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Úvod
Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje je zpracován na základě a v souladu
se zákonem č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů.
V § 5 Dopravní plánování a integrované veřejné služby je mimo jiné uvedeno:
(1) Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní
obslužnosti území. Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné,
efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí
při této činnosti. Dopravní plánování vychází z páteřních spojů veřejné drážní osobní dopravy
při zajišťování dopravní obslužnosti.
(2) Plán obslužnosti území jsou povinni pořizovat Ministerstvo dopravy a kraj.
(3) Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:
a)
b)
c)
d)

popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících,
předpokládaný rozsah poskytované kompenzace,
časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv,

harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

(4) Plán dopravní obslužnosti území pořizovatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Cílem Plánu dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje je formulace představ kraje
o rozvoji veřejné osobní dopravy v kraji, a to z pohledu kvality dopravy, organizace
dopravy, rozvoje dopravní infrastruktury včetně zohlednění ekonomického a tarifního.
Praktické naplňování plánu je podmíněno vytvořením zejména stabilních ekonomických
a provozních podmínek, a to na základě schvalovaných dílčích opatření a projektů.
Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje vychází z analýzy a stavu současného
zajišťování přepravních potřeb. Doba platnosti dopravního plánu se předpokládá na roky
2016 – 2020. Plán dopravní obslužnosti je možné v průběhu jeho platnosti aktualizovat
na základě aktuálních potřeb Královéhradeckého kraje.
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1 Základní legislativní rámec veřejné dopravy
V oblasti veřejné dopravy existuje řada zákonů, nařízení i směrnic jak z pohledu evropských
norem, tak i národních norem České republiky. Evropské normy jsou závazné pro všechny
členské státy Evropské Unie a jsou nadřazeny národním normám.
Základní legislativa týkající se veřejné dopravy:
 Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách
v přepravě cestujících po železnici a silnici,
 Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů,
 Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu,
 Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy,
 Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,
 Vyhláška č. 522/ 2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě,
 Nařízení vlády ČR č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů
standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti
s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících, ve znění nařízení vlády České
republiky č. 49/2015, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 63/2001 Sb.,
 Vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení
maximální výše kompenzace.
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2 Charakteristika Královéhradeckého kraje
2.1 Geografická charakteristika Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné
třetiny státní hranice s Polskem v délce cca 208 km. Se sousedním Libereckým a Pardubickým
krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou,
tak počtem obyvatel. Posledním sousedním krajem je kraj Středočeský.
Rozlohou 4 759 km2 zaujímá Královéhradecký kraj 6 % rozlohy České republiky a řadí
se na 9. místo v pořadí krajů. Je pátým krajem s nejvyšším podílem zemědělské i orné půdy
a lesních pozemků. K 31. 12. 2014 představovala zemědělská půda 58 % celkové rozlohy kraje,
podíl orné půdy činil 40 % a lesy pokrývaly území z 31 %. Rozlohou je největší okres Trutnov,
který tvoří téměř čtvrtinu rozlohy kraje, za ním následuje s více než pětinou okres Rychnov nad
Kněžnou a zbytek území se rovnoměrně, zhruba po 18 %, dělí mezi tři zbývající okresy Náchod,
Jičín a Hradec Králové.
Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu
a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský
výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi dvěma pohořími
a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a Adršpašské skály, Broumovské
stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny
pitné vody v České republice. Významnou část území tvoří krkonošské a orlické podhůří.
Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží
do povodí Labe, jen okrajová část Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem
kraje je Sněžka (1 602 m n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky.
Nejníže položeným bodem je hladina Cidliny na území okresu Hradec Králové v nadmořské
výšce 202 m.
Chráněná území tvořila v roce 2014 více než pětinu rozlohy kraje. Na území se nachází
Krkonošský národní park v okrese Trutnov (5,2 % rozlohy kraje), tři chráněné krajinné oblasti
(14,5 % rozlohy kraje) a 126 maloplošných chráněných oblastí (1,3 % rozlohy kraje). Mezi
chráněné krajinné oblasti patří Broumovsko (okres Náchod), Český ráj (okres Jičín a území
krajů Středočeského a Libereckého) a Orlické hory (okres Rychnov nad Kněžnou a území kraje
Pardubického).

2.2 Demografická charakteristika Královéhradeckého kraje
Krajským městem je Statutární město Hradec Králové, které je přirozeným spádovým
centrem kraje s vysokou koncentrací služeb, správních institucí, kulturních, společenských
a ekonomických aktivit. Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy
vzdálená 112 km.
Ke konci roku 2014 měl Královéhradecký kraj celkem 551 590 obyvatel, což je 5,2 %
celkového počtu obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové
s více než 163 tisíci osobami. Naopak populačně nejmenší, se 79 tisíci obyvateli, je okres
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Rychnov nad Kněžnou. Hustotou 116 obyvatel na km2 nedosahuje kraj celorepublikového
průměru 134 osob. Rozdílná je i v okresech a pohybuje se od nejvyšší v okrese Hradec Králové
(183 obyvatel na km2) po nejnižší v okrese Rychnov nad Kněžnou (80 obyvatel na km2).
K 1. 1. 2016 měl Královéhradecký kraj celkem 551 421 obyvatel. Demografické a geografické
údaje okresů Královéhradeckého kraje jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1: Demografické a geografické údaje okresů Královéhradeckého kraje k 1. 1. 2016

Název
Hradec Králové
Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov

Počet obyvatel Rozloha [km²]
163 159
79 490
110 869
78 861
119 042

Hustota zalidnění
[obyvatelé/km²]

Počet obcí

183
90
130
80
104

104
111
78
80
75

892
887
852
982
1 147

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - Hradec
Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke změně hranic
okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, Ledce a Vysoký
Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové a došlo tak ke sladění
hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi území okresů.
V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s rozšířenou
působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem. Pověřené obecní úřady spravují
obce v území, které je skladebné do okresů i do správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
Na území kraje je celkem 448 obcí, z nichž k 31. 12. 2014 mělo 48 statut města a 10 statut
městyse. Podíl městského obyvatelstva dosáhl celkem 66,9 %. Hlavním centrem kraje
je statutární město Hradec Králové s 92 808 obyvateli, druhým největším městem s 30 893
obyvateli je město Trutnov. Nejméně urbanizován je okres Jičín, kde žije i nejvíce obyvatel
v obcích do 500 obyvatel (více než pětina). V kraji činil tento podíl 12,6 % obyvatel. Průměrná
rozloha obce je 1 062 ha a průměrný počet obyvatel v obci dosáhl 1 231 osob.
Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2014 stále nejnižší podíl obyvatel ve věku 15 – 64 let
ze všech krajů (66,0 %) a zároveň měl nejvyšší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (19,0 %),
předstihl opět hlavní město Prahu. Průměrný věk je rovněž nad republikovým průměrem a byl
nejvyšší mezi kraji. Stejně je tomu v porovnání s krajským průměrem v okresech Hradec
Králové a Náchod. Nejvyšší podíl obyvatel do 14 let měly okresy Rychnov nad Kněžnou
a Náchod, nejvyšší podíl obyvatel ve věku 15 - 64 let byl v okresech Jičín, Rychnov
nad Kněžnou a Trutnov a ve věkové skupině nad 65 let v okrese Hradec Králové.

2.3 Životní prostředí, zemědělství a průmysl
Kvalita životního prostředí v Královéhradeckém kraji je celkově na dobré úrovni v porovnání
s celorepublikovým průměrem. Regionálně se na území kraje diferencují lokality se zhoršenou
kvalitou životního prostředí až prostředí narušená (hřebenové partie hor, průmyslové oblasti
Polabí), pro něž jsou typické sektorově platné ekologické problémy a regionální problémy
v důsledku hospodářského využití území modifikované sídelní strukturou. K nejvýraznějším
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environmentálním rizikům způsobeným antropogenní činností patří soustředěná intenzivní
doprava v obcích zhoršující kvalitu ovzduší a životního prostředí a nepříznivě zvyšující
hlukovou zátěž. Královéhradecký kraj se řadí k regionům s relativně čistým ovzduším,
bez velkých zdrojů znečištění. Kvalita ovzduší je ovšem teritoriálně diferencovaná. Území
kraje je zatíženo emisemi z lokálních i z dálkových zdrojů, i když jejich vliv je díky odsíření
v posledních letech již podstatně nižší.
Území Královéhradeckého kraje disponuje výjimečně bohatými zdroji podzemních
a povrchových vod. Ochrana výjimečných zdrojů vod je řešena vymezením chráněných oblastí
přirozené akumulace vod.
Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě rozvinutým
cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství do oblasti
Polabí. Největší koncentrací cestovního ruchu v České republice se vyznačují Krkonoše.
Národní park Krkonoše zasahuje na území kraje dvěma třetinami své výměry a nacházejí se zde
nejcennější lokality parku.
Na tvorbě hrubého domácího produktu v České republice se kraj v roce 2014 podílel pouze
4,6 %, v přepočtu na 1 obyvatele dosáhl 87,9 % republikového průměru a byl mezi kraji
na šesté pozici.
Podle výběrového šetření pracovních sil bylo v roce 2014 v hospodářství kraje zaměstnáno
zhruba 255,9 tisíc osob, z toho 32,3 % ve zpracovatelském průmyslu, 12,4 % ve velkoobchodě
a maloobchodě, opravách motorových vozidel, 7,5 % v odvětví zdravotní a sociální péče, 7,2 %
ve veřejné správě, 7,2 % ve stavebnictví, 6,0 % ve vzdělávání, 4,9 % v dopravě a skladování,
4,0 % v zemědělství a lesnictví a 3,0 % v ubytování, stravování a pohostinství.
V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, ječmen), řepky
a kukuřice, významná je též produkce cukrové řepy a pěstování ovoce (zejména jablek, rybízu,
třešní a višní) a zeleniny (mrkev, cibule a zelí). V živočišné výrobě se jedná především o chov
skotu a prasat.
V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu zaměstnanců zpracovatelský
průmysl, v jeho rámci pak výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a textilní
výroba. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující průmyslové oblasti, podíl
na tržbách průmyslových podniků v roce 2014 činil 4,3 %.
V roce 2014 se v kraji v 1 034 statisticky sledovaných hromadných ubytovacích zařízeních
ubytovalo 937 tisíc hostů, z toho 219 tisíc ze zahraničí, převážně z Německa (44 %) a Polska
(16 %). Průměrná doba pobytu byla 4,3 dní. Většina těchto zařízení (63 %) je soustředěna
v okrese Trutnov, na jehož území leží Krkonoše.
Při hranicích s Polskem se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. Jednou z nich
je Euroregion Glacensis, který vznikl v roce 1995 jako jeden z euroregionů působících
na polsko-českém příhraničním území. Velký rozmach také zaznamenaly dobrovolné svazky
obcí, místní akční skupiny, v nichž se obce sdružují za účelem rozvoje svých území.
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2.4 Dopravní systém a infrastruktura
Dopravní systém Královéhradeckého kraje je značně různorodý. V Polabské nížině
je dopravní síť poměrně hustá, směrem k příhraničním pohořím se její hustota postupně snižuje.
Dopravní síť je charakterizována tahy směřujícími paprskovitě do krajského města Hradce
Králové, nechybí však ani tahy okružní, vedoucí k podhůřím Krkonoš a Orlických hor.
V Královéhradeckém kraji se nachází celkem více než 3 700 km silnic. Silniční síť v kraji
je uvedena na následujícím obrázku 1. Hustota silniční sítě v regionu je 0,79 km/km2 a mírně
převyšuje celostátní průměr. Královéhradecký kraj patří mezi regiony s hustou silniční sítí,
ale s nízkým podílem dálnic a rychlostních silnic. Kraji chybí přímé kapacitní napojení
na sousední regiony, resp. na evropskou dopravní síť, a to z důvodu teprve rozestavěné dálnice
D11 u Hradce Králové a nedostatku navazujících úseků dálnic (D11 a D35). Proto je také
existující síť regionálních silnic I. třídy přetížena v některých trasách tranzitní dopravou,
což má výrazný negativní vliv na životní prostředí obyvatel. Regionální silniční síť, která
je převážně tvořena silnicemi II. a III. tříd, je spravována Královéhradeckým krajem.
Problémem je stále špatný stav a technická zanedbanost regionální silniční sítě odrážející
se v nedostatečných parametrech, dopravních závadách včetně nedostatečné kapacity nebo
kvality. Hustota i délka této sítě znamená značné náklady na její údržbu, jež jsou dále
ovlivňovány členitostí (hornatostí) území a klimatickými podmínkami. Přes značné vynaložené
prostředky z rozpočtu kraje i dotací z Evropské unie je technický stav silniční sítě stále
nevyhovující. I v Královéhradeckém kraji neustále roste počet silničních dopravních
prostředků, což kopíruje celorepublikový trend. Neustálý nárůst automobilové dopravy osobní,
ale i nákladní má negativní dopad na komunikační síť (zvýšená četnost dopravy, přetěžování
komunikací, nedostatek parkovacích míst) a na životní prostředí. Většina silniční sítě je téměř
trvale přetížena. Značný počet měst v kraji nemá vyřešen průjezd městem, řešený případným
obchvatem. Plánované investice často zpožďuje řada příčin - nedostatek financí, nedořešené
vlastnické vztahy pozemků či vleklé rozpravy ohledně výběru nejvhodnější varianty řešení.
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Obrázek 1: Silniční síť v Královéhradeckém kraji

Hlavní dopravní osu Královéhradeckého kraje tvoří dálnice D11 končící pro nákladní dopravu
u Nového Města nad Cidlinou a pro osobní dopravu u obce Praskačka několik km před Hradcem
Králové a na ni navazující silnice I. třídy I/11. Další páteřními komunikacemi v regionu jsou
silnice I/37 směřující od Pardubic přes Hradec Králové a Jaroměř do Trutnova (a dále navazující
I/16 do Polska), I/33 z Hradce Králové do Náchoda a Polska, I/35 vedoucí v ose Liberec Hradec Králové - Olomouc a I/14 v trase Liberec - Trutnov - Náchod - Pardubický kraj.
Železniční síť Královéhradeckého kraje tvoří 638 km tratí s téměř 200 stanicemi a zastávkami
a je znázorněna na obrázku 2. Svoji hustotou 0,139 km/km2 patří kraj v rámci České republiky
k nadprůměrným. Železnice je vedena všemi významnějšími místy a sídly kraje a je tak přímo
dostupná většině obyvatel. Přestože z celkového počtu 448 obcí jich železnice obsluhuje pouze
133 (30%) žije v nich 77 % obyvatel kraje.
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Obrázek 2: Železniční síť v Královéhradeckém kraji¨

V kraji není žádná dvoukolejná trať, elektrifikováno je cca 15 % délky tratí, z tohoto důvodu
je 80 % výkonů veřejné drážní osobní dopravy zajišťováno v nezávislé trakci. Elektrifikovány
jsou úseky Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř a dále Choceň - Týniště nad Orlicí - Hradec
Králové - Velký Osek. V kraji jsou situovány dva železniční hraniční přechody do Polské
republiky - Meziměstí/Mieroszów a Královec/Lubawka, které jsou minimálně využívané.
Strategicky důležitá je pro obyvatele kraje blízkost a návaznost na I. tranzitní železniční
koridor, v sousedním pardubickém regionu, který je součástí mezinárodního tranzitního
železničního koridoru. Napojení kraje na I. tranzitní koridor je tratí 031 v Pardubicích a tratí
020 v Chocni.
Stejně jako v ostatních krajích je i v Královéhradeckém kraji problematický technický stav
a parametry některých železničních tratí. Technický stav a parametry mnoha železničních tratí
v kraji nevyhovují potřebám a požadavkům na současnou veřejnou dopravu, a tím spíše
nepostačí ani v budoucnu. Ke zlepšení stavu jsou nezbytné investice do modernizace
současných tratí, popřípadě i výstavba nových úseků.
Zastaralý vozový park a dlouhé jízdní doby pak výrazně snižují konkurenceschopnost
železniční dopravy ve srovnání se silniční přepravou.
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Počítá se však s rekonstrukcí a modernizací regionálních či lokálních úseků, které neodpovídají
daným parametrům. Značný je totiž podíl lokálních tratí s parametry, které nevyhovují
současným přepravním nárokům.
Kromě dominantního Hradce Králové (průsečík tratí z Prahy, Letohradu, Pardubic, Staré Paky
a Jičína) jsou důležitými železničními uzly v kraji Týniště nad Orlicí, Jaroměř, Stará Paka
a Trutnov. Napojení kraje na I. železniční koridor je přibližně 20 km od Hradce Králové
a přibližně 25 km od Týniště nad Orlicí.
Letecká doprava má na území Královéhradeckého kraje pouze doplňkovou funkci. Regionální
letiště jsou určena především pro sportovní lety. Největší a nejvýznamnější letiště je bývalé
vojenské letiště se statutem neveřejného mezinárodního letiště v Hradci Králové. Dále jsou
v kraji provozovány 3 heliporty pro leteckou záchrannou službu – v Hradci Králové, Trutnově
a Náchodě. Významným faktorem je blízkost veřejného mezinárodního letiště v Pardubicích,
které je jedním z pěti páteřních letišť České republiky a má statut veřejného mezinárodního
letiště. Jeho předností je výhodná geografická poloha v centru České republiky a lokalizace
v hradecko-pardubické aglomeraci.
Vodní doprava nadregionálního významu v Královéhradeckém kraji využívána není.
Nejvýznamnější řeka Labe, která je zahrnuta do transevropské sítě vodních cest, je splavněna
pouze v části sousedního Pardubického kraje. Předpokladem skutečně významného využití této
dopravní cesty je splavnění úseku Labe z Chvaletic do Pardubic.
Prodloužení labské vodní cesty do Hradce Králové je zařazeno do Koncepce rozvoje vodní
dopravy v České republice, která je připravena Ředitelstvím vodních cest České republiky.
Možnost splavnění Labe z Pardubic do Hradce Králové a dále směrem proti proudu je možné
pouze pro rekreační účely, ale dalšímu rozvoji brání překážky především ve formě jezů
bez plavebních komor. Ostatní lodní doprava v regionu má charakter výletní osobní dopravy.
V souladu s významným rozvojem a zvyšující se popularitou cyklistické dopravy je značná
pozornost věnována vytyčování, budování a vyznačování cyklotras. Samostatným prvkem
cyklistické dopravy jsou cyklostezky, které se v posledních letech výrazně rozrůstají. Ty jsou
tvořeny samostatnou komunikací určenou pro cyklistický provoz.
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3 Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících
Tato kapitola popisuje jednotlivé způsoby a specifika organizace a zajišťování veřejných služeb
v přepravě cestujících na území Královéhradeckého kraje. Veřejné služby v přepravě
cestujících a dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje jsou zajišťovány veřejnou
drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou autobusovou dopravou.
Podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, se rozumí dopravní
obslužností území Královéhradeckého kraje zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu
především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání,
do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojování kulturních,
rekreačních a společenských potřeb včetně dopravy zpět přispívající k trvale udržitelnému
rozvoji územního obvodu kraje, a to do výše finančních prostředků vyčleněných za tímto
účelem v rozpočtu kraje. Kompenzace (resp. dotace z krajského rozpočtu) je finanční rozdíl
mezi náklady spojených se zajišťováním dopravních výkonů a výnosy z tržeb jízdného.
Rozsah dopravní obslužnosti stanovuje v souladu se zákonem č. 129/2000, o krajích (krajské
zřízení), kraj ve své samostatné působnosti a je schvalován výkonnými orgány
Královéhradeckého kraje.

3.1 Kompetence při organizování veřejné dopravy
K 1. 1. 2003 zanikly okresní úřady a kompetence ve věci organizace dopravní obslužnosti
přebíraly kraje.
Ve druhé polovině roku 2002 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje zřízení
společnosti OREDO s.r.o. (organizátor dopravní obslužnosti), která v období od 29. 1. 2003
do 31. 12. 2013 zajišťovala koordinaci při organizaci a objednávce veřejné drážní osobní
dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy v souladu s potřebami místních samospráv
při maximálně efektivním využití přidělených finančních prostředků.
Od 1. 1. 2014 je koordinace a organizace veřejných služeb v přepravě cestujících
uskutečňována speciálním oddělením dopravní obslužnosti, které je součásti odboru dopravy
a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Mezi jeho hlavní náplně práce patří:










Projednávání krátkodobých a dlouhodobých změn jízdních řádů a dopravních řešení
ve veřejné drážní osobní dopravě a veřejné linkové autobusové dopravě s obcemi,
dopravci, významnými zaměstnavateli nebo cestujícími aj.
Tvorba návrhů jízdních řádů pro jednotlivé autobusové dopravce.
Sestavování návrhů oběhů autobusů pro jednotlivé autobusové dopravce.
Průběžná optimalizace linkového vedení a časových poloh autobusových spojů.
Schvalování jízdních řádů a jejich zveřejňování na internetových stránkách kraje.
Zajišťování propagace veřejné dopravy.
Tvorba informačních materiálů pro cestující (souhrnné jízdní řády linky IREDO).
Spravování databází přímých návazných autobusových spojů a zaručených přípojů.
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Tvorba a kontrola dodržování technických a provozních standardů veřejné dopravy
Královéhradeckého kraje.
Zpracování analýz využití veřejné linkové autobusové a veřejné drážní osobní dopravy
a jejich vývoje.
Vyhodnocování ekonomické a provozní efektivity systému veřejné dopravy.
Příprava smluvního zajištění poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících mezi
Královéhradeckým krajem a autobusovými a železničními dopravci a obcemi.
Vyúčtování úhrady kompenzace (resp. dotace) ve veřejné linkové autobusové dopravě.
Projednávání změn jízdních řádů a dopravních řešení se sousedními kraji při zajišťování
veřejných služeb v přepravě cestujících na mezikrajských linkách nebo se sousedními
kraji.
Součinnost a spolupráce se společností OREDO s.r.o. při provozu integrovaného
dopravního systému (dále jen „IDS“).

