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Úvod 

Činnost organizátora dopravy byla v roce 2005 zaměřena zejména na 

pokračování procesu optimalizace a integrace veřejné dopravy podle 

schváleného plánu. Nemalé úsilí však bylo potřeba věnovat také správě 

nově zavedených integrovaných systémů. 

V tomto smyslu byla také velice důležitá změna způsobu financování 

organizátora, kdy došlo k odlišné formě úhrady činností vykonávaných 

pro Kraj a  činností zajišťujících správu IDS.  

Významné byly také činnosti zajišťující vyšší ekonomiku provozu veřejné 

dopravy a rovněž vlastní výdělečná činnost organizátora, které ve svém 

součtu vedly k značným úsporám, které byly využity ke zkvalitnění 

veřejné dopravy. 

Výše uvedené rozšíření činnosti vyvolalo také potřebu personálního 

posílení o dva nové zaměstnance – viz. organizační struktura Oreda 

v příloze č.1, které také významným způsobem zkvalitnilo činnost 

především v oblasti informací pro cestující veřejnost.  

V souvislosti s přijetím nových zaměstnanců bylo také nutné zajistit 

pronájem dalších dvou kanceláří v sídle společnosti včetně technického 

vybavení. 

V rámci softwarového dovybavení byl zakoupen program ISY BUS pro 

tvorbu a tisk jízdních řádů, který umožňuje daleko efektivnější 

komunikaci s dopravci a dopravním úřadem.  

Vzhledem k velice rozmanité činnosti organizátora bude pro přehlednost 

o jednotlivých aktivitách pojednáno v několika tématických celcích.  
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1. Optimalizace 

Optimalizační práce pokračovaly v roce 2005 na dalších místech 

Královehradeckého kraje. Kromě dokončení optimalizace na Náchodsku 

a jeho propojení s MHD Náchod bylo optimalizováno velké území 

Rychnovska a Kostelecka. 

V železniční dopravě se podařilo úspěšně pokračovat v zavádění taktu 

na další tratě v Královehradeckém kraji. 

Konkrétně se v roce 2005 jednalo o tyto optimalizační kroky :              

• Dokončení optimalizace na Náchodsku, které spočívalo v propojení 

IDS Náchodsko s MHD Náchod. 

• Zavedení přeshraniční dopravy Náchod – Kudowa Zdroj 

• Zavedení taktu v železniční dopravě na tratích č.020, 021, 022, 023, 

026, 031. 

• Optimalizace na území Rychnovska, Kostelecka a měst Dobruška a 

Žamberk. 

Náchodsko – dokončení, propojení s MHD Náchod 

Od 12.12.2004 byl na území severní poloviny Náchodska spouštěn nový 

integrovaný systém IREDO a byla provedena optimalizace dopravy na 

daném území.  

Na základě průběžných výsledků po prvních měsících provozu (nárůst 

tržeb a vývoj prokazatelné ztráty) a dle průběžných požadavků obcí, 

škol, zaměstnavatelů a jednotlivých občanů přistoupila naše společnost 

k dalším úpravám jízdních řádů, které proběhly v březnu 2005. Došlo 

k posílení dopravy, většinou se jednalo o nové školní spoje a zajištění 

dopravy ve večerních hodinách pro pracující ve více směnných 



Zpráva o činnosti OREDO s.r.o.  2005 

 

 

- 4 - 

provozech. Na páteřní lince Broumov – Náchod byly doplněny některé 

nové spoje, zahušťující dopravu po celý den minimálně na 30-ti minutový 

interval. 

Vzhledem k rozhodnutí Rady KHK o vyjmutí spojů provozovaných 

v rámci správních obvodů měst od 1.1.2006 byla u společnosti OREDO 

objednána městem Náchod studie organizace systému MHD Náchod. 

Společnost OREDO vypracovala projekt za 20 000,- Kč, který navrhoval 

řešit dopravu dvěma linkami spojující všechny městské části. Obě linky 

byly navrženy tak, aby jezdily v pravidelných intervalech a jsou zajištěny 

návaznosti na ostatní druhy dopravy. Jedna z linek je protažena do 

polského města Kudowa Zdroj.  

Realizací tohoto návrhu město Náchod  získalo přibližně stejný počet 

spojů MHD, ale došlo ke snížení nákladů z cca 1 200 000 Kč na cca 

820 000 Kč. 

Náchod – Kudowa Zdroj. 

V průběhu první poloviny roku 2005 probíhala jednání mezi OREDEM, 

městem Náchod a dopravcem CDS Náchod ohledně zavedení přeshra-

niční dopravy mezi Náchodem a polským městem Kudowa Zdroj. 

Začátek provozu této linky byl stanoven na 14.5.2005 s provozem 4 párů 

spojů po celý týden. Na území KHK byla ztráta hrazena krajem, v části 

trasy tato linka nahradila stávající linku 640122, nárůst dotačních 

prostředků byl tedy minimální. Díky silné poptávce byla ztráta na lince 

zejména v letní turistické sezóně minimální. V letní sezóně byl navíc 

zaveden pár spojů do Karlova, který je turistickým centrem Gór 

Stolówych. 
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Takt na železnici – tratě č. 020, 021, 022, 023, 026, 047 

Po celý rok 2005 probíhala příprava jízdního řádu ČD. Po zkušenostech 

se zavedením taktové dopravy v centrální části kraje (tratě 031, 041) 

bylo rozhodnuto v tomto procesu pokračovat i na dalších územích. Ve 

spolupráci s odborníky z Českých drah byla taktová doprava navržena 

na trati 020 v úseku Hradec Králové – Choceň a dále na tratích 021 

(Týniště nad Orlicí – Letohrad), 022 (Častolovice – Solnice), 023 

(Doudleby n./O. – Rokytnice v O.h.), 026 (Týniště nad Orlicí – Broumov) 

a 047 (Teplice nad Metují – Trutnov).  

