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Anotace 

Diplomová práce se zabývá ekonomickou analýzou veřejné dopravy na vybraném 

úseku. Analýza se týká veřejné regionální železniční dopravy a linkové meziměstské 

autobusové dopravy ve Zlínském kraji na úseku Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice 

a Uherský Brod - Luhačovice, kde sledovanými kritérii jsou ekonomické ukazatele 

provozu jednotlivých doprav. Obsah práce se věnuje charakteristice regionu, analýze trhu 

a podrobnému technickému rozboru veřejných doprav. Dále jsou vyčísleny provozní 

náklady a výnosy ve veřejné dopravě na jeden ujetý kilometr. Závěr práce se věnuje 

doporučením a návrhům pro ekonomické zefektivnění veřejných doprav při zachování 

dopravní obslužnosti kraje. 

 

Klíčová slova: ekonomická analýza dopravy, analýza provozních nákladů v dopravě, 

veřejná doprava, železniční doprava, autobusová doprava, Zlínský kraj 

 

 

Annotation 

This thesis deals with the economic analysis of public transport on the selected 

section. The analysis refers to public regional rail transport and regular intercity bus 

services in the area of Zlin region in the field of Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice 

and Uherský Brod - Luhačovice, where the economic indicators of individual transport 

operations are the criteria. The content of the thesis focus on characteristics of the region, 

market analysis and detailed technical analysis of public transport. There are also 

quantified operating costs and revenues in public transport per kilometer. 

The recommendations and proposals for the economic efficiency of public transport 

keeping transport in the region are the conclusion of this thesis. 

 

Keywords: economic analysis of traffic, analysis of operating costs in transport, 
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1 Úvod 

Veřejná osobní doprava je v posledních dvou desetiletí hojně skloňovaným pojmem. 

Poskytuje služby za předem stanovené přepravní tarifní podmínky a je přístupná především 

každému zájemci. Na analyzovaném úseku se jedná o veřejnou regionální železniční 

a meziměstskou autobusovou dopravu. Ze zákona mohou jak subjekty veřejné (obce, kraje 

nebo stát), tak i subjekty soukromé objednávat, dotovat či financovat veřejnou dopravu. 

V tomto případě objednává veřejnou dopravu Zlínský kraj na popud příslušných měst 

a obcí. V České republice zákon stanovuje obcím a krajům povinnost hradit dopravcům 

tzv. úhradu za prokazatelné ztráty, která vzniká při nedostatečně výnosné dopravní obsluze 

určitého území. Úředníci na krajském úřadě analyzují potřebu a ekonomickou efektivitu 

navrhované dopravní obslužnosti kraje a podle toho stanoví rozsah veřejné dopravy. 

Určí a rozhodnou, zda objednat, neobjednat veřejnou dopravu, popř. navrhnou jinou 

alternativu dopravního řešení v podání změny dopravce nebo nahrazení železniční dopravy 

za autobusovou dopravu. Nemělo by docházek k souběhu a nenávaznosti jednotlivých 

druhů doprav, k nežádoucímu naddimenzování veřejné dopravy u řídce osídlených oblastí 

nebo naopak poddimenzování veřejné dopravy v oblastech se silnou přepravní poptávkou. 

Vývoj dopravy a dopravní infrastruktury, a s tím spjaté služby sloužící potřebám 

obyvatelstva, jsou vnímány v posledních letech jako životní nutnost. V dnešní době lze na 

základě úrovně vývoje, rychlosti, hustoty, dopadů na životní prostředí a v neposlední řadě 

bezpečnosti dopravy hodnotit a klasifikovat hospodářskou vyspělost jednotlivých zemí. 

Tyto faktory patří do hodnotících prvků určující ekonomickou a společenskou úroveň 

státu. Právě proto by se měl každý stát zaměřit a snažit o co nejlepší vývoj v dopravní 

obslužnosti. Vysoký počet cestujících přepravených veřejnou dopravou mezi 

aglomeracemi nebo funkce dopravní obslužnosti v řídce obydlených částech země s nízkou 

frekvencí cestujících jen zvýrazňuje nenahraditelnost veřejné osobní dopravy. 

Patří do významných aspektů, které čelí nezvladatelnému rozvoji individuální silniční 

dopravy. Vytváří jeden z prvků sociálně stabilního státu v oblasti veřejné dopravní 

obslužnosti a je součástí koncepce trvale udržitelného rozvoje. Jelikož veřejná osobní 

doprava je v dopravní politice státu důležitým a rozhodujícím elementem při řešení 

dopravní soustavy, mělo by být proto úkolem každé obce, každého kraje a státu dohlížet 

na dopravní trh a spravedlivost konkurence na něm. Další úkoly spočívají v kontrole 
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kvality služeb, efektivnosti a stávajících standardů, které by vedly k udržení optimálního 

poměru mezi individuální a veřejnou dopravou. 

Cílem diplomové práce je provést ekonomickou analýzu dopravy na vybraném 

úseku. Analýza se týká veřejné regionální železniční dopravy a linkové meziměstské 

autobusové dopravy ve Zlínském kraji na úseku mezi městy Uherské Hradiště, Uherský 

Brod, Bojkovice, Slavičín, Brumov-Bylnice a Luhačovice. Regionální železniční doprava 

je vedena po trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec 

u Luhačovic - Luhačovice a linková meziměstská autobusová doprava je provozována na 

silnicích první, druhé a třetí třídy protínající výše zmíněná města. V práci jsou analyzovány 

celkové provozní náklady jednotlivých druhů veřejné dopravy a na základě těchto 

skutečností bude provedeno rozhodnutí, který z nich bude z ekonomického hlediska 

v jednotlivých úsecích pro Zlínský kraj finančně výhodnější. 

První část diplomové práce je zaměřena na popis charakteristiky Zlínského kraje 

s analýzou trhu cestujících a přepravních proudů. Dále se věnuje podrobnému technickému 

rozboru veřejných doprav a průměrné obsazenosti nasazovaných vozidel v úseku. 

Závěr kapitoly se věnuje shrnutí provedené analýzy. Druhá část se zabývá vyčíslením 

provozních nákladů a výnosů ve veřejné dopravě na jeden ujetý kilometr. V poslední 

závěrečné kapitole jsou vypsány doporučení a návrhy řešení pro ekonomické zefektivnění 

veřejných doprav na vybraném úseku při zachování dopravní obslužnosti kraje s možnými 

náměty v oblasti úspor. 

Výstup této diplomové práce může sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování 

o finanční efektivitě veřejné dopravy na vybraném úseku ve Zlínském kraji. 
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2 Provozně-technologická analýza vybraného úseku 

Následující kapitola je zaměřena na popis charakteristiky Zlínského kraje, dále se 

věnuje analýze trhu cestujících, přepravním proudům a rozboru osobní regionální drážní 

a veřejné meziměstské autobusové dopravy na vybraném úseku. Zde jsou nejprve uvedeny 

technické poměry pozemních komunikací, podrobná analýza jízdních řádů, nasazovaných 

vozidel a obsazenosti v jednotlivých sledovaných úsecích v průběhu dne. Závěr kapitoly se 

zabývá shrnutím této analýzy. 

V první kapitole jsou informace čerpány částečně z mé bakalářské práce rozšířené 

o aktuální vývoj za uplynulé období, dále také z interních materiálů dopravních 

společností, jízdních řádů Zlínského kraje na rok 2014/2015, ze statistické ročenky 

Zlínského kraje pro rok 2014 a z odborné literatury. 

Na analyzovaném úseku Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice a Uherský Brod - 

Luhačovice ve většině případů dochází k souběhu a protínání železniční tratě se silničními 

komunikacemi s provozovanou meziměstskou linkovou autobusovou dopravou. Sledovaný 

úsek je rozčleněn do pěti zcela frekvenčně odlišných oddílů (tj. pohyb cestujících, hustota 

veřejné dopravy). Tyto oddíly jsou rozděleny centry mikroregionů Uherské Hradiště, 

Uherský Brod, Bojkovice, Slavičín, Brumov-Bylnice a Luhačovice z důvodu 

ekonomických propočtů a pro nestejnorodost obou doprav. Železniční spoje jsou vedené 

celým úsekem a propojují všechna centra mikroregionů, zatímco autobusové linky 

nedisponují tímto typem spoje, nýbrž propojují pouze sousedící aglomerace v úseku. 

V práci budou analyzovány jen vlakové a autobusové spoje, které přímo projíždějí 

sledovaným úsekem a slouží k regionální přepravě cestujících. 

2.1 Charakteristika Zlínského kraje 

Zlínský kraj se nachází na východě České republiky, kde jeho jihozápadní okraj 

sousedí s Jihomoravským krajem, severozápadní hranice je tvořena s Olomouckým krajem, 

na severu sousedí s Moravskoslezským krajem a východní hranice je tvořena státní hranicí 

se Slovenskou republikou v délce 105 km se Žilinským a Trenčínským krajem. 

Zlínský kraj se svojí rozlohou 3 963 km
2
 je čtvrtý nejmenší kraj v republice 

(po Karlovarském, Libereckém kraji a hlavním městě Praha). V kraji je celkem 307 obcí 

a z toho 30 měst, ve kterých na konci roku 2013 žilo 586 299 obyvatel, s hustotou 
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zalidnění 148 obyvatel/km
2
, což výrazně převyšuje celorepublikový průměr. Nejvíce 

zalidněný je okres Zlín (186 obyvatel/km
2
) a nejmenší hustota zalidnění se nachází 

v okrese Vsetín (126 obyvatel/km
2
). Věková struktura obyvatelstva ve Zlínském kraji 

je charakteristická rostoucím počtem obyvatel v poproduktivním věku (nad 64 let). I přesto 

je věková skladba obyvatelstva z ekonomického hlediska s průměrným věkem 42 let stále 

příznivá. 

Z geografického hlediska má kraj členitý charakter, z velké části je kopcovitý, 

tvořený pahorkatinami a pohořími. Kraj od severu k jihu protíná řeka Morava, její povodí 

tvoří rovinatou a úrodnou oblast kraje - Haná na Kroměřížsku a Slovácko 

na Uherskohradišťsku. Na severní straně kraje se nachází Moravskoslezské Beskydy 

s největší horou Čertův mlýn (1 206 m), na východní části leží Javorníky s nejvyšší horou 

Velký Javorník (1 071 m) a směrem k jihu Bílé Karpaty s nejvyšší horou Velká 

Javořina (970 m). Tato pohoří dohromady tvoří východní hornatou oblast kraje, kterou 

vede státní hranice se Slovenskou republikou. Směrem k jihu od Moravskoslezských 

Beskyd vyčnívá Hostýnsko - Vsetínská hornatina a Vizovická vrchovina. V jihozápadní 

části kraje se zvedají Chřiby s nejvyšším vrcholem Brdo (587 m). Mezi Chřiby a výše 

zmíněnými pohořími probíhá od západu z Olomouckého kraje Hornomoravský úval přes 

okres Kroměříž až do okresu Zlín. V údolí řeky Moravy, v okrese Uherské Hradiště, 

probíhá Dolnomoravský úval, který dále pokračuje do Jihomoravského kraje. 

Krajem protéká největší řeka Morava, do které vtéká velká většina řek. Dále mezi 

nejvýznamnější řeky v kraji patří především na severu řeka Bečva a v jižní části 

řeka Olšava.  

Ve Zlínském kraji se nachází velké rozlohy chráněného krajinného území. 

Tato velkoplošná území zahrnují dvě chráněné krajinné oblasti, Bílé Karpaty a Beskydy, 

která tvoří zhruba 30 % území. CHKO Bílé Karpaty spadá mezi šest biosférických 

rezervací UNESCO v České republice. V kraji se dále nachází 41 přírodních rezervací 

a 128 přírodních památek. 

Zlínský kraj je chudý na naleziště nerostných surovin. Nejvíce využívána jsou hlavně 

ložiska štěrkopísků (tato ložiska mají celorepublikový význam), stavebního kamene, 

cihlářských hlín a regionální význam má těžba pískovce. V malém, ale v nezanedbatelném 

množství se zde vyskytují naleziště ropy a zemního plynu. 
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Dopravní dostupnost Zlínského kraje zajišťuje 2 143 km silnic, z toho je 1 256 km 

III. třídy, 511 km II. třídy, 359 km I. třídy a pouze 17 km dálnic. Délka železniční sítě 

v kraji je tvořena (bez vleček) 359 kilometry. Z dlouhodobého hlediska ve Zlínském kraji 

jsou železniční tratě stabilizované. Základní kostru železniční sítě tvoří páteřní koridorové 

tratě s číslem 330 Přerov - Břeclav a 280 Hranice na Moravě - Střelná. 

Zlínský kraj se vyznačuje množstvím přírodních, kulturních a historických památek. 

Jediná oblast v České republice, která současně nabízí hory, lázně, vinařská údolí, církevní 

památky, zahradní architekturu, historicky cenné stavby, jakož i ojedinělý příklad moderní 

baťovské funkcionářské architektury. Originalitě kraje výraznou měrou přispívá i to, 

že se zde setkávají tři národopisné celky: pohostinné Slovácko, svérázné Valašsko 

a úrodná Haná. Do největších lázní na Moravě Luhačovic, přijíždí každoročně tisíce 

návštěvníků za relaxací, zdravím a odpočinkem. Mapa Zlínského kraje je uvedena 

na obrázku číslo 1. [5, 21] 

 

Obrázek 1: Geografická mapa Zlínského kraje 

Zdroj: [5] 
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2.2 Analýza trhu cestujících a přepravní proudy 

U osobní regionální přepravy cestujících patří k základním vlastnostem poptávky její 

prostorový a časový rozptyl. V případě prostorového rozptylu se dělí přání cestujících na 

přepravu velice koncentrovanou (doprava na krátké vzdálenosti, doprava v aglomeracích), 

nebo na přepravu více rozptýlenou (doprava na ploše). Z hlediska času je tomu obdobně, 

kdy je dopravní poptávka ve špičkách a dopravních sedlech. Ve sledovaném úseku se dají 

cestující rozdělit do několika následujících segmentů: 

- cestující za prací - tato skupina cestujících využívá veřejnou dopravu celoročně 

v pracovní dny především v ranních a odpoledních hodinách, nebo ve večerních hodinách 

v době odpoledních směn. Tyto přepravní proudy směřují nejvíce do center mikroregionu, 

tedy do Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Bojkovic a Brumova-Bylnice. 

- studenti a žáci - oblast, která využívá veřejnou dopravu v období září-červen, 

zejména ranní a odpolední spoje. Přepravní proudy směřují především do škol 

v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Luhačovicích, Slavičíně a Brumově-Bylnici. 

Individuální doprava je ojedinělá, tento segment cestujících je nejvíce závislý 

na veřejné dopravě. 

- cestující mířící k lékaři a za nákupy - jedná se převážně o seniory a matky 

s malými dětmi. Zde je veřejná doprava využívána celoročně v dopoledních a odpoledních 

hodinách. Přepravní proudy v této skupině směřují hlavně do Uherského Hradiště, 

Uherského Brodu, Slavičína a Luhačovic. 

- turisté - specifická oblast cestujících, kteří využívají regionální veřejnou dopravu 

v sezónních cyklech během celého týdne. Přepravní proudy směřují především 

do lázeňského města Luhačovic a za turistikou podhůří Bílých Karpat. 

- ostatní - spíše nepravidelní cestující, jež míří na úřady, za zábavou, sportem, 

kulturou, na návštěvy, atd. [17]  

V pracovní dny směřuje hlavní přepravní frekvence do zaměstnání a škol 

v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Luhačovicích, Bojkovicích, Slavičíně a Brumově-

Bylnici. Všechny přepravní proudy výrazně ovlivňují časové polohy regionálních vlaků 

a autobusů. Ranní a odpolední přepravní proud můžu nazvat přepravní špičkou na celém 

sledovaném úseku. V pondělí, pátek a v neděli je zde typické navýšení přepravní frekvence 
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o studenty směřující do škol ve směru do Olomouce, Ostravy a Brna. Cestování ve směru 

do Olomouce a Ostravy se postupně zlepšuje, což má za následek statisticky ověřený 

nárůst cestujících, naopak směr na Brno zůstává opomíjen a hlavní přepravní úlohu zde 

přebírá dálková autobusová doprava. Východní část regionu, oblast Slavičína a Brumova-

Bylnice je z hlediska přepravní poptávky více orientována na krajské město Zlín a také 

v nezanedbatelné míře na Valašské Klobouky a Vsetín. 

V době přepravních špiček dává omezená kapacita jak železniční, tak autobusové 

dopravy a tím i snížená kultura cestování, předpoklad k navýšení počtu moderních 

vlakových a autobusových spojů regionální dopravy. Po celém sledovaném úseku plní 

železniční i autobusová doprava důležitou roli v návozu cestujících k přestupu na dálkovou 

železniční dopravu ve Starém Městě u Uherského Hradiště a na dálkovou autobusovou 

dopravu v Uherském Hradišti, Uherském Brodě a Luhačovicích. Na sledovaném úseku je 

po železnici denně přepraveno přibližně 8000 cestujících v 73 spojích a v regionální 

meziměstské autobusové dopravě pak přibližně 1900 cestujících v 88 spojích. 

Frekvence regionálních vlaků a autobusů v současné době také závisí na objemu dotace 

ze Zlínského kraje. V současné době jsou pověřeny rozhodováním o regionální dopravě 

a jejím financováním vyšší územně správní celky, tzn. kraje, v tomto případě kraj Zlínský. 

Jakožto objednavatel dopravní obslužnosti vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele, 

který zajištuje dopravní obslužnost na daném území. Nesmí se opomenout, že veřejná 

hromadná doprava ve Zlínském kraji podléhá i politickému vlivu a lobbismu. Na daném 

území je jedním ze základních předpokladů pro kapacitně využitou a dobře fungující 

regionální dopravní obslužnost dostatečně vyvinutá infrastruktura, vhodný časový takt 

dopravních spojů, kultura cestování a kapacitně vhodně nasazovaná vozidla. 

2.2.1 Popis sledovaných úseků z hlediska frekvence cestujících 

Jak jsem již v práci uvedl výše, v případě osobní přepravy jsem rozdělil sledovaný 

úsek Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice a Uherský Brod - Luhačovice na pět 

samostatných oddílů z důvodu nestejnorodosti dopravy, rozdílné frekvence cestujících 

a počtu provozovaných spojů. Tyto oddíly reflektují přepravní cíle cestujících 

do jednotlivých míst v regionu. Dále v kapitole jsou úseky popsány z hlediska základních 

informací o městech a obcích, které ovlivňují frekvenci cestujících, dopravního spojení 



 David Šaloušek: Ekonomická analýza veřejné dopravy na vybraném úseku 

8 

 

2015 

a polohu stanic a zastávek. Mapy jednotlivých analyzovaných úseků jsou vloženy v příloze 

diplomové práce pod čísly 1,2,3,4, a 5. 

Uherské Hradiště - Uherský Brod  

První analyzovaný úsek se skládá z těchto měst a obcí: Uherské Hradiště, Kunovice, 

přilehlých obcí Vésky - Míkovice a Popovice - Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice, 

Havřice a Uherský Brod (viz příloha 1). Tento úsek je z pohledu frekvence cestujících 

nejsilnější a spojení mezi těmito centry zajišťuje hustá železniční i autobusová doprava. 

Vlakové a autobusové spoje si na tomto úseku nekonkurují, ale navzájem se doplňují. 

Železniční osobní dopravu zde tvoří 51 vlakových spojů, autobusovou dopravu pak celkem 

30 spojů. Dohromady přepraví cca 4500 cestujících za den. Železnice vedená na trati 341 

obsluhuje mezilehlé obce Kunovice, Vésky, Popovice, Hradčovice a Havřice. 