V současnosti je společnost OREDO s.r.o. provozovatelem IDS IREDO na území
Královéhradeckého a Pardubického kraje (společnost OREDO s.r.o. je vlastněna rovným
podílem Královéhradeckého a Pardubického kraje). Dále je společnost OREDO s.r.o.
pronajímatelem a provozovatelem komponent odbavovacích zařízení a centrálních systémů
IDS IREDO a dále poskytovatelem vybraných služeb specifikovaných ve Smlouvě o spolupráci
při zajištění IDS IREDO a udržitelnosti projektů financovaných z Regionálního operačního
programu Severovýchod uzavřené mezi Královéhradeckým krajem, Pardubickým krajem
a společností OREDO s.r.o.
3.1.1 Analýza stavu veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji po zániku okresních
úřadů
Z důvodu získání celkového pohledu o stávající úrovni a rozložení dopravní obslužnosti v kraji
po zániku okresních úřadů, společnost OREDO s.r.o. vypracovala analýzu stavu dopravní
obslužnosti, které sloužila jako základní podklad pro svou další práci.
Z analýzy vyplynulo:









Dopravní obslužnost byla nehospodárně rozložena v čase i prostoru. Existovaly zde dva
málo provázané paralelní systémy veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové
autobusové dopravy.
Na hranicích mezi bývalými okresy nabídka dopravy často zcela nelogicky klesala.
O víkendu byla ve většině regionu jediným fungujícím dopravcem veřejná drážní osobní
doprava.
Určité okresy a regiony měly značně rozdílný rozsah dopravní obslužnosti.
Existovala místa, kde byl přetlak dopravní obslužnosti a to především vinou souběhu
a špatné organizace. Analýza ukázala také řadu míst, kde naopak byla slabá dopravní
obslužnost.
Autobusy často nezajížděly k vlakům. Vzájemná návaznost mezi veřejnou linkovou
autobusovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou byla zpravidla náhodná.

16
Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje





Doprava byla zajišťována převážně velkými autobusy, přestože to z kapacitního důvodu
nebylo nutné.
Stávající jízdní řády nerespektovaly změnu v požadavcích na zajištění dopravy
do zaměstnání např. do průmyslových a obchodních podniků.
Na autobusových linkách neexistovala pravidelná doprava a to ani v případě,
že se intervaly mezi spoji leckde blížily jedné hodině.

Z analýzy bylo na první pohled patrné, že systém skrýval možnosti významných úspor, které
vyplývaly především z odstranění paralelního vedení autobusových a vlakových linek.
Na základě této analýzy bylo možné přistoupit k další optimalizaci dopravního systému.
Veškerá činnost společnosti OREDO s.r.o. však představovala pouze snahu o postupné
vylepšování špatného dopravního systému, který kraj zdědil po okresních úřadech, a který byl
značně deformován snahou dopravců o získání maximálního počtu dotovaných kilometru.
Společnost OREDO s.r.o. vyhodnotila, že tento systém nelze žádnými opatřeními přetvořit
v moderní IDS, a proto na základě schválení vedení Královéhradeckého kraje byly zahájeny
práce na optimalizaci dopravního systému.
V roce 2004 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o zpracování studie
“Integrovaná doprava v Královéhradeckém kraji“. Cílem této studie (zpracovávané společnosti
Finespa – ALG) bylo analyzovat stávající situaci v oblasti veřejné dopravy
v Královéhradeckém kraji, představit některé odlišné scénáře využívané ve veřejné dopravě při
použití zkušeností z jiných Evropských zemí, a zejména navrhnout optimální alternativu
způsobu organizace dopravní obslužnosti a vybudování IDS v územním obvodu
Královéhradeckého kraje.
V roce 2005 byly výsledky této studie doplněny společností OREDO s.r.o. o konkrétní návrhy
a opatření, které zohledňovaly specifické podmínky Královéhradeckého kraje.
3.1.2 Proces optimalizace veřejné linkové autobusové dopravy
V období let 2004 – 2010 docházelo postupně na území Královéhradeckého kraje
k optimalizaci provozu veřejné linkové autobusové dopravy. Postupné etapy této optimalizace
jsou uvedeny v tabulce 2. Optimalizaci předcházela důkladná analýza vstupních podmínek
ovlivňujících podobu dopravní obslužnosti, která byla získávána prostřednictvím výstupů
z odbavovacích zařízení v autobusech, dotazníkového šetření a osobním jednáním se zástupci
samosprávy.
Jednalo se o analýzy přepravních proudů na relacích, obsazení jednotlivých spojů, tržeb
na linkách a spojích, struktury vozidel. Z dotazníkového šetření byly zjišťovány informace
o dojížďce do školských zařízení a významných podniků.
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Tabulka 2: Postupné etapy optimalizace

Období
12. 12. 2004
11. 12. 2005
10. 12. 2006
Březen 2009
13. 6. 2010
11. 12. 2012

Optimalizace
oblast Náchodsko, Broumovsko, Hronovsko
oblast Rychnovsko
oblast Červenokostelecko a Českoskalicko
linka Trutnov – Dvůr Králové nad Labem
zbylé území Královéhradeckého kraje
území Pardubického kraje (mezikrajské linky)

Principy optimalizace veřejné linkové autobusové dopravy











Zavedení nových nebo prodloužení stávajících autobusových linek k železničním
stanicím pro návoz cestujících na páteřní železniční síť.
Stanovení páteřních a obslužných linek.
Zavedení taktu na páteřních linkách.
Zrušení nevyužívaných spojů nebo zajížděk, vytvoření nové nabídky spojů pro cestující
z důvodu řešení nových přepravních požadavků (před optimalizací byla
nerovnoměrnost v zajištění dopravní obslužnosti mezi okresy a nebylo dostatečně
reagováno na změnu v požadavcích na dopravu do zaměstnání (např. do průmyslových
a obchodních podniků).
Stanovení nových oběhů vozidel a minimalizace počtu vozidel zajišťujících dopravní
obslužnost (s ohledem na zajištění dopravní špičky – tzn. školní dojížďka).
Vyšší efektivita využití vozidel (stanovení a zvýšení proběhů vozidel).
Stanovení speciálních oběhů pro nasazení malých a středních vozidel v rámci
objednávky kraje u dopravců pro zajišťování výkonů na spojích a linkách, kde je to
možné z pohledu maximální kapacity.
Nový způsob financování – pomocí dvousložkové ceny dopravního výkonů (rozdělení
nákladů na fixní a variabilní část) - snížení ceny dopravního výkonu díky efektivnější
organizaci dopravy.

 Ušetřené finanční prostředky byly zdrojem pro navýšení nabídky spojů pro cestující,
která znamenala navýšení tržeb.

3.2 Páteřní síť veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji
Páteř veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji je tvořena zejména veřejnou drážní osobní
dopravou (z důvodu vysoké kapacity, vlastní dopravní cestě, šetrnosti k životnímu prostředí,
bezpečnosti a při větších přepravních objemech i ekonomičnosti), na kterou v uzlových
přestupních bodech navazuje regionální (příměstská) veřejná linková autobusová doprava,
případně městská hromadná doprava (dále jen „MHD“) jako prostředek propojení těchto
uzlových bodů s ostatním územím. V místech, kde není železniční doprava konkurenceschopná
silniční dopravě (drážní dopravou není možné obce dostatečně rychle a efektivně obsloužit),
je do páteřní sítě zařazena veřejná linková autobusová doprava.
3.2.1 Kategorizace železničních tratí Královéhradeckého kraje
V roce 2006 byl zpracován dokument kategorizace železničních tratí, který poskytl odborné
posouzení významu tratí, navrhl jejich další využití, aby byla zajištěna optimální dopravní
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obslužnost potřebná pro rozvoj regionu Královéhradeckého kraje a zároveň, aby došlo
k efektivnímu využívání dotačních prostředků na tratích, kde má doprava smysl.
Na základě šesti základních hledisek (přepravní proudy stávající, přepravní potenciál trati –
výhled, technický stav trati, trasování tratě, ekonomické hledisko a externí hledisko) byly tratě
rozděleny do čtyř kategorií:
I.
II.
III.
IV.

Základní páteřní síť regionální dopravy
Rozšířená páteřní síť regionální dopravy
Tratě místního významu
Tratě malého přepravního významu

Na základě výsledku kategorizace docházelo v dalších letech k posílení dopravy na páteřních
tratích a současně k omezování dopravy na tratích malého významu, a jejich nahrazení veřejnou
linkovou autobusovou dopravou (např. trať č. 046 Smiřice – Hněvčeves, č. 026 v úseku
Broumov – Otovice, č. 028 Opočno – Dobruška a č. 063 v úseku Kopidlno – Dolní Bousov).
Kategorizace jednotlivých úseků železničních tratí je uvedená v příloze 1.
3.2.2 Kategorizace autobusových linek
Autobusové linky v IDS IREDO jsou podle důležitosti a přepravních vztahů dělené do čtyř
kategorií:





páteřní,
důležité
obslužné,
doplňkové.

Rozdělení linek v IDS IREDO do jednotlivých kategorií je provedené na základě gravitačního
modelu a vytíženosti linek. Výsledné schéma kategorií jednotlivých autobusových linek
(a přestupních uzlů) je uvedeno v příloze 2.
3.2.3 Kategorizace přestupních uzlů
S ohledem na skutečnost, že není možné finančně a infrastrukturně zajistit přímé autobusové
a vlakové spojení pro všechny cestujícími poptávané relace, tvoří přestupy v organizaci
dopravního systému Královéhradeckého kraje nezastupitelnou úlohu. Přestupní uzly v IDS
IREDO jsou železniční zastávky a stanice, autobusové nádraží a terminály, které samostatně
nebo ve vzájemné docházkové vzdálenosti umožňují cestujícím přestup mezi jednotlivými
spoji.
Kategorizace přestupních uzlů odborně posuzuje významnost přestupních uzlů podle počtu
nastupujících a vystupujících cestujících, četnosti vedení autobusových nebo vlakových spojů,
vedením páteřních linek a využití vzájemných přestupů mezi jednotlivými dopravními systémy.
Přestupní uzly v Královéhradeckém kraji jsou členěné do tří hlavních kategorií:
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1. kategorie - Velmi významné přestupní uzly
Velmi významné přestupní uzly jsou takové zastávky s přestupními vazbami, kde platí alespoň
jedna z následujících podmínek:






Daným uzlem vedou alespoň dvě páteřní autobusové linky nebo dvě železniční tratě I.
nebo II. kategorie nebo alespoň jedna páteřní autobusová linka a jedna železniční trať I.
nebo II. kategorie.
Daným uzlem vede alespoň jedna páteřní autobusová linka nebo železniční trať, měsíční
nástupy jsou alespoň 15 000 cestujících za referenční měsíc (duben 2014 - podloženo
analýzou přepravních vztahů).
Koeficient autobusové přestupnosti je alespoň 0,05 (5 %) a zároveň počet nastupujících
cestujících je alespoň 10 000 za referenční měsíc (duben 2014 - podloženo analýzou
přepravních vztahů).

2. kategorie - Významné lokální přestupní uzly
Významné lokální přestupní uzly jsou takové zastávky s přestupními vazbami, kde platí alespoň
jedna z následujících podmínek:





Měsíční nástupy cestujících jsou alespoň 10 000 cestujících.
Koeficient autobusové přestupnosti je alespoň 0,15 (15 %) a zároveň počet
nastupujících cestujících je alespoň 1 000 za referenční měsíc (duben 2014 - podloženo
analýzou přepravních vztahů).
Koeficient autobusové přestupnosti je alespoň 0,05 (5 %) a zároveň počet nastupujících
cestujících je alespoň 5 000 za referenční měsíc (duben 2014 - podloženo analýzou
přepravních vztahů).

3. Lokální přestupní uzly
Všechny ostatní přestupní uzly.
Na některých velmi významných přestupních uzlech došlo ke zvýšení informovanosti
cestujících pomocí instalace elektronických informačních tabulí, které podávají aktuální
informace o skutečných časech příjezdů a odjezdů spojů. Elektronické informační tabule byly
pořízeny v rámci projektu z Evropské unie, dále z finančních prostředků provozovatele
autobusového nebo vlakového nádraží.
Přehled velmi významných přestupních uzlů a významných lokálních přestupních uzlů
na území Královéhradeckého kraje je graficky zpracován v příloze č. 3.

3.3 Veřejná drážní osobní doprava
V Královéhradeckém kraji je provozována regionální a dálková veřejná drážní osobní doprava.
Provozní délka tratí na území Královéhradeckého kraje činí cca 638 km.
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3.3.1 Dálková veřejná drážní osobní doprava
Dálková veřejná drážní osobní doprava je objednávána a financována ze strany státu
prostřednictvím Ministerstva dopravy. Vlaky dálkové dopravy (kategorie R - rychlík) jsou
integrovány na celém území Královéhradeckého kraje do IDS IREDO a v některých
přepravních relacích plní funkci nezbytné dopravní obslužnosti území Královéhradeckého
kraje.
Ministerstvo dopravy objednává vlaky dálkové veřejná drážní osobní dopravy na následujících
linkách R10 a R14.
Linka R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov
Z celostátního plánu dopravní obsluhy území vlaky dálkové dopravy (zpracovaném
Ministerstvem dopravy) vyplývá, že linka R 10 zajišťuje významné radiální spojení z Prahy
do oblasti Královéhradeckého kraje. S ohledem na vytížení kapacity prvního tranzitního
koridoru zejména v úseku mezi Prahou a Kolínem není reálná obsluha Královéhradeckého kraje
přímými vlaky přes Pardubice, a proto je nabízeno spojení přes Nymburk. Vedle cestujících
v meziregionální přepravě využívají vlaků této linky velmi silně i cestující v regionální
dopravě, a to zejména při cestách do Prahy (z Nymburka, Poděbrad) a do Hradce Králové.
S ohledem na rozvrstvení přepravních proudů pokračují vlaky této linky přímo do Trutnova
jako střediska s druhým nejvyšším přepravním potenciálem pro veřejnou drážní osobní dopravu
v Královéhradeckém kraji, zároveň regionální doprava zajišťuje optimalizované přípojné vazby
ze dvou dalších velmi významných směrů, a to z oblasti Týniště nad Orlicí (přestupní vazby
nebo přímé vozy v Hradci Králové) a z oblasti Náchodska a Broumovska (přestupní vazby
v přípojné železniční stanici Starkoč).
Základní konstrukční podmínkou je dosažení uzlu X:00 v Hradci Králové, přičemž vlaky v S:00
dále pokračují do a z Trutnova. Tato poloha je upřesněna křižováním na jednokolejné trati
v X:30 v žst. Chlumec nad Cidlinou (jízdní doba Hradec Králové hl. n. – Chlumec nad Cidlinou
je cca. 20,5 minut). Tím se vytváří určitý časový prostor pro uzel Hradec Králové (X:51/X:08),
který se u vlaků směr Trutnov využívá pro realizaci přepřahu lokomotivy na vozidla nezávislé
trakce.
Rameno Hradec Králové – Trutnov je konstruováno s ohledem na systémové křižování vlaků
R v Malých Svatoňovicích v L:00 a křižování vlaků R s osobními vlaky v blízkosti S:30/L:30
v žst. Česká Skalice. Tím je dána poloha vlaků v žst. Hradec Králové hl. n. (S:04/L:55)
i 80minutový obrat souprav v hlavním nádraží v Trutnově (L:20/S:40).
V úseku Hradec Králové – Trutnov již není tak silný tlak na jízdní dobu, a proto je se zvyšující
se vzdáleností od Hradce Králové možné vyjít více vstříc detailnější obsluze území, vlivem
toho zastavují vlaky R10 v Jaroměři, České Skalici, Starkoči (vazba na Náchod
a na Broumovsko), v Červeném Kostelci, ve Rtyni v Podkrkonoší a Malých Svatoňovicích
a v samotném Trutnově ve dvou obslužných bodech.
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Na lince R10 jsou vedeny vlaky z Prahy do Hradce Králové v hodinovém intervalu. V úseku
Hradec Králové – Trutnov se jedná o interval 120 minut, společně s objednávkou
Královéhradeckého kraje vlaky kategorie Sp tvoří interval 60 minut.
Linka R 10 slouží také k rychlému regionálnímu spojení v relacích Chlumec n. Cidlinou –
Hradec Králové, Hradec Králové – Jaroměř – Česká Skalice – Červený Kostelec – Malé
Svatoňovice – Trutnov.
Linka R14 Pardubice – Liberec
Z celostátního plánu dopravní obsluhy území vlaky dálkové dopravy vyplývá, že tangenciální
linka R 14 Pardubice – Liberec je jedním z příkladů, kdy změnou dopravního řešení je možné
i na infrastruktuře s relativně nízkými parametry zaznamenat určité zvýšení poptávky ze strany
cestující veřejnosti. Sjednocení nasazovaného vozidlového parku, přestože nepředstavovalo
zásadní zvýšení kvality a rozšíření provozu na celou dobu občanského dne se odrazilo
ve výrazně lepším přijetí dopravních služeb ze strany cestující veřejnosti.
Jako u většiny tangent spojujících krajská města v České republice je interval linky 120 minut
v celé trase, vlaky spojují Pardubice s Hradcem Králové a dále pokračují přes Semily
do Liberce. Nabídka dálkové dopravy je jednostupňová, vlaky mají svou funkci jak v dopravě
mezi krajskými městy, tak zajišťují i některé přepravní vztahy v rychlé regionální dopravě
(např. Liberec – Turnov, Hradec Králové – Dvůr Králové nad Labem), pokud to kapacita
souprav umožňuje.
Do Hradce Králové linka R14 , vlivem okrajových podmínek stanovených pro železniční stanici
Pardubice hl. n., přijíždí mimo hlavní přestupní skupiny (L:21, S:34), přípoje jsou pouze
regionální dopravou. V Jaroměři je vhodné zmínit přestupní vazbu sekundárního významu,
nicméně cestujícími využívanou, v relaci Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř – Trutnov
s přestupními časy S:14/21 resp. L:38/42. V železniční stanici Stará Paka, kterou linka dosahuje
v polohách S:30 (směr Liberec) a L:30 (směr Pardubice) je vytvořena směrová skupina, ve které
jsou zajištěny jednostranné vazby na linky regionální dopravy, procházející touto železniční
stanicí.
Zabezpečení uvedených přepravních proudů je vzhledem k jejich charakteru především úkolem
příměstské, popř. regionální dopravy, přičemž dálková a meziregionální doprava v těchto
relacích plní obslužnou funkci pouze doplňkově.
3.3.2 Regionální veřejná drážní osobní doprava
Regionální veřejnou drážní osobní dopravu (vlaky kategorie Sp – spěšný vlak a Os – osobní
vlak) objednává a financuje ze svého rozpočtu Královéhradecký kraj. Na financování provozu
se zásadní měrou podílí stát na základě Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní
obslužnosti veřejnou regionální drážní osobní dopravou. Regionální veřejná drážní osobní
doprava tvoří páteř IDS IREDO a na většině tratí je zavedena taktová doprava.
Systém regionální veřejné drážní osobní dopravy v Královéhradeckém kraji je dlouhodobě
stabilizovaný a během platnosti Plánu dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje
se nepředpokládají žádné zásadní změny v objednávce na jednotlivých železničních tratích.
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3.3.2.1 Smluvní zajištění regionální železniční osobní dopravy
Královéhradecký kraj má ve veřejné drážní osobní dopravě uzavřeny smlouvy o závazku
veřejné služby na dobu určitou se dvěma dopravci:
České dráhy, a.s.
Společnost České dráhy a.s. má smluvní zajištění na provozování regionální veřejné drážní
osobní dopravy na níže uvedených tratích:
A) V období do 31. 12. 2021:


















trať číslo 020: úsek Převýšov – Čermná nad Orlicí v délce 72,1 km,
trať číslo 021: úsek Týniště nad Orlicí - Potštejn v délce 22,3 km,
trať číslo 022: úsek Častolovice - Solnice v délce 15,4 km,
trať číslo 023: úsek Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách v délce 19,5
km,
trať číslo 026: úsek Týniště nad Orlicí – Broumov v délce 77,2 km a úsek Václavice –
Starkoč v délce 2,7 km,
trať číslo 028: úsek Opočno pod Orlickými horami – Dobruška v délce 5,4 km,
trať číslo 030: úsek Jaroměř – Borovnice, Stará Paka v délce 42,6 km,
trať číslo 031: úsek Pardubice - Hradec Králové – Jaroměř v délce 22,6 km od Jaroměře
po hranici Královéhradeckého kraje (vyjma výkonů zajišťovaných elektrickými
jednotkami řady 440, pořízenými dopravcem z Regionálního operačního programu
regionu soudružnosti Severovýchod),
trať číslo 032: úsek Jaroměř – Trutnov hl. n. v délce 50,7 km,
trať číslo 040: úsek Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka, Horní Branná - Trutnov hl. n.
v délce 85,0 km,
trať číslo 041: úsek Hradec Králové hl. n. – Semínova Lhota v délce 68,2 km,
trať číslo 044: úsek Kunčice nad Labem - Vrchlabí v délce 4,5 km,
trať číslo 047: úsek Trutnov hl. n. – Teplice nad Metují v délce 35,0 km,
trať číslo 061: úsek Mlýnec – Jičín v délce 21,8 km,
trať číslo 062: úsek Chlumec nad Cidlinou – Lovčice obec v délce 7,1 km,
trať číslo 064: úsek Sobotka – Kyje u Jičína, Ústí u Staré Paky – Stará Paka v délce 28,8
km.

B) V období do 5. 2. 2026:




Trať číslo 031: úsek Hradec Králové obchodní zóna – Jaroměř v délce 22,6 km (platí
pouze pro výkony zajišťované dle ustanovení článku XIII. elektrickými jednotkami řady
440, pořízenými z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti
Severovýchod).
V případě omezení provozu (např. výluková činnost, nehodové události, omezení
provozu vlivem živelných událostí) na trati číslo 031: úsek Hradec Králové obchodní
zóna – Jaroměř v délce 22,6 km, které se dotknou výkonů zajišťovaných elektrickými
jednotkami řady 440, pořízenými dopravcem na základě Smlouvy o poskytnutí dotace
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na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti
Severovýchod HK/1039/S, je možné tyto jednotky po dobu dopravního omezení
provozovat v rámci závazku veřejné služby i na trati číslo 020: úsek Převýšov – Čermná
nad Orlicí v délce 72,1 km.
GW Train Regio, a.s.
Společnost GW Train Regio, a.s. má smluvní zajištění na provozování veřejné drážní osobní
dopravy na níže uvedených tratích do 31. 12. 2018:



trať číslo 045: úsek Trutnov, hl. n. – Svoboda nad Úpou v délce 10,0 km,
trať číslo 043: úsek Trutnov-Poříčí – Královec, st. hranice v délce 15,0 km.

