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ABSTRAKT 

 

Problematika dopravní dostupnosti je v současnosti jedním z nejvíce 

diskutovaných témat. Výhodná poloha obce, zejména existence kvalitní dopravní 

infrastruktury, se stává jedním z klíčových faktorů její úspěšnosti. S dopravní 

dostupností souvisí i téma veřejné dopravy. Tato práce se zaměřuje na studium 

zmíněné problematiky ve vybraném regionu okresu Rychnov nad Kněžnou. Nabídka 

spojů veřejné dopravy je porovnávána s vybranými ukazateli, jako populační velikost, 

počet vyjíždějících nebo dopravní poloha obce. Na základě toho dojde k odhalení 

hlavních faktorů ovlivňujících intenzitu autobusové i železniční dopravy. Bude zároveň 

provedena analýza dojížďkového chování obyvatel ve smyslu poptávky po jednotlivých 

typech dopravních prostředků použitých při dojížďce do zaměstnání a škol, s hlavním 

zaměřením na odhalení významu veřejné autobusové a železniční dopravy v regionu. 

Dalším cílem je poté zhodnocení významu projektu Dráhy Orlických hor, který se týká 

výstavby nových železničních tratí v této oblasti.  

 

Klíčová slova: dopravní dostupnost, veřejná doprava, dopravní prostředek, dojížďka, 

železnice 

 

ABSTRACT 

 

Problems of accessibility has been one of the most discussed topics in recent 

days. The location of the municipality, especially the availability of the high-quality 

traffic infrastructure, is becoming one of the key factors of its prosperity. The matter of 

public transportation is also related to accessibility. This paper is focused on analysing 

this matter in the region of the Rychnov nad Kněžnou district. The supply of public 

transport is compared with some selected indicators, such as the number of population, 

the number of commuting or the traffic location of the municipality. The key factors 

influencing the intensity of bus and railway traffic will be revealed based on this 

comparison. The analysis of the commuting behaviour of local population in 

accordance with the means of transport used to commuting demand will also be made 

with the major focus on revealing the importance of the public bus and railway traffic in 

this region. Another task is to make the assessment of the Railways of the Orlické Hory 

Mountains Project which plans on building new railways in this region.  

 

Key words: accessibility, public transportation, means of transport, commuting, railways 
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1   ÚVOD 

 

Problematika dopravní dostupnosti je v současnosti jedním z nejdůležitějších 

diskutovaných témat z hlediska rozvoje venkovských oblastí. S pokračujícími 

tendencemi propojování regionů i celých států se dopravní dostupnost stává klíčovým 

faktorem při rozhodování o lokalizaci nových investic. Výhodná poloha obce či celého 

regionu, která se odráží do určité míry i v dopravní dostupnosti, se tak stává jedním ze 

základních determinačních prvků rozvoje regionu (Hampl 2001). Pochopení důležitosti 

tohoto faktoru bychom měli pozorovat ve snaze vlády o vybudování kvalitní sítě dálnic 

a rychlostních silnic. V současné době se ale daleko účinnější a efektivnější jeví snaha 

jednotlivých regionálních vlád o získání financí z fondů EU na rekonstrukci vybraných 

úseků stávající silniční sítě.  

 S dopravní dostupností je spjat i termín veřejné dopravy, v jejíž oblasti došlo 

v posledních dvaceti letech k častým změnám souvisejícím s procesem transformace. 

Konec socialistického systému v roce 1989 mimo jiné zapříčinil zrušení mnoha spojů 

státem do té doby až příliš neefektivně podporované veřejné dopravy. To spolu se 

strmým nárůstem stupně automobilizace vedlo k odlivu cestujících z veřejné dopravy. 

Postupně se však situace stabilizovala, přičemž v současné době může docházet 

v některých regionech k návratu cestujících zpět k prostředkům veřejné dopravy. 

„Zatímco na počátku 90. let byl podle údajů Ministerstva dopravy a spojů poměr 

hromadné dopravy k individuální 80:20, v současné době je zhruba na úrovni 50:50 a 

nadále klesá“ (Strategie hospodářského růstu ČR 2005, s. 21, cit v Pšenička 2007, s. 