Tratě 020 a 021 tvoří páteř veřejné dopravy ve východní části kraje, na 

těchto tratích byla zavedena doprava zpravidla ve 30-ti minutových 

intervalech.  

Na tratích 022 a 026 byl zaveden hodinový interval vlaků a na tratích 023 

a 047 interval dvouhodinový. Jízdní řád v této podobě byl zaveden 

11.12.2005 a znamenal výrazné posílení dopravy na páteřních tratích a 

zlepšení návazností v přestupních uzlech. 

Naopak na trati 026 v úseku Broumov – Otovice nebyla objednána 

krajem vlaková doprava. Všechny zrušené vlaky zde byly nahrazeny 

autobusy. V tomto případě se jednalo o nejméně vytížený úsek 

železniční trati v Královehradeckém kraji. 

Rychnovsko, Kostelecko, Žamberk a Dobruška 

Projekt Regionální integrovaný dopravní systém v příhraniční oblasti 

Královéhradeckého kraje byl nejrozsáhlejším v uplynulém roce. 

Optimalizace se dotkla cca 2/3 jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou 

a částečně zasahuje až do Hradce Králové a na území Pardubického 

kraje (Žamberk, Ústí nad Orlicí). Optimalizace Rychnovska přinesla: 
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• Došlo k navýšení dopravy, u autobusů cca o 50%, u vlaků cca 8 %. 

Na souběžných trasách drážní a autobusové dopravy byla omezena, 

nebo vyřazena z dotace autobusová doprava. 

• Projekt přinesl úsporu 6 velkých autobusů. Dále se počítá v průběhu 

letošního roku s nasazením celkem 15ti vozidel s menší kapacitou a 

tudíž menšími provozními náklady. 

• Doprava je provozována na většině linek v pravidelném intervalu od 

30-ti do 120-ti minut. Zároveň bylo u některých linek změněno 

trasování a autobusy ve větší míře zajíždějí na nádraží (viz. kapitola 

terminály). Cestujícím je tak umožněno využívat přestupy mezi drážní 

a autobusovou dopravou. 

• Na většině linek je provoz rozšířen až do večerních hodin, cestující se 

tak mají možnost dostat např. i z odpoledních směn ze závodů ve 

Skuhrově nad Bělou, Kvasinkách, Rychnově nad Kněžnou, Vamberku 

a Kostelci nad Orlicí. Posílena byla i doprava o víkendu. 

• Na některých linkách dopravu provozují dva dopravci společně – 

OREDO připravilo souhrnné jízdní řády na výlep. 

• Byl vydán sešitový jízdní řád se všemi vlakovými a autobusovými 

spoji v regionu. 

 

V příloze č.2 jsou znázorněny počty spojů na optimalizovaném území 

Rychnovska. Červené čáry znamenají trasování autobusových linek, 

modré vedení železničních tratí. Čísla na žlutém podkladu jsou údaje o 

počtu spojů na dané železniční trati, na zeleném podkladu o počtu spojů 

na daném úseku autobusových linek.  První číslo v pořadí značí počet 

místních (zastávkových) spojů, druhé počet dálkových (zrychlených) 

spojů v pracovní dny. Čísla za lomítkem značí to samé, ale o víkendu. 
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2. Integrace 

Práce na integraci veřejné dopravy pokračovaly v roce 2005 současně 

s její optimalizací. Dne 6.5.2005 byl schválen dozorčí radou Oredo 

postupný plán integrace území KHK (viz. obr. č.1).  

Integrovaná doprava IREDO byla v roce 2005 rozšířena na území vyzna-

čená zelenou barvou. Fialová území byla již integrována a v roce 2005 

proběhla stabilizace těchto území a zpětné vyhodnocení nově zavede-

ných spojů. 

Obr. č.1 Plán integrace v Královehradeckém kraji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V oblasti integrace byly v roce 2005 splněny následujících body : 

• Dokončení integrace na Náchodsku zaintegrováním zbývajících tří 

dopravců na tomto území (ČD, ČSAD Ústí nad Orlicí, Rubr Hronov). 
• Zaintegrování přeshraniční linky Náchod – Kudowa Zdroj 
• Vytvoření plánu postupné integrace v Královehradeckém kraji. 
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• Zaintegrování téměř všech dopravců na území optimalizovaného 

území Rychnovska, Kostelecka, Dobrušky a Žamberka. 

Náchodsko – dokončení 

V projektu IDS IREDO Náchodsko spuštěném od 12.12.2004 byly 

zaintegrováni dva dopravci – CDS Náchod a P-transport. Veřejná 

doprava na daném území je však zajišťována ještě společnostmi České 

dráhy, ČSAD Ústí nad Orlicí a Rubr Hronov.  

Od 1.3.2005 byly zařazeny do integrace obě dvě linky společnosti ČSAD 

Ústí nad Orlicí, zajišťující dopravní obslužnost na daném území a 

všechny osobní a spěšné vlaky na trati 026 (úsek Náchod – Otovice) a 

047 (úsek Teplice nad Metují – Horní Adršpach). 

Od 14.5.2005 bylo území IDS rozšířeno na území sousedního Polska  - 

spolu se zahájením provozu mezinárodní linky z Náchoda do Kudowy 

Zdroj. Zároveň došlo k tomuto datu k úpravě výše tarifu mezi některými 

zónami. 

Od 12.6.2005 byla zaintegrována linka společnosti Rubr Hronov.  

Od 10.12.2005 jsou zařazeny do integrace i vlaky kategorie R na trati 

č. 026. 

Rychnovsko 

Spolu s přípravou projektu optimalizace veřejné dopravy probíhala také 

příprava na spuštění Integrovaného dopravního systému IREDO 

Rychnovsko. Tento systém byl připraven na stejném principu jako na 

Náchodsku, aby v budoucnu mohlo dojít k jejich vzájemnému propojení. 