Základní konstrukční polohy na jednotlivých železničních tratí jsou uvedeny v příloze 4.
3.3.2.2 Finanční účast státu na provozu regionální veřejné drážní osobní dopravy
Vláda České republiky usnesením č. 1132 ze dne 31. srpna 2009 schválila dlouhodobý finanční
rámec dofinancování regionální veřejné drážní osobní dopravy a uložila ministru financí
zapracovat do přípravy návrhů státních rozpočtů a střednědobých rozpočtových výhledů na léta
2010 až 2019 jako specifický ukazatel dotace krajům ve výši 2,649 mld. Kč (a po dobu
následujících devíti let tuto částku navyšovat o odpovídající průměrný roční index
spotřebitelských cen) na financování dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou.
Ministru dopravy a ministru financí pak uložila ve spolupráci s předsedou vlády a Asociací
krajů České republiky uzavřít memorandum o závazku státu poskytnout krajům v letech 2010
až 2019 dotace na dofinancování dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou.
Dne 5. 12. 2009 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesení č. 10/635/2009
„Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální
drážní osobní dopravou“. Memorandum přineslo systémové řešení financování železniční
osobní dopravy s jasnými ekonomickými parametry po dobu deseti let (2009 - 2019).
V současné době se stát prostřednictvím Ministerstva dopravy podílí pro Královéhradecký kraj
účelovou dotací na úhradě ztráty z provozu regionální dopravy cca 41 %.
3.3.3 Výkony ve veřejné drážní osobní dopravě
Dominantním provozovatelem veřejné drážní osobní dopravy na území Královéhradeckého
kraje jsou ČD a.s.
Tabulka 3: Železniční dopravci a jejich výkony v roce 2015

Dopravce
ČD a.s.
GW Train a.s.
Celkem

Výkon [vlkm]
5 291 278
109 968
5 401 246
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Obrázek 3: Výkony jednotlivých železničních dopravců v roce 2015

Zároveň v důsledku přijetí memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti
veřejnou regionální drážní osobní dopravou došlo v roce 2010 oproti roku 2009 na tratích
v Královéhradeckém kraji ke snížení rozsahu objednávaných výkonů o 8,5 %. Redukce postihla
zejména spoje s malým počtem cestujících (5–20), zejména víkendové, dopolední, večerní
a prázdninové, a vytíženější spoje s vysokým podílem fixních nákladů (soupravy s malým
denním proběhem). Od března 2010 přestala být objednávána osobní doprava na trati 063
Kopidlno – Dolní Bousov, dále na trati 028 Dobruška – Opočno pod Orlickými horami došlo
k zachování pouze školního spoje.
Poslední mírné snížení rozsahu objednávaných výkonů se uskutečnilo s jízdním řádem
2013/2014, a to o 1,7 %. V rámci této změny došlo ke změně dopravního modelu a rozšíření
provozu spěšných vlaků mezi Broumovem, Náchodem a Starkočí a dále nasazení dalších dvou
nových jednotek RegioPanter mezi Jaroměří, Hradcem Králové a Pardubicemi.
V následující tabulce 4 jsou uvedeny výkony veřejné drážní osobní dopravy a výnosy Českých
drah a.s. Výkony veřejné drážní osobní dopravy jsou uvedeny v kilometrech, které byly
za v jednotlivých letech realizovány v závazku veřejné služby.
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Tabulka 4: Výkony a výnosy ve veřejné drážní osobní dopravě v jednotlivých letech 2010 - 2015

Rok
Výnosy [mil. Kč]
Výkony [vlkm]

2010
114,395
5 522 505

2011
108,743
5 506 989

126,377

2012
126,377
5 492 076

2013
127,698
5 478 574

2014
115,921
5 397 193

2015
114,562
5 401 246

127,698

115,921

114,395

114,562

108,743

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Obrázek 4: Výnosy ve veřejné drážní osobní dopravě v jednotlivých letech 2010 – 2015 v mil. Kč
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Obrázek 5: Výkony ve veřejné drážní osobní dopravě v jednotlivých letech 2010 – 2015 ve vlkm

V posledních letech došlo ke stabilizaci rozsahu objednávaných výkonů ve veřejné drážní
osobní dopravě.

26
Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

Na obrázku 6 jsou uvedeny podíly objednávaného dopravního výkonu veřejné drážní osobní
dopravy za pracovní den školního vyučování (pracovní den), v pracovní den o prázdninách
(prázdniny), v sobotu a neděli k celkovému objednávanému rozsahu veřejné drážní osobní
dopravy pro rok 2015.

12,95%

12,90%

59,38%

14,77%

Pracovní den

Prázdniny

Sobota

Neděle

Obrázek 6: Rozsah dotované veřejné drážní osobní dopravy v roce 2015

V následující tabulce 5 jsou uvedeny počty objednávaných spojů v pracovní den školního
vyučování (pracovní den), v pracovní den o prázdninách (prázdniny), v sobotu a neděli.
Tabulka 5: Počet vypravených dotovaných spojů veřejná drážní osobní dopravy v roce 2015

Provozní den Pracovní den
639
Počet spojů

Prázdniny
608

Sobota
476

Neděle
482
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Obrázek 7: Počet vypravených dotovaných spojů veřejné drážní osobní dopravy v roce 2015
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Jednotlivé přepravní proudy na tratích v Královéhradeckém kraji jsou uvedeny v přílohách 5
(pracovní dny), 6 (soboty) a 7 (neděle).
Na území Královéhradeckého kraje je 196 stanic a zastávek. Grafické znázornění obratů
cestujících na jednotlivých stanicích a zastávkách je v přílohách 8 (pracovní dny), 9 (soboty)
a 10 (neděle).
3.3.4 Vozový park veřejné drážní osobní dopravě
Dopravu na neelektrifikovaných tratích u osobních a spěšných vlaků objednávaných
Královéhradeckým krajem zajišťují zejména motorové jednotky řady 814 + 914 Regionova,
motorové vozy řady 854 s vloženým vozem a řídícím vozem řady 954 nebo motorové jednotky
řady 810. V roce 2015 došlo k nasazení motorových jednotek řady 841 RegioSpider.
Na elektrifikovaných tratích jsou provozovány od roku 2013 v úseku Pardubice – Hradec
Králové – Jaroměř nové elektrické jednotky RegioPanter. Jednotky jsou pořízené v rámci
operačního programu EU. Na trati č. 020 v úseku Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové –
Týniště nad Orlicí jsou na osobních vlacích soupravy vedené elektrickou lokomotivy s vozy
řady Bdmtee.
Vozový park veřejné drážní osobní dopravy Českých drah podléhal postupné modernizaci již
před rokem 2010. V období 2010 – 2015 se tempo této modernizace zvýšilo. V jízdním řádu
pro rok 2014/2015 jsou výkony regionální drážní osobní dopravy zajištěny z 65% novými nebo
modernizovanými vozidly. Průměrné stáří vozidel k roku 2015 činí 21 let. Během uplynulých
let došlo ke snížení průměrného stáří vozidel oproti roku 2010, kde byl průměrný věk vozidla
26 let.
Dopravce GW Train Regio a.s. zajišťuje veřejnou drážní osobní dopravu jedním vozidlem,
jehož rok výroby je 1978.

3.4 Veřejná linková autobusová doprava
Veřejná linková autobusová doprava plní nezastupitelnou úlohu v plošném zajištění dopravní
obsluhy Královéhradeckého kraje. Veřejná linková autobusová doprava je zajišťována
regionálními a MHD provozovanými autobusovými dopravci na základě platných licencí.
Licence pro provozovatele veřejné linkové autobusové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb.
o silniční dopravě vydávají příslušné dopravní úřady.
Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje popisuje provozování regionální veřejné
linkové autobusové dopravy, která je uskutečňována v rámci závazku veřejné služby a je
financována z rozpočtu Královéhradeckého kraje.
3.4.1 Smluvní zajištění veřejné linkové autobusové dopravy
Královéhradecký kraj má uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti části území Královéhradeckého kraje a úhradě prokazatelné ztráty na dobu určitou
se 14 autobusovými dopravci s platností do 31. 12. 2016.
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Dopravní obslužnost na území Královéhradeckého kraje v rámci závazku veřejné služby
veřejnou linkovou autobusovou dopravou zajišťují následující provozovatelé:















AP Tour – dopravní spol. s r.o.
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
ARRIVA Střední Čechy s.r.o.
AUDIS BUS s.r.o.
BusLine a.s.
CAR – TOUR spol. s r.o.
CDS s.r.o. Náchod
ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.
KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí
Milan Fejfar
Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o.
OSNADO spol. s r.o.
P-transport s.r.o.
Trutnovská autobusová doprava s.r.o.

Královéhradecký kraj hradí autobusovým dopravcům ztrátu z provozu autobusových spojů
každý měsíc. Oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje zpracovává měsíční a roční přehledy základních ukazatelů
autobusové dopravní obslužnosti, tzn. údaje o počtu skutečně ujetých km, nákladech
a výnosech z jízdného.
3.4.2 Výkony ve veřejné linkové autobusové dopravě
Kompletní přehled dopravců a jejich výkonů, tržeb a prokazatelné ztráty v roce 2015 je uveden
v následující tabulce 6.
Tabulka 6: Přehled dopravců a jejich výkonů, tržeb a prokazatelné ztráty v roce 2015

Dopravce

Ujeté km

Náklady

AP Tour
AUDIS BUS
CDS Náchod
Arriva VČ
BusLine
ČSAD ÚO
OAD Kolín
KAD Vrchlabí
OSNADO
Arriva SČ
P-transport
CAR Tour
TAD
Milan Fejfar
Celkem

351 967
1 510 160
2 177 998
4 883 619
2 403 420
1 846 188
43 735
721 552
1 880 616
98 580
1 342 827
202 227
348 045
9 690
17 820 624

9 690 591
40 917 574
55 767 782
127 045 717
65 842 494
51 624 095
1 352 785
18 792 118
53 167 003
3 103 805
33 270 051
5 502 631
8 909 645
195 794
475 182 085

Tržba v dotované
dopravě
3 334 389
9 852 026
26 957 914
45 022 128
24 822 507
24 113 715
209 149
8 485 863
21 680 792
1 117 989
13 672 465
2 077 187
4 834 344
23 953
186 204 421

Prokazatelná
ztráta v Kč
6 356 202
31 065 547
28 809 867
82 023 589
41 019 987
27 510 380
1 143 635
10 306 255
31 486 210
1 985 816
19 597 586
3 425 444
4 075 301
171 841
288 977 660
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Mezi nejvýznamnější autobusové dopravce zajišťující v Královéhradeckém kraji regionální
veřejnou linkovou autobusovou dopravu v závazku veřejné služby patří společnosti ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s. s výkonem v roce 2015 ve výši 4 883 619 km. Podíl výkonu
společnosti ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. představuje 27,4 % z celkového počtu výkonů
veřejné linkové autobusové dopravy v závazku veřejné služby na území Královéhradeckého
kraje. Dalšími významnými dopravci jsou BusLine a.s. s 13,5 % podílem a CDS s.r.o. s 12,5 %
podílem na celkových výkonech. Podíly jednotlivých dopravců na celkových výkonech jsou
graficky znázorněny na obrázku 8.
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Obrázek 8: Výkony jednotlivých autobusových dopravců za rok 2015

Vývoj tržeb a výkonů ve veřejné linkové autobusové dopravě provozované v závazku veřejné
služby za období 2010 – 2015 je shrnutý v následující tabulce 7. Výkony veřejné linkové
autobusové dopravy jsou uvedeny v kilometrech, které byly za v jednotlivých letech
realizovány v závazku veřejné služby.
Navýšení nabídky spojů pro cestující bylo při každé optimalizaci veřejné linkové autobusové
dopravy předmětem následného vyhodnocení. Nejméně využívané spoje (s využitím
do 5 cestujících) byly po dohodě s obcemi zrušeny, pokud to umožňovaly technologické
podmínky. Při březnových a červnových změnách jízdních řádů v roce 2013 byl snížen rozsah
objednávané veřejné linkové autobusové dopravy oproti roku 2012 o 3,6 %. Redukce se týkala
zejména dopoledních, večerních, víkendových a prázdninových spojů a s ohledem na předchozí
vyhodnocení spojů se redukce týkala i využívanějších spojů s obsazením nad 5 cestujících.
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Tabulka 7: Vývoj veřejné linkové autobusové dopravy za období 2010 - 2015

Rok
Tržby [mil. Kč]
Výkony [km]

2010
169,426
16 630 768

2011
186,349
17 976 512

2012
190,594
18 507 772

2013
188,648
17 866 924

2014
184,960
17 718 792

2015
186,204
17 820 624

195
190,594
188,648

190

186,349

184,96

186,204

185
180
175
170

169,426

165
160
155
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2014

2015

Obrázek 9: Tržby autobusových dopravců za období 2010 – 2015 v mil. Kč
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Obrázek 10: Výkony veřejné linkové autobusové dopravy za období 2010 - 2015

Po dokončení optimalizace veřejné linkové autobusové dopravy se podařilo
Královéhradeckému kraji zajistit pravidelnou objednávku výkonů na speciálních obězích
pomocí menších vozidel a tím přizpůsobit strukturu vozového parku skutečné poptávce
na linkách. Ve stávajícím rozsahu dopravy je podíl zajišťovaných výkonů menšími vozidly

31
Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

ve výši 25 %. Nasazení menších vozidel pro Královéhradecký kraj znamená nižší provozní
náklady, které se projevují ve snížené ceně dopravního výkonu.
V Královéhradeckém kraji je zajišťována veřejná linková autobusová doprava dotovanými
a nedotovanými (komerčními) spoji. Dotované spoje jsou provozovány mezi krajem a dopravci
na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti v části území
Královéhradeckého kraje, a rozsah výkonů pro příslušné období je specifikován v dodatcích
smlouvy. Nedotované spoje jsou dopravci provozovány na komerční riziko (bez dotace)
a nejsou zahrnuty do rozsahu autobusové dopravní obslužnosti.
Na obrázku 11 jsou uvedeny podíly objednávaného dopravního výkonu veřejné linkové
autobusové dopravy za pracovní den školního vyučování (pracovní den), v pracovní den
o prázdninách (prázdniny), v sobotu a neděli k celkovému objednávanému rozsahu veřejné
linkové autobusové dopravy pro rok 2015.
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73,08%
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Prázdniny

Sobota

Neděle

Obrázek 11: Rozsah dotované veřejné linkové autobusové dopravy v roce 2015

V následující tabulce 8 jsou uvedeny počty objednávaných spojů v pracovní den školního
vyučování (pracovní den), v pracovní den o prázdninách (prázdniny), v sobotu a neděli.
Tabulka 8: Počet vypravených dotovaných spojů veřejné linkové autobusové dopravy v roce 2015

Provozní den Pracovní den
3 576
Počet spojů

Prázdniny
3 133

Sobota
767

Neděle
757
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Obrázek 12: Počet vypravených dotovaných spojů veřejné linkové autobusové dopravy v roce 2015

Organizace dopravy pomocí vzájemného doplňování dotovaných a nedotovaných spojů
na některých relacích byla přínosná pro dopravce i Královéhradecký kraj. Dopravce měl
„zaručenou“ trasu a „zajímavé“ výnosy, a Královéhradecký kraj nemusel objednávat a hradit
prokazatelnou ztrátu dotovaného spoje. V některých případech došlo k efektivnímu využití
vozidel, kdy např. stejný autobus zajišťující komerční linku v ranní špičce vypomohl a zajistil
školní spoj pro žáky a studenty, kde by jinak musel být s ohledem na zákonnou povinnost
zajištění dopravy krajem nasazen druhý autobus, který by znamenal další dodatečné náklady.
V průběhu minulých let však vlivem změn v dálkové veřejné drážní osobní dopravě, expanzí
soukromých autobusových dopravců na trase Hradec Králové – Praha (kde se zvýšila nabídka
spojení), snižujícím se počtem přepravovaných cestujících a akceptací integrovaného tarifu
IREDO dochází ke snížení výnosů z tržeb nedotovaných spojů, a pro dopravce se stává provoz
těchto spojů nerentabilní, a proto některé spoje zcela ruší (např. posilové spoje), nebo omezují
část jejich trasy a četnost vedení (zkrácení spojů pouze do Hradce Králové).
Královéhradecký kraj analyzoval využití jednotlivých spojů těchto komerčních linek z pohledu
zajištění dopravní obslužnosti, kdy je povinností kraje zajistit dopravu po všechny dny v týdnu
především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání,
do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních,
rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému
rozvoji územního obvodu.
Na základě této analýzy byly od 30. 8. 2015 zařazeny do dotované dopravy vybrané nedotované
spoje (tzn. spoje nezbytné dopravní obslužnosti), které neměly v daném úseku náhradu jinými
dotovanými spoji, a jejich případným zrušením ze strany dopravců by nebyla v některých
částech trasy zajištěna dopravní obslužnost obyvatel obcí do škol a zaměstnání
nebo by zrušením došlo ke kapacitním problémům.
V roce 2015 byla průměrná tržba předmětných spojů v pracovních dnech ve výši 18,02 Kč/km
a o víkendu 17,57 Kč/km, což je cca o 70 % více, než stávající celokrajský průměr
(10,44 Kč/km) dotovaných spojů.
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Spoje nezbytné dopravní obslužnosti byly zařazeny do provozních souborů a zahrnuty
do rozsahu dopravy pro výběrové řízení na poskytovatele veřejných služeb v přepravě
cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého kraje.
3.4.3 Sezónní linky
V Královéhradeckém kraji jsou taktéž provozovány některé sezónní cyklobusové a skibusové
linky, které jsou provozované i dalšími dopravci. Cyklobusové linky jsou zajišťovány
v regionech Branka, Český Ráj, Orlické hory a Krkonoše. Rozsah a ztráta cyklobusových linek
za rok 2015 je uvedena v tabulce 9.
Tabulka 9: Rozsah a ztráta cyklobusové dopravy

Region
Branka
Český Ráj
Euroregion Glacensis
Krkonoše
Celkový součet

Dotované km
28 233
14 100
56 159
44 750
143 242

Prokazatelná ztráta
-588 183,5 Kč
-339 638,9 Kč
-1 309 799,0 Kč
-720 917,3 Kč
-2 958 538,7 Kč

V roce 2014 bylo přepraveno celkem 10 989 jízdních kol. V roce 2015 se počet přepravených
kol zvýšil a to o 11,63 %, kdy celkový počet přepravených jízdních kol činil 12 267. Nejvíce
přepravených jízdních kol za léta 2014 a 2015 bylo na území Orlických hor, kde podíl přesahuje
50 % z celkového počtu.
3.4.4 Číslování linek IREDO
Autobusovým regionálním a dálkovým (komerčním) linkám zařazených do IDS IREDO jsou
pro jednoznačnost a informovanost přiřazeny jednotlivé trojmístná čísla IREDO XXX. Jejich
stovková řada odpovídá příslušnému okresu, ze kterého vycházejí:
 1XX – okres Hradec Králové,
 2XX – okres Rychnov nad Kněžnou,
 3XX – okres Náchod,
 4XX – okres Trutnov,
 5XX – okres Jičín.
V případě, že na některé lince IREDO jezdí více dopravců pod různými licenčními čísly, jsou
pro danou IREDO linku zpracovávány souhrnné jízdní řády IREDO, které jsou pro cestující
vylepovány na zastávkách. Seznam linek IREDO a jejich licenčních čísel je uveden
v příloze 11. Souhrnné jízdní řády jsou zveřejněny na internetových stránkách
Královéhradeckého kraje.
Přehledová mapa se zobrazením linek IDS IREDO je uvedena v příloze č. 12.
Jednotlivé jízdní řády veřejné linkové dopravy jsou zveřejněny na www.portal.idos.cz,
kde je možné zjistit aktuální časové polohy a trasování autobusových spojů na území
Královéhradeckého kraje.
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3.4.5 Vozový park veřejné linkové autobusové doprav
V Královéhradeckém kraji je dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou
nejvíce zajišťována autobusy:




kategorie A – „velký“ s obsaditelností 70 až 80 osob,
kategorie B – „střední“ s obsaditelností 40 až 50 osob,
kategorie C+ a C - „malý“ s obsaditelností 25 až 35 osob. Rozdíl mezi kategorií C+ a C
je v celkové obsaditelnosti a spotřebě pohonných hmot.

Průměrné stáří autobusů, které jsou provozovány na území Královéhradeckého kraje v závazku
veřejné služby, činilo 8,5 let k roku 2015.

3.5 Přeshraniční veřejná doprava mezi Královéhradeckým krajem
a Polskem
Královéhradecký kraj má zájem na provozování přeshraniční dopravy a proto financuje provoz
pravidelných spojů, které jezdí celoročně nebo turistických spojů provozovaných v letní sezóně
(kam spadají i např. cyklobusy).
Pravidelná veřejná linková autobusová doprava
Celoročně jsou v provozu linky 000158 Náchod – Kudowa Zdrój a 000089 Hronov – Kudowa
Zdrój. Linka 000158 jezdí v pracovní dny i o víkendu přibližně v intervalu 120 minut. Vybrané
spoje v pracovních dnech zajišťují v Kudowa Zdrój obsluhu místní části Slone. Linka přejíždí
přes hraniční přechod v Náchodě-Bělovsi. Linka 000089 vznikla v roce 2013 prodloužením
vybraných již existujících spojů z Malé Čermné do Kudowa Zdrój. Prodloužení umožnila
oprava komunikace u hraničního přechodu Malá Čermná. Počet spojů na této lince činí 2 páry
spojů v pracovních dnech a 3 páry spojů o víkendu.
Sezónní doprava
V rámci sezónní dopravy jsou provozovány cyklobusové spoje linek 000262 Nové Město nad
Metují – Náchod – Kudowa Zdrój – Orlické Záhoří – Deštné v Orlických horách, Šerlich,
Masarykova chata a linka 000554 Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów – Broumov. Linka
000262 je cyklobusovou linkou, která je v provozu ve dnech pracovního klidu od konce května
do konce září. Jedná se o 1 pár spojů. Linka 000554 je také cyklobusovou linkou. Mezi
Náchodem – Karlówem a Broumovem jsou v provozu dva páry spojů ve dnech pracovního
klidu v období od konce května do konce září. V pracovních dnech letních prázdnin pak jezdí
také dva páry spojů mezi Náchodem a Karlówem.
Na železniční trati 043 Trutnov – Královec (– Lubawka) jsou Královéhradeckým krajem
objednávány ve spolupráci s Województwo dolnośląskie přes letní sezónu 3 páry víkendových
vlakových spojů. Tyto spoje jezdí zpravidla v úseku Jelenia Góra– Sędzisław – Lubawka Královec – Trutnov.
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3.6 Integrace veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji
Integrací veřejné dopravy se rozumí provázanost veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové autobusové dopravy :





v prostoru (těsné přestupy, terminály),
v čase (návaznosti, čekací doby)
tarifně (jedna jízdenka na celém území),
informačně (informační systém, souhrnný jízdní řád a odjezdník).

