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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá ekonomickou analýzou osobní dopravy na vybrané 

železniční trati. Posouzení se týká regionální trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště - 

Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, kde analyzovaným kritériem jsou 

ekonomické ukazatele provozu. V práci je zmíněna historie a charakteristika tratě 

s popisem rozsahu železniční dopravy v regionu, jsou zjištěny ekonomicky opodstatněné 

a neopodstatněné spoje na trati a je provedeno ekonomické zhodnocení. 

 

Klíčová slova: ekonomická analýza dopravy, železniční doprava, osobní doprava, 

regionální dráhy 

 

 

 

 Abstract 

This work deals with an economic analysis of passenger traffic at certain railway 

track. The assessment relates regional route 341 Staré Město u Uherského Hradiště- 

Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, where economic data tradiffic are 

analysis criteria. The work mentioned the history and characteristics of the lines describing 

the size of the rail transport in the region, economically justified and unjustified joints on 

the track are identified and the economic evaluation is performed. 

 

Keywords: economic analysis of transport, rail transport, passenger transport, regional 

railways 
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1  Úvod 

Železniční osobní doprava je charakteristická množstvím odlišností od jiných druhů 

dopravy, které z ní vytváří specifický subjekt na dopravním trhu. Tyto odlišnosti jsou pro 

železniční dopravu v mnoha případech výhodou, a proto by se měla uplatňovat a rozvíjet 

tam, kde má k tomu nejvíce předpokladů, tedy v oblastech hromadné (veřejné) dopravy 

a dopravy na střední a větší vzdálenost. V současné době se zvyšují nároky na veřejnou 

přepravu osob z hlediska ekonomiky a z hlediska kvality služeb. Zde nelze opomenout, že 

nesporným kladem připisovaným železniční dopravě je její ekologický provoz. 

Železniční osobní regionální dopravu ze zákona objednává kraj, v tomto případě 

Zlínský kraj. Aby mohla železniční doprava v kraji náležitě fungovat a byla 

konkurenceschopnější, musí úředníci na krajském úřadě správně vyhodnotit ekonomickou 

efektivnost spojů, dopravní obslužnost kraje a přání cestujících. Jde tedy o nalezení 

kompromisu dostatečně časté a současně ekonomicky efektivní nabídky železniční 

dopravy. Na základě tohoto zhodnocení musí krajský úřad rozhodnout, zdali osobní 

regionální dopravu na trati objednat, či neobjednat, nebo najít popř. navrhnout jiné 

alternativní řešení. Tímto alternativním řešením se rozumí objednání dopravy u jiného 

dopravce než ČD, a.s., nebo nahrazení osobní železniční dopravy dopravou autobusovou. 

Cílem bakalářské práce je provést ekonomickou analýzu regionální železniční trati 

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

Luhačovice. Teoretická část je věnována charakteristice regionu a historii tratě 341, dále se 

zabývá rozborem každé stanice, mezistaničních úseků a popisem rozsahu vlakové dopravy 

s analýzou nasazovaných vozidel. Závěr teoretické části je zaměřen na informace týkající 

se průměrné obsazenosti v jednotlivých úsecích tratě a přepravních proudech v regionu. 

V praktické části jsou popsány náklady spojené s provozem v železniční regionální 

dopravě, dále je stanovena průměrná výše jízdného a jsou určeny náklady na jednu 

vlakovou soupravu při daném počtu cestujících. 

Na základě těchto poznatků jsou v následující části zpracovány ekonomicky 

opodstatněné a neopodstatněné spoje s jednoduchým ekonomickým zhodnocením. 
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2 Charakteristika zvolené tratě 

Následující kapitola je věnována charakteristice Zlínského kraje, historickému 

vývoji, rozboru železničních stanic a mezistaničních úseků. Další rozbory se zabývají 

obsazeností osobních vlaků v jednotlivých úsecích dle časového horizontu a popisu 

nasazovaných železničních vozidel. 

2.1 Charakteristika regionu 

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

u Luhačovic - Luhačovice leží napříč Zlínským krajem, a to v údolí podél řeky Olšavy. 

Vznik Zlínského kraje na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 

územních samosprávních celků spojením okresů Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín 

je datován k 1. lednu 2000. 

Zlínský kraj se nachází na východě až jihovýchodě 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. Spolu s Olomouckým krajem tvoří region soudržnosti Střední 

Morava. 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 305 obcí 

a z toho 30 měst. Na konci roku 2011 zde žilo 589 030 obyvatel, s hustotou zalidnění 

149 obyvatel/km
2
. Nejvíce zalidněný je okres Zlín (187 obyvatel/km

2
) a nejmenší hustotu 

zalidnění najdeme v okrese Vsetín (127 obyvatel/km
2
). Věková struktura obyvatelstva ve 

Zlínském kraji je charakterizována rostoucím podílem obyvatel v poproduktivním věku 

(nad 64 let), přesto je věková skladba obyvatelstva s průměrným věkem 41,4 let 

z ekonomického hlediska stále příznivá. 
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Podrobné informace o počtech obyvatel v jednotlivých okresech jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

        Tabulka 1: Počty obyvatel v okresech Zlínského kraje. 

Počty obyvatel v okresech Zlínského kraje  

Oblast Rozloha Počet obyvatel Počet měst Počet obcí 

Zlínský kraj celkem 3 964 km
2
 589 030 30 305 

Kroměřížsko 799 km
2
 107 320 7 79 

Uherskohradišťsko 991 km
2
 143 814 7 78 

Vsetínsko 1 143 km
2
 145 047 6 59 

Zlínsko 1 030 km
2
 192 849 10 89 

            

        Zdroj: [4], vlastní zpracování 

 

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 severním okraji kraje se nachází Moravskoslezské Beskydy 

s největší horou Čertův mlýn (1 206 m), na východní části najdeme 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 najdeme 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 
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UNESCO v České republice. V kraji se dále nachází 39 přírodních rezervací 

a 129 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 množství se 

zde vyskytují naleziště ropy a zemního plynu. 

Po ekonomické stránce se Zlínský kraj řadí mezi zaostalejší kraje. V tvorbě 

hrubého domácího produktu se řadí až na 8. místo mezi kraji v ČR. V roce 2011 byla 

průměrná hodnota HDP na jednoho obyvatele v kraji 309 386 Kč. Negativní roli sehrálo 

rozdělení České a Slovenské republiky a také špatná dopravní dostupnost a obslužnost 

kraje. Ekonomika v kraji byla a je založena především na zhodnocování vstupních surovin 

a polotovarů. Export v kraji je významně poznamenán špatnou polohou v rámci České 

republiky. Základní průmyslový potenciál kraje představují podniky kovodělného, 

dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního průmyslu. 

