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TISKOVÁ INFORMACE č. 29 
Omezení železniční dopravy během Super rychlostní zkoušky 
 
Ve dnech 16. – 18. srpna 2019 bude ve Zlínském kraji probíhat 49. ročník Barum Czech 
Rally Zlín. Součástí tohoto motoristického svátku je v pátek 16. srpna noční Super 
rychlostní zkouška ulicemi města Zlína a bývalého svitovského areálu. Tato divácky 
atraktivní trať však s sebou přináší omezení železniční dopravy. 
 
Bude omezen přístup k vlakovému nádraží Zlín střed. Přístupová cesta bude vyznačena 
pořadatelem Barum Czech Rally Zlín. Osobní vlaky budou od 15:59 hod do 24:00 hod 
nahrazeny autobusy náhradní autobusové dopravy (dále jen NAD) v úseku Zlín-
Malenovice – Vizovice a zpět: 
 
Autobusy NAD pojedou dle výlukového jízdního řádu (VJŘ), z důvodu uzavření přístupové 
cesty na vlakové nádraží Zlín střed bude zastávka autobusů NAD výjimečně na zastávce 
MHD Náměstí Práce, z důvodu omezení provozu ve městě bude zastávka NAD Dlouhá 
umístěna na zastávce MHD Bratří Jaroňků, cestující jedoucí na Super rychlostní zkoušku 
mohou pokračovat vlakem do stanice Zlín střed. 
 
Směr Vizovice – Otrokovice: 
V úseku Vizovice – Zlín-Malenovice budou autobusem NAD nahrazeny vlaky Os 14246 
(odjezd v 16:46 hod z Vizovic), Os 14248 s odjezdem v 17:16 hod z Vizovic, Os 14232 
(odjezd v 18:50 hod z Vizovic), Os 14234 (odjezd v 20:32 hod z Vizovic). 
Na vlakovém nádraží Zlín-Malenovice bude přestup na vlak do stanice Otrokovice. 
Autobusy pojedou přes zastávku MHD Náměstí Práce. 
Vlak Os 14236 (odjezd v 21:51 hod z Vizovic) bude nahrazen autobusem NAD na 
zastávku Náměstí Práce (místo stanice Zlín střed). 
 
Směr Otrokovice – Vizovice: 
V úseku Zlín-Malenovice – Vizovice budou  nahrazeny autobusem NAD vlaky Os 14245 
(odjezd ze stanice Zlín-Malenovice v 15:59 hod), Os 14247 (odjezd ze stanice Zlín-
Malenovice v 16:59 hod), Os 14249 (odjezd ze stanice Zlín-Malenovice v 18:05 hod), Os 
14233 (odjezd ze stanice Zlín-Malenovice v 18:49 hod) a Os 14235 (odjezd ze stanice 
Zlín-Malenovice v 20:29 hod). 
Autobusy pojedou přes zastávku MHD Náměstí Práce. 
Autobus NAD za vlak Os 14237 (přípojný spoj od R 897) v úseku Zlín střed – Vizovice 
odjede ze zastávky NAD Náměstí práce v čase pravidelného odjezdu vlaku ve 22:30 hod. 
Vlak R 897 z Prahy hl. n. bude nahrazen autobusem NAD v úseku Otrokovice – Zlín na 
zastávku MHD Náměstí práce. 
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Zastávky autobusů NAD se nacházejí: 
Otrokovice – před výpravní budovou - platí pouze pro autobus NAD za vlak Rx 897 
Zlín-Malenovice – před výpravní budovou 
Zlín-Louky – na přilehlé zastávce MHD 
Zlín-Prštné – na přilehlé zastávce MHD 
Zlín střed – na zastávce MHD Náměstí Práce 
Zlín-Dlouhá – na zastávce MHD, Bří. Jaroňků 
Zlín-Podvesná – na zastávce MHD, Věžové domy (na tř. T. Bati) 
Zlín-Příluky – ve směru na Vizovice na autobusové zastávce (ČSAD, Housa) 
Zlín-Příluky – ve směru na Otrokovice na točně MHD 
Želechovice nad Dřevnicí – na přilehlé autobusové zastávce 
Lípa nad Dřevnicí – na autobusové zastávce, Lípa (na hlavní cestě) 
Zádveřice – na autobusové zastávce, Zádveřice-Raková, Zádveřice Jednota 
Vizovice náměstí – náměstí, zastávka jen pro v výstup 
Vizovice – před výpravní budovou 
 
Po ukončení rychlostní zkoušky pojedou v sobotu 17. srpna 2019 mimořádné vlaky 
v úseku Zlín střed – Otrokovice a Zlín střed – Vizovice: 
vlak Os 10822 v trase Zlín střed – Otrokovice odjede ze stanice Zlín střed v 00:25 hod  
vlak Os 10821 v trase Zlín střed – Vizovice odjede ze stanice Zlín střed v 01:10 hod 
 
Tyto vlaky pojedou dle zvláštního jízdního řádu, ve vlacích platí jízdní doklady dle tarifu 
společnosti ČD, a.s. a jízdní doklady platné v Integrovaném dopravním systému ZID. 
 
 
Zdroj: České dráhy – tisková informace 
 
 
Ve Zlíně 14. srpna 2019                                        Roman ORDELT             
                                                                                 tiskový mluvčí 
                                                                             Barum Czech Rally Zlín 