V souladu s výše uvedenými principy byla postupně v Královéhradeckém kraji vytvářena
integrovaná doprava, která pro většinu cestujících znamenala kvalitativní zlepšení úrovně
dopravní obslužnosti.
3.6.1 Integrovaný dopravní systém IREDO
IDS IREDO je dopravní systém s jednotnými jízdními doklady pro všechny autobusové
a železniční dopravce. Jízdenky IREDO je možné zakoupit v pokladnách železničních stanic
a zastávek, u průvodčích ve vlaku a u řidičů autobusů integrovaných dopravců. Tarif IDS
IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je území rozděleno na větší počet
poměrně malých zón. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi.
Cena jízdného je vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá
kilometrickému tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní
částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např.
odpovídala dosavadní ceně městské dopravy. Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné
dopravy přehlednější než bývalé kilometrické tarify dopravců a umožňuje cestovat s přestupem
a oklikou za stejnou cenu. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled
z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce. Na obrázku 13 je znázorněna tarifní
mapka, která je umístěna na zastávkách v Hradci Králové. Výchozí zóna je označena žlutě
a bílá čísla v modrých polích znázorňují cenu obyčejného jízdného do stanovené cílové zóny.
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Obrázek 13: Tarifní mapa IREDO pro zónu H100 – Hradec Králové

Tarif IREDO nabízí cestujícím výhodné slevy na jízdném v podobě 7 denních, 30 denních, 90
denních jízdních dokladů a to i v kombinaci se žákovským a studentským jízdným. Tarif
IREDO dále umožňuje zakoupení síťové jízdenku, se kterou lze cestovat celý den v rámci
integrovaného území. Od roku 2013 jsou časové jízdenky (7 denní, 30 denní a 90 denní)
využívány prostřednictvím čipové karty IREDO.
IDS IREDO byl na území Královéhradeckého kraje zaváděn postupně, viz tabulka 10.
Tabulka 10: Etapizace zavádění integrovaného tarifu IREDO

Období
12. 12. 2004
11. 12. 2005
10. 12. 2006
1. 2. 2008
březen 2009
13. 6. 2010

Oblast
Náchodska, Broumovska a Hronovska
Rychnovska
Červenokostelecka a Českoskalicka
Dobrušska, Jaromeřska, Novoměstska a Třebechovicka
linka Trutnov – Dvůr Králové n. L.
zbylé území Královéhradeckého kraje

V současné době jsou všechny vlakové spoje na území Královéhradeckého kraje zařazené
do IDS IREDO. Do tohoto systému jsou zařazené i všechny autobusové linky objednávané
Královéhradeckým krajem. Integrace autobusových linek provozovaných dopravci na vlastní
komerční riziko je závislá na konkrétních dohodách mezi příslušnými dopravci a společností
OREDO. Lze však říci, že většina (důležitých) dálkových linek obsluhujících Královéhradecký
kraj je v systému IREDO rovněž integrována. Z MHD objednávanými městy jsou plně
integrovány MHD Vrchlabí, MHD Dvůr Králové nad Labem, MHD Náchod, MHD Rychnov
nad Kněžnou a MHD Týniště nad Orlicí. Částečná integrace je zavedena na MHD Trutnov, kdy
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držitelé karet dopravce OSNADO (provozovatel MHD v Trutnově) jsou v rámci zóny Trutnov
přepravováni zdarma regionálními spoji.
3.6.2 Východočeský integrovaný dopravní systém
V současnosti kromě IDS IREDO mohou cestující využívat Východočeský integrovaný
dopravní systém (dále jen „VYDIS“), kde se jedná o systém zónově-relační tarifní integrace
časového jízdného MHD Hradce Králové a Pardubic (provozované městskými dopravními
podniky) a příměstské veřejné drážní osobní dopravy vlaky Českých drah.
Na jízdní doklady VYDIS lze cestovat osobními a spěšnými vlaky Českých drah na těchto
tratích:






trať 010 Chvaletice – Pardubice hl.n. – Moravany,
trať 016 Moravany – Holice,
trať 016 Chrudim – Chrudim město,
trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov,
trať 041 Hradec Králové hl.n. – Sadová.

Na jízdní doklady VYDIS lze cestovat osobními vlaky, spěšnými vlaky a rychlíky Českých
drah na těchto tratích:





trať 020 Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové hl.n. – Týniště nad Orlicí,
trať 030 Jaroměř – Jaroměř zastávka,
trať 031 Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. – Jaroměř,
trať 238 Pardubice hl.n. – Chrudim.

Celý systém je rozdělen do několika tarifních zón. 1. zónu tvoří MHD v Hradci Králové, 2. zóna
zahrnuje MHD v Pardubicích. Další zóny umožňují cestovat po železničních tratích vlaky
Českých drah. K dispozici jsou časové jízdenky jednodenní (pouze zóny 1,2), sedmidenní
a třicetidenní pro zvolené zóny. Cestující může na jeden jízdní doklad cestovat MHD i vlaky
Českých drah.
3.6.3 Modernizace odbavovacího zařízení v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
Rozšiřování IDS IREDO v rámci Královéhradeckého kraje, ale dále i do sousedního
Pardubického kraje mělo za následek stále větší požadavky na výkon a kapacitu odbavovací
techniky. V Královéhradeckém kraji několik dopravců (AUDIS BUS, BusLine) vlastnilo
odbavovací zařízení, které mělo omezené možnosti a při rozšíření IDS IREDO, a byla v těchto
zařízeních dostupná pouze omezená matice, která umožňovala výdej pouze do vybraných míst.
Sjednocení odbavovací techniky tak bylo hlavním cílem I. fáze projektu „Modernizace
odbavovacích zařízení v Královéhradeckém a Pardubickém kraji“, která byla ukončena
v průběhu roku 2015.
V souvislosti s modernizací odbavovacího zařízení byla také zavedena bezkontaktní čipová
karta IREDO.
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V rámci projektu byly sledovány následující přínosy:










Zjednodušení procesů odbavení (bezhotovostní platba).
Zjednodušení procesu kontroly (zónovou platnost kontroluje odbavovací zařízení).
Nabídka nových elektronických jízdních dokladů IDS (možná sleva).
Evidence využívání jízdních dokladů (časové a přestupní jízdenky).
Zvýšení objemu vybraného jízdného.
Možnost zavedení jednotného systému dispečerského řízení (GPS moduly).
Rozúčtování tržeb v IDS IREDO podle skutečné přepravy cestujících včetně zajištění
přenosů potřebných údajů.
Zajištění jednotného výkaznictví v souladu s vyhláškami a normami pro Českou
republiku.
Zpětná kontrola provozu objednávaných linek (historie provozu).

Výstupy projektu byly realizovány na území Královéhradeckého a Pardubického kraje. V rámci
I. fáze projektu modernizace odbavovacího zařízení byly realizovány následující výstupy:



Bylo realizováno 24 dobíjecích a kontaktních míst u dopravců.
Došlo k vybavení celkem 643 vozidel veřejné linkové autobusové dopravy
kompatibilními odbavovacími zařízeními (zajištění spojů v rámci IDS
Královéhradeckého a Pardubického kraje).
Byl vytvořen centrální systém pro clearing služeb, dispečerský systém IDS,
cardmanagement, personifikační a servisní místo.
Vznikla čtyři nová pracovní místa vytvořená žadatelem – OREDO s.r.o.





Na I. fázi navazovala II. fáze projektu, která znamenala větší přínos pro cestující veřejnost,
zejména v podobě informací, které cestující v současné době dostává v on-line režimu. Hlavní
přínosy jsou následující:





Elektronické informační tabule na vybraných přestupních uzlech (vybavení na 15
přestupních uzlů v Královéhradeckém kraji).
QR kódy na zastávkách umožňující zobrazení virtuální odjezdové tabule.
E-shop pro nákup jízdních dokladů IREDO.
Mobilní odbavovací zařízení, možné využít i jako navigace pro dopravce.
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4 Rozsah poskytované kompenzace na zajištění veřejných služeb
Každoročně Královéhradecký kraj poskytuje ze svého rozpočtu autobusovým a železničním
dopravcům kompenzaci (resp. dotaci) související s provozováním veřejných služeb v přepravě
cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou autobusovou dopravou.
V minimální míře se finančně podílí na úhradě obce, a v případě cyklobusů příslušné
mikroregiony.
Dopravcům poskytovaná kompenzace je rozdílem výše opodstatněných nákladů souvisejících
se zajišťováním objednaného rozsahu dopravních výkonů a tržeb z jízdného od cestujících.
Tabulka 11: Podíl obcí na financování prokazatelné ztráty v roce 2015

Prokazatelná ztráta
příspěvek od obcí
příspěvek od svazků na cyklobusy
Příspěvky od obcí a svazků celkem

288 958 590
2 568 478
300 000
2 868 478

Obrázek 14: Podíl obcí na financování prokazatelné ztráty za rok 2015

V roce 2012 byly výdaje na provozování veřejné linkové autobusové dopravy vyšší z důvodu
zrušení zálohových plateb dopravcům (záloha v prosinci roku 2011 nebyla vyplacena)
a zvýšení příplatku za pohonné hmoty.
Tabulka 12: Výdaje za veřejnou linkovou autobusovou dopravu za období 2010 – 2015 v mil. Kč

Rok
Vyplaceno z
rozpočtu [mil. Kč]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

277,42

265,87

300,57

297,19

295,36

295,25
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Obrázek 15: Výdaje za veřejnou linkovou autobusovou dopravu za období 2010 – 2015 v mil. Kč

Do výdajů za veřejnou linkovou autobusovou dopravu je zahrnuta nejen úhrada prokazatelné
ztráty, ale i náklady spojené s úhradou příspěvku Královéhradeckého kraje na provoz
Terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové, servisních nákladů na provoz IDS IREDO,
slev na poskytování čipových karet IREDO a nákladů na přepravu hendikepovaných osob
na Rychnovsku.
Tabulka 13: Dotace na veřejnou drážní osobní dopravu za období 2010 – 2015 v mil. Kč

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Dotace kraje

351,65

355,38

360,80

373,89

368,02

373,50

Dotace státu

254,60

254,60

254,60

254,60

262,96

266,64

Celkem

606,25

609,98

615,41

628,49

630,99

640,15
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Obrázek 16: Dotace na veřejnou drážní osobní dopravu za období 2010 – 2015 v mil. Kč

4.1 Faktory ovlivňující rozsah poskytované kompenzace ve veřejné
linkové autobusové dopravě a železniční osobní dopravě
Mezi základní ukazatele ovlivňující výši kompenzace patří celková výše nákladů a celková
výše tržeb.
4.1.1 Celková výše nákladů
Struktura výchozích nákladů ve veřejné dopravě je stanovena ve vyhlášce č. 296/2010 Sb.
V tabulce 14 jsou uvedeny jednotlivé nákladové položky, které se podílejí na výsledné ceně
dopravního výkonu ve veřejné linkové autobusové dopravě a veřejné drážní osobní dopravě.
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Tabulka 14: Výchozí náklady veřejné linkové autobusové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy

Veřejná linková autobusová
doprava
Pohonné hmoty, oleje
Přímý materiál, energie
Opravy a údržba vozidel
Odpisy dlouhodobého majetku
Pronájem a leasing vozidel
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Cestovné
Úhrada za použití infrastruktury
Silniční daň
Elektronické mýto
Pojištění (zákonné, havarijní,
zák. pracovní)
Ostatní přímé náklady
Ostatní služby
Provozní režie
Správní režie

Veřejná drážní osobní
doprava
Trakční energie a palivo
Netrakční energie a palivo
Přímý materiál
Opravy a údržba vozidel
Odpisy dlouhodobého majetku
Pronájem a leasing
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Cestovné
Úhrada za použití dopravní
cesty
Úhrada za použití ostatní
infrastruktury
Ostatní přímé náklady
Ostatní služby
Provozní režie
Správní režie

Podle pravidelně zveřejňovaného čtvrtletního výkazu o činnosti dopravců linkové autobusové
dopravy DOP (MD) 2-04 mají nejvyšší podíl ve struktuře celkových nákladů mzdové náklady
související se zajišťováním veřejné linkové autobusové dopravy (mzdy řidičů
a technickohospodářských pracovníků, kteří plně řídí veřejnou linkovou autobusovou dopravu)
náklady na pohonné hmoty a oleje, náklady na odpisy vozidel a ostatní náklady.
Celkovou výši nákladů ovlivňují ekonomické faktory, jejichž zvyšování nebo snižování nelze
přesně stanovit. Jedná se především o ceny pohonných hmot, které jsou závislé na světových
cenách ropy, dále kurzem české koruny vůči dolaru nebo euru. Dalším faktorem ovlivňující
výši nákladů mohou být legislativní úpravy například zvýšení sazby DPH, inflace, požadavek
na postupné navyšování mezd řidičů a odměn za čekání.
Výše nákladů je ovlivňována typem (např. vozidla na CNG, autobusy na elektrický provoz),
stářím, kapacitou a kvalitou vozového parku. Rovněž nabízený rozsah služeb ovlivňuje
celkovou výši nákladů.
Ve veřejné drážní osobní dopravě jsou na rozdíl od autobusové dopravy hrazeny náklady
za dopravní cestu a náklady na zásadní modernizaci vozidel.
4.1.2 Celková výše tržeb
V současnosti tržby z jízdného ve veřejné linkové autobusové dopravě pokrývají pouze
39 % nákladů. Ve veřejné drážní osobní dopravě se jedná o 15 % pokrytí. S ohledem
na skutečnost, že dotace je rozdíl mezi náklady a výnosy z jízdného, je příjem z jízdného
rozhodujícím prvkem ovlivňující celkovou výši vynakládaného krajského příspěvku na provoz
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autobusové dopravní obslužnosti (pokud klesnou výnosy z jízdného, a nedojde ke změně výše
nákladů, platí se vyšší doplatek, naopak pokud se tržby z jízdného zvýší, platí se doplatek nižší).
Do roku 2012 byl sledován nárůst tržeb z jízdného. V posledních letech dochází ke snižování
tržeb. Vývoj tržeb výrazným způsobem ovlivňují změny v tarifu, zvyšující se životní úroveň
obyvatelstva odrážející se ve zvýšení podílu individuální automobilové dopravy, výše
poskytovaných slev pro vybrané skupiny cestujících a demografie, např. jak objemné populace
nastupují do základních a středních škol. Stále platí, že nejčastějším uživatelem veřejné
dopravy je mládež dojíždějící do škol a ženy, naopak nejméně využívající veřejnou dopravu
je skupina ekonomicky aktivních mužů. Na vývoji tržeb se bude do budoucna podepisovat
nejen skladba obyvatel (předpokládané stárnutí populace), ale také integrování systémů MHD,
dostupnost individuální automobilové dopravy, preference veřejné dopravy v provozu
na pozemních komunikacích, kvalita a nabídka spojů, cena pohonných hmot a další.
Předpokladem pro zajištění stabilních výnosů z jízdného je spolehlivost, rychlost, atraktivnost
a komfort nabízených služeb, aby byla zajištěna konkurenceschopnost individuální
automobilové dopravy.
Z provedených analýz změny výše tarifu vyplynulo, že samotné zdražování jízdného nepřináší
očekávaný nárůst tržeb. Zvýšení ceny o jednu celou korunu, přinese v konečném důsledku
skutečný nárůst tržeb jen o cca padesát haléřů. Zbývajících padesát haléřů jde na vrub odlivu
stávajících cestujících z veřejné dopravy, kteří nebyli ochotni zvýšení ceny akceptovat.
Z analýz doposud realizovaných změn výše tarifu a jejich ekonomických dopadů do tržeb
z jízdného vyplynulo, že samotné zdražování jízdného nepřináší očekávaný nárůst tržeb.
Zvýšení ceny o jednu celou korunu, přinese v konečném důsledku skutečný nárůst tržeb jen
o cca padesát haléřů. Zbývajících padesát haléřů jde na vrub odlivu stávajících cestujících
z veřejné dopravy, kteří nebyli ochotni zvýšení ceny akceptovat.
Rozsah kompenzace bude rovněž úzce souviset s vývojem přepravních potřeb souvisejících
se zvýšením či snížením počtu cestujících na jednotlivých linkách, rozvojovými aktivitami
kraje a jednotlivých měst a obcí, změnách v dojížďce žáků do škol či pracujících do zaměstnání
a dalších vlivů majících význam z hlediska rozsahu veřejné dopravy.
Finanční výše poskytované kompenzace Královéhradeckého kraje na zajištění provozu
regionální veřejné linkové autobusové dopravy bude vycházet z výše kompenzace pro rok 2016
a bude upřesňována na základě ekonomického vývoje a podle aktuálních finančních možností
Královéhradeckého kraje. Rozsah poskytované kompenzace v dalších letech bude ovlivněn
ekonomickými výsledky zadávacích řízení na autobusové dopravce, které budou známy
v průběhu platnosti Plánu dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje.
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5 Časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách
a postup při uzavírání těchto smluv
V Královéhradeckém kraji byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy s autobusovými a železničními
dopravci ještě před platností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne
23. října 2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „Nařízení č. 1370/2007“). Smlouvy byly
uzavřeny na dobu určitou.
U autobusových dopravců jsou uzavřeny smlouvy s platností do 31. 12. 2016.
S železničním dopravcem GW Train Regio a.s. je smlouva uzavřena do konce roku 31. 12. 2018
a dopravcem České dráhy a.s. do konce roku 31. 12. 2021.
Pro smlouvy o veřejných službách uzavírané po 3. prosinci 2009 je klíčovým právním
předpisem Nařízení č. 1370/2007. Toto nařízení stanoví nabídkové řízení jako základní způsob
výběru dopravce pro veřejné služby a obsahuje některé výjimky pro možnost objednatele
sjednat smlouvu o veřejných službách na základě přímého zadání. Nařízení č. 1370/2007
obsahuje pouze obecné zásady, jež je nezbytné při otevírání trhu dodržet, ale konkrétní úprava
procesu zajištění nabídkových řízení je předmětem zákona č. 194/2010 Sb., což dle názoru
Ministerstva dopravy přispívá k vyšší právní jistotě objednatelů, dopravců a dalších subjektů,
které se na organizování veřejné dopravy podílejí. S ohledem na zásadu transparentnosti musí
být rok před zajištěním nabídkového řízení v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno
oznámení o záměru poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících v rozsahu přesahujícím
50 000 km za rok.
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících podle Nařízení č. 1370/2007 musí:
 jasně vymezit závazky veřejné služby, které musí provozovatel veřejných služeb plnit
na určené územní oblasti,
 stanovit ukazatele, na základě kterých se vypočítá platba případné kompenzace, povahu
a rozsah případných udělených výlučných práv,
 vymezit způsoby rozdělování nákladů spojených s poskytování služeb,
 vymezit způsoby rozdělování příjmů z prodeje jízdenek, které si může provozovatel
ponechat, nebo které vrátí objednavateli.

5.1 Možnosti uzavírání smluv
Současně platná legislativa umožňuje následující možnosti uzavírání smluv o veřejných
službách:
a) pomocí nabídkového řízení,
b) pomocí přímého zadání.
Pro uzavírání dlouhodobých smluv je rozhodující rozdělení rizika mezi smluvní strany.
Uzavírané smlouvy mohou být typu „brutto“ nebo typu „netto“.
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„Smlouva netto“ je výsledkem postupu zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách
a je aplikována podle tohoto zákona v případě při zajišťování veřejných služeb veřejnou
linkovou dopravou a dopravou na dráze tramvajové se ve smyslu § 21 zákona o veřejných
službách procesně pouze v případě, kdy cestující platí dopravci jízdné, dopravci je poskytována
za předem sjednaných podmínek z veřejných rozpočtů kompenzace a hrazená kompenzace
nevylučuje obchodní riziko dopravce spojené s výší tržeb z jízdného.
Pokud nejsou splněny uvedené podmínky (a jedná se tedy o tzv. „brutto smlouvu“,
kdy na dopravce není přenášeno riziko spojené s tržbami), použije se pro výběr dopravce
ve veřejné linkové dopravě a dopravě na dráze tramvajové zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách a zákon o veřejných službách se použije bez aplikace ustanovení § 9 až 20.
Přímé zadání

Přímé zadání představuje výjimku z obecného pravidla provést výběr dopravce v nabídkovém
řízení a lze jej využít pouze v taxativně vymezených případech:
c) § 18 písm. a) zákona o veřejných službách - zadání veřejných služeb na dráze celostátní
nebo regionální (blíže čl. 5 odst. 6 Nařízení č. 1370/2007).
d) § 18 písm. b) zákona o veřejných službách - nastala mimořádná situace podle § 22
zákona, tj. dojde k přerušení poskytování veřejných služeb nebo toto přerušení
bezprostředně hrozí, (blíže čl. 5 odst. 5 Nařízení č. 1370/2007), v případě mimořádné
situace lze i rozšířit stávající smlouvu, případně lze uložit některému dopravci
poskytování veřejných služeb jednostranným rozhodnutím.
e) § 18 písm. c) zákona o veřejných službách - zadání veřejných služeb, u nichž průměrná
roční hodnota nebo počet kilometrů za rok nepřesáhne minimální stanovené hodnoty
(blíže čl. 5 odst. 4 Nařízení č. 1370/2007), tj. součet kompenzace a výnosů z jízdného
nepřesáhne 1 000 000 Euro za rok nebo rozsah veřejných služeb nepřesáhne 300 000
km za rok. V případě smluv s malým nebo středním podnikem, který provozuje
maximálně 23 vozidel, může dojít k navýšení uvedených limitů na dvojnásobek.
f) § 18 písm. d) zákona o veřejných službách - smlouva bude uzavřena s vnitřním
provozovatelem (blíže čl. 5 odst. 2 Nařízení č. 1370/2007), vnitřní provozovatel
je podnik, nad kterým objednatel (nebo v případě skupiny objednatelů alespoň jeden
objednatel) vykonává kontrolu podobnou té, kterou vykonává nad svými vlastními
útvary za splnění podmínek podle Nařízení č. 1370/2007; tímto objednatelem však
nemůže být stát nebo organizační složky státu.

5.2 Uzavírání smluv s autobusovými dopravci
S ohledem na jednoznačný termín ukončení smluvních vztahů s autobusovými dopravci
započal Královéhradecký kraj v předstihu kroky na uzavření smlouvy po 1. 1. 2017.
Na podzim roku 2013 došlo ke zveřejnění oznámení dle čl. 7 odst. 2 Nařízení č. 1370/2007,
uveřejněné Zadavatelem v Úředním věstníku Evropské unie dne 2. 10. 2013.
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V září 2015 vyhlásil Královéhradecký kraj v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku
„Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících
ve veřejné linkové autobusové dopravě na území Královéhradeckého kraje“ na zajištění
dopravní obslužnosti po 1. 1. 2017, která byla zveřejněna dne 22. 9. 2015 pod ev. č. 519152
ve Věstníku veřejných zakázek.
V době aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Královéhradeckého zrušil Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže nepravomocným rozhodnutím veřejnou zakázku, kterou měla být
zabezpečena dopravní obslužnost Královéhradeckého kraje veřejnou linkovou autobusovou
dopravou od 1. 1. 2017.
Královéhradecký kraj podal opravný prostředek tzv. „rozklad“ a do doby pravomocného
skončení ve věci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zakázal předběžným opatřením
Královéhradeckému kraji činit jakékoli úkony v uvedené zakázce (proti tomuto předběžnému
opatření byl rovněž podán rozklad).
Královéhradecký kraj má povinnost podle zákona č.194/2010 Sb. zajistit dopravní obslužnost
a proto realizuje konkrétní postupy pro zajištění dočasné (přechodné) dopravní obslužnosti.
Pro dočasné zajištění dopravní obslužnosti a při výběru dopravců je podle současné právní
úpravy postupovat:



v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo
postupem v režimu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících, ve znění pozdějších předpisů.

