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Zkušební provoz nové autobusové linky s číslem 38 by měl dopravní podnik zahájit už letos na
podzim. Radnice zavedením nové linky MHD vychází vstříc občanům, kteří město už nějakou dobu
žádali o přidání nové trasy autobusu, který spojí všechny tři největší lékařská zařízení ve městě a
přilehlé úřady.

Autobus 38 pojede od nemocnice ulicí Kvítková až [1] do Svitu
„Hlavní plus nové linky vidím ve snadnější dostupnosti základní lékařské péče pro lidi s pohybovými
problémy. Jistě ji také ocení starší lidé," sdělil mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.
Trasa [2] autobusu, která povede centrem Zlína, má mít celkově sedmnáct zastávek. Bude dlouhá
zhruba 7,5 kilometru a propojí významná místa ve městě, jako je Krajská nemocnice T. Bati, náměstí
Práce, ulice Dlouhá, Lešetín, Nemocnice Atlas, poliklinika, pošta či krajský úřad. Novinkou je také to,
že autobus pojede ulicí Kvítková a bude tam mít několik zastávek.
„Ulici dosud městská hromadná doprava míjela. Doufáme, že její zavedení tam přinese oživení,"
uvedl náměstek primátora Jiří Kadeřábek. Denní [3] počet spojů linky 38 byl zatím stanoven na
jednadvacet. Ne všichni obyvatelé Zlína jsou však přesvědčeni o užitečnosti zavedení spoje MHD
přes Kvítkovou.
„Vzhledem k vytíženosti dopravy ve Zlíně a provoz v Kvítkové ulici se nedomnívám, že jde o šťastné
řešení. Tato linka navíc jen supluje trolejbusy, které přes centrum již jezdí, akorát jinudy. Uvítal bych
spíš, kdyby dopravní podnik posílil noční spoje," zareagoval Zbyněk Jakšík ze Zlína.
Jedním z argumentů občanů, kteří si přáli zavedení spoje číslo 38, je skutečnost, že propojí centrum
města s areálem bývalého Svitu, kam chodí stále více Zlíňanů za službami.
„O zavedení autobusové linky do Svitu jsme usilovali několik let," sdělila mluvčí společnosti [4]
Cream, která je většinovým vlastníkem Svitu, Andrea Plichtová.
Autobus 38 by měl stavět u dopravního podniku, nedaleko vlakového nádraží a buď u nové pošty,
nebo Nemocnice Atlas ve Svitu
Společnost Cream je většinovým vlastníkem Svitu. „Denně tam z centra chodí tisíce lidí, kterým nyní
cesta, pokud musejí jít pěšky, trvá i víc než půl hodiny [5]. Pozitivum vidím také v tom, že Svit díky
lince 38 získá přímé spojení s vlakovým nádražím," komentovala brzké zavedení nové linky MHD
mluvčí Creamu Andrea Plichtová.
Také ředitel polikliniky Jiří Vystrčil zavedení autobusového spoje vítá. „Naši pacienti budou spoj na
cestě do nemocnice jistě využívat," domnívá se ředitel.
Stanovisko mluvčí zlínské nemocnice k zavedení nového spoje se nepodařilo přes opakované
urgence získat. Mnozí návštěvníci polikliniky se však radují už dnes. „Jsem sice ještě mladá, ale jsem
ráda, že se z polikliniky dopravím přímo do nemocnice," tvrdí Kateřina Zelíková ze Lhotky u Zlína.
Město přislíbilo, že podél trasy autobusu MHD zřídí devět nových zastávek. „Zatím budou vyznačeny
jen provizorně pomocí dopravního značení. V ulici Kvítková využijeme už dříve vybudovaných zálivů,"
upřesnil radní Kadeřábek.
K finální úpravě zastávek dojde podle něj až po vyhodnocení zkušebního provozu. Předběžný odhad
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nákladů souvisejících se stavebními úpravami byl vyčíslen na zhruba 400 tisíc korun.
Autobus s číslem 38 má zvládnout celou trasu projet v dopravní špičce za 26 minut. Během roku
autobus najede podle odhadů až 41 tisíc kilometrů.
Vedení dopravní společnosti zatím nechce komentovat budoucí náklady na provoz nové linky MHD.
Nové autobusy však kupovat zatím nebude.
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