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1 ÚVOD 

Vztah České republiky a Slovenska prodělal v posledních dvaceti letech mnoho 

změn, od prvotní desintegrace vznikem dvou samostatných států v roce 1993 po opětovné 

zapojení se do nadnárodní Evropské unie v roce 2004. Vstupem do Schengenského 

prostoru pak opět po téměř dvaceti letech zanikly (mezi Českou republikou a Slovenskem 

nikdy příliš výrazné) pasové bariéry. I přes dlouhý vývoj ve společném státě a nadstandardní 

vztahy mezi oběma zeměmi však spojení veřejnou dopravou není tak široké, jak by se mohlo 

nabízet. 

 Zájmové území pro tuto práci tvoří na české straně území od spojnice měst Břeclav – 

Hodonín – Veselí nad Moravou směrem k hranicím, na slovenské straně pak okresy Senica, 

Skalica a Myjava v Trnavském a Trenčianském kraji. Mezi oběma částmi neexistuje kvalitní 

dopravní spojení. Vlaková mezinárodní doprava je provozována přes hlavní vlakový koridor 

Břeclav – Kúty (-Bratislava) osobními a expresními vlaky, v menším měřítku pak i na lokální 

trati Javorník – Myjava. Autobusová doprava se omezuje pouze na několik linek, většina 

mezinárodních spojů oblastí pouze projíždí.  

 Kromě významné pracovní migrace (především ze Slovenska do České republiky) 

pak vytváří poptávku po kvalitní veřejné dopravě i turistická atraktivita oblastí na obou 

stranách hranice, ať už se jedná o chráněné krajinné oblasti, vinařství či kulturní dědictví 

měst. V první části se studie zabývá analýzou současného stavu veřejné dopravy v zájmové 

oblasti, ve druhé části pak nabízí řešení pro zlepšení dopravní obslužnosti.   



Možnosti přeshraniční dopravy mezi jižní Moravou a západním Slovenskem  - 2013 

5 

2 DŮVODY PRO VZNIK STUDIE 

2.1 Paralely s ostatními kraji 
Po celou dobu budování IDS JMK je jedním z cílů navázat kontakt s okolními dopravními 

systémy a řešit vzájemného provázání spojů. Důvodem je zajistit kvalitní dopravní 

obslužnost vybraného spádového území v bezprostřední vzdálenosti za hranicemi okolních 

krajů a států.  

V případě okolních krajů byl tento záměr většinou realizován - již dlouhou dobu je IDS 

JMK rozšířen do spádových obcí v kraji Vysočina, v Pardubickém i Olomouckém kraji. S 

těmito kraji bylo rozšíření IDS JMK projednáno a odsouhlaseno a rovněž bylo dohodnuto 

financování přeshraniční dopravy. 

Logickým pokračováním je zkvalitnění přeshraniční veřejné dopravy vybraných území na 

Slovensku a v Rakousku. Lze při tom vycházet ze zkušeností z jiných oblastí, kde se 

přeshraniční doprava stala velmi populární a počet spojů narůstá.  

Jako příklad lze uvést celou západní hranici České republiky s Německem. V Libereckém i 

Karlovarském kraji již dlouhou dobu existuje možnost přeshraniční dopravy založené 

na jednotné síťové jízdence použitelné na všech spojích ve vybraném území včetně 

železnice. Zavedeny jsou především přeshraniční vlakové, ale i autobusové linky.  

Rozvoj přeshraniční dopravy lze zaznamenat také v krajích Královéhradeckém nebo 

Moravskoslezském (spoje do Polska). Uvedené spoje mají velký význam pro návštěvnost 

dotčených regionů a pro jejich propagaci.  

Další příklad, jak lze propojit dva státy veřejnou dopravou, nalezneme na Slovensku. Jelikož 

slouží bratislavské letiště jako sekundární letiště, obsluhující Vídeň, jsou mezi Bratislavou a 

Rakouskem vedeny dvěma trasami vlakové linky využívané denně několika tisíci cestujících 

a navíc byla v nedávné minulosti zřízena i autobusová linka.  

2.2 Dlouhodobá příprava projektu 
KORDIS JMK společně s odborem dopravy JMK i vedením Jihomoravského kraje 

dlouhodobě usiluje o vytvoření podobných přeshraničních vazeb. Za tím účelem v minulosti 

proběhla jednání mezi zástupci jihomoravské a slovenské reprezentace, kde byly 

možnosti podpory přeshraniční veřejné dopravy diskutovány. 

Zástupci Jihomoravského kraje a KORDIS JMK se cca 1-2x ročně setkávají se zástupci 

organizátorů veřejné dopravy na slovenském území, zejména s vlakovým dopravcem – 
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Železniční spoločnost Slovensko, a.s. a Ministerstvem dopravy Slovenské republiky nebo 

dalšími partnery. 

2.3 Zahrnutí projektu do rozpočtových záměrů JMK 
S realizací projektů podporujících přeshraniční veřejnou dopravu se dlouhodobě počítá i v 

rozpočtových výhledech Jihomoravského kraje. Podklady předkládá odbor dopravy 

krajského úřadu.  

2.4 Vztah návrhů studie k Programu rozvoje JMK (2010 – 2013) 
Záměry studie jsou v souladu s Programem rozvoje Jihomoravského kraje pro období 2010 – 

2013. V tomto dokumentu je Propojení IDS JMK se systémy v sousedních státech 

(Slovensko, Rakousko) v návrhové části věnován bod C 2.2, který je uveden jako druhý 

v pořadí po bodu doporučujícím dokončení integrace celého území kraje.  

Obdobím realizace jsou roky 2010 – 2013 a výstupními indikátory jsou počet přeshraničních 

linek, uznávání cestovních dokladů, počet hraničních přechodů zapojených do systému. Pro 

další programové období se počítá s obdobnými prioritami. 

2.5 Důvody pro realizaci studie 
 podpořit rozvoj cestovního ruchu v přeshraniční oblasti; 

 podpořit přeshraniční cestování za prací a do škol; 

 nabídka dotačních programů pro nastartování linek a jejich marketingovou podporu; 

 reakce na obdobné projekty úspěšně realizované v jiných krajích. 

2.6 Zadání studie 
KORDIS JMK při přípravě studie vycházel z následujících předpokladů: 

 navrhnout řešení, které s minimálními náklady zabezpečí možnost systémového 

rozvoje přeshraničních kontaktů a dopravních spojů; 

 navrhnout řešení, které bude udržitelné a pokud možno i samofinancovatelné i po 

skončení dotačních programů; 

 navrhnout řešení, které během prvních tří let s přispěním Evropských dotací ověří 

životaschopnost návrhů a díky propagaci a marketingu zvýší zájem slovenské strany 

o návštěvu ČR; 

 vytvořit řešení, jehož budoucí náklady po skončení doby realizace projektu bude 

možné v případě neúspěchu minimalizovat. 
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Zadání studie bylo konzultováno s odborem dopravy a odborem regionálního rozvoje 

Jihomoravského kraje. 

Žádost o financování studie z operačního programu ČR – SR byla podána v květnu 2012, 

schválena byla řídícím výborem, smlouva o financování byla podepsána v prosinci 2012. 

2.7 Přínosy pro Jihomoravský kraj 
 oblast turistiky 

o podpora jednodenních návštěvníků (reakce na volání po přímém spojení do 

oblasti Baťova kanálu, Slovácka a Břeclavska) 

o podpora cykloturistiky a vinné turistiky – autobusové spoje se plánují jako 

cyklobusy 

 oblast rozvoje hospodářství a dopravy 

o zvýšení hospodářského obratu ve městech (nákupy, restaurace) 

o zviditelnění Jihomoravského kraje na Slovensku 

o Jihomoravský kraj a IDS JMK bude považován za seriózního partnera, 

možnost vyjednání speciálních jízdních výhod s dalšími partnery.  

 oblast sociální a zaměstnanosti 

o snížení cen pro dojíždění za prací a do škol ze Slovenska směrem do Brna na 

vlakových linkách 

o první krok v jednáních o vzájemném uznávání jízdného a další spolupráci pro 

denní dojíždění 

2.8 Závěr 
Návrhy studie nejsou nové, jedná se o shrnutí dlouhodobých myšlenek a záměrů odborníků 

připravovaných a konzultovaných více než 5 let na vzájemných setkáních vycházejících ze 

zkušeností z řady dalších krajů. Cílem studie je navrhnout stavebnicové řešení, které umožní 

postupné nebo naopak jednorázové zavedení navržených opatření. Náklady 

Jihomoravského kraje se v prvních 3 letech projektu budou pohybovat pouze ve výši 

spolufinancování ve výši 15% rozpočtových výdajů. Dle návrhu studie by to činilo 182 tis. 

