
1 
 

 

 

 
 
 
 

Nové linkové vedení MHD ve Zlíně 
s využitím parciálních trolejbusů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Mikel 
 

 

 

Zlín 2017 



2 
 

Úvod 
Vážení čtenáři, 

dlouhodobě se zabývám veřejnou dopravou a dopravními procesy, zejména v okolí mého rodného 

města. Proto jsem před dvěma lety vytvořil v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost práci 

na téma Integrace veřejné dopravy ve Zlínském kraji, v níž bylo mnoho prostoru věnováno i 

zlínské MHD. Od té doby se však mnohé událo, především Magistrát města Zlína vydal Dopravní 

generel pro město Zlín, kde jsou konečně definovány hlavní cíle města v této oblasti pro 

nejbližších dvacet let. Tento dokument přináší konkrétní vize nových dopravních staveb i změn 

v městské dopravě, souvisejících hlavně s rozšířením provozu přes nový dopravní terminál a 

bývalý tovární areál. Je zde zpracováno mnoho dobrých nápadů, ale zároveň je tu několik 

nepřehledných návrhů, které zachovávají dnešní způsob složitého linkového vedení. Je možné říct, 

že mnohé změny by napomohly ke splnění cílů generelu více, kdyby na sebe lépe navazovaly a 

vzájemně využívaly svůj potenciál. Z těchto důvodů jsem se rozhodl zde navrhnout úpravy vedení 

linek veřejné dopravy s ohledem na cíle generelu, ale také s využitím nových staveb a parciálních 

trolejbusů s akumulátory. Některé nápady pochází z dřívější práce, avšak většina návrhů je 

nových, a tím reagují na nově definované dopravní cíle města Zlína. 

Základními zdroji při tvorbě práce byly: 

Dopravní generel pro město Zlín, zejména pak návrhová část pro veřejnou dopravu, celý 

dokument dostupný z URL: http://www.zlin.eu/generel-dopravy-pro-mesto-zlin-cl-2238.html 

HURTOVÁ, Ivana a kolektiv: Zkušenosti s provozem parciálního trolejbusu, 2016 Dostupné z URL: 

http://www.dszo.cz/tiskovky/685/685.pdf 

Mapové podklady z Geoprohlížeče Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Dostupné 

z URL: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ 

Pro srovnání návrhů s aktuální skutečností doporučuji k prohlédnutí schéma sítě MHD ve Zlíně, 
dostupné z URL: http://www.dszo.cz/mhd/images/mapa.pdf?ttime=1485906656 
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Základní informace a zhodnocení dopravního generelu pro město Zlín 
Úkolem tohoto dopravně-inženýrského dokumentu je identifikovat možné problémy a nalézt 

opatření k jejich řešení. Magistrát zadal k řešení analýzu současného stavu a návrh změn 

v oblastech: 

 rozvoj dopravy podle územního plánu, případně s jeho úpravami 

 propojení historického a nového centra města, tedy náměstí Míru s továrním areálem  

 celoplošný rozvoj veřejné, cyklistické a pěší dopravy včetně napojení továrního areálu  

 vymístění dopravy z centra města a regulace parkování 

Tyto návrhy by měly reagovat na očekávaný demografický vývoj, tedy pokles počtu obyvatel a 

napomoci k zastavení růstu automobilizace, tedy počtu automobilů na 1000 obyvatel. Dopravní 

průzkum prokázal, že dopravní zácpy netvoří ani tak tranzitní doprava s podílem 7%, ani nákladní 

s 6 %, ale zejména obyvatelé města a okolních obcí. V MHD byl od roku 2006 zaznamenán pokles 

přepravených osob asi o 17 % se stagnací posledních letech. MHD má dnes v dělbě přepravní 

práce zhruba čtvrtinový podíl oproti 45% u individuální dopravy. Cílem opatření je zvýšit podíl 

MHD o 2-3  %. 712 cestujících uvedlo v dotazníku jako největší nedostatky MHD návaznosti linek 

s přestupy, četnost i obsazenost spojů a čistotu zastávek i vozidel. Návrhy byly ověřovány na 

zpracovaném multimodálním dopravním modelu a jsou rozdělená do dvou skupin podle času 

předpokládané realizace, a to krátkodobě do roku 2020 až 2025 a dlouhodobé do roku 2035, 

s aktualizací záměrů po 4 až 5 letech.  

V generelu dopravy pro město Zlín lze najít mnohá pozitiva: 

 Už jeho samotná existence prokazuje zájem o tuto problematiku a její řešení ze strany 

města 

 Deklarovaná podpora nemotorické a veřejné dopravy 

 Rozvoj integrovaného dopravního systému v návaznosti na modernizaci železniční trati 

 Využití některých staveb pro MHD, například propojení Podlesí s točnou Kocanda 

 Návrh využití minibusů v MHD na linkách s odpovídající poptávkou 

 Řešení dopravní obsluhy do Kostelce a Štípy, kde dosud převládá spíše způsob z dob 

ČSAD 

 Vznik přestupních míst P+R a B+R, zejména podél železnice 

 Mnoho variant řešení dopravy v centru, včetně tunelu a vytvoření pěší zóny s MHD  

Bohužel tam nalezneme i některé nedostatky, často v podobě nejasných vyjádření: 

 Navržené linkové vedení MHD sice nabízí novinky, je ale velmi stále velmi nepřehledné 

 Rozdělení četností spojů na linkách je nejasné a neodpovídá úplně reálné poptávce 

 Chybí zde plán konkrétní plán využití nových parciálních trolejbusů a výstavby 
trolejbusových tratí, tedy to co by měl generel především určovat v oblasti městské 

dopravy 

 Řešení MHD ve Svitu je správným krokem, ale daný návrh není z nejlepších 

 Nejsou pro MHD využity všechny současné ani nové vhodné možnosti trasování 

 Číslování linek zřejmě nebylo předmětem zájmu, nicméně systém z roku 1982 by bylo na 
místě přehodnotit, i s ohledem na rozvoj integrované dopravy 

 Generel počítá s ukončením všech linek meziměstské autobusové dopravy nadále 
v centru města, přestože to zejména u těch souběžných s železnicí už nebude nutné. 

