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Úvod 

Činnost organizátora byla v letech 2010 a 2011 ovlivněna třemi 

zásadními událostmi: 

1) Vítězství ve výběrovém řízení na organizátora veřejné dopravy 

Pardubického kraje od 1. dubna 2010 a z něho plynoucí zadání třech 

základních úkolů 

• Provést optimalizaci v železniční dopravě 

• Provést optimalizaci v autobusové dopravě 

• Zavést zónově-relační tarif na celém území Pardubického kraje 

formou rozšíření IDS IREDO. 

2) Úspěšné podání žádosti v rámci Regionálního operačního programu 

(ROP) na financování projektu „Modernizace odbavovacího systému 

integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje“ 

3) Vstup Pardubického kraje do společnosti OREDO, kde od 1.května 

2011 vlastní 50% podíl. 

Na jaře roku 2010 bylo zřízeno v Pardubicích detašované pracoviště, 

kde postupně nastoupili noví zaměstnanci: Ing. Roman Tesař 

(vyúčtování a správa smluv – nástup od 1. 4. 2010), Ing. Tomáš Záruba 

(technolog veřejné dopravy – nástup od 1. 7. 2010), Ing. Vladimír Mrázek 

(tarif a analýza – nástup od 1. 7. 2010), Ing. Kamil Nenutil (technolog 

veřejné dopravy – nástup od 1. 8. 2010), Ing. Martin Hájek (technolog 

veřejné dopravy – nástup od 1. 9. 2010) a po vstupu Pardubického kraje 
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do OREDA byl druhým jednatelem za Pardubický kraj zvolen 

Ing. Emil Efler (od 1. 6. 2011). Personální obsazení v letech 2010 a 2011 

v Královéhradeckém kraji doznalo pouze jedné změny, kdy od 1. 7. 2011 

slečnu Kateřinu Krejčovou, která odešla na mateřskou dovolenou, 

nahradila v její funkci slečna Ing. Petra Koutská. 

Nová organizační struktura je uvedena v Příloze č. 1. 

Celá činnost organizátora je dále v této zprávě rozdělena do 

devíti oblastí, ve kterých jsou jednotlivé činnosti podrobněji popsány. 
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1. Optimalizace v Královéhradeckém kraji 

V roce 2010 byly všechny síly soustředěny na dlouho očekávanou 

optimalizaci zbylého území Královéhradeckého kraje, která byla 

13. června 2010 spuštěna. Po nutných korekcích v září 2010 byla celá 

optimalizace vyhodnocena v červnu 2011. Kromě tohoto velkého 

projektu proběhlo ještě několik dílčích úprav, která ve svém důsledku 

znamenala výrazná zlepšení pro cestující veřejnost a po ekonomické 

stránce vedla k nemalým finančním úsporám. Jednalo se zejména o 

následující projekty: 

• Optimalizace zbylé části Královéhradeckého kraje 

• Omezení provozu na železniční trati Dobruška – Opočno 

• Změny jízdních řádů v druhé polovině  roku 2010 

• Úpravy projektu optimalizace na základě  vyhodnocení prvního 

roku provozu 

• Změna koncepce na železničních tratích 030 a 031 

• Zavedení malých vozidel v oblasti Novoměstska a Náchodska 

• Radiobusy a jejich využití v Královéhradeckém kraji 

• Úpravy jízdních řádů v souvislosti s optimalizací v Pardubickém 

kraji 

• Změny v autobusové dopravě od prosince 2011 

• Řešení požadavků významných zaměstnavatelů 
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Optimalizace zbylé části Královéhradeckého kraje 

V první polovině roku probíhaly nadále přípravy na spuštění projektu 

optimalizace na území Novoměstska, Jaroměřska, Krkonošska, 

Novobydžovska, Chlumecka a Jičínska. Vzhledem k odložení termínu 

realizace bylo možné návrhy jízdních řádů upravit o další požadavky 

obcí, které došly po původně plánovaném termínu 1. 9. 2009. To však 

znamenalo také úpravu oběhů vozidel a tedy nutnost tuto skutečnost 

znovu projednat s dopravci. 

U některých dopravců došlo rovněž ke změnám na dálkových 

komerčních linkách do Prahy, které jsou součástí některých páteřních 

linek v KHK. Důvodem byl vstup společnosti STUDENT AGENCY na 

trasu Hradec Králové – Praha, kde docházelo k souběhům se stávajícími 

spoji a ke snížení tržeb. V některých případech se jednalo o časové 

posuny spojů, někdy však i o zrušení spojů. To znamenalo velmi 

podstatný zásah do projektu. 

V souvislosti s novým linkovým vedením a vzhledem k navrhovaným 

přestupům mezi autobusovou a drážní dopravou bylo nutné nově zřídit, 

nebo přemístit některé autobusové zastávky. Jednalo se například o 

zastávky v Třebechovicích pod Orebem a v České Skalici. Vzhledem 

k nesouhlasnému stanovisku Police ČR s odbočováním autobusů ze 

silnice III/30815 od Jasenné na silnici II/308 do Královy Lhoty bylo nutné 

také upravit linku Jaroměř – Dobruška a nasadit další vozidlo do systému 

do doby, než došlo k výstavbě kruhové křižovatky (v červnu 2011). 

Situace před a po výstavbě kruhového objezdu je zobrazena 

v Příloze č. 2. 
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Samotné změny jízdních řádů je možno charakterizovat následujícími 

skutečnostmi: 

• Zpravidelnění dopravy na většině linek. 

• Pevné stanovení přestupních uzlů, zavedení návazností ve stejnou 

minutu po celý den. 

• Zlepšení návazností mezi vlaky a autobusy, omezení autobusů na 

trasách souběžných s páteřní železnicí (na tratích 1. a 2. kategorie). 

• Posílení dopravy ve večerních hodinách a o víkendech 

(zaměstnanci ve směnných provozech, v supermarketech, 

volnočasové aktivity). 

Omezení provozu na železniční trati Dobruška – Opočno 

Zásadní omezení provozu na trati 028 Opočno – Dobruška bylo přijato již 

v roce 2009 v souvislosti s redukcí drážní dopravy o 8,5 %. Realizace 

však proběhla v roce 2010, ke změnám v březnu. Byly nahrazeny 

všechny stávající vlakové spoje autobusy a zároveň byl zachován školní, 

frekvenčně nejsilnější vlak z Týniště nad Orlicí s příjezdem do Dobrušky 

v 7:30. Roční náklady na vedení vlaku činily na této trati cca 2 milióny 

korun, náklady na zajištění autobusové dopravy činí cca 500 tis. korun. 

Od června, v rámci optimalizace, byly nahrazeny nově zavedené spoje 

v tomto úseku odklonem průjezdných spojů v trase Dobruška – České 

Meziříčí. Náklady na zajištění náhradní dopravy za vlak jsou tedy nulové. 

Mimořádné změny jízdních řádů v druhé polovině  roku 2010 

Projekt optimalizace a integrace byl spuštěn k 13. 6. 2010. Po jeho 

spuštění bylo nutné vyhodnotit a zapracovat připomínky došlé ze strany 

obcí, či cestujících jako reakce na nově zavedený systém. Také 



Zpráva o činnosti OREDO s.r.o.  2010 a 2011 

 

 

- 9 - 

s dopravci byly řešeny provozní problémy. Došlo tak k mimořádným 

změnám jízdních řádů od 1. 9. a 1. 10. 2010. V těchto dvou termínech 

byla odstraněna většina problémových skutečností.  

Projekt počítal celkem s nasazením cca 30ti vozidel s menší kapacitou. 

V průběhu roku 2010 došlo k nasazení 10ti vozidel. Bylo však nutné 

znovu prověřit všechny uvažované spoje, jelikož vlivem změn jízdních 

řádů došlo v některých případech ke změně přepravních proudů atd.  

Úpravy projektu optimalizace na základě vyhodnocení prvního roku 

provozu 

Na základě rozhodnutí představitelů samosprávy došlo po prvním roce 

provozu k vyhodnocení všech dotovaných spojů z pohledu jejich 

efektivity. Všechny spoje s průměrnou tržbou do 5 Kč/km (celkem se 

jednalo o 1 755 spojů – tabulka č. 1) byly hodnoceny a následně 

rozděleny do 4 kategorií (tabulka č. 2). Spoje byly rozděleny na spoje 

technologické (nájezd, dojezd, přejezd mezi výkony), spoje zajištující 

základní dopravní obslužnost (doprava do škol, na úřady, k lékaři) a na 

spoje zbytné. Ukázka vyhodnocení spojů je uvedena v Příloze č. 3. 

Tabulka č. 1: Počet analyzovaných spojů 

Dopravce Počet spojů 

AP Tour 26 
AUDIS BUS 222 
CDS Náchod 177 
Veolia Transport 219 
BusLine 288 
ČSAD ÚO 104 
KAD Vrchlabí 58 
ORLOBUS 280 
OSNADO 181 
P-transport 173 
CAR Tour 8 
TAD 19 

celkem 1755 
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Tabulka č. 2: Rozdělení spojů s tržbou 0 - 4,99 Kč/km do 4. kategorií 

ZELENĚ OZNAČENÉ SPOJE BY MĚLY BÝT ZACHOVÁNY (TECHNOLOGICKÉ, 

ŠKOLNÍ, ATD.) 

ŽLUTĚ OZNAČENÉ SPOJE MUSÍ BÝT DÁLE ANALYZOVÁNY 

RŮŽOVĚ JSOU VYZNAČENY SPOJE, JENŽ NEDOSAHUJÍ STANOVENÉ HRANICI 

5 KČ/KM, ALE V PŘÍPADĚ JEJICH ZRUŠENÍ BY DOŠLO K PODSTATNÉMU 

ZHORŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI DANÝCH OBCÍ 

ORANŽOVĚ OZNAČENÉ SPOJE MOHOU BÝT ZRUŠENY CELÉ, NEBO V ČÁSTI 

SVÉ TRASY (nebo provozních dní) 

Na základě tohoto hodnocení byla vyčíslena předpokládaná úspora 

v případě zrušení spojů za období od 12. 6. 2011 do 10. 12. 2011 (viz 

tabulka č. 3). Rada Královéhradeckého kraje rozhodla o zrušení 

oranžových spojů a uložila OREDU nadále sledovat vývoj tržeb na 

žlutých spojích. Tím došlo k ročnímu snížení ztráty cca o 8,6 mil. Kč. 

Tabulka č. 3: Předpokládaná úspora zrušením spojů 

  
Zelené 
spoje  

Žluté 
spoje 

Růžové 
spoje 

Oranžové 
spoje 

počet spojů 133 830 6 635 10 281 26 624 

počet km 2 198 557 94 734 103 026 286 653 

prokazatelná 
ztráta [Kč] 

27 246 282  880 653 1 328 325 4 333 363 

Změna koncepce na železničních tratích 030 a 031, posílení rychlé 

železniční dopravy zavedením dalších spěšných vlaků 

Hradec Králové – Trutnov 

Od roku 2005 dochází na významných tratích v Královéhradeckém kraji 

k posilování role železnice, jako páteře systému veřejné dopravy. Na 
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tratích, kde byl postupně zaveden systém střídání vlaků rychlé a pomalé 

vrstvy, docházelo postupně ke zvyšování počtu cestujících. Například na 

trati 032 Jaroměř – Trutnov se zvýšil počet cestujících v některých 

úsecích v průběhu let 2005 – 2011 až o 40%. Přitom zastávkové vlaky 

ve svém obsazení stagnovaly, v mnoha případech došlo k poklesu 

cestujících. Veškerý nárůst se tak realizovat pouze ve vlacích kategorie 

R a Sp. V jízdním řádu, platném od prosince 2011 proto došlo 

k zavedení následujících spěšných vlaků, které v úseku Jaroměř – 

Trutnov nahradily stávající osobní vlaky: 

o Trutnov 7:40 – Hradec Králové 9:00 

o Trutnov 11:40 – Hradec Králové 13:00 

o Trutnov 13:40 – Hradec Králové 15:00 

o Hradec Králové 9:00 – Trutnov 10:20 

o Hradec Králové 13:00 – Trutnov 14:20 

o Hradec Králové 17:00 – Trutnov 18:20 

Spěšné vlaky ujedou trasu Trutnov – Hradec Králové o cca 25 minut 

rychleji, než vlaky osobní a ještě odpadá přestup v Jaroměři. Navíc jsou 

vedeny přímo do Pardubic, kde navazují na vlaky vyšších kategorií 

vedené do většiny významných sídel v České republice. Na tyto vlaky je 

možné přestoupit i z návazných autobusových linek v Jaroměři, České 

Skalici, Červeném Kostelci, Malých Svatoňovicích a Trutnově. 

Zavedení malých vozidel v oblasti Novoměstska a Náchodska 

Na základě rozhodnutí představitelů samosprávy Královéhradeckého 

kraje došlo v prosinci 2010 ke snížení objednávaných výkonů 

od společnosti ORLOBUS a.s. Předmětné výkony nově zajišťovaly 

společnosti CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí, AUDIS BUS a CAR 

TOUR. Došlo tím k nasazení menších vozidel na požadované výkony 
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(například nové částečně nízkopodlažní vozy SOR 8,5 viz Obr. č. 1). 

Společnost ORLOBUS dopravu zajišťovala velkými vozidly, což 

znamenalo pro Královehradecký kraj neefektivní vynakládání prostředků. 

Obr. č. 1: Střední autobus SOR 8,5 společnosti CDS Náchod 

 

Radiobusy a jejich využití v Královéhradeckém kraji 

V průběhu měsíců srpna a září v roce 2011 byl ve spolupráci s dopravci 

AUDIS a P-transport spuštěn pilotní projekt RADIOBUS – spoje vedené 

pouze tehdy, když dojde k jejich telefonické objednávce ze strany 

cestujících (malý autobus jezdící jako RADIOBUS je zobrazen na 

Obr. č. 2). Tento druh dopravy je vhodný na místech s řidším osídlením, 

kde není pravidelná poptávka ze strany cestující veřejnosti. Ve 

spolupráci s dopravci byly vybrány následující spoje: 

o Rychnov nad Kněžnou 19:20 – Zdobnice 20:25 v pracovní dny 

o Zdobnice 20:25 – Rychnov nad Kněžnou 21:05 v pracovní dny 

o Bartošovice v Orl.h. 21:25 – Orlické Záhoří 21:50 v pracovní dny 

o Orlické Záhoří 5:15 – Bartošovice v Orl.h. 5:40 v pracovní dny 

o Rokytnice v Orl.h. 12:05 – Nebeská Rybná 12:20 ve středu 

o Nebeská Rybná 12:20 – Rokytnice v Orl.h. 12:35 ve středu 
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o Broumov 8:20 – Křinice 8:35 v sobotu 

o Křinice 8:35 – Broumov 8:50 v sobotu 

o Broumov 11:20 – Křinice 11:35 v sobotu a neděli 

o Křinice 11:35 – Broumov 11:50 v sobotu a neděli 

Jednalo se zpravidla o spoje, vedené sice v řídce zabydlených 

oblastech, avšak turisticky atraktivních, ať se jedná o oblast Orlických 

hor, či Broumovských stěn. Došlo tedy k tomu, že daný pár spojů 

nevyjížděl tehdy, když si ho nikdo neobjednal (úspora), zároveň ovšem 

na všech spojích došlo k poklesu počtu přepravených osob. Důvodem je 

pravděpodobně skutečnost, že RADIOBUSY nemohou být dle platných 

vyhlášek na oficiálním výlepu a nejsou ani součástí internetového 

vyhledávače. Pro některé cestující tak v podstatě dané spojení 

„neexistuje“, zejména se jedná o občany, kteří v dané obci nebydlí. Na 

jedné straně tedy došlo k částečné úspoře finančních prostředků (případ, 

kdy autobus vůbec nevyjede), na druhé straně naopak došlo k poklesu 

přepravených osob. V konečném důsledku to může znamenat i pokles 

tržeb ve vedeném spoji, který si objednal jeden cestující. Jelikož jiný 

potencionální cestující o spoji na zavolání neví, přepravu realizuje buď 

alternativním způsobem, popřípadě vůbec. 

Obr. č. 2: Malý autobus jako RADIOBUS společnosti P-Transport 
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Změny v autobusové dopravě od prosince 2011 

Společnost ŠKODA AUTO přistoupila v září 2011 k zavedení tzv. 18ti 

směnného provozu, to znamená, že nově byl konec pracovního týdne 

v sobotu ve 22 hodin. Na základě žádosti této společnosti došlo od 

prosince 2011 ke změně jízdních řádů, tak byla zajištěna doprava na 

všechny směny (střídání v 6, 14, 22). V některých případech bylo možné 

zajistit dopravu z požadovaného směru časovým posunem spoje, někdy 

byl zaveden spoj zcela nový. Nakonec se podařilo zajistit komplexní 

nabídku spojení z následujících směrů: 

o Náchod – Nové Město nad Metují – Dobruška 

o Ústí nad Orlicí – Potštejn – Vamberk – Rychnov nad Kněžnou 

o Opočno – Trnov – Byzhradec  

o Dobré – Skuhrov nad Bělou 

o Týniště nad Orlicí – Kostelec nad Orlicí – Tutleky  

o Voděrady – Lično – Černíkovice  

Společnost ŠKODA AUTO na nově zavedené spoje od roku 2012 

částečně přispívá. 