10). Stabilizace poměru veřejné a individuální dopravy souvisí s celkovým zlepšením 

stavu veřejné dopravy spjatým s reformou jejího financování. Organizace veřejné 

dopravy byla převedena ze států na kraje, které mohou citlivěji reagovat na poptávku 

obyvatel, což v konečném důsledku znamená efektivnější využití finančních prostředků 

poskytnutých na režii tohoto sektoru.  

Za nejefektivnější formu organizace veřejné dopravy můžeme označit 

integrovaný dopravní systém. Integrací mimo jiné rozumíme například zrušení souběhů 

autobusových a vlakových linek, zajištění návaznosti jednotlivých spojů i zavedení 

jednotného dopravního tarifu. Kvalitně provedená integrace také zvýší atraktivnost 

veřejné dopravy vzhledem k potenciálním zákazníkům, což se projeví ve větší 

obsazenosti spojů a tím pádem i ve zvýšení ziskovosti celého sektoru veřejné dopravy.  

Ke změnám znamenajícím propad počtu cestujících a zavírání množství 

neefektivních tratí došlo i v oblasti železniční dopravy. Jak uvádí Rölc (2004), 

„přepravní výkony po výrazném poklesu v 1. polovině 90. let stagnovaly, ale v roce 
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2002 klesly na dosud nejnižší hodnotu“ (Rölc 2004, s. 141). V době rušení lokálních 

tratí se však objevuje zajímavý projekt Dráhy Orlických hor, který by chtěl železniční 

trať po vzoru zahraničních lokálek zavést do turisticky vyhledávaných center ležících 

uvnitř východočeského pohoří.  

Na myšlenku stavby nové tratě jsem se rozhodla reagovat ve své bakalářské 

práci, která se věnuje analýze dojížďky obyvatel ve venkovském pohraničním okresu 

Rychnov nad Kněžnou. Provedená analýza by nám měla pomoci pochopit jejich 

preference při využívání jednotlivých forem veřejné či individuální dopravy a odhalit 

význam železniční dopravy v regionu.  

Práce má následující strukturu. V navazující podkapitole se seznámíme s 

hlavními cíli a hypotézami práce. V kapitole diskuse literatury stručně představíme 

některé dřívější práce týkající se tématu veřejné dopravy a jejího využívání. Následující 

kapitolu věnujeme souhrnné charakteristice zájmového území s důrazem na 

charakteristiku silniční a železniční infrastruktury. Kapitola Metodika definuje použité 

ukazatele a metody studia jednotlivých hypotéz. Dalších pět kapitol se již věnuje přímo 

samotné analýze dojížďkových vztahů obyvatel regionu. V předposlední kapitole 

stručně představíme projekt Dráhy Orlických hor a pokusíme se na základě provedené 

analýzy prokázat či vyvrátit jeho opodstatnění. V závěru provedeme souhrnné 

zhodnocení výsledků práce včetně potvrzení či vyvrácení dříve definovaných hypotéz.  

 

1.1   CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

 

Hlavním cílem práce je zhodnocení dopravní obslužnosti obcí v pohraničním 

okresu Rychnov nad Kněžnou z pohledu nabídky veřejné dopravy (železniční a 

autobusové) a poptávky obyvatel po dopravě. 

 

Dílčí cíle práce jsou následující: 

1. Zjištění preferovaných dopravních prostředků používaných při vyjížďce obyvatel do 

zaměstnání a škol.  

2. Odhalení významu železniční dopravy v regionu a na to navazující zhodnocení 

výhod a nevýhod, jež by regionu přinesla výstavba nových železničních tratí, 

souhrnně označovaných jako projekt Dráhy Orlických hor.   

 

V rámci práce řešíme následující hypotézy: 

1. Obecně můžeme předpokládat, že obce s výhodnější dopravní polohou budou 

zároveň lépe obsluhovány veřejnou dopravou. Což znamená, že čím vyšší bude 

koeficient dopravní polohy obce, tím vyšší bude i intenzita spojů. V této práci jsme 



 11 

však nezjišťovali celkový počet spojů, ale jen počet spojů jedoucích z obce do 

příslušného střediska a zpět. I v tomto případě ale můžeme předpokládat pozitivní 

korelaci, protože je pravděpodobné, že většina z celkového počtu spojů, které obcí 

denně projedou, bude zároveň zprostředkovávat spojení obce s jejím střediskem.  