Autobusy nemají úplně totožné trasování jako vlaky. Paralelní autobusová doprava je 

vedena po silnici první třídy I/50 a třetí třídy III/05019 a protíná města a obce Kunovice, 

Míkovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice a Havřice.  

Město Uherské Hradiště se nachází na regionální trati 341, kde tvoří spojnici 

pro regionální trať 340 ve směru Veselí nad Moravou resp. Brno. Pokud se jedná o silniční 

síť, nejvýznamnější silnicí je silnice I. třídy číslo 50, která ovšem neprochází přímo 

městem, ale po vybudovaném obchvatu v jeho těsné blízkosti. Součástí obchvatu je taktéž 

silnice první třídy I/55 vedoucí ve směru Otrokovice - Hodonín. Celkově je město Uherské 

Hradiště velice dobře napojeno na silniční síť ve všech důležitých směrech. Z hlediska 

přepravních proudů plní Uherské Hradiště roli důležité křižovatky v kraji, slouží jako 

přestupní bod železniční dopravy, autobusové regionální a dálkové dopravy. Železniční 

i autobusová stanice má výhodné postavení v centru města. Autobusové nádraží slouží 

pro příměstské, dálkové i mezinárodní autobusové linky. Uherské Hradiště, jehož počet 

obyvatel dosahuje 25 266, je centrem regionu Slovácka v oblasti zaměstnanosti, školství, 

kultury (stálá divadelní scéna Slováckého divadla, Letní filmová škola, folklórní Slovácké 

slavnosti vína, atd.) a sportu (prvoligový fotbalový klub 1. FC Slovácko). Školství je 

ve městě zastoupeno několika základními, středními a vysokými školami (detašované 

pracoviště Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, pobočka Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně). Žáci a studenti do škol dojíždějí nejen z přilehlé oblasti, 

ale i z ostatních krajů. Dále je město sídlem různých organizací a institucí. Průmysl se 
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v Uherském Hradišti nachází v městské části Mařatice a v průmyslových zónách mezi 

městy Uherské Hradiště a Kunovice. 

Město Kunovice s počtem obyvatel 5529 protínají silnice první třídy I/50 a I/55. 

Stejně jako Uherské Hradiště, leží i Kunovice na železniční trati číslo 341, plní funkci 

odbočné stanice pro trať 340 ve směru Veselí nad Moravou resp. Brno. Součástí stanice je 

spojovací kolej pro bezúvraťovou jízdu stanicí Kunovice, a to pro vlaky v trase Uherské 

Hradiště a Veselí nad Moravou. Železniční stanice není v centru města, a tak nabývají 

na významu pro obsluhu cestujících autobusové linky procházející středem jeho obydlené 

části. Město má dobré železniční i autobusové spojení ve všech směrech. V Kunovicích 

sídlí průmyslové podniky jako např. AVX Czech Republic, s.r.o., Aircraft Industries, a.s., 

Hamé, a.s. a další. 

Dalším frekvenčním bodem jsou přilehlé a zástavbou vzájemně spojené obce Vésky 

a Míkovice s počtem obyvatel cca 1450. Obec Vésky je napojena na železniční síť, 

zastávka leží poblíž jejího centra. Míkovice leží na trase autobusových linek vedených 

po silnici I/50. Zde se nenachází žádný významný průmysl ovlivňující frekvenci 

cestujících. 

Obec Popovice s počtem obyvatel 1043 leží na železniční trati 341, přičemž 

železniční zastávka Popovice u Uherského Hradiště není situována v centru obce. 

Přilehlá obec Podolí s počtem obyvatel 872 není napojena na železniční dopravu, veřejnou 

dopravu zde zajišťují linkové autobusy. V této oblasti se nachází kovodělné podniky 

a potravinářská firma Kovář plus s.r.o. 

Malá obec Veletiny s počtem obyvatel 557 ležící u silnice I/50 je napojena pouze 

na autobusovou veřejnou dopravu. V blízkosti obce není situován žádný průmysl. 

Veřejnou dopravu v obci Hradčovice s 1015 obyvateli, zajišťuje vlakové 

i autobusové spojení. Železniční stanice se nachází na okraji obce Hradčovice, autobusová 

linka je trasována po silnici třetí třídy III/05019  středem obce. V docházkové vzdálenosti 

od obce se nachází několik drobných strojírenských firem. 

Jako další obec jsou na sledovaném úseku Drslavice s 533 obyvateli. Železniční trať 

prochází krajem obce, ale není zde zřízena zastávka. Veřejná doprava je vedená 

autobusovými linkami po silnici  III/05019 středem obce. V okolí se nachází několik 

drobných firem. 
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Obec Havřice je svou zástavbou spojena s městem Uherský Brod. Obec je dobře 

začleněná do veřejné dopravy. Nachází se zde železniční i autobusová zastávka, která leží 

nedaleko centra obce. V obci nejsou žádné větší podniky. 

Na konečném bodě prvního sledovaného úseku leží druhé nejvýznamnější město 

po Uherském Hradišti, a sice Uherský Brod. Městem vedou hlavní železniční a silniční 

tahy, tvoří křižovatku silnice I/50 s dalšími silnicemi druhé třídy a tratí 341. Je významným 

přestupním bodem mezi železniční a autobusovou regionální i dálkovou dopravou. 

Železniční stanice leží v blízkosti městského centra Uherského Brodu a slouží jako 

přestupní bod i pro autobusovou dopravu. Autobusové nádraží, situované v odlehlé 

a nevýhodné poloze vůči městskému centru, není cestujícími plně využívané. V současné 

době probíhá rekonstrukce železniční stanice a výstavba nových přestupních terminálů 

mezi jednotlivými druhy dopravy. V Uherském Brodě s celkovým počtem obyvatel 16 720 

se nachází několik základních a středních škol, úřady, zdravotní střediska a obchodní 

centra. Ve městě a jeho blízkém okolí sídlí mnoho velkých i malých podniků. Mezi ty větší 

a významnější patří např. Slovácké strojírny a.s., Česká zbrojovka a.s., Teknia Uherský 

Brod, a.s., Hydroma spol. s.r.o. a další. 

Uherský Brod - Bojkovice 

Ve druhém analyzovaném úseku se nachází následující města a obce: Uherský Brod, 

Šumice, Nezdenice, Záhorovice a Bojkovice (viz příloha 2). Na tomto úseku není 

průměrný pohyb cestujících tak vysoký jako na úseku předešlém, hlavní přeprava probíhá 

po železnici. Z tohoto důvodu je úsek obsluhován pouze třemi páry autobusových spojů 

denně. Železniční doprava je zastoupena 37 spoji denně a společně s autobusy přepraví 

průměrně cca 2200 osob za den. Železniční i autobusová doprava má totožné trasování - 

vlaky po trati 341 a autobusy po silnici druhé třídy II/495. 

Obec Šumice má 1685 obyvatel, železniční zastávka je ve středu obce. Obcí prochází 

frekventovaná silnice druhé třídy II/495 do Bojkovic a dále směrem do Brumova-Bylnice. 

Obec je obsluhována čtyřmi autobusovými zastávkami. Nacházejí se zde pouze menší 

firmy s lehkou průmyslovou výrobou. 

Obec Nezdenice se 730 obyvateli tvoří zastávku železniční i autobusové dopravy. 

Železniční stanice se nachází na okraji obce a je i přestupním místem na návazné 

autobusové linky do Rudic. V Nezdenicích sídlí rozsáhlé sociální zařízení pro seniory. 
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Obec Záhorovice s počtem obyvatel 1098 má jednu železniční a dvě autobusové 

zastávky situované ve středu obce. Nacházejí se zde dvě menší firmy lehkého strojírenství. 

Koncový bod tohoto analyzovaného úseku tvoří město Bojkovice. Město protíná 

železniční trať 341. Nevýhodou železniční stanice Bojkovice je její poloha na okraji města. 

Pro železniční dopravní obsluhu je výhodnější zastávka Bojkovice-město.  Do Bojkovic se 

sbíhají silnice z okolních obcí, a jsou tedy přirozenou křižovatkou pro dopravu v regionu. 

Autobusové linky projíždí středem města s několika zastávkami a dále pokračují 

do okolních měst a obcí. Jde o poslední město bývalého okresu Uherské Hradiště, 

kde dochází ke zlomu frekvence cestujících a v mnoha případech se jedná o konečnou, 

resp. výchozí stanici regionálních vlaků a autobusů. Bojkovice jsou centrem mikroregionu 

s počtem obyvatel 4464 označovaného jako Bojkovsko. Mezi hlavní cíle cest náleží 

základním a středním školám, strojírenským podnikům např. ZEVETA a.s., MORAVIA 

CANS a.s., ALBO SCHLENK s.r.o., SKD Bojkovice a podnikům zabývající se těžbou 

a zpracováním dřeva. 

Bojkovice - Slavičín 

Třetí analyzovaný úsek Bojkovice - Slavičín, který je zastoupen městy a obcemi: 

Bojkovice, Pitín, Hostětín, Šanov, Rokytnice a Slavičín (viz příloha 3). Z hlediska 

porovnání počtu přepravovaných osob má i zde dominantní postavení železniční doprava. 

Z důvodu poklesu frekvence cestujících je omezen počet nasazovaných spojů železniční 

dopravy na trati 341 na 22 denně. Autobusová doprava je vedena čtyřmi spoji v obou 

směrech za den. Denně přepraví veřejná doprava v průměru cca 1000 osob. Trasa linek 

autobusů vedená po silnici druhé třídy II/495 a částečně po silnicích třetí třídy III/49518 

a III/49519 se svým průběhem liší od železniční trasy. Zastávky nacházející se dále 

za Bojkovicemi napojují tyto menší obce na místní centra Bojkovice, Slavičín a Brumov-

Bylnici. Železnice vede členitým terénem a překonává značné převýšení, což negativně 

ovlivňuje v několika případech docházkovou vzdálenost na tyto zastávky a stanice. 

Ve výhodě je autobusová doprava, která dokáže hornaté území lépe obsloužit včetně obcí, 

jež nemají napojení na železniční síť. 

Mezilehlá obec Pitín s počtem obyvatel 921 leží na železniční trati 341 a na 

silnici  II/495. Stanice Pitín-zastávka je situována na okraji obce. V Pitíně jsou dále 
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rozmístěny dvě autobusové zastávky. V blízkosti se nenachází žádné významné podniky 

ovlivňující frekvenci cestujících. 

Malé obce Hostětín, Šanov a Rokytnice s celkovým počtem cca 1300 obyvatel, 

jsou spojeny veřejnou autobusovou dopravou. Výjimkou je obec Hostětín, kde se nachází 

i železniční zastávka. Tyto obce jsou z hlediska pohybu cestujících méně významné. 

Posledním bodem na úseku je město Slavičín. V současné době zde žije 6645 

obyvatel a je celkově třetím největším městem na analyzované trase a tvoří křižovatku 

silnic druhé třídy. Železniční stanice Slavičín se nachází mimo centrum města v místní 

části Hrádek na Vlárské dráze, což se odráží na frekvenci cestujících. Je to přestupní bod 

autobusové dopravy do okolních obcí. Město je součástí mikroregionu jižního Valašska, 

spadajícího již do bývalého okresu Zlín z čehož vychází i jeho dopravní orientace 

především na krajské město Zlín a Valašské Klobouky. Ve Slavičíně jsou zastoupeny 

školy, úřady, zdravotní a sociální zařízení, obchody, podniky drobného průmyslu 

a nedaleký areál Vlárských strojíren se sídlem mnoha firem a distribučních skladů. 

Slavičín - Brumov-Bylnice 

Nejvýchodnější analyzovaný úsek Slavičín - Brumov-Bylnice je tvořen městy 

a obcemi: Slavičín, Divnice, Bohuslavice nad Vláří, Štítná nad Vláří-Popov, Rokytnice, 

Jestřabí a Brumov-Bylnice (viz příloha 4). 22 spojů železniční dopravy na trati 341 

a 24 spojů autobusové dopravy na silnici II/495 vytváří spojení mezi těmito centry a denně 

přepraví průměrně cca 1100 cestujících. Železnice prochází obcemi Divnice, Bohuslavice 

nad Vláří, Štítná nad Vláří-Popov a Brumov-Bylnice. Krajské město Zlín, které v regionu 

nabízí nejvíce pracovních příležitostí, kulturního vyžití nebo kupř. nákupních center, 

je špatně dostupné železniční dopravou, proto zde vlaky nejezdí příliš vytížené. 

Více je využíváno autobusového spojení vedeného přes obce Rokytnice a Jestřabí, mnohé 

linky jsou přímo trasované až do města Zlína, nebo směrem na Valašské Klobouky. 

Linky nekopírují přesně železniční trasu, a sice z důvodu řídkého osídlení a kopcovitého 

rázu krajiny. 

Železniční trať vedoucí obcemi Divnice, Bohuslavice nad Vláří s počtem obyvatel 

cca 300 – 350 lze z přepravního hlediska označit jako nejslabší z celé oblasti. Nachází se 

zde firmy dřevozpracujícího průmyslu a drobné podniky. 
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Malá obec Jestřabí s 302 obyvateli, je obsluhována pouze autobusovou dopravou. 

Z důvodu nízké frekvence cestujících nemá obec podstatnější význam. 

Obec Štítná nad Vláří-Popov s počtem obyvatel 2234, vzdálená cca 3 km 

od  Brumova-Bylnice, je napojena na železniční i autobusovou dopravu. Železniční 

zastávka je v místní části Popov, zastavěná část Štítné nad Vláří je dopravně obsluhována 

především prostřednictvím autobusové dopravy s několika zastávkami. V obci sídlí několik 

menších firem. 

Posledním článkem sledovaného úseku je hraniční město Brumov-Bylnice 

s 5675 obyvateli, jež leží na pomezí České a Slovenské republiky. Město se nachází 

na křižovatce železničních tratí 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk 

a 283 Bylnice - Horní Lideč a silnic první třídy I/57 a druhé třídy II/495. Brumov-Bylnice 

má dvě železniční stanice, přičemž každá z obou částí města disponuje jednou. Pro mou 

studii je rozhodující železniční stanice Bylnice. Město protínají místní, ale i dálkové 

autobusové linky. Ve městě se nacházejí základní a střední školy, průmysl 

elektrotechnický a dřevařský a menší strojírenské firmy.  

Uherský Brod - Luhačovice 

Poslední posuzovaný úsek Uherský Brod - Luhačovice tvoří města a obce: 

Uherský Brod, Újezdec, Polichno, Biskupice a Luhačovice (viz příloha 5). Vysoká 

frekvence cestujících je podkladem silné železniční i autobusové dopravy. Každodenní 

dopravní spojení tvoří 17 párů vlaků a 30 autobusových spojů, které společně převezou 

průměrně cca 1400 cestujících denně. Vlaky po trati 341 jsou vedené v totožném trasování 

jako autobusové linky po silnici druhé třídy II/490 a II/492. Zde je nutno zmínit, 

že si železniční a autobusová doprava silně konkuruje v hustotě a v odjezdových časech 

spojů. Nevýhodou železniční dopravy je snížená traťová rychlost mezi stanicemi Újezdec 

u Luhačovic a Luhačovice na 50 km/h a v mnohých případech nutnost přestupu ve stanici 

Újezdec u Luhačovic. 

Obec Újezdec, která je zástavbou spojena s Uherským Brodem, slouží jako 

významný přestupní bod do lázeňského města Luhačovice. Železniční stanice 

s historickým názvem Újezdec u Luhačovic a autobusová zastávka jsou umístěny ve středu 

obce. 
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Obce Polichno a Biskupice s celkovým počtem cca 1300 obyvatel, disponují 

železniční i autobusovou zastávkou. Tyto obce nevyžadují další specifikaci, neboť zde není 

žádný významný průmysl, který by ovlivňoval frekvenci cestujících. 

Největší moravské lázně Luhačovice s počtem obyvatel 5112 vytvářejí cílový bod 

úseku. Lázně každoročně uvítají přes 35 tisíc lázeňských hostů, což se především projevuje 

na frekvenci cestujících v hlavní lázeňské sezóně. Koncová železniční stanice sousedí 

s autobusovým nádražím s příměstskými a dálkovými linkami. Město je přirozeným 

centrem pro okolní obce. V tomto mikroregionu se soustřeďuje kulturní dění s mnoha 

festivaly, koncerty a tématickými výstavami. Tyto aktivity lákají nejen klienty lázní, 

ale také obyvatele z okolí. Město poskytuje zdravotnické a lázeňské služby. Do Luhačovic 

je rovněž situováno základní a střední školství. [2, 4, 10, 11, 35] 

2.3 Dopravci 

Na veřejné osobní dopravě ve sledovaném úseku Uherské Hradiště - Brumov-

Bylnice a Uherský Brod - Luhačovice se na základě smlouvy se Zlínským krajem podílejí 

tito dopravci: České dráhy, a.s., ČSAD Vsetín a.s. se sídlem a provozovnou ve Zlíně, 

Luhačovicích, Slavičíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm, 

ČSAD Uherské Hradiště a.s. se sídlem a provozovnou v Uherském Hradišti a Uherském 

Brodě a HOUSACAR s.r.o. se sídlem a provozovnou ve Zlíně. 

Železniční dopravu na vybrané trase zajištuje jediný dopravce, a to společnost 

České dráhy, a.s. U autobusových linek se nejčastěji vykytuje společnost 

ČSAD Vsetín a.s., která provozuje více než 60 % spojů. Linky této společnosti mají 

dominantní postavení v úsecích Bojkovice - Slavičín - Brumov-Bylnice a Uherský Brod - 

Luhačovice.  Druhou největší společností je ČSAD Uherské Hradiště a.s., jejíž spoje jsou 

vedeny hlavně v úsecích mezi městy Uherské Hradiště, Uherský Brod a Bojkovice. 

Poslední dopravce, který obsazuje linky na vybraném úseku, je zlínská společnost 

HOUSACAR s.r.o. Tato společnost provozuje pouze šest spojů v úseku Slavičín - 

Brumov-Bylnice. [11, 12, 13, 15] 
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2.4 Analýza osobní regionální drážní dopravy na vybraném úseku 

Následujících několik podkapitol se věnuje rozboru současné situace veřejné drážní 

dopravy na analyzovaném úseku Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice a odbočném úseku 

Uherský Brod - Luhačovice. Celý analyzovaný úsek se nachází na trati 341. Údaje v této 

kapitole vychází ze železničního jízdního řádu pro trať 341 Staré Město u Uherského 

Hradiště - Vlárský průsmyk a Újezdec u Luhačovic - Luhačovice na rok 2014/2015. 

V následujícím textu jsou popsány technické údaje o trati, základní parametry stanic 

a zastávek, analýza jízdního řádu osobní vlakové dopravy, nasazovaná železniční vozidla 

a obsazenosti v jednotlivých sledovaných úsecích v průběhu dne. 

2.4.1 Historický vývoj železniční dopravy na vybraném úseku 

Trať 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec 

u Luhačovic - Luhačovice je součástí tratě zvané „Vlárská dráha“. Toto označení dostala 

podle řeky Vláry a zahrnovala trať z Brna až do Trenčianské Teplé. V současnosti je trať 

z Brna do Trenčianské Teplé rozdělena do tří úseků: trať 340 Brno - Uherské Hradiště, 

341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - 

Luhačovice a na Slovenské straně trať číslem 123. 

Počátky výstavby tratě byly neustále ovlivňovány intervencemi a zákroky 

moravského zemského sněmu, parlamentních zástupců země Moravské a České u rakouské 

vlády a různých veřejných korporací. Rakouská vláda nejevila o tuto trať zájem a její 

uskutečnění stále odkládala. Za Rakouska-Uherska se přednostně stavěly z geografického 

hlediska tratě orientované směrem k Vídni, kdežto vlárská dráha byla drahou transverzální. 

