 

Tab. 12: Nejvytíženější a nejméně vytížené traťové úseky ve Zlínském kraji 

Úsek/úseky 
trati 

Počet 
cestujících 
[osob/den] 

Úsek/úseky trati 
Počet 

cestujících 
[osob/den] 

Úsek/úseky trati 
Počet 

cestujících 
[osob/den] 

Hulín – Břest – 
OLK 

8 000 
Val. Meziříčí – 
Lhotka – OLK; 

Otrokovice – Zlín 
4 200 

Luhačovice – 
Újezdec u Luh. 

900 

Záhlinice – 
Otrokovice 

6 700 
Jablůnka – Val. 

Meziříčí 
4 100 

Slavičín – Bojkovice 
m.; Brumov – Horní 
Lideč; Halenkov – 

Karolinka 

600 

Otrokovice – 
Staré Město; 

Záhlinice – Hulín 
5 200 

Staré Město – 
Nedakonice 

3 600 

Zborovice – 
Kroměříž; Karolinka 

– Vel. Karlovice 
zast.; Slavičín – 

Bylnice – Brumov 

300 

Jablůnka – 
Vsetín 

4 600 

Nedakonice – 
JMK; Uherské 

Hradiště – Uherský 
Brod 

3 200 
Horní Lideč – 

Střelná 
200 

Hulín – Kroměříž 4 500 Hulín – Holešov 3 000 
Vel. Karlovice zast. – 
Vel. Karl.; Bylnice – 

Vlárský průsmyk 
100 

 

Porovnáním skutečných a teoretických přepravních vazeb (Tab. 12 a Obr. 19) můžeme 

vidět několik rozdílů. Ty mohou být způsobeny několika faktory – stářím dat, 

metodikou obou průzkumů, metodikou zpracování teoretických dat, především pak 

i zahrnutím výše zmíněné dálkové (tedy i mezikrajské) dopravy do Tab. 12 apod. 

 

V další tabulce jsou proto porovnány skutečné přepravní vztahy v regionální dopravě 

(v podstatě jde o hodnoty z Tab. 12 ochuzené o dálkovou dopravu) s teoretickými 

přepravními vztahy převzatými z Obr. 19. Přibližnou shodu v počtu cestujících můžeme 

vidět u relací: Valašské Meziříčí – Bylnice, Hulín – Valašské Meziříčí, Újezdec 

u Luhačovic – Luhačovice, Uherský Brod – Bylnice a Uherské Hradiště – Uherský 

Ostroh. Pokud je u některé z relací skutečné zatížení vyšší než teoretické, může to být 

opět způsobené řadou různých faktorů – absencí dálkové dopravy, zaokrouhlováním 

skutečného zatížení, cestujícími z jiných krajů apod. U relací, u nichž je skutečné 

zatížení mnohem nižší než teoretické, je potenciální možnost převedení cestující 

veřejnosti z ostatních druhů dopravy (automobilové, veřejné linkové) na železniční: 

Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín – Velké Karlovice, Kroměříž – 

Zborovice, úsekově i relace Otrokovice – Staré Město – Uherské Hradiště – Uherský 

Brod (zde je ovšem výraznější ovlivnění dálkovou, případně i městskou hromadnou 

dopravou). Problematika změny „modal splitu“ nicméně není záležitostí jednoduchou, 

může být ovlivněna například celkovými preferencemi cestujících, kvalitou přepravních 

vztahů (přestupy, taktový provoz), docházkovou vzdáleností, cenou za přepravu, 

komfortem a celkovou kvalitou služeb apod. Zvláštní kapitolou zůstává úsek Otrokovice 

– Zlín střed. Skutečné zatížení je mnohem nižší než teoretické zejména z důvodu silné 

souběžné autobusové (linkové) i trolejbusové dopravy. 