Dopravní dostupnost Zlínského kraje zajišťuje 2 145 km silnic, z toho je 1 196 km 

III. třídy, 573 km II. třídy, 359 km I. třídy a pouze 17 km dálnic. Ve Zlínském kraji 

dopravní dostupnost zhoršuje absence napojení na síť dálnic. Délka železniční sítě v kraji 

je tvořena (bez vleček) 359 kilometry. Celostátní dráhy činí 76,6 %. 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. Je jedinou oblastí 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 znázorněna 

na obrázku 1. [4] 
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Obrázek 1: Mapa Zlínského kraje. 

Zdroj: [4] 

2.2  Historie 

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

u Luhačovic - Luhačovice je součástí tratě zvané „Vlárská dráha“. Tento název dostala 

podle řeky Vláry a toto označení zahrnovalo 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 Uh. Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec 

u Luhačovic - Luhačovice a na Slovenské straně trať číslem 123. 

Počátky vlárské dráhy měly přispět podstatnou měrou k dalšímu rozmachu 

průmyslu a zároveň dráha měla plnit funkci dopravní tepny přes pohoří Bílých Karpat. 

Začátky výstavby byly ve znamení stálých intervencí a zákroků moravského zemského 

sněmu, parlamentních zástupců země Moravské a České u rakouské vlády a různých 

veřejných korporací. Rakouská vláda o tuto trať nejevila zájem a její uskutečnění stále 

odkládala. Za Rakouska-Uherska se zprvu převážně stavěly tratě z geografického hlediska 

orientované směrem k Vídni, kdežto vlárská dráha byla drahou transverzální. A snad pod 
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vlivem této skutečnosti, již vytvořený projekt v roce 1864 na stavbu moravské části 

tzv. Českomoravské transverzální dráhy, byl realizován až v roce 1887. 

V druhé polovině šedesátých let 19. století bylo usilováno o vybudování tratě 

napříč od bavorských hranic přes Klatovy, Písek, Tábor, Jihlavu, Brno a Uherského Brodu 

až směrem do údolí Váhu. Studie z roku 1866 pro trasování dráhy Brno - Trenčín byla 

vedena severněji od Kyjova a s rychlejším dosažením Uherského Hradiště. 

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

Českomoravské transverzální dráhy. Toho bylo dosaženo odkoupením společnosti (StEG) 

v roce 1884. To mělo za následek přetrasování dráhy přes Kyjov - Bzenec a dále trať 

z důvodu nepříznivých terénních podmínek směřovala delší variantou 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. [9,10,11] 

  



David Šaloušek: Ekonomické zhodnocení dopravy na vybrané železniční trati 

7 

 
2013 

2.3 Parametry železničních stanic a mezistaničních úseků 

Regionální trať 341 Staré Město u Uherského hradiště - Vlárský průsmyk v délce 

69,176 km a úseku Újezdec u Luhačovic - Luhačovice v délce 9,63 km tvoří významnou 

dopravní tepnu jižní částí Zlínského kraje. 

Jednokolejná a po celé délce neelektrifikována trať spadá do kategorie celostátních 

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

přepravní proud osobní dopravy ve směru východ - západ bývalého Československa.              

I v současné době je podstatná frekvence ve směru na Brno a s přestupem ve Starém Městě 

na koridorovou trať 330 Přerov - Břeclav. Na uvedenou trať 341 navazuje v Uherském 

Hradišti trať 340 Brno - Veselí nad Moravou jako integrovaný dopravní systém 

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 Horního Lidče jako součást stanice tranzitního tahu mezi Českou 

a Slovenskou republikou. Z koncového a také hraničního bodu ČR/SR Vlárský průsmyk 

trať pokračuje 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 traťová maximální 

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 

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 ‰. 

Traťová třída zatížení je stanovena na C3, tj. 20 tun/náprava. 
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Součástí této trati je 13 stanic a 13 zastávek. 

Poloha trati 341 v železniční síti je znázorněna na obrázku 2.  

 

 

Obrázek 2: Poloha trati 341 v železniční síti. 

Zdroj: [12] 

 

Následujících několik odstavců se pozastavuje nad charakteristikou každé stanice 

z hlediska dopravního [5,8], kde popisuji polohu stanic. Z hlediska přepravního [4,7] mě 

zajímají základní informace o obcích ovlivňujících frekvenci cestujících, možné zdroje 

a cíle cest obyvatel, či centra zaměstnanosti v regionu. 

Staré Město u Uherského Hradiště 

Železniční stanice Staré Město u Uherského Hradiště se nachází v polovině 

významného tranzitního železničního koridoru 330 Přerov - Břeclav. Stanice Staré Město 

u Uherského Hradiště je elektrifikována stejnosměrnou trakční soustavou 3000 V a od roku 

2007 je řízená dálkově z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově a je 

vybavena moderním zabezpečovacím zařízením. Pro výstupy a nástupy ve stanici slouží 

cestujícím úrovňové a ostrovní nástupiště. 

Železniční stanice je umístěna mimo centrum města Staré Město s celkovým 

počtem 6838 obyvatel a je především přestupní křižovatkou mezi tratěmi 330 a 341, 
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příměstskou autobusovou dopravou a MHD. Stanice je obklopena průmyslovou zónou 

s mnoha velkými firmami např. Colorlak, a.s., Algeco, s.r.o., Ferona, a.s., Synot a.s. 

a další, což zajišťuje značnou část cestujících.  

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 4100 osob. 

Uherské Hradiště 

Železniční stanice Uherské Hradiště leží v pátém kilometru ve směru Staré Město 

u Uherského hradiště - Vlárský průsmyk a je nejvýznamnější mezilehlou stanicí na celé 

trati 341. Stanice je i přestupní bodem pro trať 340 ve směru Veselí nad Moravou resp. 

Brno. Železniční stanice má výhodné postavení v centru města. Samotné město Uherské 

Hradiště má 25 454 obyvatel a je centrem regionu Slovácko, jak v oblasti školství 

(pobočka univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, detašovaného pracoviště Vysoké školy báňské - 

Technické university Ostrava a několika středních škol), v oblasti kultury (Letní filmová 

škola), stálá divadelní scéna - Slovácké divadlo, folklórní Slovácké slavnosti vína) 

a v oblasti sportu (prvoligový fotbalový klub 1. FC Slovácko). Průmysl je situován do 

městské části Mařatice a průmyslové zóny mezi městy Uherské hradiště a Kunovice.  

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 3900 osob. 

Kunovice 

Železniční stanice Kunovice se nachází na sedmém kilometru trati 341 Staré Město 

u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk a je také odbočnou stanicí pro trať 340 ve směru 

Veselí nad Moravou resp. Brna. Stanice prošla rekonstrukcí a je vybavena moderním 

zabezpečovacím zařízením. Součástí stanice je spojovací kolej pro bezúvraťovou jízdu 

stanicí Kunovice pro vlaky v trase Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou. Město 

Kunovice má 5499 obyvatel, v blízkosti železniční stanice se nacházejí průmyslové 

podniky, např. Hamé, a.s., AVX Czech Republic, s.r.o., Aircraft Industries, a.s. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 2600 osob. 
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Hradčovice 

Mezilehlá železniční stanice Hradčovice se nachází na šestnáctém kilometru trati 

341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. Stanice prošla částečnou 

rekonstrukcí a je dálkově řízena z železniční stanice Uherský Brod. Obec Hradčovice má 

1011 obyvatel. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 220 osob. 