2. Při organizaci veřejné dopravy na určitém území vycházíme částečně i z poptávky 

obyvatel po různých formách přepravy. Příkladem mohou být školní autobusy, 

posílené páteční spoje nebo naopak rušení neefektivních neobsazovaných spojů. 

Proto můžeme předpokládat, že počet spojů bude ovlivněn i počtem pravidelně 

vyjíždějících obyvatel z obce do zaměstnání a škol.  

3. Současně můžeme předpokládat, že v absolutních číslech nejvíce obyvatel vyjíždí 

z populačně nejsilnějších obcí. Proto právě v nich můžeme očekávat nejvyšší 

poptávku po veřejné dopravě a na to v ideálních případech navazující i nabídku 

největšího počtu spojů veřejné dopravy. Neboli můžeme předpokládat lepší 

dopravní obslužnost u populačně větších obcí než u malých venkovských sídel. 

4. Nejmenší obslužnost veřejnou dopravou můžeme očekávat v populačně malých 

obcích ležících v periferní poloze okresu mimo dosah hlavních dopravních tepen. 

Díky tomu bude zdejší obyvatelstvo více závislé na osobní automobilové dopravě, 

což se může projevit ve vyšších hodnotách stupně automobilizace v těchto obcích.  

5. Analýza rozdělení dojížďky obyvatel Rychnovska podle použitého dopravního 

prostředku by měla odhalit velký význam železniční dopravy při realizaci dopravní 

obslužnosti regionu a prokázat tak důležitost realizace projektu Dráhy Orlických hor.  
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2   DISKUZE LITERATURY  

 

Před přístupem k samotné analytické části bakalářské práce je důležité 

seznámit se s již publikovanými studiemi věnujícími se problematice dopravní 

obslužnosti a dalším tématům, která s ní bezprostředně souvisí. Znalost dříve 

použitých přístupů a metod zkoumání nám pomůže ujasnit si hlavní cíle, kterých 

bychom chtěli vlastní prací dosáhnout.  

 

2.1   HODNOCENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

 

Nejširší základnou této práce se stala literatura týkající se studia dopravní 

obslužnosti, kterému se v minulosti věnovala již řada autorů v Česku i v zahraničí. 

Zejména práce českých autorů v posledních několika letech reagují na zhoršenou 

situaci v sektoru veřejné dopravy po roce 1989. Ze základního předpokladu poklesu 

intenzity veřejné dopravy vychází ve své práci např. Jansa (2004), který zmíněnou 

hypotézu dokládá na příkladu regionu Náchodska. Stejně jako v našem případě se 

jedná o pohraniční oblast východních Čech, oba regiony spolu navíc sousedí. Hlavní 

vlivy na snížení kvality obslužnosti veřejnou dopravou a s tím související odliv 

cestujících potom odhaluje v „jak zdražování cen jízdného, tak rušení některých spojů, 

tak v neposlední řadě i přechod obyvatelstva na dopravní chování západoevropského 

typu, které se projevilo vysokým nárůstem počtu osobních automobilů a s tím i 

souvisejícím nárůstem individuální dopravy,“ (Jansa 2004, s. 7). Trend minimálně 10% 

poklesu frekvence spojů veřejné dopravy potom prokazuje v sídlech Náchodska ve 

všech velikostních kategoriích. Počáteční intenzitu veřejné dopravy v roce 1991 však 

musíme uvažovat za zbytečně nadhodnocenou, proto obtížně rozlišíme, zda byl pokles 

počtu spojů negativním či pozitivním jevem.  