Kč/ročně. V průběhu třetího roku doporučujeme vyhodnotit ekonomiku linek, zejména vývoj 

výnosů z tržeb a učinit rozhodnutí k dalšímu vývoji. 
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3 DEFINICE POJMŮ POUŽÍVANÝCH VE STUDII 

Pendler – cestující, který každodenně cestuje za prací. V rámci této studie se jedná 

především o občany Slovenska, kteří dojíždí za prací do Jihomoravského kraje. 

Zájmové / předmětné území – oblast podél hranice Jihomoravského kraje a oblasti 

vytyčených okresních měst západního Slovenska v pásu asi 20 km od hranic po obou 

stranách. Přesnější definice výčtem obcí je uvedena v kapitole 5.1.  

Zájmoví cestující – lidé, spadající do zájmového území a jeho širšího okolí. Přesný výčet je 

uveden v kapitole 7.1 
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4 SEZNAM PODKLADŮ, KTERÉ JIŽ BYLY ZPRACOVÁNY 

Centrope je název regionu, který zahrnuje Jihomoravský kraj na Moravě, Bratislavský a 

Trnavský na Slovensku, západomaďarské župy Györ-Moson-Sopron (Ráb-Mošon-Šoproň) a 

Vaš a rakouské spolkové země Burgenlandsko, Dolní Rakousy a Vídeň. Konkrétním cílem 

regionu je spolupráce na poli hospodářství, infrastruktura, vzdělání a kultury. Usiluje o 

společnou propagaci v oblasti turismu a společné lobování. V současné sobě je vypracovaná 

strategie CENTROPE 2013+, která zavazuje participující regiony k široké spolupráci, která 

sahá od výzkumu a inovací až k rozvoji lidského kapitálu, od územní integrace až ke kultuře 

a cestovnímu ruchu. 

V roce 1999 byl založen euroregion Pomoraví, jehož cílem je „posílit přeshraniční 

spolupráci v oblasti kulturně-společenských, ekonomických a ekologických aktivit s cílem 

trvale udržitelného rozvoje“ (citováno z dohody o vytvoření sdružení). Spojuje region  Záhorie 

na Slovensku a region Jižní Morava v České republice.  Euroregion se soustředil na projekty 

pro rozvoj mezinárodní spolupráce. Z pohledu této studie je zajímavé, že na infrastrukturní 

projekty šlo pouze 8 % celkového objemu dotací. Většina těchto projektů se navíc 

soustředila na spolupráci s Rakouskem.  
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5 ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU A DOSTUPNÝCH PODKLADŮ 

5.1 Definice předmětného území 
Předmětné území lze vymezit následujícím způsobem: 

Na území České republiky: 

 Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Hodonín 

 SO ORP Veselí nad Moravou 

 SO ORP Břeclav 

 Východní část SO ORP Mikulov 

 Jižní část okresu Uherské Hradiště 

Na území Slovenska: 

 severní část okresu Malacky 

 okres Senica 

 okres Skalica 

 okres Myjava 

Obr. 1  Znázornění předmětného území (ohraničeno červeně) 
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5.2 Charakteristika obcí na slovenské straně zájmového území 
Zkoumané území na slovenské straně je tvořeno 8 měst a asi 70 dalších obcí. Ty tvoří 

dohromady asi 160 000 obyvatel území. Obce se nachází ve třech krajích, což může být 

komplikací při zavádění opatření v oblastech, které jsou v kompetencích krajů (například 

silnice II. a III. třídy). Největšími městy jsou sídla okresů – Senica, Malacky, Skalica a 

Myjava. Z turistického hlediska je významné i další město Šaštín-Stráže, jež se nachází 

v bezprostřední blízkosti CHKO Záhorie, které má velký turistický potenciál. Ze stejného 

důvodu má velký turistický význam i město Myjava, tentokrát z důvodu blízkosti CHKO Biele 

Karpaty.  

Tabulka 1 – Největší města na slovenské straně 

Největší města v oblasti Počet obyvatel (2011)

Senica 20 255 

Malacky 17 051 

Skalica 14 441 

Myjava 12 330 

Holíč 11 255 

5.3 Charakteristika obcí na jihomoravské straně zájmového území 
Na moravské straně zájmové oblasti žije cca 170 000 lidí v 10 městech a 50 dalších obcích. 

Dominantní jsou dvě bývalá okresní města Břeclav a Hodonín, následovaná dalšími obcemi 

s rozšířenou působností Veselím nad Moravou a Mikulovem. Mezi další významná místa 

s koncentrací pracovních příležitostí patří průmyslové zóny v Břeclavi, Mikulově či Valticích. 

V oblasti se také nachází vysoká škola, a to v Lednici, kde sídlí Zahradnická fakulta 

Mendelovy univerzity v Brně. Lednice, potažmo Lednicko-Valtický areál, je také turistickým 

centrem zájmové oblasti. Další významnou obcí z turistického hlediska je Strážnice, ať už 

sama o sobě, nebo jako brána do CHKO Bílé Karpaty.   

Tabulka 2 – Největší města na moravské straně zájmového území 

Největší města v oblasti Počet obyvatel (2011)

Hodonín 25 259 

Břeclav 25 015 

Veselí nad Moravou 11 561 

Mikulov 7 374 
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5.4 Charakteristika turistických zajímavostí a jejich kategorizace 
Zájmové území skýtá pestrou škálu turistických atraktivit. Převažují kulturní památky a 

přírodní krásy, pozvolna však dochází i k rozvoji moderních prvků turismu, jedním z prvních 

příkladů může být nově vystavěný aquapark v Pasohlávkách. Více turistických atraktivit se 

nachází na české straně území.  

5.4.1 Lednicko-Valtický areál  

Komplex zahrnující vedle zámků v Lednici a ve Valticích také řadu drobných staveb 

zakomponovaných do rozsáhlého anglického parku, je od roku 1996 součástí světového 

kulturního dědictví UNESCO.  

Zámek Lednice – Zámek přestavěný z původní středověké tvrze je proslulý především díky 

svým francouzským zahradám, anglickému parku, skleníkům či dubovém schodišti 

vyřezávaného z jednoho kusu dřeva.   

Zámek Valtice – Jedna z hlavních vstupních bran do Lednicko-Valtického areálu 

a v minulosti jedno z významných sídel rodu Liechtensteinů. Rozsáhlé úpravy zámecké 

zahrady a parku pochází z 19. století.  

Janův hrad - Romantická napodobenina zříceniny starého hradu vystavěná počátkem 

19. století se nachází v severní části areálu.  

Pohansko - Zámeček sloužící jako Muzeum - v jeho těsné blízkosti se nachází archeologické 

naleziště z období Velké Moravy. Na prostranství před zámečkem se nachází socha krále 

Rostislava.  

5.4.2 Pálava + Novomlýnské nádrže 

Chráněná krajinná oblast v oblasti Pavlovských vrchů, díky své osamocenosti viditelných 

z širokého okolí. Severně od těchto kopců se pak rozkládají tři nádrže vodního díla Nové 

Mlýny, které jsou hojně využívány k rekreaci a rybolovu. 

Dívčí hrad, Děvičky, Sirotčí hrádek – Na vrcholech Pavlovských vrchů se nachází řada 

zřícenin, které dodávají místu romantický nádech. Všechny jsou volně přístupné a spojuje je 

hřebenová červená turistická značka. 

Mikulov (Turold, Svatý kopeček) – jihomoravské městečko s vinařskou tradicí, malebným 

historickým centrem a řadou významných památek, např. zdejší zámek, Ditrichsteinská 

hrobka. Svatý kopeček vypínající se nad městem patří k nejtypičtějším symbolům města. 
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V blízkém okolí, v jižní části Pálavy lze navštívit také jeskynní systém na Turoldu s délkou 

podzemních prostor přes 1 km.  

Dolní Věstonice - Obec  proslulá nálezem historické sošky Věstonické Venuše, nachází se 

zde muzeum a je tu vhodný výchozí turistický bod pro cestu na Pálavu.  

Mušov - Unikátní kostel na ostrově vodního díla Nové Mlýny jakožto jediný pozůstatek 

původní vesnice, v současnosti však obtížně přístupný. 

Pasohlávky - Obec na břehu Mušovské nádrže, nachází se zde největší kemp v oblasti, 

v místě nálezu bývalé římské vojenské stanice muzeum. Novým turistickým lákadlem je také 

aqvapark. Vzhledem k popularitě těchto nových forem turismu bude určitě možné sledovat 

zvýšený zájem i ze zahraničí.  