Uherský Brod 

Železniční stanice Uherský Brod se nachází na dvacátém druhém kilometru trati 

341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. Uherský Brod s celkovým 

počtem obyvatel 16 835 je dalším významným centrem mikroregionu a přestupním bodem 

mezi železniční a autobusovou dopravou v přilehlém regionu. Rekonstrukce této stanice je 

plánovaná na rok 2013/2014 [15]. Stanice je umístěna poblíž městského centra 

a v docházkové vzdálenosti k průmyslovým podnikům, např. Česká zbrojovka a.s., 

Slovácké strojírny a.s., Teknia Uherský Brod, a.s., Hydroma spol. s.r.o. a další. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 2900 osob. 

Újezdec u Luhačovic 

Železniční stanice Újezdec u Luhačovic leží na dvacátém šestém kilometru trati 

341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. Stanice prošla částečnou 

rekonstrukcí a je dálkově řízena z železniční stanice Uherský Brod. Stanice Újezdec 

u Luhačovic slouží jako přestupní bod do lázeňského města Luhačovice. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 1260 osob. 

Nezdenice 

Jde o mezilehlou železniční stanici, která se nachází na třicátém prvním kilometru 

trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. Stanice je umístěna na 

kraji obce Nezdenice s celkovým počtem obyvatel 747. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 300 osob. 

  Bojkovice 

Železniční stanice Bojkovice leží na třicátém pátém kilometru trati 341 Staré Město 

u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. Stanice Bojkovice prošla v období 2009/2011 



David Šaloušek: Ekonomické zhodnocení dopravy na vybrané železniční trati 

11 

 
2013 

kompletní rekonstrukcí se vznikem nového přestupního terminálu [14]. Je vybavena 

moderním zabezpečovacím zařízením a je také zařazena v systému dálkového řízení. 

Město Bojkovice s celkovým počtem 4517 obyvatel je centrem mikroregionu 

označovaného jako Bojkovsko. Nevýhodou stanice Bojkovice je poloha na okraji města, 

pro dopravní obsluhu je výhodnější zastávka Bojkovice město. Jde o poslední stanici 

bývalého okresu Uherské Hradiště, kde dochází ke zlomu frekvence cestující a v mnoha 

případech se jedná o konečnou, resp. výchozí stanici regionálních vlaků. Ve městě 

Bojkovice jsou strojírenské podniky, např. ZEVETA a.s., MORAVIA CANS a.s., ALBO 

SCHLENK s.r.o., SKD Bojkovice a podniky dřevozpracujícího průmyslu.  

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 740 osob. 

Slavičín 

Železniční stanice Slavičín s původním názvem Hrádek na Vlárské dráze se nachází 

na padesátém kilometru trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. 

Železniční stanice Slavičín se nachází mimo centrum města Slavičín s celkovým počtem 

6776 obyvatel, a to se odráží i na frekvenci cestujících. V městečku Slavičín dominují 

podniky drobného průmyslu a nedaleké Vlárské strojírny. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 210 osob. 

  Bohuslavice nad Vláří 

Mezilehlá železniční stanice Bohuslavice nad Vláří leží na padesátém čtvrtém 

kilometru trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. Bohuslavice nad 

Vláří s 389 obyvateli patří s přepravního hlediska mezi nejslabší stanice na trati. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 65 osob. 

Bylnice 

Železniční stanice Bylnice se nachází na šedesátém třetím kilometru trati 341 Staré 

Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. Stanice je situována na okraji souměstí 

Brumov - Bylnice s celkovým počtem 5781 obyvatel. Ve stanici je zajištěn přestup na trať 

283 ve směru do Horního Lidče. V současné době ve stanici probíhá celková 

rekonstrukce [17].  

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 520 osob. 
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  Vlárský průsmyk 

Železniční stanice Vlárský průsmyk leží na šedesátém osmém kilometru trati 341 

Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. Stanice je na této trati konečným 

bodem a pro nezájem Slovenské republiky zavádět přípojné vlaky do svého vnitrozemí je 

přepravní význam této stanice téměř zanedbatelný. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 60 osob. 

  Luhačovice 

 Železniční stanice Luhačovice je koncová stanice na desetikilometrovém odbočném 

úseku tratě 341. Největší moravské lázně Luhačovice s počtem obyvatel 5203 uvítá ročně 

kolem 30. tisíc lázeňských hostů, což se především projevuje na frekvenci cestujících 

v hlavní letní lázeňské sezóně. V tomto mikroregionu se soustřeďuje kulturní dění s mnoha 

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

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

také situováno základní a střední školství. Železniční stanice sousedí s autobusovým 

nádražím s příměstskými a dálkovými linkami. 

Průměrný denní pohyb cestujících je cca 730 osob. 
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2.4  Zastávky 

Na trati se nachází třináct zastávek s největší frekvencí cestujících u zastávek 

Šumice a Bojkovice město. Zastávky Vésky a Havřice plní funkci MHD Uherského 

Hradiště, resp. Uherského Brodu. Zastávky v úseku Bojkovice město až Vlárský průsmyk 

napojují menší obce a i frekvence cestujících je výrazně nižší. Další dvě zastávky Políchno 

a Byskupice u Luhačovic se nacházejí na luhačovické odbočné trati. [7] 

Základní údaje o pohybu cestujících na zastávkách jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Tabulka 2: Pohyb cestujících na zastávkách. 

 

Zdroj: [7], vlastní zpracování  

2.5 Současný rozsah vlakové dopravy 

V následujících kapitolách se věnuji současnému rozsahu dopravy 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 počtů 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 velkým poklesem cestujících. 