Trvání dočasného zajištění dopravní obslužnosti se předpokládá pouze na nezbytně nutnou
dobu do ukončení procesu výběru autobusové dopravce a vlastního uzavření smlouvy
o veřejných službách s autobusovými dopravci. S ohledem na stávající existenci IDS IREDO
je i nadále preferován režim uzavření smluv v režimu „brutto“.

5.3 Uzavírání smluv s železničními dopravci
Při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
na dráze celostátní a regionální se vždy postupuje podle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných
službách.
V červnu 2016 došlo výkonnými orgány Královéhradeckého kraje ke schválení záměru
uzavření smlouvy pomocí přímého zadání na dobu určitou s předpokládaným termínem
zahájení plnění od 8. 12. 2018 (tzn. od celostátního termínu změn jízdních řádů v České
Republice) na dobu 36 měsíců na trati č. 045 Trutnov – Svoboda nad Úpou a uzavření smlouvy
pomocí přímého zadání na dobu určitou od 8. 12. 2018 na dobu 36 měsíců na trati č. 043
Trutnov – Královec státní hranice.
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V průběhu platnosti Plánu dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje se předpokládá
uzavření smlouvy na zajištění veřejných služeb v drážní dopravě v souladu se zákonem
č. 194/2010 Sb. na dalších železničních tratích v Královéhradeckém kraji.
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6 Harmonogram a způsob integrace
V současnosti jsou v IDS IREDO integrovány vlaky regionální a dálkové veřejné drážní osobní
dopravy a spoje veřejné linkové autobusové dopravy provozované v závazku veřejné služby
a vybrané dálkové linky. Prozatím nejsou v IDS IREDO integrovány systémy MHD
objednávané a financované z rozpočtu obcí. Jedná se např. o města Hradec Králové, Hořice,
Jičín, Trutnov.
V průběhu platnosti Plánu dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje se předpokládá
zahájení jednání o technických, provozních a ekonomických podmínkách dokončení
plnohodnotné integrace veřejné dopravy se zástupci Dopravního podniku města Hradec
Králové, Dopravního podniku města Pardubice, zástupci Pardubického kraje a společností
OREDO s.r.o. a dále městy zajišťujících provoz lokálních MHD na území Královéhradeckého
kraje.
Možnosti integrace IDS IREDO ve vazbě na modernizaci odbavovacích systému Dopravních
podniků měst Hradec Králové a Pardubice má přinést zpracování „Studie harmonizace
elektronického odbavování cestujících v Pardubickém a Královéhradeckém kraji včetně
krajských měst“.
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7 Hlavní cíle a opatření v oblasti veřejné dopravy během platnosti
Plánu dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje
Další rozvoj, zvyšování kvality, přístupnosti a spolehlivosti poskytovaných veřejných služeb
ve veřejné drážní osobní dopravě a veřejné linkové autobusové dopravě na území
Královéhradeckého kraje je stěžejním cílem pro další období. Systém veřejné dopravy
v Královéhradeckém kraji musí zajistit pro své uživatele takové podmínky, aby mohl být
považován za kvalitní alternativu individuální automobilové dopravy a motivovat k jejímu
využití.

7.1 Výhledové záměry a požadavky na úpravu železniční infrastruktury
Specifickou oblastí je zvyšování kvality poskytovaných služeb ve veřejné drážní osobní
dopravě postupnou modernizací a rekonstrukcí železniční (kolejové) infrastruktury na území
kraje. Železniční infrastruktura není ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, ale Správy
železniční dopravní cesty, jednoznačným zájmem kraje je, aby se stavebně technický stav
železničních tratí v regionu zlepšoval. Zlepšování stavu železniční infrastruktury povede
k zajištění konkurenceschopnosti, zvýšení propustnosti, cestovní rychlosti a spolehlivosti
provozu drážní osobní a nákladní dopravy v kraji.
V oblasti infrastrukturních opatření ve veřejné drážní osobní dopravě jsou sledovány
následující rozvojové záměry v modernizaci a rekonstrukci regionálních železničních tratí
a traťových úseků, uzlů a související technické infrastruktury (stanice, zastávky, traťové
a staniční zabezpečovací zařízení) s cílem zkrácení jízdních dob.
a) Trať 020 Velký Osek – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí - Choceň
Druhá páteřní trať Královéhradeckého kraje a hradecké příměstské dopravy.
Jsou na ní provozovány dálkové linky (R Praha – Trutnov / Letohrad) a regionální linky (Sp
Kolín – Trutnov, Sp Hradec Králové – Letohrad, Os Chlumec nad Cidlinou – Hradec Králové,
Os Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Choceň).
Možnost zvýšení stability provozu a zrychlení dopravy na této trati vyžaduje vybudování druhé
koleje v celém úseku a zvýšení traťové rychlostí podle sklonových možností na 160 km/h
(v úseku Velký Osek – Týniště nad Orlicí) a 120 km/h v úseku Týniště nad Orlicí - Choceň.
Z pohledu osobní dopravy a technologických omezení při konstrukci jízdních řádů se jeví jako
nejproblematičtější úsek Hradec Králové, Slezské předměstí – Třebechovice pod Orebem,
kde je nedostatečná kapacita infrastruktury (jednokolejná trať), která zapříčiňuje dlouhé pobyty
vlaků při křižování v žst. Třebechovice pod Orebem. To ve svém důsledku vede k ujíždění
přípojných vlaků v žst. Hradec Králové hl. n.
b) Trať 021/022 Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice / Letohrad
Krajsky významná trať s hustou osobní i nákladní dopravou. Na trati jsou provozovány linky
vlaků Sp Hradec Králové – Letohrad, Os Týniště nad Orlicí – Doudleby – Letohrad
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a Os Častolovice – Rychnov nad Kněžnou. Nákladní doprava je tvořena zejména vlaky
ze závodu Škoda AUTO v Kvasinách. Na trati dochází ke kapacitním problémům.
Zvýšení kapacity je třeba provést komplexně v celém úseku kombinací několika opatření. Jedná
se o následující opatření:





Zvýšení rychlosti až na 100 km/h v úseku Častolovice – Doudleby nad Orlicí.
Zvýšení rychlosti na alespoň 80 km/h v úseku Častolovice – Rychnov nad Kněžnou
Elektrifikace v úseku Týniště nad Orlicí - Solnice/Letohrad pro zajištění přímého
spojení Hradce Králové a Rychnova nad Kněžnou.
Zvýšení počtu míst vhodných pro křižování, v současné době se již plánuje realizace
výhyben Rašovice (trať 021) a Synkov (trať 022)

c) Trať 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách
V současné době trať splňuje všechny požadavky objednavatele osobní dopravy. Trať je
provozovaná v režimu D3, což omezuje maximální rychlosti vlaků na 60 km/h (bez ohledu
na kvalitu železničního svršku a spodku nebo provozovaných železničních vozidel),
ale s ohledem na směrové a výškové parametry trati s maximální rychlostí 50km/h je D3
dostačující. Nicméně modernizace zabezpečovacího zařízení na dálkové ovládání
zabezpečovacího zařízení a řízení provozu na trati z jednotného obslužného pracoviště by mělo
pozitivní efekt na snížení počtu provozních zaměstnanců a tím i nákladů na provoz železniční
dopravy na této trati.
d) Trať 032/026 Hradec Králové – Trutnov / Broumov
Krajsky významná trať s hustou osobní dopravou. Na trati jsou provozovány linky vlaků R/Sp
(Praha/Pardubice -) Hradec Králové – Starkoč – Trutnov a návazné Sp Starkoč – Náchod –
Broumov výhledově s možností spojování a rozpojování vlaků ve Starkoči tak, aby
i z Náchodska bylo možné vést přímé vlaky do Hradce Králové. Pro zvýšení spolehlivosti
systému, umožnění jeho dalšího rozvoje zavedením hodinového intervalu na obou větvích a pro
dosažení celkového zrychlení je třeba realizace následujících opatření:






Zvýšení traťové rychlosti v úseku Náchod – Police nad Metují až na 100 km/h,
v úseku Teplice nad Metují – Meziměstí na 90 km/h a v úseku Meziměstí – Broumov
na minimálně 80 km/h.
Modernizace zabezpečovacího zařízení ve stanici Náchod.
Elektrifikace tratě v úseku Jaroměř – Trutnov.
Vybudování tzv. Vysokovské spojky zajišťující přímé bezúvraťové spojení Náchoda
s tratí 032.

e) Trať 026 Týniště nad Orlicí – Náchod
Trať s potenciálem v napojení oblasti Podorlicka na železniční koridor v Chocni. Záměrem
je toto realizovat zavedením linky vlaků Sp v trase Náchod – Týniště nad Orlicí – Choceň.
Pro umožnění tohoto záměru při zachování požadovaného počtu čtyř zastavení po trase je nutné
zkrátit jízdní dobu pomocí některých opatření nebo jejich kombinací a umožnit tak dosažení
systémové jízdní doby 30 minut mezi stanicemi Týniště nad Orlicí a Starkoč (jízdní doba
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Týniště nad Orlicí – Václavice 25 minut pro zajištění přípojů ve stanici Starkoč).
Toho lze dosáhnout realizací následujícího opatření:
Zvýšit rychlost ve vybraných úsecích na 100 – 120 km/h pomocí úprav zabezpečovacího
zařízení a železničního spodku a svršku včetně geologického podloží koleje.
f) Trať 030 Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem – Stará Paka včetně možnosti využití
vlečky do centra města Dvůr Králové nad Labem i pro osobní dopravu
Zvýšení traťové rychlosti a odstranění rychlostních propadů nutných k plnohodnotné přípojné
skupině ve Staré Pace. Možnost využití vlečky do teplárny ve Dvoře Králové nad Labem
pro vedení vlaků osobní dopravy přímo do centra Dvora Králové nad Labem bez nutnosti
přestupovat z vlaku na autobus ve stanici vzdálené cca 3 km od centra města.
g) Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř
Nejvytíženější trať v Královéhradeckém kraji. Na trati je provozováno několik linek dálkové
dopravy (R Liberec – Pardubice, R Trutnov – Praha, Sp Trutnov – Hradec Králové / Pardubice).
Ty jsou doplněny o linky příměstské dopravy (Os Jaroměř – Pardubice, Sp Hradec Králové –
Pardubice). Trať plní nejen funkci v krajské dopravě, ale napojuje Královéhradecký kraj
na hlavní železniční koridor.
Možnost zvýšení stability provozu a zrychlení dopravy na této trati vyžaduje vybudování druhé
koleje v úseku Pardubice – Hradec Králové a alespoň v úseku Smiřice – Jaroměř, nejlépe
v celém úseku Hradec Králové – Jaroměř. V celém úseku tratě je požadováno zvýšení traťové
rychlosti až na 160 km/h. V rámci modernizace je požadováno odstranění současného omezení
postupných vjezdů vlaků a zvýšení rychlostí po provedení rekonstrukce severního a jižního
zhlaví v železniční stanici Hradec Králové hl. n. a stanici Jaroměř. Součástí modernizace žst.
Hradec Králové hl. n. (součást zdvoukolejnění trati 031 v úseku Opatovice nad Labem – Hradec
Králové) je i výstavba 4. nástupiště, čímž dojde k žádoucímu navýšení kapacity hran nástupišť
v žst. Hradec Králové hl. n.
h) Trať 040 Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka – Trutnov
Zvýšení traťové rychlosti a odstranění rychlostních propadů nutných k plnohodnotné přípojné
skupině ve Staré Pace a Trutnově a přesun křižování Sp vlaků do Kunčic nad Labem. Žádoucí
je i modernizace žst. Trutnov hl. n., zejména jeho zabezpečovací zařízení, které by odstranilo
současná omezení postupných vjezdů vlaků do stanice. Velký význam by měla i výstavba
nástupišť, která by zvýšila bezpečnost cestujících a celkově zvedla úroveň kultury cestování
pro cestující v této stanici.
i) Trať 041 Hradec Králové – Jičín – Libuň a 046 Smiřice – Hněvčeves
S ohledem na konkurenceschopnost veřejné drážní osobní dopravy na této trati v porovnání
s individuální automobilovou dopravou (zejména pak ještě po výstavbě D35) je do budoucna
nutné výrazné zrychlení dopravy mezi Hradcem Králové, Hořicemi a Jičínem. Potenciál této
trati je v jejím využití pro rychlé železniční spojení Hradce Králové a Liberce s trasováním
po části trati 046 Smiřice – Hněvčeves s mimoúrovňovým napojením na trať 031 ve směru
do Hradce Králové mezi Smiřicemi a Lochenicemi.
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j) Trať 043 Trutnov – Královec
Trať je v současné době využívána pouze k sezonnímu provozu, nicméně do budoucna má
velký potenciál při rozvoji přeshraniční veřejné drážní osobní dopravy. Současný provoz
veřejné drážní osobní dopravy nejvíce omezují železniční přejezdy v Královci P5487 (křižující
silnici II/300) a P5488 (křižující silnici I/16), kde jsou ručně ovládané závory. Tyto přejezdy
jsou ale bez obsluhy, takže stahování závor musí provádět vlaková četa projíždějícího vlaku
(před přejezdem se zastaví, vlaková četa stáhne závory, přejede se přejezd, opět se zastaví
a vlaková četa závory opět zvedne).
V současné době je trať provozovaná v režimu D3, což omezuje maximální rychlosti vlaků
na 60 km/h (bez ohledu na kvalitu železničního svršku a spodku nebo provozovaných
železničních vozidel). S ohledem i na výše popsanou „kvalitu“ přejezdového zabezpečovacího
zařízení na této trati by bylo žádoucí, aby na této trati bylo modernizováno zabezpečovací
zařízení na dálkové ovládání a provoz na ní byl řízen z jednotného obslužného pracoviště.
k) Trať 045 Trutnov – Svoboda nad Úpou
Zrychlení dopravy na významné regionální trati Krkonoš. Spolu s opatřeními na trati 031 a 032
je cílem dosáhnout systémové jízdní doby Hradec Králové – Svoboda nad Úpou 90 minut,
místo stávajících 120 minut. S ohledem na prosazovanou elektrifikaci trati 032 Jaroměř –
Trutnov a s ohledem na možnost vedení systémových Sp vlaků Pardubice – Hradec Králové –
Jaroměř – Trutnov až do Svobody n. Úpou se nabízí elektrifikace i této trati.
l) Trať 047 Trutnov – Radvanice – Adršpach – Teplice nad Metují
Trať má velký význam pro sezonní dopravu do Adršpašsko-teplických skal, ale je na ní
provozována i pravidelná celoroční doprava. Provoz na této trati je omezen technologickým
zázemím stanice Janovice, kde dochází ke křižování vlaků. To je prodlužováno nutností
strojvedoucího hlásit se dirigujícímu dispečerovi, který ale musí jít až k telefonu ve staniční
budově a ručním přehazováním výhybek, které provádí vlaková četa (vlaky přijedou do stanice,
kde jsou vjezdové výhybky nastavené na 1. a 2. kolej, po odhlášení se strojvedoucím vlak
popojede k výhybce, průvodčí přehodí výhybku, vlak ji přejede, průvodčí přehodí výhybku zpět
do původní – základní polohy a až poté pokračuje vlak plynule dál). Pro zrychlení dopravy,
které by pomohlo i k větší stabilitě jízdního řádu, je žádoucí, aby na této trati bylo
modernizováno zabezpečovací zařízení z D3 na dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
a provoz na ní byl řízen z jednotného obslužného pracoviště.
S ohledem na výhledové provozní modely na tratích 032 a 026 související se zrychlením těchto
tratí, se na této trati předpokládá změna systémových časů odjezdů a příjezdů vlaků (Trutnov,
Teplice nad Metují). To s největší pravděpodobností povede k přesunutí místa křižování
do stanice Adršpach.
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m) Trať 061 Nymburk – Jičín
Trať na pomezí Královéhradeckého a Středočeského kraje. Potenciál trati je v obou krajích
jak v příměstské dopravě v okolí Nymburka, tak v napojení Jičína a oblasti Českého ráje
na Prahu.
Pro realizaci taktového jízdního řádu a zajištění požadovaných návazností je nutné:



obnovit v minulosti zrušenou výhybnu Bartoušov,
zvýšení traťové rychlosti na max. možnou hodnotu, optimálně na 100 km/h.

7.2 Výhledové záměry, cíle a opatření ve veřejné drážní osobní dopravě
Hlavní výhledové cíle a záměry Královéhradeckého kraje ve veřejné drážní osobní dopravě
jsou řešení jejího budoucího financování s ohledem na stávající memorandum (deklarující
příspěvek státu na provoz regionální veřejné drážní osobní dopravy), jehož platnost končí
v roce 2019 a rozhodnutí o budoucím způsobu zajištění veřejné drážní osobní dopravy
na tratích v Královéhradeckém kraji, mající vliv i na budoucí podobu a kvalitu vozového parku.
a) Rozhodnout o způsobu řešení financování regionální veřejné drážní osobní dopravy
po skončení platnosti stávajícího smluvního zajištění (resp. memoranda) od roku
2020.
Opatření: Předložit návrhový materiál o způsobu financování regionální veřejné drážní osobní
dopravy na území kraje k projednání výkonným orgánům Královéhradeckého kraje.
b) Rozhodnout a způsobu dalšího zajištění veřejných služeb v drážní osobní dopravě
po skončení platnosti stávajícího smluvního zajištění prostřednictvím nabídkového
řízení nebo přímého zadání.
Opatření: V návaznosti na rozhodnutí o budoucnosti financování veřejné drážní osobní dopravy
předložit návrhový dokument o způsobu dalšího zajištění veřejných služeb v drážní osobní
dopravě na území kraje do výkonných orgánů Královéhradeckého kraje.
c) Modernizovat vozidla zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících v osobní
drážní dopravě.
Opatření: Požadovat modernizaci železničních vozidel v podmínkách nabídkového řízení nebo
přímého zadání na poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní
osobní dopravě.
d) Navýšení podílu využití nízkopodlažních a bezbariérových vozidel pro zajištění
veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě s cílem
zpřístupnění veřejné dopravy starším osobám a osobám s omezenou schopností
a orientace.
Opatření: Požadovat navýšení podílu nízkopodlažních a bezbariérových v podmínkách
nabídkového řízení nebo přímého zadání na poskytovatele veřejných služeb v přepravě
cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě.
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e) Prohloubení mezistátního železničního spojení s Polskem.
Opatření: V souvislosti s uzavřeným Memorandem o spolupráci při zajišťování regionální
silniční a osobní drážní dopravy na přeshraničních úsecích železničních tratí zajistit podle
ekonomických možností zkvalitnění spojení přes hraniční přechody Meziměstí/Mieroszów
a Královec/Lubawka.

7.3 Výhledové záměry, cíle a opatření ve veřejné linkové autobusové
dopravě
Hlavní výhledové cíle a záměry Královéhradeckého kraje ve veřejné linkové autobusové
dopravě jsou prohlubování integrace regionální autobusové dopravy se systémy MHD,
posilování nabídky rychlých autobusových spojů s cílem dosažení konkurenceschopnosti
regionální veřejné linkové autobusové dopravy s individuální automobilovou dopravou,
rozšiřování dostupnosti regionální veřejné linkové autobusové dopravy v lokalitách
s potenciálem pravidelné přepravy cestujících a průběžné optimalizování skladby vozového
parku autobusů s ohledem na skutečné kapacitní potřeby na jednotlivých linkách a spojích.
a) Rozvíjet a prohlubovat provázanost veřejné linkové autobusové dopravy
objednávané krajem a jednotlivými obcemi.
Opatření: Postupně projednávat harmonizaci vedení a časových poloh regionálních
autobusových linek a linek MHD se zástupci obcí (např. MHD Hradec Králové, MHD Trutnov
aj.).
b) Zřízení dalších nových zastávek v místech s nově vzniklou přepravní poptávkou
(např. nové obytné celky, nové či stávající průmyslové areály, kde není zastávka),
popř. v místech s nepřiměřeně dlouhou docházkovou vzdáleností.
Opatření: Projednávat možnosti zvýšení dostupnosti veřejné dopravy s dotčenými obcemi
a zaměstnavateli.
c) Pravidelně vyhodnocovat změny přepravních potřeb v důsledku nových
a rozšiřování stávajících průmyslových podniků na území Královéhradeckého kraje.
Opatření: Navrhovat a projednávat změny dopravního řešení s dotčenými zástupci
průmyslových podniků s cílem zajištění efektivní a finančně udržitelné nabídky spojení
pro obyvatele.
d) Pokračovat v optimalizaci objednávky dopravních výkonů ze strany
Královéhradeckého kraje pomocí vozidel s odpovídající kapacitou a reagovat
na změny v přepravních potřebách obyvatel kraje.
Opatření: Průběžně analyzovat výstupy z odbavovacích zařízení na jednotlivých linkách
a spojích.
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e) Snížit průměrné staří vozidel zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících
ve veřejné linkové autobusové dopravě.
Opatření: Požadovat modernizaci vozového parku v podmínkách výběrových řízení
na poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové autobusové
dopravě a podporovat provoz vozidel na alternativní zdroje paliv šetrnější k životnímu
prostředí.
f) Navýšení podílu využití nízkopodlažních a bezbariérových vozidel pro zajištění
veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě
s cílem zpřístupnění veřejné dopravy starším osobám a osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Opatření: Požadovat navýšení podílu nízkopodlažních a bezbariérových vozidel v podmínkách
výběrových řízení na poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové
autobusové dopravě.
g) Posílení rychlé dopravy s cílem dosažení konkurenceschopné nabídky v porovnání
s individuální automobilovou dopravou zejména ve směrech, kde není možné zajistit
rychlé páteřní spojení pomocí veřejné drážní osobní dopravy.
Opatření: Na základě vzájemné dohody s obcemi posoudit ekonomické a technologické
možnosti nového dopravního spojení.