Území bylo rozděleno na 64 zón a integrace zasahuje až do Hradce 

Králové a do Pardubického kraje, do oblasti Žamberecka a 

Ústeckorlicka. Samotné spuštění tohoto systému proběhlo od 1.1.2006, 

kdy byl zaveden integrovaný tarif IREDO v regionu Rychnovska 
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s vazbou po železnici do Hradce Králové. Tarif IREDO umožňuje 

vzájemné uznávání jízdních dokladů pěti dopravců. Cestující může na 

jednu jízdenku využít všechny autobusové i železniční spoje. Díky tomu 

bylo při optimalizaci dopravy možné vzájemně propojit vlaky s autobusy 

a odstranit souběhy, neboť cestující již není vázán na jeden druh 

dopravy. 

V integrovaném tarifu IREDO jsou zastávky přiřazeny do zón, mezi nimiž 

platí jednotné jízdné. Cestující může snadno zjistit cenu jízdného 

z tarifních map, které jsou vyvěšeny na každé autobusové i železniční 

zastávce (viz. příloha č.3 – tarifní mapa IREDO pro Hradec Králové). 
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3. Správa systému IDS 

Nově zavedený systém IREDO na Náchodsku, Broumovsku, Hronovsku 

a Policku dospěl v roce 2005 do takové úrovně, že už není nutné činit 

větší zásahy do jízdních řádů. Ovšem i samotná správa systému je velmi 

náročná a v roce 2005 bylo nutné provádět následující činnosti a kroky 

v systému IREDO, ale i v rámci celého systému veřejné dopravy : 

• Získávání údajů a jejich analýza 
• Vyhodnocení nově zavedených spojů 
• Projednávání finanční spoluúčasti obcí na méně využívané spoje 
• Navrhování, projednávání a zapracování změn 
• Vydávání informačních materiálů a jízdních řádů 
• Organizace a realizace přepravních průzkumů 
• Spolupráce na řešení rozsáhlejších výluk ČD 
• Dopravní řešení rozsáhlejších výluk na silnici 
• Zpracování návrhů smluv ve veřejné dopravě 
• Projednávání JŘ ČD regionální a dálkové dopravy 

Získávání údajů a jejich analýza 

Dopravci předkládají každý měsíc vyúčtování dopravní obslužnosti. 

Z těchto údajů se provádí analýza vývoje tržeb na km po jednotlivých 

spojích.  

Dále dopravci na vyžádání zasílají organizátorovi lístky ze strojků. 

V neintegrovaném dopravním systému se na základě vyhodnocovacího 

programu DHV Bus z těchto dat získávají údaje o počtu přepravených 

osob na spojích či linkách a počtu osob v autobuse na daném úseku. 

Tyto výsledky jsou podkladem pro optimalizační činnost. Pro integrovaný 

systém byl vytvořen vyhodnocovací program IREDO. Tento program 
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umožňuje kontrolu vykazovaných tržeb v celém integrovaném systému. 

Dále se z něho získávají údaje o počtu přepravených osob mezi 

jednotlivými zónami. Na základě těchto výsledků se provádí korecke 

systému t.j. rušení či posílení spojů nebo změny jejich časových poloh 

Pro snadnější vyhodnocení výsledků ze sčítání cestujících na území 

integrovaného systému na Náchodsku Oredo vytvořilo vlastní program. 

Na základě výstupů z tohoto programu organizátor vyhodnotil nově 

zavedené spoje. Málo využívané spoje byly po jednání se zástupci obcí 

buď zrušeny nebo si na jejich provoz obce začaly přispívat. 

V příloze č. 4 je uveden výsledek vyúčtování autobusové dopravní 

obslužnosti za rok 2005. 

Spolupráce na řešení rozsáhlejších výluk ČD. 

Společnost OREDO spolupracuje s Českými drahami při přípravě 

rozsáhlejších výluk na železnici. Příkladem je 14-ti denní nepřetržitá 

výluka na přelomu října a listopadu 2005 na trati 032 Jaroměř – Trutnov 

v úseku Trutnov – Malé Svatoňovice, kdy naše společnost navrhla řešení 

neobsluhovat náhradní autobusovou dopravou (NAD) zastávku 

Suchovršice, která je frekvenčně velmi slabá obec a kromě vlakových 

spojů je obsluhována cca 20 páry autobusových spojů. Zvolená trasa 

NAD přes Markoušovice znamenala prodloužení jízdní doby pouze cca 

o 5 minut oproti původně navržené trase přes Úpici, která by přinesla 

zpoždění v délce cca 15 minut. Výluka tak neměla vážnější dopady do 

stability jízdního řádu na trati 032 a na návazných tratích. 

Vydávání informačních materiálů a jízdních řádů 

Na integrovaném území zajišťovalo Oredo při větších změnách jízdních 

řádů tisk informačních letáků, které byly zveřejněny v autobusech a na 

zastávkách a sloužily k předběžné informovanosti cestujících. 
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Pro území Náchodska byl v dubnu 2005 vydán dotisk sešitového 

jízdního řádu, který již obsahoval na společných trasách souhrnné jízdní 

řády, tedy chronologicky řazené spoje zajišťované různými dopravci. 

Jízdní řád obsahoval navíc přípojové řádky, které informují cestující o 

odjezdech návazných spojů. 

Pro nově optimalizované území Rychnovska byl v prosinci 2005 vydán 

jízdní řád podle stejných zásad (autobusové i železniční jízdní řády, 

souhrny pro více dopravců, přípojové řádky) umožňující cestujícím 

snadnou orientaci v nových jízdních řádech. Svázání jednotlivých karet 

pomocí šroubu navíc umožňuje snadnou výměnu jednotlivých listů při 

prováděných změnách. 

Pro rok 2006 předpokládá Oredo rozsáhlejší publikační činnost v oblasti 

jízdních řádů. Bude se jednat zejména o vydání jízdních řádů pro 

jednotlivé spádové oblasti (dle přepravních směrů z Hradce Králové), 

protože se tato forma jízdních řádů osvědčila jako efektivní způsob 

propagace veřejné dopravy. 