5.4.3 Hodonín a blízké okolí 

Lázeňské město ležící v turistickém regionu Slovácka, v místě rodiště T. G. Masaryka, v 

oblasti proslulé vínem, lidovými kroji a živými folklórními tradicemi.. Za návštěvu stojí také 

Muzeum naftového dobývání a geologie nebo místní zoologická zahrada.  

Mutěnice – Malebná obec tradic, folkloru a vína považována za srdce vinařského kraje. 

Raritou je lokalita s téměř pěti sty vinnými sklepy v části obce zvané „Bůdy“. Každý z těchto 

sklepů má osobitý ráz, většina z nich je zdobena slováckými ornamenty.  

5.4.4 Baťův kanál 

Baťův kanál neboli Průplav Otrokovice-Rohatec je historická vodní cesta vybudovaná v 

letech 1935–1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po 

řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními 

komorami a dalšími vodními stavbami.  

5.4.5 Strážnice a Petrov 

Strážnice jsou pohraniční městečko s významným vlivem lidových tradic. Pořadatel 

Mezinárodního folklorního festivalu se sídlícím Muzeem vesnice jihovýchodní Moravy 

přibližující způsob života a bydlení lidu v dřívějších dobách. Výchozí bod pro plavby po 

Baťově kanálu.Společně s obcí Petrov pak jsou centrem moravského vinařství s množstvím 

vinných sklípků a další přidružené infrastruktury. Vinné sklepy v obci Petrov jsou dokonce 

chráněnou památkovou rezervací lidské architektury.  
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5.4.6 Mikulčice – Kopčany 

Tyto obce u česko-slovenských hranic spojuje brzké zařazení na seznam kulturních památek 

UNESCO. Existuje tedy projekt společné politiky cestovního ruchu. Mukulčice jsou sídlem 

jednoho z nejstarších pozůstatku starověkého hradiska na našem území, Kopčany jsou pak 

sídlem významných sakrálních památek.  

5.4.7 CHKO Bíle Karpaty/Biele Karpaty 

Bílé Karpaty (slovensky Biele Karpaty) jsou geomorfologický celek a pohoří nacházející se 

na česko-slovenské hranici. Geograficky patří do Vnějších Západních Karpat. Vznik horstva 

byl podnícen vyvrásněním z mořských sedimentů. Nejvyšší vrchol Velká Javořina (970 m), 

poblíž které se nachází prales s porosty javoru, buku a jasanu. Dalšími horami jsou Velký 

Lopeník (911 m) či Chmeľová (925 m). Patří do povodí řek Moravy a Váh, které se vlévají do 

Dunaje. Bílé Karpaty se dělí na několik celků: Žalostinská vrchovina, Javořinská hornatina, 

Beštiny, Lopenická hornatina, Súčanská vrchovina, Kobylináč, Kýčerská hornatina, Bošácke 

bradlá a Vršatské bradlá. Mezi nejnavštěvovanější pozoruhodnosti patří Vršatecká bradla, 

Červený Kameň, Lednický hrad či unikátní květnaté louky. 

5.4.8 Skalica 

Založeno začátkem 13. století a v roce 1372 povýšeno na svobodné královské město 

s právem opevnit se hradbami. Historické město s památkovou zónou a spoustou kulturních 

památek v okolí. Nedaleko od Skalice se nachází rekreační oblast Zlatnická dolina s 

napojením na významné cyklostezky. Město je proslulé také gastronomickou specialitou – 

trdelníkem nesoucí chráněné zeměpisné označení. Jako všechny okolní turistické cíle leží 

město na břehu Baťova kanálu.  

5.4.9 Myjava 

Okresní město vzdálené 10 kilometrů od českých hranic s velkým historickým významem a 

bohatým kulturním zázemím s dodnes zachovalými tradicemi svých předků. Potvrzuje to i 

folklórní festival, který se koná každoročně v červnu v přilehlém amfiteátru Trnovce. Myjava 

je vhodným turistickým východiskem pro pochody po hřebenech Bílých Karpat ve které 

přechází Myjavský pahorkatina.  
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5.4.10 Šaštín – Stráže 

Město, vyhlášené v roce 2001, leží na okraji CHKO Zahorie. Významné je především jako 

poutní místo, jelikož se zde nachází bazilika Panny Marie Sedmibolestné, hlavní patronky 

Slovenska. Také se u města nachází rozsáhlá rekreační oblast Gazárka. 

5.4.11 CHKO Záhorie 

CHKO Záhoří je rozdělena na dvě části - jednu charakterizují borové lesy na písčitých 

dunách a druhou lužní lesy podél řeky Moravy. Oblast je charakteristická množstvím 

vzácných biomů, jako je například rašelinný rybník.   

 

5.5 Charakteristika průmyslových zón a dalších rozvojových 
projektů 

Vzhledem k blízkosti a relativně dobrému napojení na Vídeň, potažmo i Prahu, je zkoumaná 

oblast poměrně atraktivní pro investory. 

Na české straně zkoumaného území se nachází tři průmyslové zóny. Jak zóna v Břeclavi, 

tak zóna v Hodoníně však zatím nejsou připraveny k využívání, dá se však předpokládat, že 

až opadne ekonomická krize, dojde opět k rozvoji v těchto zónách a stanou se významným 

zdrojem pracovních míst. Celková výměra těchto zón je 68 ha. V plném provozu je tak pouze 

nejmenší 11 ha velká zóna v Mikulově. Ačkoliv se nenacházejí přímo ve sledované oblasti, 

průmyslové zóny na území Brna jsou výrazným zdrojem pracovních míst a vyvolávají 

dojížďku ze sledovaného území na obou stranách hranice.   

Investice se netýkaly pouze průmyslových zón. V roce 2006 byla v Mikulově postavena 

opravárenská pobočka firmy BOSH, která přinesla přes 140 pracovních míst. V roce 2005 

vytvořila firma Metallwerk Helmstad přes 150 pracovních míst v Hodoníne, v roce 2004 pak 

americká strojírenská firma Otis vytvořila přes 180 pracovních míst v Břeclavi.  

Na slovenské straně zkoumaného území se nachází celkem čtyři průmyslové zóny, z nichž 

jedna v obci Rudník je zatím neobsazena. Další tři ve Skalici, Senici a Myjavě tvoří 

dohromady plochu o celkové výměře téměř 200 ha.  
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6 DEFINICE STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ OBSLUHY 

Rozdíl mezi dopravou na slovenské a české straně území je podstatný. Jelikož se slovenská 

část zkoumaného území rozkládá na území tří krajů, nelze předpokládat jednotný 

integrovaný dopravní systém. Naopak, česká strana zkoumaného území je začleněna do  

integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.   

6.1 Přehled stávající dopravní obslužnosti na slovenském území 
Všechna významná města jsou napojena na železniční síť. Významným uzlem je stanice 

Kúty, která slouží i jako nod pro cesty do České republiky. Z něj pak vybíhají dvě lokální tratě 

směrem na Skalici (přes Holič) a na Senicu (a dále na Trnavu). Myjava není na ostatní města 

v regionu napojena, železniční trať mezi nimi ani neexistuje. V oblasti nejsou provozovány 

rychlíkové spoje, expresy oblastí pouze projíždí (s výjimkou zastávek v Kútech). 

Autobusové linky v oblasti převážně doplňují místní nedostatečné vlakové spojení a jsou 

koncipovány převážně jako meziokresní spoje obsluhující okolní obce doplněné některými 

dálkovými spoji od Brna směrem k Trnavě. 

Na slovenském území neplatí žádný společný ucelený tarif pro vlaky a autobusy, ceny 

jednotlivých jízdenek se řídí kilometrickým tarifem daného dopravce. Na železnici lze využít 

různé slevové produkty Železničnej spoločnosti Slovensko, která nabízí stálým cestující 

relační jízdenky na danou trať nebo zákaznickou kartu KLASIK RAILPLUS za 35 € 

s platností na 1 rok se slevu 25 až 50 % na jízdné v osobních vlacích. 

Tabulka 3 – Příklady cen ve vybraných relacích na slovenské straně zkoumaného 
území 

Relace tarif ZSSK tarif BUS 

odkud Kam cena (€) tarif. km cena (€) tarif. km 

Kúty Skalica 1,32 26    1,95  33 

Kúty Senica 1,20 23        1,95 35 

Kúty Malacky 1,32 26     

Senica Skalica 1,70  30 

Myjava Skalica        2,95 56 

Myjava Senica        1,35 25 
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6.2 Přehled stávající dopravní obslužnosti na jihomoravském 
území 

Na celém území jihomoravského kraje v současnosti funguje IDS JMK. Společnost 

KORDIS JMK, která jej organizuje, zajišťuje kromě základní dopravní obslužnosti v rámci 

závazku veřejné služby také koordinaci linkového vedení a návazností, aby systém jako 

celek byl co nejefektivnější. Do systému jsou zahrnuty všechny železniční tratě s pravidelnou 

osobní dopravou, autobusové linky vyjma dálkových (mezikrajských a mezistátních) 

a městská hromadná doprava jednotlivých měst kraje. V oblasti lze tedy cestovat na jeden 

jízdní doklad všemi těmito druhy veřejné dopravy. 