K dalšímu zhoršení dopravní obslužnosti v tomto úseku docházelo při zavádění nových 

Zsatávka km poloha traťový úsek průměrný denní pohyb cestujících

Vésky 10 Kunovice - Hradčovice 40

Popovice u Uh. Hradiště 12 Kunovice - Hradčovice 150

Havřice 20 Hradčovice - Uherský Brod 60

Šumice 29 Újezdec u Luhačovic - Nezdenice 280

Záhorovice 33 Nezdenice - Bojkovice 140

Bojkovice město 36 Bojkovice - Slavičín 280

Pitín zastávka 39 Bojkovice - Slavičín 100

Hoštětín 45 Bojkovice - Slavičín 20

Divnice 53 Slavičín - Bohuslavice nad Vláří 65

Popov 59 Bohuslavice nad Vláří - Bylnice 55

Svatý Štěpán 66 Bylnice - Vlárský průsmyk 10

Polichno 5  Újezdec u Luhačovic - Luhačovice 55

Biskupice u Luhačovic 6 Újezdec u Luhačovic - Luhačovice 25

341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice
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jízdních řádů s dalšími omezeními vlaků a nutností přestupů v železniční stanici Bylnice 

resp. Vlárském průsmyku a nenávaznosti přípojných vlaků Slovenských železnic. V úseku 

Bylnice - Bojkovice město, v důsledku řidšího osídlení oblasti, je dlouhodobě snížen počet 

vlaků na dvacet tři denně. V důsledku snížení počtu cestujících jsou ve stanici Bojkovice 

k vlakům vedených v ranní a odpolední špičce přivěšovány resp. odvěšovány přípojné 

vozy a tím měněna kapacita vlaku. Všechny provozované soupravy jsou vedeny 

motorovými jednotkami řady 814-914 Regionova [1] a motorovými vozy řady 842 a k nim 

přípojnými vozy řady Bmx [1]. Frekvenčně nejvíce zatížený úsek Bojkovice - Staré Město 

u Uherského Hradiště je dopravně obsluhován třiceti sedmi osobními vlaky a deseti 

rychlíky dálkové dopravy, které se zde podílejí na funkci regionální dopravy. Zcela 

největší frekvenci má nejvytíženější úsek Kunovice - Uherské Hradiště - Staré Město 

u Uherského Hradiště s počtem čtyřiceti devíti vlaků osobní přepravy, což je dáno snahou 

o maximální připojování vlaků z tratě 341 a 340 na koridorovou trať 330. Na úseku 

Újezdec u Luhačovic - Luhačovice jsou místní vlaky vedeny jen jednotkami Regionova 

a pěti páry dálkových rychlíků z Prahy, ty jsou sestaveny jako vlaky soupravové 

s dieselelektrickou lokomotivou řady 754 [1]. Na tomto úseku tyto rychlíky plní i funkci 

regionální osobní dopravy. 

V současné době na trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, 

Újezdec u Luhačovic - Luhačovice jsou provozovány osobní vlaky těchto kategorií. 

 Ex  - jeden pár vlaků Veselí nad Moravou - Kunovice - Staré Město u Uherské 

Hradiště - Praha. 

 R  - pět párů vlaků Luhačovice - Uherský Brod -  Staré Město u Uherského 

Hradiště - Praha resp. Olomouc. 

 Sp  - dva páry Vlárský průsmyk - Kunovice - Brno 

 Os  - devět párů Bylnice - Staré Město u Uherského Hradiště 

- osm párů Bojkovice - Staré Město u Uherského Hradiště 

- jeden pár Uherský Brod - Staré Město u Uherského Hradiště 

 - jedenáct párů Újezdec u Luhačovic - Luhačovice 
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2.6 Nasazovaná železniční doprava 

Na trati 341 pro přepravu cestujících jsou nejvíce používána motorová vozidla 

DKV Brno řady 814-914 Regionova, která jsou nasazována především v přepravních 

sedlech. Ve špičkových hodinách (cca 6-8 hod. a 13-17 hod.), či u vlaků jedoucích až na 

konečnou stanici Vlárský průsmyk, jsou pak nasazovány soupravy DKV Brno řady 842 

a k nim přípojné vozy Bmx.  

Dálkové rychlíky Luhačovice - Praha resp. Olomouc jsou sestaveny z vozů klasické 

stavby první, druhé třídy a služebního vozu a dopravovány dieselelektrickou lokomotivou 

DKV Brno řady 754. 

 

 

Obrázek 3: 814-914 Regionova na železniční stanici Újezdec u Luhačovic. 

Zdroj: [autor] 

 

Motorové jednotky řady 814-914 Regionova (viz obrázek 3) jsou přestavbou 

původního motorového vozu řady 810 a přípojného vozu řady 010, vyráběných na přelomu 

70. a 80. let minulého století Vagonkou Studénka. Náklady spojené s přestavbou jedné 

jednotky se pohybují kolem 20 mil. Kč. Jednotka Regionova se skládá z motorového vozu 

a s částečně nízkopodlažního řídícího vozu s celkovým počtem míst k sezení 84. Nejvyšší 
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maximální rychlost je stanovena na 80 km/h. Hmotnost jedné dvouvozové jednotky je 

39,6 t a výkon vznětového motoru činní 242 kW. 

 

 

Obrázek 4: Motorová jednotka řady 842 na železniční stanici Uherský Brod. 

Zdroj: [autor] 

 

Hlavním pilířem osobní přepravy na trati 341 jsou motorové jednotky řady 842 

(viz obrázek 4). Tyto motorové jednotky z počátku 90. let 20. století patří mezi modernější 

vozidla Českých drah a jsou nejčastěji řazeny spolu s vozy Bmx. Motorové lokomotivy 

řady 842 mají na místní poměry velký výkon 408 kW a vysokou maximální rychlost 

100 km/h. U většiny vozidel došlo k částečné rekonstrukci interiéru a nového natření 

skříně dle korporátního schématu ČD Najbrt. Rekonstrukcí prošla i motorová část 

výměnou hnacího agregátu. Počet míst k sezení u motorové lokomotivy je 64 

a hmotnost 45 t. 

Přípojné vozy Bmx z 60. let 20. století jsou již historickou součástí vlakových 

souprav na trati 341. Vozy mají nezávislé vytápění naftovými agregáty. Modernizací 

prošel interiér výměnou kožených sedadel za textilní, výměnou jednoduchých oken za 

dvojitá. Cestovní rychlost vozu byla stanovena na 120 km/h a počet míst k sezení ve vozu 

je 80. Ve vozech byl vytvořen prostor pro objemnější zavazadla, především jízdní kola 

a dětské kočárky. Hmotnost vozu je 32 t.  
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Rychlíkovou osobní dopravu na trati 341 zajišťují dieselelektrické lokomotivy řady 

754 (viz obrázek 5). Tyto lokomotivy se vyráběly v druhé polovině 70. let 19. století. 

Maximální rychlost dosahovala 100 km/h a s hmotností 74,4 t. disponuje 1460 kW výkonu. 

Souprava tažená lokomotivou 754 se skládá s vozů klasické stavby s označením 

AB, B a BDs. 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 počtem míst k sezení 80. Oba výše zmíněné vozy prošly rekonstrukcí interiéru a novým 

korporátním nátěrem skříně ČD Najbrt. Nejvyšší povolená rychlost je 140 km/h 

a hmotnost 39 t. Osobní vůz řady BDs tvořený půlenou částí pěti kupé oddíly 2. třídy pro 

cestující s celkovým počtem míst k sezení 40 a služebním oddílem pro zavazadla 

a přepravu vozíčkářů. Maximální rychlost vozu je 140 km/h a hmotnost 38 t. [1,16] 

 

 

Obrázek 5: Vlaková souprava tažená lokomotivou 754 na železniční stanici Uherský Brod. 