Významným zlepšením informačního systému byl návrh OREDA na 

souhrnný jízdní řád pro výlepové plochy, který byl projednán a poté i 

schválen odborem dopravy Krajského úřadu Královehradeckého kraje. 

Obsahuje všechny náležitosti zákonem stanoveného výlepového 

jízdního řádu s tím rozdílem, že obsahuje časově seřazené spoje na 

dané trase zajišťované různými dopravci. Tento jízdní řád přinesl pro 

cestující velké zjednodušení při orientaci na zastávce, protože nabízí 

ucelený přehled o všech spojích existujících na dané trase. 

Organizace a realizace přepravních průzkumů        
V období od 15.10. 2005 do 23.10. 2005 proběhl dosud největší 

přepravní průzkum v integrovaném systému IREDO. Přepravní průzkum 
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sloužil jako podklad pro důkladnou dopravní analýzu systému. Cílem 

průzkumu bylo získání skutečných údajů o počtu nastupujících a 

vystupujících cestujících na jednotlivých zastávkách a kontrola 

dodržování  jízdních řádů u všech autobusových spojů zahrnutých v 

IREDO. Příprava a vlastní organizace přepravního průzkumu byla 

časově náročná. K zajištění personálního pokrytí všech sčítaných spojů 

bylo nutné externě zaměstnat 60 lidí. Kontrola práce sčítačů probíhala za 

dohledu pracovníka Oreda a vyškolených kontrolních pracovníků 

(4 pracovníci). Celkové náklady přepravního průzkumu byly vyčísleny na  

205 000 Kč. 

Zpracování návrhů smluv ve veřejné dopravě 

K termínům zákonných změn jízdních řádů organizátor vypracovává 

návrhy dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby. Tyto dodatky 

jsou tvořeny i během roku z důvodu vzniku objízdných tras či při rušení 

nebo zavádění spojů. Dále vypracovává dodatky ke smlouvě o závazku 

veřejné služby – poskytování žákovského jízdného. Organizátor také 

připravuje smlouvy s obcemi, kde si obce přispívají na málo využívané 

spoje, které by byly jinak zrušeny. Dále zpracovává smlouvy o 

podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO 

včetně příslušných dodatků během roku např. při rozšiřování tohoto 

systému na nové území.  
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4. Ekonomika provozu veřejné dopravy 

Jedním z hlavních úkolů organizátora veřejné dopravy je dbát o co 

nejefektivnější vynakládání prostředků na dopravní obslužnost. V rámci  

opatření zavedených organizátorem bylo v roce 2005 celkem získáno 

17 467 792 Kč, které byly použity v dalších oblastech veřejné dopravy 

Královehradeckého kraje. Jednalo se zejména o následující opatření : 

• Průběžná analýza vývoje tržeb a nákladů 

• Optimalizace veřejné dopravy 

• Odstranění souběhů autobusové dopravy se železniční dopravou 

• Převedení MHD na příslušná města 

• Dopravní řešení objížďky Náchod – Hronov 

• Vlastní výdělečná činnost Oreda 

• Spoluúčast obcí na financování veřejné dopravy 

V následující tabulce jsou uvedeny finanční úspory, které jednotlivé 

projekty přinesly. 

Název projektu úspory v Kč  

Optimalizace veřejné dopravy (Broumovsko) 4 837 306 

Optimalizace veřejné dopravy (Náchodsko) 4 570 455 

Odstranění souběhů autobusové dopravy se železniční dopravou 1 706 363 

Převedení MHD na příslušná města 3 077 016 

Dopravní řešení objížďky Náchod-Hronov 450 000 

Vlastní výdělečná činnost Oreda 2 438 292 

Spoluúčast obcí 388 500 

Celkem 17 467 932  
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Průběžná analýza vývoje tržeb a nákladů 

Dopravci předkládají Oredu měsíčně vyúčtování tržeb a prokazatelné 

ztráty z dopravní obslužnosti. Na základě vyúčtování organizátor provádí 

hodnocení vývoje tržeb na km a prokazatelné ztráty.  Měsíčně se 

analyzují významné změny v tržbách, v případě odlivu cestujících 

z konkrétních spojů organizátor tyto spoje omezí a snaží se zajistit 

spojení cestujícím v časech, které jim více vyhovují. Vývoj prokazatelné 

ztráty se sleduje měsíčně i meziročně a v případě větších nesrovnalostí 

může organizátor tuto situaci neprodleně řešit. 

Optimalizace veřejné dopravy (Broumovsko, Náchodsko) 

V rámci optimalizace na Broumovsku v roce 2005 došlo k navýšení 

ujetých kilometrů veřejné autobusové dopravy na 567 077 km oproti roku 

2003, kdy autobusy najely 308 946 km, což znamenalo celkový nárůst o 

84,55 % kilometrů a výrazné zlepšení obslužnosti v celém regionu. 

V roce 2003 tak činily náklady na tento provoz, při ceně 27,80 Kč/km, 

celkem 8 588 699 Kč. Bez Oredem provedené optimalizace a při 

stávajícím způsobu financování by náklady po tak velkém navýšení 

ujetých kilometrů stouply na 15 764 741 Kč, ale díky optimalizaci a 

novému způsobu financování v IDS činily náklady na Broumovsku 

10 927 435 Kč, čímž došlo k celkové úspoře 4 837 306 Kč. 

Podobně se optimalizovalo území Náchodska a bylo dosaženo celkové 

úspory 4 570 455 Kč.  

Odstranění souběhů autobusové dopravy se železniční dopravou 

V září bylo přistoupeno k analýze a následnému odstranění souběhů 

v úseku Jaroměř – Hradec Králové a Týniště nad Orlicí – Hradec Králo-

vé.  Oba tyto úseky mají vlakové spojení a zároveň zde byla dotovaná 
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autobusová doprava. Odstraněním těchto souběhů došlo k roční úspoře 

ve výši 788 135 Kč na úseku Jaroměř – Hradec Králové a 918 228 Kč na 

úseku Týniště nad Orlicí – Hradec Králové. 