Řešení požadavků významných zaměstnavatelů 

V roce 2011 bylo několik požadavků na úpravu jízdních řádů od 

významných zaměstnavatelů. Jednalo se například o požadavek 

společnosti ŠKODA AUTO (podrobně popsáno předchozím bodě), nebo 

požadavek společnosti ASSA ABLOY na zajištění dopravy z Rychnova 

nad Kněžnou do Týniště nad Orlicí v souvislosti s přesunem části závodu 

z Dlouhé Vsi do Týniště nad Orlicí. 

Společnost OREDO sestavila návrh přepravy zaměstnanců ze 

zájmových míst (zpravidla bydliště) do Týniště nad Orlicí kombinací 
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autobusové a drážní dopravy tak, aby byly v co největší míře využity 

stávající spoje. Pouze ve večerních hodinách pro dopravu z odpolední 

směny by bylo nutné zavést nové spoje. 

Společnost ASSA ABLOY však požadovala možnost speciálního 

odbavení pro své zaměstnance, včetně vlaků (bezplatná přeprava), což 

nebylo možné naplnit. Z tohoto důvodu je doprava plně zajišťována 

smluvní dopravou. 
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2. Optimalizace v Pardubickém kraji 

Po vítězství OREDA ve výběrovém řízení byl zahájen v několika krocích 

optimalizační proces, který ve svém důsledku znamenal výrazné 

vylepšení pro cestující veřejnost. Jednalo se zejména o následující 

kroky: 

• Změny jízdních řádů v souvislosti s optimalizací v Královéhra-

deckém kraji 

• Zavedení autobusové dopravy náhradou za zrušené vlaky na trati 

Chrudim město – Heřmanův Městec 

• Kategorizace železničních tratí 

• Optimalizace drážní dopravy 

• Optimalizace autobusové dopravy 

• Přesahy na hranicích krajů (Královéhradecký, Jihomoravský, 

Olomoucký, Středočeský a Vysočina) 

Zavedení autobusové dopravy náhradou za zrušené vlaky na trati 

Chrudim město – Heřmanův Městec 

Ke 12. prosinci 2010 došlo k zastavení pravidelné osobní dopravy na 

trati Chrudim město – Heřmanův Městec. Příčinou bylo nízké využití 

několika málo zde jezdících vlaků a možnost snadné náhrady těchto 

vlaků autobusy. Na původních autobusových linkách spojujících Chrudim 

a Heřmanův Městec tak byly v pracovní dny přetrasovány některé 

autobusové spoje přes Rozhovice a Klešice, jako náhrada za 

neobjednané vlaky. O víkendu byly zavedeny 3 páry spojů mezi 
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Heřmanovým Městcem a Chrudimí, které nahradily neobjednané vlaky. 

V této souvislosti došlo i ke zrušení několika párů vlaků mezi 

Prachovicemi a Heřmanovým Městcem, což si vyžádalo zřízení 

autobusové zastávky u nádraží v Heřmanově Městci. Sem začaly 

zajíždět vybrané autobusové spoje, aby zajistily návaznost k a od vlaků  

z/do Přelouče. 

Kategorizace železničních tratí 

Posouzení významu stávajících železničních tratí z hlediska jejich využití 

v osobní přepravě má zásadní význam při rozhodování o objednávce 

vlakové dopravy a při plánování investic do infrastruktury. 

Na základě šesti základních hledisek (přepravní proudy stávající, 

přepravní potenciál trati – výhled, technický stav trati, trasování tratě, 

ekonomické hledisko a externí hledisko) byly tratě transparentně 

rozděleny do čtyř kategorií: 

I. Základní páteřní síť regionální dopravy 

II. Rozšířená páteřní síť regionální dopravy 

III. Tratě  místního významu 

IV. Tratě  malého přepravního významu 

Tím se dopředu předešlo různým spekulacím o tzv. „rušení tratí“. Pro 

tratě zařazené do „páteřní sítě“ pak bude existovat transparentní 

zdůvodnění. 

Výsledky kategorizace jsou uvedeny v následující tabulce: 

Pořadí Bodů Délka 
[km] 

Z Do Bodový 
Kvantil: 

1 791 14 Pardubice hl.n. Moravany 100% 

2 767 9 Pardubice-Rosice n.L. Chrudim 97% 
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3 764 20 Pardubice-Rosice n.L. Hradec Králové hl.n. 97% 

4 756 6 Česká Třebová Třebovice v Čechách 96% 

5 747 2 Pardubice hl.n. Pardubice-Rosice n.L. 94% 

6 742 13 Přelouč Pardubice hl.n. 94% 

7 736 4 Chrudim Slatiňany 93% 

8 725 21 Moravany Choceň 92% 

9 706 15 Choceň Ústí n.Orlicí 89% 

10 691 29 Kolín Přelouč 87% 

11 652 8 Třebovice v Čechách Rudoltice v Čechách 82% 

12 636 17 Svitavy Březová n.Svitavou 80% 

13 622 17 Česká Třebová Svitavy 79% 

14 613 10 Březová n.Svitavou Letovice 78% 

15 566 16 Borohrádek Choceň 72% 

16 559 22 Slatiňany Žďárec u Skutče 71% 

17 546 14 Ústí n.Orlicí Letohrad 69% 

18 522 10 Ústí n.Orlicí Česká Třebová 66% 

19 510 9 Choceň Vysoké Mýto město 65% 

20 500 15 Žďárec u Skutče Hlinsko v Čechách 63% 

21 494 21 Letohrad Potštejn 62% 

22 494 13 Hlinsko v Čechách Ždírec nad Doubravou 62% 

23 487 9 Letohrad Jablonné n.Or lic í 62% 

24 475 4 Rudoltice v Čechách Lanškroun 60% 

25 412 26 Rudoltice v Čechách Zábřeh na Moravě 52% 

26 410 9 Moravany Holice 52% 

27 402 18 Polička Čachnov 51% 

28 400 3 Skuteč  Žďárec u Skutče 51% 

29 398 12 Jablonné n.Or lic í Lichkov 50% 

30 363 20 Třebovice v Čechách Moravská Třebová 46% 

31 359 19 Svitavy Polička 45% 

32 337 8 Lichkov Králíky  43% 

33 333 13 Přelouč Heřmanův Městec 42% 

34 258 18 Chrudim Moravany 33% 

35 245 8 Heřmanův Městec Prachovice 31% 
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36 236 9 Holice Borohrádek 30% 

37 227 7 Králíky Moravský Karlov 29% 

38 208 13 Čachnov Skuteč 26% 

39 207 16 Moravská Třebová Chornice 26% 

40 197 15 Vysoké Mýto město Litomyšl 25% 

41 191 13 Chrudim město Heřmanův Městec 24% 

42 160 20 Dolní Lipka Hanušovice 20% 

43 160 12 Chornice Dzbel 20% 

44 158 10 Chornice Velké Opatovice 20% 

45 137 6 Moravský Karlov Štíty 17% 

46 124 9 Třemošnice Žleby 16% 

  1. kategorie 
Více než 90%, zároveň alespoň „6“ z 
přeprav ního modelu. Maximalizovat četnost spojů. 

  2. kategorie 
Alespoň 60% včetně kontrolního 
výpočtu. 

Mírně navýšit četnost spojů. 

  3. kategorie 
Zařazení nejasné, či nepotv rzené 
kontrolním v ýpočtem. 

Zvážit podle místních podmínek, 
zda je vhodné zachovat. 

  4. kategorie 
Nanejvýš 40% v  základním i 
kontrolním v ýpočtu. 

Neobjednávat doprav u v režimu 
ZDO. 

Optimalizace drážní dopravy 

Železniční síť na území Pardubického kraje v sobě skrývá z hlediska 

veřejné dopravy v závazku veřejné služby mnoho výhod: 

o Z větší části nově rekonstruovaná 

o Obvykle v kontextu ČR nadprůměrně rychlá ve srovnání se silniční 

dopravou 

o Z větší části dostatečně kapacitní 

o Koridor hustě obsloužený dálkovou dopravu, kterou Pardubický 

kraj sám nefinancuje 

o Připravováno pořízení moderních vozidel do kraje 
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Tohoto potenciálu je při optimalizaci veřejné dopravy nutné využít. 

Současně však nelze přehlížet také určité nevýhody, které tato síť resp. 

její část z historických důvodů nese: 

o Spolu se Středočeským krajem také největší podíl obtížně 

využitelných úseků lokálních tratí 

o Na části sítě velmi nízké rychlosti 

o V některých případech chybí důležité zastávky, nebo mají vůči 

centru osídlení nevhodnou polohu 

o Intenzivní dálková doprava v některých případech neumožní 

optimální polohy regionálních spojů, nebo je zpomaluje v důsledku 

předjíždění vlaky vyšších kategorií 

Tyto nevýhody je nutné při optimalizaci v maximální možné míře 

odstranit. 

Všechna zásadní opatření, připravovaná v rámci optimalizace veřejné 

dopravy na území Pardubického kraje, byla a jsou průběžně 

konzultována a diskutována se zástupci místní samosprávy všech 

dotčených měst a obcí. Po dokončení koncepční přípravy jednotlivých 

kroků na odborné úrovni byly hlavní zásady optimalizace v lednu 2011 

předloženy k diskusi Radě a Dopravnímu výboru Pardubického kraje. 

Následně, v období od února do května 2011, proběhlo ve dvou až třech 

kolech postupně 30 jednání se zástupci místní samosprávy celkem 60 

měst a obcí Pardubického kraje i bezprostředně dotčených sousedících 

regionů. Došlo k setkání na úrovni politické reprezentace se zástupci 

Olomouckého a Jihomoravského kraje, kde byla vysvětlena stanoviska 

k regionální dopravě na společných úsecích železniční sítě. Všechna 

města a obce v Pardubickém kraji, kterých se připravovaná optimalizace 
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dopravy dotýká, obdržela ze strany Pardubického kraje detailní 

vysvětlení příslušných souvislostí z hlediska dopravně-technologického i 

ekonomického. 

Po následném předložení konceptu náhrady železniční obsluhy 

autobusovou dopravou vyjádřili zástupci samosprávy souhlas 

s navrženými opatřeními, neboť ve většině případů dojde jejich realizací 

ke zkvalitnění dopravní obslužnosti daného sídla. Pouze v několika 

případech bylo nutné přistoupit ke kompromisnímu řešení, kdy byly 

koncepční záměry dopravní optimalizace naplněny jen zčásti či došlo 

k dílčím změnám nově navržených jízdních řádů, a návrhy tak byly 

upraveny do podoby pro jednotlivá města a obce přijatelné. Následovat 

bude postupné projednání komplexního návrhu autobusové dopravní 

obsluhy se všemi obcemi a městy Pardubického kraje, stejně jako 

standardní postup připomínkování Návrhu jízdního řádu na železnici 

z pohledu detailních časových poloh spojů. 

Cíle optimalizace 

o Alespoň udržení pozice veřejné dopravy ve srovnání s dynamicky 

rostoucí dopravou individuální tam, kde je to účelně dosažitelné 

o Podpora zaměstnanosti v regionu 

o Účelné a tedy veřejně i právně obhajitelné nakládání s veřejnými 

prostředky 

o Podpora nejen každodenních cest, ale i turistiky v regionu a 

zvýšení jeho atraktivity 

o Zkrácení cestovní doby (včetně čekání na spoj, přestupů a 

docházky na spoj) většině občanů 

o Koncentrace železnice na roli páteře dopravní obsluhy tam, kde je 

to opodstatněné 
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o Odstranění souběhů autobusové a železniční dopravy, využití 

autobusů zejména v plošné obsluze území jakožto přípojné 

dopravy (kde je to vhodné) 

o Hledání možností zrychlení dopravy 

o Zachování stávajícího objemu finančních prostředků za jejich 

efektivnějšího využití 

Optimalizací veřejné dopravy v Pardubickém kraji rozumíme zcela nové 

komplexní řešení její podoby se snahou o kvalitativní zlepšení z pohledu 

cestujícího. Je třeba ji zásadně odlišovat od pouhých dílčích opatření 

akutní povahy, jejichž cílem bývá okamžitá úspora finančních prostředků 

nebo vyhovění aktuálním požadavkům na změny toho či onoho druhu. 

Společnost OREDO připravuje pro Pardubický kraj optimalizaci prvního 

typu, tedy změny struktury veřejné dopravy, nové linkové vedení, nové 

časové polohy nebo přehodnocení četnosti spojů. Při plánování veřejné 

dopravy je tak vedle účelného využití vozidlového parku doporučeno 

také nové stanovení přestupních uzlů. V tomto ohledu jsou vyhodnoceny 

různé možnosti z hlediska jejich umístění v dopravní sítí, i z pohledu 

časového uspořádání. Případné hodnocení optimalizace tedy nejde 

provádět optikou stávajících dopravních spojení, neboť právě ztráta 

aktuálnosti dosavadní podoby veřejné dopravy v Pardubickém kraji byla 

důvodem k požadavku na její optimalizaci. 

Metody optimalizace 

Při návrhu nového dopravního řešení (organizace veřejné dopravy) byly 

použity některé standardní postupy nebo přibližná vodítka, která jsou zde 

stručně vysvětlena. Základem návrhu dopravní obsluhy území je 

rozdělení páteřních a obslužných linek, které je možné popsat 

následujícími charakteristikami: 
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o Páteří je kapacitní, v rámci možností infrastruktury rychlá doprava, 

která jezdí často, vede v převažujícím směru dojížďky 

o Páteř přímo napojuje pouze významnější sídla a přestupní uzly, 

obsahuje co nejméně dalších přestupů (pro většinu cestujících) 

o Páteří obvykle železnice, popř. rychlé autobusy 

o Obslužné linky jezdí v účelném rozsahu dle konkrétní lokality, 

kterou napojují na páteř 

o Některé obslužné linky jezdí také často, neboť slouží zároveň jako 

páteř nižšího řádu 

o V případě obslužných linek je snaha jezdit dle možností přímo do 

primárního centra dojížďky (zejména dle cest do škol), což ale 

nelze (bez navýšení finančních prostředků) dodržet vždy 

o Přestupní uzly pokud možno v přirozeném cíli obslužných linek 

(systém je potom levnější) 

Podobně významným poznatkem, který má zásadní dopad do sestavy 

linkového vedení nebo návrhu intervalů a časových poloh spojů, je tzv. 

„hodinová hranice dojížďky.“ Ochota k dennímu dojíždění totiž prudce 

klesá přibližně za hranicí jedné hodiny jízdní doby. To se v přístupu ke 

koncepci dopravní obsluhy Pardubického kraje odráží následovně: 

o Do významných cílů denní dojížďky (zejména zaměstnání nebo 

školy vyšších stupňů) je třeba se z většiny území kraje snažit o 

snížení cestovní doby nanejvýš na cca 1 hodinu 

o Rozdělení linek na páteřní a obslužné umožní dosažení tohoto 

času do Pardubic pro větší počet obyvatel (např. Hlinsko, 

Letohradsko), do Brna pak pro Svitavsko, do Hradce Králové pro 

Chrudimsko nebo Přeloučsko 
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Standardním nástrojem dopravního plánování ve vyspělých evropských 

zemích či v regionech České republiky s rozvinutou veřejnou dopravou je 

tzv. ”integrální taktový grafikon” (ITG). ITG znamená jednotné 

uspořádání a vzájemné provázání všech linek veřejné dopravy (bez 

ohledu na její druh) do pravidelně se opakujících přestupních spojení.  

Při jeho použití dochází v dané oblasti obvykle k nárůstu počtu 

cestujících přibližně o 15%, resp. k úměrně nižším úbytkům těchto počtů 

ve srovnání s okolními oblastmi. Hlavními znaky systému, založenému 

na ITG, jsou: 

o Pravidelné intervaly mezi spoji, důsledně stejné minutové polohy i 

stejný interval v průběhu dne 

o Jednotný základní takt v celé síti (železniční i autobusové) pro 

možnost vzájemného efektivního provázání různých linek v 

přestupních uzlech 

o Pravidelně se opakující optimální přípojné vazby více linek v 

taktových uzlech 

o Tzv. ”nulová osa symetrie,” zajišťující funkčnost systému směrem 

TAM i směrem ZPĚT 

o Snadná zapamatovatelnost pro cestující, optimální využití vozidel, 

jednodušší sestava JŘ 

Důsledky optimalizace 

Výše uvedená opatření mají mnoho výhod, avšak jsou s nimi vzhledem k 

omezenému množství financí nutně svázány také některé dílčí 

nevýhody, které však postihují obvykle jiné než většinové skupiny 

cestujících. Mezi nejdiskutovanější nepochybně patří zastavení provozu 

vlaků regionální dopravy na některých traťových úsecích. Ve velké 

většině případů dojde tímto krokem vzhledem k výhodám autobusové 
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dopravy ke zkvalitnění obsluhy daného území, přesto se objevuje větší či 

menší odpor části veřejnosti, a to z více důvodů. Mezi nejčastější patří 

tradiční zvyklosti daného regionu, médii potlačovaná prezentace přínosů 

daného kroku pro dotčený region, popř. osobní újma některých 

jednotlivců například vzhledem k tarifní politice různých dopravců nebo 

jejich osobním preferencím. 