 
 

83 

Tab. 13: Skutečné a teoretické vytížení vybraných úseků regionální osobní dopravou 

Úsek trati Skutečné zatížení [osob/den] Teoretické zatížení [osob/den] 

Valašské Meziříčí – Vsetín 3 000 3 200 

Vsetín – Horní Lideč 1 600 2 060 

Val. Meziříčí – Rožnov p/Radh. 1 000 4 160 

Vsetín – Hovězí 1 600 3 720 

Hovězí – Halenkov 1 000 2 400 

Halenkov – Karolinka 600 1 260 

Karolinka – Velké Karlovice 300 620 

Horní Lideč – Bylnice 600 840 

Kroměříž – Hulín 4 100 5 360 

Hulín – Holešov 2 600 2 720 

Holešov – Bystřice p/Hostýnem 1 600 1 400 

Bystřice p/Hostýnem – 

Kunovice-Loučka 
1 200 700 

Kunovice-Loučka – Val. Mez. 1 300 1 220 

Kroměříž – Zborovice 300 1 180 

Hulín – Otrokovice 2 000 4 220 

Otrokovice – Staré Město 1 600 6 840 

Otrokovice – Zlín střed 4 100 12 280 

Zlín střed – Vizovice 2 000 2 980 

Staré Město – Uherské Hradiště 1 600 8 300 

Uherské Hradiště – Uh. Brod 2 600 3 680 

Újezdec u Luh. – Luhačovice 600 860 

Uh. Brod – Bojkovice 2 000 2 020 

Bojkovice – Slavičín 600 660 

Slavičín – Bylnice 300 480 

Uh. Hradiště – Uherský Ostroh 2 000 2 580 

 

 

Pro zajímavost ještě přehled stanic/zastávek s nejvyšším/nejnižším množstvím 

prodaných jízdních dokladů na pokladnách ČD v roce 2008. Stanice s největším počtem 

prodaných jízdních dokladů jsou (sestupně): Vsetín, Kroměříž, Valašské Meziříčí, 

Uherské Hradiště, Uherský Brod, Otrokovice, Hulín a Zlín střed (vše nad 350 000 

prodaných dokladů za dané období). Naopak stanice/zastávky s nejnižším počtem jsou 

(vzestupně, v závorce uvedeno číslo tratě): Šelešovice (305), Jarohněvice (305), Střítež 

nad Bečvou (281), Svatý Štěpán (341), Lidečko (280) a Dobrotice (303). U žádné ze 

stanic/zastávek nepřesáhl počet prodaných dokladů za dané období hodnotu 5 000. 
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7  Analýza problémů a nástin řešení 

V této kapitole bude následovat souhrn doposud zjištěných problémů železniční 

dopravy ve Zlínském kraji spolu s doporučeními pro zlepšení současného stavu 

a zvýšení atraktivity kolejové dopravy. 

 

7.1  Shrnutí kapitol 5 a 6, návrh priorit 

Protože za posledních přibližně 15 let vzniklo mnoho důležitých koncepčních 

dokumentů (konkrétní popis uveden v kapitole 5) týkajících se (nejen) železniční 

dopravy ve Zlínském kraji a protože jednotlivé záměry se v těchto dokumentech velice 

často opakují, byl pro přehlednost vytvořen následující Obr. 20: Přehled jednotlivých 

tratí ZK podle počtu rozvojových dokumentů, ve kterých jsou zmíněny (další strana 

práce). 

 

Z Obr. 20 je dobře vidět, že nejvíce dokumentů se zabývá celostátní tratí č. 280 a také 

důležitými tratěmi regionu 303 a 331. Význam celostátních tratí je z hlediska ČR 

nepopiratelný a je třeba tyto tratě modernizovat, zvláště jsou-li součástí mezinárodních 

sítí a dohod. Poměrně důležitými tratěmi jsou dle strategických, koncepčních 

a rozvojových dokumentů také 300 mezi Brnem a Přerovem, 341 mezi Starým Městem 

a Luhačovicemi, z vyloženě regionálních potom 281 a 283. Hojně zmiňované je 

i propojení tratí 331 a 280 přes Lutoninu, Ublo, Bratřejov, Pozděchov a Prlov. Mezi 

nejméně řešené tratě patří celostátní trať 330 (byla již modernizována a je ve 

vyhovujícím stavu), dále regionální tratě 282 a 305 (pouze napájecí tratě), 323 

(nevýznamná pro Zlínský kraj), 340 (poměrně vyhovující stav) a část trati 341 mezi 