Dopravní řešení objížďky Náchod – Hronov  

Od května do září 2005 probíhala rekonstrukce silnice II/303 v úseku 

Náchod – Velké Poříčí. V období od 7.7.2005 do 30.9.2005 byla pak tato 

silnice uzavřena pro veškerou, tedy i veřejnou dopravu. Jelikož po této 

silnici projede v pracovní dny celkem 110 spojů, většina z nich na páteřní 

lince Náchod – Broumov, připravila společnost OREDO řešení, kdy 

většina místních spojů byla ukončena na zastávce Hronov, žel. stan., 

kde byl zajištěn přestup na vlaky. Jelikož je provoz na této páteřní lince 

zajištěn ve špičce ve čtvrthodinovém intervalu, bylo v úseku Náchod – 

Hronov doobjednáno 21 vlakových spojů. Dálkové spoje byly vedeny 

objízdnou trasou buď přes Slavíkov, nebo Červený Kostelec. Jelikož 

v některých případech došlo ke změnám časových poloh z důvodů 

návaznosti na vlakové spoje, vydala společnost OREDO objížďkový 

jízdní řád v počtu 10 000 kusů, který byl následně distribuován mezi 

cestující veřejnost zdarma. Návrh společnosti Oredo na zajištění dopravy 

v daném úseku autobusovou dopravou s přestupem na vlakovou 

dopravu ušetřil 450 000 Kč oproti původně navrhovanému řešení, aby 

všechny autobusy jezdily objízdnou trasou.    

Vlastní výdě lečná činnost Oreda 

Společnost Oredo vedle své hlavní činnosti, kterou je organizace 

dopravní obslužnosti pro Královéhradecký kraj, získala v roce 2005 

celkem pět externích zakázek, za které vyfakturovala celkem 2 438 292 

Kč. Výsledky z těchto zpracovaných zakázek budou dále moci být přímo 
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využity pro optimalizační činnost v Královéhradeckém kraji. Jednotlivé 

zakázky jsou podrobněji popsány v kapitole č.6 Externí projekty. 

Spoluúčast obcí na financování veřejné dopravy 

Na základě provedené analýzy byly na území IREDA Broumovsko 

vytipovány spoje, které měly za určité období nízké tržby oproti 

předpokladu. Tyto spoje navíc plnily nadstandardní nabídku a tak bylo 

zahájeno jednání s obcemi o možné finanční spoluúčasti na provozování 

těchto spojů. Ve velké míře se jednalo zejména o víkendové spoje. 

Obcím byla nabídnuta spoluúčast v podobě úhrady variabilních nákladů, 

které činí 9,06 Kč za 1km najetý malým autobusem. Obce s tímto 

návrhem souhlasily a tak bylo uspořeno od 1.4.2005 celkem 388 500 Kč. 

Oredo se zavázalo předkládat obcím na jejich požádání všechny 

dostupné statistiky (počty cestujících, nástupy a výstupy na jednotlivých 

zastávkách) u spojů na které daná obec přispívá.   
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5. Rozvoj dopravy 

V rámci rozvoje dopravy přineslo Oredo několik návrhů, které zvýšily 

kvalitu dopravy pro cestující nebo nabídly nové možnosti cestování ať už 

rychlejší spojení nebo pohodlnější přestup z vlakové dopravy na 

autobusovou a naopak. 

V této oblasti se jednalo zejména o následující projekty : 

• Výstavba terminálů na Rychnovsku (Častolovice, Doudleby nad Orlicí) 

• Železniční zastávka Velké Poříčí 

• Přestupní bod v Bezděkově nad Metují, Na Mýtě 

• Studie na zkvalitnění železniční dopravy 

• Vypracování technických a provozních standardů veřejné dopravy 

• Analýza možnosti nasazení nových jednotek Regionova v KHK  

Terminály na Rychnovsku 

Součástí projektu optimalizace jízdních řádů na Rychnovsku byly 

vytipovány hlavní přestupní uzly v kterých by mělo docházet k přestupům 

mezi vlakovou a autobusovou dopravou, ale také mezi vlaky navzájem a 

mezi autobusy navzájem (viz.obr.č.2). Výhledově by měla být zabezpe-

čena možnost kombinace cyklistické a veřejné dopravy (systém Bike and 

Ride), kombinace automobilové a veřejné dopravy (systém Park and 

Ride) a také doplňkové služby cestujícím jakými jsou například 

poskytování občerstvení nebo úschovna zavazadel. 

Návrhy dopravních řešení byly vypracovány Oredem pro terminály 

v Častolovicích a Doudlebách nad Orlicí.  Nákres terminálu v Častolo-

vicích z návrhu vypracovaného Oredem je na obr.č.3. 
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Obr.č.2 Linky zaústěné do sledovaných uzlů jsou vyznačeny na 

následujícím schématu: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3 Nákres terminálu Častolovice navržený Oredem 
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Oba terminály byly zprovozněny 11.prosince 2005. Investorem výstavby 

terminálů byla firma RIDS s.r.o., kterou za účelem realizace investic do 

veřejné dopravy založil Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Rychnov-

sko. Stavby jsou financovány z prostředků Královéhradeckého kraje. 

Výše finančních prostředků vynaložených v roce 2005 činila celkem 

4 000 000 Kč.  

Výstavba terminálů byla zahájena v říjnu 2005 a jejich 1.etapa, kterou 

bylo vybudování zpevněných ploch a nástupišť, byla dokončena v 

naplánovaném termínu 10. prosince 2005. Úplné dokončení obou staveb 

se předpokládá na jaře roku 2006. 

V příloze č.5 a č.6 jsou uvedeny fotografie terminálu v Častolovicích a 

Doudlebách nad Orlicí. 