Podobně negativně, i když méně intenzivně, může být vnímána změna 

struktury linkového vedení autobusů. Ukončení provozu přímých spojů z 

malých obcí do krajského či okresních města umožňuje častější vedení 

spojení, byť s přestupem. Lze však očekávat určitý odpor vzhledem 

k narušení tradičního přístupu; ovšem zde bývá největším problémem 

spíše určitá nedůvěra k novému řešení, a v pozdějším období by již ze 

strany cestujících nebyl návrat k původnímu řešení podporován. 

Ukončení přímé obsluhy některých sídel železnicí (nebo páteřní 

autobusovou linkou) jakožto jeden z nejhůře veřejnosti vysvětlitelných 

důsledků dopravní optimalizace vyplývá z následujících skutečností: 

o Obvykle nelze současně tvořit rychlou kapacitní páteř, a zároveň 

všude zastavovat 

o Autobus v kombinaci se zrychleným vlakem je často při zohlednění 

docházky na stanici nebo zastávku vlaku dokonce rychlejší, než 

„přímý“ vlak mimo centrum osídlení 

o Tratě se nestavěly pro plošnou obsluhu, jejich zachování by bylo 

extrémně drahé (například v případě nutnosti nahradit nedosažený 

přípoj jiným spojem, nebo při rezignaci na rychlost spojení a z toho 

plynoucí ztrátu atraktivity pro cestující v hlavním směru) 

V tomto případě patrně nezbývá, než jasně deklarovat, že autobusy 

budou jezdit dlouhodobě, a to i o víkendech. 
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Závěr 

Z řady různých důvodů nelze optimalizaci železniční dopravy 

v Pardubickém kraji považovat za definitivní. Stále bude existovat několik 

úseků, kde železniční doprava postrádá z odborného pohledu 

dlouhodobě smysl, popř. bude trvat podcenění potenciálu některých 

úseků, kde se dosud nepodařilo nabídku železniční dopravy 

odpovídajícím způsobem navýšit. Důvodem je zejména nutnost 

kompromisních řešení při jednání se samosprávami, popř. sousedními 

regiony, nebo problematická situace z hlediska možnosti náhrady 

autobusovou dopravou. I nadále zůstane železnicí přímo obsluhováno 

určité množství lokalit, jejichž dopravní význam je velmi nízký, popř. je 

vhodnější obsloužit je návaznou autobusovou dopravou. Důvody jsou 

obdobné, tj. snaha o dosažení kompromisu, který umožňuje zvýšit 

přijatelnost navržených opatření ze strany veřejnosti. Dopravní řešení 

(podoba jízdního řádu) na některých tratích nebude ani v dalším období 

splňovat požadavky páteřní taktové dopravy z hlediska pravidelnosti 

nebo počtu spojů. V těchto případech je nejčastějším důvodem 

nedostatek vhodných vozidel s dostatečným výkonem nebo maximální 

rychlostí, vliv změn v dálkové dopravě nebo nevyhovující železniční 

infrastruktura. Tyto nedostatky budou odstraňovány postupně, podle 

dalších možností v průběhu následujících let. 

Optimalizace veřejné dopravy je společností OREDO připravována dle 

nejlepších dostupných odborných znalostí a zkušeností v oboru 

architektury dopravní obsluhy území, a klade si za cíl podstatně zvýšit 

kvalitu veřejné dopravy ve směrech, kde bude využita nejvíce 

cestujícími. Přesto může být v některých případech zaznamenáno dílčí 

zhoršení pro některé specifické požadavky, jejichž uspokojení by 
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naplnění deklarovaných cílů optimalizace ekonomicky nebo 

technologicky vylučovalo. Je proto třeba zachovat pevný postoj 

v přechodném období několika měsíců, než se cestující naučí plně 

využívat nově získaných výhod a alternativních řešení. V opačném 

případě by na základě stížností jednotlivců mohlo dojít k předčasnému (a 

nesprávnému) vyhodnocení potřeby návratu do stavu před optimalizací, 

a tedy znehodnocení vynaloženého úsilí a prostředků. Vzhledem 

k omezenému množství finančních prostředků neexistuje způsob, jak 

dosáhnout navýšení rozsahu dopravy v hlavních směrech, aniž by 

současně došlo k omezení počtu spojů nebo nutnosti přestupů v relacích 

méně využívaných. 

Stručný popis objednávky železniční dopravy v Pardubickém kraji pro 

GVD 2011-2012 je uveden v Příloze č. 4. 

Optimalizace autobusové dopravy 

V roce 2010 byly zahájeny práce na provedení optimalizace na celém 

území Pardubického kraje. Jedním z důležitých podkladů k optimalizaci 

byly výsledky analýzy přepravních intenzit a vztahů na linkách a spojích 

veřejné dopravy v Pardubickém kraji, které byly provedeny společností 

Jacobs Consultancy spol. s r.o. Dále se vycházelo z analýzy školní 

dojížďky, došlo k zmapování začátků a konců ve školách.  

Optimalizace spočívala v: 

- maximálním využití vozidel (stanovení oběhů vozidel 

s maximálními denními výkony) 

- nasazení malých vozidel (tam, kde je to možné) 
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- novém způsobu financování (díky úspornějším provozním 

opatřením dochází v konečném důsledku ke snížení ceny 

dopravního výkonu). 

Hlavními zdroji úspor v rámci optimalizace jsou: 

1) Úspora v důsledku použití levnějších vozidel s nižší spotřebou. 

2) Nižší cena dopravního výkonu na jeden km v důsledku vyššího 

využití vozidel. 

3) Absolutní zvýšení tržeb, způsobené přílivem nových cestujících do 

systému. 

V rámci optimalizace došlo k  podstatným změnám v zajištění dopravní 

obslužnosti. Došlo k navýšení nabídky spojů. Byly zaváděny smysluplné 

spoje, u kterých se předpokládala poptávka ze strany cestující veřejnosti.  

Stávající jízdní řády se neměnily několik let. Pokud docházelo ke 

změnám tak se jednalo o drobné změny v časových polohách nebo 

v horším případě o rušení spojů. V některých případech se změny 

jízdních řádů uskutečnily pouze z důvodu zajištění efektivního provozu 

dopravních společností, i když tyto změny vedly ke zhoršení v dopravní 

obslužnosti. V 90. letech došlo k nespravedlivému rušení spojů, kdy byla 

autobusová doprava na mnoha místech zhoršena do té míry, že se stala 

pro většinu cestujících nepoužitelnou. V Pardubickém kraji byla 

nerovnoměrně zajišťována víkendová doprava – některé oblasti byly 

obsluhovány i o víkendu, v jiných víkendová doprava téměř neexistovala. 

Při tvorbě jízdních řádů byla snaha v maximální možné míře zajistit 

propojení jednotlivých autobusových a vlakových linek, a dále zachovat 

stávající časové polohy spojů, které slouží k přepravě žáků do 
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základních škol. V některých případech docházelo v důsledku 

předpokládaného nasazení autobusů s  menší kapacitou i ke změnám v 

linkovém vedení. Někde došlo ke zrušení spoje nebo části spojů, které 

byly minimálně využívány, nebo pro cestující existovala jiná alternativa 

spojení (dochází k odstranění souběhů mezi vlakovou a autobusovou 

dopravou). 

Přesahy na hranicích krajů (Královéhradecký, Jihomoravský, 

Olomoucký, Středočeský a Vysočina) 

Přesahy do Jihomoravského kraje (JMK) 

Styčné body pro řešení návazností byly následující: 

o Olešnice  

o Bohuňov 

o Moravská Chrastová/Březová nad Svitavou 

o Slatina 

o Velké Opatovice 

o Jevíčko 

V celé této oblasti Jihomoravského kraje (okres Blansko) byl zaveden 

integrovaný dopravní systém a s tím i provedena optimalizace dopravy 

již v roce 2004. Systém byl v provozu tedy již několik let a časové polohy 

a trasy linek a spojů byly ustálené. Naopak časové polohy spojů 

navrhované Pardubickým krajem byly dané přípojnými vazbami 

v uzlových bodech Svitavy, Moravská Třebová a Polička. Proběhlo 

několik složitých jednání, týkající se této problematiky a nakonec se 

podařilo nalézt kompromisní řešení přijatelné pro oba kraje i obce. 
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Další problematika se týkala financování. Optimalizace znamenala 

nárůst objemu km a tím i financí vynakládaných na zajištění dopravní 

obslužnosti pro JMK. Podařilo se však dohodnout vznik mezikrajské 

smlouvy o vzájemném financování výkonů. 

Přesahy do Olomouckého kraje (OLK) 

Styčné body pro řešení návazností byly následující: 

o úsek Králíky – Hanušovice 

o Štíty 

o Cotkytle 

o úsek Moravská Třebová – Mohelnice 

o Vranová Lhota 

o Kladky 

o úsek Jaroměřice – Konice 

V prvním a posledním případě se jednalo o nahrazení vlakové dopravy 

na tratích Dolní Lipka – Hanušovice a Chornice – Dzbel, kde se 

vzhledem k velmi nízkému vytížení nově neobjednávala doprava. 

Se zástupci OLK se v první fázi nepodařilo uzavřít mezikrajskou smlouvu 

o financování příhraničních spojů, a tak vzhledem k velmi citlivé 

problematice, kdy se jednalo o náhradu zrušeného vlakového spojení, 

nakonec Pardubický kraj převzal financování nově zavedených spojů na 

území OLK. 
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3. Integrace v Královéhradeckém kraji 

Společně s optimalizací zbylého území Královéhradeckého kraje, byla 

v roce 2010 provedena také tarifní integrace a na celém území byl 

zaveden tarif IREDO. Další významnou změnou byla změna DPH, na 

kterou bylo nutné reagovat změnou ceníku jízdného. Kromě těchto dvou 

zásadních kroků byly zpracovány ještě následující projekty: 

• Integrace západní části Královéhradeckého kraje 

• Integrace MHD Vrchlabí 

• Změna ceníků jízdného od 1. 7. 2011 

• Změna ceníku jízdného od 11. 12. 2011 

Integrace západní části Královéhradeckého kraje od 13. 6. 2010 

Od neděle 13. června 2010 získali cestující možnost využívat tarif 

IREDO na celém území Královéhradeckého kraje. Nově se do IDS 

začlenily autobusové a vlakové spoje celého okresu Jičín a dále 

západních částí okresů Hradec Králové a Trutnov. Počet zón, do nichž 

bylo možno zakoupit jízdenku, stoupl na 392. Několikanásobně se tak 

zvedl počet možných kombinací zón, které musely pojmout odbavovací 

zařízení dopravců. U dopravce CDS Náchod došlo k výměně 

odbavovacích zařízení za nový typ Mikroelektonika USV E, s čímž 

souvisela i úprava inicializačního souboru tarifních dat. Cestující nově 

získali možnost cestovat mezi danou výchozí a cílovou zónou za 

jednotnou cenu, bez připlácení za jízdu s přestupem nebo oklikou. 

O cenách za jízdné ze své zastávky do okolních zón se cestující dozví 

z tarifní mapky, umístěné přímo na označníku dané zastávky. 
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OREDO při každé změně cen připravuje novou verzi tarifní mapky pro 

každou zónu. Tarifní mapka je vytištěna v množství dle počtu označníků 

příslušné zóny a distribuována dopravcům, kteří zajistí její vylepení, 

obvykle v termínu, kdy se zároveň vylepují nové jízdní řády. Aktuální 

mapa platná od 13. června 2010 je uvedena v Příloze č. 5. Snadno lze 

zjistit ceny pro libovolnou kombinaci zón také z tarifního kalkulátoru, 

umístěného na webových stránkách organizátora. 

Integrace MHD Vrchlabí 

Od 1. ledna 2011 došlo k zařazení linky MHD Vrchlabí do IDS IREDO. 

Do odbavovacích zařízení v autobusech MHD byl nahrán tarif IREDO, 

cestující si tak ve Vrchlabí již nemusí kupovat zvlášť jednu jízdenku pro 

spoj MHD a zvlášť druhou jízdenku pro navazující příměstský spoj. 

Jedna jízdenka IREDO až do cíle cesty je cestujícímu vydána již 

v autobuse MHD Vrchlabí. 

Plánek linkového vedení MHD Vrchlabí je uveden v Příloze č. 6. 

Změna ceníků jízdného od 1. 7. a 11. 12. 2011  

K datu 1. července 2011 došlo ke změnám cen pro jednotlivá rozmezí 

tarifních jednic IREDO, určující cenu jízdného mezi zónami. Z důvodu 

dlouhodobě rostoucích cen vstupů, zejména pohonných hmot, došlo 

k průměrnému zvýšení cen jízdného o přibližně 7 %. 

Další změna ceníku IREDO nastala v termínu celostátních změn jízdních 

řádů, který připadl na neděli 11. 12. 2011. Tato změna cen respektovala 

zvýšení DPH z 10 % na 14 %, které nastalo k 1. 1. 2012. Ceny jízdného 

se tak změnily přímo úměrně zvýšení DPH. 
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4. Integrace v Pardubickém kraji 

V roce 2010 byla také zahájena příprava rozšíření tarifu IREDO do 

Pardubického kraje a s tím spojené plné nahrazení současného tarifu 

IDS PK a kilometrického tarifu. V prosinci 2011 byl tarif IREDO úspěšně 

rozšířen na celé území Královéhradeckého a Pardubického kraje. 

Cestující veřejnost tak získala možnost cestovat na jeden jízdní doklad 

v rámci obou krajů, navíc byla do tarifu IREDO pro pravidelné zákazníky 

nově zavedena 90ti denní jízdenka. 

Celá integrace probíhala v letech 2010 a 2011 v následujících krocích: 

• Integrace Pardubického kraje, zavedení tarifu IREDO 

• Integrace MHD Přelouč a MHD Chrudim 

• Školení řidičů v rámci přípravy tarifu IREDO 

• Integrace přeshraniční dopravy. 

• Zavedení 90ti denních jízdenek IREDO 

Integrace Pardubického kraje, zavedení tarifu IREDO 

Zároveň s odlaďováním tarifní sítě Královéhradeckého kraje probíhala od 

poloviny roku 2010 příprava tarifní integrace celého území Pardubického 

kraje do IDS IREDO. Úkolem bylo nahradit ve východní části 

Pardubického kraje kilometrický tarif dopravců zónově-relačním tarifem 

IREDO. V západní části kraje měl být tarifem IREDO nahrazen stávající 

zónový tarif IDS Pardubického kraje (IDS Pk). Příprava přechodu 

zónového tarifu IDS Pk k zónově-relačnímu tarifu IREDO se soustředila 

především na minimalizaci negativních dopadů budoucí změny tarifu na 

cestující. 
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S rozšířením IDS IREDO souvisela také nutnost zabezpečit funkčnost 

odbavovacích zařízení, která musí být kapacitně připravena na výrazné 

navýšení počtu tarifních zón v systému. Již od roku 2010 tedy probíhalo 

ve spolupráci s dopravci a výrobci odbavovacích zařízení testování 

připravenosti zařízení na budoucí systém. 

Klíčovým bodem činnosti organizátora v roce 2011 bylo výrazné 

rozšíření IDS IREDO. Ke dni 11. 12. 2011 došlo k rozšíření IDS IREDO o 

celé území Pardubického kraje, jehož rozloha 4 519 km2 je srovnatelná 

s rozlohou Královéhradeckého kraje. Oblast IDS IREDO byla z důvodů 

spádovosti rozšířena i o několik tarifních zón mimo Pardubický kraj. Po 

jednáních se sousedními kraji došlo k začlenění 8 zón v Olomouckém 

kraji, 3 zón v Jihomoravském kraji, 2 zón ve Středočeském kraji a 1 zóny 

v kraji Vysočina. Po této integraci zahrnovala tarifní síť IREDO celkem 

722 tarifních zón. Oproti minulému období došlo k rozšíření 

integrovaného území a tím i nárůstu počtu tarifních zón téměř o 100 %. 

Tomuto faktu, tedy až čtyřnásobnému nárůstu počtu prvků tarifní matice, 

musela být přizpůsobena odbavovací zařízení, na jejichž testování se 

OREDO po celý rok podílelo. 

Samotnému rozšíření systému IREDO předcházel náročný vývoj a 

optimalizace tarifní sítě. Podklad pro její tvorbu tvořilo linkové vedení a 

částečně i stávající členění zón v dosluhujícím IDS Pk. Přechodem 

k zónově-relačnímu tarifu IREDO došlo v mnoha případech k výrazné 

změně jízdného, dané zejména nižší rozlišovací schopností zónového 

tarifu IDS Pk. Veškeré výraznější změny v ceně jízdného na konkrétních 

relacích bylo nutné podrobně analyzovat, zejména pak z hlediska počtu 

cestujících a vývoje ceny jízdného v čase. Určení finálních cen jízdného 

na nejvýznamnějších relacích předcházela jednání s představiteli 

Pardubického kraje. 
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Na základě rozsáhlých dat o počtu cest na konkrétních relacích byla 

pravidelně zjišťována výtěžnost tarifu i s ohledem na zavedení časového 

jízdného. K návrhům cen se mohli v jisté míře vyjádřit i samosprávy obcí 

a na základě jejich připomínek docházelo k finalizaci tarifní sítě. Za 

nejvýznamnější rozšíření tarifu IREDO lze pokládat zavedení 

devadesátidenních časových jízdenek IREDO, prodávaných na 

pokladnách Českých drah. 