Újezdcem a Vlárským průsmykem (kromě úseku mezi Újezdcem a Bojkovicemi 

poměrně neatraktivní trať s množstvím směrových oblouků). 
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Shrnutí všech údajů z dokumentů uvedených v kapitole 5 a z Tabulky vyjížďky 

a dopravní dostupnosti na konci diplomové práce (případně z Obr. 19 v kapitole 6) 

přináší na další straně uvedená Tab. 14: Přehled návrhů ze strategických dokumentů 

a potenciálu a priorit tratí Zlínského kraje. Tabulka obsahuje i důležitost jednotlivých 

tratí pro Zlínský kraj navrženou na základě dostupných údajů. 

 

V jednotlivých řádcích tabulky jsou uvedeny postupně všechny tratě Zlínského kraje. 

Záhlaví tabulky obsahuje jednotlivé koncepční dokumenty, jak jsou zmíněny v kapitole 

5. Do polí tabulky jsou ke každé trati stručně doplněny konkrétní zamýšlené úpravy 

uvedené v jednotlivých koncepčních dokumentech – takováto pole jsou světle zeleně 

podbarvena. Pokud daný dokument navrhuje prověření daného spojení (týká se pouze 

prodloužení trati 331 z Vizovic na Valašskou Polanku), je pole podbarveno světle žlutě. 

Světle červené podbarvení u této trati znamená, že záměr byl v předchozí verzi 

dokumentu podporován, avšak nově v aktualizaci již není zmíněn, případně jsou 

vyjádřeny pochybnosti o jeho užitečnosti. Pokud je některé pole prázdné, daný 

dokument trať nezmiňuje, nebo se její úpravou nijak nezabývá. 

 

V předposledním sloupečku je pak suma vyjíždějících do zaměstnání a škol na 

nejzatíženějším úseku příslušné trati. Tyto hodnoty se týkají obou směrů (tedy lidé 

vlakem jedou do práce, a pak i zpátky) a jsou převzaty z Obr. 19 v předchozí kapitole. 

Tyto hodnoty zde slouží zejména pro informaci, jak velký má daná trať potenciál, tedy 

kolik lidí teoreticky může danou trať využít k dopravě do zaměstnání a školy. Poslední 

sloupeček pak shrnuje všechny poznatky o dané trati a uděluje jednotlivým tratím 

prioritu na tříbarevné škále – červená má nejmenší důležitost, zelená největší. V zásadě 

je poslední sloupec kombinací všech předchozích sloupečků – tedy čím vícekrát je trať 

zmíněna v koncepčních dokumentech a čím větší je počet vyjíždějících (potenciál tratě), 

tím vyšší je výsledná priorita. Je důležité také zmínit, že priorita je brána pouze 

z pohledu kraje, nikoliv z pohledu ostatních krajů, přeshraničního pohledu, či 

celostátního pohledu. 

 

Na další straně za Tab. 14 potom následuje Obr. 21: Tratě Zlínského kraje 

s vyznačenou prioritou z Tab. 14, která přehledně zobrazuje výslednou prioritu 

jednotlivých tratí ZK, jak je uvedena v posledním sloupečku Tab. 14. 
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Číslo 
trati 

Úsek PÚR ZÚR ZK 
Memo-

randum 
ČD a ZK 

Rozvoj kol. 
dopravy ve 

ZK 

Deklarace 
SŽDC a ZK 

STOP 
Generel dopravy 

ZK 
Strategie 

rozvoje ZK 

Plán 
DO 

území 
DSS 

Maximální 
celkový počet 
vyjíždějících 

z Obr. 19 
[osob/den] 

Výsledná 
priorita 
v rámci 

kraje 

280 
Hranice – 

Střelná 
Součást TEN-T, 

AGTC 
Modernizace     Modernizace 

Moderni-
zace 

Moder-
nizace 

Modernizace 3 200  

281 
Val. Mez. – 

Rožnov 
p/Radh. 