V následující části jsou nastíněny návrhy, jak tuto situaci zlepšit a lépe vyhovět potřebám 

uživatelů dopravní sítě ve Zlíně 
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Úpravy linkového vedení MHD 

Souhrn opatření z generelu 
Nejvýznamnější návrhem je jistě prodloužení linek z točny Středová přes Podlesí na upravenou 

točnu Kocanda, zároveň se zjednodušením sítě linek 34, 35 a 36 v Kostelci a Štípě. Další návrhy 

jsou však problematické, proto bude v další části zobrazeno i jejich výhodnější řešení: 

 Spojení linek 13 a 14 není rozhodně z provozního hlediska vhodné. Zaprvé takovou linku 
nelze vhodně začlenit k současné lince 3 na Lesní čtvrti, kde tyto linky jezdí proloženy 

mezi vlastními nepravidelnými intervaly, a zároveň ji skloubit s požadavkem na 

pravidelný interval na Jižních Svazích. Zadruhé by řidiči na takové lince neměli k dispozici 

prostory k odpočinku ani WC a řešit tento nedostatkem ukončením některých spojů u 

Sportovní haly by nebylo systémové. 

 Linka 11 je i s příbuznými linkami 12 a 90 už dnes případem linky s největším množstvím 

variant trasy. Na konci v centru města jsou 2 varianty, u nichž generel ještě počítá 

s prodloužením do Svitu, resp. do Prštného. Na druhém konci je 6 variant ukončení, takže 

fakticky jediná linka má dokonce 12 variant své trasy! V tomto případě je nutné jasně 

rozdělit tyto přepravní směry, na rozdíl od současného návrhu v generelu. 

 Na Příluk oficiálně vede i linka 1, která je logicky navržena ke zrušení, stejně jako linky 7 

a 37, které taktéž nabízí třeba jen jediný spoj. Je otázka, proč tomu tak není i u podobné 

linky 90. Ta byla zavedena jako školní spoj do Želechovic (ostatní školní spoje vlastní číslo 

nemají) a nabízí každý den tři spoje, ale pouze jediný plní tento účel a jede mimo trasu 

hlavní linky 11. 

 Podobně navržené rozdělení je problém i u linky 2, kde by měla být část spojů v podstatě 

vyčleněna do jiné linky. Toto řešení opomíjí chystaný obchvat Zálešné a navíc nepomáhá 

ani rozvíjející se části Za Kapličkou, nýbrž vede linku jen do Průmyslové zóny, kam jezdí 

linka 11. 

 Návrh opatření pro obsluhu Prštného a Louk je poměrně velkorysý, k dnešní lince 3 jsou 
přidány tři další, ale vzhledem k roztříštěnosti nabídky nepůsobí jako efektivní přínos 

MHD. 

 Linka 38 byla v generelu vcelku opomenuta, přestože se zatím od jeho vzniku jako jediná 

změnila. Byla prodloužena na točnu Příluky, Za Kapličkou, tedy odlišně od plánu 

v generelu. 

 Linka 105 po nové trase přes sídliště Malenovice je pouze ukončena u terminálu v centru 
Zlína. 

 Nebylo navrženo žádné přímé spojení Jižních Svahů a Malenovic, přestože plán výstavby 
Prštenské příčky a frekvence 13 500 vozidel na současném Nábřeží k tomu doslova vybízí. 

Nové návrhy trasování linek 

Linka 1 

Jestliže je výhodné vést spoje z vozovny po Štefánikově ulici, mohou být začleněny do linek 6 a 11, 

jako dnešní spoje 11s. Číslo 1 může být ponecháno lince 11 anebo je lze nechat bez využití a 
symbolicky přenechat v budoucím IDS vlakové lince S1, která pravděpodobně povede 

v podobném směru jako bývalá linka 1 z Otrokovic přes Zlín a Příluky. 

Linka 2 

Nejvýhodnější variantou je ponechání základní trasy v dnešním rozsahu provozu. 

Úprava nábřeží podél areálu krajské nemocnice pro MHD 

I varianta nové linky 2a z generelu má výhody, je však nutné objasnit situaci kolem provozu po 

Havlíčkově nábřeží okolo nemocnice. Dnes zde sice zkušebně jezdí bez zastavení linka 38g, ale 
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vedení nemocnice MHD takovou variantu nepodporuje a nelze se tomu divit. Už dnes je zde velmi 

hustý provoz a dopravní model generelu předpokládá, že tento se tento stav ještě zhorší s novým 

obchvatem Zálešné, přestože by doprava měla směřovat na Vizovickou ulici (I/49). Ideální by bylo 

sjednocení linek 2 a 2a do stejné trasy, ale odklon dopravy přemostěním Dřevnice u splavu na 

východě Bartošovy čtvrti by byl drahý a nepříjemný pro místní obyvatele. Pokud považujeme za 

nejlepší možnost uzavření úseku nábřeží podél areálu nemocnice pro automobily, bude nutné 

rozšířit možnosti parkování, zejména výstavbou parkovacího domu v západní části nemocnice 

v čele prospektu u řeky tam, kde byla dříve budova ředitelství. Havlíčkovo nábřeží by pak sloužilo 

pouze vozidlům IZS a MHD. Chodník, který se i 20 let po povodni stále propadá do řeky, by se 

přesunul pro lepší přístup na severní stranu vozovky k nemocnici a podél řeky by vedla užší 

cyklostezka. Bylo by tak možné zřídit i zastávky MHD. Aby mohli cestující plně využívat linky na 

obou stranách řeky a aby žáci ZŠ Dřevnická z Příluku nepotřebovali školní spoj, je nutné postavit 

lávku, která by spojila zastávku Dukelská s novým centrálním pavilonem nemocnice, jehož 

výstavba letos začne. I současnou lávku u zastávky Dřevnická by nadále využívali cestující a 

studenti zdravotnické školy. Do výstavby obchvatu Zálešné by tu nadále jezdila linka 38g a později 

jen linka (navržená jako 2a) nesoucí číslo 5 (viz dále). 