Zatímco Jansa studuje dopravní dostupnost obcí na úrovni přirozeně 

vytvořených mikroregionů vymezených na základě převažujícího spádu vyjížďky za 

prací, Rölc (2001) zkoumá dopravní dostupnost v souvislosti s administrativním 

členěním Česka. Pomocí ukazatelů časové dostupnosti a frekvence spojů mezi 

krajským centrem a obcemi s pověřeným úřadem vymezuje dva nové typy regionů, 

které následně porovnává s krajským členěním. Jedním z hlavních zjištění jeho práce 

je fakt, že dopravní regionalizace vymezená na základě frekvence spojů se mnohem 

více blíží sociálněgeografické regionalizaci než v případě vymezení na základě časové 

dostupnosti. Zajímavé bylo i zjištění mnohem větší závislosti časové dostupnosti na 

vzdálenosti než na kvalitě dopravní infrastruktury.  
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Dopravněgeografickou typologií administrativních jednotek se potom zabývá i 

Květoň (2006), v jeho případě se jedná o typologii okresů. Zároveň však ve své práci 

přikládá i mikroregionální analýzu dopravních možností obyvatel, zejména vztahu mezi 

polohou obcí, nabídkou veřejné dopravy a mírou automobilizace. Zájmovým územím 

se v jeho případě stal okres Jeseník, který patří k periferním oblastem v rámci Česka. 

V souvislosti s problematikou obslužnosti obcí veřejnou dopravou se věnuje i tématu 

sociální exkluze. Tento problém se týká několika skupin obyvatel, kteří nemají díky 

svému demografickému a socioekonomickému profilu přístup k individuální 

automobilové dopravě a jsou zcela odkázáni na dopravu veřejnou. Redukce spojů pak 

v jejich případě znamená vyloučení nebo alespoň omezený přístup k běžným 

součástem společenského života.  

Na studium dopravní dostupnosti ve venkovských oblastech se v literatuře 

zaměřuje většina autorů, protože právě zde můžeme očekávat nejhorší obslužnost 

veřejnou dopravou. Nutley (1998, cit v Marada 2003) definuje v případě organizace 

obslužnosti venkova veřejnou dopravou existenci tzv. „bludného kruhu“, jež lze shrnout 

asi následovně: rostoucí náklady na veřejnou dopravu znamenají zvýšení cen 

jízdného, což má za následek snížení frekvence spojů. To způsobí odliv cestujících ve 

prospěch individuální dopravy a díky tomu i prohloubení finanční ztráty dopravce. 

Situaci dokládá zjištěním, že na britském venkově je vyšší míra automobilizace než ve 

městech, což přičítá právě horší dopravní obslužnosti venkova. Marada (2003) také 

potvrzuje vyšší automobilizaci ve venkovských pohraničních oblastech související 

s horší obslužností veřejnou dopravou. 

V české literatuře se vztahem venkova a veřejné dopravy zabývala již práce 

autorů Anděla a Bičíka (1982), kteří sledovali dojížďkové chování obyvatel na příkladu 

Kolínska. Jako ukazatel dosažitelnosti přitom používají vzdušnou vzdálenost mezi 

obcemi bydliště a pracoviště, kdy předpokládají růst vzdálenosti pracovní vyjížďky se 

zvyšující se populační velikostí obcí. Hypotézu nakonec potvrdili jen částečně (vztah se 

projevil u obcí s více než 2 tisíci obyvateli). Už dříve se přitom autoři zabývali 

geografickou mobilitou obyvatelstva nesouvisející s vyjížďkou do zaměstnání a škol, 

ale s nepravidelnými pohyby, jejichž základem je uspokojení určité potřeby - např. 

vyjížďka za službami (Anděl, Bičík 1980).  

Z novějších prací zabývajících se problematikou dopravní dostupnosti na 

venkově jmenujme práci Kubeše a Pahorecké (2000), jež zkoumá vybavenost a 

spádovost venkovských sídel v jihočeských okresech Písek a Tábor. Autoři zde 

provedli též typologii sídel, na jejímž základě určili subregionální střediska obslužné 

vybavenosti. Ty definují jako „jádro obslužně spádového regionu, ve kterém jsou 
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relativně uzavřeny cesty obyvatel za nákupy a běžnými službami,“ (Kubeš, Pahorecká 

2000, cit v Jansa 2004, s. 10). 

