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V e c     

Stanovisko k požiadavke obce Brodské. 

 

Po doručení vašej požiadavky ohľadne spôsobu a formy zabezpečenia spojenia obce Brodské 

počas konania výluk Vám zasielame stanovisko ŽSR. 

Z dôvodu rekonštrukcie úseku Kúty (mimo) – Kúty št.hr. – Lanžhot začne zhotoviteľ JV ICM 

– Váhostav-sk realizovať kompletnú modernizáciu tohto úseku vrátane demontáže a výstavby nového 

mosta cez rieku Morava. Vychádzajúc z plánu organizácie výstavby vypracovanej projektantom a ním 

zaslaných podkladov, zhotoviteľ nepočíta s vozbou regionálnej dopravy v pohraničnom úseku Kúty – 

Brodské – Lanžhot – (Břeclav) z dôvodu priepustnej výkonnosti tohto úseku.  Doprava sa bude 

realizovať vždy len po jednej nevylúčenej traťovej koľaji a to zníženou rýchlosťou nakoľko na 

vylúčenej koľaji budú prebiehať výlukové práce, ktoré svojim charakterom vyžadujú zníženie 

rýchlosti na 50 km/h z dôvodu bezpečnosti cestujúcich a zamestnancov zhotoviteľa. O hore uvedených 

skutočnostiach sme informovali listom Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., ktorá zabezpečuje 

železničnú osobnú dopravu vo verejnom záujme na tomto úseku. ZSSK, a.s. nás listom požiadala 

o spracovanie cestovného poriadku pre náhradnú autobusovú dopravu pre úsek Kúty - Brodské a späť. 

Čo sa týka medzinárodných vlakov, ktoré zastávkou Brodské prechádzajú v požiadavke dopravcu 

nebola požiadavka na ich zastavovanie. Vzhľadom k dĺžke nástupísk na zastávke v Brodskom 242 m 

pri 1 koľaji a 102 m pri 2 koľaji a stavebnej činnosti t.j. budovanie podchodu atď. nevyhovuje 

zastavovaniu medzinárodných vlakov nakoľko by dochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti cestujúcich pri 

vystupovaní mimo vyvýšené nástupisko. 

ŽSR vníma obavy obyvateľov obce Brodské, že modernizácia tohto úseku prinesie počas 

realizácie nepohodu a diskonfort. Dúfame však, že po ukončení výukovej činnosti sa kultúra 

cestovania, čakania na vlak a prístupové cesty na zastávku výrazne zlepšia čo prispeje k väčšej 

bezpečnosti a spokojnosti  obyvateľov obce Brodské. 

V prílohe prikladáme cestovný poriadok náhradnej autobusovej dopravy, ktorý bude platiť 

počas modernizácie. Polohy náhradnej autobusovej dopravy sú v plnej kompetencii Železničnej 

spoločnosti Slovensko, a.s.  

Trvanie výlukových prác je plánované na dva roky. Po ich skončení je obnovenie regionálnej 

osobnej dopravy plne v kompetencii objednávateľa dopravných výkonov vo verejnom záujme. 

 

 

S pozdravom  

                                                                   

             Bc. Milan Kubiček, v. r. 

        Námestník GR pre prevádzku 
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Príloha: Objednávka náhradnej autobusovej dopravy pre GVD 2021/2022. 

 

 
Telefón 
02/2029 7195 

Fax 
02/2029 2272 

E-mail 
gro410@zsr.sk 

Číslo účtu 
274700-012/0200 

IČO 
0031364501 

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B 

 