Obrázek 2 Dopravní obslužnost na zkoumaném území 

 

Hlavním spojením oblasti lze považovat železniční linku S9 (resp. i rychlíkové spoje R5), 

která navzájem spojuje dvě nejvýznamnější města oblasti – Břeclav a Hodonín, kde lze 

přestoupit na vlakovou linku S91 vedoucí přes Sudoměřice, Veselí nad Moravou a Velkou 

nad Veličkou do Javorníku příp. dál směrem na Myjavu. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že významné přepravní proudy směřují z této oblasti do Brna, 

další páteřní linky slouží ke spojení jednotlivých částí oblasti s Brnem. Nejdůležitější jsou 

vlakové linky S3 a R5 na trati Břeclav – Brno. Ve spojení Hodonín – Brno se vzájemně 

doplňuje páteřní autobusová linka 109 s rychlíkovými vlaky R5. Spojení východní části 

s Brnem zajišťuje vlaková linka S6 (resp. spěšné vlaky R6) vedená z Uherského hradiště 

přes Veselí nad Moravou, Kyjov, Bučovice a Slavkov u Brna. Z vinařského města Mikulov lze 

do Brna dojet bez přestupu páteřní autobusovou linkou 105 nebo autobusem 540 

s přestupem na rychlík R5 v Šakvicích. 

Tabulka 4 – Příklady cen ve vybraných relacích na jihomoravském území 

relace cena (Kč) cena (€) počet zón vzdál. (km)

Břeclav Valtice 20 0,80 2 13 

Břeclav Mikulov 27 1,08 3 24 

Břeclav Hodonín 27 1,08 3 21 

Hodonín Strážnice 27 1,08 3 19 

Hodonín Veselí n/Mor 34 1,36 4 29 

Hodonín Mor. Písek 27 1,08 3 20 

Hodonín Dubňany 20 0,80 2 7 

Hodonín Mutěnice 20 0,80 2 11 

Veselí n/Mor Velká n/Vel 27 1,08 3 18 

Všechny linky v předmětném území (vyjma dálkových) jsou zahrnuty do tarifu IDS JMK, kde 

se cena jízdného odvíjí od počtu projetých zón. Přehled vybraných relací je uveden 

v tabulce. 

Vedle základního tarifu lze využít i další nabídky IDS JMK, jako např. celodenní síťovou 

jízdenku za 150 Kč (mimo Brno), resp. 190 Kč (včetně Brna), na niž mohou o víkendu 

cestovat až 2 dospělí a 3 děti. 

Pro cestu pouze po železnici lze využít také některou z nabídek Českých Drah. Víkendová 

jízdenka SONE+ umožňuje cestu osobním vlakem po celé síti ČD 2 dospělým a až 3 dětem, 

má také přesah přes hranice – platí až do stanic Kúty a Vrbovce.  
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Tabulka 5 Příklady cen mezi Brnem a městy ve sledované oblasti 

relace cena (Kč) cena (€) počet zón vzd. (km) 

Brno Hodonín 78 3,12 10 62 

Brno Mikulov 63 2,52 8 55 

Brno Veselí n/Mor 86 3,44 11 90 

Brno Břeclav 71 2,84 9 59 

 

6.3 Přehled stávající přeshraniční dopravní obslužnosti 
U železniční dopravy fungují v předmětném území dva přechody, přes které je vedena 

osobní doprava. Přes přechod Lanžhot – Kúty jezdí 8 párů osobních vlaků denně (o 

víkendech a svátcích 7 párů), po větší část dne ve dvouhodinovém taktu (dopoledne 3-4 h). 

Ve stanici Kúty je možný přestup na osobní vlaky do Malacek a Bratislavy příp. dále do 

Galanty a Nových Zámkov. Další větev osobní dopravy vede směr Senica – Trnava nebo do 

blízkého okresního města Skalica.  Přeprava mezi stanicemi Břeclav a Kúty je doplněna 9 

páry vlaků kategorie EC spojů denně, které zajišťují přímé spojení Prahy nebo Varšavy s 

Bratislavou, některé pokračují dále směr Budapešť resp. opačně směr Hamburk nebo Berlín. 

Druhý železniční přechod Javorník – Vrbovce slouží výlučně místní osobní dopravě, kde 

jezdí z Veselí nad Moravou do Vrbovce denně 4 osobní vlaky s přestupem na další osobní 

vlak směr Myjava – Nové Město nad Váhom.  

V oblasti přeshraniční autobusové dopravy stojí za zmínku doplňková linka 910 IDS JMK, 

zavedená s integrací okolního území k 14. 12. 2008, která spojuje město Hodonín s blízkými 

sousedními městy Holíč a Skalica odkud pak dále pokračuje přes Sudoměřice a Strážnici do 

Veselí nad Moravou. Denně jsou zajišťovány 2 páry spojů, které slouží nejen turistům, ale i 

pro snadnější cestu ze Skalice do Brna, kde stačí přestoupit pouze v Hodoníně na vlak nebo 

autobus.  

Další příhraniční linkou je spoj Holič – Hodonín, kterou provozuje slovenská společnost SAD 

Trnava. Ta zajišťuje ve všední dny čtyři páry spojů, posílené ve směru na Slovensko o další 

dva autobusy.  

Ačkoliv se nejedná o příhraniční linku, pro příhraniční dopravu bude mít velký význam i spoj 

dopravce SKAND Skalica ze Skalice přes Holič do Kút. Je to z důvodu obsluhy obce 
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Kopčany, která spolupracuje na společné politice cestovního ruchu s moravskou obcí 

Mikulčice, se kterou ji spojuje budoucí zařazení na seznam památek UNESCO.    

Přeshraniční dopravě dále slouží dálkové linky spojující Brno s Trnavou nebo Piešťany se 

zastávkami v Hodoníně, Holíči a Senici v předmětném území. Linky jsou zajišťované různými 

dopravci vždy jedním párem spojů denně.  

Alternativou vlakového spojení Brna s Bratislavou je přímé spojení mezinárodními 

autobusovými linkami. Nejvýznamnějšími dopravci na této trase jsou Student Agency 

a Eurolines, oba dopravci po 5 spojích denně. Všechny spoje po cestě nezastavují na 

předmětném území a využívají přímého spojení po dálnici D2. 

Lze tvrdit, že současný rozsah přeshraniční dopravy pro pravidelné cesty za prací není 

celkově v předmětném území dostačující. Např. chybějící spojení přes hraniční přechod 

Hodonín – Holíč v brzkých ranních a večerních hodinách, které by mohlo být využito 

slovenskými občany zaměstnanými v českém příhraničí. Během dne je dostačující spojení 

s okresními městy Skalica a Senica, byť u některých spojů s přestupem v Holíči.  

Omezené možnosti jsou i na hraničním přechodu Javorník – Vrbovce, kde lze využít pouze 4 

páry vlakových spojů denně z Nového Mesta nad Váhom do Veselí nad Moravou a zpět, 

autobusové spojení zde chybí úplně.  
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Obrázek 2 – Stávající přeshraniční a významné navazující linky 

O něco lepší situace je na vlakovém hraničním přechodě Lanžhot – Brodské, kde lze využít 

návaznosti osobních vlaků z Trnavy a Skalice v Kútách na osobní vlaky / EC vlaky do 

Břeclavi, odkud se lze snadno dostat dál do různých směrů. Během víkendu je návaznost 

horší, ale např. u turistů, u kterých se především předpokládá víkendové využití, není delší 

čekací doba tak výrazný problém jako u denních dojíždějících. 

6.4 Přehled cen příhraničního jízdného, cenové nabídky 
U železniční dopravy je nabídka jízdného poměrně složitá; vedle základních nabídek existuje 

řada relačních slev. Základní jízdné pro cestu přes hranici je poměrně vysoké a cena se liší 

podle toho, jestli je jízdenka kupována v ČR nebo na Slovensku, dále jestli je cestující 

majitelem In-karty Českých drah nebo RailPlus ŽSSK. 

V oblasti relačních slev lze využít cenově výhodné nabídky v rámci tzv. malého pohraničního 

styku mezi stanicemi, které jsou od státních hranic vzdáleny zhruba 40 kilometrů. Jedná se o 

jednoduché odbavení na vnitrostátní jízdenku, která může být vydána formou jednosměrné 
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nebo zpáteční jízdenky platná ve 2. třídě osobních vlaků ČD a ŽŠSK, neplatí tedy ve vlacích 

kategorie EC.  