Linka 3 

Nyní linka jezdí do Louk v nepravidelném intervalu a generel tento stav ponechává v kombinaci 

s jinými linkami. Namísto výstavby točny v Prštném a zabírání zemědělské půdy nebo stavebního 

pozemku je příhodnější investovat peníze do rozšíření silnice Louky – Prštné a vést linku 3 právě 

tudy s obvyklými intervaly na hlavních linkách. Právě takové vedení linky odpovídá současnému 

rozsahu provozu i na Lesní čtvrti a je tu vhodnější než podivná kombinace linek 3 a 13/14. 

V návrhu je trasa ponechána po třídě Tomáše Bati, ale v případě vysoké poptávky je možné linku 

vést i přes Terminál a tovární areál. 

Linky 4, 5, 34, 35, 36 a P+R Vršava 

Návrh linek do Kostelce podle generelu se shoduje s trasou, na níž byl po dodání testován i 

parciální trolejbus, proto je s podivem, že v generelu jsou linky 34 a 36 stále ponechány 

s ukončením v centru města, když by mohly nahradit linku 4 v celé trase až na Podhoří. Základem 

dopravy v úseku Podhoří – náměstí Práce – Vršava – Kostelec – Štípa by tak byla trolejbusová linka 

s úsekem bez trolejí, doplněná další linkou 2a. Ta by doznala oproti návrhu v generelu několika 

změn: 

 K terminálu a do továrního areálu by jezdila přímo po ulici Vodní, čímž by se stala 
zajímavou alternativou k lince 2 v severní části centra Zlína, protože by pokračovala déle 

do Malenovic na sídliště namísto zvažované linky 102. Takové spojení linek je pro cestující 

i provoz výhodnější. 

 Na konečnou Vršava by jezdila pouze polovina spojů jako linka 4. Ty by odtud mohly vést 
i dále do kopce na novou konečnou Horní Vršava. 

 Druhá polovina spojů by pod Burešovem odbočila na nový obchvat Zálešné, po němž by 

pokračovaly dál, kolem nemocnice a na konečnou Za Kapličkou namísto linky 38g, při 

střídání směn pak i do průmyslové zóny. Dříve se pro oblast horního Příluku jevilo jako 

nejrychlejší spojení po přímé Štefánikově ulici linkou 11g, ale po posunu mostu na Příluku 

s modernizací železnice bude rychlejší právě tato nová linka 5. 

 Otázkou je, jestli se vyplatí linku 35 do Velíkové začlenit do intervalu linek 34 a 36 anebo 

ji ponechat samostatně, případně spojit s linkou 4. Navíc o víkendu, zejména v létě by linka 

35 měla nadále zajíždět k ZOO Lešná po trase současné linky 36. 

Vzhledem k takovému uspořádání linek v oblasti Vršavy je vhodné přesunout plánované 

parkoviště P+R od dnešní točny k nákupnímu centru, konkrétně na louku u křižovatky, z níž 
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povede obchvat Zálešné a bude tu končit čtyřproudový úsek silnice II/490 od Fryštáku. Linky 4, 

5, 34, 35 a 36 nabídnou společně s integrovanými meziměstskými autobusy maximální interval 

7,5 minuty ve špičce. Umístění s možností nákupu cestou z práce zaujme jistě více cestujících než 

pustá konečná u lesa. 

Linka 6 

S návrhem linky v generelu (pod číslem 10) je možné souhlasit, pravděpodobně je lepší objíždění 

Jižních Svahů ve směru Středová-Kocanda. Otázkou je jen uspořádání obratiště Kocanda, kde musí 

končit linky 8 a 9, pro něž je to jediná konečná a zároveň musí být průjezdné se zastávkou pro 

další linky. Vzhledem k přesunu cestujících do Otrokovic na železnici je logické i zkrácení linky 

(asi pouze mimo přepravní špičky) na točnu Malenovice-Centro.  

Linka 7 

Je navržena ke zrušení, avšak vzhledem k absenci jedné linky na Jižní Svahy po spojení linek 6/10, 

je vhodné její obnovení ve špičkách pracovních dnů. Jezdila by přes Středovou, a ve vhodných 

časech by místo ke Sportovní hale jezdila ke Gymnáziu Lesní čtvrť. 

Linky 8 a 9 

Z důvodu změn u linky 11 (viz dále) by bylo vhodné mírně upravit systém těchto dvou 

polookružních linek. Spoje obou linek by se vždy vracely na konečnou Kocanda po opačné větvi, 

než po které odjely. Přes Padělky a Zálešnou by tak jezdila linka 8 (jedoucí přes zastávku Křiby 

jako dnes) a po Štefánikově ulici by jezdila linka 9 (přes dnešní konečnou Středová). Po stejné 

větvi k nemocnici by tak jezdily spoje se stejnou konečnou, jen by u nemocnice změnily číslo linky, 

stejně jako tam dnes mění název konečné. 

Linka 10 

Generel dopravy konečně navrhuje dopravní obsluhu průmyslové zóny Rybníky, avšak zapomíná 

na hlavní směr přepravy po ulici Nábřeží. Dnes po ní projede bez provozu MHD 13 500 aut denně, 

na třídě Tomáše Bati to je 30 tisíc automobilů denně. Proto se v Prštném stále tvoří dopravní zácpy 

a ani Prštenská příčka z Nábřeží čtyřproudovou silnici neudělá, není tam na to místo. Proto se 

nabízí možnost řešit hlavní směr poptávky Jižní Svahy – Malenovice pomocí MHD. Na Jižních 

Svazích by byla linka ukončena okruhem v protisměru k lince 6. Linka je navržena trase po 

Nábřeží a Prštenské příčce jako rychlé spojení největšího sídliště s oblastmi Prštného, Louk a 
Malenovic, tedy alternativa k lince 6. Linka je ukončena právě v Malenovicích-Centro, protože 

posud se časově vyplatí jet bez přestupu, ale do Otrokovic už bude rychlejší přestoupit na vlak, i 

v centru Zlína. Linka není vedena přes tovární areál a nový most přes řeku u Šedesáté ulice, 

protože by ji tam zpomaloval úrovňový železniční přejezd. 