Aktuální mapa platná od 11. prosince 2011 je uvedena v Příloze č. 7. 

Tarifní mapy pro celé území IREDA se z důvodu lepší čitelnosti poprvé 

externě tiskly na větší formát než A3. Tyto velké mapy byly umístěny na 

hlavních zastávkách v obou krajích, aby cestujícím poskytly komplexní 

informaci o cenách v IDS IREDO. Na méně významných zastávkách byly 

umístěny mapky formátu A3 a na malých zastávkách mapky formátu A4. 

Integrace MHD Přelouč a MHD Chrudim 

Prvním městem v Pardubickém kraji, které plně začlenilo linky MHD do 

IREDO, byla Přelouč. Od 11. 12. 2011 jsou na této lince uznávány a 

vydávány jízdní doklady IREDO. Tento integrační krok vítají zejména 

cestující dojíždějící vlakem. V navazujících spojích MHD jsou na 

jízdenku IREDO odbaveni bez nutnosti platit další jízdné. Zároveň však 

byla na lince MHD dle požadavku města zachována cena jízdného po 

Přelouči, která i po integraci činí 5 Kč. 

K částečné formě integrace městské hromadné dopravy došlo také 

v městě Chrudim. Po vytvoření studie modelující dopady plné integrace 

na tržby v MHD a jejím předložení představitelům města došlo ke 

kompromisní variantě integrace. Na linkách MHD jsou akceptováni a 

bezplatně přepravováni cestující s libovolnou časovou jízdenkou IREDO 

s výchozí nebo cílovou zónou Chrudim. 
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Školení řidičů v rámci přípravy tarifu IREDO 

Před zavedením tarifu IREDO na nové území bylo provedeno školení 

řidičů, působících v nově začleňovaných oblastech. Řidiči byli seznámeni 

zejména s novým způsobem odbavení a s novou nabídkou tarifních 

produktů tak, aby již od spuštění systému byli schopni korektního 

odbavování cestujících. Stejný postup byl následně uplatněn před 

koncem roku 2011 při proškolování řidičů v Pardubickém kraji. Oredo 

připravilo brožuru, obsahující znění Tarifu IREDO a Smluvních 

přepravních podmínek IREDO, dále zařazení zastávek do zón a další 

potřebné informace. Tuto brožuru mají řidiči v autobusech k dispozici, 

stejně jako tarifní mapky s čísly zón. 

Ukázka brožury vydávané pro řidiče a obsluhu vlaků společností ČD a 

VIAMONT je uvedena v Příloze č. 8. 
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5. Správa systému IDS 

Neustále se rozšiřující systém integrované dopravy klade samozřejmě  

stále větší nároky na jeho aktualizaci a další rozvoj. S rostoucí 

informovaností o činnosti OREDA rostly také požadavky ze strany 

samospráv a dopravních institucí, které bylo nutno řešit. V rámci správy 

systému IDS se jednalo v letech 2010 a 2011 zejména o následující 

činnosti: 

• Získávání údajů a jejich analýza 

• Průběžné vyhodnocování výtěžnosti spojů 

• Navrhování, projednávání a zapracování požadovaných změn 

• Vydávání informačních materiálů a jízdních řádů 

• Dopravní řešení rozsáhlejších uzavírek na silnici 

• Zpracování návrhů smluv ve veřejné dopravě 

• Příprava aktualizovaného dodatku smlouvy s ČD a.s. 

• Příprava dodatků smluv s autobusovými dopravci 

• Projednávání JŘ ČD regionální a dálkové dopravy 

• Klíčování tržeb v IDS 

• Schvalování jízdních řádů v IDS a vypracování stanovisek 

k žádostem o licence 

• Vyřizování připomínek občanů a samospráv 

• Výroba souhrnných jízdních řádů na výlepy a webové stránky 
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Vydávání informačních materiálů a jízdních řádů 

V letech 2010 a 2011 byly opět vydávány informační materiály pro 

širokou cestující veřejnost. 

Za zmínku stojí zejména sešitové jízdní řády, které byly pro rok 2010 

vydávány dvakrát. Nejprve při změnách v prosinci 2009 

(viz. Příloha č. 9) a poté společně s provedenou optimalizací i 

v červnu 2010 (viz. Příloha č. 10). Bohužel v době elektronických 

informačních technologií postupně klesal i samotný prodej sešitových 

jízdních řádů, a proto také pro rok 2011 sešitové jízdní řády vydány 

nebyly. Tento krok přinesl menší problémy převážně starším občanů, 

které však OREDO vyřešilo nabídkou zaslání konkrétních jízdních řádů, 

všem kteří o jízdní řád projevili zájem. Další možnou náhradou za 

sešitové jízdní řády mohou být v dalších letech odjezdníky, které 

OREDO pro některé obce tvoří. 

V Pardubickém kraji byly v roce 2011 vydány zejména materiály, které 

cestující veřejnost informovaly o připravovaných dopravních a tarifních 

změnách. Do vozidel ČD byly například umístěny plakáty informující o 

rozšíření IDS IREDO (viz. Příloha č. 11) nebo v autobusech byly 

rozdávány brožury, které přinesly odpověď na mnoho otázek cestujících. 

(viz. Příloha č. 12) 

Dopravní řešení rozsáhlejších uzavírek na silnici 

Uzavírka Častolovice – Solnice II/318 a II/321 

Tato uzavírka se dotkla linek, směřujících do Solnice a Kvasin. Tyto linky 

zajišťují dopravu do ŠKODY AUTO a bylo tedy nutné zachovat časy 

dojezdů a odjezdů v Kvasinách. To znamenalo v případě prodloužení 

jízdních dob vlivem objízdné trasy upravovat i časy návazných spojů. 
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Uzavírka Meziměstí – Teplice nad Metují a Zdoňov III/3023 a III/30111 

Uzavírka silnice v úseku probíhala na několik etap (celková délka 

rekonstruovaného úseku byla cca 10 km) a jízdní řád musel být 

zpracován ve více variantách. V době konání uzavírky došlo i ke 

změnám jízdních řádů v červnu, kdy došlo na této lince k zásadnější 

změně, což znamenalo taktéž zpracovat dvojí verzi. Pro obsluhu obcí 

Vernéřovice a Bohdašín byly vedeny speciální spoje, které si vyžádaly 

nasazení speciálního autobusu. 

Uzavírka silnice III/30118 ve Stárkově 

Délka uzavřeného úseku činila 1 km, objízdná trasa 15 km. Původně se 

uvažovalo o nasazení dalšího vozidla do systému, nakonec se 

přistoupilo ke změně trasování u vybraných spojů, zpravidla 

nájezdových, resp. dojezdových, tak aby důležitější spoje z daného páru 

měly zachované původní trasování přes Horní Dřevíč, resp. Rokytník. 

Došlo tím ke zvýšení docházkové vzdálenosti cestujících ve Stárkově.   

Uzavírka Nové Město nad Metují – ulice pod Hradbami III/28522 

Značně komplikovaná 6 měsíců trvající uzavírka znamenala rozdělení 

stávající linky Nové Město nad Metují – Jestřebí – Mezilesí – Dobřany 

v Orl.h. na 2 ramena Nové Město nad Metují – Mezilesí – Jestřebí a 

Nové Město nad Metují – Dobřany v Orl.h. a musel by být nasazen další 

autobus do systému. Podařilo se však dohodnout možnost používat 

místní komunikaci Libchyně – Blažkov a tím bylo možné zachovat jedno 

rameno na lince a nemusel být nasazen další vůz do systému.  

Uzavírka silnice II/310 v Sedloňově 

Řešení samotné uzavírky této silnice nebylo příliš komplikované. 

V průběhu této uzavírky však došlo ke dvěma dalším neplánovým 
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uzavírkám, kdy se mezi obcemi Sedloňov a Bystré po prudkých deštích 

utrhla část silnice. Druhou mimořádnou událostí bylo vyhlášení 

havarijního stavu na silnici I/14. 

Uzavírka Nové Město nad Metují – Husovo náměstí I/14 

V tomto úseku jsou vedeny 3 linky, směřující z Nového Města nad Metují 

do různých oblastí Orlických hor. U linky Nové Město nad Metují – 

Deštné v Orlických horách došlo při souběhu 3 uzavírek (z toho 2 

neplánovaných) k prodloužení trasy o 15 km, což mělo zásadní vliv na 

včasnost spojů a návaznosti v přestupních bodech (Bačetín, Ohnišov, 

Nové Město nad Metují, Dobruška). Jelikož se jednalo o 

nepředpokládané události, objížďkový jízdní řád byl zpracován až po 

několika týdnech. Bylo nutné změnit oběhy více jak 10 vozidel, upravit 

trasy spojů, tak aby byl vliv co nejmenší. Přesto docházelo na některých 

spojích ke zpoždění, které ovlivňovalo např. včasný příchod do škol. 

Neplánovaná uzavírka – Dvůr Králové, Legionářská 

K neplánované uzavírce silniční komunikace Dvůr Králové, Legionářská, 

došlo po nečekaných komplikacích při rekonstrukci inženýrských sítí. 

V pondělí 14. června 2010 (několik dní po zahájení provozu systému 

IREDO podle nově optimalizovaných jízdních řádů) musela být nečekaně 

uzavřena ulice Legionářská, která je hlavní dopravní tepnou v centru  

Úplná uzavírka Legionářské ulice trvala déle než měsíc od 14. 6. – do 

25. 7. 2010 

Na situaci bylo třeba reagovat rychle ihned po zahájení uzavírky a to i 

přes obrovské množství jiných akutních úkolů spojených se začátkem 

provozu IDS IREDO na velké části Královéhradeckého kraje: 

o 15. 6. jsme byli informováni o nečekané uzavírce. 
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o 16. 6., byl zpracován a s dopravci projednán objížďkový jízdní řád.  

o Ve stejný den v podvečer byly ve Dvoře Králové nad Labem 

dopravcem vylepeny objížďkové jízdní řády a organizátorem 

připraveny a na zastávkách rozmístěny výrazné informační letáky o 

změně. 

o Připravená změna vstoupila v platnost 17. 6. a znovu tak byla 

zajištěna funkčnost optimalizovaného dopravního systému. 

Spoje na páteřní trase Dvůr Králové – Hostinné – Vrchlabí byly 

přetrasovány po zcela nové trase po nábřeží přes zastávky Vánoční 

ozdoby, Poděbradská, kostel a stadion TIBA, kde se napojily na svou 

původní trasu. 

Po nejdůležitější páteřní trase ve směru Trutnov byly spoje vedeny po 

různých trasách přes město Dvůr Králové n. L. po místních 

komunikacích. U vybraných spojů byly navíc upraveny časové polohy a 

oběhy vozidel tak, aby tyto spoje mohly vyjíždět ze svých výchozích 

zastávek dříve a bylo tak možné spolehlivě zajišťovat důležité přípoje. 

Uzavírka II/297 Janské Lázně – Černý Důl – páteřní trasy v Krkonoších 

Květnová úplná uzavírka části silniční komunikace II/297 v úseku Janské 

Lázně – Černý Důl trvala od 2. 5. 2011 do 31. 5. 2011 a její řešení bylo 

poměrně komplikované. Uzavírka totiž přibližně v polovině trasy přerušila 

jednu z páteřních linek v Krkonoších. 

Jednalo se o IREDO linku 453 Vrchlabí – Lánov – Černý Důl – Janské 

Lázně – Svoboda nad Úpou (s pravidelnými přípoji směr Trutnov) – 

Horní Maršov – Pec pod Sněžkou, jejíž spoje společnými silami ve 

společném taktu zajišťují tři různí dopravci (KAD Vrchlabí, OSNADO 

Svoboda nad Úpou a TAD Trutnov).  
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IREDO linka 453 spojuje obce ve východních a středních Krkonoších. 

Tyto obce jsou často zároveň významnými turistickými centry. Linka 453 

slouží jak pro spojení mezi nimi, tak pro spojení horských obcí 

s největšími městy v regionu – Trutnovem, Vrchlabím a Svobodou nad 

Úpou. 

Mezi Pecí pod Sněžkou – Horním Maršovem – Svobodou nad Úpou a 

Janskými Lázněmi je po většinu dne zajištěn hodinový takt spojů, který 

má ve Svobodě nad Úpou rychlou obousměrnou návaznost na vlaky a 

od vlaků směr Trutnov. Tuto návaznost, kterou využívá velká část 

cestujících na lince, bylo potřeba spolehlivě zachovat.  

Východní část linky mezi obcemi Vrchlabí – Lánov – Černý Důl, Čistá a 

Černý důl spáduje obousměrně – směrem na Trutnov i směrem na 

Vrchlabí, proto bylo třeba zajistit i v době uzavírky možnost kvalitní 

dopravy oběma směry. 

Obtížnost hledání vhodného objížďkového jízdního řádu v Krkonoších 

spočívala také v řídké síti silničních komunikací. Nejkratší možná 

objízdná trasa za cca 4 km dlouhý uzavřený úsek činila 23 km. 

Od počátku bylo jasné, že uzavírka si vyžádá nemalé vícenáklady a že 

pravděpodobně bude nutné, aby zapojení dopravci pro zajištění 

důležitých přepravních potřeb nasadily posilová vozidla. Další náklady, 

jak bylo zřejmé, od počátku vyplývaly z očekávaného poklesu tržeb na 

páteřní lince a třetí část nákladů samozřejmě souvisela s vysokým 

nárůstem kilometrů najížděných více vozidly po delší trase. 

Nakonec se podařilo nalézt a realizovat variantu, která znamenala pouze 

zlomek původně očekávaných vícenákladů, a také zhoršení obslužnosti 

pro cestující bylo relativně malé, protože většiny cestujících na dlouhé 

páteřní lince se uzavírka vůbec nedotkla. 
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Realizace OREDEM zpracovaného jízdního řádu znamenala úsporu cca 

105 000 Kč oproti původně navrhovanému řešení se 2 posilovými 

vozidly, větším prodloužením trasy a nižším komfortem pro cestující. 

Starostové obcí z regionu si v roce 2012 při opakování uzavírky vyžádali 

stejné řešení, jaké bylo zvoleno v roce 2011. 

Úplná uzavírka II/297 Svoboda – Janské Lázně 

Letní uzavírka silniční komunikace II/297 byla řešena bez nutnosti 

schvalování objížďkových jízdních řádů.  

Zastávka Janské Lázně, Lesní Dům byla nahrazena zastávkou Janské 

Lázně, kolonáda a zastávka Svoboda nad Úpou, hotel PROM byla 

nahrazena zastávkou Svoboda nad Úpou, nám. Spoje byly v délce cca 4 

km mezi zastávkami Svoboda nad Úpou, aut. st. a Janské Lázně, Lesní 

dům vedeny po komunikaci III/2961 a uzavírka proběhla bez zvýšených 

nákladů pro objednatele a pro dopravce a bez významnějších 

negativních vlivů pro cestující, což dokládal i dobrý vývoj počtu 

prodaných jízdních dokladů v období uzavírky z a do Janských Lázní. 

Projednávání JŘ ČD regionální a dálkové dopravy 

V prosinci 2009 došlo na základě požadavku Pardubického kraje 

k rozlomení přímého ramene Hradec Králové – Letohrad v Doudlebách 

nad Orlicí. Královehradecký kraj objednával dopravu v pravidelném 

intervalu 120 minut v tradičních trasách. Ve směru Letohrad však ne 

vždy byl zajištěn přípoj v přijatelném čase, v některých případech byl až 

za 25 minut, a někdy nebyl vůbec. To znamenalo velmi výrazný pokles 

využití ze strany cestujících (pokles dosahoval cca 35 % v meziročním 

porovnání).  
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Proto se jednou z priorit přípravy jízdního řádu 2010/2011 stalo 

znovuobnovení přímého ramene Hradec Králové – Letohrad. Vzhledem 

k nasazeným soupravám s vyššími odpisy (nově motorový vůz 854 + 

vlečný vůz 054 + řídící vůz 954 oproti regionově 814+914 a motorovému 

vozu 810) bylo nutné hledat úsporu ve zlevnění vozby na nějaké jiné 

trati. To se nakonec podařilo na trati 010 v úseku Pardubice – Kolín, kde 

na 2 párech vlaků v podvečerních a večerních hodinách byla nasazena 

souprava s elektrickou lokomotivou a klasickými vozy oproti patrové 

elektrické jednotce CITY ELEFANT. 

Klíčování tržeb v IDS 

Od neděle 13. června 2010 se téměř zdvojnásobil počet zón, mezi nimiž 

je možno zakoupit jízdenku IREDO. V případě zakoupení jednotlivé 

jízdenky za hranici jízdy příslušného spoje nebo při zakoupení časové 

jízdenky je nutno provést rozdělení tržeb mezi dopravce. Rozsah 

vstupních dat se zvýšil o linky těch dopravců, kteří působí v západní 

části Královéhradeckého kraje. 