Tato skutečnost oddalovala výstavbu, již vytvořeného projektu v roce 1864 na stavbu 

moravské části tzv. Českomoravské transverzální dráhy. Projekt byl posléze realizován 

až v roce 1887. 

 V roce 1882 Rakouská společnost státní dráhy (StEG) uzavřela se státem dohodu, 

že postaví na vlastní náklady moravskou transverzální dráhu  Brno - Vlárský průsmyk - 

údolí Váhu.  

Na začátku 80. let 19. století již některé oblasti služeb železnice využívaly, a to tratě 

otevřené roku 1883 mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem, vlastněné Rakouskou 

společností místních drah (ÖLEG), a tratě soukromého koncesionáře barona Lazarina mezi 



 David Šaloušek: Ekonomická analýza veřejné dopravy na vybraném úseku 

16 

 

2015 

Kyjovem a Moravským Pískem. Bylo tedy výhodné obě tratě začlenit do Českomoravské 

transverzální dráhy. Toho bylo dosaženo odkoupením společnosti (StEG) v roce 1884. 

To vedlo k přetrasování dráhy přes Kyjov - Bzenec a dále trať z důvodu nepříznivých 

terénních podmínek směřovala přes Veselí nad Moravou. 

Zemní práce na Vlárské dráze byly zahájeny v roce 1886 a první zprovozněný úsek 

byl slavnostně otevřen dne 10. října 1887, a to na úseku tratě Brno - Uherský Brod. 

Pokračující úsek Uherský Brod - Vlárský průsmyk - Trenčianská Teplá byl otevřen dne 

28. října 1888. Desetikilometrová odbočka pro napojení lázeňského města Luhačovic 

vznikla až v roce 1905. Stavbu financovala Akciová společnost lázeňská. 

Modernizace se Vlárská dráha dočkala kolem roku 1925, kdy byla trať vybavena 

zabezpečovacím zařízením a byl zesílen svršek a spodek železniční tratě. V roce 1928 se 

otevřela trať z Bylnice přes Horní Lideč do Vsetína, která umožnila přímé železniční 

spojení mezi Slováckem a Valašskem. [18, 19, 22] 

2.4.2 Technické poměry na trati 341 

Jednokolejná, neelektrifikována regionální trať je v jízdním řádu označena jako trať 

341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk a Újezdec u Luhačovic - 

Luhačovice, nebo také jako „Vlárská dráha“. Trať se standardním rozchodem 1435 mm 

měří 69,176 km a její odbočný úsek Újezdec u Luhačovic - Luhačovice má délku 

9,663 km. Tvoří významnou dopravní tepnu jižní částí Zlínského kraje a spadá 

do kategorie regionálních drah (včetně odbočné trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice). 

Tato trať je úsekem bývalé trati Brno - Trenčianská Teplá, kde se odehrával tranzitní 

přepravní proud osobní dopravy ve směru východ - západ na území bývalého 

Československa. I v současnosti je dopravní frekvence orientována především ve směru 

na Brno nebo do Starého Města, které slouží jako přestupní bod na koridorovou trať 

330 Přerov - Břeclav. Na uvedenou trať 341 navazuje v Uherském Hradišti trať 340 Brno - 

Veselí nad Moravou jako součást integrovaného dopravního systému Jihomoravského 

kraje (IDS JMK). 

Ve stanici Újezdec u Luhačovic odbočuje přípojný traťový úsek do lázeňského města 

Luhačovice. Ze stanice Bylnice pokračuje připojovací trať 283 přes Valašské Klobouky 

do Horní Lidče jako součást stanice tranzitního tahu mezi Českou a Slovenskou 
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republikou. Z koncového a také hraničního bodu ČR/SR Vlárský průsmyk pokračuje trať 

do Trenčianské Teplé, stanice na hlavní trati Slovenska Bratislava - Košice. Na tomto 

úseku je v současné době z důvodu nezájmu slovenské strany provoz velmi omezen. 

Traťová rychlost spolu s nadmořskou výškou tratě se v jednotlivých úsecích mění. 

Na úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Kunovice je povolena maximální traťová 

rychlost 60 km/h. V úseku od železniční stanice Kunovice po železniční stanici Nezdenice 

je stanovena traťová rychlost na 80 km/h. V úseku od železniční stanice Nezdenice až 

po hraniční bod je stanovena traťová rychlost na 70 km/h. Odbočný úsek tratě Újezdec 

u Luhačovic - Luhačovice má stanovenou traťovou rychlost na 50 km/h. Průměrný sklon 

na trati je 1,5 ‰ a v traťovém úseku Pitín zastávka - Hostětín je maximální sklon 17,4 ‰. 

Traťová třída zatížení na celé trati je stanovena na C3, tj. 20 tun/náprava a 7,2 tun/metr.  

Trať začíná na nultém kilometru ve stanici Staré Město u Uherského Hradiště a dále 

pokračuje přes stanice Uherské Hradiště, Kunovice, Hradčovice, Uherský Brod, Újezdec 

u Luhačovic s odbočnou větví do Luhačovic, Nezdenice, Bojkovice, Slavičín, Bohuslavice 

nad Vláří, Bylnice a Vlárského průsmyku. Součástí této trati je i třináct zastávek: 

Vésky, Popovice u Uherského Hradiště, Havřice, Šumice, Záhorovice, Bojkovice-město, 

Pitín zastávka, Hostětín, Divnice, Popov, Svatý Štěpán, Polichno a Biskupice u Luhačovic. 

Kilometrická poloha železničních stanic a zastávek je uvedena v následující tabulce. 

[16, 23] 

Tabulka 1: Kilometrická poloha železničních stanic a zastávek 

 

Zdroj: [16], vlastní zpracování 

železniční stanice poloha [km] železniční zastávky poloha [km]

Staré Město u Uh. Hradiště 0 Vésky 10

Uherské Hradiště 5 Popovice u Uh. Hradiště 12

Kunovice 7 Havřice 20

Hradčovice 16 Šumice 29

Uherský Brod 22 Záhorovice 33

Újezdec u Luhačovic 26 Bojkovice město 36

Nezdenice 31 Pitín zastávka 39

Bojkovice 35 Hostětín 45

Slavičín 50 Divnice 53

Bohuslavice nad Vláří 54 Popov 59

Bylnice 63 Svatý Štěpán 66

Vlárský průsmyk 68 Polichno 5

Luhačovice 10 Biskupice u Luhačovic 6

Kilometrická poloha železničních stanic a zastávek na trati 341
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2.4.3 Analýza železničního jízdního řádu 2014/2015 

Následující kapitola se věnuje současnému rozsahu jízdního řádu na trati 341 Staré 

Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. 

Z dlouhodobého hlediska je počet vlaků stabilní a vychází z aktuálního objemu dotací 

Zlínského kraje pro regionální dopravu. Na nejméně frekvenčně využívaném úseku trati 

Bylnice - Vlárský průsmyk začal razantní pokles počtu vlaků osobní dopravy rozdělením 

Československa v roce 1993. S novým jízdním řádem v roce 2000/2001 došlo ke zrušení 

přímých rychlíků Brno - Trenčianská Teplá, což se projevilo výrazným poklesem 

cestujících. K dalšímu zhoršení dopravní obslužnosti v tomto úseku docházelo při zavádění 

nových jízdních řádů s dalšími omezeními vlaků a nutností přestupů v železniční stanici 

Bylnice resp. Vlárském průsmyku a nenávaznosti přípojných vlaků Železnic Slovenské 

republiky. V úseku Bylnice - Bojkovice je v důsledku řidšího osídlení oblasti dlouhodobě 

snížen počet vlaků na 22 denně. Z důvodu sníženého počtu cestujících jsou ve stanici 

Bojkovice k vlakům přivěšovány resp. odvěšovány přípojné vozy a tím měněna kapacita 

soupravy. Traťový úsek Bojkovice - Uherský Brod je obsluhován 33 osobními a čtyřmi 

spěšnými vlaky, které však na trati 341 mají charakter osobních vlaků. Frekvenčně silně 

zatížený úsek Uherský Brod - Uherské Hradiště je dopravně obsluhován 35 osobními 

vlaky, čtyřmi spěšnými vlaky a 12 rychlíky dálkové dopravy. Zcela největší frekvenci má 

nejvytíženější úsek Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště 

s počtem padesát čtyř spojů osobní přepravy v průběhu dne, což je dáno snahou 

o maximální vazbu vlaků z tratí 341 a 340 na koridorovou trať 330. Vozový park 

používaný na trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec 

u Luhačovic - Luhačovice tvoří motorové jednotky řady 810 a k nim přípojné vozy 

řady 010, motorové jednotky řady 814-914 Regionova (dále jen Regionova) a motorové 

vozy řady 842 a k nim přípojné vozy řady Bdtn. Na úseku Újezdec u Luhačovic - 

Luhačovice jsou místní vlaky vedeny pouze jednotkami Regionova. Úsek Staré Město 

u Uherského Hradiště - Luhačovice je obsluhován i šesti páry dálkových rychlíků 

vedených z Prahy resp. z Olomouce. Tyto rychlíky na trati 341 jsou sestaveny jako vlaky 

soupravové s dieselelektrickou lokomotivou řady 754. Toto napojení regionu na dálkovou 

dopravu není vždy výhodou, u mnohých spojů dálkové dopravy dochází ke zpoždění, čímž 

narušují pravidelnost železniční dopravy v kraji. Ačkoliv by měly tyto rychlíky na trati 341 
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plnit funkci regionální dopravy, ne vždy jejich časová poloha vyhovuje potřebám regionu. 

[11, 16] 

Specifikem tratě 341 je především to, že zde vlaky osobní dopravy nevytěžují celou 

trať rovnoměrně. Nejvíce se na sledované trati využívá především úsek mezi stanicemi 

Uherské Hradiště - Bojkovice. Následující text se věnuje podrobné analýze jízdního řádu 

v jednotlivých sledovaných oddílech. 

Uherské Hradiště - Uherský Brod 

Ze všech sledovaných úseků je tento nejvytíženější, a to s počtem 39 osobních spojů 

denně. První ranní spoj vyjíždí z Uherského Brodu již ve 3:52 hodin a poslední spoj ukončí 

jízdu ve 22:32 hodin. V celé trase je zaveden taktový jízdní řád v hodinové periodě se 

zkrácením intervalu v ranní dopravní špičce a naopak s prodloužením intervalu 

v pozdějších večerních hodinách. Na trati je vedeno šest párů rychlíků, první rychlíky 

ve směru z Uherského Hradiště vyjíždějí v 7:02 hodin, v opačném směru z Uherského 

Brodu v 8:38 hodin a dále pokračují ve dvouhodinovém taktu.  

Osobní vlaky na sledovaném úseku dlouhém 17 km mají průměrnou jízdní dobu 

23 minut při průměrné rychlosti 44 km/h. Rychlíky úsek projedou za 18 minut, 

a to průměrnou rychlostí 57 km/h. 

Uherský Brod - Bojkovice 

Zde je doprava organizována rovněž v taktu, tvořeném 37 spoji s intervalem jedné 

hodiny. Ve směru od Bojkovic do Uherského Brodu a Uherského Hradiště jsou v ranní 

dopravní špičce do tohoto taktu vkládány posilovací vlaky. První ranní vlak na trať vyjíždí 

z Bojkovic již ve 3:35 hodin, poslední vlak přijíždí do stanice Bojkovice ve 22:54 hodin.  

Tento 13 km dlouhý úsek projedou osobní vlaky v průměru za 18 minut při průměrné 

rychlosti 43 km/h. 

Bojkovice - Slavičín 

Osobní doprava z Bojkovic a dále do Brumova-Bylnice je redukována na 22 spojů 

denně. Zde doprava pokračuje rovněž v taktu, ale již jen ve dvouhodinovém. První spoj 

vyjíždí ve 4:17 hodin ze Slavičína a poslední končí jízdu ve 22:23 hodin tamtéž. 



 David Šaloušek: Ekonomická analýza veřejné dopravy na vybraném úseku 

20 

 

2015 

Trať má mezi těmito městy vzdálenost 15 km a osobní vlak ji ujede v průměru 

za 19 minut s průměrnou rychlostí 47 km/h. 

Slavičín - Brumov-Bylnice 

Následný úsek Slavičín - Brumov-Bylnice je počtem nasazovaných osobních spojů 

a jejich taktem shodný jako oddíl předešlý, kdy první vlak odjede z Brumova-Bylnice 

ve 4:00 hodiny a poslední večerní vlak ukončuje jízdu ve 22:41 hodin tamtéž. Na tomto 

úseku a dále ve směru na Vlárský průsmyk je vedeno poměrně velké množství párů vlaků 

s ohledem na jejích malou obsazenost. 

Délka úseku je 13 km s průměrnou jízdní dobou 17 minut a průměrnou rychlostí 

46 km/h. 

Uherský Brod - Luhačovice 

Primární dopravní obslužnost je zde tvořena 11 osobními vlaky v obou směrech 

ve dvouhodinovém taktu, jenž je v ranních a odpoledních hodinách posilněn vždy o jeden 

spoj v obou směrech. První ranní spoj jede v 4:33 hodin z Luhačovic, poslední ukončí 

jízdu ve stanici Luhačovice s příjezdem 22:06. Do Luhačovic zajíždí šest párů dálkových 

rychlíků rovněž ve dvouhodinovém taktu. 

Traťový úsek je dlouhý 14 km, průměrná jízdní doba osobních vlaků je 21 minut, 

při průměrné rychlosti 40 km/h. Rychlíky tuto vzdálenost urazí v průměru za 17 minut, 

při průměrné rychlosti 49 km/h. [11] 

2.4.4 Nasazovaná drážní vozidla 

Provoz osobních vlaků na sledovaných úsecích zajišťují motorové vozy DKV Brno 

řady 810 a přípojné vozy řady 010, motorové jednotky Regionova a motorové vozy 

řady 842 a přípojné vozy řady Bdtn. [14] 

Motorový vůz řady 810 

Nejstarším drážním vozidlem nasazovaným v jízdním řádu 2014/2015 jsou na 

trati 341 motorové vozy řady 810 s přípojnými vozy s označením 010 (obr. 2). Tyto vozy 

z přelomu 70. a 80. let minulého století, vyráběné Vagónkou Studénka, jsou určeny pro 

lehkou osobní dopravu na vedlejších tratích. V předchozích dvou jízdních řádech se vozy 

řady 810 a 010 na trati 341 již neobjevovaly, ale díky nedostatku modernějších souprav, 
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zde byly opět použity. Jejich výhodou je provozně nenáročná a jednoduchá konstrukce se 

snadnou údržbou. Nevýhodou těchto vozů jsou jeho jízdní vlastnosti, nízký výkon, 

technicky nemoderní trakční agregáty a vysoká míra hluku a vibrací v prostoru 

pro cestující. Zastarale vypadající interiér u motorových vozů zůstal prakticky nezměněn 

od sedmdesátých let 20. století a prošel pouze nutnými opravami. Motorové vozy řady 810 

a k nim přípojné vozy 010 naštěstí netvoří páteřní dopravu na trati 341, ale jsou 

nasazovány pouze na několika málo spojích. Dvounápravový dvacetitunový motorový vůz 

810 poskytuje 55 míst k sezení, u vzhledově příbuzného přípojného vozu 010 je 62 míst 

k sezení. Hmotnost soupravy činí 35 tun a její maximální rychlost dosahuje 80 km/h. 

 

Obrázek 2: Motorový vůz řady 810 s přípojným vozem řady 010 

Zdroj: [autor] 

Motorová jednotka řady Regionova 

Motorové jednotky řady Regionova (obr. 3) jsou přestavbou původního motorového 

vozu řady 810 a k němu přípojného vozu řady 010, tato přestavba probíhala od roku 2005 

do roku 2012. Kompletní rekonstrukcí prošel exteriér, interiér a hnací agregát, podvozek 

však zůstal zachován z původního motorového vozu řady 810. Jednotka Regionova 

se skládá z motorového vozu a částečně nízkopodlažního řídícího vozu. Hlavním přínosem 

rekonstrukce je zvýšená kultura cestování s nižšími náklady na provoz a údržbu - počítá se 

až s 50 % snížením oproti nerekonstruovaným soupravám. Nově použité hnací agregáty 

s vyšším výkonem umožňují zkrácení jízdních dob. Jednotky Regionova mají 84 míst 

k sezení, hmotnost soupravy je 39,6 tun a nejvyšší stanovená rychlost je 80 km/h. 
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Ačkoliv tyto jednotky působí poměrně moderním designem, oblibu u cestujících si díky 

svým nevalným jízdním vlastnostem nezískaly. Komfort cestování na českých lokálkách 

zvyšují spíše jen vizuálně. 

 

Obrázek 3: Motorová jednotka řady Regionova 

Zdroj: [autor] 

Motorový vůz řady 842 

Hlavním pilířem osobní přepravy na trati 341 jsou motorové vozy řady 842 (obr. 4), 

které se na tuto trať dostaly se začátkem platnosti jízdního řádu 2007/2008. Na Vlárské 

dráze jsou pravidelně řazeny spolu s jedním až dvěma osobními přípojnými vozy 

řady Bdtn. Používají se především k dopravě spěšných a osobních vlaků mezi Uherským 

Hradištěm a Brumovem-Bylnicí. Motorové jednotky řady 842 vyráběné MSV Studénkou 

počátkem 90. let 20. století patří mezi modernější vozidla Českých drah. Tyto jednotky 

prošly částečnou obnovou interiéru spolu s novým nátěrem skříně dle korporátního 

schématu ČD Najbrt. Rekonstrukcí prošla i motorová část výměnou trakčního agregátu. 

Nejvyšší povolenou rychlost mají 100 km/h, disponují 64 sedadly a celková hmotnost vozu 

činí 46 tun. 
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Obrázek 4: Motorový vůz řady 842 s přípojným vozem řady Bdtn 

Zdroj: [autor] 

Přípojné vozy řady Bdtn (s přesným označením Bdtn
756

) vznikly modernizací vozů 

vyráběných na přelomu 60. a 70. let 20. století Vagónkou Studénka. Tato kompletní 

modernizace proběhla v letech 2004 až 2011. Rekonstrukcí prošel rám vozu, nahradily se 

klasické vstupní dveře za automatické předsuvné, vyměnila se okna. Změn doznal 

i interiér, byla osazena nová sedadla, stolky, zářivkové osvětlení, obložení interiéru 

a vytvořen prostor pro přepravu jízdních kol, případně rozměrných zavazadel. 

Maximální cestovní rychlost vozu byla stanovena na 120 km/h, počet míst k sezení dosáhl 

počtu 88. Hmotnost vozu je 38 tun. Celkově vůz působí moderním a líbivým vzhledem. 