Vztahu dopravní dostupnosti a perifernosti území se v posledních letech 

věnoval i Čermák (2000), který zjišťoval míru závislosti mezi dopravní dostupností 

územních obvodů obcí s pověřeným úřadem z krajských měst a vybranými 

sociálněgeografickými charakteristikami, porovnával tedy na příkladě regionů obcí 

s pověřeným úřadem jejich polohové a sociálněgeografické charakteristiky. Vycházel 

přitom ze základního předpokladu odlišných hodnot jednotlivých charakteristik 

v jádrových a periferních oblastech.     

Studiem samotných periferních oblastí Česka se potom zabývali Havlíček a 

Chromý (2001), kteří definují hlavně nejčastěji používané ukazatele pro vymezení 

periferií. Kromě nejvíce používaných nezpochybnitelných tzv. tvrdých údajů 

(sociálněgeografických) odhalují veliký význam dříve často opomíjených měkkých 

faktorů (geosociálních) jako například subjektivní vnímání vlastní polohy území 

místními obyvateli, celková situace a atmosféra v příslušném regionu.  

Naopak jen na základě tvrdých faktorů, mezi něž zahrnuli hustotu zalidnění, 

podíl venkovského obyvatelstva v okresech, podíl obyvatel žijících v obcích do 499 

obyvatel, podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva zaměstnaného v priméru a 

v bankovním sektoru a výši průměrné měsíční mzdy v okresech, vymezili Havlíček a  

Marada (2004) Rychnov nad Kněžnou jako šestý nejvíce periferní pohraniční okres 

Česka.  

Právě pohraniční poloha znamená pro region jistá specifika, podle Havlíčka 

(2005) „pohraničí mj. vykazuje vazby přes hranici se sousedním státem, kontinuálně 

navazuje na území spojené s hraniční linií, je dostupné pro denní přeshraniční dojížďku 

za prací, nabízí specifické služby pro obyvatele z druhé strany hranice a jednotlivé 

subjekty se dokáží identifikovat s příhraničním prostorem jako takovým,“ (Havlíček 

2000, s. 12). V případě Rychnovska jsou díky jeho fyzickogeografickým podmínkám 

splněny pouze některé z těchto charakteristik, přeshraniční dojížďku obyvatel za prací 

zde odhalíme jen ve velmi izolovaných případech.  

 

2.2   DOPRAVNÍ REGIONALIZACE 

 

Velkým přínosem pro studium dopravní obslužnosti jsou také práce zabývající 

se regionalizací. Z pohledu komplexně - geografické regionalizace se jedná hlavně o 

starší práce Hampla, Ježka a Kühnla (1978) a Hampla, Gardavského a Kühnla (1987). 

Na ně později navazuje práce „Komplexní organizace systému osídlení“ autorů Hampla 

a Müllera (1996), v níž se snaží postihnout geografickou organizaci „příslušných 
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regionálních procesů (dojížďky za prací, do škol, migrace obyv. atd.)“ (Hampl, Müller 

1996, s. 74). V případě pracovní dojížďky se totiž podle Hampla „jedná o 

nejfrekventovanější prostorové pohyby obyvatelstva a zároveň o pohyby s relativně 

komplexní integrační funkcí: propojení „bydliště“ a „pracoviště“ a zprostředkovaně i 

„služeb“, neboť pracovní a obslužná dojížďka bývá orientována obdobně“ (Hampl 

2004, s. 210).  

Přímo dopravní regionalizaci se věnoval ve svých pracích Hůrský (1978), který 

na základě dopravního spádu vytvořil nové dopravní regiony a následně je porovnával 

se stávajícím administrativním vymezením okresů. Hůrského dopravní regionalizace 

souvisí s teorií předělů, které vzniklé dopravní regiony vymezují. Dopravní předěly 

přitom podle Mirvalda (1988) často vystihují i existující socioekonomické regiony a 

mohou je pak nahradit. Hůrský sám uvádí, že “vymezujeme-li dopravní regiony, 

vymezujeme ve skutečnosti ekonomické regiony, a to na základě územních svazků 

realizovatelných dopravou“ (Hůrský 1978, s. 27).   