Zdroj: [autor] 

  



David Šaloušek: Ekonomické zhodnocení dopravy na vybrané železniční trati 

18 

 
2013 

2.7 Obsazenost v jednotlivých úsecích 

V následující tabulce jsou zpracovány informace, které se týkají průměrné 

obsazenosti vlaků v jednotlivých úsecích tratě a jejich časových polohách. Informace 

o obsazenosti vlaků v jednotlivých úsecích byly získávány jak vlastním průzkumem, tak za 

pomoci vlakového personálu. 

 

Tabulka 3: Průměrná obsazenost vlaků na úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský 

průsmyk. 

  

Zdroj: [autor], vlastní zpracování 

  

číslo vlaku odjezd počet cestuj. příjezd odjezd počet cestuj. příjezd odjezd počet cestuj. příjezd

4365 4:30 9 5:06

4301 4:43 24 5:08 5:10 36 5:30 5:48 26 6:34

4303 5:44 122 6:09 6:13 60 6:45 6:46 35 7:24

4351/4371 6:33 98 7:08 7:10 25 7:30

R713 6:59 135 7:23

4110/4331 7:32 54 8:08 8:15 12 8:35

4307 8:05 60 8:49 8:53 22 9:15 9:18 14 9:54

1724/4335 8:34 38 9:49 9:53 16 10:15

R701 8:58 28 9:22

4309 10:05 46 10:49 10:53 21 11:15 11:18 11 11:54

R703 10:59 69 11:22

1726/4337 10:34 32 11:49 11:53 18 12:18

4311 12:24 72 12:49 12:53 77 13:08 13:11 24 13:59

4339 13:35 108 14:08 14:15 135 14:35 14:43 42 15:26

4313 14:05 136 14:49 14:53 223 15:15 15:18 51 15:54

R707 14:59 164 15:23

4341 15:44 98 16:08 16:15 89 16:45

4315 16:06 143 16:49 16:53 121 17:15 17:18 22 17:54

R709 16:59 101 17:23

4317 17:36 82 18:09 18:15 36 18:34 18:38 13 19:14

4343 18:06 68 18:33 18:53 22 19:15

12214/1723 18:59 57 19:43 19:45 29 20:04 20:05 18 20:40

14236 20:11 22 20:41

12269/1735 21:14 28 21:42 21:45 11 22:04 22:05 9 22:30

4347 22:01 38 22:29 22:31 31 22:49

Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk

Bojkovice - Vlárský průsmykUh. Brod - BojkoviceSt. Město u Uh. Hradiště - Uh. Brod

Traťový úsek
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Tabulka 4: Průměrná obsazenost vlaků na úseku Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského 

Hradiště. 

       

Zdroj: [autor], vlastní zpracování  

  

číslo vlaku odjezd počet cestuj. příjezd odjezd počet cestuj. příjezd odjezd počet cestuj. příjezd

4330 3:20 9 3:39 3:41 38 4:09

4300 3:52 10 4:28 4:30 35 4:49 4:51 92 5:27

1720/12250 5:00 70 5:19 5:21 122 6:01

1722/12267 5:02 48 5:48 5:50 165 6:09 6:11 208 6:39

4302 5:42 59 6:28 6:30 228 6:49 6:51 206 7:21

4334 6:57 95 7:19 7:24 88 7:46

4304 6:54 32 7:37 7:45 53 8:03 8:09 56 8:32

R702 8:34 44 8:58

4306 8:02 31 8:37 8:45 92 9:03 9:07 78 9:37

R704 10:32 38 10:58

4336 9:45 32 10:03 10:07 42 10:31

4308 10:02 16 10:37 10:45 21 11:03 11:07 28 11:37

4338 11:45 35 12:03 12:07 52 12:31

4310 12:02 18 12:37 12:45 55 13:03 13:08 80 13:51

4340 13:45 32 14:03 14:08 60 14:31

R708 14:34 110 14:58

4312 14:02 32 14:37 14:45 46 15:03 15:08 124 15:39

4342 15:45 28 16:03 16:08 49 16:47

R710 16:34 89 16:58

4314 16:02 26 16:37 16:45 38 17:03 17:08 43 17:51

4344 17:45 11 18:03 18:17 26 18:40

R712 18:34 23 18:58

4316 18:02 5 18:37 18:45 12 19:03 19:04 33 19:33

4346 20:44 13 21:06

4318 20:50 3 21:24 21:25 14 21:43 21:44 26 22:06

Traťový úsek

 Vlárský průsmyk - Bojkovice Bojkovice - Uh. Brod Uh. Brod - St. Město u Uh. Hradiště

Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště
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Tabulka 5: Průměrná obsazenost vlaků na úseku Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. 

      

Zdroj: [autor], vlastní zpracování  

* - vlak nezastavuje na železniční stanici Újezdec u Luhačovic. 

2.8 Přepravní proudy 

Hlavní přepravní frekvence v pracovní dny směřuje do zaměstnání a škol 

v Uherském Brodě a v Uherském Hradišti (značnou část tvoří i návazná autobusová 

doprava v Uherském Brodě a v Bojkovicích). Trať také plní důležitou roli v návozu 

cestujících k přestupu do dálkové dopravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště.  

Všechny přepravní proudy silně ovlivňují časové polohy vlaků. Ranní a odpolední 

přepravní proud můžeme nazvat přepravní špičkou na této trati. V pondělí, pátek a v neděli 

je zde typické navýšení přepravní frekvence 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. 

V době přepravních špiček omezená kapacita jak železniční, tak autobusové dopravy a tím 

i snížená kultura cestování, dává předpoklad k navýšení počtu moderních vlakových spojů 

číslo vlaku odjezd počet cestuj. příjezd číslo vlaku odjezd počet cestuj. příjezd

14303 5:17 25 5:31 14302 4:28 8 4:42

14305 6:19 48 6:33 14304 5:48 34 6:02

4351 7:17 41 7:31 43701 6:52 59 7:06

* R713 7:28 33 7:44 * R702 8:16 12 8:32

14307 9:01 9 9:15 14308 8:42 6 8:56

* R701 9:23 16 9:40 * R704 10:16 21 10:32

14309 11:01 5 11:15 14310 10:42 16 10:56

* R703 11:23 41 11:40 14312 12:42 14 12:56

14311 13:01 12 13:15 * R708 14:16 23 14:32

14313 15:01 19 15:15 14314 14:42 35 14:56

* R707 15:24 55 15:41 14316 15:42 31 15:56

14315 16:01 10 16:15 * R710 16:16 26 16:32

14317 17:01 25 17:15 14318 16:42 18 16:56

* R709 17:24 28 17:41 * R712 18:16 15 18:32

14319 19:01 9 19:15 14320 18:42 12 18:56

14325 21:51 14 22:05 14326 21:22 8 21:36

Újezdec u Luhačovic - Luhačovice Luhačovice - Újezdec u Luhačovic 

Traťový úsek

Újezdec u Luhačovic - Luhačovice
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regionální dopravy. Region má přímé spojení s hlavním městem Praha pěti páry rychlíků 

denně z a do Luhačovic. 