Dieselelektrická lokomotiva řady 754 

Rychlíkovou osobní dopravu na trati 341 zajišťují dieselelektrické lokomotivy 

řady 754 (obr. 5). Tyto lokomotivy navržené pro dopravu těžkých osobních vlaků 

a rychlíků na neelektrifikovaných tratích se vyráběly v druhé polovině 70. let minulého 

století. Na místní poměry mají velký výkon s maximální rychlostí 100 km/h 

a s hmotností 74,4 tun. 
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Obrázek 5: Dieselelektrická lokomotiva řady 754 s přípojnými vozy klasické stavby 

Zdroj: [autor] 

Souprava tažená lokomotivou 754 se skládá z vozů klasické stavby s označením AB, 

B a BDs ze 70. let minulého století. Osobní vůz AB je tvořen čtyřmi kupé oddíly 1. třídy 

a pěti kupé oddíly 2. třídy s celkovým počtem míst k sezení 64. Vůz třídy B má deset kupé 

oddílů 2. třídy s celkovým počtem míst k sezení 80. Osobní vůz řady BDs je tvořen 

půlenou částí pro cestující s pěti kupé oddíly 2. třídy se 40 místy k sezení a služebním 

oddílem pro vlakovou četu, přepravu zavazadel a vozíčkářů. Výše zmíněné vozy prošly 

pouze částečnou rekonstrukcí interiéru a byly opatřeny novým nátěrem skříně podle 

korporátního schématu ČD Najbrt. U vozů například chybí centrální otevírání dveří 

nebo klimatizace. Nejvyšší povolená rychlost je 140 km/h a hmotnost jednoho vozu 

činí 38 tun. [1, 26, 27, 37] 

2.4.5 Obsazenosti v jednotlivých sledovaných úsecích v průběhu dne 

Následující podkapitola se zabývá obsazeností vlaků cestujícími v jednotlivých 

úsecích v průběhu dne. Do tabulek s pořadovými čísly 2, 3, 4 jsou zaznamenány informace 

o průměrné obsazenosti vlaků v jednotlivých úsecích sledované tratě a jejich časových 

polohách. Informace týkající se počtů přepravených osob ve vlacích byly získávány 

za pomoci vlastního šetření a informací od vlakového personálu. V tabulkách jsou 

označeny červenou barvou dálkové rychlíky. 
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Tabulka 2: Analýza počtu cestujících ve směru Uh. Hradiště - Brumov-Bylnice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

traťový úsek

délka úseku [km]

číslo vlaku odjezd 
počet 

cestujících
příjezd odjezd 

počet 

cestujících
příjezd odjezd 

počet 

cestujících
příjezd odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

Os 4301 4:46 26 5:11 5:20 36 5:40 5:42 28 6:04 6:04 21 6:22

Os 12255/Os 4303 5:39 145 6:04 6:05 67 6:24 6:32 41 6:53 6:54 37 7:12

Os 4351/Os 4370 6:41 77 7:04 7:05 29 7:27

R 881 Olšava 7:02 108 7:20

Os 4331 7:41 58 8:02 8:05 14 8:24

Os 4307 8:31 64 8:52 8:55 22 9:14 9:15 15 9:34 9:34 7 9:51

R 883 Bouzov 9:02 36 9:20

Os 4335 9:31 29 9:54 9:55 18 10:15

Os 4309 10:31 42 10:52 10:55 23 11:14 11:18 18 11:36 11:37 13 11:54

R 885 Galán 11:02 33 11:20

Os 4337 11:31 37 11:54 11:55 26 12:15

Os 4311 12:31 98 12:52 12:55 84 13:14 13:21 36 13:39 13:40 28 13:57

R 887 Velehrad 13:02 32 13:20

Os 4339 13:41 128 14:04 14:15 149 14:34 14:41 51 14:59 15:00 49 15:17

Os 4313 14:31 159 14:52 14:55 183 15:14 15:18 58 15:36 15:37 56 15:54

R 889 J. A. Komenský 15:02 163 15:20

Os 4341 15:41 98 16:04 16:15 91 16:35

Os 4315 16:31 148 16:52 16:55 142 17:14 17:18 25 17:37 17:37 23 17:54

R 891 Hradišťan 17:02 94 17:20

Os 4317 17:42 55 18:04 18:15 31 18:34 18:38 14 18:56 18:57 14 19:14

Os 4343 18:31 67 18:53 18:55 22 19:14

Os 12214/Sp 1733 19:18 71 19:42 19:45 35 20:04 20:05 18 20:23 20:24 16 20:41

Os 14232 20:21 32 20:42

Os 12269/Sp 1735 21:18 49 21:43 21:45 18 22:04 22:05 16 22:23 22:24 19 22:41

Os 4347 22:11 42 22:32 22:35 31 22:54

Uh.Hradiště - Uh. Brod Uh.Brod - Bojkovice Bojkovice - Slavičín Slavičín - Brumov-Bylnice

17 13 15 13

Analýza počtu cestujících ve směru Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice
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Tabulka 3: Analýza počtu cestujících ve směru Brumov-Bylnice - Uh. Hradiště 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

 
Tabulka 4: Analýza počtu cestujících na úseku Uh. Brod - Luhačovice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

traťový úsek

délka úseku [km]

číslo vlaku odjezd 
počet 

cestujících
příjezd odjezd 

počet 

cestujících
příjezd odjezd 

počet 

cestujících
příjezd odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

Os 4330 3:35 17 3:52 3:53 37 4:12

Os 4300 4:00 8 4:17 4:17 14 4:36 4:36 35 4:53 4:55 54 5:17

Sp 1720/Os 12250 5:01 127 5:18 5:20 179 5:49

Sp 1722 5:05 51 5:22 5:22 64 5:41 5:45 163 6:02 6:05 242 6:26

Os 4302 5:45 55 6:02 6:05 68 6:24 6:25 225 6:43 6:45 227 7:11

Os 4332 6:45 93 7:04 7:05 92 7:30

Os 4304 6:50 30 7:08 7:10 32 7:30 7:35 59 7:52 8:05 56 8:29

R 890 Hradišťan 8:38 42 8:55

Os 4306 8:00 30 8:17 8:17 31 8:36 8:45 27 9:03 9:05 71 9:29

Os 4336 9:45 28 10:03 10:05 44 10:29

R 888 J. A. Komenský 10:38 38 10:55

Os 4308 10:10 15 10:27 10:27 16 10:46 10:47 23 11:04 11:05 29 11:29

Os 4338 11:45 31 12:03 12:05 52 12:29

R 886 Velehrad 12:38 46 12:55

Os 4310 12:00 22 12:17 12:17 24 12:36 12:45 54 13:03 13:05 75 13:29

Os 4340 13:45 35 14:03 14:05 43 14:30

R 884 Galán 14:38 97 14:55

Os 4312 14:00 29 14:17 14:17 35 14:36 14:45 46 15:03 15:05 124 15:29

Os 4342 15:45 29 16:03 16:05 78 16:29

R 882 Bouzov 16:38 62 16:55

Os 4314 16:00 34 16:17 16:17 32 16:36 16:45 42 17:03 17:05 71 17:29

Os 4344 17:45 9 18:03 18:15 41 18:38

R 880 Olšava 18:38 27 18:55

Os 4316 18:00 18 18:17 18:17 8 18:36 18:45 16 19:03 19:05 33 19:28

Os 4346 20:45 18 21:07

Os 4318 20:50 9 21:07 21:07 12 21:26 21:26 11 21:42 21:45 27 22:06

Analýza počtu cestujících ve směru Brumov-Bylnice - Uherské Hradiště

Brumov-Bylnice - Slavičín Slavičín - Bojkovice

13 15 13 17

Uh. Brod - Uh. HradištěBojkovice - Uh.Brod

traťový úsek

délka úseku [km]

číslo vlaku odjezd 
počet 

cestujících
příjezd číslo vlaku odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

Os 4301/Os 14303 5:20 28 5:40 Os 14302/Os 4300 4:33 8 4:53

Os 4303/Os 14305 6:05 47 6:26 Os 14304/Sp 1722 5:43 34 6:02

Os 4351 7:05 44 7:26 Os 4370/Os 4332 6:43 62 7:04

R 881 Olšava 7:21 53 7:38 R 890 Hradišťan 8:20 28 8:36

Os 4307/Os 14307 8:55 9 9:16 Os 14308/Os 4306 8:43 10 9:03

R 883 Bouzov 9:21 21 9:38 R 888 J. A. Komenský 10:20 30 10:36

Os 4309/Os 14309 10:55 6 11:16 Os 14310/Os 4308 10:43 14 11:04

R 885 Galán 11:21 33 11:38 R 886 Velehrad 12:20 37 12:36

Os 4311/Os 14311 12:55 12 13:16 Os 14312/Os 4310 12:43 9 13:03

R 887 Velehrad 13:21 18 13:38 R 884 Galán 14:20 37 14:36

Os 4313/Os 14313 14:55 21 15:16 Os 14314/Os 4312 14:43 38 15:03

R 889 J. A. Komenský 15:21 54 15:38 Os 14316/Os 4342 15:43 35 16:03

Os 4355/Os 14315 15:43 10 16:16 R 882 Bouzov 16:20 26 16:36

Os 4315/Os 14317 16:55 24 17:16 Os 14318/Os 4314 16:43 17 17:03

R 891 Hradišťan 17:21 27 17:38 R 880 Olšava 18:20 15 18:36

Os 4343/Os 14319 18:55 9 19:16 Os 14320/Os 4316 18:43 9 19:03

Sp 1735/Os 14325 21:45 11 22:06 Os 14326/Os 4318 21:23 5 21:42

Analýza počtu cestujících na úseku Uherský Brod - Luhačovice

Uh. Brod - Luhačovice Luhačovice - Uh. Brod

14
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2.5 Analýza veřejné autobusové dopravy na vybraném úseku 

Tato kapitola se věnuje provozu linkových autobusů v úseku Uherské Hradiště - 

Brumov-Bylnice, Uherský Brod - Luhačovice. Podobně, jako v podkapitole 2.4 je 

sledovaný úsek rozdělen na pět dílčích oddílů. Mezi popisované oblasti patří technické 

parametry silniční infrastruktury, podrobná analýza autobusového linkového jízdního řádu 

na rok 2014/2015 a charakteristika využívaných vozidel. Závěrem se kapitola věnuje 

obsazenosti cestujících u jednotlivých spojů. 

2.5.1 Technické parametry silniční sítě na trase autobusových linek 

Meziměstská autobusová doprava na analyzovaném úseku využívá síť pozemních 

komunikací ve Zlínském kraji. Jde o silnice první, druhé a třetí třídy. Jízdní doba, kultura 

cestování a kvalita přepravy cestujících je jedním ze základních kritérií v konkurenčním 

boji o zákazníka. Proto jsou zde blíže popsány jednotlivé silnice a jejich kvalita, hustota 

provozu a počet zastávek v obydlených oblastech. 

Pozemní komunikace využívané autobusovými spoji mezi městy Uherské hradiště 

a Uherský Brod jsou silnice první třídy I/50 a silnice třetí třídy III/05019. Silnice I/50,  

Brno - Uherské Hradiště - Uherský Brod - Starý Hrozenkov - Trenčín (SR), 

se ve sledovaném úseku Uherské Hradiště - Uherský Brod nově otevřela v roce 2004 [28]. 

Jedná se o dvoupruhovou moderní dálkovou silnici s přípojnými a odbočovacími jízdními 

pruhy, osvětlenými křižovatkami s hustotou provozu až 15 000 vozidel za 24 hodin. 

Vozovka má kvalitní povrch. Komunikace I/50 je přeložka původní silnice, nyní označená 

jako III/05019, která dříve vytvářela hlavní spojení mezi těmito městy. Tato silnice je 

v dnešní době využívána jen místně, hustota provozu za den nepřesahuje 1 000 vozidel. 

Kvalita vozovky odpovídá potřebám regionu. Na úseku se nachází 11 zastávek linkové 

autobusové dopravy. 

Úsek mezi Uherským Brodem a Bojkovicemi spojuje silnice druhé třídy II/495, 

která pokračuje až do Brumova-Bylnice. Technický stav vozovky a hustota provozu se 

v jednotlivých úsecích mění. V úseku Uherský Brod - Záhorovice opotřebení vozovky 

neodpovídá hustotě provozu, mezi Záhorovicemi a Bojkovicemi silnice prošla celkovou 

obnovou, změnou směru a výškovým vyrovnáním vozovky. Hustota provozu je zde 

do 5 000 tisíc vozidel za den. Linkové autobusy obsluhují úsek 14 zastávkami. 
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Dále směrem za Bojkovicemi se mění ráz silnic vlivem hornatější krajiny, hustota 

provozu klesá do 3 000 vozidel za 24 hodin. V úseku mezi městy Bojkovice - Slavičín 

autobusové linky obsluhují 16 zastávek. Linky jsou vedeny částečně po silnici druhé 

třídy II/495, která je v odpovídajícím stavu a dále odbočují na okresní silnice třetí 

třídy III/49518 a III/49519 , kde lze stav vozovky s ohledem na minimální provoz 

považovat za dostačující. Vzhledem k tomu, že se v její blízkosti nachází zdroj pitné vody 

pro region Bojkovsko, se silnice v zimě chemicky neošetřuje. 

V úseku Slavičín - Brumov-Bylnice jsou linkové autobusy vedeny po silnici druhé 

třídy II/495 s hustotou provozu do 3 000 vozidel za 24 hodin. Silnice je udržována a místy 

průběžně rekonstruována. V úseku se nachází 12 autobusových zastávek. 

Města Uherský Brod a Luhačovice spojuje silnice druhé třídy II/490 a II/492, 

které dle mého názoru neodpovídají hustotě provozu. Silnice jsou ve velmi špatném 

technickém stavu, vozovky nemají vytvořeny krajnice, mají mnoho nepřehledných 

a nebezpečných míst. Navíc jsou silnice v letní sezóně hojně využívány cyklisty. 

Hustota provozu zde dosahuje až 7 000 vozidel za den. Všechny tyto aspekty dávají 

předpoklad pro vážné dopravní nehody. Autobusové meziměstské linky zde mají 

11 zastávek. [34, 35] 

2.5.2 Analýza autobusového jízdního řádu 2014/2015 

Jak již bylo uvedeno výše, autobusová linková doprava nemá přímý spoj, který 

by propojoval všechna města na sledovaném úseku jak je tomu u železniční dopravy. 

Autobusovou linkovou síť podél železniční tratě 341 vytváří spoje, které propojují pouze 

sousedící centra mikroregionů. Zde je vhodnější pro podrobnější analýzu autobusového 

jízdního řádu rozdělit sledovaný úsek do dílčích oddílů.  

Uherské Hradiště - Uherský Brod 

Pravidelné spojení mezi těmito městy zajišťuje 15 spojů veřejné dopravy v každém 

směru. Tyto spoje se skládají z linek regionálních Uherské Hradiště - Uherský Brod 

a z linek dálkových Brno - Uherské Hradiště - Uherský Brod resp. Valašské Klobouky. 

Všechny tyto linky ve sledovaném úseku plní funkci veřejné regionální dopravy. V pondělí 

a v pátek se navyšuje počet spojů s pravidelným přílivem studentů směřujících z a do Brna. 

Uherské Hradiště a Uherský Brod jsou zastávkami i mezinárodních autobusových 
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dopravců jakými jsou ARRIVA PRAHA s.r.o., Tourbus, a.s., SAD Zvolen a.s. 

a SAD Žilina a.s., kteří jezdí na pravidelných linkách Praha - Brno - Uherské Hradiště - 

Uherský Brod - Trenčín - Žilina resp. Košice. Tyto mezinárodní linky jsem nezařadil 

do veřejné regionální dopravy z důvodu, že provozovatelé těchto linek upřednostňují 

zákazníky, kteří cestují na delší vzdálenosti a dokonce u některých spojů je vnitrostátní 

přeprava mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem zakázána. 

Na linkách veřejné dopravy se nejčastěji nachází autobusy společnosti 

ČSAD Uherské Hradiště a.s. s 21 spoji za den a ČSAD Vsetín a.s. s devíti spoji denně. 

V obou směrech se autobusový jízdní řád nedá označit jako taktový, časová poloha spojů 

spíše vyplňuje přepravní špičky v regionu. Denně lze mezi těmito městy použít přímé 

autobusové spoje (spoje č. 820245 12, 820245 4, 820245 6, 820245 14, 820245 23, 820245 

1, 820245 9 a 820245 13).  Převážná většina autobusů však vykonává dopravní obslužnost 

na trase s mezilehlými zastávkami. První linka vyjíždí z Uherského Brodu ve 4:55 hodin 

a poslední jízdu ukončuje 20:15 hodin tamtéž. 

Trasa linek autobusů mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Brod je dlouhá 20 km, 

linkové autobusy tuto vzdálenost ujedou v průměru za 33 minut s průměrnou rychlostí 

36 km/h. Autobusy vedené bez zastávek mezi těmito městy mají průměrnou jízdní dobu 

21 minut při průměrné rychlosti 57 km/h.  

Uherský Brod - Bojkovice 

Autobusová doprava má zde funkci pouze doplňkovou k dopravě železniční, 

a je vedena třemi páry spojů. Autobusy ČSAD Uherské Hradiště a.s. odjíždí ve směru 

do Bojkovic v 8:55, 10:30 a 13:30 hodin a ve směru do Uherského Brodu jsou vedeny 

v 8:04, 10:08, 14:25 hodin. 

Tento 15 km dlouhý úsek projedou v průměru za 29 minut, průměrnou rychlostí 

31 km/h. 

Bojkovice - Slavičín 

Mezi těmito městy je autobusová doprava provozována čtyřmi spoji v obou směrech, 

tyto spoje pouze doplňují železniční dopravu, a to ve směru z Bojkovic s odjezdy v 8:40, 

11:05, 15:15 a 17:00 a v obráceném směru ze Slavičína v 6:08, 9:08, 14:42 a 16:26. 

Tyto spoje zajišťuje společnost ČSAD Vsetín a.s. 
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Trasu dlouhou 17 km autobusy ujedou v průměru za 30 minut, průměrnou rychlostí 

34 km/h. 

Slavičín - Brumov-Bylnice 

Jako u jediného ze sledovaných úseků převyšuje autobusová doprava s počtem 

24 spojů za den dopravu železniční. Samotná linka Slavičín - Brumov-Bylnice je 

zastoupena pouze dvěma spoji v každém směru, v drtivé většině případů zajišťuje spojení 

mezi těmito městy autobusová linka trasovaná  Zlín -  Slavičín - Brumov-Bylnice - 

Valašské Klobouky. Autobusový jízdní řád zde není seřazen do taktu, odjezdové časy 

autobusů odpovídají potřebám regionu. První autobus se nachází na trase Slavičín - 

Brumov-Bylnice již ve 4:57 hodin a poslední na stejné trase v 19:03 hodin. Linkovou 

dopravu zde zajišťuje především společnost ČSAD Vsetín a.s., na několika málo spojích se 

nachází i společnost HOUSACAR s.r.o. 

Úsek je dlouhý 10 km, průměrný jízdní čas autobusů je 18 minut a průměrná rychlost 

je 33 km/h. Všechny linky nemají zcela stejné trasování, linky č. 820374 7, 820374 15, 

820374 10 a 820374 40, zajíždí do místní části Popov v obci Štítná nad Vláří-Popov. 

Tato trasa je dlouhá 14 km, autobusy ji projedou za 29 minut a dosahují průměrné rychlosti 

29 km/h. 

Uherský Brod - Luhačovice 

Denní spojení mezi Uherským Brodem a Luhačovicemi zajišťuje 30 spojů veřejné 

autobusové dopravy. Autobusová doprava je zde železniční dopravě konkurenceschopná 

jak v hustotě spojů, tak v jízdní době linek. V úseku není vytvořená taktová doprava, 

časové polohy linek autobusů spíše odpovídají potřebám začátku a konce pracovních dob 

a školního vyučování v regionu. První ranní spoj vyjíždí z Luhačovic ve 4:35 hodin 

a poslední dojíždí ve 22:50 hodin tamtéž. Pouze dva spoje jsou vedeny společností 

ČSAD Uherské Hradiště a.s., zbytek zajišťuje společnost ČSAD Vsetín a.s. 

Tento 14 km dlouhý úsek autobusy urazí v průměru za 22 minut, při průměrné 

rychlosti 38 km/h. [12, 13, 15] 
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2.5.3 Analýza vozového parku 

Dopravní společnosti na sledovaném úseku Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice 

a Uherský Brod - Luhačovice zajišťují provoz především autobusy typu Karosa, SOR, 

Irisbus a Mercedes-Benz v různých variantách. V malé míře se na linkách uplatňují 

i autobusy jiných výrobců. Z důvodu nestejnorodosti nasazovaných autobusů je dále 

v textu blíže specifikována základní charakteristika těchto vozů. 