Linka 11 

Ať už po číslem 1 nebo 11, právě tato linka by měla v generelu nahradit zmíněnou linku 13/14 po 

jediné trase Jižní Svahy, Kocanda – Křiby – Terminál – Poliklinika – Slovenská – Příluky 

(Průmyslová zóna – Lůžkovice) a spojit tak východ města i Jižní Svahy s továrním areálem. 

Poskytuje dostatečné vytížení po celý den a byla by časově proložena s linkou 9 na Štefánikově 

ulici. 

Linka 12 

Lince 11 by odpadly mnohé odbočky díky integraci příměstských autobusových linek do Hvozdné 

a Ostraty, které dnes jezdí poloprázdné i ve špičkách. Tyto linky by společně obsluhovaly 

Želechovice i Lůžkovice a jezdily vzájemně proložené v pravidelném intervalu 30 nebo 60 minut. 

V úseku Slínová – Příluky by shodně s návrhem generelu jezdily společně s linkou 11 a dále po 

třídě Tomáše Bati v časovém prokladu s linkou 31 až na konečnou Sportovní hala, pod označením 



8 
 

čísel 12 a 13. V dopravní špičce by mohly některé spoje jezdit ze Štípy a Hvozdné přímo přes 

Průmyslovou zónu jako linka 14. 

Původní linky 13 a 14 zrušeny 

Linky 31, 32 a 33 

Zůstávají beze změn, případně podle návrhů z generelu. Nejvíce ne spojení MHD čekají obyvatelé 

lokality Jalovčí na Mladcové. 

Linka 37 

Linka 37 může být zrušena, nejlépe až s výše popsanou integrací příměstské linky do Hvozdné a 

Ostraty. Pod číslem 37 by ovšem mohla jezdit minimálně o víkendech linka z Jižních Svahů k ZOO 

Lešná, jejíž spojení s městem Zlínem je ve srovnání s podobně umístěnou, ale méně 

navštěvovanou ZOO v Olomouci na Svatém Kopečku (MHD celý týden každých 15 min.) velmi 

slabé (interval 70-105 min.). Za současného stavu tak nejvíce vydělají technické služby jako 

provozovatel parkovišť kolem ZOO. 

Linka 38 

Zůstane na jedné straně ukončená u nemocnice, na druhém konci by mohla nahradit plánovanou 

linku 105 z generelu. Část spojů by zůstala ve stejné trase, nebo by končily na Antonínově, 

v případě provozu linky přes tovární areál a po ulici Vodní obousměrně. Druhá část spojů by pak 

pokračovala po Šedesáté ulici kolem teplárny přes nový most a po ulici Nábřeží přes Rybníky a 

Prštné na točnu v Loukách. V případě, že by most v Šedesáté ulici ještě nebyl hotový, nebo by 

železní přejezd příliš zdržoval provoz, může linka vést od Terminálu zpět na Vodní ulici a po 

Nadjezdu a Gahurově ulici oklikou na Nábřeží. 

Linky 51, 52 a 53 

V současnosti jsou obsluhovány 1 midibusem, který by měl nahradit svižnější minibus. Zakončení 

linky 52 navržené generelem v Loukách by bylo vhodnější změnit a prodloužit po dnešní trase 

linky 3 na zastávku Louky-křižovatku jako náhradu ztraceného spojení. Dále je možné linku vést 

do centra k Terminálu nebo po ulici Hřbitovní na dnešní konečnou Podhoří pro spojení Louk 

s jejich hřbitovem. 

Linku 53 je možné nahradit směrem k Domu Umění spoji zajišťujícími i dopravu na Lesní čtvrť. 

Linka 70 a noční provoz 

Aktuální rozsah provozu v noci asi zůstane beze změn, kromě zavedení okruhu u linky 8 na Jižních 

Svazích. Spojení směr Malenovice je možné buď spojit z linek 1s/2 a 70 do nové linky 21, nebo 

nechat spojení 21 Otrokovice – nemocnice jen jako část, doplněnou noční linkou 6 Malenovice – 

Jižní Svahy. 

Linka 90 

Bude zrušena a nahrazena školními spoji z integrovaných linek 12 a 13. 

2035 – tunel pod centrem Zlína 

Jako jednu ze zásadních staveb doporučují autoři generelu k realizaci tunel pod centrem města, 

jenž by odvedl dopravu z třídy Tomáše Bati v úseku Hluboká – Březnická, čímž by umožnil vyvést 

automobily z třídy okolo náměstí Míru. Je důležité si nastínit dopady tunelu na MHD, pokud by byl 

postaven. 

Pro východní portál je místo jen u křižovatky s ulicí Hluboká, pro západní portál jsou 2 možnosti 

umístění. Buď už přímo uprostřed náměstí Práce se složitou křižovatkou anebo až dále u budovy 

č. 31. Je na místě zvážit i odbočku do ulice Dlouhá, aby bylo opravdu možné realizovat plán na 

vedení zbylé dopravy obousměrně pouze ulicemi Osvoboditelů a Štefánikova. Další otázkou je, 
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jestli ponechat MHD v současných jednosměrných trasách (i přes náměstí Míru), anebo vrátit 

linky na původní obousměrné trasy z doby před rokem 1977, které jsou sice kratší, ale cestující 

by si na ně museli zvyknout. 

Vzhledem k tomu, že tunel míjí hlavní zastávky v centru a nespojuje hlavní centra poptávky u 

MHD, lze jej pravděpodobně využít jen pro některé spoje vyjíždějící a zatahující zpět do vozovny. 

Nové zastávky v síti MHD 
Dopravní generel počítá s novými zastávkami zejména na nových trasách, tedy v Prštném, 

Loukách, na Rybníkách a na Podlesí, v továrním areálu i v Malenovicích a u Baťovy nemocnice. Ve 

všech případech se jedná o výhodná umístění pro cílové uživatele. Bohužel však nejsou zmíněny 

také současné linky, kterým by občas rovněž prospěla nová zastávka z následujícího seznamu: 

 Zimní stadion – V souvislosti s rekonstrukcí stadionu i útlumem provozu na blízkém 

obratišti Sportovní hala vyvstává potřeba zastávky u tohoto důležitého cíle, kterou by 

používala jak linka 31 tak i příměstské autobusy. V plánu generelu chybí i dávno 

vyprojektovaná zastávka Mostní. 