7.4 Další záměry, cíle a opatření v oblasti veřejné dopravy
Hlavní všeobecné výhledové cíle a záměry Královéhradeckého kraje v oblasti veřejné dopravy
je zvyšování propagace systému regionální dopravy v Královéhradeckém kraji mající pozitivní
efekt i na rozvoj cestovního ruchu, modernizace odbavovacích a informačních systémů,
podpora rekonstrukce stávajících a vznik nových přestupních terminálů, odstraňování bariér
v regionální veřejné dopravě pro starší osoby a cestující s omezenou pohyblivostí a postižené
cestující a prohlubování spolupráce s organizátory veřejných doprav ve městech, v sousedních
krajích a v Polsku.
a) Zvýšit propagaci systému veřejné dopravy s cílem zvýšení povědomí obyvatel
a návštěvníků kraje o možnostech jejího využití.
Opatření: Rozšíření plánu propagace veřejné dopravy a podpory cestovního ruchu na území
Královéhradeckého kraje.
b) Spolupracovat při zavádění inovativních technologií v odbavení cestujících
ve veřejné dopravě.
Opatření: Posoudit technické a ekonomické možnosti začlenění inovativních technologií
do odbavovacího systému ve veřejné linkové autobusové a veřejné drážní osobní dopravě (např.
možnosti odbavování cestujících pomocí platebních karet, chytrých mobilních telefonů,
možnost zakoupení jízdenky prostřednictvím různých sdílených prodejních kanálů (e-shop,
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aplikace v mobilu) a její nahrání na čipovou kartu až v rámci odbavení v prostředku veřejné
dopravy QR kódu, atd.).
c) Podporovat rekonstrukci stávajících a vznik nových přestupních terminálů veřejné
dopravy včetně zajištění doplňkových služeb (zejména P+R,B+R,K+R).
Opatření: Zvýšení počtu nových či rekonstruovaných přestupních terminálů.
d) Zlepšit přístupnost a kvalitu veřejné dopravy pro starší osoby a cestující s omezenou
pohyblivostí a postižené cestující.
Opatření: Zvýšit podíl vozidel vybavených vnějším a vnitřním elektronickým vizuálním
a akustickým informačním systémem v podmínkách výběrových řízení na poskytovatele
veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě a veřejné drážní
osobní dopravě.
Opatření: Stanovit navýšení podílu nízkopodlažních a bezbariérových vozidel v podmínkách
výběrových řízení na poskytovatele veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové
autobusové dopravě a železniční osobní dopravě.
e) Zkvalitnit informovanost cestujících o reálném stavu veřejné dopravy.
Opatření: Prověřit technické a ekonomické možnosti vytvoření mobilní aplikace informující
cestující o reálném stavu veřejné dopravy na území Královéhradeckého kraje.
f) Zefektivnit koordinaci úprav dopravních a tarifních řešení na autobusových
a železničních linkách provozovaných do sousedních krajů.
Opatření: Prohloubení pravidelných a vzájemných koordinačních setkání se sousedními kraji
s cílem reagovat na významné změny v přepravních proudech na mezikrajských linkách
a dosažení plnohodnotné tarifní integrace.
g) Prohlubovat podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu v Královéhradeckém
kraji dalším zlepšením dopravní dostupnosti v turisticky atraktivních oblastech –
Krkonoše, Orlické hory, Adršpašské skály, Český ráj aj.
Opatření: Podle ekonomických možností navýšit v zimní a letní sezóně nabídku spojů
pro turistické účely a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb (např. možnost přepravy s jízdním
kolem, různé skupinové slevy jízdného atd.)
h) Zefektivnit kontrolní mechanismy evidence tržeb ve veřejné linkové autobusové
dopravě a veřejné drážní osobní dopravě
Opatření: Stanovit podmínky na zvýšení četnosti provádění přepravních a tarifních kontrol
ve smluvních vztazích s dopravci.
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i) Průběžné přizpůsobování dopravní obsluhy změnám v počtu obyvatel jednotlivých
obcí a změnám v dopravním chování obyvatel, a posílení spojení na linkách
s vysokým počtem přepravených cestujících s cílem dalšího zvýšení jejího využití
Opatření: Na základě vzájemné dohody s obcemi posoudit ekonomické a technologické
možnosti zavedení nového dopravního spojení.
j) Sjednocení zastávek MHD a veřejné linkové autobusové dopravy v Hradci Králové
(např. současná zastávka Hradec Králové,,Šimkova nenabízí žádné možnosti
přestupu na MHD) a zavedení zastávky Hradec Králové,,Hlavní nádraží pro spoje
přijíždějící od Kuklen s cílem zkrácení přestupní doby na vlaky a lepší přestup
na MHD.
Opatření: Projednávat možnosti zlepšení vzájemné dostupnosti veřejné dopravy se zástupci
města Hradec Králové.
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Příloha 3 Kategorizace přestupních uzlů
Přestupní uzly v IDS IREDO jsou železniční zastávky a stanice a autobusové nádraží a terminály, které
samostatně nebo ve vzájemné docházkové vzdálenosti umožňují cestujícím přestup mezi jednotlivými spoji
IDS. Lze je charakterizovat dle dvou hledisek:



mezi jakými subsystémy IDS se přestup realizuje,
jak významný přestupní uzel se jedná z celkového pohledu IDS.

Na základě jednotlivých hledisek a jejich vzájemných kombinací lze kategorizovat přestupní uzly na území
Královéhradeckého kraje.
Pro kategorizaci přestupních uzlů bylo využito tří ukazatelů:




vedení páteřních linek,
koeficient autobusové přestupnosti,
počet nastupujících cestujících.

Jelikož odbavovací zařízení ve veřejné linkové autobusové a veřejné drážní osobní dopravě neumožňují
evidovat v přepravních vztazích přestupy mezi těmito subsystémy a přestupy ve veřejné linkové autobusové
dopravě v rámci časových jízdenek na čipové kartě, byly zvoleny dva ukazatele, a to koeficient autobusové
přestupnosti a počet nastupujících cestujících.
Koeficient autobusové přestupnosti (Kpřes), který vyjadřuje počet evidovaných přestupů mezi autobusy
v daném uzlu (npřes) za referenční měsíc (duben 2014) ke všem evidovaným nástupům do autobusů v daném
uzlu (nnást) na referenční měsíc (duben 2014).
Kpřes = npřes / nnást
Počet nastupujících cestujících byl zvolen, protože je možné v rámci IREDO evidovat v uzlech všechny
nástupy do autobusů i vlaků. Tento ukazatel tedy vyjadřuje součet všech nástupů do autobusů a vlaků v daném
uzlu na referenční měsíc (duben 2014).
Na základě přestupů realizovaných v uzlech v rámci jednotlivých subsystémů lze jednotlivé hlavní kategorie
přestupních uzlů dále kategorizovat na:
a) Jednosystémové přestupní uzly:





vlak – vlak (vlakový přestupní uzel),
bus – bus (autobusový přestupní uzel),
MHD – MHD (přestupní uzel MHD).

b) Dvousystémové přestupní uzly:





vlak – bus,
vlak – MHD,
bus – MHD.

c) Třísystémové přestupní uzly:



vlak – bus – MHD.

Grafické znázornění přestupních uzlů – diagramy
Jednotlivé kategorie přestupních uzlů mají vlastní, barevně odlišené diagramy. Pro potřeby grafického
znázornění přestupních uzlů jsou jednotlivé diagramy ve tvaru kruhu a obsahují min. dva obrázky vozidla
spojených šipkou (vlak, bus, nápis MHD), které určují, o kolika systémový přestupní uzel se jedná.
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Jednotlivé kategorie přestupních uzlů jsou v rámci svého diagramu rozlišené i barvou:




velmi významné přestupní uzly – červená barva diagramu,
významné lokální přestupní uzly – modrá barva diagramu,
lokální přestupní uzly – nejsou znázorněny.
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Velmi významné přestupní uzly
Název přestupního uzlu

Kategorie přestupního uzlu

Páteřní linky vedené daným uzlem

Kpřes1

Broumov
Častolovice žel. st
Červený Kostelec aut. st.
Červený Kostelec žel.st.
Česká Skalice nám.
Dobruška
Dvůr Králové n. L. aut.st.
Dvůr Králové n. L. žel. st.
Hořice aut. St.
Hostinné
Hradec Králové
Hronov aut. st.
Hronov žel. st.
Chlumec n. C. žel .st.
Jaroměř žel st.
Jičín aut.st.
Jičín žel. st.
Kostelec nad Orlicí nám
Náchod
Nové Město n. M. Rychta
Nové Město n. M. žel. st.
Nový Bydžov
Opočno, nám.
Opočno žel. st.
Ostroměř žel. st.
Rychnov n. K. aut.st.
Rychnov n. K. žel. st.
Stará Paka
Starkoč
Svoboda nad Úpou
Trutnov
Týniště nad Orlicí žel. st.
Vrchlabí

dvousystémový př. uzel vlak - bus
dvousystémový př. uzel vlak - bus
autobusový př. uzel
dvousystémový př. uzel vlak - bus
autobusový př. uzel
autobusový př. uzel
dvousystémový př. uzel bus - MHD
třísystémový př. uzel vlak - bus - MHD
autobusový př. uzel
dvousystémový př. uzel vlak - MHD
třísystémový př. uzel vlak - bus - MHD
autobusový př. uzel
dvousystémový př. uzel vlak - bus
dvousystémový př. uzel vlak - bus
dvousystémový př. uzel vlak - bus
dvousystémový př. uzel bus - MHD
třísystémový př. uzel vlak - bus - MHD
dvousystémový př. uzel bus - MHD
třísystémový př. uzel vlak - bus - MHD
autobusový př. uzel
dvousystémový př. uzel vlak - bus
dvousystémový př. uzel vlak - bus
autobusový př. uzel
dvousystémový př. uzel vlak - bus
vlakový př. uzel
autobusový př. uzel
dvousystémový př. uzel vlak - bus
dvousystémový př. uzel vlak - bus
vlakový př. uzel
dvousystémový př. uzel vlak - bus
třísystémový př. uzel vlak - bus - MHD
třísystémový př. uzel vlak - bus - MHD
dvousystémový př. uzel vlak - bus

026, IREDO 370
021, 022
IREDO 300
032 a IREDO 300

0,044
0,031
0,016
0,075
0,050
0,048
0,024
0,045
0,027
0,009
0,009
0,045
0,074
0,020
0,051
0,022

1

IREDO 111, 309
IREDO 407
030 a IREDO 407
IREDO 504
´040
020, 031, 041 a IREDO 101, 111, 305, 504
IREDO 370
´026
020 a 040
030, 031, 032
IREDO 501, 502, 504
041, 061 a IREDO 501, 502
026 a IREDO 300, 305, 308, 309, 370
IREDO 305, 309
026 a IREDO 309
040 a IREDO 101
IREDO 111
026 a IREDO 111
040, 041
IREDO 208, 309
022 a IREDO 208, 309
030, 040, 064
032, 026
032, 040 a IREDO 300, 400, 401, 407
020, 021, 026
044 a IREDO 400

Nástupy
vlaky

Nástupy
autobusy

Počet nastupujících
cestujících/měsíc

7 634
28 713

13 419
321
15 636
3 557
12 992
19 530
21 046
5 307
20 471
9 323
93 311
15 924
1 656
1 989
5 837
51 728
286
14 146
56 770
22 630
3 369
10 594
9 806
1 704

21 053
29 034
15 636
13 985
12 992
19 685
21 046
15 245
20 471
16 990
335 609
15 924
10 071
47 643
43 554
51 728
17 540
14 146
81 504
22 630
9 798
20 731
10 006
6 223
13 862
43 605
21 206
26 516
33 421
20 655
79 382
58 805
28 553

10 428

9 938
7 667
242 298
8 415
45 654
37 717
17 254

0,050
0,034
0,024
0,019
0,029
0,062
0,078
0,033
0,025
0,044
0,062
0,015
0,025
0,015

24 734
6 429
10 137
4 519
13 862
15 399
26 336
33 421
15 684
36 319
58 208
7 237

43 605
5 807
180
4 971
41 356
597
21 316

Kpřes vyjadřuje počet evidovaných přestupů mezi autobusy v daném uzlu za referenční měsíc (duben 2014) ke všem evidovaným nástupům do autobusů v daném uzlu na referenční měsíc (duben 2014).
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Významné lokální přestupní uzly
Název přestupního uzlu

Kategorie přestupního uzlu

Bačetín
Bězděkov n. M. - Na Mýtě
Bezděkov n. M. - žst. Police n. M.
Bohdašín - V propasti
Česká Skalice žel. st.
Doudleby nad Orlicí
Hořičky
Hořiněves
Kopidlno žel.st.
Kostelec nad Orlicí zastávka
Kunčice
Malé Svatoňovice žel.st.
Meziměstí
Nahořany - Městec
Nová Paka aut.nádr.
Ohnišov
Police nad Metují aut.st.
Rokytnice v Orlických horách
Solnice
Teplice nad Metují žel. st.
Třebechovice p. Orebem,žel.st.
Úpice
Václavice
Vamberk

autobusový př. uzel

Páteřní linky vedené
daným uzlem

Kpřes2

Nástupy
vlaky

Nástupy
autobusy

Počet nastupujících
cestujících/měsíc

0,175

2 274

2 274

autobusový př. uzel

IREDO 370

0,225

1 627

1 627

dvousystémový př. uzel vlak - bus

IREDO 370

0,160

928

2 963

autobusový př. uzel

2 035

744

744

dvousystémový př. uzel vlak - bus

´032

0,261
0,112

7 496

925

9 328

dvousystémový př. uzel vlak - bus

´021

0,090

9 408

344

9 752

autobusový př. uzel

0,157

3 124

3 142

autobusový př. uzel

0,157

1 222

1 222

4805

480

5 285

338

11 427

dvousystémový př. uzel vlak - bus

´061

třísystémový př. uzel vlak - bus - MHD

´021

11 089

vlakový př. uzel

´040

10 491

dvousystémový př. uzel vlak - bus

´032

0,010

9 181

2 642

11 823

dvousystémový př. uzel vlak - bus

´026

0,029

10 621

autobusový př. uze
autobusový př. uzel

IREDO 502

autobusový př. uzel
autobusový př. uzel

IREDO 307

dvousystémový př. uzel vlak - bus

0,048

3 621

14 242

0,254

1 414

1 414

0,013

14 235

14 235

0,152

1 844

1 844

0,021

13 593

13 593

4 110

6 941

0,050

2 831

autobusový př. uzel

IREDO 309

0,050

vlakový př. uzel

´026

0,015

11 340

třísystémový př. uzel vlak - bus - MHD

´020

0,027

13 537

autobusový př. uzel

IREDO 300

0,049

vlakový př. uzel

´026

autobusový př. uzel

10 491

6 957
485
7 087
10 169

0,033

6 957
11 340
14 022
7 087
10 169

12 953

12 953

2K

přes vyjadřuje počet evidovaných přestupů mezi autobusy v daném uzlu za referenční měsíc (duben 2014) ke všem evidovaným nástupům do autobusů v daném uzlu na referenční měsíc (duben 2014).
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Příloha 4 Základní konstrukční polohy na jednotlivých železničních tratí na území
Královéhradeckého kraje
Trať 020, úsek Hradec Králové - Chlumec nad Cidlinou
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Základní konstrukční podmínkou je
dosažení uzlu X:00 v Hradci Králové,
přičemž vlaky v S:00 dále pokračují do
a z Trutnova. Tato poloha je upřesněna
křižováním na jednokolejné trati v
X:30 v žst. Chlumec nad Cidlinou
(jízdní doba Hradec Králové hl. n. –
Chlumec nad Cidlinou je cca 20,5min).
Tím se vytváří určitý časový prostor
pro uzel Hradec Králové (X:51/X:08),
který se u vlaků směr Trutnov využívá
pro realizaci přepřahu lokomotivy na
vozidla nezávislé trakce.

R - stát,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

R - 60min,
Os - 60min, ve
špičce skládá
interval 30min

víkend

R - 60min,
Os - 120min

návaznosti

Hradec Králové, hl. n. vlakové linky H20, H21, R30,
H31, H32, H41 + regionální
veřejná linková autobusová
doprava,
Dobřenice - regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Chlumec nad Cidlinou vlakové linky H40, H62 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava

Trať 020, úsek Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Základní konstrukční podmínkou je
dosažení uzlu X:30 v Chlumci nad
Cidlinou a zajištění přestupní vazby
mezi vlaky R Hradec Králové - Praha,
Sp Kolín - Trutnov a Os Stará Paka Městec Králové. Dopravní obsluhu v
tomto traťovém úseku zajišťují vlaky
Sp v taktu 120min.

R - stát,
Sp - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

víkend

R - 60min,
Sp - 120min

R - 60min,
Sp - 120min

návaznosti

Chlumec nad Cidlinou vlakové linky H40 a H62 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava

Trať 020, úsek Hradec Králové - Týniště nad Orlicí
interval
konstrukční poloha linky
Základní konstrukční podmínkou je
dosažení uzlu X:00 v Hradci Králové.
Z toho vyplývá uzel Týniště nad
Orlicí, který je v X:30 a kde dochází
ke křižování vlaků 4 jednokolejných
tratí. Na L:00 přijíždějí/odjíždějí do/z
Hradce Králové Sp vlaky Hradec
Králové- Letohrad jezdící ve 2hod
taktu. Z Hradce Králové L:05, příjezd
do Týniště nad Orlicí L:28, naopak
z Týniště nad Orlicí S:32, do Hradce
Králové S:54. Tyto vlaky jsou
prokládány vlaky Sp a Os vedené v
trase Hradec Králové - Týniště nad
Orlicí - Choceň nebo jen Hradec
Králové - Týniště nad Orlicí a v tomto
traťovém úseku tvoří výsledný interval
60 min. v sedle a 30min ve špičce.

objednávka dopravce

Sp - kraj,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Sp Hradec
Králové Letohrad - 120
min,
Sp Hradec
Králové Choceň 120
min,
Os - 60 min,
ve špičce
výsledný
interval 30 min

víkend

Sp - 120min,
Os - 120min

návaznosti

Hradec Králové, hl. n. vlakové linky R20, H20, R30,
H31, H32, H41 + regionální
veřejná linková autobusová
doprava, Třebechovice pod
Orebem - regionální veřejná
linková autobusová doprava
Týniště nad Orlicí - vlakové
linky H21, H26 + regionální
veřejná linková autobusová
doprava
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Trať 020, úsek Týniště nad Orlicí - Choceň
interval
konstrukční poloha linky
Základní konstrukční podmínkou je
dosažení uzlu X:30 v Týništi nad
Orlicí, výjimku tvoří 3 páry Sp Náchod
- Choceň, jejichž primární funkcí je
návaznost v Chocni na vlaky R Praha Brno s příjezdem do Chocně v X:21
(odjezd z Týniště X:02) a z Chocně v
X:38 (příjezd do Týniště X:00). Páteř
dopravní obslužnosti tvoří vlaky Sp a
Os Hradec Králové - Choceň, které
vzájemným prokladem tvoří interval
60min ve špičce a 120min v sedle.

objednávka dopravce

Sp - kraj
Os - kraj 3

České
dráhy a.s.

pracovní dny

návaznosti

víkend

Týniště n. O. - vlakové linky
H21, H26 + regionální veřejná
Sp - 120min,
linková autobusová doprava,
Os - 120min
Os - 120min,
Borohrádek - regionální veřejná
+ 3 páry,
ve špičce
linková autobusová doprava,
Sp - Náchod výsledný
Choceň - vlaky I. železničního
Choceň
interval 60min
koridoru (trať 010) + regionální
veřejná linková autobusová
doprava

Trať 021, úsek Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí
interval
konstrukční poloha linky
Základní konstrukční podmínkou je
dosažení uzlu X:30 v Týništi nad
Orlicí. Dopravu tvoří Sp Hradec
Králové - Letohrad jezdící v
2hodinovém taktu a odjezdem z
Týniště nad Orlicí v L:31 a příjezdem
do Týniště nad Orlicí v S:28. Tyto Sp
doplňují Os Náchod - Doudleby nad
Orlicí také v 2hodinovém taktu - tvoří
výsledný interval 60min. Ve špičce
jsou zavedeny posilové Os Týniště nad
Orlicí - Doudleby nad Orlicí s
odjezdem z Týniště nad Orlicí v X:0508 a tvořící výsledný interval 30min.
Vlaky Sp křižují s Os v Týništi nad
Orlicí a mezi sebou v Potštejně,
soupravy Os se točí v Doudlebách nad
Orlicí. Posilové Os se křižují s Sp a Os
v Častolovicích.

3

objednávka dopravce

Sp - kraj,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Sp - 120min,
Os Náchod –
Doudleby nad
Orlicí 120min,
Os Týniště nad
Orlicí –
Doudleby nad
Orlicí - 60min,
ve špičce
výsledný
interval 30min

víkend

Sp - 120min,
Os - 120min

návaznosti

Týniště nad Orlicí - vlakové
linky H20, H26 + regionální
veřejná linková autobusová
doprava
Častolovice - vlaková linka H22
+ regionální veřejná linková
autobusová doprava
Kostelec nad Orlicí město regionální veřejná linková
autobusová doprava
Doudleby nad Orlicí - vlaková
linka H23 + regionální veřejná
linková autobusová doprava

Sp a Os vlak na trati 020 na úseku Týniště nad Orlicí – Choceň objednává Královéhradecký a Pardubický kraj.
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Trať 022, úsek Častolovice - Rychnov nad Kněžnou
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Základní konstrukční podmínkou je
navazovat v Častolovicích na vlaky Sp
Hradec Králové - Letohrad a Os
Náchod – Doudleby nad Orlicí, vždy
ve směru od/do Týniště nad Orlicí (a
dále Hradec Králové) a jet v takové
časové poloze, aby v X:00 docházelo k
obratu soupravy v Rychnově nad
Kněžnou Tedy odjezd směr Rychnov
nad Kněžnou je X:44-45, příjezd do
Rychnova nad Kněžnou je X:57-58 a
odjezd z Rychnova nad Kněžnou je
X:02 a příjezd do Častolovic X:16.
Tyto Os jezdící v systémovém taktu
60min jsou doplněny 3 páry
posilových Os Častolovice - Rychnov
nad Kněžnou - Solnice s primární
funkcí dopravy zaměstnanců do/z
Škody Auto ve Kvasinách.

Os -kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Os - 60min

návaznosti

víkend

Os - 60min

Častolovice - vlaková linka H21
+ regionální veřejná linková
autobusová doprava
Rychnov nad Kněžnou regionální veřejná linková
autobusová doprava

Trať 022, úsek Rychnov nad Kněžnou - Solnice
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

V této části tratě 022 jsou objednávány
pouze 3 páry Os Častolovice Rychnov nad Kněžnou - Solnice,
pouze v pracovních dnech a s primární Os - kraj
funkcí dopravy zaměstnanců do/z
Škody Auto ve Kvasinách (tedy na
6:00, 14:00 a 22:00).