Železniční zastávka Velké Poříčí 

Společnost OREDO aktivně spolupracovala při kolaudaci vlakové za-

stávky Velké Poříčí. Důvodem byla úplná uzavírka silnice II/303 v úseku 

Náchod – Velké Poříčí (viz. kapitola 4 na straně 16). Tuto zastávku se 

podařilo aktivovat 7.7.2005, tedy přesně v den, kdy začala úplná 

uzavírka silnice II/303. V případě neotevření této zastávky by musela 

společnost Oredo zajistit pro tuto téměř dvou a půl tisícovou obec 

náhradní autobusovou dopravu, která by však byla jak časově, tak 

finančně velice náročná.  

Přestupní bod v Bezděkově  nad Metují,Na Mýtě 

Jeden z nejvýznamnějších přestupních bodů v IDS IREDO Náchodsko 

se nachází na zastávce Bezděkov na Mýtě. Každou hodinu se zde sjíždí 

autobusy ze tří směrů, mezi kterými cestující vzájemně přestupují. Tato 

zastávka však leží mimo obydlené území a nebyl zde žádný přístřešek 

pro cestující. Společnost OREDO proto iniciovala jednání mezí obcí 
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Bezděkov nad Metují a Královehradeckým krajem o možnosti příspěvku 

na stavbu přístřešku pro cestující. Kraj nakonec přispěl částkou  ve výši 

100 000 Kč. 

Analýza možného nasazení jednotek Regionova v KHK. 

Společnost OREDO provedla ve spolupráci s odborníky s Českých drah 

analýzu možnosti nasazení nových jednotek Regionova (viz. obr.č.4) 

v Královehradeckém kraji. Jednou z tratí, kde by tyto nové pohodlné 

soupravy mohly od roku 2007 začít jezdit, je trať Hradec Králové – Jičín 

– Turnov. Oredo ve spolupráci ČD již připravuje projekt na jejich možné 

nasazení. 

Obr.č.4 Jednotka Regionova představena na Brněnském výstavišti 
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 6. Externí projekty 

I v roce 2005 se Oredo podílelo na vypracování několika externích 

projektů, které přinesly finanční prostředky na úhradu značné části 

provozních nákladů společnosti a dále projekty samotné v mnoha přípa-

dech pomohly zkvalitnit veřejnou dopravu v Královehradeckém kraji. 

Mezi nejvýznamnější patřily následující projekty : 

• Spolupráce s Univerzitou Pardubice na vypracování Studie IDS 

Pardubického kraje. 

• Spolupráce na projektu „Regionální integrovaný dopravní systém 

v příhraniční oblasti Královehradeckého kraje“. 

• Návrh dopravního řešení terminálů Častolovice a Doudleby nad Orlicí. 

• Posouzení optimalizačního projektu Šluknovska pro Ústecký kraj. 

• Dopravní studie Finespa 

• Kategorizace železničních tratí 

Spolupráce s Univerzitou Pardubice na vypracování IDS PK 

Společnost Oredo se podílela významnou měrou na řešení studie IDS 

Pardubického kraje. V rámci projektu byla zodpovědná za vypracování 

tarifního systému v celém území  IDS PK včetně řešení vazeb na sou-

sední kraje.  

Dále bylo vypracováno odborné posouzení k následujícím tématům:  

• Harmonizace linek páteře regionální dopravy na hranicích krajů. 

• Precizování sítě IDS PK  – páteřní síť – navazující sítě - lokace pře-

stupních uzlů. 

• Analýza souběhů – definice souběhů. 

• Přestupní uzly: standardizace v oblasti přestupních uzlů.  

• Sjednocení zásad pro přepravní podmínky v rámci IDS PK. 
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• Přibližné odhady růstu počtu cestujících podložené zkušenostmi 

z provádění podobných změn v HK kraji. Odhad vývoje prokazatelné 

ztráty po zavedení IDS PK.  

• Zhodnocení hlavních zlepšení a naopak označení některých 

problémových míst při zavádění IDS PK.  

• Úspornější systém financování veřejné dopravy osob v rámci vytváře-

ného IDS PK. 

• Odhad nákladů na zavedení IDS PK. 

Za spolupráci při řešení studie IDS PK bylo společnosti Oredo vyplaceno 

356 300 Kč. 

Spolupráce na projektu „Regionální integrovaný dopravní systém 

v příhraniční oblasti Královéhradeckého kraje“ 

Tento projekt byl vypracován pro svazek obcí Rychnovska. Projekt 

sloužil jako podklad k žádosti o investiční dotaci na vybudování integro-

vaného dopravního systému na území Rychnovska. Byl zde navrhnut 

nový způsob řešení osobní dopravy, který zahrnuje kromě propojení 

autobusové městské, příměstské a drážní dopravy i dopravu pro potřeby 

sociálních služeb, zdravotnictví. Dále se mimo jiné zabýval novým 

způsobem financování veřejné osobní dopravy  na základě vyššího 

využití různých druhů vozidel, což přináší další nemalé úspory. Z důvodu 

zkvalitnění řízení dopravní obslužnosti na daném území bylo zde 

navrhnuto vytvoření společnosti RIDS s.r.o., která by se, kromě 

organizace dopravy měla podílet na správě odbavovacích a informač-

ních systémů a zároveň by se měla stát správcem investic poskytova-

ných z veřejných zdrojů. Společnost Oredo dále zpracovala návrh 

jízdních řádů včetně oběhů na dané území, které sloužily jako podklad 

pro optimalizaci a integraci daného území pro letošní rok. 
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Návrh dopravního řešení terminálů Častolovice a Doudleby nad Orl. 

Oredo vypracovalo návrh dopravního řešení terminálů Častolovice a 

Doudleby nad Orlicí. 

V Doudlebách byla navržena dvě autobusová stání před nádražní 

budovou, čímž je zajištěn pohodlný přestup mezi vlaky a autobusy. 