Autobus značky Karosa  

Nejstaršími vozy nasazovanými na vybraném úseku jsou meziměstské linkové 

autobusy značky Karosa řady C 935 a C 954 (obr. 6). Tato modelová řada autobusů 900 

se vyráběla od poloviny 90. let 20. století až do roku 2006, a to společností Karosa Vysoké 

Mýto. Jde o dvounápravové autobusy se 45 místy k sezení určené pro kratší a středně 

dlouhé trasy. Modelové řady se liší vnitřním uspořádáním sedadel. I přes pokročilé stáří 

jsou jmenovaná vozidla využívána všemi analyzovanými dopravci, v jejichž vozovém 

parku však již dosluhují. [30] 

 

Obrázek 6: Autobus značky Karosa řady C 954 společnosti ČSAD Vsetín a.s. 

Zdroj: [autor] 

Autobus značky SOR 

Autobusy značky SOR vyrábí Česká společnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. Autobusy 

patří do výbavy společností ČSAD Vsetín a.s. a ČSAD Uherské Hradiště a.s., 

a to v modelových řadách C 10.5, C 12, CN 10.5 (obr. 7) a CN 12. Modelová řada 
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CN je vybavena nízkopodlažním prostorem pro přepravu vozíčkářů a dětských kočárků. 

Tyto poměrně moderní dvounápravové meziměstské linkové autobusy, jež jsou určeny 

na kratší vzdálenosti, disponují 35 až 47 místy k sezení. Průměrné stáří těchto 

nasazovaných vozidel je 10 let. [36] 

 

Obrázek 7: Autobus značky SOR řady CN 10.5 společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 

Zdroj: [autor] 

Autobus značky Irisbus 

Nejčastěji využívanými autobusy na sledovaném úseku jsou autobusy značky Irisbus. 

Tyto vozy vyrábí společnost Iveco Czech Republic, a.s. se sídlem ve Vysokém Mýtě. 

Ze škály vozidel značky Irisbus se na linkách nejvíce využívají moderní linkové 

meziměstské autobusy modelové řady Crossway 12M (obr. 8) a Crossway LE 12M, 

které jsou vybaveny nízkopodlažním prostorem pro bezbariérový přístup. 

V obou případech se jedná o dvounápravové autobusy určené na krátké a středně dlouhé 

trasy s počtem míst k sezení podle provedení od 34 až po 53, v některých případech jsou 

vybaveny i klimatizací. Tato modelová řada patří mezi novější, vyrábí se od roku 2006. 

Tyto linkové autobusy se nachází ve vozovém parku u všech výše zmíněných dopravců. 

[29] 
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Obrázek 8: Autobus značky Irisbus řady Crossway 12M společnosti HOUSACAR s.r.o. 

Zdroj: [autor] 

Autobus značky Mercedes-Benz 

Mezi nasazovaná vozidla na sledovaném úseku patří i Mercedes-Benz modelové 

řady Intouro druhé generace (obr. 9). Poměrně nově vyráběné vozidlo o průměrném 

stáří 7 let. Meziměstský linkový dvounápravový autobus určený pro středně dlouhé trasy je 

vybaven 55 pohodlnými sedadly a klimatizací. Tyto autobusy jsou zařazeny do vozového 

parku ČSAD Vsetín a.s. [32] 
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Obrázek 9: Autobus značky Mercedes-Benz řady Intouro společnosti ČSAD Vsetín a.s. 

Zdroj: [autor] 

2.5.4 Obsazenosti v jednotlivých sledovaných úsecích v průběhu dne 

Následující podkapitola je zaměřena na obsazenosti cestujících v meziměstských 

autobusech v průběhu dne. V tabulkách s pořadovými čísly 5, 6, 7, 8, 9 jsou uvedeny 

informace o druhu dopravní společnosti, časových polohách a obsazenosti autobusů na 

vybraných linkách v průběhu dne. Informace byly získávány vlastním průzkumem a také 

za pomoci zaměstnanců dopravních společností. V tabulce č. 5 jsou vyznačeny červenou 

barvou přímé autobusové spoje, které jsou vedeny bez obsluhy mezilehlých obcí. 
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Tabulka 5: Analýza počtu cestujících na lince Uh. Hradiště - Uh. Brod 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

 

Tabulka 6: Analýza počtu cestujících na lince Uh. Brod - Bojkovice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

 

Tabulka 7: Analýza počtu cestujících na lince Bojkovice - Slavičín 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

 

autobusová linka

délka úseku [km]

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

ČSAD UH Bus 800100 31 6:05 40 6:38 ČSAD VSE Bus 820245 23 4:55 24 5:15

ČSAD UH Bus 800100 41 6:55 28 7:28 ČSAD UH Bus 800100 32 5:05 26 5:39

ČSAD VSE Bus 820405 30 8:25 14 8:50 ČSAD UH Bus 800700 21 5:20 34 5:50

ČSAD UH Bus 800100 33 9:00 13 9:37 ČSAD UH Bus 800100 40 6:10 27 6:44

ČSAD VSE Bus 820245 12 9:20 10 9:40 ČSAD VSE Bus 820245 1 6:15 31 6:40

ČSAD UH Bus 800700 20 10:25 8 10:55 ČSAD UH Bus 800100 12 6:58 17 7:32

ČSAD VSE Bus 820245 4 12:55 16 13:16 ČSAD UH Bus 800700 27 7:45 15 8:10

ČSAD UH Bus 800100 35 13:08 22 13:45 ČSAD UH Bus 800100 34 9:08 11 9:48

ČSAD UH Bus 800700 24 14:05 15 14:35 ČSAD UH Bus 800700 37 9:45 14 10:15

ČSAD UH Bus 800700 28 14:59 18 15:30 ČSAD VSE Bus 820245 9 11:15 10 11:35

ČSAD UH Bus 800100 39 15:05 21 15:42 ČSAD UH Bus 800700 31 12:55 13 13:25

ČSAD UH Bus 800700 34 15:30 25 16:05 ČSAD UH Bus 800100 36 14:20 19 15:00

ČSAD VSE Bus 820245 6 17:03 18 17:24 ČSAD UH Bus 800100 38 15:00 22 15:35

ČSAD UH Bus 800700 30 18:00 17 18:29 ČSAD VSE Bus 820245 13 15:20 18 15:40

ČSAD VSE Bus 820245 14 19:55 9 20:15 ČSAD UH Bus 800700 41 16:35 14 17:06

Analýza počtu cestujících na lince Uherské Hradiště - Uherský Brod

Uh. Hradiště - Uh. Brod Uh. Brod - Uh. Hradiště

20

autobusová linka

délka úseku [km]

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

ČSAD UH Bus 800300 3 8:55 10 9:27 ČSAD UH Bus 800300 14 8:04 33 8:35

ČSAD UH Bus 800300 11 10:30 9 11:01 ČSAD UH Bus 800300 6 10:08 7 10:35

ČSAD UH Bus 800300 7 13:30 12 13:57 ČSAD UH Bus 800300 8 14:25 15 14:50

Analýza počtu cestujících na lince Uherský Brod - Bojkovice

Uh. Brod - Bojkovice Bojkovice - Uh. Brod

15

autobusová linka

délka úseku [km]

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

ČSAD VSE Bus 820345 44 8:40 5 9:10 ČSAD VSE Bus 820345 41 6:08 25 6:40

ČSAD VSE Bus 820345 16 11:05 11 11:35 ČSAD VSE Bus 820345 21 9:08 6 9:40

ČSAD VSE Bus 820345 50 15:15 24 15:46 ČSAD VSE Bus 820345 47 14:42 19 15:10

ČSAD VSE Bus 820345 46 17:00 31 17:31 ČSAD VSE Bus 820345 15 16:26 28 16:55

Analýza počtu cestujících na lince Bojkovice - Slavičín

Bojkovice - Slavičín Slavičín - Bojkovice

17
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Tabulka 8: Analýza počtu cestujících na lince Slavičín - Brumov-Bylnice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

 

Tabulka 9: Analýza počtu cestujících na lince Uh. Brod - Luhačovice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

2.6 Shrnutí analýzy veřejné dopravy ve vybraném úseku 

Podle kvalitativních ukazatelů je železnice subjektivně hodnocena lépe z hlediska 

doby provozu, frekvence spojů a kratších jízdních dob. Z uvedených údajů v tabulce č. 10 

vyplývá, že železniční doprava je pro kraj stěžejní. Počtem spojů se autobusová doprava 

vyrovnává pouze ve dvou úsecích Slavičín - Brumov-Bylnice a Uherský Brod - 

Luhačovice, ve zbylých třech úsecích je pouze doplňková. V těchto úsecích autobusy 

nejsou vedeny tak, aby mohly v současné době nahradit vlakové spoje. Pro cestující je 

autobusová linka

délka úseku [km]

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

ČSAD VSE Bus 820374 49 4:57 38 5.16 HOUSACAR Bus 820011 6 5:00 35 5:15

ČSAD VSE Bus 820374 7 6:48 33 7:16 ČSAD VSE Bus 820376 5 5:28 40 5:50

ČSAD VSE Bus 820374 13 9:08 14 9:30 ČSAD VSE Bus 820374 10 6:42 32 7:19

ČSAD VSE Bus 820374 15 10:33 8 10:57 ČSAD VSE Bus 820374 14 8:13 24 8:28

HOUSACAR Bus 820011 7 11:01 6 11:17 ČSAD VSE Bus 820374 16 9:58 19 10:13

ČSAD VSE Bus 820374 19 12:43 11 13:01 ČSAD VSE Bus 820374 18 10:53 6 11:18

ČSAD VSE Bus 820374 29 14:23 34 14:41 ČSAD VSE Bus 820374 28 14:08 21 14:24

ČSAD VSE Bus 820374 33 14:58 29 15:16 HOUSACAR Bus 820011 20 14:11 23 14:29

HOUSACAR Bus 820011 13 16:43 15 16:58 ČSAD VSE Bus 820374 30 14:24 34 14:40

ČSAD VSE Bus 820376 14 17:06 18 17:25 ČSAD VSE Bus 820374 34 15:30 30 15:49

HOUSACAR Bus 820011 19 19:03 10 19:18 ČSAD VSE Bus 820374 40 16:38 17 17:03

HOUSACAR Bus 820011 18 17:46 16 18:04

ČSAD VSE Bus 820374 46 18:18 8 18:37

Analýza počtu cestujících na lince Slavičín - Brumov-Bylnice

Slavičín - Brumov-Bylnice Brumov-Bylnice - Slavičín

10 (14)

autobusová linka

délka úseku [km]

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

dopravní 

společnost
číslo autobusu odjezd 

počet 

cestujících
příjezd

ČSAD VSE Bus 820405 6 5:20 35 5:45 ČSAD VSE Bus 820245 23 4:35 28 4:55

ČSAD VSE Bus 820405 8 6:45 28 7:15 ČSAD VSE Bus 820405 1 4:55 35 5:15

ČSAD VSE Bus 820405 10 7:50 13 8:14 ČSAD VSE Bus 820245 1 5:53 30 6:15

ČSAD VSE Bus 820405 30 8:50 14 9:10 ČSAD VSE Bus 820405 15 6:00 37 6:18

ČSAD VSE Bus 820245 12 9:40 8 10:00 ČSAD VSE Bus 820405 17 7:20 22 7:42

ČSAD VSE Bus 820405 26 10:15 6 10:35 ČSAD VSE Bus 820405 11 9:15 9 9:35

ČSAD VSE Bus 820405 14 13:00 16 13:24 ČSAD VSE Bus 820245 9 10:47 8 11:15

ČSAD VSE Bus 820245 4 13:16 19 13:37 ČSAD VSE Bus 820405 19 12:35 17 12:55

ČSAD VSE Bus 820405 16 14:20 25 14:45 ČSAD VSE Bus 820405 13 13:30 23 13:50

ČSAD VSE Bus 820405 4 15:15 24 15:40 ČSAD VSE Bus 820405 9 14:30 24 14:55

ČSAD VSE Bus 820405 24 16:20 10 16:40 ČSAD VSE Bus 820245 13 14:55 27 15:20

ČSAD VSE Bus 820245 6 17:24 15 17:48 ČSAD VSE Bus 820405 23 18:20 18 18:40

ČSAD UH Bus 800721 21 19:05 7 19:25 ČSAD UH Bus 800721 18 19:33 13 19:52

ČSAD VSE Bus 820405 20 19:15 9 19:32 ČSAD VSE Bus 820405 25 22:10 12 22:30

ČSAD VSE Bus 820245 14 20:15 11 20:38

ČSAD VSE Bus 820405 18 22:35 8 22:50

Analýza počtu cestujících na lince Uherský Brod - Luhačovice

Uherský Brod - Luhačovice Luhačovice - Uherský Brod

14
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přeprava vlakem rychlejší. Průměrná jízdní doba a průměrná rychlost veřejné dopravy 

vychází lépe u vlakového spojení. Zde je ale nutno připomenout, že železnice je vedená 

přímočařeji, autobusové linky v mnohých případech však pokrývají širší území, což má 

za následek delší jízdní dobu, ale cestující mají možnost využít k nástupu nebo výstupu 

mnohem více zastávek. To je zejména výhodnější pro starší cestující, maminky s dětmi 

a osoby se sníženou schopností pohybu. 

Drážní doprava je na tomto úseku páteřním druhem dopravy v rámci dopravní 

obslužnosti, jak je zřejmé z následující tabulky. 

Tabulka 10: Souhrnné informace o provozu veřejné dopravy na vybraném úseku 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Mezi výhody železniční dopravy lze označit vyšší kapacitu nasazovaných vozů, 

možnost použití toalety ve vagonech, vybavení stanic a zastávek vizuálním a akustickým 

informačním systémem. Naopak mezi negativa železniční dopravy ve sledovaném úseku 

patří vysoké průměrné stáří nasazovaných vozidel, dnes již s nevyhovujícími technickými 

parametry, absence klimatizace ve vozech, chybějící informační systémy u souprav 

staršího data výroby. To všechno má za následek výrazný dopad na úroveň kultury 

cestování. I přes probíhající modernizaci vozidel je železniční vozový park zastaralý 

a nevyhovuje dnešním nárokům na moderní osobní veřejnou dopravu. 

Výhodami meziměstské autobusové linkové dopravy jsou komfortní autobusy 

vybavené moderními technickými prvky, jakými jsou informační panely, klimatizace, 

pohodlná sedadla, tónovaná okna, systém aktivní ventilace, odhlučněný interiér, atd. 

Pro přepravní kapacitu v daném čase jsou dostačující. Mezi negativní ukazatele patří 

způsob přepravy vlak autobus vlak autobus vlak autobus vlak autobus vlak autobus

Uh. Hradiště - Uh. Brod

osobní 23 33 44 36 7 11 39 22

přímé spojení 18 21 57 57 - - 12 8

Uh. Brod - Bojkovice

osobní 13 15 18 29 43 31 6 14 37 6

Bojkovice - Slavičín

osobní 15 17 19 30 47 34 5 16 22 8

Slavičín - Brumov-Bylnice

osobní 13 10 (14) 17 18 (29) 46 33 (29) 5 12 (8) 22 24

Uh. Brod - Luhačovice

osobní 21 22 40 38 5 11 22 30

přímé spojení 17 - 49 - - 12 -
14 14

Souhrnné infomace o provozu veřejné dopravy na vybraném úseku 

délka trasy [km]
průměr jízdní doba 

[min]

průměrná rychlost 

[km/h]
počet zastávek počet spojů za den

17 20
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nevyhovující, mnohdy i nezastřešené zastávky, absence informačního systému 

o dopravních mimořádnostech, nízká průměrná rychlost a v neposlední řadě vyšší riziko 

nehodovosti. 

Co se týče oblasti jízdního řádu, je v současné době ve veřejné dopravě největším 

záporem absence noční dopravní obslužnosti, především v pátek a o víkendech 

a neprovázanost mezi oběma druhy veřejné dopravy. 
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3 Ekonomická analýza současného stavu 

Následující kapitola se zabývá vyčíslením provozních nákladů a výnosů v regionální 

železniční osobní a silniční autobusové linkové dopravě na úseku Uherské Hradiště - 

Brumov-Bylnice a Uherský Brod - Luhačovice. Do tohoto vyčíslení nákladů spadají dvě 

zainteresované strany, těmito stranami jsou myšleny poskytovatelé dané služby a ti, 

kteří tuto nabízenou službu využívají. Poskytovatelem osobní dopravní služby se rozumí 

provozovatel železniční nebo silniční dopravy, neboli dopravce a uživatelem osobní 

veřejné dopravní služby jsou pak cestující. Dopravní společnosti kalkulují pouze s náklady, 

které se jich bezprostředně týkají, a taktéž i cestující počítají jen své náklady za užití dané 

služby. Pro výpočet nákladů je použita metoda nákladových sazeb, která se zakládá na 

přepracování sazeb na vybrané skupiny nákladů, jež jsou přepočítávány na jednotky 

přepravních a dopravních výkonů - v tomto případě Kč/jeden vlakový kilometr služeb, 

respektive Kč/jeden silniční kilometr služeb. Nejvýznamnějšími údaji potřebnými pro 

zhodnocení ekonomické situace v daném úseku jsou náklady a výnosy, z jejichž rozdílu 

plyne zisk, nebo ztráta za provozované služby. [8] 

3.1 Analýza provozních nákladů v regionální osobní drážní dopravě 

Pro zjištění vynaložených finančních nákladů v regionální osobní drážní dopravě je 

použita následující struktura: 

 náklady na provoz drážního vozidla 

 náklady za použití železniční dopravní cesty 

První položku tvoří náklady na provoz drážního vozidla. Pro každý typ vozidla jsou 

specifické náklady vyjádřené v Kč/vlkm. Tyto náklady jsou tvořeny několika dalšími 

dílčími náklady: 

 náklady spojené s režií provozu 

 náklady na údržbu vozidla 

 účetní odpisy vozidla 

 náklady na trakční palivo 

 náklady na mzdu vlakového personálu (včetně odvodů)   [8] 
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Druhou položku „náklady za použití železniční dopravní cesty“ vyměřuje státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC). SŽDC podle § 34b 

odstavce 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, přiděluje 

kapacitu dopravních cest dopravcům za cenu sjednanou podle platných cenových předpisů 

na dráze celostátní a regionální ve vlastnictví České republiky. Tuto položku je dopravce 

povinen zaplatit za provoz svých vozidel na tratích provozovateli dráhy. SŽDC zajišťuje 

provozování železničních dopravních cest (tím se rozumí řízení provozu), 

provozuschopnost železničních dopravních cest (tato položka se vztahuje k opravě 

a údržbě infrastruktury), modernizaci a rozvoj železničních dopravních cest a přiděluje 

kapacitu dopravních cest na dráze celostátní a dráhách regionálních ve vlastnictví státu 

a sestavuje jízdní řády na tratích provozovaných SŽDC.  

SŽDC vyměřuje poplatek Českým drahám, a.s. za provoz na regionální dráze 341. 

Výpočet ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty CZ pro osobní vlaky na 

rok 2015 se zakládá na součtu dvou položek C1 a C2. 

CZ = C1 + C2  [Kč] 

 Položka C1 představuje cenu za provozování železniční dopravní cesty 

a vypočítá se podle vztahu: 

C1 = S1R x LR  [Kč] 

kde:  S1R je cena za jeden vlakový kilometr jízdy vlaku (vlkm) po regionální trati. 

  LR je kilometrická vzdálenost ujetá vlakem po regionální trati. 

 

 Položka C2 reprezentuje cenu za zajištění provozuschopnosti železniční 

dopravní cesty a vypočítá se podle vztahu: 

C2 = S2R x Q x LR [Kč] 

kde: S2R je cena za 1000 hrubých tunových kilometrů (hrtkm) převezených  

  po regionální  trati. 