Obrázek 3 – Cena a čas jízdy v dálkových relacích 

 

Vedle těchto nabídek je možné využít přeshraničního přesahu síťových jízdenek Českých 

drah SONE+ (250 Kč pro 2 dospělé + 3 děti) z ČR také do stanic Kúty a Vrbovce. 

U autobusu linky 910 do Holíče a Skalice platí běžný tarif IDS JMK, pouze na území 

Slovenska se platí v eurech. U dálkových autobusů Brno  – Bratislava a Brno – Trnava jsou 

ceny stanoveny jednotlivými dopravci, obecně lze říct, že jsou výrazně nižší než u železnice. 
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Tabulka 6 – ceny dálkových linek 

 

6.5 Přehled významných pěších tras a významných bodů pro 
turistiku 

Diametrálně jinak jsou česká a slovenská strana zkoumaného území vybavena i z pohledu 

značení turistických tras. Zatímco v české části se nachází poměrně hustá síť turistických 

tras, zpestřena i speciálními trasami, například vinařskými, síť turistických tras na slovenské 

straně je s výjimkou Bielých Karpat je velmi řídká a nesystematická. Rozdíl může být 

způsoben i vyšším turistickým potenciálem českého území. Na Slovensku však je velmi 

špatně značena i potenciálně atraktivní oblast CHKO Záhorie. V jižní části slovenské strany 

území se nenachází značené trasy, jelikož celková úroveň značení turistických tras je na 

Slovensku poměrně nižší, než na našem území, kde je tomuto druhu vyžití pro turisty 

věnováno více péče Klubem českých turistů.  

Poměrně chudá je i nabídka přeshraničních turistických tras, s výjimkou několika tras napříč 

Bílými/Bielými Karpaty neexistují žádná. To může být způsobeno i fyzickými překážkami, 

hlavně řekou Moravou a nedostatečnou turistickou infrastrukturou pro její překonání (lávky, 

pěší mosty,…). Další překážkou, která se projevuje, je dálnice D2, která rozděluje turistické 

trasy i na území České republiky.   

  Student 
Agency Eurolines Železnice Železnice Železnice Autobus Autobus

  Brno - 
Bratislava 

Brno - 
Bratislava

Brno - 
Bratislava

Břeclav - 
Bratislava

Brno - 
Trnava 

Brno - 
Trnava 

Hodonín 
- Trnava

Jednosměrná (Kč) 200 Kč 210 Kč 274 Kč 184 Kč 274 Kč 170 Kč 90 Kč 

Jednosměrná (€) 8,00 € 8,40 € 11,00 € 7,30 € 10,40 € 6,80 € 3,60 € 

Zpáteční (Kč) 390 Kč 380 Kč 547 Kč 368 Kč 574 Kč 340 Kč 180 Kč 

Zpáteční (€) 15,60 € 15,20 € 22,00 € 14,60 € 20,80 € 13,60 € 7,20 € 
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Obrázek 4 – Významné turistické trasy a cíle ve sledované oblasti 

 

6.6 Přehled cyklostezek a významných bodů pro cykloturistiku 
Oblast je díky svému rovinatému či mírně hornatému charakteru a množství místních 

komunikací velmi vhodná pro cykloturistiku. V oblasti je nejvýznamnější cyklotrasa podél 

Baťova kanálu vedoucí z Hodonína až po Kroměříž s dalšími po cestě navazujícími 

vedlejšími cyklotrasami. Hodonínskem prochází dvě páteřní cyklotrasy – Moravská a 

Jantarová a také jihovýchodní příhraniční trasa z Ostravy do Břeclavi. Velkým turistickým 

lákadlem jsou Moravské vinařské stezky, které tvoří deset cyklostezek, z nichž tři prochází 

předmětným územím: Podluží, Mutěnická a Strážnická. 

V Břeclavi, Hodoníně a Veselí nad Moravou se nachází půjčovny kol provozované Českými 

drahami; je zde možnost vypůjčit si kolo v jedné z nich a vrátit ve druhé, využitelnost je však 

poměrně malá. Chybí např. možnost výpůjčky v turisticky atraktivním Mikulově. 

Na Slovensku je poměrně hustá síť cyklotras, vedených však většinou pohlavních tazích 

mezi většími městy regionu. Jedinou významnější cyklostezkou je ta vedoucí Přes Šaštín a 
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Senicu do Myjavy a dále k českým hranicím. Na tu se v Senici napojuje cyklotrasa ze 

Skalice.  

Obrázek 6 – Významné cyklistické trasy v zájmové oblasti 
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7 STÁVAJÍCÍ OBJEM PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY  

7.1 Popis metodiky průzkumu 
Za účelem zjištění stávajících přepravních proudů byl v červnu 2013 proveden průzkum na 

jednotlivých silničních a železničních hraničních přechodech v předmětnému území. 

V období od 5:00 do 21:00 byly ve zvolený pracovní den (úterý 22. 6.) zaznamenávány 

průjezdy vozidel, jejich směr a také charakteristická část registrační značky. Na základě 

těchto údajů byli cestující rozčleněni do kategorie zájmové a ostatní. Na slovenské straně 

byli mezi místní zařazeni cestující z okresů Skalica, Senica, Myjava a Malacky. U vozidel 

z moravské strany hranice byly zařazeny do kategorie místních vozidla s registrační značkou 

kraje Jihomoravského a Zlínského. Vozidla s jinou než výše uvedenou poznávací značkou 

byla zařazena do kategorie ostatní. Součty vozidel příslušných kategorií byly pořizovány 

zvlášť za každou čtvrthodinu.  

U železnice bylo spočteno množství cestujících vystupujících, nastupujících a projíždějících 

mezinárodními vlaky. Vzhledem k obtížné identifikaci cíle cesty cestujícího vlakem nebyli 

rozlišování bylo zařazeni pouze do celkových statistik. 

7.2 Průjezdy osob přes silniční a železniční hraniční přechody – 
celkem 

Celkový počet cestujících přes hranice je poměrně vysoký, ale koncentrovaný na dva 

hraniční přechody. Nejvýznamnějším je přechod po dálnici D2. U těchto cestujících se dá 

předpokládat, že na slovenské straně je jejich cílem většinou Bratislava, či jiná města mimo 

sledovanou oblast. Na české straně bude procento cestujících do sledované oblasti díky 

Brnu vyšší. Druhým významným hraničním přechodem je Hodonín, zde lze naopak 

předpokládat, že cílem cesty v obou směrech jsou vesměs sídla v zájmové oblasti. 

Selektivně zajímavým přechodem je pak železniční trať Břeclav-Kúty. Zde opět nelze 

očekávat vysoké procento cestujících, mířícím do zájmové oblasti, zejména pak ve směru na 

Slovensko. Podíl ostatních hraničních přechodů je pro potřeby práce nevýznamný.  
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Graf 1 – Celkový pohyb cestujících přes hraniční přechody v obou směrech  
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Hodonín Sudoměřice‐Skalica Javorník Lanžhot Dálnice D2 Břeclav_Kúty celkem
 

Jak v případě cest z České republiky na Slovensko, tak i v opačném směru nelze 

jednoznačně vysledovat nějaké trendy pohybu lidí, většinu cestujících tak budou tvořit 

nahodilí cestující a pracovní dojížďka s frekvencí nižší než denní. Překvapivě v obou 

směrem měření vykazují maximum pohybu v odpoledních a večerních hodinách (směrem na 

Slovensko výraznější) . I to značí výrazný podíl nahodilých cestujících.  
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Graf 2 – Celkový pohyb cestujících přes hraniční přechody ve směru ČR - Slovensko 
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Graf 3 – Celkový pohyb cestujících přes hraniční přechody ve směru Slovensko - ČR 
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7.3 Průjezdy osob ve vozidlech ze zájmového území 
V případě cestujících pouze ze zájmového území lze vysledovat nevýraznou dojížďkovou 

vlnu se sedlem v poledních hodinách, ačkoliv i zde výrazně převažuje počet cestujících ve 

večerních hodinách. Pro slovenské cestující je nejvýznamnějším hraničním přechodem 

Hodonín, u moravských žádný výrazně nepřevládá.  

Pokud se podíváme na údaje za jednotlivé státní celky, dojdeme k překvapivému zjištění, že 

v případě cest ze svého státu do druhého vytváří očekávanou ranní dojížďkovou vlnu, ale i 

večerní. V případě opačného směru vytváří pouze večerní vlnu. Každopádně celkový odhad 

pendlujících cestujících bude velmi obtížný a nepůjde o významnou skupinu.  