 Kolektivní dům (jednosměrná) – trolejbusy jedoucí dnes od zastávky Slovenská míjí jižní 
část městského centra bez zastavení a cestující se sem musí vracet po Školní ulici od 

náměstí Míru. V případě výstavby tunelu by tato zastávka sloužila společně s další u Školní 

ulice v opačném směru k současné důležité zastávce Školní. (linky 9 a 11) 

 Lázně – Dostat se dnes ke zlínskému plaveckému bazénu pomocí MHD je složité, což 
potvrzují zaplněná parkoviště okolo lázní. Proto by bylo vhodné využít ke spojení 

s centrem linku 32.  

 Pod Vodojemem – Na ulici Slovenská je dnes úsek dlouhý přes 700 m, kde trolejbusy 
nezastavují. Nová zastávka by zpřístupnila sídliště Kamenná i Lazy. Pro zkušební provoz 

zastávky je dostatek prostoru i na dnešní ulici Slovenská. 

 Vodní, Bartošova – Po zahájení provozu linky 38 se dlouho čekalo na dostavbu zastávky 
na Vodní ulici. Ta je bohužel nyní umístěna mimo hlavní pěší trasy, její využití je proto 

minimální. Přitom by stačilo ji postavit blíže budoucímu kruhovému objezdu u ulice 

Bartošova a doplnit ji druhou zastávkou u křižovatky s ulicí Vodní. Je tam dostatek místa. 

 Dále je vhodné pokračovat s doplňováním sítě zastávek v místních částech Štípa, Velíková, 

Jaroslavice, Kudlov nebo Paseky-Kocanda 

 

 

1 Trolejbus ŠKODA 15 Tr ev. č. 360 na mostě u zastávky Česká. Zdroj autor.  
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Využití parciálních trolejbusů a nové trolejové vedení 
Dopravním generel zmiňuje trolejbusy s akumulátorem jako hlavní prostředek rozvoje 

trolejbusové sítě, nové trasy bez trolejí jsou zvažovány v oblastech Prštné, Podhoří a Malenovic. 

Druhým zásadním bodem je plán zbudování nové trolejbusové měnírny. Žádný konkrétnější plán 

v generelu zmíněn není. 

Technická specifikace 
Na podzim roku 2016 byly do Zlína dodány dva nové trolejbusy typu 26 Tr s karoserií Solaris 

standardní délky 12 metrů. Jako první z provozovaných trolejbusů v České republice jsou 

vybaveny novou technologií lithium-titanových baterií trakčních baterií s použitím nanokrystalů 

pro jízdu mimo trolejové vedení. Oproti zavedenému provozu vozů s dieselagregáty nabízí jejich 

pomocný pohon výrazně tišší chod a vysoký výkon. Akumulátory jsou dobíjeny během jízdy na 

elektřinu z trolejového vedení. Zkoušky na trasách dnešních linek 12 a 34 z Podhoří prokázaly 

nižší náklady na provoz ve srovnání s dieselagregátem a jízdní vlastnosti odpovídající autobusům, 

včetně max. rychlosti 65 km/h. 

Je zřejmé, že tato technologie přináší elektrické dopravě nové výhody a je správné, že magistrát 

počítá s jejich využitím. Nicméně parciální trolejbusy nejsou všespásným způsobem rozšiřování 

sítě MHD, srovnejme je tedy s provozem klasických trolejbusů. 

Nové parciální trolejbusy: 

 Jsou vhodné i pro časté použití na hlavních linkách, na rozdíl od dieselagregátů 

 Výhodou je, že při odbočení zpod drátů nepotřebují výhybky, tudíž nezdržují běžné 
trolejbusy 

 Jsou lepší pro trasy, kde troleje chybí na koncích a ne ve středu trasy. Zpětné nasazení 
sběračů, které je s tím spojeno, totiž prodlužuje jízdní dobu vozidel. 

Běžné trolejové vedení 

 Umožňuje využití elektřiny beze ztrát při ukládání energie do baterií 

 Jeho stavba je stále vhodná zejména tam, kde bude využito více linkami a výhybky nebo 

křížení nové trati nezpomalí výrazně provoz na těch stávajících (Například podobné 

řešení mezilehlých konečných Antonínova a Malenovice-Centro po směru hodinových 

ručiček je výhodné z prostorového hlediska, ale zároveň zpomaluje provoz na hlavní trati 

do Otrokovic) a u krátkých prodloužení současných tratí s vysokým provozem. 

Návrh nového trolejové vedení 
Samozřejmostí by měla být výstavba trolejového vedení při spojení konečných Kocanda a 

Středová na Jižních Svazích. Odpovídá to vertikálnímu profilu i plánovanému využití tratě. 

Další významnou tratí by měla být trasa přes tovární areál od křižovatky Antonínova po ulicích 

Šedesátá a Vavrečkova kolem terminálu na ulici Gahurova, ideálně pokračující po ulici Vodní až 

k ulici Dlouhá v trase linek 4 a 5. Ani na jednom konci by trať nezpomalila provoz na současných 

linkách. Na ulici Vodní dodnes stojí trolejové sloupy jako pozůstatky plánované spojovací trati 

přes Zarámí z roku 1994. 

Poslední nová trať by vedla po Nábřeží v trase Pod Babou – Prštné, v případě dostatečného zájmu 

cestujících o zkušební provoz linky 10 v kratší trase. 
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Návrhy nových trolejbusových tratí bez trolejového vedení 
Shodně s úvahami generelu by měly být využity parciální trolejbusy na lince 3 přes Prštné i na 

linkách 4 a 5 v Malenovicích na sídlišti. Na druhém konci by linka 4 mohla zajíždět na Horní Vršavu 

a linka 5 nad Zálešnou až na točnu Příluky, Za kapličkou.  

Trolejbusy by nadále zajížděly bez trolejí i do průmyslové zóny Příluky a na zastávku Gymnázium-

Lesní čtvrť.  Naopak na úseku linky 12 do Želechovic by je nahradily integrované autobusové linky 

z Hvozdné. 