  Q je 1 tisícina hrubé hmotnosti vlaku v tunách.   [24, 25] 

Základní ceny za použití železniční dopravní cesty pro jízdu vlaku osobní dopravy 

po regionální trati jsou uvedeny v tabulce. 
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Tabulka 11: Základní ceny za použití železniční dopravní cesty 

 

Zdroj: [24], vlastní zpracování 

3.1.1 Náklady na provoz drážního vozidla 

Motorový vůz řady 810 

Roční kilometrický proběh dle platného jízdního řádu pro rok 2014/2015 na trati 341 

u jednoho motorového vozu řady 810 činí cca 100 000 vlkm. Náklady spojené s režií 

provozu a údržbou vozu jsou stanoveny koeficientem na částku 5,20 Kč/vlkm za motorový 

vůz, tento koeficient vzroste o 0,90 Kč/vlkm za každý přípojný osobní vůz řady 010. 

Při provozu samotného motorového vozu řady 810 je průměrná spotřeba pohonných hmot 

na 100 vlkm ve výši 20 litrů. U soupravy tvořené motorovým vozem řady 810 a přípojným 

vozem řady 010 vzroste průměrná spotřeba o 40 %. V případě, kdy je souprava sestavená 

z dvou a více přípojných osobních vozů, vzroste průměrná spotřeba o 20 % za každý vůz 

navíc. Vzhledem k vysokému stáří těchto vozů nejsou ke konečným provozním nákladům 

započteny účetní odpisy. 

Motorová jednotka řady Regionova 

Motorová jednotka řady Regionova najede dle aktuálního jízdního řádu na trati 341 

průměrně ročně cca 93 000 vlkm. Náklady na režii provozu a údržbu jednotky jsou 

stanoveny koeficientem na 5,30 Kč/vlkm. Průměrná spotřeba pohonných hmot je 

ve výši 25 l/100 vlkm. Náklady na rekonstrukci jedné jednotky se pohybují v řádu 

20 mil. Kč. Účetní odpisy na jednu motorovou jednotku Regionova jsou v roce 2015 

stanoveny na částku 2 100 000 Kč. 

Motorový vůz řady 842 

Podle aktuálního jízdního řádu a grafikonu DKV Brno na trati 341 je v průměru 

nejvíce využívaný motorový vůz řady 842 s proběhem cca 150 000 vlkm za rok. 

Náklady na režii provozu a údržbu tohoto motorového vozu jsou ve výši 6,35 Kč/vlkm, 

v případě kdy jsou za motorovým vozem řazeny připojené osobní vozy řady Bdtn, 

druh ceny jednotka výkonu cena v Kč za jednotku výkonu

S1R vlkm 5,50

S2R 1000 hrtkm 30,16

Základní ceny za použití železniční dopravní cesty
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stoupají tyto náklady o 1,25 Kč/vlkm za každý vůz. Naftový trakční agregát u vozu řady 

842 spotřebuje v průměru 49 l/100 vlkm, tato spotřeba se navyšuje o 40 % v případě, kdy 

je připojen jeden vůz řady Bdtn. Je-li souprava tvořená ze dvou a více přípojných osobních 

vozů, stoupá spotřeba o 20 % za každý další vůz. Vzhledem k pokročilému stáří 

nasazovaných železničních vozidel, nejsou brány účetní odpisy v potaz. 

Dieselelektrická lokomotiva řady 754 

Na základě aktuálního jízdního řádu a grafikonu oběhů lokomotiv DKV Brno 

na úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice najede dieselelektrická 

lokomotiva řady 754 v průměru 160 000 vlkm za rok. Náklady na režii provozu a údržbu 

lokomotivy jsou stanoveny koeficientem na 10,50 Kč na jeden vlkm. Za každý přípojný 

osobní vůz řazený za lokomotivou se navyšuje tento koeficient o 1,25 Kč/vlkm. 

Průměrná spotřeba trakčního paliva u dieselelektrické lokomotivy je 249 l na 100 vlkm. 

Z důvodu pokročilého stáří nasazovaných železničních vozidel nejsou brány účetní odpisy 

v potaz. [14, 16] 

Údaje o ročním kilometrickém proběhu železničních vozidel jsou kvalifikovaným 

odhadem pracovníka DKV Brno. 

3.1.2 Náklady na trakční palivo 

Mezi největší finanční položku, která zatěžuje celkové provozní náklady u drážních 

vozidel, lze zařadit náklady na spotřebu pohonných hmot (dále jen PHM). Tato položka se 

odvíjí od aktuálně sjednané ceny nafty. Předpokládám, že ČD, a.s. odebírá velké objemy 

nafty, kde je možná nižší smluvní cena. Spotřeba PHM v drážní dopravě je velmi vysoká 

z důvodu zahřívání a vytápění vozidel ve stanicích a neustálým během při čekání 

na odjezd. Spotřeba PHM se také navyšuje u motorových vozů s přibývajícím počtem 

přípojných osobních vozů. U jednoho přípojného vozu vzroste spotřeba PHM o 40 %, 

v případě dvou a více přípojných vozů je nárůst PHM o 20 % za každý další vůz. V situaci, 

kdy je třívozová souprava sestavená z osobních vozů klasické stavby tažená výkonem 

naddimenzovanou lokomotivou 754, je spotřeba PHM konstantní. Vzhledem k tomu, 

že mám možnost porovnat spotřeby PHM u jednotlivých vozů z předešlých let, dochází 

k mírnému navýšení spotřeby, a to z důvodu krácení jízdních dob v nových navrhovaných 
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jízdních řádech, což má za následek vyšší dynamiku jízdy. Pro potřeby zhotovení 

ekonomické analýzy je stanovena cena motorové nafty na 33,00 Kč/litr. [14] 

3.1.3 Náklady na mzdu vlakového personálu 

Poslední položkou v konečných nákladech jsou mzdy vlakového personálu. 

Tyto náklady vytváří zcela nejvyšší položku ze všech nákladů v regionální dopravě. 

Vlakový personál neboli vlaková četa je tvořena strojvedoucím, vlakvedoucím 

a průvodčím. V daném případě vlakvedoucí zastává roli i průvodčího. Na celé regionální 

trati 341, a tedy i na sledovaném úseku není vytvořen žádný specifický (samoobslužný) 

způsob odbavení cestujících. Průměrná hrubá mzda strojvedoucího činí 32 200 Kč, 

vlakvedoucího - průvodčího 26 120 Kč. Trať 341 je obsluhována 73 spoji za den, 

na kterých je zapotřebí na provoz a obsluhu těchto spojů při ročním proběhu vozů bezmála 

milion vlkm, minimálně 32 strojvedoucích a 27 vlakvedoucích - průvodčích. [14] 

3.1.4 Stanovení ceny jízdného 

Jelikož položka výnosy z jednotlivých tratí není transparentní a není možno ji zjistit 

z veřejně dostupných zdrojů Českých drah, a.s. (dále jen ČD), musel jsem pro stanovení 

průměrné ceny jízdného vycházet z tarifu TR 10 Českých drah, a.s. pro vnitrostátní 

přepravu cestujících a zavazadel na rok 2014/2015 a ze Statistické ročenky 

České republiky. Průměrná přepravní vzdálenost cestujícího podle statistické ročenky činí 

v osobní železniční dopravě 44 vlkm.  Skladbu cestujících dle cen jízdného nebylo možné 

sofistikovaněji rozebrat, proto po konzultaci s pracovníkem ČD použiji pro výpočet 

stanovení ceny jízdného dvě nejvíce využívané položky, a to obyčejné a studentské jízdné, 

v poměru 70 % obyčejné jízdné a 30 % studentské jízdné. Cena jízdného dle stanoveného 

tarifu vnitrostátní přepravy ČD činí 68 Kč za obyčejné jízdné a 41 Kč za studentské jízdné. 

Dále bylo nutné strukturu jízdného rozdělit na jednosměrné jízdné a jízdné se zpáteční 

slevou, poměr mezi těmito položkami jsem určil jako 1:1. Cena podle stanoveného tarifu 

vnitrostátní přepravy ČD pro jízdné se zpáteční slevou činí u obyčejného jízdného 

při přepravní vzdálenosti 44 vlkm 129 Kč a u studentského jízdného 78 Kč. Z výše 

uvedených veličin jsem stanovil průměrnou cenu za jízdné u jednoho cestujícího. [3,4] 



 David Šaloušek: Ekonomická analýza veřejné dopravy na vybraném úseku 

44 

 

2015 

3.1.5 Orientační celkové náklady a výnosy drážních vozidel  

V následující tabulce jsou prezentovány náklady a výnosy drážních vozidel 

přepočtené na jeden kilometr jízdy. Součet položek náklady na provoz drážních vozidel 

a sazba za použití železniční dopravní cesty vyjadřuje celkové náklady vlakové soupravy 

na jeden kilometr jízdy. Tato položka se odečte od zaplaceného jízdného a výsledkem 

je zisk, nebo ztráta provozu železničních vozidel v Kč/vlkm. 

Tabulka 12: Analýza provozních nákladů v regionální osobní drážní dopravě 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

 účetní odpisy jsou počítány jen u motorové jednotky Regionova. Výpočet je 

sestaven z ročního kilometrického proběhu jedné jednotky na trati 341, 

tj. 92 760 vlkm a z ceny přestavby těchto jednotek vyjádřené v ročních 

odpisech. Částka na účetní odpisy u jedné jednotky Regionova tedy činí 

22,64 Kč/vlkm. Jestliže budu uvažovat a vycházet z dostupných informací, 

že přestavba jednotek Regionova probíhala od roku 2005 [33], pak během 

příštího roku do celkových nákladů u vybraných jednotek nebudou započteny 

účetní odpisy. Tím pádem se při stávajících cenách celkové náklady na 

provoz jednotek Regionova sníží na částku 48,39 Kč/vlkm. V tomto případě 

by pokrytí provozních nákladů nastalo při 44,05 % obsazení cestujícími. 

 položka mzda vlakového personálu je vypočítána ze superhrubé mzdy 

vlakové čety a z celkového ročního proběhu všech drážních vozidel na 

trati 341, který činí 991 705 vlkm [16]. Ve všech provozovaných vlacích na 

trati 341 vlaková četa představuje vždy jednoho strojvedoucího a jednoho 

vlakvedoucího - průvodčího. Koeficient na mzdu vlakového personálu je 

tudíž ve výši 28,14 Kč/vlkm.  

použitá souprava
režie provozu 

a údržba

účetní 

odpisy

trakční 

palivo

mzda 

vlakového 

personálu

průměrná 

obsazenost [%]

průměrný počet 

cestujících

810 5,20 - 6,60 28,14 6,10 46,05 55 63,64 35

810, 010 6,10 - 9,24 28,14 6,56 50,04 117 32,48 38

810, 010, 010 7,00 - 11,09 28,14 7,01 53,24 179 22,91 41

Regionova 5,30 22,64 8,25 28,14 6,69 71,03 84 64,29 54

842 6,35 - 16,17 28,14 6,89 57,55 64 68,75 44

842, Bdtn 7,60 - 22,64 28,14 8,03 66,41 152 33,55 51

842, Bdtn, Bdtn 8,85 - 27,17 28,14 9,18 73,34 240 23,33 56

754, AB, B, BDs 14,25 - 82,17 28,14 11,18 135,74 184 55,98 103

Analýza provozních nákladů v regionální osobní drážní dopravě

počet míst k 

sezení v 

soupravě

náklady na provoz drážního vozidla [Kč/vlkm] sazba za použití 

železniční 

dopravní cesty 

[Kč/vlkm]

celkem náklady 

na provoz 

soupravy 

[Kč/vlkm]

pokrytí nákladů 
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 průměrnou cenu jízdného jednoho cestujícího (výnosy osobní drážní 

dopravy) jsem stanovil z položek uváděných v kapitole 3.1.4 na hodnotu 

1,33 Kč/vlkm. 

Z informací z předešlých odstavců vyplývá, že ekonomicky nejlevnějším drážním 

vozem z analyzovaných nasazovaných vozů je motorový vůz řady 810 se 46,05 Kč/vlkm, 

naopak zcela nejdražším se provoz stává při průjezdu lokomotivy řady 754 s přípojnými 

vozy klasické stavby se 135,75 Kč/vlkm. Pokud budu brát v úvahu poměr mezi 

průměrným počtem cestujících, při kterém jsou pokryty provozní náklady, a celkovým 

počtem míst v soupravě (graf 1), dosahuje nejlepších parametrů motorový vůz řady 810 

a k němu dva přípojné vozy řady 010, kdy tyto náklady budou pokryty při 22,91 % 

obsazení cestujícími. Nejhorší hodnotu má v opačném případě samotný motorový vůz 842, 

a to při 68,75 % obsazení cestujícími. 

Poslední sloupec v tabulce č. 12 - průměrný počet cestujících - vyjadřuje bod zvratu 

v železniční dopravě na trati 341, při kterém se provoz daných drážních vozidel nestává 

ztrátovým. Pokud bude v průměru ve voze přepravován takový počet cestujících, 

který uvedené hodnoty dosahuje nebo ji převyšuje, je provoz možno označit za neztrátový 

a rentabilní. 

Graf 1: Poměrový graf v drážní dopravě 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 
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3.2 Analýza provozních nákladů ve veřejné autobusové dopravě 

Stanovení provozních nákladů a výnosů ve veřejné meziměstské autobusové dopravě 

je podstatně jednodušší, než je tomu ve drážní dopravě. Autobusoví dopravci počítají 

pouze s jedním typem nákladů, a to s náklady na provoz vozidla. Náklady za použití 

silničních komunikací (mýto) autobusoví dopravci na sledovaném úseku neplatí, 

ačkoliv využívají silnici první třídy I/50 v úseku Uherské Hradiště - Uherský Brod, 

která však mýtem zatížena není. Jedinou nákladovou položkou jsou tedy náklady na 

provoz meziměstských autobusů, které se dají stanovit na základě použité struktury: 

 náklady na provoz meziměstského autobusu 

 náklady spojené s režií provozu 

 náklady na údržbu vozidla 

 náklady na PHM 

 silniční daň a pojištění vozidla 

 účetní odpisy 

 náklady na pneumatiky 

 mzda řidiče vozidla (včetně odvodů) 

 technicko-hospodářské náklady    [8, 20] 

3.2.1 Náklady na provoz meziměstského autobusu 

Autobus značky Karosa  

  - náklady spojené s režií provozu a údržbou vozidla: 5,80 Kč/km 

  - průměrná spotřeba PHM: 32 l/100 km 

Autobus značky SOR 

  - náklady spojené s režií provozu a údržbou vozidla: 5,00 Kč/km 

  - průměrná spotřeba PHM: 27 l/100 km 

Autobus značky Irisbus 

  - náklady spojené s režií provozu a údržbou vozidla: 5,30 Kč/km 

  - průměrná spotřeba PHM: 30 l/100 km 
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Autobus značky Mercedes-Benz 

  - náklady spojené s režií provozu a údržbou vozidla: 6,30 Kč/km 

  - průměrná spotřeba PHM:  28 l/100 km 

Do položky PHM v autobusové dopravě jsou zahrnuty nejen náklady na samotné 

PHM, ale jsou brány v úvahu i náklady na aditiva, která zvyšují ekologii provozu. 

Tato aditiva smísená s motorovou naftou redukují emise oxidů dusíku ve výfukových 

plynech, vznikajících při chodu spalovacích motorů. Aditiva zvyšují emisní normy EURO 

u motorových vozidel. Částka vynaložená na aditiva je kompenzována nižší silniční daní. 

Předpokládám, že stejně jako u dopravy drážní, kalkulují autobusoví dopravci se 

smluvními cenami PHM, a to z důvodu odebírání jejich velkých objemů. I zde budu počítat 

s částkou 33,00 Kč/litr. 

Průměrný roční kilometrický výkon meziměstských autobusů na provozovaných 

linkách činí 60 000 km. Společné náklady provozu týkající se všech výše zmíněných typů 

autobusů jsou vyjádřeny v roční spotřebě: 

  - silniční daň a pojištění vozidla: 45 000 Kč 

  - účetní odpisy: nejsou brány v potaz - průměrný věk nasazovaných vozidel 

  převyšuje pět let 

  - náklady na pneumatiky: 54 000 Kč, životnost pneumatiky 60 000 km 

  - měsíční mzda řidiče vozidla činí 23 200 Kč + odvody státu: 373 056 Kč 

Roční provozní výkon jednoho řidiče autobusu se pohybuje okolo 60 000 km, 

koeficient stanovující náklady na mzdu řidiče je tudíž stanoven částkou 6,22 Kč/km. 

Do technicko-hospodářských nákladů jsou zahrnuty položky jako: správa 

společnosti, technické služby, dispečink, provoz, pronájem, údržba autobusových stanic 

a zastávek a náklady na autobusové depo přepočtené na koeficient 5,10 Kč, což znamená, 

že na jeden ujetý kilometr v autobusové dopravě spadá 5,10 Kč právě těchto nákladů. [20] 

3.2.2 Stanovení ceny jízdného  

Stanovení ceny jízdného vychází z tarifních cen jízdného v pravidelné meziměstské 

dopravě na rok 2014/2015 u jednotlivých analyzovaných autobusových dopravců 
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a ze Statistické ročenky České republiky. Skladbu cestujících není možné z veřejně 

dostupných zdrojů blíže specifikovat, proto použiji dva nejčastěji využívané druhy 

jízdného, obyčejné a studentské jízdné v poměru 70 % obyčejné jízdné a 30 % studentské 

jízdné. Průměrná přepravní vzdálenost cestujícího podle statistické ročenky v silniční 

dopravě je 27 km. Každý z dopravců má nastaveny vlastní ceny za použití dopravy. 

Pro lepší přehled jsou údaje o cenách jízdného zobrazeny v následující tabulce 

a přepočteny na průměrnou cenu jízdného jednoho cestujícího u jednotlivých dopravních 

společností na jeden kilometr jízdy (výnosy veřejné autobusové dopravy). [4, 6, 7, 9] 

Tabulka 13: Ceny jízdného v meziměstské autobusové dopravě 

 

Zdroj: [autor s využitím informací z materiálů 4, 6, 7, 9], vlastní zpracování 

3.2.3 Orientační celkové náklady a výnosy autobusové dopravy  

V tabulce číslo 14 jsou zobrazeny celkové náklady provozu linkové meziměstské 

autobusové dopravy přepočtené na jeden kilometr jízdy. Součet všech položek nákladů na 

provoz meziměstského autobusu vyjadřuje celkové náklady jednoho autobusu na jeden 

kilometr jízdy. Po odečtení od zaplaceného jízdného stanoveného cenami jednotlivých 

dopravců vyplyne zisk, nebo ztráta za provoz autobusu v Kč/km. 