Terminál tak zajistí přestup od vlaků z obou směrů, tedy z Hradce 

Králové i Žamberka, na autobusy do Vamberka v časech, kdy nepojede 

přípojný vlak. K terminálu zajíždí také autobusová linka z obcí Krchleby, 

Chleny a Vrbice. 

V Častolovicích byla navržena 4 autobusová stání v netypickém uložení 

(viz. obr.č.3 na str. 19), navržená točna navíc umožní snadné otáčení 

autobusů a zvýší bezpečnost provozu na tomto terminálu. 

K terminálu v Častolovicích zajíždějí autobusové linky z obcí  Olešnice, 

Hřibiny-Ledská, Libel, Třebešov, Černíkovice, Tutleky a Lupenice. 

Začíná zde zcela nová linka do Deštného v Orlických horách, která 

téměř každou hodinu nabízí spojení  do Rychnova nad Kněžnou, Kvasin, 

Skuhrova nad Bělou a Orlických hor. V Častolovicích je vždy návaznost 

od vlaků ze všech směrů, tedy z Hradce Králové, Rychnova nad 

Kněžnou i Žamberka. 

V neposlední řadě je nutno uvést, že společnost Oredo vypracovala pro 

terminály v Častolovicích i Doudlebách nad Orlicí dopravně provozní řád 

a souhrnný odjezdník, který usnadňuje cestujícím orientaci na terminálu. 

Posouzení optimalizačního projektu Šluknovska pro Ústecký kraj 

Společnost Oredo vypracovala posudek na projekt optimalizace 

Šluknovska společnosti IDS a.s. Ten měl zhodnotit zda je tento projekt 

technicky realizovatelný a dobře zpracovaný. Vypracování si zadal 

Ústecký kraj. 
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Dopravní studie Finespa 

Usnesením č. 11/939/2004 Rady Královéhradeckého kraje ze dne 1. 9. 

2004 bylo rozhodnuto o zpracování Studie Integrovaná doprava v 

Královéhradeckém kraji, která byla zadána společnostem ALG-

FINESPA. 

Hlavními cílem dokumentu bylo : 

• ukázat situaci v oblasti veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji; 

• představit některé odlišné scénáře využívané ve veřejné dopravě při 

použití zkušeností z jiných Evropských zemí; 

• navrhnout optimální alternativu způsobu organizace dopravní 

obslužnosti a vybudování integrovaného dopravního systému v 

územním obvodu Královéhradeckého kraje. 

Ve vypracované studie firmou ALG Finespa se vyskytly závažné 

nedostatky a z tohoto  důvodu bylo rozhodnuto zastupitelstvem Králove-

hradeckého kraje o jejím přepracování společností Oredo. 

 Oredo přepracovalo většinu projektu, který má sloužit jako úvodní studie 

k vypracování IDS Královehradeckého kraje. Celková částka za přepra-

cování projektu Finespa byla stanovena na 119 000Kč. 

Kategorizace železničních tratí  

Kategorizace železničních tratí poskytla odborné posouzení významu 

tratí, navrhla její další využití tak, aby byla zajištěna optimální dopravní 

obslužnost potřebná pro rozvoj regionu Královéhradeckého kraje a 

zároveň aby došlo k efektivnímu využívání dotačních prostředků na 

tratích, kde má doprava smysl.  

Schéma v příloze č.7 pak ukazuje doporučené rozdělení traťových úseků 

na jednotlivé kategorie. 
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7. Vývojová, vědecká a osvětová činnost 

Mimo klasické povinnosti organizátora se společnost Oredo zaměřila i na 

oblast vědy, vývoje a v neposlední řadě i osvětové činnosti. Nové 

programy usnadnily ať už konstrukci zónově relačního tarifu u IDS 

Rychnovsko a návrhu IDS PK, tak i následnou analýzu či přípravu 

sčítacích archů pro IREDO Náchodsko. 

V roce 2005 proběhly práce na  těchto projektech : 

• Vývoj software pro konstrukci zónově relačního tarifu. 
• Vývoj software pro vyhodnocení přepravních průzkumů. 
• Spolupráce na strategických dokumentů v dopravě 
• Přednášky a semináře 
• Vydávání tiskových zpráv, tisková konference a osvětová činnost 

Vývoj software pro konstrukci zónově  relačního tarifu 

Byl vytvořen software, který umožňuje snadnou konstrukci tarifu 

integrovaného dopravního systému IREDO pomocí grafického 

znázornění tarifní sítě. Výstup programu umožňuje export dat pro 

odbavovací zařízení dopravců a výpočetní model podstatně snižuje 

paměťovou náročnost pro uložení ceníku. Díky tomu je možné další 

rozšíření IDS IREDO při použití stávajících odbavovacích zařízení 

dopravců. Možným výstupem je i tarifní mapa pro jednotlivé uzly tarifní 

sítě v IDS IREDO. 

Vývoj software pro vyhodnocení přepravních průzkumů 

Byl vyvinut databázový program umožňující vyhledání nevytížených 

spojů a úseků na základě sčítání cestujících. Software umožňuje 
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vyhledání nejméně vytížených spojů, naopak pro zajištění dostatečné 

kapacity také vyhledání nejvíce vytížených spojů. 

Software byl použit pro vyhodnocení sčítání cestujících v říjnu 2005 

v IREDU na Náchodsku,Broumovsku a Policku. Výstupy byly podkladem 

pro případné rušení spoje. 

Tiskové zprávy, komunikace s médii 

V roce 2005 vydalo OREDO celkem 17 tiskových zpráv. Tiskové zprávy 

informují o novinkách ve veřejné dopravě v kraji a slouží tak jako 

reklama služeb veřejné dopravy. Na základě předchozích dobrých 

zkušeností pokračuje spolupráce organizátora s médii a informace 

z vydaných tiskových zpráv jsou úspěšně prezentovány v tisku i v roz-

hlase.  

Mezi nejvýznamnější tiskové zprávy OREDO v roce 2005 patřily: 

• Rozšíření integrovaného dopravního systému IREDO. 