Další velký nárůst rozsahu celého systému nastal dne 11. prosince 2011, 

kdy narostl počet zón IREDO z 392 na 722 zón. Někalikanásobně se tak 

zvýšil i počet možných kombinací výchozí a cílové zóny. Výrazně tak 

vzrostla náročnost z pohledu množství zpracovávaných dat. Toto 

zpracování zajistilo Oredo i nadále vlastními prostředky, tedy bez 

nutnosti vysokých externích nákladů. 

Výroba souhrnných jízdních řádů na výlepy a webové stránky 

V letech 2010 a 2011 pokračoval trend výroby souhrnných jízdních řádů, 

pro relace na kterých se pohybuje více dopravců. Vylepením několika 

jízdních řádů by cestující na zastávce musel dlouze hledat požadované 



Zpráva o činnosti OREDO s.r.o.  2010 a 2011 

 

 

- 45 - 

spojení, které díky souhrnným jízdním řádům nalezne během několika 

málo vteřin. V Královéhradeckém kraji je v současné době připravováno 

více jak 80 souhrnných jízdních řádů. Stejným směrem by OREDO 

chtělo v budoucích letech postupovat také v Pardubickém kraji, kde je 

zatím plánováno více jak 20 souhrnných jízdních řádů. 

Na konci roku 2011 OREDO také začalo s externí firmou připravovat 

modernizaci svých webových stránek, které od roku 2003 nedoznaly 

větších úprav. 
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6. Ekonomika provozu veřejné dopravy 

Ekonomika provozu je jedním z rozhodujících ukazatelů kvality dopravní 

obslužnosti v kraji. Organizátor dbá na nepřekročení rozpočtových 

prostředků (viz Přílohy č. 13 – č. 16 – výsledky vyúčtování dopravní 

obslužnosti za rok 2010-2011) a současně svým působením zajišťuje 

jejich efektivní využití. Dopravci předkládají každý měsíc vyúčtování 

dopravní obslužnosti. Z těchto údajů se provádí analýza vývoje tržeb na 

km po jednotlivých spojích. K termínům zákonných změn jízdních řádů 

organizátor vypracovává návrhy dodatků ke smlouvám o závazku 

veřejné služby. 

Organizátor také připravuje smlouvy s obcemi, které si přispívají na málo 

využívané spoje, které by se z důvodu nízké vytíženosti jinak zrušily. 

V roce 2010-2011 se jednalo zejména o následující činnosti s dopadem 

do ekonomiky provozu: 

• Průběžná analýza vývoje tržeb a nákladů 

• Vlastní výdě lečná činnost OREDA 

• Spoluúčast obcí na financování veřejné dopravy 

• Změna financování v autobusové dopravě 

• Úspora zrušením tratě  Chrudim – Heřmanův Městec 

Vlastní výdě lečná činnost OREDA – MHD Dvůr Králové nad Labem 

V rámci spolupráce před optimalizací městské hromadné dopravy 

ve Dvoře Králové nad Labem zpracovalo OREDO pro město projekt 

„Návrh úprav pro zefektivnění městské hromadné dopravy ve Dvoře 

Králové nad Labem“ 
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Přehled získaných financí 

Název projektu úspory v Kč  

Činnost organizátora pro Pardubický kraj za rok 2010 3 900 000 

Činnost organizátora pro Pardubický kraj za rok 2011 1 200 000 

Zpracování odjezdníků do významných směrů 16 200 

Projekt optimalizace městské hromadné dopravy v Náchodě 7 200 

Komplexní optimalizace MHD Dvůr Králové nad Labem 82 800 

Celkem 5 206 200 

Spoluúčast obcí na financování veřejné dopravy 

I v letech 2010 a 2011 si některé města a obce v Královéhradeckém kraji 

přispívaly na nadstandardní veřejnou dopravu v podobě platby za 

variabilní náklady autobusu na jeden kilometr, nebo, v případě města 

Náchoda, si objednávají kompletní zajištění městské hromadné dopravy. 

Přehled obcí, které přispívaly na nadstandardní veřejnou dopravu 

v letech 2010 a 2011, je uveden v Příloze č. 17 a č. 18. 

Změna financování v autobusové dopravě 

V červnu 2010 byly uzavřeny smlouvy s dopravci a zavedena 

dvousložková cena dopravního výkonu v Královéhradeckém kraji, stejný 

krok poté následoval v prosinci 2011 v Pardubickém kraji. Tento způsob 

financování umožňuje snížení ztráty při vyšším využití vozidel a při 

nasazení malých vozidel do systému. 

Úspora zrušením tratě  Chrudim – Heřmanův Městec 

Zastavením dopravy na této trati a zrušením několika párů vlaků mezi 

Heřmanovým Městcem a Prachovicemi došlo k úspoře motorového vozu 
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a několika desítek vlakokilometrů denně, které mohly být využity na 

jiných tratích, kde jinak hrozilo omezení jízdy některých vlaků. Z hlediska 

náhrad vlaků autobusy se podařilo najít nevyužité spoje a ty zrušit a 

uspořený rozsah kilometrů využít na posílení autobusové dopravy mezi 

oběma městy. Celkově tak neznamenalo pro Pardubický kraj nahrazení 

vlaků autobusy žádné náklady navíc, přičemž se podařilo zachovat nebo 

zlepšit železniční dopravu na jiných místech, kde jezdí vlaky vytíženější. 
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7. Rozvoj dopravy 

Také v těchto letech se podařilo realizací některých návrhů studií a 

projektů podstatným způsobem zkvalitnit a zmodernizovat veřejnou 

dopravu v krajích. Zejména projekt „Modernizace odbavovacího systému 

integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje“, který 

v roce 2011 začal je pro organizátora velkou výzvou v rozvoji dopravy. 

V letech 2010 a 2011 se jednalo o následující projekty: 

• Zpracování priorit na změnu infrastruktury na území 

Královéhradeckého kraje 

• Projekt „Modernizace odbavovacího systému integrované 

dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje“ 

• Nově  vzniklé zastávky v Pardubickém kraji 

• Nasazování středních autobusů SOR 8,5 do provozu 

• Modernizace vlakových jednotek v Královéhradeckém kraji 

• Zkvalitnění vlakové přeshraniční dopravy s Polskem 

• Organizace autobusového nádraží v Náchodě  a České Skalici 

• Novelizace Standardů veřejné dopravy 

Zpracování priorit na změnu infrastruktury na území 

Královéhradeckého kraje 

Studie má pomoci hledat cesty k řešení problémů v železniční 

infrastruktuře Královéhradeckého kraje ve vazbě na potřeby dopravní 

obslužnosti kraje. Studie soustřeďuje podstatné informace a údaje o 

železničních tratích do jednoho materiálu.  
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Studie má seznámit s alarmujícím současným stavem železniční 

infrastruktury a s nezbytností jejího rozvoje především představitele 

státní správy a samosprávy (hejtman, rada, výbory zastupitelstva, 

zastupitelé, odbory krajského úřadu apod.), případně zainteresovaná 

města a obce (starostové, rady, zastupitelstva). Dále poslouží 

poslancům, senátorům či jiným vlivným osobnostem z regionu.  

Projekt „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy 

Královéhradeckého a Pardubického kraje“ 

V roce 2010 připravilo OREDO projekt, v rámci kterého dojde během let 

2012 – 2013 výměně odbavovacích zařízení v autobusech za moderní, 

která jednak umožní odbavení cestujících pomocí bezkontaktní čipové 

karty, a dále zabudovaný GPS modul umožní nepřetržité sledování 

polohy vozidel. Čipová karta bude uznávána všemi dopravci a bude 

sloužit jako elektronická jízdenka a také jako elektronická peněženka. 

Cestujícím tato změna přinese výrazné zjednodušení nákupu jízdného a 

OREDO si od této změny slibuje zkrácení času na odbavení, důslednější 

kontrolu výběru jízdného a zkvalitnění organizace dopravy díky znalosti 

polohy vozidel. Tento projekt je financován z ROP ve výši necelých 65 

mil. Kč., bude mít působnost na území Královéhradeckého a 

Pardubického kraje a jeho spuštění se předpokládá od 1. 3. 2013. 

Celkové výdaje projektu činí 64 739 626 Kč. 

Nově  vzniklé zastávky v Pardubickém kraji 

V rámci optimalizace dopravy vznikly v Pardubickém kraji na mnoha 

místech nové zastávky, které měly sloužit pro zlepšení dostupnosti 

veřejné dopravy pro cestující veřejnost, případně jako přestupní zastávky 

mezi autobusovou a železniční dopravou. 
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V souvislosti s již zmiňovaným zastavením dopravy mezi Prachovicemi, 

Heřmanovým Městcem a Chrudimí vznikla nutnost zřízení přestupní 

zastávky mezi vlakem a autobusem v Heřmanově Městci u nádraží. 

Hlavním smyslem této zastávky je zajištění spojení ze směru od 

Prachovic na vlaky do Přelouče a opačně. Zároveň je tato zastávka 

využívána i místními obyvateli, kteří ji využívají zejména pro cesty do 

Chrudimi a nemusí docházet cca 10 – 15 minut na náměstí. 

V současnosti je tato zastávka pravidelně obsluhována několika páry 

spojů linky IREDO 714 Chrudim – Heřmanův Městec – Třemošnice a 

několika spoji na lince IREDO 604 Pardubice – Heřmanův Městec – 

Třemošnice – Běstvina. V roce 2013 se plánuje výstavba zvýšené 

nástupní hrany. 

Další zastávkou, která v souvislosti s optimalizací dopravy vznikla, byla u 

nádraží ve Slatiňanech. Tato zastávka se však příliš neosvědčila, 

využívána byla minimálně a spíše cestující odrazovalo zdržení o cca 

5 minut díky zajížďce po Slatiňanech. Problematické bylo pro dopravce 

rovněž otáčení u nádraží, neboť prostor točny využívají osobní 

automobily pro parkování a mnohdy tak bylo velmi těžké pro autobus zde 

projet. Na základě těchto skutečností a změny koncepce linky 750 došlo 

proto k 1. dubnu 2012 k ukončení obsluhy této zastávky. 

Modernizace vlakových jednotek v Královéhradeckém kraji 

V průběhu let 2010 a 2011 probíhala i nadále modernizace vozového 

parku ČD v regionální dopravě, výhradně formou rekonstrukcí starších 

vozidel. Jednalo se o jednotky „Regionova“ 814+914, řídící vozy 954 a 

vlečné vozy 054 k již dříve dodaným motorovým vozům 854. 

Modernizované vozy byly nasazeny především na následující tratě, resp. 

přepravní ramena: 
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o Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Letohrad 

o Choceň – Týniště nad Orlicí – Náchod – Meziměstí 

o Častolovice – Rychnov nad Kněžnou – Solnice 

o Hradec Králové – Jaroměř – Starkoč – Trutnov 

o Trutnov – Stará Paka – Ostroměř – Chlumec nad Cidlinou 

o Starkoč – Náchod – Broumov 

o Hradec Králové – Jičín – Turnov 

o Nymburk - Jičín 

V následující tabulce č. 4 jsou uvedené celkové počty modernizovaných 

souprav v Královéhradeckém kraji a jejich nasazení na jednotlivé tratě. 

Tabulka č. 4: Počty modernizovaných souprav v KHK 

Nasazení modernizovaných vozidel v Královéhradeckém kraji v jízdním řádu 2010/2011 

trať  relace 
typ 

modernizovaného 
vozidla 

počet 
nasazených 
souprav 

podíl rozsahu 
dopravy v % 

20 

Hr. Králové – Letohrad 854 + 054 + 954 2 25 

(Trutnov –) Chlumec nad C. – Velký 
Osek – Kolín 

854 + 954 2 100 

Náchod – Choceň 854 + 054 1 33 

21 Hr. Králové – Letohrad 854 + 054 +954 2 22 

22 
Častolov ice – Rychnov nad Kněžnou – 

Solnice 
814 + 914 1 80 

26/33 
Týniště nad Orl. – Náchod – Broumov 854 + 054 3 33 

Starkoč – Náchod – Broumov 814 + 914 2 33 

31 Hr. Králové – Náchod /Trutnov 854 +054 + 954 1 5 

32 Jaroměř – Náchod 854 + 054 2 47 
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Hr. Králové – Náchod /Trutnov 854 + 054 + 954 2 

40 Trutnov – Chlumec nad C. (– Kolín) 854 + 954 3 55 

41 Hr. Králové – Jičín – Turnov 814 +914 4 70 

47 Teplice nad Metují – Trutnov 814 + 914 1 
50 

(pouze v  létě) 

61 Jičín – Kopidlno – Nymburk 814 + 914 3 100 

64 Sobotka – Mladějov v  Č. 814 + 914 1 50 

Zkvalitnění vlakové přeshraniční dopravy s Polskem 

V letních měsících let 2010 i 2011 pokračovala objednávka letních 

turistických vlakových spojů na jediné v současnosti využívané 

přeshraniční železniční trati v Královéhradeckém kraji. 

Trať 043 Trutnov hl.n. - Trutnov Poříčí – Bernartice – Královec, která 

pokračuje přímo do Polska do Lubawky – Kaminné Góry – Sezislawi a 

dále. Od roku 2008, kdy se s Polskou stranou podařilo dohodnout 

obnovení osobní dopravy, pokračovaly vlakové spoje se Siedzislawi do 

Jelenie Góry. V roce 2011 spojil jeden pár vlaků také Trutnov s polskými 

městy Walbrzych a Wroclaw. 

Doprava, která zajišťovaná moderní polskou motorovou jednotkou SA 

134, si našla své cestující mezi občany Čech i Polska. I v letech 2010 a 

2011, pokračoval postupný nárůst cestujících a za dobrého počasí 

přepravila většina spojů každý den přes sto cestujících. 

S ohledem na zájem cestujících o přeshraniční dopravu mezi Trutnovem 

Žacléřskem a Lubawkou, byl od června 2011 zahájen celoroční 

víkendový provoz na nové autobusové lince Trutnov, aut nádr. - Trutnov, 

Babí – Žacléř – Královec – Lubawka. Tato linka v úseku Trutnov – Žacléř 
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– Královec nahradila vnitrostátní dotovanou linku a v úseku Královec – 

Lubawka na ní dopravce P-Transport na své komerční riziko pokračuje 

do Polské Lubawky. 

Autobusové spoje v letní sezóně vhodně doplnily letní turistické vlakové 

spoje a v zimní sezóně jsou zatím jedinou přeshraniční variantou 

cestování veřejnou dopravou z Trutnovska přes hranici do Polska. 

Organizace autobusového nádraží v Náchodě  a České Skalici 

Pojem integrace je vymezen následujícími faktory: časová, tarifní a 

prostorová. Přestože Náchodsko bylo prvním regionem, kde byla 

optimalizace a integrace zrealizována (2004), organizace provozu na 

autobusovém nádraží v Náchodě tomu neodpovídala. Jednotlivá 

odjezdová stanoviště byla členěna dle jednotlivých společností a 

cestující, přestože měl jízdní doklad platný na všechny spoje, projíždějící 

autobusovým nádražím v Náchodě, musel přemýšlet, s jakou pojede 

společností. Například ve směru Nové Město nad Metují to bylo 

6 stanovišť z celkových 11, ve směru Hronov to byly „pouze“ 3 

stanoviště, z nichž 2 se nacházela na zcela opačných koncích nádraží. 

Vzhledem ke kongescím v Náchodě nebylo možné vždy zcela přesně 

dodržet jízdní řád a tak byly cestující nuceni běhat mezi jednotlivými 

stanovišti, dle toho, jak daný spoj přijel včas, či opožděn. Ve spolupráci 

s MěÚ Náchod, TS Náchod a jednotlivými dopravci se podařilo od září 

realizovat úpravu odjezdů dle směrů. Pokud například z kapacitních 

důvodů nelze do daného směru odjíždět z jednoho stanoviště, jsou 

příslušné směry vždy na sousedních stanovištích. 

V roce 2011 byla provedena ve spolupráci s městem také organizace 

autobusových zastávek (Česká Skalice,,nám.) na Husově náměstí 
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v České Skalici. Oredo zpracovalo schéma odjezdů, které následně 

město vylepilo jako velkoformátový plán. Dalším krokem ke zlepšení 

orientace cestujících na těchto šesti stanovištích bylo zpracování 

odjezdníku, který si město od OREDA objednalo. 

Obr. č. 3: Schéma organizace zastávek v České Skalici 

 

Novelizace Standardů veřejné dopravy 

Na základě připomínek dopravců byly v roce 2011 novelizovány 

Standardy veřejné dopravy (SVD) Královéhradeckého kraje, zároveň 

byly vypracovány SVD pro Pardubický kraj, které byly nově rozděleny 

pro autobusové a vlakové dopravce. 
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8. Externí projekty 

Vzhledem k pokračujícím náročným pracím na projektech pro 

Královéhradecký a Pardubický kraj, omezilo OREDO externí činnost 

pouze na následující projekty: 

• MHD Přelouč – pomoc po zahájení provozu s odladěním 

nedostatků  

• Komplexní optimalizace MHD Dvůr Králové nad Labem 

• Nabídka optimalizace MHD Náchod 

MHD Přelouč – pomoc po zahájení provozu s odladěním nedostatků  

Spolupráce s městem Přelouč pokračovala na začátku roku 2010 při 

řešení provozních problémů a připomínek, které se týkaly MHD Přelouč. 