Tabulka 14: Analýza provozních nákladů ve veřejné autobusové dopravě 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Jelikož někteří analyzovaní dopravci nevyužívají služeb všech výše zmíněných 

meziměstských autobusů a nejezdí na linkách se stejným tarifem jízdného, musel jsem 

dopravní společnost
obyčejné 

jízdné [Kč]

studentské 

jízdné [Kč]

cena jízdného 

[osoba/km]

ČSAD Vsetín a.s. 44 33 1,51

ČSAD Uherské Hradiště a.s. 38 28 1,30

HOUSACAR s.r.o. 44 33 1,51

Cena jízdného v meziměstské autobusové dopravě na vzdálenost 27 km

použitý autobus
režie provozu 

a údržba

náklady na 

PHM

silniční daň a 

pojištění 

vozidla

náklady na 

pneumatiky

mzda řidiče 

vozdla

technicko-

hospodářské 

náklady

Karosa 5,80 10,56 0,75 0,90 6,22 5,10 29,33

SOR 5,00 8,91 0,75 0,90 6,22 5,10 26,88

Irisbus 5,30 9,90 0,75 0,90 6,22 5,10 28,17

Mercedes-Benz 6,30 9,24 0,75 0,90 6,22 5,10 28,51

Analýza provozmích nákladů ve veřejné autobusové dopravě

náklady na provoz meziměstského autobusu [Kč/km]
celkem náklady 

na provoz 

[Kč/km]
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pokrytí provozních nákladů vypočítat pro každou společnost zvlášť. Následující tabulky 

s pořadovými čísly 15, 16, 17 zobrazují průměrný počet cestujících ve vozech, při kterém 

jsou pokryty náklady na provoz. Nesmí se opomenout, že některé modelové řady autobusů 

značky SOR a Irisbus jsou vybaveny nízkopodlažním prostorem pro bezbariérový přístup 

na úkor nižšího počtu míst k sezení, čímž se zvyšuje procentuální průměrná obsazenost, 

při které jsou pokryty provozní náklady. Nejlevnějšími provozními náklady se prezentuje 

autobus značky SOR s 26,88 Kč/km, naopak nejvíce nákladný provoz s 29,33 Kč/km má 

nejstarší vůz značky Karosa. 

Tabulka 15: Pokrytí provozních nákladů nasazovaných vozidel společností ČSAD Vsetín a.s. 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Společnost ČSAD Vsetín a.s. využívá služeb všech analyzovaných vozů. 

Nejlevnějšími provozními náklady se prezentuje autobusu značky SOR. V poměru 

průměrného počtu cestujících, při kterém jsou pokryty provozní náklady, a celkového 

počtu míst ve vozu je nejekonomičtější autobus značky Mercedes-Benz s 34,55 % 

obsazenosti. 

Tabulka 16: Pokrytí provozních nákladů nasazovaných vozidel společností ČSAD Uherské Hradiště a.s. 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Nejekonomičtějším vozem z pohledu provozních nákladů u společnosti 

ČSAD Uherské Hradiště a.s. je autobus značky SOR. Nejlepšího výsledku 41,51 % 

použitý autobus
nízkopodlažní 

prostor
klasická stavba

Karosa - 45

SOR 35 47 51,43 38,30

Irisbus 34 53 55,88 35,85

Mercedes-Benz - 55 34,55

20

19

18

19

pokrytí nákladů

průměrná 

obsazenost [%]

průměrný počet 

cestujích

Pokrytí provozních nákladů nasazovaných vozidel společností ČSAD Vsetín a.s.

44,44

Počet míst k sezení

použitý autobus
nízkopodlažní 

prostor
klasická stavba

Karosa - 45

SOR 35 47 60,00 44,68

Irisbus 34 53 64,71 41,51 22

21

2351,11

Pokrytí provozních nákladů nasazovaných vozidel společností ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Počet míst k sezení pokrytí nákladů

průměrná 

obsazenost [%]

průměrný počet 

cestujích
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v průměrné procentuální obsazenosti, při které jsou pokryty provozní náklady, 

dosahuje autobus klasické stavby značky Irisbus. 

Tabulka 17: Pokrytí provozních nákladů nasazovaných vozidel společností HOUSACAR s.r.o. 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Dopravní společnost HOUSACAR s.r.o. používá ze všech analyzovaných vozů 

pouze autobusy značky Karosa a Irisbus. Při srovnání těchto vozidel je zřejmá ekonomická 

výhoda v podobě nižších provozních nákladů na jeden ujetý kilometr u autobusů značky 

Irisbus, a to o 1 Kč. Tento vůz při stávajících tarifních cenách společnosti dokáže své 

provozní náklady pokrývat při průměrné obsazenosti 19 cestujícími. 

Poměr mezi průměrným počtem cestujících, při kterém jsou pokryty náklady, 

k celkovému počtu míst v autobusu u jednotlivých dopravních společností je znázorněn 

grafem číslo 2, autobusy dopravní společnosti ČSAD Vsetín a.s. jsou vyznačeny zelenou 

barvou, ČSAD Uherské Hradiště a.s. modrou barvou a HOUSACAR s.r.o. barvou 

červenou. 

použitý autobus
nízkopodlažní 

prostor
klasická stavba

Karosa - 45

Irisbus 34 53 55,88 35,85 19

44,44

Pokrytí provozních nákladů nasazovaných vozidel společností HOUSACAR s.r.o.

Počet míst k sezení pokrytí nákladů

průměrná 

obsazenost [%]

průměrný počet 

cestujích

20
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Graf 2: Poměrový graf v autobusové dopravě 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Rozdíly v rentabilitě provozu netvoří jen položky v provozních nákladech 

jednotlivých autobusů, ale i samotní dopravci, a sice vlivem rozdílného tarifu cen jízdného. 

Z tabulky č. 13 vyplývá, že společnosti ČSAD Vsetín a.s. a HOUSACAR s.r.o. mají vyšší 

ceny za své přepravní služby, čímž dokáží pokrývat provozní náklady svých autobusů 

při nižší průměrné obsazenosti. 

Poslední sloupec v tabulkách č. 15, 16, 17 - průměrný počet cestujících - vyjadřuje 

bod zvratu v meziměstské autobusové dopravě na analyzovaných úsecích, při kterém se 

provoz daných linkových autobusů nestává ztrátovým. Pokud bude v průměru v autobusu 

přepravován takový počet cestujících, který uvedené hodnoty dosahuje nebo ji převyšuje, 

je provoz možno označit za neztrátový a rentabilní. 

3.3 Ekonomické porovnání provozu veřejných doprav 

Každý z jednotlivých druhů veřejné dopravy je specifický svými charakteristickými 

vlastnostmi s mnoha výhodami a nevýhodami pro provozovatele dopravy. Z hlediska 

ekonomiky a rentability provozu je v dopravních sedlech při nižší potřebě přepravní 
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kapacity do 55 míst k sezení výhodnější autobusová doprava se sumou celkových nákladů 

na provoz od 26,88 Kč/km do 29,33 Kč/km. Potvrzujícím příkladem je srovnání kapacitně 

vyrovnaných přepravních prostředků motorového vozu řady 810 s celkovými náklady na 

provoz 46,05 Kč/vlkm a autobusu Mercedes-Benz s celkovými náklady na provoz 

28,51 Kč/km na trase mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Brod. Jestliže se všeobecně 

uvádí, že celkové náklady na provoz autobusů včetně přiměřeného zisku jsou ve výši 

přibližně 30 Kč/km [20], nemůže v tomto ohledu a při nižší potřebě přepravní kapacity 

drážní doprava konkurovat, a to ani v případě rozdílné délky tras po kolejích a silnici ve 

prospěch vlakové dopravy. Z příkladu je zřejmé, že autobusová doprava je pro přepravu 

nižšího počtu cestujících ekonomicky výhodnější. 

To nelze konstatovat při přepravě vyššího počtu cestujících, kdy v dopravních 

špičkách mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Brod jsou nasazovány soupravy tvořené 

motorovým vozem řady 842 a dvěma přípojnými vozy řady Bdtn s kapacitou míst k sezení 

240 a s náklady na jeden vlakový kilometr 73,34 Kč. Na vyrovnání přepravní kapacity 

by muselo být použito pět autobusů značky Mercedes-Benz  s celkovými náklady na 

provoz 142,55 Kč/vlkm. Na tomto příkladu je evidentní ekonomická výhoda drážní 

dopravy.  

Toto paradigma lze najít i v ostatních analyzovaných úsecích, kde je zapotřebí vyšší 

přepravní kapacity. Na základě zjištěných údajů můžu konstatovat, že při potřebné 

kapacitě nad 55 míst k sezení je ekonomicky výhodnější provozovat drážní dopravu.  

Pro cestující, kteří využívají na analyzovaném úseku služeb daných přepravních 

společností jak drážních tak autobusových, je podle jednotlivých tarifů cen jízdného 

z ekonomického hlediska nejvýhodnější používat autobusové spoje společnosti 

ČSAD Uherské Hradiště a.s., a to s náklady 1,30 Kč/km. České dráhy, a.s. si účtují za 

své přepravní služby v osobní regionální dopravě 1,33 Kč/vlkm a autobusoví dopravci 

ČSAD Vsetín a.s. a HOUSACAR s.r.o. shodně po 1,51 Kč/km. 
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4. Návrh ekonomického zefektivnění dopravy na vybraném úseku 

Na základě zpracované analýzy veřejných regionálních doprav jsem zjistil, 

že na celém úseku Uherské Hradiště - Brumov-Bylnice a Uherský Brod - Luhačovice je 

denně přepraveno v průměru 9900 cestujících, a to ve 161 spojích. Veřejná doprava vytváří 

na celém sledovaném úseku denně 264 spojů mezi městy Uherské Hradiště, Uherský Brod, 

Bojkovice, Slavičín, Brumov-Bylnice a Luhačovice, z toho je pouze 90 meziměstských 

spojů rentabilních (v tabulkách č. 18-27 označeno modrou barvou), tj. 34,09 %, 

ostatní spojení je pro dopravní společnosti nerentabilní (v tabulkách č. 18-27 označeno 

červenou barvou) a jsou zcela závislé na příspěvku z prokazatelné ztráty od Zlínského 

kraje do veřejné regionální dopravy. Mezi zajímavé údaje jistě patří srovnání mezi 

jednotlivými druhy veřejné dopravy na celém sledovaném úseku, kde dosahuje 

meziměstská linková autobusová doprava mezi výše zmíněnými městy lepších čísel 

v rentabilitě provozu než drážní doprava. Z celkových 166 meziměstských drážních spojů 

je pouze 47 spojů rentabilních, tj. 28,31 %. Denní meziměstská linková autobusová 

doprava vytváří 98 linek z toho je 43 linek rentabilních, tj. 43,88 %. Tyto informace jenom 

potvrzují fakt, že i přes vyšší denní přepravní výkon drážních vozidel, nedokáží výnosy 

z jízdného pokrýt vysoké provozní náklady drážních vozidel. 

Z vypočítaných údajů z předešlých kapitol mohu vytvářet doporučení a návrhy řešení 

pro ekonomické zefektivnění veřejné dopravy na vybraném úseku při zachování dopravní 

obslužnosti kraje. Následující odstavce se podrobně věnují každému oddílu zvlášť 

z pohledu popisu současného stavu a stavu navrhovaného. 

Uherské Hradiště - Uherský Brod 

Z přepravního hlediska je úsek mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Brod zcela 

nejvytíženější. Denní vlaková doprava je zastoupena 51 spoji, z toho je pouze 29 spojů 

rentabilních, tj. 56,86 %. Meziměstská linková autobusová doprava má dle denního 

jízdního řádu 30 linek, z nichž 10 je rentabilních, tj. 33,33 %. Z údajů vyplývá, že vlaková 

doprava je zde dominantní. Proto je návrhem řešení pro zvýšení ekonomiky provozu mírné 

navýšení drážních spojů s kapacitně vyhovujícími vozy dle časových potřeb regionu se 

sníženým jízdním taktem na 45 minut na úkor zrušení autobusové dopravy. 

Obce, které nejsou napojeny na železniční síť, bych zařadil do MHD příslušných měst. 
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Tabulka 18: Rentabilita železničních spojů na úseku Uh. Hradiště - Uh. Brod 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Tabulka 19: Rentabilita autobusových linek na úseku Uh. Hradiště - Uh. Brod 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Uherský Brod - Bojkovice 

Denní propojení mezi těmito městy zajišťuje 37 vlakových spojů, z nichž je 11 spojů 

rentabilních, tj. 29,73 %. Meziměstská linková autobusová doprava je zastoupena pouze 

traťový úsek traťový úsek

Uh. Hradiště - 

Uh. Brod

Uh. Brod -         

Uh. Hradiště

810, 010

810, 010

použitá souprava

Rentabilita železničních spojů na úseku Uherské Hradiště - Uherský Brod

810, 010, 810

810, 010, 010

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

810

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

754, AB, B, BDs

810, 010

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

810, 010

810, 010

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

810, 010

842, Bdtn

810, 010

810

810, 010

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

810

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

810, 010

842, Bdtn

Os 4343

Os 12214/Sp 1733 

Os 14232 

Os 12269/Sp 1735 

Os 4347

842, Bdtn, Bdtn

754, AB, B, BDs

810, 010

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

Os 4318

použítá souprava

810

842, Bdtn,010,010,810

810, 010

754, AB, B, BDs

810

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

810, 010

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

810, 010

842, Bdtn

754, AB, B, BDs

810, 010, 010, 810

Os 4314

Os 4344

R 880 Olšava

Os 4316

Os 4346

Os 4340

R 884 Galán

Os 4312

Os 4342

R 882 Bouzov 

Os 4336

Os 4308

Os 4338

R 886 Velehrad

Os 4310 

Os 4341

Os 4315

R 891 Hradišťan 

Os 4317

R 885 Galán 

Os 4337

Os 4311

R 887 Velehrad

Os 4339 

R 889 J. A. Komenský 

R 888 J. A. Komenský

číslo vlaku

Os 4301

Os 12255/Os 4303

Os 4351/Os 4370

R 881 Olšava

Os 4331

Os 4307

R 883 Bouzov

Os 4335

Os 4309

Os 4313

Os 4302 

Os 4332

Os 4304

R 890 Hradišťan

Os 4306

číslo vlaku

Os 4330

Os 4300

Sp 1720/Os 12250 

Sp 1722

autobusová linka autobusová linka

použitý autobus číslo autobusu
Uh. Hradiště - 

Uh. Brod
použitý autobus číslo autobusu

Uh. Brod -       

Uh. Hradiště

Irisbus Bus 800100 31 Mercedes-Benz Bus 820245 23

Irisbus Bus 800100 41 Irisbus Bus 800100 32

SOR Bus 820405 30 Irisbus Bus 800700 21

Karosa Bus 800100 33 Irisbus Bus 800100 40

Mercedes-Benz Bus 820245 12 Mercedes-Benz Bus 820245 1

Karosa Bus 800700 20 SOR Bus 800100 12

Mercedes-Benz Bus 820245 4 Karosa Bus 800700 27 

Irisbus Bus 800100 35 Irisbus Bus 800100 34

SOR Bus 800700 24 SOR Bus 800700 37

Irisbus Bus 800700 28 Mercedes-Benz Bus 820245 9

Irisbus Bus 800100 39 Irisbus Bus 800700 31

Karosa Bus 800700 34 Karosa Bus 800100 36

Mercedes-Benz Bus 820245 6 SOR Bus 800100 38 

Irisbus Bus 800700 30 Mercedes-Benz Bus 820245 13 

Mercedes-Benz Bus 820245 14 Irisbus Bus 800700 41

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD VSE

ČSAD UH

ČSAD VSE

 dopravní společnost

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD VSE

ČSAD UH

ČSAD VSE

ČSAD UH

ČSAD VSE

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD UH 

ČSAD UH

ČSAD VSE

ČSAD VSE

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD UH

 dopravní společnost

ČSAD VSE

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD UH

Rentabilita autobusových linek na úseku Uherské Hradiště - Uherský Brod

ČSAD VSE

ČSAD UH

ČSAD UH
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šesti linkami denně s jednou linkou rentabilní. Dosavadní zjištěné údaje napovídají, 

že drážní doprava je hlavním přepravním prostředkem na tomto úseku. Návrh řešení pro 

zvýšení ekonomiky provozu na úseku je zrušení podílu zanedbatelné autobusové dopravy 

a lepší kapacitní výběr nasazovaných drážních vozidel s nižšími provozními náklady 

v jednotlivých časech. Spoje vedené mimo přepravní špičku od 8 - 13 hodin a od 17 hodin 

do ukončení denního provozu, nemají dostatečný počet cestujících, kteří by pokryli 

provozní náklady současných nasazovaných souprav. 

Tabulka 20: Rentabilita železničních spojů na úseku Uh. Brod - Bojkovice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Tabulka 21: Rentabilita autobusových linek na úseku Uh. Brod - Bojkovice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Bojkovice - Slavičín - Brumov-Bylnice 

V úsecích mezi městy Bojkovice - Slavičín - Brumov-Bylnice dosahuje drážní 

doprava z hlediska ekonomiky provozu jen velmi malé rentability. Ze 44 spojů za den 

je pouze 6 rentabilních, tj. 13,64 %. Denní meziměstská linková autobusová doprava 

v úseku Bojkovice - Slavičín je vedena 8 linkami a v úseku Slavičín - Brumov-Bylnice 

traťový úsek traťový úsek

Uh. Brod - 

Bojkovice

Bojkovice -       

Uh. Brod

810, 010, 010

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

810, 010

842, Bdtn

810, 010

842, Bdtn

842, Bdtn

810, 010, 810

Os 4312

Os 4340

810

842, Bdtn

810, 010

842, Bdtn

810, 010

842, Bdtn

810, 010

Os 4318

Os 4316

Os 4344

Os 4314

Os 4342

použitá souprava číslo vlaku

Os 4330

Os 4300

Sp 1720/Os 12250 

Sp 1722

Os 4302 

Os 4332

Os 4304

Os 4306

Os 4336810

Os 4308

Os 4338

Os 4310 

842, Bdtn

810, 010

842, Bdtn

810, 010

842, Bdtn

810

842, Bdtn

810, 010

810

810, 010

810, 010

Rentabilita železničních spojů na úseku Uherský Brod - Bojkovice

použítá souprava číslo vlaku

810

842, Bdtn,010,010,810

Os 4301

Os 12255/Os 4303

842, Bdtn, Bdtn

810, 010, 010, 810

Os 4347810, 010

842, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

Os 4315

Os 4317

Os 4343

Os 12214/Sp 1733 

Os 12269/Sp 1735 

Os 4337

Os 4311

Os 4339 

Os 4313

Os 4341

Os 4351/Os 4370

Os 4331

Os 4307

Os 4335

Os 4309

autobusová linka autobusová linka

použitý autobus číslo autobusu
Uh. Brod - 

Bojkovice
použitý autobus číslo autobusu

Bojkovice -      

Uh. Brod

SOR Bus 800300 3 SOR Bus 800300 14 

Karosa Bus 800300 11 SOR Bus 800300 6 

SOR Bus 800300 7 Karosa Bus 800300 8

 dopravní společnost

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD UH

 dopravní společnost

ČSAD UH

ČSAD UH

ČSAD UH

Rentabilita autobusových linek na úseku Uherský Brod - Bojkovice 
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24 linkami, z toho 19 linek je rentabilních, tj. 59,38 %. Autobusy jsou zde ekonomicky 

efektivnějšími vozy, a to z důvodu nižší potřeby přepravní kapacity. Pro ekonomické 

zefektivnění veřejných doprav navrhuji dvě možná řešení: 

1. zkrácení vozebního ramene po železniční stanici Bojkovice a nahrazení 

vlakové dopravy za meziměstskou linkovou autobusovou dopravu. 

Počty přepravených cestujících dále za Bojkovicemi nepřesahují 

v jednotlivých soupravách v drtivé většině hodnotu 55, díky čemuž je 

vhodnější nasazovat autobusy, které jsou kapacitně dostačující při nižších 

provozních nákladech. Nahradí-li se drážní doprava meziměstskou 

autobusovou dopravou, přinese tato skutečnost i další dopady, jelikož 

trať 341 není využívána dalšími dopravci. Následky by se týkaly provozních 

budov, železniční infrastruktury a staničních zaměstnanců. U nich se nabízí 

hned několik řešení, jako je přemístění na jiné pracoviště, odchod do 

důchodu, rekvalifikace nebo v krajním případě propuštění pro nadbytečnost. 