Město Zlín by nemělo zapomenout ani na spolupráci s využitím parciálních trolejbusů 

v Otrokovicích. Tam trolejbusy dodnes končí u železničního nádraží a dále přes centrum 

nepokračují. Výstavba trolejového vedení se plánovala na konci minulého století, ale vedení 

otrokovické radnice je dnes proti stavbě nové trati. Jediným schůdným řešením by tak bylo 

prodloužení linek 2 a 6 za pomoci kloubových parciálních trolejbusů až na Štěrkoviště. Ostatní 

potřebné spoje by nadále zajišťovaly autobusy, později nahrazené elektrobusy. Další možnost 

skýtá prodloužení linky 4/5 až přímo do města Napajedla, pokud by dnešní meziměstské 

autobusové linky z Napajedel končily na nádraží v Otrokovicích. 

Jízdní doby linek 
Před několika lety prošly jízdní doby zásadní obměnou v souvislosti s realizací projektu 

Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně. Díky tomu odpovídají plánované jízdní doby 

většinou těm skutečným. Bohužel se ale můžeme na některých linkách stále setkat se zbytečným 

čekáním v zastávce na čas pravidelného odjezdu. Například na lince 2 ve směru z Otrokovic spoje 

často čekají na zastávce Školní i celou minutu a na Bartošově čtvrti naopak nestíhají kvůli zkrácené 

jízdní době Baťova nemocnice – Dukelská, kterou ovšem preference MHD na světelných 

křižovatkách nemohl nijak ovlivnit. Bylo by dobré upravit jízdní doby zejména na těchto úsecích, 

kde i preference MHD dobře funguje: 

 Náměstí Práce-Školní; U zámku/Náměstí Míru-Náměstí Práce zkrácení na 1 minutu, 
návazně 

 u následujících úseků Náměstí Práce-Poliklinika/Mostní prodloužení na 2 minuty 

 Baťova nemocnice-Dukelská, prodloužení na 2 minuty 

 Křiby-Česká a Družstevní-Pod Babou, Podvesná XVII-Příční, zkrácení na 1 minutu 

 Rozvodna-Mladcovská a Mokrá/K Pasekám-Pod Babou, zkrácení na 1 minutu 

 Obeciny-Jaroslavice, prodloužení na 2 minuty 

Návrh jízdních dob pro nové úseky: 

 Středová - Jižní Svahy, Kocanda; 2 minuty v obou směrech (linky 7, 9, 6 tam, 10 zpět) 

 Pod Babou – Terminál – Náměstí Práce; 9 minut tam, 8 minut zpět (linka 11) 

 Cigánov – Vodní – Terminál – Zahradnická; 7 minut v obou směrech (linky 4 a 5) 

 Pod Babou – Rybníky – Podhoří, sídliště; 6 minut v obou směrech 

 Poliklinika – Prštné – Louky; 11 minut v obou směrech (linka 3) 

 Louky – Prštné – Rybníky – Terminál; 13 minut v obou směrech (varianta linky 38) 

 Chlum – Louky, Křižovatka; 8 minut v obou směrech (linka 52) 

 Burešov – Baťova nemocnice – Za kapličkou; 9 minut tam a 8 minut zpět (linka 5) 

 Za Kapličkou – Průmyslová zóna; 7 minut v obou směrech (linka 5 ve špičkách) 

 Vršava – Horní Vršava, 2 minuty v obou směrech (varianta linky 4) 

 Jižní Svahy, Kocanda – ZOO Lešná a zpět, 25 minut (víkendová linka 37) 
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Číslování linek MHD 
Už v předchozích článcích byly použity nová označení linek, odlišná od současného stavu i návrhu 

v generelu, proto je na čase tyto změny kompletně zrekapitulovat pomocí tabulky. 

Číslo linky Trasa linky 

současné generel návrh 

žádné žádné S1 Vlak (jiná města -) Otrokovice – Zlín – Vizovice  
2 2 2 Otrokovice, žel. stanice – Náměstí Práce – Kúty – Bartošova čtvrť 
3 3 3 Louky, točna – Prštné, náves – Náměstí Práce – Lesní čtvrť 
žádné 4+102 4 (Horní) Vršava – Vodní – Terminál – Tyršova – Malenovice Centro 
žádné 2a+102 5 (Průmyslová zóna -) Za Kapličkou – Baťova nemocnice – Burešov – 

Vodní – Terminál – Tyršova – Malenovice Centro (+var. Napajedla) 
6 (10) 10 6 (Otrokovice, železniční stanice -) Malenovice Centro – Náměstí Práce 

– Středová – Křiby – Malenovice Centro (Otrokovice, žel. stanice) 
14 zrušena 7 Jižní Svahy, Kocanda – Středová – Sportovní Hala/Lesní čtvrť 
8 8 8(-9) Jižní Svahy, Kocanda – Křiby – U zámku – Kúty – Baťova nemocnice –  
9 9 9(-8) - Baťova nemocnice – Slovenská – Středová – Jižní Svahy, Kocanda 
10 není 10 Malenovice Centro – Rybníky – Křiby – Středová– Malenovice Centro 
11/90 11/90 

13/14 
11 Jižní Svahy, Kocanda – Křiby – Terminál – Náměstí Práce – Slovenská 

- Příluky (-Za Kapličkou/- Průmysl. zóna – Lůžkovice, Na Gruntech) 
12/není 12/bez 12 Hvozdná – Želechovice – Obeciny – Bratří Jaroňků – Sportovní Hala 
12/není 12/bez 13 Provodov – Lůžkovice – Obeciny – Bratří Jaroňků – Sportovní Hala 
není není 14 Štípa, škola – Hvozdná – Průmyslová zóna – Příluky (- Sport. Hala) 
55 55 15 Otrokovice, železniční stanice – (Senior -) Otrokovice, Štěrkoviště 
51 51 16 Malenovice, točna – Kamenec – Malenovice, točna 
52 52 17 Malenovice, točna – Chlum – Louky, křižovatka (-Podhoří/Terminál) 
53 53 není Zrušena, v úseku Školní – Dům umění zůstanou ranní školní spoje 
70+1/2s 70/1/2s 21 Otrokovice, Štěrkoviště – Náměstí Práce – Slovenská – Baťova 