 
Optimalizace dopravní 

nabídky 
   

Dle dokumentů 
SŽDC 

Elektrizace    4 160  

282 
Vsetín – Vel. 

Kar. 
 

Optimalizace dopr. 
nabídky 

    Elektrizace    3 720  

283 
Hor. Lid. - 

Bylnice 
 

Modernizace, 
elektrizace 

 Optimalizace  Dle doku. SŽDC     840  

300 Brno – Přerov 

Rychlá 
kapacitní DC, 

doprava 
šetrnější k ŽP 

VPS, modernizace, 
zkapacitnění 

   
Modernizace, 
zkapacitnění 

Modernizace, 
zdvoukolejnění 

  

Modernizace, 
zkapacitnění, 

zvýšení 
únosnosti 

60  

303 

Kojetín – 
Hulín 

Rychlá 
kapacitní DC, 

doprava 
šetrnější k ŽP 

Modernizace, 
elektrizace, částečné 

zdvoukolejnění, 
optimalizace dopravní 

nabídky 

 
Optimalizace 

 
Zkapacitnění, 

částečně v HVDI i 
součást dokumentů 

SŽDC 

Modernizace, 
úpravy zastávek, 

částečná elektrizace 

Moderni-
zace, 

elektrizace 

 
Racionalizace, 
zkapacitnění, 

částečná 
elektrizace 

5 360  

Kojetín – Val. 
Mez. 

    5 360  

305 
Kroměříž - 
Zborovice 

          1 180  

323 
Val. Mez. – 

Ostrava hl.n. 
          –  

330 
Přerov - 
Břeclav 

          6 840  

331 

Otrokovice – 
Vizovice 

Rychlá 
kapacitní DC, 

doprava 
šetrnější k ŽP 

Modernizace, 
elektrizace, částečné 

zdvoukolejnění, 
optimalizace dopravní 

nabídky 

 Zkapacitnění 
Rekonstrukce, 

elektrizace, 
zkapacitnění 

Zkapacitnění, 
součást HVDI 

Elektrizace, 
částečné 

zdvoukolejnění, 
zvýšení únosnosti 

Rekon-
strukce, 

elektrizace 

Moder-
nizace 

Modernizace, 
elektrizace, 

zkapacitnění 
12 280  

Vizovice – 
Val. Pol. 

Již nepočítá s 
propojením 

Územní rezerva   
Zhodnocení 

přínosů 
   

Sporné 
přínosy 

 –  

340 
Uherské 

Hradiště – 
Brno 

 
Modernizace, 

optimalizace dopravní 
nabídky 

        2 580  

341 

Staré Město - 
Luhačovice 

 

Modernizace, 
elektrizace, opti-

malizace dopravní 
nabídky 

    

Elektrizace 

  

Zkapacitnění 

8 480  

Staré Město – 
Vl. průsmyk / 

Luh. 
        8 480  



 
 

88 



 
 

89 

Dle mnou sestaveného hodnocení vychází jako nejvíce důležitá krajská trať spojnice 

Otrokovic a Vizovic. S výjimkou Memoranda je zmíněna ve všech koncepčních 

dokumentech a má navíc nejvyšší potenciál ze všech železničních úseků ve Zlínském 

kraji. Z navržených úprav převládá návrh na modernizaci, elektrizaci a zkapacitnění 

(částečné zdvoukolejnění), což vzhledem k důležitosti a současnému stavu trati 

považuji za přiměřené. V dnešní době je již nevyhovující i maximální rychlost na trati, 

která činí 60 km/h. Po celkových úpravách na trati 331 dojde ke zkvalitnění spojení 

krajského města a ostatních důležitých sídel v kraji. Bude možné navýšit počet spojů 

dálkových linek (R4 směr Praha) a především regionálních linek O14 a O15, které přímo 

spojují Zlín s Kroměříží, případně s Uherským Hradištěm, Uherským Brodem či 

Bojkovicemi, kde existuje poměrně velký potenciál v počtu pravidelně dojíždějících 

cestujících. Tímto dojde i ke zkvalitnění dopravní obslužnosti části sídel na trati 330, 

kterým v současné době chybí rychlé železniční spojení s krajským městem. Nově (po 