 

2.3   DOPRAVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ 

 

Dopravní vztahy jsou často zmiňovány i v publikacích týkajících se regionálního 

rozvoje. Kvalita infrastruktury včetně dopravního spojení je považována za jeden 

z klíčových lokalizačních faktorů v souvislosti se zahraničními investicemi a výběrem 

lokalit pro nové závody (Blažek, Uhlíř 2002). Dopravní souvislosti s problematikou 

regionálního rozvoje jsou zmiňovány i v případě Friedmannovy teorie polarizovaného 

vývoje. „Ačkoliv se tento model („jádro - periferie“ pozn. autora) uplatňuje především ve 

výzkumu pohraničních oblastí a vztahů periferie k centru, je tato teorie stále častěji 

uplatňována i u dopravních vztahů,“ (Pšenička 2007, s. 26). 

Na druhé straně některé zahraniční studie (např. Bruinsma a Rietveld 1997 a 

1998, Hart 1993 cit v Marada 2003) zdůrazňují, že kvalitní dopravní síť není zdaleka 

jedinou dostačující podmínkou rozvoje regionu, mezi dalšími uvádějí geografickou 

polohu, ekonomickou vyspělost regionu nebo kvalitu lidských zdrojů.  

Přímému vztahu veřejné dopravy a mikroregionálního rozvoje se potom ve své 

práci věnuje Pirochta (2000), který zdůrazňuje hlavně tyto důvody podpory veřejné 

dopravy: sociální (viz zmiňovaná problematika sociální exkluze), nedostatečnou 

kapacitu dopravní infrastruktury a ekologický (doprava je ve vyspělých zemích hlavním 

znečišťovatelem ovzduší).  
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2.4   INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY 

 

Jako jedna z možných podpor veřejné dopravy se v poslední době osvědčila její 

integrace. Protože se jedná o poměrně nový trend v domácí veřejné dopravě, 

nenajdeme mnoho českých autorů, kteří by se problematice integrovaných dopravních 

systémů věnovali. Analýzou fungování Východočeského integrovaného systému 

(VYDIS) se ve své práci zabývá Pšenička (2007). Předpoklad zlepšení dopravní 

obslužnosti vymezeného území se mu ale nepodařilo prokázat, neboť při studiu 

fungování IDS VYDIS odhalil řadu jeho nedostatků, největším byla samotná slabá 

integrace dopravců. Přesto však i na příkladu IDS IREDO upozorňuje, že „promyšlenou 

integrací tarifů, jízdních řádů a železniční dopravy s autobusovou bylo dosaženo 

signifikantních přírůstků ve využívání veřejné dopravy,“ (Pšenička 2007, s. 31).  

Potřeby integrace veřejné dopravy přitom ve svých pracích zmiňují už 

v osmdesátých letech např. Hašek (1982) nebo Nowosielski (1983). Výhodám, které 

integrovaný dopravní systém poskytuje cestujícím, se potom v poslední době věnuje i 

Mojžíš (2008).  
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3   METODIKA   

 

Hlavním cílem práce je zhodnotit dopravní obslužnost obcí v pohraničním 

okresu Rychnov nad Kněžnou, zejména veřejnou, autobusovou a železniční dopravou. 

Pro porovnání nabídky spojů a poptávky obyvatel po veřejné dopravě jsme nejprve 

museli okres Rychnov nad Kněžnou rozdělit do několika mikroregionů.   

 

3.1   REGIONALIZACE 

 

Regionalizaci jsme provedli na základě převládajících směrů pracovní vyjížďky 

z obcí. V případě pracovní dojížďky se totiž o nejvýznamnější region integrující procesy 

na mikroregionální úrovni. 

Údaje o vyjížďce obyvatel jsme zjišťovali z výsledků cenzu 2001. Výsledky 

regionalizace proto nemusí plně odpovídat současné situaci, předpokládáme však, že 

k zásadním změnám nedošlo. Můžeme jedině uvažovat zvětšující se vliv automobilky v 

obci Kvasiny jako důležitého zaměstnavatele, neboť zde hlavně v posledních letech 

dochází k rozvoji výroby, a tím i k nárůstu počtu pracovních příležitostí a dojížďky do 

obce. Již v roce 2001 přitom tvořily Kvasiny převládající směr dojížďky v případě 

samotného okresního města Rychnova nad Kněžnou.  

Problémem u některých obcí byla nejednoznačnost směru vyjížďky. V těchto 

případech se stala pomocným kritériem pro určení spádovosti vyjížďka do škol.  