Na trati 341 je denně přepraveno přes 6 500 cestujících. 

Frekvence vlaků v současné době také závisí na objemu dotace ze Zlínského kraje. 

Nesmíme opomenout, že veřejná hromadná doprava ve Zlínském kraji podléhá 

i politickému vlivu. 

Pro potřeby propočtů rentability vlakové dopravní obslužnosti jsem rozdělil trať 

341 na čtyři frekvenčně zcela odlišné úseky, souměstí Staré Město u Uherského Hradiště, 

Uherské Hradiště a Kunovice budu považovat za jeden přepravní bod. 

1) Třiceti tří kilometrový traťový úsek Vlárský průsmyk - Bojkovice. 

2) Třinácti kilometrový traťový úsek  Bojkovice - Uherský Brod. 

3) Dvaceti dvou kilometrový traťový úsek Uherský Brod - Uherské Hradiště resp. 

Staré Město u Uherského Hradiště, Kunovice. 

4) Deseti kilometrový traťový úsek Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. 
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3 Ekonomická analýza dopravy na zvolené trati 

V této kapitole se zaměřím na popis nákladů provozu v regionální železniční 

dopravě na jeden ujetý kilometr, dále popíši a stanovím průměrnou výši jízdného. Závěrem 

se budu věnovat porovnáním těchto dvou veličin a určením nákladů na jednu vlakovou 

soupravu při daném počtu cestujících. 

3.1 Sazby za použití železniční dopravní cesty 

Na základě smlouvy se SŽDC plní České dráhy, a.s. funkci provozovatele na 

většině drah regionálních, drah celostátních a současně jsou jedním z dopravců, které tyto 

dráhy využívá. SŽDC na základě stanovení Ministerstva financí vyměřuje poplatek za 

použití železniční dopravní cesty a tyto poplatky jsou zdrojem pro úhrady provozování 

(řízení provozu) železniční dopravní cesty a zajištění provozuschopnosti železniční 

dopravní cesty dle zákona č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Výpočet pro rok 

2012 je založen na součtu složek za provozování (řízení provozu) železniční dopravní 

cesty a zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, kde první složka je 

součinem ceny za 1 vlkm a ujetých vlkm a druhá složka součinem ceny za 1000 hrtkm 

a skutečných hrtkm vlaku. Sazby za použití železniční dopravní cesty na regionálních 

tratích jsou uvedeny v následující tabulce. Složka za zajištění provozuschopnosti 

železniční dopravní cesty je nadále násobena dalšími koeficienty k jejímu navýšení: 

 n  = 1,000 u vlaků s vozidly umožňujícími naklápění, 

 e  = 1,000 pro hnací vozidla nezávislé trakce vybavené spalovacím motorem 

splňujícím normu EURO 2 a vyšší, 

 e  = 1,075 pro hnací vozidla nezávislé trakce nevybavené spalovacím motorem 

splňujícím normu EURO 2 a vyšší. 

U všech nasazovaných motorových vozidel provozovaných na trati 341 se jedná 

o vozidla s nezávislou trakcí a vybavené spalovacím motorem splňujícím normu EURO 2 

a vyšší, tedy pro potřebu mých propočtů budu volit koeficient e = 1.000. [13] 
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  Tabulka 6: Sazby za použití železniční dopravní cesty. 

Sazby za použití železniční dopravní cesty pro rok 2012 

  

Vlaky osobní dopravy 

vedené k zajištění dopravní 

obslužnosti regionu 

Ostatní vlaky osobní 

dopravy provozované v 

regionu 

  1.1. - 31.12. 1.1. - 31.12. 

Provozování dopravní cesty 

(řízení provozu)       

(Kč/vlkm) 

5,32 5,32 

Zajištění provozuschopnosti 

dopravní cesty                       

(Kč/1000 hrtkm) 

29,20 29,20 

 

    Zdroj: [13], vlastní zpracování 

 

 celkové náklady u jedné jednotky řady 814-914 Regionova za použití železniční 

dopravní cesty na regionální trati činí 6,48 Kč za každý jeden kilometr jízdy, 

 poplatek za použití železniční dopravní cesty na regionální trati u motorového vozu 

řady 842 a přípojného vozu Bmx činí 7,57 Kč/vlkm. V případě, kdy vlaková 

souprava je sestavena z motorového vozu řady 842 a dvou přípojných vozů řady 

Bmx, je sazba za každý jeden kilometr jízdy po regionální trati 8,50 Kč/vlkm, 

 v případě průjezdu vlakové soupravy sestavené z lokomotivy řady 754 a přípojných 

vozů AB, B, B, BDs je poplatek za použití železniční dopravní cesty na regionální 

trati ve výši 12,02 Kč za každý jeden kilometr jízdy. 

3.2 Ekonomické náklady provozu kolejových vozidel na trati 341  

Potřebný počet motorových jednotek řady 814-914 Regionova, zajišťující provoz 

na trati 341 dle platného jízdního řádu pro rok 2011/2012, byl stanoven grafikonem oběhů 

DKV Brno na čtyři jednotky při denním oběhu 1 298 vlkm. Spotřeba pohonných hmot na 

jednu jednotku byl stanoven koeficientem 0,25 l/vlkm. Náklady spojené s režií provozu 

a údržbou byly stanoveny koeficientem na částku 5,10 Kč/vlkm. Účetní odpisy na jednu 

motorovou jednotku řady 814-914 Regionova byly v roce 2012 vyčísleny na 2 100 000 Kč 

tj. 17,73 Kč/vlkm. 

Dle jízdního řádu a grafikonu oběhů DKV Brno na trati 341 pro zajištění páteřních 

frekventovaných vlaků se používají tři motorové vozy 842 a k nim přípojné vozy Bmx při 
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denním oběhu 1 224 vlkm. Koeficient spotřeby pohonných hmot byl stanoven na 

0,46 l/vlkm. Tento koeficient se navyšuje za jeden přípojný osobní vůz o 40 % a v případě 

dvou a více přípojných osobních vozů o 20 % za každý vůz. Náklady spojené s režií 

provozu a údržbou byly stanoveny koeficientem na částku 6,10 Kč/vlkm za motorový vůz. 

Tento koeficient se za každý osobní přípojný vůz navyšuje o 1,20 Kč/vlkm. Vzhledem ke 

stáří těchto souprav účetní odpisy nejsou již brány v úvahu. 