nemocnice – Kúty – Náměstí Práce – Otrokovice, Štěrkoviště 
31 31 31 Jaroslavice – Obeciny – Náměstí Práce – Maják – Filmové ateliéry 
32 32 32 (Jalovčí -) Mladcová Bartošův dům – U zámku – Kudlov, točna 
33 33 33 Paseky (Na Drahách) - U zámku - Zdravotnická škola (Boněcký 

rybník) 
4+34 34 34 Podhoří – Vršava – Štípa, pošta – Lešná ZOO – Vršava - Podhoří 
35/36 35 35 Podhoří/Sport. hala – Vršava –(Lešná ZOO) Štípa, pošta - Velíková 
4+34 36 36 Podhoří – Vršava – Lešná ZOO – Štípa, pošta –  Vršava - Podhoří 
není není 37 Jižní Svahy, Kocanda – Lešná, ZOO – Jižní Svahy, Kocanda 
38 38+105 38 Baťova nemocnice – Kvítková – Terminál – Antonínova/Louky, 

točna 

Linky čísel 50 a výše budou přečíslovány za předpokladu, že by jejich čísla využily v rámci 

integrované dopravy i linky v jiných městech ve Zlínském kraji. Vysvětlení podbarvení tabulky: 

bílá znamená zachování současného stavu, žlutá pak změny navržené v generelu, červená 

zvýrazňuje nové návrhy. 
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Intervaly mezi spoji na linkách MHD 
V současnosti naleznete v jízdních řádech na hlavních linkách zlínské MHD během dne mnoho 

druhů intervalů. Na běžné lince se za jeden den sedmkrát změní 5 různých intervalů v rozmezí 12 

až 30 minut. Pro nalákání cestujících je ale vhodné takový systém co nejvíce zjednodušit. Nová 

hustší síť linek by měla dovolit prodloužení intervalu ve špičce na snadno zapamatovatelných 15 

minut (podobně jako v Olomouci nebo v Ústí nad Labem), tedy stejný interval jako u osobních 

vlaků na modernizované trati do Otrokovic. Případně je možné jeho použití i namísto dopoledního 

sedla, pokud by existovala dostatečná poptávka, bez linky 11 v úseku Terminál – Jižní Svahy.  

O víkendu je možné díky hustotě linek prodloužit základní interval i na 30 minut, který se taktéž 

shoduje s intervalem na železnici a odpovídá budoucí poptávce. Druhá varianta je ponechání 

současného intervalu a zkrácení trasy linky 11 o víkendu, nicméně v tabulce níže je uvedena první 

možnost. Takové linkové vedení s danými intervaly je plně funkční a lze na něm časové polohy 

spojů různých linek vhodně prokládat. Například z konečné Jižní Svahy, Kocanda by po obou 

větvích odjížděly 3 linky po 5 minutách, po 7-8 minutách linky 6 a 10 do Malenovic, linky 8 a 9 

k nemocnici a linky 7 a 11 do centra. Na úseku Prštné – Malenovice by byl proklad 4 linek po 3-4 

minutách a na hlavních tratích k nemocnici by se jezdilo po 7-8 minutách, stejně jako ve směru 

pod Burešov a v továrním areálu. V případě upřednostnění jiných variant prokladů je možné tomu 

mírně uzpůsobit linkové vedení, zejména způsobem ukončení linek na Jižních Svazích. Návrh 

intervalů na linkách a rozdělení vozidel: 

Číslo 
linky 

Jízdní 
doba 

Intervaly v minutách Vozidla 

špička sedlo večer víkendy druh délka počet 

S1 - 15/30 30/60 60 30/60 vlak - - 
2 37 +37 15 20 30 30 parciální trolejbus kloubový 7 
3 19+21 15 20 30 30 parciální trolejbus standardní 4 
4 31+29 30 40 60 60 parciální trolejbus standardní 3 
5 35+34 30 40 60 60 parciální trolejbus standardní 3 
6 58 

(70) 
15 20 30 30 parciální trolejbus kloubový 6 

7 14+15 15 - - - parciální trolejbus kloubový 3-4 
8 40 15 20 30 30 trolejbus kloubový 4 
9 39 15 20 30 30 trolejbus standardní 4 
10 51 15 20 30 30 parciální trolejbus standardní 5 
11 25+27 15 20 30 30 parciální trolejbus standardní 5 
12 32+32 60 120 není 120 autobus (ČSAD?) standardní 2 
13 45+45 60 120 není 120 autobus (ČSAD?) standardní 2 
14 19+19 60    autobus (ČSAD?) standardní 1 
15 23 5 10-15 20 20 autobus standardní 

(k) 
7 

16 9 15-20 60 60 60 autobus minibus 1 
17 21+21 60 120 není 120 autobus minibus 1 
31 24+24 20 30 30 30 autobus midibus 3 
32 23+23 20 30 60 30 autobus midibus 3 
33 21+25 15 20-30 30 30 autobus standardní 4-5 
34 58 15 60 120 60 parciální trolejbus standardní 3 
35 35+35 60 120 120 120 autobus kloubový 2 
36 58 15 120 120 60 parciální trolejbus standardní 2 
38 43/25 15 

(30) 
30 
(60) 

30/60 (30) - autobus midibus 3 

škola - - - - - autobus - 3 
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Vozový park DSZO 
Provozovatel MHD Dopravní společnost Zlín-Otrokovice dnes disponuje v provozu celkem 92 

vozidly. Výše popsaný návrh počítá v přepravní špičce se 78 vozidly a 5 vozidly 

provozovanými/odkoupenými od ČSAD Vsetín. S navýšením počtu potřebných vozidel ze 

současných 71 na 79 uvažuje i dopravní generel, provozní rezerva by měla být asi 15 % vozidel 

navíc. Následující tabulka nastíní potřebné postupné změny ve vozovém parku. Počty vozidel jsou 

celkové, v závorce pak maximální vypravení. 