Výsledně jsme pak vymezili šest středisek a jejich zázemí, a to Dobrušku, 

Kostelec nad Orlicí, Opočno, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí a Vamberk.  

Některé okrajové obce okresu, v mapě znázorněny šedou barvou, ale 

vykazovaly spádovost za prací do jiných než výše zmíněných středisek, respektive do 

středisek ležících vně okresu. Jednalo se celkem o třináct obcí, z čehož 3, konkrétně 

Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd, přešly k 1. 1. 2007 pod správu obce s rozšířenou 

působností Hradec Králové. 

 

3.2   HODNOCENÍ NABÍDKY SPOJ Ů VEŘEJNÉ DOPRAVY 

 

Pro výše vymezené mikroregiony jsme následně vyhledali nabídku spojů 

veřejné autobusové a železniční dopravy pomocí portálu IDOS. Zvoleným dnem pro 

zjištění spojů se stala středa 5. 3. 2008. Tento den jsme vybrali z několika důvodů. 

Jedná se samozřejmě o všední den, a navíc ve středu nelze předpokládat žádné 

mimořádné spoje, které předcházejí nebo následují dnům volna. Výběr týdne ovlivnila i 
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podmínka, aby v zájmovém okrese neprobíhaly jarní prázdniny, které samozřejmě také 

ovlivňují počty spojů. Pro uvedený den jsme zjišťovali celkový počet spojů z obce do 

střediska a zpět. Do analýzy jsme potřebovali zahrnout i střediska samotná, protože 

z nich, počítáno v absolutních číslech, vyjíždí nejvíce obyvatel. V jejich případě jsme 

proto nahradili vztah středisko - spádující obec vztahem založeným čistě na pracovní 

vyjížďce. Zjišťovali jsme tedy počet spojů do obce, často i populačně menší, kam 

směřuje hlavní proud obyvatel vyjíždějících ze střediska za prací.  

Jako výchozí bod pro autobusovou dopravu jsme zvolili zastávku, která leží 

nejblíže centru obce, respektive nejblíže centru populačně největší části obce. Počet 

spojů v ostatních částech dané obce jsme zanedbali, neboť v celé práci uvažujeme za 

nejnižší úroveň členění úroveň obcí. Navíc se téměř vždy jednalo pouze o malá 

venkovská sídla. Stejným způsobem jsme zjišťovali počet spojů i pro železniční 

dopravu.  

V případě obcí bez přímého spojení, které leží ve větší vzdálenosti od střediska, 

jsme počítali i s přestupy, maximálně však dvěma, přičemž doba čekání na následující 

spoj nesměla přesáhnout dvaceti minut. Zároveň jsme vždy individuálně posoudili 

vhodnost takových spojení. To znamená, že jsme nepočítali spoje, které se výrazným 

způsobem odchylovaly od nejkratšího směru z obce do příslušného střediska. Kromě 

počtu spojů jsme zjišťovali i průměrnou časovou vzdálenost mezi střediskem a obcemi, 

které náleží do jeho zázemí. Počet spojů i časovou vzdálenost jsme zaznamenali 

zvlášť pro autobusovou a pro železniční dopravu. Zanedbali jsme potom možnost 

přestupu z autobusu na vlak, která je v regionu nyní poměrně běžnou. Lidé ji ale 

využívají spíše při dopravě na větší vzdálenosti.  

V případě autobusové i železniční dopravy jsme se navíc snažili o odhalení 

nejvytíženějších linek (nebo jejich úseků) v rámci regionu. Souhrnné počty cestujících 

vychází z databáze prodaných jízdenek připravené společností Oredo. V případě 

autobusové dopravy se ale jedná o celkový počet cestujících přepravených v dubnu 

2007 pouze prostřednictvím dvou společností, ČSAD Ústí nad Orlicí a Audis Bus, které 

v dané době zajišťovaly obslužnost většiny území. Zároveň jsou započítáváni pouze 

cestující, kteří nastoupili a vystoupili na zastávkách v obcích uvnitř okresu kvůli 

vyloučení pouze projíždějících cestujících.  