S dalším využitím budov a železniční infrastruktury je to podstatně horší, 

jako u jiných zastavených lokálek. Vybudovaná železniční infrastruktura 

postupně chátrá a dochází k její devastaci. [10] 

2. nasazování vhodnějších vlakových souprav. V mnoha případech na 

trati 341 v úseku Bojkovice - Slavičín - Brumov-Bylnice jsou nasazovány 

ekonomicky nevhodné motorové vozy řady 842 s náklady na jeden vlakový 

kilometr 57,55 Kč, kdy provoz s potřebnou přepravní kapacitou 

do 55 cestujících by bez problému zastoupily motorové vozy řady 810 

s provozními náklady 46,05 Kč/vlkm. V tomto případě se nedá uvažovat 

o zrušení meziměstské linkové autobusové dopravy, a to z důvodu, 

že autobusová doprava obsluhuje širší území, které není napojeno na 

železniční síť. 
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Tabulka 22: Rentabilita železničních spojů na úseku Bojkovice - Slavičín 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Tabulka 23: Rentabilita autobusových linek na úseku Bojkovice - Slavičín 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Tabulka 24: Rentabilita železničních spojů na úseku Slavičín - Brumov-Bylnice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

traťový úsek traťový úsek

Bojkovice - 

Slavičín

Slavičín - 

Bojkovice
číslo vlakupoužitá soupravapoužítá souprava

810

842

Os 4300

Sp 1722

Os 4311

Os 4313

Os 4339 

Os 4301

číslo vlaku

Os 12255/Os 4303

Os 4307

Os 4309

Os 4302 

Os 4304

Os 4306

Os 4308

Os 4310 

810

842

842

842

810

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

842

810

Os 4312

Os 4314

Os 4316

Os 4318

842

842

842

842

842

810

842, Bdtn

842

810

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn Os 12269/Sp 1735 

Os 12214/Sp 1733 

Os 4317

Os 4315

Rentabilita železničních spojů na úseku Bojkovice - Slavičín 

autobusová linka autobusová linka

použitý autobus číslo autobusu
Bojkovice - 

Slavičín
použitý autobus číslo autobusu

Slavičín - 

Bojkovice

Karosa Bus 820345 44 SOR Bus 820345 41

SOR Bus 820345 16 Karosa Bus 820345 21

SOR Bus 820345 50 SOR Bus 820345 47

Karosa Bus 820345 46 SOR Bus 820345 15ČSAD VSE

 dopravní společnost

ČSAD VSE

ČSAD VSE

ČSAD VSE ČSAD VSE

ČSAD VSE

 dopravní společnost

ČSAD VSE

ČSAD VSE

Rentabilita autobusových linek na úseku Bojkovice - Slavičín

traťový úsek traťový úsek

Slavičín -  

Brumov-Bylnice

Brumov-Bylnice   

- Slavičín

Os 4318

Os 4314

Os 4316

Os 4312

Os 4310 

Os 4308

Os 4306

Os 4304

Rentabilita železničních spojů na úseku Slavičín - Brumov-Bylnice

810

použitá souprava číslo vlaku

Os 4300

Sp 1722

842

842

810

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn, Bdtn

Os 4302 

810

842

842

842

842

Os 4317

Os 12214/Sp 1733 

Os 12269/Sp 1735 

810

842

842

842

842

810

842, Bdtn

842

810

842, Bdtn, Bdtn

842, Bdtn

Os 4309

Os 4311

Os 4339 

Os 4313

Os 4315

použítá souprava číslo vlaku

Os 4301

Os 12255/Os 4303

Os 4307
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Tabulka 25: Rentabilita autobusových linek na úseku Slavičín - Brumov-Bylnice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Uherský Brod - Luhačovice 

Provoz drážní dopravy je obdobný jako v úseku Bojkovice - Slavičín - Brumov-

Bylnice. Denní železniční propojení zajišťuje 34 spojů, z toho pouze jen jeden 

je rentabilní, kdežto denní meziměstská linková autobusová doprava je zde zastoupena 

30 linkami se 13 rentabilními spoji, tj. 43,33 %. Počty cestujících u jednotlivých spojů 

ve veřejné dopravě v průběhu dne jen výjimečně přesahují 55 cestujících. Pro ekonomické 

zefektivnění veřejné dopravy se nabízí možnost zrušení nebo omezení vlakové dopravy na 

úkor meziměstské linkové autobusové dopravy. Autobusové linky by lépe odpovídaly 

přepravním potřebám regionu při zkráceném jízdním taktu na 45 minut s návazností 

v Uherském Brodě na vlakovou dopravu. Řešením by popřípadě bylo doplnit autobusovou 

dopravu v přepravních špičkách v době mezi 6:00 a 8:00 hodinou a od 13:00 do 17:00 

hodiny vlakovou dopravou. 

autobusová linka autobusová linka

použitý autobus číslo autobusu
Slavičín -     

Brumov-Bylnice
použitý autobus číslo autobusu

Brumov-Bylnice   

- Slavičín

Irisbus Bus 820374 49 Irisbus Bus 820011 6

Mercedes-Benz Bus 820374 7 Irisbus Bus 820376 5

SOR Bus 820374 13 Mercedes-Benz Bus 820374 10

Irisbus Bus 820374 15 Irisbus Bus 820374 14

Irisbus Bus 820011 7 SOR Bus 820374 16

Mercedes-Benz Bus 820374 19 Mercedes-Benz Bus 820374 18 

Irisbus Bus 820374 29 Irisbus Bus 820374 28 

SOR Bus 820374 33 Irisbus Bus 820011 20

Karosa Bus 820011 13 Mercedes-Benz Bus 820374 30

SOR Bus 820376 14 Irisbus Bus 820374 34 

Irisbus Bus 820011 19 SOR Bus 820374 40

Karosa Bus 820011 18

Irisbus Bus 820374 46

ČSAD VSE

HOUSACAR

ČSAD VSE

HOUSACAR

ČSAD VSE

ČSAD VSE

HOUSACAR

ČSAD VSE

ČSAD VSE

 dopravní společnost

ČSAD VSE

ČSAD VSE

HOUSACAR

ČSAD VSE

ČSAD VSE

HOUSACAR

ČSAD VSE

ČSAD VSE

ČSAD VSE

ČSAD VSE

ČSAD VSE

ČSAD VSE

ČSAD VSE

 dopravní společnost

HOUSACAR

ČSAD VSE

Rentabilita autobusových linek na úseku Slavičín - Brumov-Bylnice
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Tabulka 26: Rentabilita železničních spojů na úseku Uh. Brod - Luhačovice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

Tabulka 27: Rentabilita autobusových linek na úseku Uh. Brod - Luhačovice 

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

4.1 Možné úspory ve veřejné dopravě 

V oblasti úspor ve veřejné regionální dopravě není jediným řešením rušení 

vlakových spojů a jejich nahrazováním autobusovými linkami. Snížení provozních nákladů 

nebude sice tak razantní jako v případě zavádění nových autobusových linek, ale k určitým 

úsporám to vést může. Ano, některé nákladové položky nelze umořovat jako např. v drážní 

dopravě sazbu za použití železniční dopravní cesty nebo u autobusové dopravy pojištění 

traťový úsek traťový úsek

Uh. Brod - 

Luhačovice

Luhačovice -    

Uh. Brod

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

Regionova

R 891 Hradišťan 

Os 4343/Os 14319

Sp 1735/Os 14325

Regionova

Regionova

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

R 887 Velehrad

Os 4313/Os 14313

R 889 J. A. Komenský

Os 4355/Os 14315

Os 4315/Os 14317

Os 4307/Os 14307

R 883 Bouzov 

Os 4309/Os 14309

R 885 Galán

Os 4311/Os 14311 

Os 4301/Os 14303

Os 4303/Os 14305

Os 4351

R 881 Olšava

číslo vlakupoužítá souprava

Rentabilita železničních spojů na úseku Uherský Brod - Luhačovice

R 880 Olšava

Os 14320/Os 4316

Os 14326/Os 4318Regionova

číslo vlaku

Os 14302/Os 4300 

Os 14304/Sp 1722

Os 4370/Os 4332

R 890 Hradišťan

Os 14308/Os 4306

R 888 J. A. Komenský

Os 14310/Os 4308

R 886 Velehrad

Os 14312/Os 4310

R 884 Galán

Os 14314/Os 4312 

Os 14316/Os 4342

R 882 Bouzov

Os 14318/Os 4314

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

Regionova

Regionova

754, AB, B, BDs

Regionova

754, AB, B, BDs

použítá souprava

Regionova

autobusová linka autobusová linka

použitý autobus číslo autobusu
Uh. Brod - 

Luhačovice
použitý autobus číslo autobusu

Luhačovice -   

Uh. Brod

SOR Bus 820405 6 Irisbus Bus 820245 23

Irisbus Bus 820405 8 SOR Bus 820405 1 

SOR Bus 820405 10 SOR Bus 820245 1

Karosa Bus 820405 30 Karosa Bus 820405 15

Irisbus Bus 820245 12 SOR Bus 820405 17
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vozidla, kdy obě tyto částky jsou stanoveny zákonem. Existují ale i takové nákladové 

položky, u nichž je snížení provozních nákladů možné. 

Jednou z nich jsou úspory na službách vlakového doprovodu. Velká částka 

v celkových provozních nákladech ve vlakové dopravě je vynakládána na mzdu vlakového 

personálu. Právě v tomto směru se dá uvažovat o úsporách. Strojvedoucí je při dosavadním 

technickém pokroku stále neoddělitelnou součástí železniční dopravy, úspory by se tedy 

týkaly vlakového doprovodu v možnosti zrušení vlakvedoucího - průvodčího se zavedením 

systému specifického (samoobslužného) způsobu odbavení cestujících, jenž byl již dříve 

odzkoušen na jiných lokálkách, kde komerční činnosti jakými je prodej a kontrola jízdních 

dokladů proběhne prostřednictvím strojvedoucího při nástupu do drážního vozidla. 

Pro tento způsob odbavení jsou spíše vhodnější tratě a spoje s menší přepravní frekvencí, 

na jejichž přepravu postačí samostatný motorový vůz. Nevýhodu vidím při nástupu většího 

počtu cestujících, kdy odbavení zabere strojvedoucímu více času a mohlo by dojít 

ke zpoždění vlaků. Druhou variantou je vybavení železničních stanic, zastávek a drážních 

vozidel odbavovacími turnikety. Nevýhodou zavedení tohoto samoobslužného 

odbavovacího systému jsou vyšší počáteční náklady na technické vybavení vlakových 

a staničních prostorů. Zavedením specifického (samoobslužného) způsobu odbavení 

cestujících na železniční trati 341 by došlo ke snížení celkových provozních nákladů 

u jednotlivých drážních vozů o 11,44 Kč/vlkm. [16] 

V autobusové dopravě jsou možné úspory při modernizaci vozového parku v podobě 

nákupu autobusů s pohonem na alternativní paliva, jakými jsou LPG (zkapalněný ropný 

plyn) nebo čistější alternativa CNG (stlačený zemní plyn). Nejenže dochází k úsporám 

při nákupu těchto paliv vůči benzínu a naftě, ale tato vozidla také spadají do nižší sazby 

silniční daně, protože produkované emise jsou výrazně nižší než u spalování běžných 

pohonných hmot. Některé dopravní společnosti již tyto autobusy využívají, ale jejich podíl 

ve vozovém parku je zanedbatelný [20]. Snížení celkových provozních nákladů lze 

samozřejmě dosáhnout i nákupem nových dopravních vozidel nebo alespoň modernizací 

starších modelů (toto platí jak pro drážní vozidla, tak pro silniční vozidla). Ovšem tato 

operace si vyžaduje velmi vysoké počáteční náklady. 

Investice do modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury samotní dopravci 

nevynakládají. Financování výstavby a modernizace dopravní infrastruktury je hrazeno 
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z prostředků státního rozpočtu dopravní infrastruktury nebo z fondů Evropské unie. 

Výstavba nových regionálních tratí v České republice se v posledních letech neprovádí, 

nebo pouze výjimečně. Obdobná situace je i ve výstavbě silničních komunikací, kde se 

nové silnice nestavějí, mimo dálniční úseky či obchvaty měst a obcí. Pozemní komunikace 

na sledovaném úseku jsou pouze průběžně udržovány. Dalším krokem ke zvýšení 

efektivity provozu by jistě byla elektrifikace železniční tratě a s ní spojené zvýšení traťové 

rychlosti na 100 km/h. S ohledem na současnou traťovou rychlost je na železniční trati 341 

na většině úseků povolena maximální rychlost 80 km/h, je zde ovšem i úsek se sníženou 

rychlostí na pouhých 50 km/h. Tento úsek se nachází mezi stanicemi Újezdec u Luhačovic 

- Luhačovice. V západní Evropě se kromě průmyslových vleček podobné lokálky 

s tak nízkou maximální povolenou rychlostí nevyskytují. 

Výše jsou popsány provozní položky, které v mnoha případech mohou samotní 

dopravci ovlivňovat nastavenou strategií řízení dopravního podniku. Mezi ty položky, 

které dopravní společnosti nemohou ovlivnit, patří především nedostatečný přepravní 

potenciál určený demografií kraje. Se správně fungujícím tržním systémem, který využívá 

konkrétních znalostí problematiky veřejné dopravy ve Zlínském kraji, se jeví přepravní 

potencionál v regionu velmi perspektivně. Bohužel se domnívám, že přepravní potenciál 

není dostatečně využit z důvodu konkurenčních bojů, nevraživosti a nechutě spolupráce 

mezi jednotlivými dopravními společnostmi.  

Nastavení správné politiky, koncepce obsluhy kraje (tj. definováním spojů 

s minimálním počtem cestujících a provázaností mezi nimi) by s případným zohledněním 

budoucího zapojení do IDS a koordinací jednotlivých druhů dopravy se společným cílem, 

vedlo ke zvýšení podílu a významu veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Domnívám se, 

že tyto kroky je možné uskutečnit již nyní správnou a kvalitní prací dispečerů 

a koordinátorů na území Zlínského kraje bez potřeby vysokých počátečních nákladů. 

Na rozdíl od rozsáhlých a nákladných investičních projektů jako je modernizace vozového 

parku, či elektrifikace dané tratě. 

  



 David Šaloušek: Ekonomická analýza veřejné dopravy na vybraném úseku 

62 

 

2015 

5 Závěr 

Veřejná osobní doprava se řadí mezi neodmyslitelnou součást dopravní politiky 

státu. Rozvoj veřejné dopravy na území státu a udržování daných standardů v porovnání 

s vyspělými zeměmi Evropské unie by mělo být důležitým úkolem všech zainteresovaných 

subjektů. Veřejná doprava je na jedné straně podtrhována a zdůrazňována jako nezbytný 

prvek v rámci koncepce trvale udržitelného rozvoje kraje, ale na druhou stranu 

je omezována technickým a přepravním potenciálem se všeobecně podceňovaným 

přístupem kompetentních orgánů.  

Cílem diplomové práce bylo provést ekonomickou analýzu dopravy na vybraném 

úseku ve Zlínském kraji. Studoval jsem jednotlivé ekonomické ukazatele provozu 

nasazovaných druhů veřejné dopravy. Ze zjištěných informací vyplývá, jakým směrem 

by se v budoucnosti mohl vývoj veřejné dopravy na úseku Uherské Hradiště - Brumov-

Bylnice, Uherský Brod - Luhačovice ubírat. Z analyzovaných ukazatelů plyne, že na 

sledovaném úseku je regionální železnice dominantní dopravou s vyšší hustotou spojů 

a 8000 přepravenými cestujícími za den. Autobusová doprava nemůže konkurovat 

železnici v průměrné rychlosti a ani v jízdních dobách. Autobusové linky se vyrovnávají 

drážní dopravě pouze ve dvou úsecích Slavičín - Brumov-Bylnice a Uherský Brod - 

Luhačovice, ve zbylých třech úsecích je tato doprava pouze doplňková. Mezi pozitiva 

v meziměstské autobusové dopravě patří pokrytí širšího území s mnoha zastávkami. 

Výhody spočívají i v komfortu nasazovaných vozidel s nižším průměrným stářím. 

Hlavní nevýhodu autobusové dopravy spatřuji v nedostatečném vybavení stanic a zastávek 

oproti železniční dopravě. 

Z analytické části vyplynula ekonomická výhoda v podání nižších provozních 

nákladů autobusové dopravy, jejíž celkové provozní náklady u nasazovaných vozů se 

pohybují od 26,88 Kč do 29,33 Kč na jeden ujetý kilometr. Nejúspornějšími vozy jsou 

autobusy značky SOR. Provozní náklady v drážní dopravě se u nasazovaných motorových 

vozů pohybují od 46,05 Kč do 73,34 Kč na jeden ujetý vlakový kilometr a u soupravy 

klasické stavby dosahuje tato částka 135,74 Kč/vlkm. Nejúspornějším drážním vozem je 

v současné době na trati 341 motorový vůz řady 810. Z důvodu nižších provozních nákladů 

dokáží autobusové dopravní společnosti lépe pokrývat své celkové náklady, a to při nižší 

průměrné obsazenosti vozů. Hlavním problémem efektivity drážní dopravy jsou při malých 
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přepravních objemech vůči autobusové dopravě její vysoké provozní náklady. 

Nesporný opak nastává při přepravě vyššího počtu cestujících nad 55, kde je výhodnější 

a efektivnější drážní doprava. 

Veřejná doprava (železniční a autobusová doprava) vytváří denně na sledovaném 

úseku 264 meziměstských spojů, z toho pouze 90 spojů rentabilních, tj. 34,09 %. 

Zbylé spojení je pro dopravní společnosti nerentabilní a jsou zcela závislé na příspěvku 

z prokazatelné ztráty od Zlínského kraje do veřejné regionální dopravy. Z vypočítaných 

údajů jsou vytvářena doporučení a návrhy pro ekonomické zefektivnění veřejné dopravy 

na vybraném úseku při zachování dopravní obslužnosti kraje. 

Na zcela nejvytíženějším úseku Uherské Hradiště - Uherský Brod by drážní dopravní 

obslužnost měla zesílit a snížit časový takt vlaků na úkor zrušení nevytížené autobusové 

dopravy. V úseku Uherský Brod - Bojkovice je hustota drážní dopravy optimální, ale se 

špatnou volbou kapacitně nasazovaných vozidel. Drážní soupravy jsou zde kapacitně 

naddimenzovány. Autobusová doprava je při stávající přepravní frekvenci cestujících 

zbytečná. V úsecích mezi městy Bojkovice - Slavičín - Brumov-Bylnice dosahuje drážní 

doprava z hlediska ekonomiky provozu jen velmi malé rentability. Autobusy jsou 

ekonomicky efektivnějšími vozy, a sice z důvodu nižší potřeby přepravní kapacity. 

Navrhuji proto dvě dopravní řešení: zkrácení vozebního ramene po železniční stanici 

Bojkovice a nahrazení vlakové dopravy meziměstskou linkovou autobusovou dopravou. 

Druhé dopravní řešení spočívá v nasazování vhodnějších vlakových souprav s nižšími 

provozními náklady. V tomto případě nelze uvažovat o zrušení autobusové dopravy z toho 

důvodu, že tento druh dopravy obsluhuje širší území, které není napojeno na železniční síť. 

Na úseku mezi městy Uherský Brod - Luhačovice nedosahuje vlaková doprava téměř 

žádné rentability. Pro ekonomické zefektivnění veřejné dopravy se nabízí možnost zrušení 

nebo omezení vlakové dopravy na úkor lépe kapacitně využitelné autobusové dopravy. 

Veřejná doprava ve Zlínském kraji je neoddělitelnou součástí dopravního systému 

a jsou zde pozvolna vytvářeny předpoklady pro její vyšší atraktivitu, jako je renovace 

vozového parku či modernizace pozemních komunikací s předpokladem budoucí 

elektrifikace tratě. 
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