Graf 4 - Celkový pohyb zájmových cestujících přes hraniční přechody ve směru ČR - 

Slovensko
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Graf 5 - Celkový pohyb zájmových cestujících přes hraniční přechody ve směru 
Slovensko – ČR 
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Graf 6 – Celkový pohyb zájmových cestujících v obou směrech 
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Graf 7 - Celkový pohyb moravských zájmových cestujících přes hraniční přechody ve 
směru ČR - Slovensko 
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Graf 8 - Celkový pohyb moravských zájmových cestujících přes hraniční přechody ve 

směru Slovensko - ČR 
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Graf 9 - Celkový pohyb slovenských zájmových cestujících přes hraniční přechody ve 
směru ČR - Slovensko 
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Graf 10 - Celkový pohyb slovenských zájmových cestujících přes hraniční přechody 

ve směru Slovensko - ČR 
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7.4 Odhad počtu pendlerů ČR – Slovensko 
Pro správný odhad počtu pravidelných dojíždějících za prací (pendlerů) je třeba zaměřit se 

na denní průběh počtu jízd jednotlivých skupin v každém směru zvlášť. Ani v jednom případě 

nelze vysledovat výraznou dojížďkovou vlnu ani v jednom směru. V případě cesty ze země 

původu do druhé země lze v obou případech pozorovat dvě maxima, v ranních a 

odpoledních hodinách, v případě cest na území svého státu pak lze pozorovat vždy večerní 

maximum, ale bez odpovídající ranní vlny v druhém směru. Ranní vlny navíc zasahují až do 

období kolem jedenácté hodiny, což už nelze považovat za období ranní dojížďky za prací.  

Počet pendlerů by se tedy odhadoval velmi složitě a výsledky by byly pouze orientační a 

velmi nepřesné. Celkový počet pendlerů také nebude příliš významný.  

7.5 Počty přepravených osob ze zájmového území dle přechodů 

Tabulka 7 – Počty cestujících přes jednotlivé hraniční přechody 

Hraniční přechod Oba směry ČR -> SK SK -> ČR 
Hodonín - Holič 7 452 3 986 3 466 

Sudoměřice - Skalica 1 287 768 519 
Javorník - Vrbovce 644 332 312 
Lanžhot - Brodské 2 417 1 358 1 059 
D1 2 113 1 048 1 065 

Břeclav - Kúty (žel) 249 86 163 

celkem 14 162 7 578 6 584 

Uvedené údaje jsou platné pro pracovní den. Lze odhadnout, že o víkendu se počty 

cestujících budou pohybovat na úrovni přibližně 65 - 70 % hodnot pracovního dne. 
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8 NÁVRH ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ A OPATŘENÍ 

PODPORUJÍCÍCH TURISTIKU, CYKLOTURISTIKU I 

PRAVIDELNÉ DOJÍŽDĚNÍ 

V současné době je provozována jediná příhraniční linka v rámci IDS JMK mezi Moravou a 

Slovenskem, která zároveň obsluhuje nejpoužívanější hraniční přechod v Hodoníně. Návrhy 

tras se zaměří na další možná rozšíření. Jelikož se nevytváří žádné dojížďkové vlny, 

navrhnuty jsou linky, které v sobě spojují možnost využití jak pro turismus, tak pro pracovní 

dojížďku.   

8.1 Nová linka z Břeclavi přes Kúty do Šaštína 
Tato linka má za cíl podpořit turistický ruch v chráněné krajinné oblasti Zahorie a 

v oblasti soutoku Moravy a Dyje u Lanžhotu.. Těmto oblastem chybí dobré a přímé spojení 

z České republiky i Slovenska. Linka by působila recipročně, pro slovenské turisty by se 

stala dostupnější oblast Mikulovska a Lednicko-Valtického areálu, ať už pomocí návazných 

linek z Břeclavi, nebo pomocí turistických a cyklistických stezek vybíhajících z Břeclavi. 

Trasa využívá přechod Lanžhot – Brodské, který je v současnosti druhý nejvyužívanější 

z pohledu lidí ze zájmové oblasti, dá se tedy předpokládat částečný přechod na veřejnou 

dopravu. Část cestujících pak bude tvořit vyvolaná turistická poptávka.    

 Jelikož se předpokládá využití linky pro dojížďkové i turistické účely, bude 

provozována celoročně s letním víkendovým posílením o jeden pár spojů denně. Ačkoliv 

nebyla vypozorována žádná signifikantní dojížďkou vlna, lze předpokládat zvýšený zájem 

slovenských pracujících, proto je první spoj v pracovních dnech koncipován tak, aby do cíle 

v Břeclavi dojížděl v ranním čase. Z české strany nelze předpokládat vysokou dojížďku do 

práce, proto jsou spoje způsobeny potřebám cestovního ruchu.  

 Všechny linky v obou směrech jsou napojeny jako přestupní na vlakové spojení 

z Brna do Břeclavi. Většina linek pak má možnost přestupu v Lanžhotě na linku 572 do 

Moravské Nové Vsi. Z Břeclavi pak jsou garantovány přestupy na linky do Mikulova, ve 

směru ze Slovenska na autobusové přes Lednici, čímž je zajištěno spojení s dalšími 

atraktivními turistickými cíly.  

 Určitou alternativou by bylo provozování linky pouze v úseku Lanžhot-Šaštín (s 

návazností na autobus linky 572), tato linka by však z důvodu nutnosti dvou přestupů na 

trase Brno-Šaštín byla znevýhodněna oproti individuální automobilové dopravě.  
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Tabulka 8 – Navrhovaný jízdní řád spojů nové linky do Šaštína 
ZÓNA  ZASTÁVKA  PRACOVNÍ DNY SOBOTA + NEDĚLE 
          1.7-31.8.   
           >Brno 8:21 15:21 8:21 12:21 15:21 

           >Mikulov 8:29 15:26 8:29 12:29   

5
7
5
  Břeclav hl.n. 8:30 15:30 8:30 12:30 15:30 

Břeclav, BORS 8:31 15:31 8:31 12:31 15:31 
Břeclav, Pohansko, rozcestí 8:32 15:32 8:32 12:32 15:32 

5
8
5
  Kostice, váha 8:34 15:34 8:34 12:34 15:34 

Lanžhot, obchodní středisko 8:39 15:39 8:39 12:39 15:39 
Lanžhot, autobusové nádraží 8:41 15:41 8:41 12:41 15:41 

           >Moravská Nová Ves 8:55 16:25 8:55 12:48 16:25 

5
9
5
 

Brodské, hr. Přechod 8:49 15:49 8:49 12:49 15:49 
Kúty,,rešt.u Cugu 8:58 15:58 8:58 12:58 15:58 
Kúty,,Dolina 9:02 16:02 9:02 13:02 16:02 
Kúty,,kolónia 9:03 16:03 9:03 13:03 16:03 
Kúty,,žel.st. 9:04 16:04 9:04 13:04 16:04 

6
0
5
 

Čáry, žel.st. 9:10 16:10 9:10 13:10 16:10 
Čary, rázc. 9:15 16:15 9:15 13:15 16:15 
Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 81 9:22 16:22 9:22 13:22 16:22 
Šaštín-Stráže, pošta 9:23 16:23 9:23 13:23 16:23 
Šaštín-Stráže, nám 9:29 16.29 9:29 13:29 16.29 

ZÓNA  ZASTÁVKA  PRACOVNÍ DNY SOBOTA + NEDĚLE 
          1.7-31.8.   

6
0
5
 

Šaštín-Stráže, nám 7:01 16:01 7:16 11:16 15:16 
Šaštín-Stráže, pošta 7:07 16:07 7:22 11:22 15:22 
Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 81 7:08 16:08 7:23 11:23 15:23 
Čary, rázc. 7:15 16:15 7:30 11:30 15:30 
Čáry, žel.st. 7:20 16:20 7:35 11:35 15:35 

5
9
5
 

Kúty,,žel.st. 7:26 16:26 7:41 11:41 15:41 
Kúty,,kolónia 7:27 16:27 7:42 11:42 15:42 
Kúty,,Dolina 7:28 16:28 7:43 11:43 15:43 
Kúty,,rešt.u Cugu 7:32 16:32 7:47 11:47 15:47 
Brodské, hr. Přechod 7:41 16:41 7:56 11:56 15:56 

5
8
5
 

Lanžhot, autobusové nádraží 7:49 16:49 8:04 12:04 16:04 
        >Moravská Nová Ves 7:55 16:55   12:58 16:58 

Lanžhot, obchodní středisko 7:51 16:51 8:06 12:06 16:06 
Kostice, váha 7:56 16:56 8:11 12:11 16:11 

5
7
5
  Břeclav, Pohansko, rozcestí 7:58 16:58 8:13 12:13 16:13 

Břeclav, BORS 7:59 16:59 8:14 12:14 16:14 
Břeclav hl.n. 8:00 17:00 8:15 12:15 16:15 