Druh vozidla Aktuální počet  Potřebný počet Změna 

standardní trolejbus 4 3 (4) -1 
kloubový trolejbus 16 4 (4) -12 
standardní parciální 
trolejbus 

22 (2 parciální) 30 (25) +8 

kloubový parciální 
trolejbus 

13 23 (16-17) +10 

Celkem trolejbusy 55 60 +5 
Kloubový autobus (18 m) 8 4 (3) -4 
Standardní autobus (12 m) 22 16(11-12) -6 
Midibus (délka 10 metrů) 7 10 (9) +3 
Minibus (délka do 8 metrů) 0 2 (2) +2 
Celkem autobusy 37 32 -5 
Celkem vozidla MHD 92 92 0 

Dnes je v provozu 55 trolejbusů a 37 autobusů, současné trolejbusy s dieselagregátem jsou 

zařazeny mezi parciální trolejbusy, přestože pro nové úseky budou vhodné spíše trolejbusy 

s akumulátory. 

Z tabulky je zřejmé, že se sníží počet delších autobusů a klasických trolejbusů ve prospěch 

parciálních trolejbusů a minibusů. Ve vozovém parku trolejbusů bude v nejbližších letech 

nahrazeno zřejmě jen 5 trolejbusů Škoda 15 Tr, snad parciálními trolejbusy. Velká obnova 

vozového parku bude ovšem nutná u autobusů a právě teď je nutné zvážit nahrazení některých ze 

7 kloubových autobusů Citybus 18M z let 2002 až 2004 jezdících i do Kostelce a Štípy parciálními 

trolejbusy, pravděpodobně o standardní délce 12 metrů s častějším provozem. Podobně lze využít 

náhradu 14 autobusů Citybus 12M z let 2000 až 2002 i k nákupu minibusu a 2 midibusů. Také lze 

uvažovat o nákupu trolejbusů délky 15 metrů pro linky 8 a 9, možná i 10, poněvadž na lince 9 by 

už nebyl problém s průjezdem nynější točny Středová. 
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Meziměstská autobusová doprava na území Zlína 
Spojení Zlína s okolními obcemi většinou zajišťují autobusy, vlaky na trase Vizovice – Otrokovice 

a trolejbusy do Otrokovic a Želechovic. Příměstské autobusové linky jezdí i v souběhu s železnicí, 

poněvadž přestup z nich na železnici by se cestujícím časově nevyplatil, navíc dnes ani prakticky 

neexistují u trati číslo 331 vhodná přestupní místa, kromě Zádveřic pro místní část Raková. 

Modernizace železniční trati 331, která snad začne v roce 2019, by měla umožnit přestup na 

železnici v Otrokovicích, Zlíně, Lípě, Zádveřicích a Vizovicích. Přesto generel počítá se zachováním 

většiny spojů souběžných se železnicí. Bylo by dobré využít potenciál zrekonstruované trati co 

nejvíce, tedy ukončit většinu spojů u vhodných terminálů a do Zlína ponechat pouze linky, které 

se nevyplatí ukončit u železniční stanice. Následuje seznam stanic se směry autobusů k přestupu. 

 Vizovice – Vsetín, Valašská Polanka, Ublo, místní části Chrastěšov a Lázeňská 

 Zádveřice – Raková, Dolní Lhota, Luhačovice a Valašské Klobouky 

 Lípa – Slušovice a okolí, Dolní Lhota, Luhačovice a Valašské Klobouky 

 Zlín střed – hlavní přestupní terminál – Fryšták, Lukov, Bohuslavice, Březůvky, Racková 

 Zlín-Malenovice – Tečovice, Mysločovice a Lhota u Zlína 

 Otrokovice – Kvasice, Bělov, Napajedla a okolí 

Zejména v Malenovicích se s přestupem v generelu nepočítá, přesto by se u 6 km dlouhého 

souběhu s železnicí vyplatil. Dokazují to i data uvedená v předpokládaném vytížení tras, podle 

nichž by linku Lhota/Salaš/Karlovice – Malenovice – Zlín s 12 spoji v obou směrech využilo 

v úseku Malenovice – Zlín celých 75 lidí denně! Návrh opatření u dotčených linek: 

 Zkrácení spojů ze Lhoty do Malenovic k vlaku, hlavními uživateli jsou žáci místní školy 

 Ukončení většiny spojů od Tečovic v Malenovicích u vlaku, jen část by vedla z Tečovic 

přímo do Louk, kde by i nahradily linku 3 v současné trase přes Podhoří-sídliště 

Dále by byly ponechány v souběhu s tratí 331 jen některé spoje z Napajedel, integrované linky 

z Želechovic a většina spojů ze Slušovic přes Klečůvku, které by zbytečně nezajížděly do Lípy. 

U zbylých autobusových tras ze severu a jihu je samozřejmě vhodná integrace valné většiny spojů, 

nejvíce pak podél linky 32 na Kudlov a na Mladcovou. Integrace by ale pomohla i hlavním trasám 

z Březnice, Fryštáku a Lukova, tak jak je to popsáno i v generelu. Cestující by mohli využívat více 

spojů, které by tak byly využité už od počátku. Kapacita autobusů ve špičkách by ovšem zřejmě 

nedovolila plné využití všech příměstských spojů k tomuto účelu. 
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Závěr 
Pozornému čtenáři snad neunikla skutečnost, že možností dopravních spojení, které by město Zlín 

pomyslně posunuly dál, je celá řada. Využití nových technologií a staveb bude velké, proto věřím, 

že většinu těchto příležitostí lidé využijí. Bohužel jak známo, papír snese hodně a bude zajímavé 

sledovat, jak se podaří návrhy změn, ať už z generelu, nebo možná i z tohoto dokumentu, podaří 

zrealizovat, a jak budou úspěšné. Věřím, že jsem na předchozích řádcích prokázal, že veřejná 

doprava ve Zlíně může být uživatelsky přehlednější, i s využitím trolejbusů s trakčními bateriemi. 

Pokud jsem Vás ale přece jen unavil nepřeberným množstvím informací, doporučuji Vám jejich 

stručnou rekapitulaci v podobě mapy sítě MHD dle popsaných opatření přibližně za 10 let, bez 

tunelu pod centrem Zlína. 
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