• Informace o objížďce Hronov-Náchod. 

• Návrhy železničního jízdního řádu na tratích v Královéhradeckém 

kraji 

• Porovnání cen individuální a veřejné dopravy. 

• Rozšíření dopravy Náchod-Kudowa Zdrój. 

• Změny ve veřejné dopravě na Rychnovsku. 

Mediálně dobře zvládnuté bylo také informování o zastavení provozu na 

úseku trati Broumov-Otovice. 

Některé zajímavé tiskové zprávy jsou uvedeny v příloze č.8.  
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Příloha č.1 

Organizační struktura  a zaměstnanci OREDO 
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tel. 495 538 524 
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matous@oredo.cz 
tel.: 495 521 838 

Ing. Alena Peitnerová 
analytik 

veřejné dopravy 
peitnerova@oredo.cz 

tel.: 495 538 524 

Ing. David Procházka 
technolog asistent 

prochazka@oredo.cz 
zaměstnán od 1.8.2005 

Ing. Tomáš Jurček 
technolog asistent 
jurcek@oredo.cz 

zaměstnán od 3.5.2004 

Iva Matějíčková 
administrativní pracovník 

bus@oredo.cz 
zaměstnána od 16.3.2004  

Denis Sitora 
technolog asistent 
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zaměstnán od 3.1.2005 

Tomáš Hradecký 
marketing veřejné 

dopravy a informatika 
hradecky@oredo.cz 

zaměstnán od 1.8.2005 
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Příloha č.2 

Počty spojů na optimalizovaném území 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.3 

Tarifní mapa IREDO pro Hradec Králové 
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Příloha č.4 

Výsledky vyúčtování autobusové dopravní obslužnosti za rok 2005. 
 I.-XII. 2005 

  VLAD  žákovské j ízdné 

Dopravce ujeté km 
náklad y 

(27,80Kč/km) 

tržba včetně ŽJ v 

dotované 

dopravě (v Kč) 

prokazatelná ztráta  

(v Kč) 

ztráta ze Ž J     

(v Kč) 

AP Tour s.r.o.  329 035 9 147 173 4 360 792 4 786 381 348 548 
AUDIS BUS s .r.o.  974 863 26 606 536 7 876 633 18 729 903 479 764 

CDS Náchod s.r.o.  1 042 053 24 312 792 13 674 319 10 638 473 2 086 423 
CONNEX Východní Čechy a.s.  1 908 256 53 049 517 23 457 606 29 591 911 2 829 372 
ČSAD Semily s.r.o.  1 823 120 50 682 735 26 305 946 24 376 789 2 169 341 

ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.  1 331 709 36 843 180 20 125 886 16 717 294 2 035 533 
ČSAP N ymbur k s.r.o.  36 091 1 003 330 313 810 689 520 36 112 

FASSATI 19 796 550 329 84 246 466 083 15 272 
KAD Vrchlabí s.r.o.  431 133 11 985 497 6 732 395 5 253 102 967 762 
ORLOBUS a.s.  2 570 566 71 450 191 38 009 152 33 441 039 2 854 286 

OSNADO s.r.o.  3 238 753 90 037 333 55 972 857 34 064 476 4 634 005 
Transcentrum Bus  s.r.o.  91 168 2 534 470 1 295 868 1 238 602 90 211 
P-transport  567 077 10 927 435 5 639 503 5 287 932 575 708 

Rubr 0 0 0 0 202 753 
ČSAD České Budějovice 0 0 0 0 90 747 
ČD v IREDU  0 0 809 702 -809 702   

RUBR v IREDU  0 0 -61 392 61 392   
DpmHK       265 456   
kompenzace za PHM září-prosinec        1 304 424   

celkem 14 363 620 389 130 518 204 597 323 186 103 075 19 415 837 

          
objížďka        729 206   
objížďka u ČD        447 582   
vyrovnání vyúč tování prosince 04       1 173 853   

celkem v roce 2005 v yplaceno       188 453 717 19 415 837 

 

 
celkové vyúčtování za ro k 2005 (v Kč) 207 869 554 
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Příloha č.5 

Pohled na stanoviště a označníky terminálu v Častolovicích 

 

Příloha č.6 

Část stanoviště s označníkem na terminálu v Doudlebách nad Orlicí 
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Příloha č.7 

Doporučené rozdělení traťových úseků na jednotlivé kategorie 

 

Tratě, na nichž bude preferována 

systémová dálková doprava. 

Možná mezinárodní doprava (Hra-

dec Králové -) Trutnov - Walbrzych 

Vysokovská spojka (v plánu). Po vy-

budování bude celá trať Hradec 

Králové – Jaroměř – Náchod –

Hronov – Broumov tratí 1. kategorie 

Tratě 1.kategorie 

Tratě 2.kategorie 

Tratě 3.kategorie 

Tratě 4.kategorie 
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Příloha č.8 
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Závěr 

Výčet předešlých činností ukazuje, jak široká je problematika veřejné 

dopravy a že k jejímu úspěšnému řešení bude potřeba pracovníků se 

stále vyšší odborností, ať už se jedná o problematiku analýzy, 

technologie dopravy, tarifu, odbavení či informačních systémů.  

Dosavadní zkušenosti nám ukazují, že do budoucna bude nutné další 

rozšiřování IDS realizovat formou jednotlivých projektů, včetně příslušné 

finanční analýzy, a jejich realizaci nezahájit před řádným schválením 

příslušnými zastupitelstvy měst a obcí.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat členům dozorčí rady za konstruktivní 

a operativní přístup při řešení předkládaných návrhů, dále členům 

dopravního výboru za podporu návrhů předkládaných Zastupitelstvu, 

odborům dopravy, právnímu, ekonomickému a tiskovému za nezištnou 

spolupráci a v neposlední řadě autobusovým a drážním dopravcům za 

dobrou spolupráci a korektní přístup k řešení problémů.  
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