  

        >Brno 8:15 17:15 8:38 12:38 16:38 
         >Mikulov 8:12 17:12 9:12 13:12 17:12 

                 >Lednice 8:30 17:30 9:30 13:30 17:30 
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Tabulka 9 – Předpokládané náklady na provoz linky 

délka linky 28 km

počet spojů za den 4-6

počet dní provozu 365

počet spojů za rok 1496

počet ujetých km / rok 41 888 km

počet km ujetých nahrazenými spoji / rok 0 km

celkový počet kilometrů navíc / rok 41 888  km

náklady na 1 km 30 Kč

náklady na rok provozu 1 256 640 Kč

min. počet cestujících ve spoji 3

odhad počtu cestujících ročně 25 000

průměrná cena jízdenky 26 Kč

příjmy z jízdného 650 000 Kč

výsledné roční náklady 606 640 Kč

Obrázek 7 – Znázornění nové linky na mapě 
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8.2 Prodloužení linky 930 z Veselí nad Moravou do Myjavy 
V současné době chybí autobusové spojení mezi jižní Moravou a Myjavou. Tento návrh je 

alternativou k vlakové dopravě z Veselí nad Moravou do Myjavy. V případě vlakové dopravy 

došlo v poslední době k výraznému zlepšení co se týče četnosti spojů. V případě nezájmu o 

vlakovou dopravu by pak byla nahradit autobusem dle tohoto návrhu. 

 Myjava je vstupní bránou do východní části CHKO Biele Karpaty, sama pak má značný 

turistický potenciál. Opět se dá předpokládat částečný přechod lidí využívajících individuální 

automobilovou dopravu na tento mód dopravy. 

Navrhované prodloužení by bylo na současnou linku 930 napojeno třemi způsoby. Linky 930, 

které v současné době končí v Javorníku (v jízdním řádu označeny písmenem p) by 

pokračovaly dále po nové trase. Linky, které v současnosti končí před Javorníkem (označeny 

písmenem pJ) by byly prodlouženy do Javorníku a dále po nové trase. Linky, které 

v současnosti pokračují do Dolní Lhoty (označeny písmenem a) by buď byly od Javorníku 

obsluhovány dvěma autobusy, nebo by na základě sčítání cestujících mohlo být v případě 

malého vytížení linky do Dolní Lhoty přistoupeno ke změně konečné dle nového návrhu 

trasy.  

Tabulka 10 – Předpokládané náklady na provoz prodloužení linky 930 

délka linky 23 km

počet spojů za den 6

počet dní provozu 365

počet spojů za rok 2190

počet ujetých km / rok 50 370 km

počet km ujetých nahrazenými spoji / rok 0 km

celkový počet kilometrů navíc / rok 50 370 km

náklady na 1 km 30 Kč

náklady na rok provozu 1 511 100 Kč

min. počet cestujících ve spoji 3

odhad počtu cestujících ročně 30 000

průměrná cena jízdenky 30 Kč

příjmy z jízdného 900 000 Kč

výsledné roční náklady 611 100 Kč
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Tabulka 11 – Navrhovaný jízdní řád spojů prosloužené linky 930 

ZÓNA  ZASTÁVKA  PRACOVNÍ DNY SOBOTA + NEDĚLE 
    p p a a pJ a 

935 Veselí nad Moravou 6:17 13:07 17:47 6:57 13:12 19:07 
945 …             
955 Javorník 6:58 13:50 18:38 7:38 14:03 19:48 

9
5
6
 

Vrbovce,,nám. 7:14 14:06 18:54 7:54 14:19 20:04 
Vrbovce,,Kunčáci 7:20 14:12 19:00 8:00 14:25 20:10 
Vrbovce,,u Sukupov 7:21 14:13 19:01 8:01 14:26 20:11 
Vrbovce,,u Krčkov 7:22 14:14 19:02 8:02 14:27 20:12 
Myjava,,u Junasov Kamenec 7:24 14:16 19:04 8:04 14:29 20:14 
Myjava,,u Junasov Križan 7:25 14:17 19:05 8:05 14:30 20:15 

9
5
7
 

Myjava,,u Junasov Černák 7:26 14:18 19:06 8:06 14:31 20:16 
Myjava,,u Junasov Pavlače 7:28 14:20 19:08 8:08 14:33 20:18 
Myjava,Turá Lúka,Jednota 7:31 14:23 19:11 8:11 14:36 20:21 
Myjava,Turá Lúka,pekáreň 7:33 14:25 19:13 8:13 14:38 20:23 
Myjava,,aut.st. 7:38 14:30 19:18 8:18 14:43 20:28 

ZÓNA  ZASTÁVKA  PRACOVNÍ DNY SOBOTA + NEDĚLE 
    a p p a pJ pJ 

9
5
7
 

Myjava,,aut.st. 6:50 13:26 16:50 7:27 13:27 17:27 
Myjava,Turá Lúka,pekáreň 6:55 13:31 16:55 7:32 13:32 17:32 
Myjava,Turá Lúka,Jednota 6:57 13:33 16:57 7:34 13:34 17:34 
Myjava,,u Junasov Pavlače  7:00 13:36 17:00 7:37 13:37 17:37 
Myjava,,u Junasov Černák 7:02 13:38 17:02 7:39 13:39 17:39 

9
5
6
 

Myjava,,u Junasov Križan 7:03 13:39 17:03 7:40 13:40 17:40 
Myjava,,u Junasov Kamenec 7:04 13:40 17:04 7:41 13:41 17:41 
Vrbovce,,u Krčkov 7:06 13:42 17:06 7:43 13:43 17:43 
Vrbovce,,u Sukupov 7:07 13:43 17:07 7:44 13:44 17:44 
Vrbovce,,Kunčáci 7:08 13:44 17:08 7:45 13:45 17:45 
Vrbovce,,nám. 7:14 13:50 17:14 7:51 13:51 17:51 

935 Javorník 7:30 14:06 17:20 8:07 14:07 18:57 
945 …             
955 Veselí nad Moravou 8:12 14:47 18:17 8:48 14:48 19:38 

               
a  alternativní zakončení linky            

p  prodloužení linky z Javorníku do Myjavy          
pJ  prodloužení linky z Velké n. J. do Myjavy          
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Obrázek 5 – Znázornění nové linky na mapě 

 

 

8.3 Návrh nových opatření spojených s organizací provozu 
a tarifem 

Vzhledem k povaze nových  linek není třeba zavádět speciální nové tarify, provoz si vystačí 

se současnou nabídkou jízdních dokladů IDS JMK. Jedinou změnou je zavedení nových zón 

do IDS JMK.  

8.3.1 Zařazení slovenských obcí do zón IDS JMK 

Platnost zón na slovenské straně bude pouze pro autobusové linky zajíždějící z ČR. 

Pro novou linku do Šaštína jsou zavedeny dvě nové zóny. Zóna 595, která obsluhuje 

zastávky v obcí Kúty a novou zastávku, obsluhující obec Brodské, a zóna 605, která 

obsluhuje obce Čáry a Šaštín.  
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Tabulka 12 – Navrhované zóny mezi Břeclaví a Šaštínem  

      z Břeclavi z Lanžhotu 

zóna obec další obce km počet
zón 

cena 
jízdenky km počet 

zón 
cena 

jízdenky

595 Kúty Brodské 17 3 27 Kč 8 2 25 Kč

605 Šaštín Čáry 29 4 34 Kč 20 3 27 Kč

 

Pro prodloužení linky 903 jsou rovněž zavedeny dvě nové zóny. Zóna 956, která obsluhuje 

obec Vrbovce a dvě samoty ze správního obvodu obce Myjava, a zóna 957, která obsluhuje 

zbývající samoty ze správního obvodu obce Myjava, včetně obce Turá Lúka a samotné obce 

Myjava.  

Tabulka 13 – Navrhované zóny mezi Javorníkem a Myjavou  

      z Veselí n.M. z Javorníku 

zóna obec další obce km počet
zón 

cena 
jízdenky km počet 

zón 
cena 

jízdenky

956 Vrbovce  30 4 34 Kč 10 2 25 Kč

957 Myjava Turá Lúka 43 5 42 Kč 23 3 27 Kč

8.3.2 Zařazení vlakových linek Břeclav -Kúty a Veselí nad Moravou do 

IDS JMK  

Jedná se o jediné regionální mezistátní tratě ve sledovaném území. Zatímco o zařazení tratě 

do Kút se ještě jedná, zařazení tratě do Myjavy je již dojednáno a čeká se pouze na podpis 

smlouvy. Tyto prodloužení tarifu se považují za nejjednodušší a nejefektivnější, neboť linky 

jsou často používány pro cestování do jihomoravské metropole. Pro konkrétní úpravy tarifu 

by se daly použít návrhy z tabulek 12 a 13.  