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Os – 3 páry

návaznosti

víkend

bez provozu

Rychnov nad Kněžnou regionální veřejná linková
autobusová doprava

Trať 023, úsek Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách
interval
konstrukční poloha linky
objednávka dopravce
pracovní dny
víkend
Na trati jsou provozovány Os vlaky v
intervalu 120min s primární návazností
v Doudlebách nad Orlicí na vlaky Sp
do/z Hradce Králové, takže obrat
Os - kraj
soupravy Os v Doudlebách nad Orlicí
je na S:00 (Sp Hradec Králové Letohrad příjezd L:50 a Sp Letohrad –
Hradec Králové příjezd S:09).

České
dráhy a.s.

Os - 120min

Os - 120min

návaznosti

Doudleby nad Orlicí - vlaková
linka H21 + regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Vamberk - regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Rokytnice v Orlických horách regionální veřejná linková
autobusová doprava

68
Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

Trať 026, úsek Týniště nad Orlicí - Náchod
interval
konstrukční poloha linky

Základní konstrukční podmínkou
vlaků Os je dosažení uzlu X:30 v
Týništi nad Orlicí. Výjimku tvoří 3
páry Sp Náchod - Choceň, jejichž
primární funkcí je návaznost v Chocni
na vlaky R Praha - Brno, takže
příjezdy a odjezdy do/z Týniště nad
Orlicí jsou na X:00. Vlaky Os se
křižují v Opočně pod Orlickými
horami. Spojení Nového Města nad
Metují se Starkočí je zajištěno ve
Václavicích Os Václavice - Starkoč.

objednávka dopravce

Sp - kraj,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Sp - 3 páry,
Os - 120min

návaznosti

víkend

Sp - 3 páry,
Os - 120min

Týniště nad Orlicí - vlakové
linky H20 a H21 + regionální
veřejná linková autobusová
doprava,
Opočno pod Orlickými horami
- regionální veřejná linková
autobusová doprava
Nové Město nad Metují regionální autobusová doprava,
Václavice - vlaková linka Os
Václavice - Starkoč,
Náchod - vlaková H26Sp +
regionální veřejná linková
autobusová doprava

Trať 026, úsek Starkoč - Náchod - Broumov
interval
konstrukční poloha linky

Páteř tvoří vlaky Sp Starkoč Broumov, jejichž základní konstrukční
podmínkou je návaznost ve Starkoči na
vlaky R a Sp Hradec Králové Trutnov ve směru do/z Hradce
Králové, takže příjezd Sp do Starkoče
jsou v X:17 a odjezd ze Starkoče v
X:42. Ke křižování vlaků dochází v
X:00 v Náchodě, v X:30 v Teplicích
nad Metují a v X:00 dochází k obratu
soupravy v Broumově. V úseku
Náchod (Hronov) - Václavice vedou
navíc Os Náchod (Hronov) –
Doudleby nad Orlicí (interval 120min)
a na tyto Os je ve Václavicích zajištěna
návaznost Os Václavice - Starkoč.

objednávka dopravce

Sp - kraj,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Sp - 60min,
Os Náchod –
Doudleby nad
Orlicí 120min,
Os Václavice Starkoč 60min

návaznosti

víkend

Starkoč - vlakové linky R20 a
H32,
Václavice - vlaková linka H26,
Náchod - vlaková linka H26 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava,
Hronov - regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Police nad Metují - regionální
veřejná linková autobusová
doprava,
Teplice nad Metují - vlaková
linka H47,
Meziměstí - regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Broumov-Olivětín - regionální
veřejná linková autobusová
doprava,
Broumov - regionální veřejná
linková autobusová

Sp - 60min,
Os Náchod Doudleby120min,
Os Václavice
- Starkoč 60min

Trať 028, úsek Opočno v Orlických horách - Dobruška
interval
konstrukční poloha linky

Na této trati je provozován jeden pár
Os s funkcí dopravy školáků do
Dobrušky (Opočno 7:23 - Dobruška
7:32, zpět do Opočna v 7:40).

objednávka dopravce

Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Os - 1 pár

víkend

bez provozu

návaznosti
Opočno pod Orlickými horami
- vlaková linka H26 + regionální
veřejná linková autobusová
doprava
Dobruška - regionální veřejná
linková autobusová doprava
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Trať 030, úsek Jaroměř - Stará Paka
interval
konstrukční poloha linky
Páteř na této trati tvoří vlaky R
Pardubice - Liberec, které jsou
provozované ve dvouhodinovém taktu.
Polohu těchto vlaků určuje příjezd a
odjezd do/z Pardubic na L:00 a jejich
vzájemné křižování v S:00 ve Dvoře
Králové nad Labem. Tyto R jsou
proloženy Os Jaroměř – Stará Paka v
2hodinovém intervalu ve špičce a v
letní sezóně a v 4hodinovém intervalu
v sedle a mimo letní sezónu. Os a R se
křižují ve Staré Pace.

objednávka dopravce

R - Stát,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

R - 120min,
Os - 120min,
ve špičce
výsledný
interval 60min

víkend

R - 120min,
Os - 240min

návaznosti

Jaroměř - vlakové linky R20,
H31 a H32 + regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Dvůr Králové nad Labem regionální veřejná linková
autobusová doprava
Stará Paka - vlakové linky H40
a H64 + regionální veřejná
linková autobusová doprava

Trať 031, úsek Hradec Králové - Pardubice
interval
konstrukční poloha linky
Jedná se o dopravně významnou trať
pro Královéhradecký kraj, zajišťující
napojení na I. železniční koridor.
Základním konstrukčním prvkem je
poloha vlaků R Pardubice - Liberec,
které mají příjezd/odjezd do/z Pardubic
na L:00. Z toho vyplývají průjezdy
Hradcem - v L:21-25 směr Liberec a
S:34-38 směr Pardubice. Tyto R
doplňují Sp Pardubice - Jaroměř s
obratem v Pardubicích na S:00 (příjezd
L:52, odjezd S:05). Z toho vyplývají
průjezdy Hradcem - v S:22-35/36 směr
Jaroměř a L:24-35 směr Pardubice. Na
výsledný 30min interval jsou tyto
vlaky R a Sp proložené vlaky Os
Pardubice - Hradec Králové s
příjezdem/odjezdem do/z Pardubic na
X:30. S ohledem na kapacitní možnosti
jednokolejné tratě 031 jsou. Příjezdy
do Pardubic jsou v X:27, do Hradce
Králové v X:56/57, odjezdy z Pardubic
jsou v X:32/35, z Hradce Králové v
X:04/05. Ke křižování vlaků se
využívá zejména dvojkolejný úseku
Opatovice n. L. - Stéblová.

4

objednávka dopravce

R - Stát,
Sp - kraj,
Os - kraj4

České
dráhy a.s.

pracovní dny

R - 120min,
Sp - 120min,
Os - 60min,
ve špičce
výsledný
interval 30min

víkend

návaznosti

Hradec Králové - vlakové linky
R20, H20, H21, H41 + regionální
R - 120min,
veřejná linková autobusová
Sp - 120min,
doprava,
Os - 60min,
Rosice nad Labem - vlaky tratě
ve špičce
238,
výsledný
Pardubice - vlaky I.
interval
železničního koridoru (trať 010)
30min
+ regionální veřejná linková
autobusová doprava

Sp a Os vlak objednává na trati 031 na úseku Hradec Králové - Pardubice objednává Královéhradecký a Pardubický kraj.
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Trať 031, úsek Hradec Králové - Jaroměř
konstrukční poloha linky
Poloha vlaků R Pardubice - Liberec je
dána příjezdem/odjezdem do/z
Pardubic v L:00 a křižováním těchto R
ve Dvoře Králové nad Labem v S:00.
Odjezdy z Hradce Králové jsou ve
L:25 a příjezdy v 8:34, odjezdy z
Jaroměře jsou v S:19 a příjezdy v L:40.
V taktu 120min jsou provozovány R
Praha - Trutnov s odjezdem z Hradce
Králové v S:04 (příjezd v L:51 a čas
přes skupina X:00 se využívá k
přeprahu lokomotiv), příjezd do
Jaroměře S:18, v opačném směru
odjíždějí z Jaroměře v L:41, do Hradce
Králové v L:55. Tyto R Praha Trutnov jsou v prokladu Sp Hradec
Králové - Trutnov v taktu 120min,
oproti R s příjezdem/odjezdem do/z
Hradce Králové na L:00. Až dojde k
navýšení kapacity na trati 031 mezi
Hradcem Králové a Pardubicemi
zdvoukolejněním tratě 031 Stéblová –
Opatovice nad Labem, je prioritou
Královéhradeckého kraje provozovat
tyto Sp až do Pardubic. Obsluhu
zastávek mezi Hradcem Králové a
Jaroměří zajišťují Sp Pardubice Jaroměř s odjezdem z Hradce Králové
v S:35/36 a příjezdem do Jaroměře v
S:58, opačně Jaroměř L:03, příjezd
Hradec Králové L:24. Tyto Sp jsou ve
špičce proloženy Os Hradec KrálovéJaroměř.

objednávka dopravce

R - Stát,
Sp - kraj,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

interval
pracovní dny
víkend

R Pardubice Liberec 120min,
R - Praha
Trutnov 120min,
R a Sp tvoří
systémový takt
60min,
Sp Pardubice Jaroměř 120min,
Os - 120min,
ve špičce Sp a
Os skládají
interval 60min,
všechny vlaky
pro relaci
Hradec
Králové Jaroměř
skládají ve
špičce interval
20 až 40 min

návaznosti

R PardubiceLiberec 120min,
R - Praha
Hradec Králové - vlakové linky
Trutnov R20, H20, H21, H41 + regionální
120min,
veřejná linková autobusová
Sp Hradec
doprava,
Králové Smiřice - regionální veřejná
Trutnov linková autobusová doprava,
120min,
Jaroměř - vlakové linky H30 +
R a Sp tvoří
regionální veřejná linková
systémový
autobusová doprava
takt 60min,
Sp Pardubice
- Jaroměř 120min

Trať 032, úsek Jaroměř - Trutnov
konstrukční poloha linky

Vlaky R Praha - Trutnov a Sp Hradec
Králové - Trutnov tvoří na trati 032
systémový interval 60min.
Konstrukční poloha vlaků vychází z
příjezdů a odjezdů do/z Hradce
Králové na skupinu v X:00 a s
ohledem na jednokolejnost tratě na
křižování v X:30 v České Skalici a v
X:00 v Malých Svatoňovicích.

objednávka dopravce

R - stát,
Sp - kraj,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

interval
pracovní dny
víkend

R - 120min,
Sp - 120min

R - 120min,

návaznosti
Jaroměř - vlaková linka H30 a
R30 + regionální veřejná linková
autobusová doprava,
Česká Skalice - regionální
veřejná linková autobusová
doprava,
Starkoč - vlaková linka H26Sp a
Os Starkoč - Václavice,
Červený Kostelec – regionální
veřejná linková autobusová
doprava,
Malé Svatoňovice - regionální
veřejná linková autobusová
doprava,
Trutnov hl. n. - vlakové linky
H40, H44, H45, H47 (H43) +
regionální veřejná linková
autobusová doprava
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Trať 040, úsek Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Základní konstrukční podmínkou je
skupina v X:30 v Chlumci nad
Cidlinou, kde se křižují R Hradec
Králové - Praha, skupina a křižování v
X:00 v Ostroměři (+ zde křižování Os
Hradce Králové - Jičín) a skupina a
křižování v X:30 ve Staré Pace.
Dopravní obslužnost tvoří Sp Kolín Trutnov ve 120min taktu a které
vzájemně křižují v Ostroměři na S:00 a
s Os křižují v Chlumci nad Cidlinou a
Staré Pace. Tyto Sp jsou v prokladu s
Os Městec Králové - Stará Paka (také
ve 120min taktu) a vzájemně křižující
v Ostroměři na L:00.

Sp - kraj,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

víkend

Sp - 120min,
Os - 120min,
výsledný
interval 60min

Sp - 120min,
Os - 240min

návaznosti

Chlumec nad Cidlinou vlakové linky R20, H20 (H62) +
regionální veřejná linková
autobusová doprava
Ostroměř - vlaková linka H41 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava,
Stará Paka - vlakové linky R30,
H30 a H64 + regionální veřejná
linková autobusová doprava

Trať 040, úsek Stará Paka - Kunčice nad Labem
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Dopravu zajišťují pouze vlaky Sp
Kolín - Trutnov ve 120min taktu.
Základní konstrukční podmínkou je
skupina v X:30 ve Staré Pace a
vzájemné křižování Sp na L:00 v
Martinicích v Krkonoších.

Sp - kraj5

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Sp - 120min

víkend

Sp - 120min

návaznosti
Stará Paka - vlakové linky R30,
H30, H64 + regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Martinice v Krkonoších vlaková linka L9 (IDOL),
Kunčice nad Labem - vlaková
linka H44

Trať 040, úsek Kunčice nad Labem - Trutnov
interval
konstrukční poloha linky
Dopravu tvoří vlaky Sp Kolín Trutnov v taktu 120min a v pracovních
dnech v prokladu Os Trutnov Vrchlabí (také takt 120min), tvořící v
pracovních dnech výsledný interval
60min. Konstrukční poloha Sp je dána
skupinou ve Staré Pace v X:30 a
křižováním vlaků Sp v Martinicích v
Podkrkonoší. Poloha vlaků Os je dána
prokladem s vlaky Sp a z toho
plynoucí křižování vlaků Sp a Os v
Pilníkově na X:30.

5

objednávka dopravce

Sp - kraj,
Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Sp - 120min,
Os - 120min,
výsledný
interval 60min

víkend

Sp - 120min

návaznosti

Kunčice nad Labem - vlaková
linka H44,
Trutnov hl. n. - R20, H32, H45
+ regionální veřejná linková
autobusová doprava

Sp vlak na trati 040 na úseku Kunčice nad Labem - Trutnov objednává Královéhradecký a Liberecký kraj.
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Trať 041, úsek Hradec Králové - Jičín
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Základní konstrukční podmínkou
vlaků Os v taktu 60min je skupina v
Ostroměři v X:00 (+ zde křižování Sp
a Os na trati 040). Z toho plyne
dosažení skupiny na X:00 v Hradci
Králové - odjezdy X:04 a příjezdy
X:53 a křižování v Hněvčevsi na X:30
a v Jičíně na X:30. O víkendu jsou
provozovány Os v taktu 120min
(odjezdy z Hradce Králové v S:04 a
odjezdy z Jičína v S:33).

Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

víkend

Os - 60min

Os - 120min

návaznosti
Hradec Králové - vlakové linky
R20, H20, H21, R30, H31 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava,
Sadová – regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Ostroměř - vlaková linka H40 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava,
Jičín - vlaková linka H61 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava

Trať 041, úsek Jičín - Turnov
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Základní konstrukční podmínkou
vlaků Os v taktu 120min je skupina v
X:30 v Jičíně (S:30 příjezd od Turnova
a L:33 odjezd do Turnova) a z toho
plynoucí křižování Os na S:00 v
Rovensku pod Troskami.

Os - kraj6

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Os - 120min

víkend

Os - 120min

návaznosti

Jičín - vlaková linka H61 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava
Libuň - vlaková linka H64

Trať 044, úsek Kunčice nad Labem - Vrchlabí
interval
konstrukční poloha linky
Páteř tvoří vlaky Os Trutnov Vrchlabí provozované v pracovních
dnech v taktu 120min. Jejich poloha je
dána prokladem s vlaky Sp Kolín Trutnov a jejich vzájemným
křižováním v Pilníkově na X:30.
Vazbu od vlaků Sp zajišťují Os
Kunčice nad Labem - Vrchlabí. S
ohledem na křižování vlaků Sp v
Martinicích v Krkonoších jsou
zavedeny přípoje na Sp od Trutnova i
od Staré Paky, takže v sudou hodinu
jsou zavedeny vždy 2 páry Os odjezdy z Vrchlabí v S:37 a S:59,
příjezdy do Kunčic nad Labem v S:44
a L:06, odjezdy z Kunčic nad Labem v
S:49 a L:12, příjezdy do Vrchlabí v
S:56 a L:19.

6

objednávka dopravce

Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

víkend

Os Vrchlabí Trutnov 120min,
Os Vrchlabí Kunčice nad
Labem 2 páry
po 120min,
výsledný
interval cca
60min

Os Vrchlabí Kunčice nad
Labem 2páry
po 120min

návaznosti

Kunčice nad Labem - vlaková
linka H40,
Vrchlabí - regionální veřejná
linková autobusová doprava

Os vlak na trati 041 na úseku Jičín – Turnov objednává Královéhradecký a Liberecký kraj.
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Trať 045, úsek Trutnov - Svoboda nad Úpou
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Dopravu zajišťuje dopravce GW Train
Regio. Provozovány jsou vlaky Os v
taktu 60min ve špičce pracovních dnů,
120min o víkendu. S ohledem na
rozvolněnou skupinu v Trutnově
kolem X:30 je doprava koncipována na
obraty souprav ve Svobodě nad Úpou
v X:00 a z toho plynoucí odjezdy z
Trutnova v X:40, příjezdy do Svobody
nad Úpou v X:55 a odjezdy ze
Svobody nad Úpou v X:05 a příjezdy
do Trutnova v X:22.

Os - kraj

GW Train
Regio.

pracovní dny

Os - 60min

víkend

Os - 120min

návaznosti

Trutnov hl. n. - vlakové linky
R20, H32, H44, H47 + regionální
veřejná linková autobusová
doprava,
Svoboda nad Úpou - regionální
veřejná linková autobusová
doprava

Trať 047, úsek Trutnov - Adršpach
interval
konstrukční poloha linky

objednávka dopravce

Trať má zejména turistický charakter,
takže provoz Os je posilován o
víkendech a během letního období.
Provoz vlaků Os je ve 120min taktu s
odjezdy z Trutnova v L:24, příjezdy do
Adršpachu v S:14 (Teplice nad Metují
S:26). Odjezdy z Adršpachu v L:43 (z
Teplic nad Metují L:31) a příjezdy do
Trutnova v S:35. Konstrukčními
podmínkami je skupina v Teplicích
nad Metují v X:30 a z toho plynoucí
křižování v Janovích u Trutnova na
S:00.

Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Os - 120min

víkend

Os - 120min

návaznosti

Trutnov hl. n. - vlakové linky
R20, H32, H45 + regionální
veřejná linková autobusová
doprava
Adršpach - regionální veřejná
linková autobusová doprava

Trať 047, úsek Adršpach - Teplice nad Metují
interval
konstrukční poloha linky
Trať má zejména turistický charakter,
takže provoz Os je posilován o
víkendech a během letního období.
Provoz vlaků Os Trutnov - Teplice nad
Metují ve 120min taktu je v tomto
úseku posilován o sezónní Os
Adršpach - Teplice nad Metují a
tvořící výsledný interval 60min.
Konstrukčními podmínkami je skupina
v X:30 v Teplicích nad Metují odjezdy z Adršpachu L:12, příjezdy do
Teplic nad Metují v L:24, odjezdy z
Teplic nad Metují v S:33, příjezdy do
Adršpachu v S:45.

objednávka dopravce

Os - kraj

České
dráhy a.s.

pracovní dny

víkend

Os Trutnov Teplice nad
Metují 120min,
Os Adršpach Teplice nad
Metují 120min, v letní
turistické
sezónně
výsledný
interval 60min

Os Trutnov Teplice nad
Metují120min,
Os Adršpach
- Teplice nad
Metují120min, v
letní
turistické
sezónně
výsledný
interval
60min

návaznosti

Adršpach - regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Teplice nad Metují - vlaková
linka H26 Sp
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Trať 061, úsek Kopidlo - Jičín
interval
konstrukční poloha linky
Základní konstrukční podmínkou je
skupina v X:30 v Jičíně. Vlaky Os jsou
provozovány v taktu 120min, v
odpolední špičce pracovních dní jsou
vloženy Os na výsledný interval
60min. Odjezdy z Kopidlna směr Jičín
jsou v X:04, příjezdy do Jičína v X:29,
odjezdy z Jičína v X:37, příjezdy do
Kopidlna v X:00. Aby mohlo docházet
k plynulému provážení vlaků v relaci
Nymburk - Kopidlno - Jičín (v
současné době Os přijíždějí do
Kopidlna od Nymburka v cca X:40-48
a čekají do X:00 na protijedoucí vlak z
Jičína), je potřebné vybudovat
výhybnu pro křižování vlaků v
Bartoušově.

objednávka dopravce

Os - kraj

pracovní dny

Os - 120min, v
odpolední
České
špičce vložené
dráhy a.s.
Os na výsledný
interval 60min

návaznosti

víkend

Kopidlno - regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Jičín - vlaková linka H41 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava

Os - 120min

Trať 062, úsek Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové
interval
konstrukční poloha linky
Základní konstrukční podmínkou je
skupina v X:30 v Chlumci nad
Cidlinou, kde se křižují R Hradec
Králové - Praha a vlaky z tratě 040
(vlaky Os Stará Paka - Městec Králové
a Sp Kolín - Trutnov). Vlaky Os
Městec Králové- Stará Paka jsou
provozovány v cca 120min taktu, v
odpolední špičce pracovních dní jsou
vloženy Os Městec Králové - Chlumec
nad Cidlinou na výsledný interval
60min. Odjezdy z Chlumce nad
Cidlinou směr Městec Králové jsou v
X:33, příjezdy do Městce Králové v
X:51, odjezdy z Městce Králové jsou v
X:05, příjezdy do Chlumce nad
Cidlinou v X:24.

7

objednávka dopravce

Os – kraj 7

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Os Městec
Králové - Stará
Paka - 120min,
Os Městec
Králové Chlumec nad
Cidlinou 120min, v
odpolední
špičce tvoří
výsledný
interval 60min,

víkend

Os - 240min

návaznosti

Chlumec nad Cidlinou vlakové linky R20, H20, H40 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava,
Městec Králové - regionální
veřejná linková autobusová
doprava

Os vlak na trati 062 na úseku Chlumec nad Cidlinou – Městec Králové objednává Královéhradecký a Středočeský kraj.
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Trať 064, úsek Stará Paka - Lomnice nad Popelkou
interval
objednávka dopravce
pracovní dny
víkend

trať

Základní konstrukční podmínkou je
skupina v X:30 ve Staré Pace, kde se
křižují vlaky na trati 030 a 040. V této
části tratě 064 jsou provozovány vlaky
Os ve 120min taktu s odjezdem ze
Staré Paky v S:33 a příjezdem do
Lomnice nad Popelkou v S:49, naopak
odjezdy z Lomnice nad Popelkou jsou
v L:07 a příjezd do Staré Paky v L:22.
Tyto Os jsou v ranní a odpolední
špičce pracovních dní proloženy Os na
výsledný interval 60min.