Dle jízdního řádu a grafikonu oběhů lokomotiv DKV Brno pro potřeby provozu 

rychlíků v úseku Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice  je zapotřebí jedna 

dieselelektrická lokomotiva řady 754 při denním oběhu 360 vlkm. Průměrná spotřeba 

pohonných hmot na lokomotivu je 2,4 l/vlkm. Náklady spojené s režií provozu a údržbou 

byly stanoveny koeficientem na částku 10,10 Kč/vlkm. Za každý přípojný osobní vůz 

řazen v soupravě je tento koeficient navýšen o 1,20 Kč/vlkm. Vzhledem ke stáří 

nasazované vlakové soupravy účetní odpisy již nejsou brány v potaz. [6] 

 Nejvýznamnější náklady z hlediska finančního zatížení: 

 mzda vlakového personálu - průměrná hrubá mzda strojvedoucího činí 

29 800 Kč, vlakvedoucího - průvodčího 25 110 Kč. Trať 341 je denně 

obsluhována 72 spoji, na kterých je zapotřebí pro obsluhu těchto spojů 

minimálně 32 strojvedoucích a 27 vlakvedoucích - průvodčích. 

To znamená, že při denním přepravním výkonu 2 882 vlkm je částka na 

platy 24,94 Kč/vlkm. Proto tato částka činí jednu z nejvýznamnějších 

položek [6],  

 spotřeba pohonných hmot - tyto náklady tvoří druhou nejvyšší položku 

vzhledem k velmi vysoké ceně nafty. Spotřeba pohonných hmot 

u železničních motorových vozidel je také velmi vysoká z důvodu jejich 

zahříváním ve stanicích a neustálým během při čekání na odjezd. 

Pro potřeby výpočtů budu uvažovat s cenou nafty 35,50 Kč/litr. 
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3.3 Cena jízdného 

Z důvodu neochoty poskytnutí dat ze strany Českých drah, a.s. o výši tržeb za 

jízdné, jsem musel vyjít pro stanovení průměrné ceny jízdného na jeden kilometr na 

jednoho cestujícího z tarifu TR 10 vnitrostátní přepravy ČD, a.s. a statistické ročenky ČR. 

Skladbu cestujících dle cen jízdného nebylo možné blíže specifikovat, proto pro potřeby 

mých výpočtů jsem použil dvě nejčastěji využívané jízdné, a to obyčejné a žákovské 

jízdné. Poměr mezi těmito složkami jsem odhadl na 70 % obyčejné jízdné a 30 % žákovské 

jízdné. Průměrná přepravní vzdálenost cestujícího je 40 km a cena jízdného dle 

stanoveného tarifu vnitrostátní přepravy ČD, a.s. činí 61 Kč za obyčejné jízdné a 34 Kč za 

studentské jízdné. Z výše uvedených veličin jsem stanovil koeficient průměrné ceny 

jízdného pro jednu osobu na 1,32 Kč/km.[2,3] 

3.4 Ekonomický propočet jízdy vlaků 

Pro zjištění nákladů v železniční dopravě na trati 341 Staré Město u Uherského 

hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice jsem použil metodu 

nákladových sazeb, která je typická pro železniční dopravu. Spočívá v přepracování sazeb 

na vybrané nákladové skupiny a ty jsou přepočítávány na jednotky přepravních 

a dopravních výkonů.  

Vzhledem k potřebám mých výpočtů pro zjištění nákladů jedné vlakové soupravy 

na jeden kilometr jsem použil následující vzorec. 

 

Spotřeba pohonných hmot 

 + Náklady spojené s režií provozu a údržbou 

 + Sazba za použití železniční dopravní cesty 

 + Mzda vlakového personálu 

 + Účetní odpisy 

 = CENA VÝKONU 
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Sečtením všech těchto položek dostaneme náklady na provoz jedné vlakové 

soupravy v Kč/km. Tuto položku odečteme od zaplaceného jízdného a dostaneme zisk 

nebo ztrátu za jeden ujetý kilometr. 

Na základě výše uvedeného vzorce jsem zjistil, že celkové náklady na jeden 

kilometr jízdy jedné motorové jednotky řady 814-914 Regionova jsou 63,13 Kč. Tyto 

náklady jsou pokryty při průměrné obsazenosti 57,14 %, to je 48 cestujících. 

V případě použití motorového vozu řady 842 s přípojným vozem Bmx činí náklady 

na jeden kilometr jízdy 62,67 Kč, tyto náklady za provoz jsou pokryty při průměrné 

obsazenosti 33,33 %, to je 48 cestujících. Jede-li souprava s dvěma přípojnými vozy řady 

Bmx, náklady na provoz jsou ve výši 69,37 Kč/km, kde hranice výnosnosti je stanovena 

při průměrné obsazenosti 23,66 %, to je 53 cestujících. 

Provozní náklady za jeden kilometr u vlakové soupravy složené z lokomotivy řady 

754 a přípojných vozů AB, B, B a BDs činí 137,06 Kč, tyto náklady jsou pokryty při 

průměrné obsazenosti 39,39 %, to je 104 cestujících. 

4. Návrh ekonomicky opodstatněného jízdního řádu 

Z provedených výpočtů vyplývá, že nejvyšší rentabilita provozu na trati 341 je 

u vlaků v úsecích mezi regionálními centry Uherské Hradiště resp. Staré Město 

u Uherského Hradiště, Uherský Brod a Bojkovice, a to v ranní cca 6-8 hod. a odpolední 

13-17 hod. špičce (v tabulce 7,8 označeno zeleně). Vlaky vedené v úsecích mimo 

přepravní špičku s malou frekvencí cestujících jsou nerentabilní a zcela závislé na 

příspěvku od Zlínského kraje do regionální dopravy (v tabulce 7,8 označeno červeně).  

Traťový úsek Bojkovice - Vlárský průsmyk z hlediska ekonomiky provozu 

nedosahuje rentability prakticky u žádného vlakového spoje. Železniční doprava v tomto 

úseku je zachována pouze pro funkci dopravní obslužnosti. 

V obdobné situaci je i odbočná lokální trať Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, tady 

je ale nutno zmínit, že vlakové spojení mezi městy Uherský Brod - Luhačovice zde 

nahrazuje velmi frekventovaná linková autobusová doprava. 
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Tabulka 7: Rentabilita spojů - Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk. 