úpravách na tratích 303 a 300) bude možno zavést i přímé linky směrem na Brno, kam 

ze Zlína existuje poměrně významná dojížďka (668 osob). Vzhledem k překladišti 

v Lípě doporučuji i zvýšení únosnosti celého úseku (v současnosti TTZ C4). 

Zkapacitnění umožní i zavedení bezproblémového intervalu 30 (resp. 15) minut v úseku 

Otrokovice – Zlín s případnými rezervami v jízdním řádu, což přinese užitek i Zlínské 

integrované dopravě, jejíž je trať 331 páteří. Zcela nezbytné je z mého pohledu také 

vybudování reprezentativnějšího přestupního terminálu VHD ve Zlíně (žst. Zlín střed + 

MHD Zlín-Otrokovice + autobusové nádraží). Současný nevyhovující stav nádraží Zlín 

střed dokládá fotografie na Obr. 22 na další straně práce. 

 

Celkově se jako druhá nejvíce prioritní jeví trať 303, zmíněna je v sedmi dokumentech 

a má třetí nejvyšší potenciál v počtu cestujících. Zvláště důležitá je pak pro kraj část 

trati mezi Kojetínem a Hulínem. Dokumenty na trati 303 navrhují především 

optimalizaci (lépe modernizaci), zkapacitnění/částečné zdvoukolejnění a (částečnou) 

elektrizaci. Po těchto úpravách bude možné kromě zavedení relace Zlín – Brno (po 

dalších investičních akcích) posílit i dálkové linky R9 a R10 a regionální linky O6 a O15. 

Další zvyšování maximální rychlosti na trati 303 by vzhledem ke složitějším přírodním 

podmínkám v úseku Holešov – Valašské Meziříčí bylo možné pouze v kombinaci 

s napřimováním trati. K úpravě dále doporučuji i TTZ minimálně v úseku Holešov – 

Hulín v souvislosti s chystaným otevřením Strategické průmyslové zóny Holešov. 

Zjednodušením by bylo i sjednocení poměrně různorodého traťového zabezpečovacího 

zařízení na trati 303. Z pohledu dopravní obslužnosti navrhuji i prověření posunu 

některých míst zastavení na trati (Branky na Moravě, Loukov), případně zřízení nových 

zastávek na trati (v Hulíně, Holešově, Bystřici pod Hostýnem). 
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Obr. 22: Současný stav výpravní budovy a nástupišť v nejdůležitější železniční stanici 

v krajském městě 

(zdroj: vlastní) 

 

Druhý nejvyšší počet potenciálních cestujících má trať 341, většina rozvojových 

dokumentů ji však opomíjí, proto je zařazena až do žluté kategorie. Dle mého názoru by 

ale bylo vhodné se tratí více zabývat, zejména je pak z hlediska vyjížďky/dojížďky 

opodstatněn její přínos v úseku Staré Město – Luhačovice/Bojkovice město. Absolutně 

nevyhovující je pak maximální rychlost v úseku Újezdec u Luhačovic – Luhačovice, 

která činí (i pro rychlíky) pouhých 50 km/h. Linkové vedení je na trati 341 poměrně 

„husté“ (v úseku Staré Město – Uherské Hradiště je vedeno 6 regionálních a 3 dálkové 

linky), stálo by za to jej pro cestující mírně zjednodušit a optimalizovat zde dopravní 

nabídku. 