Os – kraj 8

Os - 120min v
České
sedle, 60min ve
dráhy a.s.
špičce

Os - 120min

návaznosti

Stará Paka - vlakové linky R30,
H30, H40 + regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Lomnice nad Popelkou návazné spoje linky H64 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava

Trať 064, úsek Lomnice nad Popelkou - Mladějov v Čechách
interval
konstrukční poloha linky
V tomto traťovém úseku je zajišťována
pouze základní dopravní obslužnost
s důrazem na dopravu školáků,
doplněnou v letní sezónně o víkendové
spoje. Přestupní vazba v Libuni na
vlaky tratě 041 (linka H41) je velmi
volná a není prioritní. V pracovních
dnech jsou provozovány 3 páry vlaků
Os, jeden pár ráno na 7:02 do Lomnice
nad Popelkou a v 8:17 zpět z Lomnice
a v 8:29 v Mladějově v Čechách.
Odpoledne 12:23 a 14:24 z Mladějova
v Čechách, Lomnice nad Popelkou
příjezd 12:54 a 14:55, odjezd zpět
12:58 a 14:58 a příjezd do Mladějova
v Čechách v 13:33 a 15:32. V letní
sezónně jsou zavedeny 3 páry Os vlaků
s provozem v sobotu a neděli, jedou
ráno (dopoledne), poledne a odpoledne
(večer). Všechny tyto Os jsou přímé
spoje z/do Mladé Boleslavi.

objednávka dopravce

Os – kraj 9

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Os - 3 páry

víkend

Os - 3 páry

8

Os vlak na trati 064 na úseku Stará Paka – Lomnice nad Popelkou objednává Královéhradecký a Liberecký kraj.

9

Os vlak na trati 064 na úseku Lomnice nad Popelkou – Mladějov v Čechách objednává Královéhradecký a Liberecký kraj.

návaznosti

Lomnice nad Popelkou návazné spoje linky H64 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava
Libuň - vlaková linka H41 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava
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Trať 064, úsek Mladějov v Čechách - Mladá Boleslav
Interval
konstrukční poloha linky
Mezi Mladou Boleslaví a Mladějovem
v Čechách jsou provozovány Os ve
120min taktu, v pracovních dnech v
ranní a odpolední špičce jsou spoje
proloženy Os na výsledný interval
60min. S ohledem na turisticky
atraktivní oblast Českého ráje jsou Os
provozovány ve 120min intervalu i o
víkendu. Křižování vlaků je v Dolním
Bousově na X:00.

10

Objednávka dopravce

Os – kraj

10

České
dráhy a.s.

pracovní dny

Os - 120min,
ve špičce
60min

Víkend

Os - 120min

návaznosti

Sobotka - regionální veřejná
linková autobusová doprava,
Dolní Bousov - vlaky tratě 063 +
regionální veřejná linková
autobusová doprava,
Mladá Boleslav - vlaky tratě
070, 071 + regionální veřejná
linková autobusová doprava

Os vlak na trati 064 na úseku Mladějov v Čechách – Mladá Boleslav objednává Královéhradecký a Středočeský kraj.
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Příloha 5 Přepravní proudy cestujících na železničních tratí (pracovní den)
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Příloha 6 Přepravní proudy cestujících na železničních tratí (sobota)
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Příloha 7 Přepravní proudy cestujících na železničních tratí (neděle)
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Příloha 8 Obraty cestujících v železničních stanicích a zastávkách (pracovní den)
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Příloha 9 Obraty cestujících v železničních stanicích a zastávkách (sobota)
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Příloha 10 Obraty cestujících v železničních stanicích a zastávkách (neděle)

Příloha 11 Seznam linek IREDO a licencí
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HRADEC KRÁLOVÉ

Okres

IREDO

Název

linka
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
115
116
150
151
152
153
154
155
156
170
172
173
190
191
600*
601*
607*
620*
800*

Hradec Králové - Dolní Přím - Nechanice - Nový Bydžov
Hradec Králové - Libčany - Babice - Nový Bydžov
Hradec Králové - Libčany - Roudnice - Kratonohy - Kosice - Chlumec nad Cidlinou
Hradec Králové - Libčany - Roudnice - Boharyně - Nechanice
Hradec Králové - Hrádek - Nechanice - Myštěves - Králíky - Nový Bydžov
Hradec Králové - Třesovice - Nechanice
Hradec Králové - Hořiněves - Velký Vřešťov - Dubenec - Dvůr Králové nad Labem
Hradec Králové - Všestary - Máslojedy - Hořiněves - Velký Vřešťov - Boháňka
Hradec Králové - Praskačka - Lhota pod Libčany - Osice - Osičky - Rohoznice - Křičeň – Lázně Bohdaneč
Dobruška - Jílovice - Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové
Hradec Králové - Librantice - České Meziříčí - Opočno - Dobruška
Hradec Králové - Černilov - Výrava - Libřice - Jaroměř,Josefov - Jaroměř
Hradec Králové-Blešno/Běleč-Třebechovice pod Orebem-Týniště nad Orlicí-Kostelec nad Orlicí-VamberkRychnov
Hradec Králové - Libišany - Opatovice n.L.
Nový Bydžov - Hlušice - Sekeřice - Kozojedy - Vysoké Veselí - Slatiny - Jičín
Nový Bydžov - Nepolisy - Zachrašťany - Chlumec nad Cidlinou
Chlumec nad Cidlinou - Převýšov -Lišice - Lužec n.C. - Skoch. - Nový Bydžov
Nový Bydžov - Lužec n.Cidl. - Skochovice - Městec Králové
Nový Bydžov - Smidary - Vinary - Chroustov - Běchary - Kopidlno
Nový Bydžov - Smidary - Vysoké Veselí - Chomutice - Ostroměř - Hořice
Hořice - Bašnice - Sukorady - Myštěves - Králíky - Nový Bydžov
Chlumec nad Cidlinou - Olešnice - Žiželice - Týnec n.L. - Chvaletice
Chlumec n.C. - Klamoš,Štít - Újezd u Přelouče - Strašov
Chlumec nad Cidlinou - Stará Voda - Káranice
Hradec Králové - Jaroměř - Dvůr Králové n.Lab. - Mostek - Jilemnice (- Rokytnice n.Jiz.)
(Pardubice -) Hradec Králové - Dvůr Králové n.Lab. - Trutnov - Pec p. Sněžkou
Pardubice - Hrobice - Hradec Králové
Pardubice - Dříteč - Borek - Vysoká n.L. - Hradec Králové
Pardubice - Lázně Bohdaneč - Rohovládova Bělá - Chlumec n.Cidl.
Přelouč - Lázně Bohdaneč - Dolany - Staré Ždánice - Hradec Králové
Litomyšl - Vysoké Mýto - Holice - Hradec Králové

Vytvořen z linek
610030
610061
610550
610050
610040
610160
610020
610010
610109
610191
660067
610180

610250
610161

660577

610391

610116
610150
610500
610540
270023
610590
610610
610601
610520
610172
610570
670975
690260
650600
650601
650607
650620
610800

610510

610240
610230
690500
610108
660239
640141

640139

630070
610260
610280

630053
630051

610270
690280
650100
650101
650637
610620
680800

690101

610130

* IREDO linky se stovkovou řadou 6XX a 8XX patří do Pardubického kraje, ale protože Pardubický kraj nedělá souhrnné jízdní řády, pro potřeby svého území je dělá Královéhradecký kraj
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RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Okres

IREDO

Název

linka
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
220
221
222
223
225
226
227
240
243
250
260
261
262
263
264
265
270
291
MHD
RK
MHD
RK
MHD
RK
MHD
RK

Vytvořen z linek

Rychnov - Kostelec nad Orlicí - Borohrádek - Holice - Pardubice
Rychnov - Javornice - Rokytnice v Orlických horách - Nebeská Rybná
Rychnov nad Kněžnou – Javornice – Slatina nad Zdobnicí – Kameničná – Žamberk
Rychnov - Vamberk - Lhoty u Potštejna - Borovnice
Rychnov nad Kněžnou - Solnice - Osečnice
Rychnov nad Kněžnou - Zdobnice
Rychnov nad Kněžnou - Javornice - Liberk - Kačerov
Rychnov nad Kněžnou – Černíkovice – Lično – Libel – Častolovice – Kostelec nad Orlicí
Rychnov nad Kněžnou - Vamberk - Kostelec nad Orlicí
Častolovice - Doudleby nad Orlicí. - Vamberk - Rybná nad Zdobnicí- Pěčín - Rokytnice v Orlických horách
Týniště nad Orlicí – Křivice – Lično – Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou
Týniště - Borohrádek
Rychnov nad Kněžnou - Synkov-Slemeno - Častolovice - Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí - Častolovice - Olešnice - Častolovice - Kostelec nad Orlicí
Kostelec nad Orlicí. – Doudleby nad Orlicí/Kostelecká Lhota – Lhoty u Potštejna – Choceň
Kostelec - Borohrádek - Čermná nad Orlicí. - Číčová
Deštné v Orlických horách - Solnice - Rychnov - Častolovice
Častolovice – Paseky
Kostelec - Doudleby nad Orlicí - Lhoty u Potštejna
Rokytnice v Orlických horách. - Orlické Záhoří - Deštné v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách – Kunvald
Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou– Vamberk – Potštejn – Ústí nad Orlicí (- Česká Třebová)
Rychnov nad Kněžnou - Solnice - Dobré - Dobruška
Dobruška - Opočno - Solnice - Rychnov nad Kněžnou
Dobruška - Nový Hrádek - Olešnice
Dobruška - Opočno - České Meziříčí - Rohenice - Šestajovice - Velká Jesenice - Říkov - Česká Skalice
Dobruška - Bačetín - Kounov - Deštné v Orlických horách
Rychnov nad Kněžnou – Černíkovice – Lično – Voděrady – Opočno – Dobruška
Opočno – Přepychy – Bolehošť – Křivice
Rychnov nad Kněžnou - Lukavice - Kvasiny

650200
660201
660558
660207
660226
660212
660213
660215
660501
660512
660237
660234
660502
660508
660572
660208
660229
660218
660209
660205
660203
700931
660063
660065
660059
660069
660062
660228
660236
660240

665001 MHD Vamberk – Rychnov nad Kněžnou

665001

665002 MHD Rychnov nad Kněžnou-aut.nádr.-nemocnice-sídl.Nad Habrovou-Panská Habrová-Lukavice-Kvasiny

665002

665003 MHD Rychnov nad Kněžnou – nemocnice – aut.nádr. – město

665003

665005 MHD Rychnov nad Kněžnou – Jahodov – Roveň – Dlouhá Ves

665005

660553
660505

660509
660513
660204
660202
660503
660216
660218

660555

660056 660507

660227 660544
660238
640138
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NÁCHOD

Okres

IREDO
linka

Název

Vytvořen z linek

300

Trutnov - Úpice – Červený Kostelec - Náchod

640125 690320

640376

301

Náchod - Zábrodí - Červený Kostelec

640126 640380

690316

302

Náchod - Kramolna - Studnice - Česká Skalice - Dolany - Jaroměř

640367 640128

640072 640302

303

Náchod - Kramolna - Olešnice - Červený Kostelec

640369 640127

305

Náchod - Nové Město nad Metují - Černčice - Bohuslavice - Králova Lhota - Hradec Králové

640022 640111

640102 640120 640381 640202

306

Náchod - Česká Skalice - Jaroměř - Hradec Králové

640064 640364

640132

307

Česká Skalice - Provodov-Šonov - Nové Město nad Metují

640024 640324

308

Nové Město nad Metují - Nový Hrádek - Náchod

640061 640083

640131

309

Rychnov nad Kněžnou - Dobruška - Nové Město nad Metují - Náchod

640433 660046

640103

311

Jaroměř - Rasošky - Vlkov - Smiřice - Skalice - Hradec Králové

610140

312

Jaroměř - Zaloňov - Velichovky - Dubenec

640437 640504

313

Dobruška - Opočno - České Meziříčí - Králova Lhota - Jasenná - Jaroměř

640140 660060

314

Jaroměř - Heřmanice - Chvalkovice - Hořičky

640503 640044

315

Jaroměř/Velichovky - Habřina - Smiřice - Hoříněves

610210 640505

316

Jaroměř - Jaroměř,Josefov - Jasenná - Šestajovice - Nahořany,Městec

640040

317

Jaroměř - Rychnovek - Doubravice – Česká Skalice

640017

320

Česká Skalice - Studnice - Červená Hora - Žernov - Česká Skalice (Náchod/Č. Kostelec)

640081 640374

640377 660253

321

Červený Kostelec - Červená Hora - Hořičky (- Česká Skalice)

640080 640118

640379

330

Nové Město nad Metují - Nahořany - Rychnovek - Jaroměř

640030 640137

331

Nové Město nad Metují - Ohnišov - Sněžné - Sedloňov - Deštné v Orlických horách.

640026

332

Nové Město n. Met. - Mezilesí - Slavoňov - Nový Hrádek - Dobřany

640031 640136

333

Nové Město n. Met. - Městec - Velká Jesenice - Česká Skalice

640329 640119

334

Náchod - Provodov-Šonov - Nové Město n. Met. - Přibyslav

640133 640023

335

Dobruška - Chlístov - Nové Město n. Met. - Bražec - Náchod

640033 640432

336

Nové Město nad Metují - Peklo

640034

337

Nové Město nad Metují- Bohuslavice - Dobruška

640025 640135

338

Nové Město nad Metují - České Meziříčí - Hradec Králové

640027

350

Červený Kostelec - Hronov

640372 640124

351

(Náchod -) Hronov - Stárkov - Radvanice

640116 640373

352

(Náchod-) Hronov – Vysoká Srbská – Žďárky – Malá Čermná

640115

660252

640029
640134
640325
640370
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NÁCHOD

Okres

IREDO
linka

Název

360

Police nad Metují – Česká Metuje/Lachov – Teplice nad Metují – Adršpach

361

Police nad Metují – Machov - Bělý – Police nad Metují

640106

363

Police nad Metují – Suchý Důl – Hlavňov – Police nad Metují

640109

365

Meziměstí – Ruprechtice (- Hynčice – Broumov)

640205

366

Meziměstí – Vižňov

640205

367

Meziměstí – Starostín

640205

370

Náchod – Hronov – Police nad Metují – Broumov

371

Broumov - Meziměstí - Teplice nad Metují - Adršpach (- Trutnov)

372

Broumov – Martínkovice – Božanov

640200

373

Broumov – Martínkovice – Otovice

640200

374

Broumov – Rožmitál – Šonov

640201

375

Broumov – Benešov – Janovičky

640205

376

Křinice – Broumov – Heřmánkovice

640206

391

MHD Náchod - Pavlišov,aut.st. – Staré město – Branka

645121

392

Náchod – Běloves – Kudowa Zdrój

158

Vytvořen z linek
640107 640108

640101 640111 640120 640202 640381 640110
640204 640114 640112
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TRUTNOV

Okres

IREDO
linka
45
401
402
403
404
405
406
407
408
410
411
413
414
415
417
419
420
421
422
423
424
450
451
452
453
454
455
456
457
459
460
461
IDOL 949
IDOL 963
IDOL 964

Název
Trutnov - Rudník - Vrchlabí
Trutnov - Bernartice - Královec - Lubawka/Lampertice - Žacléř - Babí - Trutnov
Trutnov - Vlčice - Staré Buky - Pilníkov
Trutnov - Svoboda n. Úpou - Pomezní Boudy
Trutnov - Svoboda n. Úpou - Janské Lázně
Trutnov - Svoboda n. Úpou - Pec pod Sněžkou
Trutnov - Hostinné - Nová Paka - Jičín
Trutnov - Hajnice - Dvůr Králové nad Labem - Heřmanice - Jaroměř
Trutnov - Chvaleč - Radvanice - Jivka - Adršpach (- Broumov)
Dvůr Králové nad Labem - Trutnov - Janské Lázně - Pec pod Sněžkou
Dvůr Králové nad Labem - Chvalkovice - Česká Skalice - Náchod
Dvůr Králové nad Labem - Nemojov - Hostinné - Lánov - Vrchlabí
Dvůr Králové nad Labem - Vítězná - Nemojov - Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem - B. Třemešná - Třebihošť - Zdobín - Doubravice - Dvůr Králové nad Labem.
Dvůr Králové nad Labem. - Doubravice - Dubenec - Velichovky - Dvůr Králové nad Labem
Dvůr Králové nad Labem - Kohoutov
Trutnov - Suchovršice - Úpice
Úpice - Havlovice - Hořičky - Česká Skalice
Úpice – Havlovice / Radeč – Hajnice
Úpice – Malé Svatoňovice – Strážkovice – Odolov – Tmavý Důl
Úpice – Malé Svatoňovice – Velké Svatoňovice – Markoušovice (– Trutnov)
Vrchlabí - Špindlerův Mlýn
Vrchlabí - Lánov - Hostinné - Dvůr Králové nad Labem - Jaroměř - Hradec Králové
Vrchlabí - Kunčice - Hostinné
Vrchlabí - Janské Lázně - Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou
Vrchlabí - Dolní Dvůr
Vrchlabí - Dolní Branná - Horní Kalná - Dolní Kalná
Vrchlabí - Strážné
Vrchlabí - Dolní Branná - Studenec - Horka u Staré Paky - Borovnice - Mostek - Dvůr Králové nad Labem
Vrchlabí - Horní Kalná - Dolní Branná - Vrchlabí
Čermná - Chotěvice/Podháj - Hostinné - Rudník
Rudník - Černý Důl,Fořt - Rudník
(Jilemnice - Benecko -) Mrklov - Vchlabí
Vrchlabí - Horní Branná - Vrchlabí
Jilmenice - Studenec - Bukovina u Čisté - Dolní Kalná - Horka u St. Paky - Levínská Olešnice

Vytvořen z linek
690400
690120
690337
690108
690109
690150
630089
690116
690107
690335
640078
690403
690460
690520
690510
690450
640375
690115
690350
690340
690360
690404
690410
690890
690406
690407
690408
690409
690855
690711
690860
690820
670949
690963
670964

690333
690105
690334
690401
690170
690104
690402
690329
690140
690342
640378
690830

690411
690332
690310
690312

690880
690336

19

690160

690200

690810
690332
690106

690440

690480

640142

640130
640073

660251

169101
690405
690152
690412

690339

690550
690620
690949
670963

88
Plán dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje

JIČÍN

Okres

IREDO
linka
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
515
516
520
521
522
523
524
530
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
550
551
552
553
563

Název
Jičín - Valdice - Železnice - Lomnice nad Popelkou - Semily
Jičín - Nová Paka
Jičín - Staré Místo - Veliš - Bukvice - Bystřice - Sedliště - Staré Hrady - Libáň - Dětenice
Jičín - Úlibice - Konecchlumí - Ostroměř - Holovousy - Hořice - Milovice - Sadová - Hradec Králové
Jičín - Ohaveč - Dolní Lochov - Ohařice - Samšina - Sobotka - Obruby - Sukorady - Mladá Boleslav
Jičín - Kbelnice - Kněžnice - Libuň - Hrubá Skála - Turnov - Hodkovice nad Mohelkou - Liberec
Jičín - Lužany - Choteč - Mlázovice - Svatojánský Újezd - Lázně Bělohrad - Pecka
Jičín - Kacákova Lhota - Vrbice - Vysoké Veselí - Volanice
Jičín - Podhradí - Chyjice - Střevač - Markvartice - Zelenecká Lhota (- Libáň)
Jičín - Holín - Prachovské skály - Pařezská Lhota
Jičín - Kbelnice - Podůlší - Kněžnice - Jinolice - Libuň,Březka - Újezd pod Troskami.,Hrdoňovice
Jičín - Březina - Podhradí,Hlásná Lhota - Ostružno - Dolní Lochov - Zámostí - Mladějov - Újezd pod Troskami
Jičín - Radim - Dřevěnice - Soběraz - Železnice - Kyje
Jičín - Lužany - Konecchlumí - Kovač - Třtěnice - Chomutice - Sobčice - Sukorady - Bašnice - Hořice
Jičín - Staré Místo - Jičíněves - Vršce - Kopidlno - Cholenice - Běchary - Židovice - Budčeves
Lázně Bělohrad - Tetín - Borek - Úhlejov - Miletín - Trotina - Zdobín
Hořice - Třebnouševes - Milovice - Bříšťany - Stračov - Pšánky - Petrovice - Mžany - Sadová
Hořice - Červená Třemešná - Miletín - Rohoznice - Bílé Poličany - Lanžov - Doubravice - Dvůr Králové
Hořice - Bílsko - Holovousy - Ostroměř - Podhorní Újezd - Konecchlumí - Mlázovice
Hořice - Jeřice - Boháňka - Cerekvice nad Bystřicí - Hněvčeves - Sadová
Vrchlabí - Nová Paka - Nová Paka,Heřmanice - Lázně Bělohrad - Lukavec - Hořice - Sadová - Hradec Králové
Nová Paka - Stará Paka - Levínská Olešnice - Horka u Staré Paky - Vidochov - Nová Paka
(Stará Paka,Ústí -) Nová Paka - Pecka - Horní Brusnice - Mostek - Bílá Třemešná - Dvůr Králové nad Labem.
Pecka - Kal / Staňkov
Nová Paka - Vidochov - Vidochov,Stupná - Nová Paka
Nová Paka - Úbislavice - Syřenov - Stará Paka,Krsmol - Stará Paka,Brdo - Nová Paka
Sobotka - Dolní Bousov - Rohatsko - Obrubce - Kněžmost - Mnichovo Hradiště
Sobotka - Libošovice - Dobšín - Přepeře - Dolní Bousov
Sobotka - Markvartice - Střevač - Dolní Bousov
Sobotka - Čálovice - Stéblovice - Bacov - Roveň - Mladějov
Sobotka - Libošovice - Žďár - Svijany - Příšovice - Přepeře - Turnov
Libáň - Sedliště - Údrnice - Kopidlno - Cholenice - Vršce
Libáň - Dětenice - Rokytňany - Domousnice - Židněves - Plazy - Řepov - Březno - Mladá Boleslav
Libáň - Dětenice - Bačalky - Veselice - Domousnice - Řitonice - Dlouhá Lhota - Mladá Boleslav
Libáň - Zelenecká Lhota - Markvartice - Dolní Bousov - Rohatsko - Sukorady - Mladá Boleslav
Kopidlno - Rožďalovice - Libáň - Bačalky - Dětenice - Rokytňany - Domousnice - Dolní Bousov

Vytvořen z linek
670501
630087
630073
630075
260880
630093
630076
630078
630079
630077
630093
630082
630095
630074
630083
630049
630048
630047
630046
630050
630041
630024
630044
630022
630025
630023
260350
260340
630099
630100
670365
630096
260950
260890
260000
630063

630011
610002
630071

630002

630508

690790

690900

690100

690540
630027

630005
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Příloha 12 Mapa linkového vedení linek IREDO
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