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Ve Zlíně dne 13. 11. 2020 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA  DSZO, s.r.o. 

Od 18. listopadu vyjedou školní spoje MHD 
 
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice začne vypravovat od středy 18. listopadu ráno i 
odpoledne několik školních spojů, aby byla zajištěna doprava žáků prvních a druhých 
tříd do základních škol. 
  
Poté, co byl veškerý provoz MHD ve Zlíně a Otrokovicích omezen od 19. října 2020 na rozsah 
jízdních řádů pro prázdninové období, dojde od středy 18. listopadu k prvnímu posílení. DSZO 
vypraví v pracovních dnech ráno i odpoledne několik posilových školních spojů, které zajistí, 
aby se do školních budov dostali hromadnou dopravou žáci prvních a druhých tříd, kteří již bu-
dou mít po koronavirovém přerušení obnovenu povinnou školní výuku. 
 
„Jde většinou o školní spoje, které jsou uvedeny v jízdních řádech pro běžné pracovní dny. 
V několika případech však dochází k odchylkám. Informovali jsme o jízdních řádech ředitele 
škol. Pokud někde dochází k uspíšení spojů, upozorňujeme na to cestující i vývěskami na za-
stávkách,“ řekl vedoucí dopravního úseku  DSZO Pavel Nosálek. „Žáci budou mít tuto informaci 
také ve svých elektronických žákovských knížkách. Prosím rodiče, aby se do žákovských kní-
žek podívali,“ uvedla zlínská radní Kateřina Francová, která má oblast školství na starosti. 
 
Zavedením školních spojů najedou vozidla MHD DSZO denně navíc 96 kilometrů. 
  
Uvádíme přehled posilových školních spojů pro jednotlivé linky a výchozí zastávky: 
 

 Linka 90 v 7:10 od Sportovní haly do Želechovic, 

 Základní škola M. Alše – v 7:16 z Prštného přes Louky na ZŠ M. Alše, 

 ZŠ Dřevnická 1 – v 7:35 z Příluk-Za Kapličkou přes Obeciny na Bartošovu čtvrť-škola, 

 ZŠ Dřevnická 2 – v 7:35 z Jaroslavic na Bartošovu čtvrť-škola, 

 Linka 32 – Kudlov – úprava vedení spoje v 7:33 z Kudlova (jede přes Zimní lázně a Školní) 
a uspíšení spoje (v 7:29), 

 Linka 55 – úprava vedení spoje v 7:37 z Kvítkovic (jede přes Trávníky-škola) a uspíšení spo-
je (v 7:33), 

 Základní škola M. Alše – zajištěny spoje ve 13:10 a 14:05 dle standardního vedení 

 ZŠ Dřevnická + ZŠ Želechovice – ve 13:45 z Bartošovy čtvrti-škola přes Jaroslavice do Pří-
luk, dále do Želechovic, ve 14:13 přes Lužkovice do vozovny, 

 Linka 55 – spoj ve 12:57 z Otrokovice-Štěrkoviště na Kvítkovice-náves jede přes Trávníky-
škola (odj. ve 13:13). 
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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 38 autobusů a 59 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. Vozi-
dla 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. 

 