Městská doprava v Přelouči zahájila provoz v prosinci 2009 podle 

projektu, který zpracovalo OREDO. V průběhu první části roku 2010 byla 

MHD v Přelouči provozována ve zkušebním provozu (pro cestující 

zdarma). Následně, když se jízdní řád usadil, mohl začít plný provoz 

MHD.  

Přestože nikdy v minulosti město Přelouč svou městskou dopravu 

neobjednávalo, byl zájem cestujících o MHD již v průběhu prvního roku 

provozu tak vysoký, že muselo dojít k posílení spojů po městě a 

objednání kapacitnějšího vozidla pro MHD. Místo vozidla se 17 místy 

k sezení byl nasazen vůz s 24 místy k sezení. 

MHD Přelouč se úspěšně dostala do života mnohých občanů Přelouče a 

okolí a od druhé poloviny roku 2010 do současnosti každý pracovní den 

přepraví několik set (přibližně 200-550) cestujících. Nejnižší počty 
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cestujících MHD Přelouč přepravila o letních školních prázdninách, 

nejvíce cestujících naopak využilo MHD v zimních měsících nebo za 

špatného počasí. 

Komplexní optimalizace MHD Dvůr Králové nad Labem 

Městskou dopravu ve Dvoře Králové nad Labem s ročním výkonem 

106 000 km zajišťoval před optimalizací dopravce na čtyřech linkách 

s využitím dvou autobusů a tří řidičů denně. 

Linky 1 a 2 byly vedeny v obvodu Dvora Králové n. L. Linky 3 a 4 

spojovaly město s místními částmi. Cca 64% výkonu MHD bylo 

realizováno na lince 1, která spojovala město s železniční stanicí. Na 

lince 1 byly vybrány přibližně dvě třetiny tržeb. 

Problémem MHD DK byla mimo jiné skutečnost, že jízdní řády městské 

dopravy prakticky vůbec nijak nereagovaly na rozsáhlé změny 

v příměstské dopravě, které vstoupily v platnost k 13. 6. 2010. Některé 

spoje MHD se přitom od úpravy příměstské dopravy staly zbytečně 

souběžné s jinými meziměstskými spoji. 

Na základě smlouvy s městem Dvůr Králové byla na v květnu 2011 

ustanovena pracovní skupina zástupců města a OREDA, která se 

opakovaně scházela za účelem hledání efektivnější organizace městské 

dopravy ve městě Dvůr Králové. Mezi členy pracovní skupiny byla 

starostka města, místostarosta města a další zástupci města Dvůr 

Králové nad Labem, zaměstnanci odboru dopravy MÚ DK a 

zaměstnanec dopravce, který pracoval jako řidič MHD. 

Výsledkem práce pracovní skupiny byla optimalizace, která přinesla 

následující změny a zlepšení: 
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Došlo k výrazné změně linkotvorby a jízdního řádu. Počet linek byl 

omezen na 3 (z toho dvě hlavní).  

1) Linka 1, která spojovala a spojuje město s nádražím je od 

optimalizace vedena po alternativní trase přes Benešovo nábřeží 

na zastávku Dvůr Králové, kostel, která je nejblíže centru a 

náměstí T. G. Masaryka. Vybrané spoje linky pokračují dále do 

ZOO nebo do místní části Strž. 

Přetrasování nejdůležitější linky 1 městské dopravy z trasy vedené 

ulicemi 17. Listopadu a Legionářská na trasu přes Benešovo nábřeží 

bylo výhodné, protože v blízkosti Benešova nábřeží žije zde řada 

obyvatel města a přitom odtud (na rozdíl od ulic 17. Listopadu a 

Legionářské) nevozí cestující na nádraží příměstská doprava. Občané 

odnikud tak o možnost spojení nepřišli, ale ve významné části města ji 

nově získali. 

2) Okružní linka 2 spojuje v dopravní špičce centrum města, 

nemocnici, autobusové nádraží a místní části Strž, Žireč a Zboží. 

3) Doplňková linka 3 obsahuje pouze jediný pár spojů, který ve 

školních dnech zajišťuje ranní posilovou dopravu z místní části 

Lipnice k základním školám. 

Jako nový přestupní bod mezi linkami 1 a 2 byla využita centrální 

zastávka Dvůr Králové n. L., kostel v centru města, kde se autobusy 

pravidelně potkávají. 

Výsledkem optimalizace je, že zpracování projektu zefektivnění MHD 

zlepšilo kvalitu městské dopravy, včetně lepšího pokrytí města od 

rychlíků, lepšího napojení ZOO, hodinového taktu spojů do nemocnice a 

dalších výhod. Přípoje od rychlíků do různých částí města jsou 
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v současnosti zajištěny po třech různých trasách kombinovaně spoji 

městské a příměstské dopravy. 

Navýšen byl také počet spojů do nejznámějšího turistického cíle ve 

městě ZOO Dvůr Králové. 

Uvedených skutečností bylo dosaženo za současné možnosti 

částečného snížení nákladů MHD. Důvodem k tomu může být jak drobný 

pokles dopravního výkonu MHD, tak skutečnost, že provozní doba 

jednoho z městských autobusů byla zkrácena a všechny spoje MHD tedy 

mohou zajistit dva řidiči denně místo původních třech. 

Nabídka optimalizace MHD Náchod 

Společnost OREDO vypracovala na základě poptávky města Náchoda 

„Nabídku optimalizace městské dopravy v Náchodě“. 

Projekt obsahoval následující části: 

1) Analýza využití stávajících spojů městské autobusové dopravy dle 

výstupů z odbavovacích zařízení. 

2) Návrhy na snížení prokazatelné ztráty z provozu spojů 

Celková cena činila 12 000 Kč. 
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9. Vývojová, vědecká a osvětová činnost 

Zavádění moderních a progresivních metod, zejména zefektivnění 

pracovních procesů a vývoj software pro vyhodnocování výsledků 

optimalizace bylo hlavní náplní vývojové činnosti v letech 2010 a 2011. 

Mnohem více byl kladen také důraz na osvětovou činnost a s tím 

spojenou komunikaci s médii, na výrobu letáků a brožur. I nadále 

pokračovala spolupráce s univerzitami pro zajištění propojení praxe se 

studijními obory. V letech 2010 a 2011 se jednalo zejména o následující 

činnosti: 

• Přednášky a semináře 

• Tiskové zprávy, komunikace s médii 

• Spolupráce na přípravě strategických dokumentů v dopravě 

• Poskytování odborných konzultací k diplomovým pracím 

• Vývoj software „Tržby na jízdních řádech“ a „Počty osob na 

jízdních řádech“ 

• Analýza systému IREDO jako podklad pro ročenku ČAOVD 

• Propagace integrovaného dopravního systému IREDO 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji 

• Tvorba brožur pro řidiče a školení řidičů 

Přednášky a semináře 

Tak jako v předchozích letech pokračovala i v letech 2010-2011 

spolupráce s Univerzitou Pardubice – Dopravní fakultou Jana Pernera – 

Katedrou technologie řízení dopravy. 
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V letech 2010 i 2011 byly pro studenty připraveny a realizovány 

výběrové přednášky zaměřené na zkušenosti s integrovaným dopravním 

systémem IREDO a zkušenosti z organizace dopravy v praxi. Přednášky 

se setkaly s velkým zájmem studentů.  

Druhá polovina každé z přednášek bývá využita pro diskusi a přímou 

komunikaci se studenty. Tato komunikace v nejednom případě 

s některými studenty VŠ přerostla ve spolupráci, která pokračuje i po 

přednáškách. Studenti tak pomáhají OREDU například zkušenostmi ze 

svých regionů nebo při dopravních sledováních. 

V roce 2011 byl dlouholetý zaměstnanec OREDA přijat na distanční 

kombinované doktorské studium na dopravní fakultě Jana Pernera 

v oboru "Model vývoje poptávky cestujících při změnách dopravního 

systému". 

Doktorand v rámci doktorské práce navrhne a porovnáním s empirickými 

zkušenostmi ověří model a programovatelné postupy, které budou 

sloužit k přesnějšímu odbornému odhadu vývoje zájmu cestujících o 

dopravní systém po úpravách jako je například přidání spojů, změna 

taktu/intervalu, změna jízdních dob, přestupů, změna tarifu apod. 

Doktorand ověří navržený model empirickými daty z více různých území 

a více druhů veřejné dopravy. 

Získané zkušenosti je samozřejmě možné využít pro práci OREDA 

v dalších letech. 

Tiskové zprávy, komunikace s médii 

V souvislosti s přípravou IDS IREDO v Pardubickém kraji probíhala 

vzájemná spolupráce s oddělením komunikace Pardubického kraje. 
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Výsledkem této spolupráce byly zejména praktické informační plakáty a 

letáky popisující cestujícím možnosti cestování v tarifu IREDO.  

Obdobný informační materiál byl zároveň nabídnut ke zveřejnění 

v obecních zpravodajích vydávaných obcemi v Pardubickém kraji. 

Mnoho informací o optimalizaci veřejné dopravy bylo zveřejňováno 

v médiích prostřednictvím prohlášení tiskové mluvčí Pardubického kraje. 

Další tiskové a informační zprávy zveřejňovalo pravidelně OREDO 

na internetových stránkách organizátora www.oredo.cz . Vybrané tiskové 

zprávy uvádíme v Příloze č. 19. 
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Závěr: 

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 ochotnou 

spolupráci a v neposlední řadě autobusovým a drážním dopravcům za 

dobrou spolupráci a korektní přístup k řešení problémů. 
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Příloha č. 1 

Organizační struktura a zaměstnanci OREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Záleský 
jednatel 

zalesky@oredo.cz 
tel. 495 538 524 

Ing. Vladimíra Dusová 
Smlouvy a vyúč tování 
dusova@oredo.cz 

Denis Sitora 
Technolog veřejné dopravy 

sitora@oredo.cz 

Ing. Tomáš Jurček 
Technolog veřejné dopravy 

jurcek@oredo.cz 

Kateřina Krejčová 
Administrativa 

bus@oredo.cz 
do 30. 6. 2011 

Bc. Milan Slezák 
Marketing veřejné  

dopravy a tarif 
slezak@oredo.cz 

Ing. David Procházka 
Technolog asistent, grafická 

podpora, správce sítě 
prochazka@oredo.cz 

Ing. Emil Efler 
jednatel 

efler@oredo.cz 
tel. 466 030 708 

od 1. 6. 2011 
 

Ing. Pavel Matouš 
Technolog veřejné dopravy 

matous@oredo.cz 

 

Ing. Petra Koutská 
Administrativa 

bus@oredo.cz 
od 1. 7. 2011 

Ing. Martin Hájek 
Technolog veřejné dopravy 

hajek@oredo.cz 
od 1. 9. 2010 

Petr Kuřík 
Technolog asistent 
kurik@oredo.cz 
od 6. 4. 2010 

Ing. Lukáš Mareš 
Technolog asistent 
mares@oredo.cz 
od 3. 10. 2011 

Ing. Vladimír Mrázek 
Analytik dopravy a tarif 
mrazek@oredo.cz 

od 1. 7. 2010 

Ing. Kamil Nenutil 
Technolog veřejné dopravy 

nenutil@oredo.cz 
od 1. 8. 2010 

Ing. Roman Tesař 
Smlouvy a vyúč tování 

tesar@oredo.cz 
od 1. 4. 2010 

Ing. Tomáš Záruba 
Technolog veřejné dopravy 

zaruba@oredo.cz 
od 1. 7. 2010 

Petr Uzel 
Technolog asistent 
uzel@oredo.cz 
od 1. 5. 2011 
do 31.7 2011 
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Příloha č. 2 

Řešení křižovatky silnice III/30815 od Jasenné a silnice II/308 do Královy 

Lhoty 

Situace před rekonstrukcí: 

 

Situace po výstavbě kruhového objezdu: 
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 Příloha č. 3 

Ukázka vyhodnocení spojů s tržbou do 4,99 Kč/km pro dopravce Bus Line 

Linka Spoj  odjez d odkud příjezd kam 
dny 

provozu poznámk a 
CDV 

Kč/km 
tržba/km 
bez DPH 

km 
spoj  

dnů za 
období 

km za 
období 

odhad 
ztráty 

630049 2 04:25 Miletín,,nám. 04:32 Tetín,,ZD W 
Technologický spoj 
ke spoji 630049/2 16,19 0,00 5 125 625 10 120   

630049 23 16:59 Úhle jov,Chr oustov  17:09 Miletín,,nám. W 

Průměrně spoj 
využívá 1 cestující. 
Spoj navr hujeme 
zrušit. 

16,19 0,44 5 125 625 9 843   

630049 22 16:50 Miletín,,nám. 16:58 Úhle jov,Chr oustov  W 

Průměrně spoj 
využívá 1 cestující. 
Spoj navr hujeme 
zrušit. 

16,19 0,50 5 125 625 9 809   

630049 11 09:23 Úhle jov,Chr oustov  09:33 Miletín,,nám. AD 

Průměrně spoj 
využívá 1 cestující. 
Spoj navr hujeme 
zrušit. 

16,19 0,67 5 50 250 3 880   

630049 9 09:01 Miletín,,nám. 09:07 Zdobín AD 

Průměrně spoj 
využívá 1 cestující. 
Spoj navr hujeme 
zrušit. 

16,19 0,68 3 50 150 2 327   

630049 15 13:09 Úhle jov,Chr oustov  13:19 Miletín,,nám. W 

Technologický spoj 
ke spoji 630049/14, 
který slouží k 
přeprav ě žáků  

16,19 0,83 5 125 625 9 602   

630049 12 09:50 Miletín,,nám. 10:20 Lázně 
Bělohr ad,,nám.  W 

Průměrně  spo j 
využívají 2 cestující. 
Jedná se o 
technologický spoj ke 
spoji 630049/13 

16,19 1,00 20 125 2 500 37 986   

630049 10 09:08 Zdobín 09:22 Úhle jov,Chr oustov  W 

Průměrně spoj 
využívá 1 cestující. 
Spoj navr hujeme 
zrušit. 

16,19 1,22 8 50 400 5 989   

630049 1 04:38 Tetín,,ZD 04:56 Zdobín W 

Spoj využívají 1-2 
pracující. (přestup na 
bus do Dvor a 
Králové n.L.) Spoj 
bude uk ončen v 
Miletíně a tím 
vznikne ús pora 3 km.  

16,19 1,27 8 125 1 000 14 917   

630049 14 13:00 Miletín,,nám. 13:08 Úhle jov,Chr oustov  W 

Průměrně spoj 
využívají  4 
cestujících. Jedná se 
o školní spoj, který 
zajišťuje doprav u 
žáků ze ZŠ Miletín 
do Chroustova.  

16,19 1,89 5 125 625 8 938   

630049 20 15:45 Zdobín 16:20 Lázně 
Bělohr ad,,nám.  W 

Průměrně spoj 
využívá  8 
cestujících. Jedná se 
o školní spoj, který 
zajišťuje doprav u 
žáků ze ZŠ Miletín 
do Borku, Tetína a 
Vřesníku. 

16,19 1,92 25 125 3 125 44 612   

630049 18 14:30 Zdobín 15:09 
Lázně 
Bělohr ad,,nám.  W 

Průměrně spoj 
využívá  8 
cestujících. Jedná se 
o školní spoj, který 
zajišťuje doprav u 
žáků ze ZŠ Miletín 
do Tetína a Vřesníku. 

16,19 2,47 24 125 3 000 41 185   

630049 3 06:10 Lázně 
Bělohr ad,,nám.  

06:27 Miletín,,nám. W 

Technologický spoj k 
párovém u spoj i 
630049/3 , který 
zajišťuje spojení do 
škol v Jičíně. 

16,19 2,59 9 81 729 9 915   

630049 13 12:25 
Lázně 
Bělohr ad,,nám.  12:42 Miletín,,nám. W 

Průměrně spoj 
využívájí  4 cestující. 
Jedná se o ško lní 
spoj, který zajišťuje 
doprav u žáků ze ZŠ 
L.Bělohr ad do 
Tetína. Dále se jedná 
o návratový spoj od 
lékaře a nákupů z 
Lázní Bělohrad.  

16,19 3,05 9 125 1 125 14 778   
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Příloha č. 4 

Stručný popis objednávky železniční dopravy v Pardubickém kraji pro 

GVD 2011-2012 

010 – Kolín – Přelouč – Pardubice 

Rozsah železniční dopravy je přibližně  zachován, bude ukončen 

provoz spěšných vlaků relace Praha – Řečany nad Labem – Pardubice 

(nejsou využity, spojení s přestupem v Kolíně je rychlejší). Bylo úspěšně 

projednáno se Středočeským krajem rozlomení ramene osobních vlaků 

Praha – Pardubice v Kolíně. Problematika zastávek v dosahu MHD 

Pardubice nebyla dosud uzavřena s ohledem na přesné časové polohy 

dálkových vlaků a souvislosti s přípoji v Pardubicích. 

010 – Pardubice – Choceň – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová 

Je zachována železniční obsluha, mírně posílen segment spěšných 

vlaků. Diskuse o zastavování v zastávce „Bezpráví“ mimo osídlení 

(náhrada autobusovou dopravou přes obec Orlické Podhůří) nebyla 

dosud uzavřena. 