     

 

Zdroj: [autor], vlastní zpracování   

délka úseku 22 km 13 km 33 km

nasazované vozidlo číslo vlaku St. Město u Uh. Hradiště - Uh. Brod Uh. Brod - Bojkovice Bojkovice - Vlárský průsmyk

842, Bmx 4365

Regionova 4301

842, Bmx + Regionova 4303

Regionova 4351/4371

754, AB, B, B, BDs R713

Regionova 4110/4331

842, Bmx 4307

Regionova 1724/4335

754, AB, B, B, BDs R701

842, Bmx 4309

754, AB, B, B, BDs R703

Regionova 1726/4337

842, Bmx 4311

Regionova + Regionova 4339

842, Bmx, Bmx 4313

754, AB, B, B, BDs R707

Regionova 4341

842, Bmx 4315

754, AB, B, B, BDs R709

Regionova 4317

842, Bmx, Bmx 4343

842, Bmx, Bmx 12214/1723

Regionova 14236

842, Bmx 12269/1735

Regionova 4347

délka úseku 33 km 13 km 22 km

nasazované vozidlo číslo vlaku  Vlárský průsmyk - Bojkovice Bojkovice - Uh. Brod Uh. Brod - St. Město u Uh. Hradiště

Regionova 4330

Regionova 4300

842, Bmx, Bmx 1720/12250

842, Bmx, Bmx 1722/12267

842, Bmx, Bmx 4302

Regionova 4334

Regionova 4304

754, AB, B, B, BDs R702

842, Bmx 4306

754, AB, B, B, BDs R704

Regionova 4336

842, Bmx 4308

Regionova 4338

842, Bmx 4310

Regionova 4340

754, AB, B, B, BDs R708

842, Bmx 4312

Regionova 4342

754, AB, B, B, BDs R710

842, Bmx 4314

Regionova 4344

754, AB, B, B, BDs R712

842, Bmx + Regionova 4316

Regionova 4346

Regionova 4318

Traťový úsek

Staré Město u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk

Traťový úsek

Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště
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Tabulka 8: Rentabilita spojů - Újezdec u Luhačovic - Luhačovice. 

    

     

Zdroj: [autor], vlastní zpracování   

 

Ze 72 spojů, které denně na trati 341 obsluhují region, je jen 13 spojů ekonomicky 

rentabilních, na jejichž provoz kraj nemusí doplácet a 59 spojů, které jsou ekonomicky 

nerentabilní. Na grafu 1 můžeme vidět poměr mezi rentabilními a nerentabilními spoji. 

délka úseku 10 km 10 km

nasazované vozidlo číslo vlaku Újezdec u Luhačovic - Luhačovice číslo vlaku Luhačovice - Újezdec u Luhačovic

Regionova 14303 14302

Regionova 14305 14304

Regionova 4351 43701

754, AB, B, B, BDs R713 R702

Regionova 14307 14308

754, AB, B, B, BDs R701 R704

Regionova 14309 14310

754, AB, B, B, BDs R703 R708

Regionova 14311 14312

Regionova 14313 14314

754, AB, B, B, BDs R707 R710

Regionova 14315 14316

Regionova 14317 14318

754, AB, B, B, BDs R709 R712

Regionova 14319 14320

Regionova 14325 14326

Újezdec u Luhačovic - Luhačovice

Traťový úsek
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Graf 1:Poměr mezi rentabilními a nerentabilními spoji. 

 
 

Zdroj:[autor], vlastní zpracování   

 

Pokud by se měl vytvořit jenom ekonomicky opodstatněný jízdní řád, který by 

nebral v potaz dopravní obslužnost kraje, tak vzhledem k vysoké obsazenosti vlaků v ranní 

a odpolední špičce by došlo ke zvýšení frekvence spojů a časový takt těchto spojů by lépe 

navazoval na pracovní doby v jednotlivých mikroregionech v kraji. Naopak v úseku 

Bojkovice - Vlárský průsmyk provoz vlaků utlumit, popřípadě zcela zastavit a vlakové 

spoje nahradit méně kapacitními linkovými autobusy. Tímto by se vozební rameno na trati 

341 zkrátilo jen po železniční stanici Bojkovice, to by mělo za následek vyšší frekvenci 

spojů a odpadly by prostoje vlaků a personálu v konečných stanicích. Toto řešení by vedlo 

k vyšší produktivitě při menším počtu souprav. Nevytížený deseti kilometrový odbočný 

úsek Újezdec u Luhačovic - Luhačovice po ekonomické stránce je zcela nevyhovující 

a provoz vlaku je zde ztrátový. Z hlediska ekonomiky na tomto úseku by byl provoz 

zastaven.  

18% 

82% 

ekonomicky rentabilní ekonomicky nerentabilní 
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5  Závěr 

V dnešní době, kdy se stále více zvažují ekologická hlediska veškeré činnosti 

člověka a s přibývajícím vlivem stupňujících se cen pohonných hmot, roste význam 

veřejné dopravy. V minulých letech existoval v České republice opačný trend a využívání 

veřejné dopravy klesalo. Veřejnou dopravu je nutné zachovat a rozvíjet nejen 

z ekologických, nebo z ekonomických důvodů, ale musí se také brát ohled na skupiny 

osob, které jsou na veřejnou dopravu závislé (studenti, starší lidé). Je proto nezbytně nutné 

tento negativní trend zvrátit. 

Regionální železniční osobní doprava je neodmyslitelnou součástí struktury 

dopravní obsluhy kraje ve veřejném zájmu. V západních zemích si své postavení na trhu 

regionální železniční doprava již našla, ale v některých středoevropských, 

východoevropských zemích a v méně vyspělých státech si toto postavení na trhu ještě 

neobhájila. Proto je důležité analyzovat současný stav a stanovit priority do budoucna. 

Za svůj rozvoj je každý kraj v ČR zodpovědný a nelze postupovat vpřed bez jasných vizí 

s výhledem pouze aktuální situace. Stanovení dalšího rozvoje ovlivní regionální železniční 

dopravu do budoucna a tím i dopravní obslužnost kraje. Je nutné koordinovat záměry 

jednotlivých subjektů ke společnému cíli, který povede k udržení rozvoje regionální 

železniční dopravy. 

Cílem této práce je provést ekonomickou analýzu trati 341 Staré Město 

u Uherského Hradiště - Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice, kde 

z analytické části vyplynulo, že nejvíce rentabilní spoje jsou v ranních a odpoledních 

špičkách a tažené motorovým vozem řady 842 a přípojným vozem Bmx. Vlaky vedené 

v úsecích mimo přepravní špičku s funkcí dopravní obslužnosti kraje a s malou frekvencí 

cestujících jsou nerentabilní. Ze 72 spojů, které denně na trati 341 obsluhují region, je jen 

13 spojů ekonomicky opodstatněných, na jejichž provoz Zlínský kraj nemusí doplácet 

a 59 spojů, které jsou ekonomicky neopodstatněné a kraj na jejich provoz musí průměrně 

přispívat cca 98 Kč/km. Kraj Zlín denně doplácí na dopravní obslužnost na trati 341 

přibližně 34 000 Kč. Krajský úřad Zlín objednal pro roční dopravní obslužnost regionu 

cca 3 600 000 vlkm a přispívá provozovateli na provoz 354 mil Kč. 

Lze předpokládat, že s navýšením spojů v době přepravních špiček se zvýší 

atraktivnost železniční dopravy na úkor silniční dopravy (především individuální 
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automobilové). Obměna vozového parku za moderní jednotky by vedla k vyšší frekvenci 

a komfortu cestujících na trati 341 a také k zvýšení rentability u jednotlivých spojů. 

Nepochybně dalším krokem k efektivitě provozu by byla elektrifikace tratě. 
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