
 
  

 

Tisková zpráva 

 
 

 

Novinky v Integrované dopravě Zlínského kraje 2023 

Zlín, 6. 12. 2022 — Už ne jen na týden nebo na měsíc, ale rovnou na čtvrtletí nebo 
dokonce na celý rok! Zlínský kraj rozšíří od 1. února příštího roku nabídku předplatných 
jízdenek. Kromě stávajících 7denních a 30denních časových jízdenek si cestující 
v Integrované dopravě Zlínského kraje budou nově moct koupit jízdenku platnou 90 nebo 
365 dní. Každý, kdo pravidelně dojíždí do zaměstnání nebo školy, tak bude moct cestovat 
levněji než dosud. 

„První měsíce fungování předplatného jízdného prokázaly, že o časové jízdné byl ze strany 
cestujících v regionu zájem. O tom svědčí jak počty prodejů samotného předplatného, tak i 
karet Zetka, které slouží jako nosič časových jízdenek,“ uvádí náměstek hejtmana 
Zlínského kraje pro oblast dopravy Radek Doležel. Zatímco do začátku května letošního 
roku bylo prodáno cca 15 000 karet, do konce října stoupl jejich počet o dalších zhruba    
10 tisíc na nynějších více než 25 000 karet Zetka. Největší zájem o kartu byl přitom v září, 
kdy si ji objednalo více než 3700 cestujících. 
 
„Hlavní zájem o předplatné nastal podle předpokladů po prázdninách, kdy skončila sezóna 
dovolených a do škol se vrátili žáci a studenti. V září jsme prodali více než 5300 
předplatných jízdenek, v říjnu necelých 6500,“ uvádí jednatel společnosti Koordinátor 
veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Martin Štětkář. Největší zájem byl o 30denní 
předplatné, které si pořídilo téměř 6000 cestujících, na 500 cestujících si pak pořídilo 
7denní jízdenku. 

Ceník zón od 1. února 2023: 

Číslo 

zóny 

Název zóny Cena 365 dní 

nepřenosná 

Cena 90 dní 

nepřenosná 

Cena 30 dní 

nepřenosná 

Cena 7 dní 

nepřenosná 

240 Valašské Meziříčí 2470 702 260 87 

245 Rožnov pod R 2660 756 280 93 

400 Zlín 2660 756 280 93 

410 Otrokovice 2470 702 260 87 

415 Napajedla 2470 702 260 87 

420 Kroměříž 2660 756 280 93 

430 Holešov 2660 756 280 93 

460 Vsetín 2945 837 310 103 

490 Uherský Brod 2470 702 260 87 

500 Uherské Hradiště 3420 972 360 120 

Jakákoliv ostatní zóna 2375 675 250 83 

Celosíťová jízdenka 23750 6750 2500 833 
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Systém zónového tarifu zůstává stejný jako doposud: Zlínský kraj je rozdělen na 97 zón, 
cestující si pořizuje předplatnou jízdenku na ty zóny, jimiž se pravidelně pohybuje. 
Výsledná cena jízdenky je součtem cen za zakoupené zóny. Platí také státe garantovaný 
systém slev na jízdném (děti 6-15 let, studenti, senioři 65+, invalidé 3. stupně – sleva 50 %; 
ZTP, ZTP/P – sleva 75 %). 

Cestující si může pořídit i přenosnou kartu, u níž je cena za předplatné jízdné o zhruba     
20 % vyšší a nelze na ní nastavit žádné slevy. Kartu však může střídavě používat více lidí. 

Vybrané relace: 

Čísla zón Trasa Cena 365 dní 

nepřenosná 

Cena 90 dní 

nepřenosná 

Cena 30 dní 

nepřenosná 

Cena 7 dní 

nepřenosná 

400,405,410, 

414,425,420 

Zlín – Kroměříž              

přes Otrokovice 

14915 4239 1570 522 

500, 509, 

490 

Uherské Hradiště 

– Uherský Brod 

8265 2349 870 290 

460, 461, 

453, 240 

Vsetín – Valašské 

Meziříčí 

10165 2889 1070 356 

 

Dále také je možné jezdit na jednotlivé jízdné v kilometrickém tarifu, kde cestující zaplatí 

nástupní sazbu 11,- Kč a 1,35 Kč za každý ujetý kilometr. „Vzhledem k současnému vývoji, 

kdy nám rostou počty cestujících, jsme se rozhodli, že zatím nebudeme jízdné v IDZK 

zdražovat, abychom lidem alespoň trochu ulevili v jejich nelehké ekonomické situaci,“ 

uzavírá dobrou zprávou Radek Doležel. 

O nás 

Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) je projekt, který propojuje módy veřejné dopravy ve 

Zlínském kraji v jeden ucelený systém s jednotnými standardy kvality a možností cestování na 

společnou jízdenku. Cílem je zvýšení komfortu cestujících, konkurenceschopnosti veřejné 

hromadné dopravy a zlepšení kvality života v kraji. O provoz systému IDZK se stará krajská 

společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED). 

Kontakt pro média 

Mgr. Jan Malý 

manažer marketingu 

maly@koved.cz 

+420 704 698 624 

www.idzk.cz                
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