015 – Přelouč – Heřmanův Městec – Prachovice 

V úseku Přelouč – Heřmanův Městec je v plánu zachování 

železničního provozu po celý den i týden přibližně ve stávajícím 

rozsahu. V navazujícím úseku Heřmanův Městec – Prachovice nebudou 

vlaky osobní dopravy objednány a spojení bude nahrazeno autobusy. 

Budou zajištěny přestupy mezi autobusy a vlaky v Heřmanově Městci. 

016 – Borohrádek – Holice – Moravany – Chrudim 

V úseku Chrudim – Moravany – Holice bude zachována železniční 

obsluha zhruba ve stávajícím rozsahu. Na zastávce Tuněchody se 
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plánuje průjezd vlaků, neboť se nachází zcela mimo osídlení obce, do 

které bude zajištěno autobusové spojení z Chrudimi zhruba 8 páry spojů 

v pracovní dny. V úseku Borohrádek – Holice nebude objednána 

železniční obsluha. Na tomto úseku je v současnosti vedeno 5 párů 

vlaků v pracovní dny, které budou nahrazeny autobusovou dopravou 

přes obec Veliny, kterou vlak neobsluhuje. 

017 – Heřmanův Městec – Chrudim město 

V tomto úseku již byla železniční doprava nahrazena autobusy v prosinci 

2010.  

018 – Choceň - Vysoké Mýto město - Litomyšl 

V úseku Choceň – Vysoké Mýto město je železniční doprava využívána 

jako páteřní dopravní spojení. Připravuje se zde mírné zkrácení jízdních 

dob díky průjezdu zastávky Dvořisko (mimo obec) většinou vlaků. V 

úseku Vysoké Mýto město - Litomyšl bude provoz částečně omezen. 

V exponovaných časech pracovních dní bude objednána doprava 

železniční (5 párů vlaků), po zbytek dne bude cestujícím nabídnuta 

autobusová alternativa. Víkendový provoz pak bude sestávat plně 

z vlakové varianty, s rovnoměrným rozložením během celého dne. Pro 

město Litomyšl bude nově celodenně k dispozici rychlé spojení na 

dálkové vlaky v Chocni, České Třebové a Svitavách.   

020 – Choceň – Týniště  nad Orlicí 

Rozsah železniční dopravy je přibližně zachován. Nejsou plánovány 

významnější změny koncepce provozu, pouze je plánován v pracovních 

dnech průjezd stanicí Újezd u Chocně, nacházející se mimo osídlení. 

Předpokládá se náhrada autobusovou linkou Holice – Horní Jelení – 

Choceň. 
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021 – Letohrad – Potštejn – Hradec Králové 

Rozsah železniční dopravy je snížen o 2 – 3 páry vlaků. Připravuje se 

průjezd zastávkami Sopotnice a Lukavice v Čechách. Náhrada 

autobusovými linkami Žamberk – Letohrad a Sopotnice – Potštejn 

(přestup na vlaky) s četností provozu vyšší, než v případě vlaků. 

024 – Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov – Králíky 

Trvá koncepce, založená převážně  na železniční obsluze. Byly 

objednány spěšné vlaky z Pardubic (v rozsahu 6 párů) a osobní vlaky 

z Ústí nad Orlicí s návazností na rychlíky, v zásadě ve dvouhodinovém 

intervalu. Osobní vlaky musí z technologických důvodů projet zastávku 

Černovír a stanici Lanšperk (náhrada autobusy směr Ústí nad Orlicí – 

Letohrad). Spěšné vlaky mohou vzhledem k podmínkám křižování na 

jednokolejné trati zastavovat jen velmi omezeně. 

024 – Králíky – Štíty 

Na základě jednání se zástupci samosprávy je přijata koncepce 

souběžného vedení autobusů a vlaků do Moravského Karlova ve 

špičkových obdobích, se snahou o omezení shodných časových poloh 

různých druhů dopravy. Předpokládaný rozsah dopravy je 7-8 párů vlaků 

v pracovní dny, resp. 6 párů vlaků o víkendech. Ve zbývajícím úseku do 

Štítů bude doprava výrazně zkvalitněna nabídkou přímých autobusů 

relace Lichkov – Štíty – Lanškroun s návazností na spěšné vlaky, resp. 

další autobusové linky. 

025 – Dolní Lipka – Hanušovice 

Koncepce náhrady vlaků autobusovou linkou Hanušovice – Králíky – 

Lichkov s návaznostmi v Hanušovicích i Lichkově. Předpokládají se 
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jednání s Olomouckým krajem o případném prodloužení do Šumperka, 

prověřují se možnosti propojení s linkou Žamberk – Králíky. 

031 – Pardubice – Hradec Králové 

Rozsah železniční dopravy je navýšen. Je potvrzeno posílení počtu 

spěšných spojů, zastávkové vlaky jsou přesto zachovávány 

v odpovídajícím rozsahu (interval 2 hodiny, resp. 1 hodina v období 

přepravní špičky). Dohromady včetně státem objednávaných rychlíků je 

pro spojení Pardubice – Hradec Králové nabízeno spojení převážně 

každou půlhodinu, budou zkvalitněny návaznosti v Pardubicích. 

236 – Třemošnice – Žleby – Čáslav 

Na základě odmítnutí návrhu na náhradu autobusovou dopravou ze 

strany Středočeského kraje byl objednán stávající rozsah i koncepce 

vlaků. 

238 – Pardubice – Chrudim – Hlinsko – Havlíčkův Brod 

Celkový rozsah dopravy bude mírně navýšen. Na základě žádosti kraje 

Vysočina se podařilo do koncepce zapracovat 2 páry rychlíků do Jihlavy. 

Dochází ke zvýšení počtu spěšných vlaků v úseku Pardubice – Hlinsko, 

což umožní kvalitní náhradu omezeného úseku Žďárec u Skutče – Pustá 

Kamenice ve směru Polička – Chotěboř i Polička - Chrudim. 

260 – Česká Třebová – Svitavy – Letovice 

Rozsah železniční dopravy je mírně  snížen. Vzhledem k odmítavému 

postoji Jihomoravského kraje nebylo možné zvýšit počet spěšných vlaků 

relace Brno – Česká Třebová, jejich počet tak zůstává zachován. Pro 

velmi nízké obraty cestujících na jednotlivých zastávkách dochází 

k omezení provozu osobních vlaků. Cestujícím budou nabídnuty dvě 
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vzájemně provázané autobusové linky, stejně jako spojení na rychlíky 

v Březové nad Svitavou. 

V úseku Letovice – Březová nad Svitavou bude nově zaveden provoz 

přímých osobních vlaků směr Brno po celý den. 

261 – Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice – Polička - Svitavy 

V úseku Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice se plánuje vést pouze 

víkendové rekreační vlaky Pardubice – Skuteč – Čachnov – Borová a 

zpět, popř. další spoj pro dopravu turistů. Tyto vlaky pojedou o 

prázdninách denně. Jako náhradní spojení v pracovní dny je počítáno 

s autobusovými linkami Žďárec – Skuteč – Krouna – Pustá Kamenice a 

Hlinsko - Polička. Dále se připravuje vedení linky Žďárec – Skuteč – 

Proseč – Borová jako přípoj k vlaku do Poličky. 

V úseku Pustá Kamenice – Polička – Svitavy bude provoz osobních 

vlaků zachován ve dvouhodinovém intervalu se špičkovým doplněním 

na interval hodinový. V úseku Pustá Kamenice – Polička bude 

zachována obsluha všech zastávek, v úseku Polička – Svitavy budou 

obsluhovány pouze zastávky Vendolí zast. a Svitavy zastávka, což je 

technologicky nezbytné vzhledem k přípojům ve Svitavách i Poličce, 

resp. obratům v Pusté Kamenici. Ostatní zastávky budou nahrazeny 

autobusovou dopravou. Ve Svitavách budou přípoje na vlaky ve směru 

Brno i Pardubice. 

262 – Česká Třebová – Moravská Třebová – Jevíčko – Velké 

Opatovice 

V úseku Moravská Třebová – Velké Opatovice budou velmi slabě 

využívané vlaky po železniční trati, trasované převážně mimo osídlení, 

nahrazeny autobusovou dopravou. V úseku Česká Třebová – Moravská 
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Třebová bude zachován provoz železnice se zajištěnými návaznostmi 

v České Třebové směr Praha. 

270 – Česká Třebová – Zábřeh na Moravě 

V tomto úseku nedochází k významnějším změnám s výjimkou dílčích 

úprav minutových poloh jednotlivých spojů. 

271 – Chornice – Konice 

Pardubický kraj železniční dopravu neobjednává, pro cesty na 

střední Moravu nabídne autobusovou linku Svitavy – Jevíčko – Konice 

s návazností na vlaky jedoucí dále směr Prostějov. Rovněž se počítá 

s linkou Chornice – Březinky – Vranová Lhota – Městčko Trnávka, která 

v poptávaných časech obslouží obec Kladky, s přestupními možnostmi 

na autobusová spojení směr Konice resp. do dalších míst v Olomouckém 

kraji. Mezi spojení nahrazující tuto velmi málo využívanou železnici lze 

zahrnout také autobusovou linku Moravská Třebová – Mohelnice 

s návazností na rychlíky dále na Moravu. 

272 – Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun 

Je připravováno zvýšení počtu spojů a zkrácení jízdních dob. Jsou 

zajištěny systémové návaznosti v České Třebové na dálkové vlaky. 
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Příloha č. 5 

Ukázka tarifní mapy IREDO od 13. 6. 2010 pro zónu Jičín 
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Příloha č. 6 

Linkové vedení MHD Vrchlabí integrované od 1. 1. 2011 do IREDA 
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Příloha č. 7 

Ukázka tarifní mapy IREDO od 11. 12. 2011 pro zónu Pardubice 
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Příloha č. 8 

Ukázka brožury IREDO pro řidiče autobusů a obsluhu vlaků 
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Příloha č. 9 

Sešitové jízdní řády IREDO vydané v Královéhradeckém kraji pro rok 2010 

 

Příloha č. 10 

Sešitové jízdní řády IREDO od 13. června 2010 
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Příloha č. 11 

Informační plakát do vlaků ČD 
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Příloha č. 12 

Ukázka brožury pro cestující s nejčastějšími otázkami k tarifu 
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Příloha č. 13 

Výsledky vyúčtování autobusové dopravní obslužnosti za rok 2010 

v Královéhradeckém kraji 

  leden-prosinec 2010 

  VLAD 

Doprav ce ujeté km náklady   tržba v  dotované 
dopravě 

prokazatelná ztráta 
v Kč celkem 

AP Tour 366 058 10 369 774 3 440 056 6 929 718 

AUDIS BUS 1 225 444 31 537 431 7 823 114 23 714 318 

CDS Náchod 1 181 335 29 133 331 12 970 871 16 162 460 

Veolia Transport VČ. 2 184 123 60 693 758 19 591 689 41 102 069 

ČSAD Semily 2 336 883 63 498 680 23 969 971 39 528 709 

ČSAD ÚO 1 822 276 48 836 474 21 397 257 27 439 217 

OAD Kolín 38 763 1 148 914 238 167 910 747 

FASSATI 43 702 1 151 040 127 290 1 023 750 

KAD Vrchlabí 550 507 14 626 349 6 396 619 8 229 730 

ORLOBUS 3 038 828 80 600 588 30 203 659 50 396 929 

OSNADO 2 071 319 57 223 420 24 912 484 32 310 936 

Transcentrum 94 726 2 807 679 1 159 465 1 648 214 

P-transport 1 207 082 28 167 079 12 928 014 15 239 065 

Car Tour 85 116 2 236 671 1 216 959 1 019 712 

TAD 391 153 9 342 912 5 582 406 3 760 507 

Pavel Louda 6 209 111 762 29 346 82 416 

Celkem VLAD 16 643 524 441 485 863 171 987 366 269 498 496 

ČD v IREDU     -1 125 798 1 125 798 

DpmHK   309 971,00   309 971 

Příspěvek na terminál      0 

celkem 16 643 524 441 795 834 170 861 568 270 934 265 

          

vyrovnání vyúčtování 

prosince 09 
    -1 568 122 6 950 698 

celkem       277 884 963 

     

finanční prostředky na rok 2009 na VLAD (v Kč ) 251 300 000 

finanční prostředky na rok 2010 na VLAD (v Kč ) 263 800 000 

celková částka jako příjem od obcí 2 035 339 
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Příloha č. 14 

Výsledky vyúčtování autobusové dopravní obslužnosti za rok 2011 

v Královéhradeckém kraji 

  leden-prosinec 2011 

  VLAD 

Doprav ce ujeté km 

náklady při 
referenční ceně 

30,04 Kč/km 

tržba v  
dotov ané 
dopravě 

prokazatelná 
ztráta v  Kč 

AP Tour 376 359 10 181 290 3 485 592 6 695 698 

AUDIS BUS 1 499 454 37 482 852 9 534 220 27 948 632 

CDS Náchod 1 894 544 46 569 808 23 522 896 23 046 912 

Veolia Transport 2 358 976 61 862 092 20 752 249 41 109 843 

BusLine 2 555 817 67 225 635 25 543 764 41 681 871 

ČSAD ÚO 1 970 544 53 515 217 25 215 212 28 300 005 

OAD Kolín 40 068 1 203 632 235 215 968 417 

KAD Vrchlabí 708 499 18 277 127 8 675 752 9 601 375 

ORLOBUS 2 655 528 66 618 191 23 076 830 43 541 361 

OSNADO 1 992 398 53 950 298 22 198 371 31 751 927 

Transcentrum 102 347 3 084 514 1 272 362 1 812 153 

P-transport 1 353 175 31 407 335 13 656 078 17 751 257 

CAR Tour 158 225 4 089 109 1 566 475 2 522 634 

TAD 372 729 9 255 502 5 427 095 3 828 406 

Milan Fejfar 13 668 251 491 62 979 188 512 

Celkem VLAD 18 052 331 464 974 092 184 225 089 280 749 003 

ČD v IREDU     1 935 259 -1 935 259 

DpmHK   270 255 0 270 255 

dispečink+handicapované děti   1 700 000 0 1 700 000 

tržby TU MHD rok2011/863 636/+Jičín/26 370/ 0 890 006 -890 006 

dopočet č .jízdenek BusLine   0 1 560 596 -1 560 596 

celkem 18 052 331 466 944 347 188 610 950 278 333 397 

 - vícenáklady na naftu   -7 338 389     

vyrovnání vyúčtování prosince 

10       10 504 704 

celkem   459 605 958   288 838 101 

finanční prostředky na rok 2011 na VLAD (v Kč ) 264 100 000 

celková částka jako příjem od obcí 1 946 185 
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Příloha č. 15 

Výsledky vyúčtování autobusové dopravní obslužnosti za rok 2010 

v Pardubickém kraji 

leden-prosinec 2010 

Doprav ce CELKEM Kč CELKEM km 

AP TOUR - dopravní s.r.o. 3 560 233 182 804 

Martin Transport 623 916 28 332 

AUDIS BUS s.r.o. 1 359 089 66 937 

Bodos bus a.s. 1 926 811 98 074 

František Pytlík - BUS Vysočina 5 728 169 309 326 

Car Tour 2 528 044 124 539 

Connex Morava a.s. 1 362 667 68 629 

Connex Východní Čechy a.s. 91 762 547 5 082 505 

ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. 99 999 143 5 876 237 

Dopaz 1 104 516 53 997 

Jaroslav Hnát 1 370 770 81 808 

Josef Pinkas - AUTODOPRAVA 2 544 102 119 385 

Josef Matějka - M+H Slatiňany 1 137 513 55 031 

Pavel Pavlík 997 088 36 998 

Pavel Prchal 274 974 16 380 

Petr Klupka - O. S. K. Chrast 915 852 34 768 

Tourbus 28 533 2 327 

Václav Seifert 584 994 31 674 

ZDAR a.s. 1 366 342 66 542 

Zlatovánek s.r.o. 17 212 575 913 459 

DP města Pardubic a.s. 4 125 140 171 042 

Celkem 240 513 019 13 420 793 
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Příloha č. 16 

Výsledky vyúčtování autobusové dopravní obslužnosti za rok 2011 

v Pardubickém kraji 

leden-prosinec 2011 

Doprav ce CELKEM Kč CELKEM km 

AP TOUR - dopravní s.r.o. 3 710 221 187 571 

Martin Transport s.r.o. 709 751 32 018 

AUDIS BUS s.r.o. 1 106 612 54 632 

AUDIS BUS s.r.o. cyklobusy+skibusy 256 025 11 376 

VYDOS bus a.s. 1 852 721 96 920 

František Pytlík - BUS Vysočina 6 367 132 323 818 

Car-Tour spol. s. r. o. 2 474 418 128 083 

Veolia Transport Morava a.s. 1 331 891 65 814 

Veolia Transport Východní Čechy a.s. 96 730 841 5 182 266 

Veolia Východní Čechy cyklobusy+skibusy 478 348 21 836 

ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. 106 650 295 6 076 433 

ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. nouze 9 854 279 567 263 

ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. cyklobusy+skibusy 496 530 23 814 

