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Ve Zlíně dne 8. 4. 2021 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA  DSZO, s.r.o. 

Žákům budou opět jezdit školní spoje. Letní provoz MHD zůstává 
 
V návaznosti na částečné obnovení prezenční školní docházky obnoví Dopravní společ-
nost Zlín – Otrokovice od pondělí 12. dubna 2021 provoz posilových školních spojů. I 
nadále však budou trolejbusy a autobusy DSZO jezdit podle tzv. letních jízdních řádů. 
  
Pro žáky základních škol budou od pondělí 12. dubna 2021 jezdit v síti MHD opět posilové 
školní spoje. 
 
Provoz MHD ve Zlíně a Otrokovicích je již od vánočního období zajišťován v pracovních dnech 
v rozsahu tzv. letních jízdních řádů. V lednu a únoru DSZO navíc vypravovala ještě několik 
školních spojů, aby byla zajištěna doprava žáků do ZŠ M. Alše a Dřevnická ve Zlíně, Trávníky v 
Otrokovicích a do ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. V souvislosti s úplným zastavením docházky 
žáků do škol byly tyto spoje od 1. března zrušeny. Toto období nejpřísnějšího lockdownu kvůli 
koronavirové pandemii končí, omezení pohybu se zmírňuje a DSZO vytváří podmínky, aby se 
žáci hromadnou dopravou bezpečně dostali do škol a po skončení výuky domů. 
  
Nad rozsah tzv. letních jízdních řádů (sloupec jízdních řádů nadepsaný „Pracovní dny L a Z“) 
budou od 12. dubna vypravovány následující školní spoje: 
 
 ZŠ Želechovice (linka 90): 

o ranní spoj s odjezdy v 7:10 od Sportovní haly a v 7:32 z Lužkovic 
o odpolední spoj s odjezdem ve 14:12 ze zast. Želechovice-škola 

 ZŠ Dřevnická (linka 91) – spoje jedou dle standardních jízdních řádů 
o ranní spoj s odjezdem v 7:35 z Příluk-Za Kapličkou přes Obeciny 
o ranní spoj s odjezdem v 7:35 z Jaroslavic 
o ve 13:45 ze zast. Bartošova čtvrť-škola 

 ZŠ M. Alše (linka 92) 
o ranní spoj s odjezdy v 7:16 z Prštného a v 7:25 z Louk 
o odpolední spoje s odjezdem ve 13:10 a 14:05 ze zast. Škola M. Alše 
o spoj linky 4 s odjezdem v 7:12 z Nám. Práce pokračuje z Podhoří ke Škole M. Alše 

 ZŠ Štefánikova (linka 32) 
o úprava vedení spoje v 7:33 z Kudlova (jede přes Zimní lázně a Školní) a uspíšení 

spoje (odjezd z Kudlova v 7:29) 
 ZŠ Otrokovice-Trávníky (linka 55) 

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

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

 
„Prosíme cestující, aby nadále dodržovali platná hygienická ochranná opatření a používali 
v MHD a při čekání na zastávkách respirátory. Také na naší straně pokračuje proces dezinfiko-
vání všech vozidel, abychom zajistili cestujícím i v době pandemie maximálně bezpečné pro-
středí a aby nemuseli mít obavy MHD použít,“ řekl vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel 
Nosálek. 
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Tzv. letní jízdní řády – s omezením přepravní kapacity přibližně o deset procent – platí v MHD 
ve Zlíně a Otrokovicích nepřetržitě od začátku letošního roku. V loňském roce podle nich trolej-
busy a autobusy jezdily od poloviny března do konce srpna, poté opět od 19. října do 4. prosin-
ce. Jízdní řády pro soboty, neděle a svátky zůstávají po celou dobu standardní jako v časech 
před pandemií. 
  
 
Vojtěch Cekota  
tiskový mluvčí DSZO 
604 240 916 
 
_______________________ 
 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s. r. o., byla založena 1. 1. 1995. Jejími společníky je město Zlín 
+ obec Želechovice nad Dřevnicí (majetkový podíl dohromady 87 %) a město Otrokovice (majetkový podíl 
13 %). DSZO provozuje prostřednictvím 34 autobusů, 1 elektrobusu a 58 trolejbusů městskou hromadnou 
dopravu na území Zlína, Otrokovic a Želechovic nad Dřevnicí. Zajišťuje rovněž opravy vozidel, montáž a 
opravy trakčního vedení a reklamní činnost. Trolejbusová doprava je ve Zlíně provozována od 27. 1. 
1944. Vozidla MHD DSZO ujedou ročně 5 milionů kilometrů a přepraví 33,7 milionu cestujících. V roce 
2019 měla DSZO 324 zaměstnanců, z toho 181 řidičů MHD. 