8.3.3 Zařazení vlakové linky Kúty - Šaštín do IDS JMK   

Zařazení této linky do IDS JMK by bylo dalším logickým krokem po zařazení linky Břeclav – 

Kúty. Už dnes je přestup mezi těmito linkami do patnácti minut a tvoří tedy dobrý takt. Celé 

spojení Břecla- Kúty – Šaštín by pak bylo alternativou k návrhu autobusové linky.  
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8.3.4 Integrace autobusových linek Holič – Hodonín společnosti SAD 

Trnava a Skalica – Kopčany společnosti SKAND Skalica 

Jednání o integraci těchto autobusových linek do IDS JMK již probíhají. U obou linek by pak 

bylo třeba upravit takt, aby na sebe navazovaly v Holiči. Zařazení těchto linek do IDS JMK by 

výrazně zvýšilo dopravní obludnost příhraničních oblastí.  

8.3.5 Zavedení síťové jízdenky Pomoraví 

Jednalo by se o celodenní jízdenku s platností pro 1 dospělou osobu ve všední dny a pro 

dvě dospělé osoby a až tři děti o víkendech a svátcích. Cena jízdenky bude 100 Kč/ 4 €. 

Platnost jízdenky bude v oblasti IDS JMK na Slovensku a v oblasti SO ORP Břeclav, 

Hodonín a Veselí nad Moravou.   

8.3.6 Integrace lodní dopravy na Baťově kanálu do IDS JMK 

Plavbu v současné době provozuje společnost Baťův kanál o.p.s., která i za pomocí dotací 

z EU do infrastruktury Baťova kanálu výrazně investovala. Integrací kanálu do IDS JMK by 

se zvýšil nejen komfort návštěvníku z Jihomoravského kraje, ale i návštěvnost atraktivity díky 

propagaci v rámci jednotné reklamy v rámci IDS JMK.  

V případě integrace lodní dopravy na Baťově kanálu by bylo záhodno obnovit i autobusové 

spojení ze Skalice k přístavišti. Ve Skalici by pak linka navazovala na další integrované linky 

IDS JMK na Slovensku.   

8.4 Výčet nutných stavebních úprav infrastruktury 

V úseku Javorník - Vrbovce budou autobusové linky provozovány nově, tj. v místech, kde 

dosud nejezdí žádná pravidelná autobusová linka. Tento úsek má dostačující parametry pro 

provozování autobusové dopravy a je zahrnut do zimní údržby. 

Na trase Břeclav – Šaštín je v plánu nová zastávka na slovenské straně v blízkosti hranice 

Brodské – hr.p., která má za úkol obsloužit obec Brodské bez nutnosti zajíždět. Obec se 

nachází v docházkové vzdálenosti od zastávky.   
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Tabulka 14 – Úseky nově projížděné autobusovou dopravou, nové zastávky 

  
délka úseku navrhované 

nové zastávky 

úsek ČR SR celkem ČR SR 

Břeclav – Šaštín 0 0 0 0 1

Javorník – Vrbovce 5,3 4,7 10 0 0

8.5 Souhrnné vyčíslení navrhovaných opatření 
Dotace na navrhované projekty a opatření jsou plánovány pro časový horizont tří let, poté by 

měly být nabízeny za nedotovanou cenu nebo jejich financování zajištěno z jiných zdrojů. 

Tabulka 15 – Souhrnné vyčíslení navrhovaných opatření 

Nová dopravní spojení 

  1 rok 3 roky 

Linka Břeclav – Šaštín 606 640 Kč 23 486 € 1 819 920 Kč 70 458 €

Linka 930 – Javorník – Myjava 611 100 Kč 23 659 € 1 833 300 Kč 70 976 €

Autobusové linky celkem 1 217 740 Kč 47 145 € 3 653 220 Kč 141 434 €

Tabulka 16 – Souhrnné vyčíslení navrhovaných opatření bez zahrnutí příjmů z 
jízdného 

Nová dopravní spojení 

  1 rok 3 roky 

Linka Břeclav – Šaštín 1 256 640 Kč 48 650 € 3 769 920 Kč 145 951 €

Linka 930 – Javorník – Myjava 1 511 100 Kč 58 502 € 4 533 300 Kč 175 505 €

Autobusové linky celkem 2 767 740 Kč 107 152 € 8 303 220 Kč 321 456 €

 

Tabulka 17 - Rentabilní počet cestujících na spoj 

Linka 
Prům. cena 
jízdenky 

Počet spojů 
za rok 

Rentabilní počet 
cestujících/spoj 

Nová linka Břeclav ‐ Šaštín  26 1496 32 

Linka 930 Javorník ‐ Myjava  30 2190 23 

 

Tabulka 17 zobrazuje průměrný počet cestujících, který by byl zapotřebí, aby si na sebe linka 

vydělala. U nové linky z Břeclavi do Šaštína je tento počet poměrně vysoký a dá se 
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předpokládat nutnost dotování linky i po uběhnutí tříletého programu. Při dobré propagaci 

trasy by však mohla být tato dotace minimální. V případě dlouhodobé nerentability by se dalo 

uspořit zrušením provozu mimo sezónu, nebo zrušením letního posilového spoje.  

Naopak u prodloužení linky 930 se dá předpokládat při dobré propagaci linky dosažení 

rentabilního počtu cestujících. V opačném případě by šlo uspořit snížením frekvence ze tří 

spojů denně na dva.  

8.6 Problematika nedovolené podpory 

Projekt nevykazuje známky veřejné podpory protože příjemci finančních prostředků – 

dodavatelé - budou vybráni standardními výběrovými řízeními.  

Nejdůležitějším cílem projektu je podpora cestovního ruchu v oblasti.  Nová dopravní spojení 

jsou do jisté míry vedlejším produktem, který přispěje ke zvýšení turistické atraktivity oblasti.  

8.6.1 Nové autobusové linky 

KORDIS JMK bude objednatelem dopravy na podobné úrovni jako např. obce objednávající 

si veřejnou službu. Tržby z uvedených linek budou součástí tržeb IDS JMK a budou podléhat 

standardnímu rozúčtování tržeb. Protože bude dopravce vybrán otevřeným výběrovým 

řízením, nemůže dojít k nerovnováze na trhu. Současně platí, že v uvedené geografické 

oblasti trh s dopravními službami v navrhovaných relacích neexistuje, žádné srovnatelné 

linky nejsou provozovány.  
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9 MARKETINGOVÁ OPATŘENÍ 

Novou linku z Břeclavi do Šaštína je třeba propagovat především v místech s velkou 

turistickou poptávkou, tedy v Brně, Břeclavi, případně dalších bývalých okresních městech 

Jihomoravského kraje. Na Slovensku by se propagace měla zaměřit na pracující 

zdůrazněním nové alternativy cesty do České republiky, především do Břeclavi a do Brna. 

Dále by na Slovensku měla proběhnout propagace spojení do Lednice a Mikulova. 

Prodloužení linky 930 by mělo být opět propagováno především na české straně v centrech 

turistické poptávky (okresní města v čele s Brnem), na Slovenské straně pak v sídlech na 

trase linky.  

V případě obou tras je třeba propagaci linek spojit s propagací regionů, které propojují, tedy 

CHKO Zahorie, východní část CHKO Biele Karpaty a Myjavu.  
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10 HIERARCHIZACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ, DOPORUČENÍ 

DALŠÍHO POSTUPU 

Mají-li být zavedená opatření smysluplná, je třeba, aby si po uplynutí dotačního programu 

našla vlastní zdroj financování. V případě autobusových linek bude třeba zhodnotit význam 

pro turistiku a vzájemné hospodářské vztahy vzhledem k počtu přepravovaných cestujících. 

Pokud bude potvrzen přínos jednotlivých linek pro turistický či hospodářský rozvoj oblasti, 

může být financování zajištěno z jiných zdrojů (např. dotace kraje). 
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11 MOŽNÁ OPATŘENÍ V OBLASTI INFRASTRUKTURY 

11.1 Výstavba nové zastávky Brodské-hraniční přechod 
Nová zastávka by měla být umístěna na křížení silnice E425 a ulice Martina Čulela. Účel 

zastávky je obsluha obce Brodské bez nutnosti zajíždět do obce a tím neúměrně prodlužovat 

trasu a dobu jízdy. Vzhledem k předpokládanému malému provozu na silnici E425 není třeba 

budovat zajížděcí ostrůvek pro autobus. Pro začátek by stačilo místo u silnice označit 

svislým označením zastávky a osadit jednoduchou lavičkou s přístřeškem.  

 


