Na sezónu jsme posílili spoje na Svatý Hostýn
Zlín, 24. 5. 2021 — Svatý Hostýn, jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy i celé
republiky a zároveň jeden z nejnavštěvovanějších turistických cílů Zlínského kraje, je opět o
něco dostupnější. Věřící i výletníci mohou od konce dubna o víkendech a dalších volných dnech
využívat nové autobusové spoje, které je vyvezou k bazilice.
„Od 26. dubna jsme ke stávajícím 16 autobusovým spojům, které na lince 242 jezdí na Hostýn
ze zastávky Bystřice pod Hostýnem, železniční stanice a jsou navázány na příjezdy vlaků, přidali
dalších 9 spojů, které vyjíždějí ze zastávky Bystřice pod Hostýnem, autobusová stanice,“ uvedl
Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o
(KOVED). Ta organizuje veřejnou dopravu ve Zlínském kraji prostřednictvím smluvních
dopravců. O volných dnech se tak na Svatý Hostýn dá dostat 25 spoji, stejný počet spojů pak
odveze zájemce také zpátky do Bystřice pod Hostýnem.
Spoje od železniční stanice vyjíždějí o volných dnech v 6.40, 7.40, 8.00, 8.35, 9.00, 9.40, 9.55,
10.40, 11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 14.00, 14.40, 15.00 a 15.40 hodin. Nově přidané spoje z
autobusové stanice pak mají odjezdy v 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20 16.20,
17.00 hodin. Cesta na Hostýn trvá 14 minut.
Ze Svatého Hostýna zpět na vlakové nádraží do Bystřice pod Hostýnem pak víkendové a
sváteční autobusy vyjíždějí v 7.00, 8.00, 8.20, 9.00, 9.20, 10.00, 10.20, 11.00, 11.20, 12.00,
12.20, 13.00, 14.20, 15.00, 15.20 a v 16.00 hodin. Nové spoje na autobusové nádraží pak ze
Svatého Hostýna odjíždějí v 8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 14.40, 15.40 16.40 a 17.20 hodin.
„Posilové spoje z autobusového nádraží budou na Svatý Hostýn jezdit do 17. října 2021,“ doplnil
Martin Štětkář.
Ve všední dny zůstávají spoje z Bystřice pod Hostýnem zachovány: 6.39 (z autobusového
nádraží), 7.40, 8.40, 10.00, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40 (už od vlakového nádraží) na
Svatý Hostýn, zpět v 6.51 (pouze na autobusové nádraží), 8.20, 9.20, 10.40, 11.20, 12.20, 13.20,
14.20, 15.20 a 16.20 (až k vlakovému nádraží).
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