 

Vysoký počet cestujících má i trať 330. Druhý tranzitní koridor je však po modernizaci 

a již nevyžaduje další výrazné úpravy. Vzhledem k současnému vytížení trati a jejímu 

zařazení do železniční sítě je ale nutné ji udržovat v dobrém technickém stavu. Šest 
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dokumentů navrhuje k modernizaci i celostátní trať 280, její potenciál pro kraj je ale 

spíše průměrný, proto je i tato trať zařazena do žluté kategorie. Žalostný je ovšem 

technický stav většiny zastávek a hlavně stanic na trati 280, což se bohužel týká 

i takových uzlů, jakými jsou Valašské Meziříčí či Vsetín. Vzhledem k celostátnímu 

a mezinárodnímu významu trati je nedostatečná i maximální rychlost (90 km/h), která 

je ovšem zapříčiněna vedením trati v hornatém terénu. 

 

Přibližně uprostřed hodnocení se pak nachází tratě 281 a 282, které mají poměrně 

slušný potenciál pro kraj a také by stálo za to se jimi více zabývat v rozvojových 

materiálech. U tratě 281 by ke zvýšení její atraktivity nejvíce přispělo zvýšení 

maximální rychlosti ze 60 km/h, která je z dnešního pohledu a z důvodu konkurenční 

veřejné linkové dopravy na celém úseku nedostačující. Za zvážení stojí i případná 

elektrizace trati, která by umožnila zavedení nových přímých spojení v závislé trakci 

(případně i v kombinaci s elektrizací celé trati 303). Velice podobně je na tom 

i regionální trať 282, která kromě nízké maximální rychlosti (50 km/h) disponuje 

i enormním množstvím úrovňových křížení s pozemními komunikacemi (průměrně 

1 přejezd každých 400 metrů). Z pohledu vnitrokrajských cestujících nemá přílišného 

významu trať č. 300, nicméně její priorita byla zvýšena z důvodu budoucího možného 

významu pro přímou linku Brno – Kojetín – Hulín – Otrokovice – Zlín. 

 

Posledním úsekem s průměrnou prioritou je zamýšlené prodloužení trati Vizovice – 

Valašská Polanka. Jednoznačný přínos tohoto spojení by spočíval ve zkvalitnění spojení 

Zlína s východní částí kraje. Tato spojení jsou v současné době realizována autobusovou 

dopravou, byť v některých případech ani toto spojení není nijak kvalitní. Obce na 

zamýšlené trati spádují spíše ke Zlínu a Vizovicím, proto by přínos pro ně byl zejména 

v napojení na současnou trať 331. Mínusem je naopak vynětí úseku z důležitého 

dokumentu PÚR a čistě krajský význam tohoto nového spojení. Podrobnější 

zhodnocení kladů a záporů výstavby úseku Vizovice – Valašská Polanka je však 

záležitostí velice náročnou. 

 

Mezi nejméně důležité tratě kraje můžeme zařadit relace Valašské Meziříčí – Ostrava 

hl.n. (na území kraje se z této tratě nachází pouze koncová stanice Valašské Meziříčí) či 

Kroměříž – Zborovice. Tato trať s čistě místním významem není zmíněna ani v jednom 

dokumentu, je tedy třeba dbát hlavně na kvalitní přestupní vazby ve stanici Kroměříž 

(v případě absence přímého spojení směrem na Hulín). Nejmenším potenciálem 

z hlediska pravidelných cestujících pak disponuje trať Horní Lideč – Bylnice. 

I vzhledem k současnému vytížení je trať svými parametry v zásadě vyhovující a není 
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zde třeba náročnějších investičních akcí. Nejdůležitější tratí zařazenou do nejméně 

prioritní kategorie je úsek Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště. Potenciál 

cestujících i jejich současný stav je vcelku dobrý, nicméně trať je (především z hlediska 

maximální rychlosti) pro svůj význam ve zcela dostačujícím stavu, proto zatím není 

závažný důvod k její rekonstrukci či jiné úpravě. Toto potvrzuje i fakt, že trať je zmíněna 

pouze v jediném koncepčním dokumentu – ZÚR ZK. 

 

7.2  Technologické nedostatky 

Z pohledu přestupních vazeb jsou na tom velice dobře stanice Újezdec u Luhačovic, 

Kroměříž (z krajského pohledu) a poměrně i Otrokovice. V těchto uzlech lze většinou 

celkem bez problémů přestoupit všemi směry bez zbytečně dlouhého čekání. 

Z krajského pohledu jsou přestupní vazby celkem příznivé i ve Valašském Meziříčí. Zde 

nastávají největší problémy při cestách mimo Zlínský kraj. Poněkud zvláštní je stanice 

Hulín. Zde jsou přestupní vazby natolik těsné, že v některých případech nastává 

problém s přenášením zpoždění na jiné tratě a spoje, a to většinou směrem z tratě 303 

ze směru Valašské Meziříčí na trať 330. Možným řešením by mohl být dřívější 

pravidelný příjezd některých osobních vlaků ze směru Valašské Meziříčí. Toho by 

mohlo být dosaženo například zrychlením vlaků – lepším řešením některých křižování, 

modernizací trati apod. 

 

K dokonalosti v přestupních vazbách chybí již jen krůček stanicím Bylnice, Horní Lideč 

a Vsetín. Obecně lze k těmto uzlům říci, že vazby významné pro kraj a z hlediska 

pravidelně dojíždějících obyvatel jsou řešeny poměrně dobře, avšak na úkor vazby 

poslední, nejméně důležité. V okresním městě jsou nejdelší čekací doby při cestě od 

Horní Lidče do Velkých Karlovic a opačně. Naštěstí nemá tato relace z hlediska 

pravidelné dojížďky příliš význam. V pohraniční stanici Horní Lideč panují horší 

podmínky při vzájemných přestupech mezi osobními vlaky všech směrů, nejdéle si 

počkáme při cestě od Střelné do Valašských Klobouk a opačně. I tato relace je ale pro 

pravidelně dojíždějící obyvatele méně podstatná. V Bylnici by stálo za to zkrátit 

přestupní doby při cestě od Vlárského průsmyku na Horní Lideč a opačně (opět méně 

důležitá relace). 

 

Patrně nejproblémovější z hlediska přestupních vazeb zůstává v kraji souměstí Staré 

Město-Uherské Hradiště-Kunovice. Podrobněji jsou nedostatky rozepsány v kapitole 

4.5.3, nicméně určitě doporučuji se jimi zabývat, neboť bez přímých linek a při 
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dlouhých přestupních dobách vzniká riziko neatraktivity železničního spojení nejen pro 

pravidelné cestující. 

 

Dalším podnětem pro zkvalitnění železniční dopravy je zavedení taktového provozu na 

tratích ve Zlínském kraji. V současnosti jsou v taktovém provozu pouze spoje linek 

dálkových, u regionálních taktový provoz v drtivé většině chybí. Vzhledem k současným 

časovým polohám spojů dálkových linek na tratích 280 a 330 (které jsou z hlediska 

zavádění taktového provozu na ostatních tratích zcela prioritní) se jako vhodné jeví 

zavedení různých (ale zároveň pevně daných) časových poloh spojů regionálních linek 

v lichou a sudou hodinu. Této filozofii se v současné době nejvíce blíží stanice Hulín, 

kde lze pozorovat skupiny vlaků odlišné dle sudé či liché hodiny (viz Obr. 15). 

 

Nedostatkem z provozního hlediska jsou i některá křižování v dopravnách. Tento 

problém se vyskytuje na trati 341 při některých křižováních v Uherském Brodě, kdy 

čekací doby spojů dosahují 10 minut. Ve větším množství se pak problémy s křižováním 

vyskytují na trati č. 331, kde při křižování osobních vlaků ve stanici Zlín střed vznikají 

i přes 10 minut dlouhé čekací doby, což ubírá na atraktivitě jak železničnímu spojení 

Otrokovic a Vizovic, tak celé Zlínské integrované dopravě jako takové. Zlepšení v tomto 

směru jistě přinese chystané zkapacitnění této důležité krajské tepny. Na ostatních 

jednokolejných tratích ZK jsou křižování poměrně kvalitně vyřešena a není nutné se 

jimi zabývat, neboť doby potřebné pro vykřižování se pohybují maximálně okolo pěti 

minut. 
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 8  Závěr 

Diplomová práce se věnovala železniční dopravě ve Zlínském kraji, analýze jednotlivých 

koncepčních a strategických dokumentů spojených s kolejovou dopravou v regionu 

a popisu nejzávažnějších nedostatků v železniční dopravě včetně doporučení pro 

případné úpravy. V první části práce byl charakterizován Zlínský kraj, zejména 

z pohledu demografického, ekonomického a z pohledu cestovního ruchu. Tyto oblasti 

jsou většinou rozhodující pro mobilitu obyvatelstva, a tedy i pro dopravu jako takovou. 

Ve Zlínském kraji si z těchto tří oblastí nejlépe vede cestovní ruch, který je zde 

dlouhodobě na dobré úrovni. 

 

Po nezbytném úvodu byl zpracován popis jednotlivých druhů dopravy nacházející se na 

území kraje včetně podrobnějšího přehledu technického stavu železniční infrastruktury, 

ze kterého již vzešly některé náměty na případná vylepšení. Tento přehled byl doplněn 

rozborem dálkové a regionální dopravy a analýzou přestupních vazeb ve všech 

železničních uzlech na území Zlínského kraje. Pro úplnost byla vytvořena i rozsáhlá 

tabulka zařazená jako příloha této práce, která zobrazuje (na základě SLDB z roku 2011) 

vyjížďku a dojížďku mezi železničními stanicemi/zastávkami v kraji a kvalitu 

dopravního spojení mezi obcemi vyjížďky a dojížďky v kraji. Z analýzy této tabulky 

vyplynuly poměrně známé fakty – horší železniční spojení mezi krajským městem 

a severní/jižní/východní částí kraje, absence přímých regionálních linek mezi 

jednotlivými okresními městy, u přibližně třetiny obcí v kraji také poměrně velké 

docházkové vzdálenosti z center k železničním stanicím/zastávkám. Překvapivé je také 

horší železniční spojení některých obcí na trati 330 s centry dojížďky (Uherské 

Hradiště, Zlín, Kroměříž), která se nachází mimo II. tranzitní železniční koridor. 

 

Podařilo se splnit i další z cílů práce, a to popsat a analyzovat jednotlivé strategické, 

koncepční a rozvojové dokumenty zabývající se železniční dopravou uvnitř kraje. 

V průběhu let vzniklo mnoho takových dokumentů a jednotlivé záměry se v nich více či 

méně opakují. Nejčastěji jsou zmiňovány tratě č. 331 a č. 303, což plně odpovídá 

významu a aktuálním přepravním zátěžím na těchto tratích. Téměř žádné dokumenty 

naopak nezmiňují trať č. 341 a doporučil bych proto se více zabývat případnými 

úpravami na této nejdelší trati Zlínského kraje, neboť skutečné i teoretické přepravní 

proudy jsou zde vysoké. Poslední kapitola diplomové práce pak shrnuje všechny 
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poznatky o tratích Zlínského kraje a jsou zde stanoveny priority dle jednotlivých 

kritérií. 

 

Celkově lze říci, že železniční doprava ve Zlínském kraji je poměrně stabilizována. 

Každá jednotlivá trať má své místo a svůj význam, vykazuje slušné provozní výsledky 

a patřičnou užitečnost. Nenachází se zde žádná trať s výrazně horší efektivitou a není 

tedy nutné regionální tratě uměle udržovat v provozuschopném stavu. Při realizaci 

některých investičních akcí a současném zachování stávající kvality infrastruktury 

i dopravní obsluhy na ostatních tratích lze jednoduše docílit toho, aby se železniční 

doprava ve Zlínském kraji stala více konkurenceschopnou, čímž se opět podpoří 

ekologicky šetrný, ekonomický a relativně bezpečný druh dopravy.  
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