Tisková zpráva

Od 1. července zavádí Zlínský kraj předplatné jízdné v
regionální dopravě
Zlín, 2. 6. 2022 – Ušetřete na jízdném… Zavádíme časové jízdné… Předplaťte si pravidelnou
trasu… To jsou hlavní sdělení, s nimiž se nyní občané můžou setkávat na nejrůznějších
místech souvisejících s dopravou po celém kraji. Lidé je najdou na zadních plochách autobusů,
na zastávkách, na webových bannerech, na vyhledávačích dopravních spojení, na obrazovkách
ve vlacích a autobusech nebo na krajském úřadě a v čekárnách nemocnic… Apely upozorňují
na dosud největší změnu v Integrované dopravě Zlínského kraje – totiž na možnost pořídit si
pro cestování po kraji předplatnou jízdenku. Od 1. července 2022 bude v nabídce předplatné na
30 nebo na 7 dní, později se počítá s rozšířením nabídky.
„Zavedení předplatných jízdenek předcházely v minulých měsících intenzivní přípravy, které
spočívaly v rozdělení kraje na 98 zón. Cestující si tak budou pořizovat předplatné jízdenky na
zóny, kterými se pravidelně pohybují cestou třeba do práce nebo do školy. Na území
zakoupených zón se pak budou moci neomezeně pohybovat jak vlakem, tak autobusem,“
představuje změny náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel a
pokračuje: „Každá zóna má stanovenou cenu – výsledná cena předplatné jízdenky pak bude
součtem zakoupených zón.“ U většiny zón cestující zaplatí 250,- Kč za třicet dní nebo 83,- Kč
za sedmidenní jízdenku; deset zón zahrnujících větší města v kraji je dražších. Ceny jsou
nastaveny tak, aby se třicetidenní jízdné většině cestujících vyplatilo už po zhruba 12 dnech,
sedmidenní jízdné pak pátý den.

Číslo Název zóny

Cena 30 dní

Cena 7 dní

Cena 30 dní

Cena 7 dní

zóny

nepřenosná nepřenosná přenosná

přenosná

240

Valašské Meziříčí

260

87

312

104

245

Rožnov pod Radhoštěm

280

93

336

112

400

Zlín

280

93

336

112

410

Otrokovice

260

87

312

104

415

Napajedla

260

87

312

104

420

Kroměříž

280

93

336

112

430

Holešov

280

93

336

112

460

Vsetín

310

103

372

124

490

Uherský Brod

260

87

312

104

500

Uherské Hradiště

360

120

432

144

Jakákoliv jiná zóna

250

83

300

100
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Vybrané relace:
Zlín-Kroměříž přes Otrokovice – zóny 400, 405, 410, 414, 425, 420
– cena 1570,- / 30 dní (jednotlivé jízdné 20 pracovních dní – 2160,-)
Uherské Hradiště-Uherský Brod – zóny 500, 509, 490
– cena 870,- / 30 dní (jednotlivé jízdné 20 pracovních dní 1320,-)
Vsetín-Valašské Meziříčí – zóny 460, 461, 453, 240
– cena 1070,- / 30 dní (jednotlivé jízdné 20 pracovních dní 1440,-)

Předplatné jízdenky budou vázané na krajskou kartu Zetka nebo kartu Moravskoslezského
kraje ODISka, na níž je budou mít cestující nahrané. „Apelujeme proto na obyvatele kraje, kteří
uvažují o předplatném jízdném, aby si kartu včas pořídili. Nyní ji dokonce nabízíme za
zvýhodněnou cenu 99,- korun,“ říká jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského
kraje Martin Štěkář.
I po zavedení předplatného jízdného zůstane možnost cestovat v krajské dopravě na jednotlivé
jízdenky. „Bohužel musíme reagovat na současnou ekonomickou situaci, proto od 1. července
nastavíme ceny následovně: nástupní sazba se zvýší na 11,- korun, za ujetý kilometr cestující
nově zaplatí 1 korunu a 35 haléřů,“ uvedl dále Radek Doležel. Jízdné se bude zaokrouhlovat
dolů na celé koruny a k platbě bude jako doposud možné využít hotovost, platební karty,
mobilní telefon nebo karty Zetka či ODISka, které navíc umožňují zvýhodněný přestup mezi
spoji, kdy cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním spoji.
Veškeré informace k předplatnému jízdnému na linkách IDZK najdou cestující na webu
www.idzk.cz, v informačních kancelářích dopravců a na vlakových nádražích v regionu.
Aktuálně také probíhá informační kampaň ve větších městech v kraji, kde zájemci dostanou
potřebné informace.
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