Dopaz 1 097 640 58 735 

Jaroslav Hnát 1 484 996 81 689 

Josef Pinkas – AUTODOPRAVA 2 823 242 129 897 

Josef Matějka - M+H Slatiňany 1 184 693 55 704 

Pavel Pavlík 752 883 27 675 

Pavel Prchal 329 660 18 198 

Petr Klupka - O. S. K. Chrast 962 179 36 531 

Tourbus 29 351 1 640 

Václav Seifert 620 727 32 356 

ZDAR a.s. 1 364 245 65 145 

Zlatovánek s.r.o. 18 132 438 945 323 

DP města Pardubic a.s. 4 196 253 174 268 

CELKEM 265 018 282 14 400 172 
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Příloha č. 17 

Přehled měst a obcí v Královéhradeckém kraji, které přispívaly na 

nadstandardní veřejnou dopravu v roce 2010 

   

částka na 
příjmov ý účet 

KHK na rok 2010 

  částka na 
příjmov ý účet 

KHK na rok 2010 

1 Obec Adršpach 31 947 Kč 21 Město Borohrádek 24 760 Kč 

2 Obec Křinice 52 986 Kč 22 Rokytnice v  Orl.h. 14 117 Kč 

3 Obec Vernéřov ice 31 947 Kč 23 Suchý Důl 6 127 Kč 

4 Obec Jetřichov 31 947 Kč 24 Všestary 23 267 Kč 

5 Obec Heřmánkovice 53 927 Kč 25 Kosičky 6 699 Kč 

6 Obec Hej tmánkovice 31 947 Kč 26 Zdobnice 24 760 Kč 

7 Město Broumov 75 122 Kč 27 Mlázovice 14 414 Kč 

8 Město Meziměstí 31 947 Kč 28 Běleč nad Orlicí 41 088 Kč 

9 Město Teplice n.Met. 19 146 Kč 29 Červ ený Kostelec 29 404 Kč 

10 Obec Otovice 18 509 Kč 30 Rudník 1 186 Kč 

11 Obec Olešnice 29 729 Kč 31 Orlické Záhoří 12 565 Kč 

12 Město Hronov 20 118 Kč 32 Dobruška  5 227 Kč 

13 Obec Stárkov 20 118 Kč 33 Třebihošť 2 558 Kč 

14 Obec Žďár nad Orlicí 12 281 Kč 34 Jaroměř 30 222 Kč 

15 Město Náchod 600 488 Kč 35 Rohenice 5 227 Kč 

16 Město Náchod 654 847 Kč 36 Slavětín nad Metuj í 5 227 Kč 

17 Bolehošť 3 948 Kč 37 Pohoří 5 227 Kč 

18 Brzice 2 526 Kč 38 České Meziříčí 5 227 Kč 

19 Martínkovice 48 431 Kč  
celkov á částka 
jako příjem od obcí 

2 035 339 Kč 
20 Police nad Metuj í 6 127 Kč  
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Příloha č. 18 

Přehled měst a obcí v Královéhradeckém kraji, které přispívaly na 

nadstandardní veřejnou dopravu v roce 2011 

  

částka na 
příjmov ý účet 

KHK na rok 2011 

  částka na 
příjmov ý účet 

KHK na rok 2011 

1 Adršpach 26 410 Kč 21 Borohrádek 24 958 Kč 

2 Křinice 52 986 Kč 22 Rokytnice v  Orl.h. 14 198 Kč 

3 Vernéřovice 19 570 Kč 23 Suchý Důl 5 136 Kč 

4 Jetřichov 26 410 Kč 24 Zdobnice 24 958 Kč 

5 Heřmánkovice 53 927 Kč 25 Červ ený Kostelec 55 282 Kč 

6 Hej tmánkovice 26 410 Kč 26 Třebihošť 6 316 Kč 

7 Broumov 74 701 Kč 27 Jaroměř 72 671 Kč 

8 Meziměstí 26 410 Kč 28 Triv ium Plus Dobřany 12 790 Kč 

9 Teplice n.Met. 14 936 Kč 29 Triv ium Plus Dobřany 31 580 Kč 

10 Otov ice 21 127 Kč 30 Rudník 15 616 Kč 

11 Hronov 20 278 Kč 31 Dřevěnice 4 358 Kč 

12 Stárkov 20 278 Kč 32 Božanov 3 008 Kč 

13 Žďár n.Orl. 12 479 Kč 33 Úhlejov 7 366 Kč 

14 Náchod 208 325 Kč 34 Dřevěnice 4 048 Kč 

15 Náchod 322 003 Kč 35 Boharyně 16 190 Kč 

16 Náchod 546 615 Kč 36 Lázně Bělohrad 8 095 Kč 

17 Náchod 24 660 Kč 37 Olešnice 31 418 Kč 

18 Bolehošť 3 979 Kč 38 Základní škola Běchary 8 200 Kč 

19 Martínkovice 48 833 Kč 39 Kohoutov  44 523 Kč 

20 Police nad Metuj í 5 136 Kč 
 

celkov á částka jako 
příjem od obcí 

1 946 185 Kč 
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Příloha č. 19 

Nový dopravní systém v kraji od 13. 6. 2010 

Informační zpráva OREDO, 10. 6. 2010 
 

Změny jízdních řádů, navýšení autobusových spojů, start nového systému veřejné 

dopravy v kraji, tarify, jízdenky – na všechny tyto otázky spojené se změnami v krajské 

organizaci dopravy se mohou lidé dozvědět odpovědi na internetových stránkách 
společnosti OREDO (Organizátor REgionální DOpravy) – www.oredo.cz nebo 

v sešitových jízdních řádech, která společnost OREDO vydala pro 4 okresy. 

 

 „Nový systém integrované dopravy, který se v celém kraji spustí od 13. června, přinese 
cestujícím více spojů, které na sebe budou lépe navazovat. Lidé také budou moci po celém 
regionu cestovat na jednu jízdenku vlakem i autobusem. O všech změnách v dopravě se 
cestující mohou informovat u odborníků ze společnosti Oredo na speciální informační lince 
495 538 802, která bude fungovat každý den v pracovní době,“ řekl Josef Ješina, krajský radní 
zodpovědný za oblast dopravy. 

Kromě toho lidé najdou mnoho informací na internetových stránkách www.oredo.cz. Je zde k 
dispozici například kalkulátor, který jim vypočte cenu jízdného dle zadaných parametrů. Dále 
jsou na webu přehledně zobrazeny tarifní mapy pro jednotlivé zóny. Mimo jiné právě díky 
přechodu na zóny by měli cestující, kteří dříve přestupovali, ušetřit za jízdné, stejně tak pro ně 
budou znamenat úsporu slevy na sedmidenní a třicetidenní přenosné časové jízdenky. 

Cestující si budou moci zakoupit nové jízdní řády na nádražích, v informačních centrech měst  
a obcí, u řidičů autobusů či ve stáncích s prodejem denního tisku. Nové jízdní řády jsou 
připraveny pro Hradecko, Jičínsko, Trutnovsko i Náchodsko. V sešitových jízdních řádech 
jsou také uvedeny odjezdníky z vybraných obcí. Všechny změny budou rovněž dostupné na 
internetovém portálu www.idos.cz . 

Nový systém integrované dopravy přinese úspory cestujícím i Královéhradeckému kraji, který 
každoročně dotuje autobusové a vlakové spoje stovkami milionů korun. Dopravní systém 
dopravu zpřehlední, zjednoduší, a přinese tak větší komfort cestujícím. Jeho největším 
přínosem bude mimo jiné navýšení autobusových spojů, cestování na jednu jízdenku, lepší 
návaznost spojů, odjezdy v pravidelně se opakujících intervalech. 

Změny jízdních řádů se provádí k termínu pravidelných celostátních změn, které jsou tento 
rok Ministerstvem dopravy vyhlášeny na 13.6.2010 a 12.12.2010. V případě mimořádnosti je 
možné provést změnu i v mimořádném termínu. Připomínky k jízdním řádům od 13.6.2010 je 
možné vznášet pomocí speciálně vytvořeného elektronického formuláře, který je umístěn 
ZDE nebo zasílat na email bus@oredo.cz nebo pomocí datové schránky společnosti OREDO. 
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Jízdní řády IREDO 2011 v prodeji  

  Tisková zpráva OREDO, 6. 12. 2010 

 
Od neděle 12. prosince vstoupí  v platnost nové jízdní řády pro autobusy i vlaky. U obvyklých 
prodejců, jejichž seznam zveřejníme po ukončení rozvozu jízdních řádů, jsou již nyní 
k dostání nové sešitové jízdní řády IREDO, a to ve čtyřech provedeních (barevně odlišených): 
  

 
  

a) pro oblast Trutnovska s přesahy do sousedních oblastí a Hradce Králové  

b) pro oblast Jičínska, Chlumecka a Novobydžovska s přesahy do sousedních oblastí 

c) pro oblast Náchodska s přesahy do sousedních oblastí a Hradce Králové 

d) pro oblast Rychnovska  s přesahy do sousedních oblastí a Hradce Králové 

  
Jaké informace v jízdních řádech naleznete? 

  

V sešitových jízdních řádech, mimo klasických jízdních řádů (vlaky i autobusy), 

naleznete také souhrnné jízdní řády na vybraných úsecích, dále přehledné odjezdníky z 

významných zastávek, mapu území včetně vedení jednotlivých linek apod. 

  
Nové jízdní řády všech linek, zapojených do integrovaného systému IREDO, naleznete též 
zde (připravujeme). Linku která projíždí Vaší obcí je nutné nejprve nalézt na 
této (připravujeme) mapě linkového vedení. 
Jízdní řády uspořádané podle obcí, zastávek a linek naleznete na www.portal.idos.cz . 
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Veřejnou dopravou na zámek v Hrádku u Nechanic 
  

Tisková zpráva OREDO, 25. 3. 2011 

  
Zámek Hrádek u Nechanic byl vybudován v letech 1839 až 1857 ve stylu tudorské gotiky. Z 
mnoha zajímavostí na návštěvníky čeká např. opilá sklenice, děsivé obrazy, šlechtická 
seznamka, zámecký park nebo golfové hř iště. 
 
 
Speciální akce konané na zámku naleznete zde. Upozorňujeme, že od 16.4. do 25.4. bude 
možné v zámecké kuchyni, při světové premiéře, ochutnat Sváteční zámecký likér. Proto 

doporučujeme nechat auta doma a přijet autobusem. 
  

Spojení veřejnou dopravou k zámku 
  
V sobotu, v neděli a o svátcích odjíždí z Hradce Králové z Terminálu Hromadné Dopravy 
(THD) v 9:25 a ve 13:25 přímý autobus linky 105 ve směru Nový Bydžov. Cesta k zámku 
trvá přesně dvacet minut a autobus zastavuje v těsné blízkosti zámku - na zastávce 
Hrádek, zámek. Jízdní řád autobusů do Hrádku přikládáme zde. 
  
Z ostatních částí kraje lze v Hradci Králové přestoupit ze směru: 
      Chlumec n. C. - s příjezdem do HK vlakem v 8:51, autobusem v 13:05. 
      Doudleby n. Orl., Kostelec n. Orl., Týniště n. Orl. - s příjezdem do HK vlakem v 8:54 

a ve 12:54. 
      Broumov, Náchod - s příjezdem do HK autobusem v 8:55 a ve 12:50. 
      Dobruška, Opočno, České Meziříčí - s příjezdem do HK autobusem v 9:20 a ve 13:20. 
      Trutnov, Jaroměř - s příjezdem do HK autobusem v 9:20. 

  
Zpět odjíždí autobusy linky 105 do Hradce Králové ze zastávky Hrádek, zámek ve 12:19 
a v 17:09. Příjezdy těchto autobusů do Hradce Králové na THD jsou ve 12:40 a v 17:30.  
  
  

Cena jízdného 
  
Cena základního jízdného IREDO mezi Hradcem Králové a Hrádkem činí 22 korun. Také 
z ostatních míst kraje můžete cestovat až do Hrádku na jednu jízdenku IREDO pro vlaky a 
autobusy. S touto jednou jízdenkou můžete i vícenásobně přestupovat, jízdné vás přijde 
levněji než při zakupování jízdenky v každém spoji zvlášť. Cenu jízdného mezi počátkem a 
cílem Vaší cesty můžete zjistit z našeho tarifního kalkulátoru, který najdete na www.oredo.cz 
nebo přímo pod následujícím odkazem:  
  
http://www.oredo.cz/cz/iredo_kalkulator_new.html . 
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Postupné ukončení prodeje časových jízdenek v IDS PK 
  

Tisková zpráva OREDO, 29. 7. 2011 

  
Z důvodu blížícího se přechodu Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje (dále 
jen IDS PK) pod integrovaný dopravní systém IREDO, který nastane dne 11.12.2011, dojde 
mimo jiné k následujícím opatřením: 
  

• 90 dní před zánikem IDS PK bude v tomto systému ukončen prodej 90denních 
jízdních dokladů. Nejzazší den pro aktivaci 90denní jízdenky je pro cestující tedy 
pondělí 12. září 2011. Po tomto dni již nebude možné v „dobíhajícím“ systému IDS 
PK aktivovat na čipové kartě tento jízdní doklad. 

  
• Postup u ostatních časových jízdních dokladů IDS PK (30denní, 7denní) bude 

obdobný a cestující si budou moci koupit časový jízdní doklad nejpozději 30 resp. 
7 dní před zánikem a nahrazením IDS PK. Časový kupón třicetidenní jízdenky IDS 
PK tak bude možno aktivovat nejpozději dne 11. 11. 2011. U sedmidenní jízdenky 
bude možno provést aktivaci nejpozději dne 4. 12. 2011.  

  
Výše uvedené časové jízdenky je možno zakoupit pouze na čipové kartě. Stávající čipové 
karty dopravců přestanou být od 11. prosince 2011 nosičem časových jízdních kupónů. 
Časové jízdenky budou mít nově formu papírového jízdního dokladu, který nebude vázán na 
čipovou kartu. V IDS IREDO budou čipové karty sloužit pouze jako elektronická peněženka 
pro nákup jednotlivého jízdného s pětiprocentní slevou. 
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Rozšíření tarifu IREDO na celé území Pardubického kraje 
od 11. 12. 2011 

  
Tisková zpráva OREDO, 13. 9. 2011 

  
Od neděle 11. prosince 2011 dojde spolu se spuštěním optimalizace veřejné dopravy 
v Pardubickém kraji také k rozšíření území integrované dopravy IREDO a s tím i k zavedení 
zónově relačního tarifu. Tímto dojde k nahrazení stávajícího tarifu IDS PK. Návrh přiřazení 
obcí do mapy tarifních zón IREDO přikládáme ZDE. 
  

Návrh tarifních map pro jednotlivé zóny 
  
Pro každou tarifní zónu v Pardubickém kraji jsme vytvořili návrh tarifní mapky, ze které bude 
možno vyčíst cenu obyčejného jízdného z příslušné zóny do ostatních zón IREDO. Tyto 
návrhy tarifních mapek najdete ZDE. Obdobná mapka bude vylepena od prosince na každé 
autobusové i vlakové zastávce, která bude nově zařazena do IREDO. Na stávajících 
zastávkách v IREDO jsou cestujícím tarifní mapky k dispozici už dnes. 
  
Zveřejněná verze návrhů respektuje aktuální stav projednání linkotvorby a jízdních řádů  
s dotčenými obcemi. Na tarifních mapkách se nadále bude pracovat a průběžně budou na 
našich stránkách aktualizovány. Relace s přestupem a na delší vzdálenosti budou podrobeny 
dalším kontrolám, aby v odůvodněných případech bylo cestujícím tarifně povoleno 
absolvovat cestu oklikou. U návrhů  ceny důležitých přímých relací předpokládáme minimální 
množství změn. Připomínky ke zveřejněným cenovým návrhům je možno zasílat na adresu 
mrazek@oredo.cz . 
  

Použití tarifu IREDO 
  
Jízdní doklady IREDO bude možno na území Pardubického kraje použít v autobusových i 
vlakových spojích, zapojených do IREDO. Bude se jednat o všechny osobní a spěšné vlaky a 
rychlíky. Tarif IREDO nebude platit ve vlacích vyšší kvality (Ex, IC, EC). Výčet zapojených 
komerčních dálkových linek bude upřesněn před spuštěním systému. 
  
Zakoupení jednoduché i časové jízdenky (sedmidenní nebo třicetidenní) bude možné jak u 
řidičů autobusů, tak v pokladnách železničních stanic. V případě neobsazených stanic půjde u 
průvodčích ve vlaku zakoupit nejvýše jízdenky sedmidenní. Výhradně na pokladnách 
Českých drah bude možno pořídit jízdenky s devadesátidenní platností. 
  
Z výchozí do cílové zóny je pevně stanovená cena bez ohledu na počet přestupů nebo nutnost 
jízdy oklikou. Je povoleno cestovat oklikou přes ty zóny, jejichž cena nepřevyšuje cenu cílové 
zóny. Všechny časové jízdenky platí obousměrně. U sedmidenní jízdenky činí jízdné 8-
násobek jednoduchého jednosměrného jízdného, u třicetidenní jízdenky je to 30-násobek, u 
devadesátidenní jízdenky pak 81-násobek. 