Pro možnost porovnání intenzity veřejné dopravy a dopravní polohy obce jsme 

zkonstruovali ukazatel KDP (koeficient dopravní polohy), který bodově ohodnotil 

jednotlivé obce podle významnosti komunikací, které jimi nebo v jejich těsné blízkosti 

(ve vzdálenosti do jednoho kilometru od kraje souvislé zástavby v obci) prochází. V 

případě obcí skládajících se z více částí jsme tuto charakteristiku opět určovali pro 

populačně největší část obce. Podmínkou tedy bylo, aby v dané části byla lokalizována 
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zastávka, ze které jsme dříve zjišťovali počet spojů. Při bodovém hodnocení silniční 

sítě vycházíme z práce Jansy (2004), kde je silnicím I. tříd přiřazena hodnota 3 bodů, 

silnicím II. tříd 2 bodů, silnicím III. tříd 1 bodu a místním komunikacím 0,5 bodu. 

Narozdíl od autora jsme se však rozhodli při konstrukci KDP uvažovat i význam 

železniční sítě. Jistým problémem se stalo přiřazení vah jednotlivým železničním 

tratím. Zde jsme vycházeli z materiálů Oredo, které již dříve tratě v Královéhradeckém 

kraji rozdělily z hlediska jejich využití v osobní přepravě do následujících čtyř kategorií:  

I. Základní páteřní síť regionální dopravy,  

II. Rozšířená páteřní síť regionální dopravy,  

III. Tratě místního významu a  

IV. Tratě malého přepravního významu.  

Na základě této kategorizace jsme jednotlivým tratím přiřadili bodovou hodnotu: 

tratím I. kategorie 3 body, tratím II. kategorie 2 body a zbývajícím tratím (III. a IV. 

kategorie) 1 bod. Součtem všech bodů - za procházející silnice i železnice jsme pak 

vypočítali celkovou hodnotu KDP pro jednotlivé obce.  

 

3.3   INTENZITA OSOBNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY 

 

Poslední charakteristikou je intenzita osobní automobilové dopravy. V tomto 

případě jsme sledovali na obecní úrovni dva různé ukazatele. Prvním byla vybavenost 

domácností osobním automobilem. Data jsme čerpali z cenzu 2001, proto musíme 

počítat s nižšími hodnotami vzhledem k dnešní situaci. Druhým ukazatelem byl stupeň 

automobilizace, neboli počet automobilů na 1000 obyvatel. Zdrojem dat o počtu 

osobních automobilů v obcích byly veřejně přístupné on-line statistiky Centrálního 

registru vozidel, který je zřízen Ministerstvem vnitra České republiky. Data jsou aktuální 

k 1. 1. 2008. Protože oba ukazatele mají různá měřítka, porovnávali jsme pouze pořadí 

jednotlivých obcí, a ne jejich konkrétní hodnoty.  

 

Pro hodnocení vztahů mezi jednotlivými definovanými ukazateli a intenzitou 

veřejné i individuální dopravy jsme využívali Spearmanova korelačního koeficientu, 

který na rozdíl od Pearsonova korelačního koeficientu není citlivý na normální 

rozdělení dat. V případě sociogeografických jevů, jakými jsou i zmíněné ukazatele, 

přitom můžeme předpokládat jejich asymetrické rozložení. 

Všechny výpočty jsme provedli v programu SPSS, grafy závislosti jsme však 

sestrojili s využitím programu excel. Pokud neuvedeme jinak, korelace jsme prokázali 

na 99% hladině spolehlivosti.  
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4   CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 

Region okresu Rychnov nad Kněžnou jsem si vybrala z důvodu lokalizace 

plánovaného projektu Dráhy Orlických hor, jehož hodnocení je také dílčím cílem práce. 

Navíc se jedná o území, s jehož charakteristikami jsem poměrně dobře seznámena, 

neboť leží v blízkosti mého bydliště.  

 

Okres Rychnov nad Kněžnou se rozkládá v jihovýchodní části 

Královéhradeckého kraje při hranicích s Polskem. Svou rozlohou, téměř 1000 km2, je 

druhým největším okresem v kraji, žije zde však druhý nejmenší počet obyvatel - 

necelých 80 tisíc. