
 

 
 

Přes prázdniny zajede více autobusů na Smraďavku i na 

přehradu do Pozlovic 

Zlín, 22. 6. 2021 — Dva turistické cíle ve Zlínském kraji budou o letních prázdninách 

dostupnější veřejnou dopravou. Spoje Integrované dopravy Zlínského kraje zajedou v 

pracovní dny od 1. července do 31. srpna 2021 častěji na Smraďavku a k přehradě 

v Pozlovicích. 

„Na lince 361 budou ve všední dny zajíždět na Smraďavku dva autobusy – a to 

s odjezdem 8.35 a v 17.25 z Uherského Hradiště, příjezd do zastávky Buchlovice, 

Smraďavka v 9.04 a 17.55. Zpět se autobusy budou vracet v 9.05 a v 18.05 hodin,“ uvedl 

Petr Lutonský, dopravní technolog společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského 

kraje, s.r.o. (KOVED). 

Až k přehradě v Pozlovicích budou přes prázdniny v pracovní dny zajíždět autobusy na 

lince 122 Luhačovice – Vizovice – Vsetín, a to s odjezdem z Luhačovic v 9.25 a 13.20, a 

dále autobusy na lince 520 Luhačovice –  Dolní Lhota – Zlín, konkrétně spoje s odjezdy 

z Luhačovic v 10.10, 12.00, 15.05, 16.05 a 18.45 hodin. „Ze zastávky Pozlovice, přehrada 

pak autobusy do Luhačovic pojedou v 9.37, 9.56, 12.38, 14.17, 14.48, 16.25 a v 17. 52 

hodin,“ doplnil dále Petr Lutonský. 

Připomeňme, že už od 1. června do 28. září byly posíleny autobusové spoje na 

Smaraďavku a k pozlovické přehradě o víkendech. Od května vyjíždějí sezónní 

víkendové spoje i do Francovy Lhoty, Pulčína. V období 26. dubna – 17. října jezdí 

posilové spoje také z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. 

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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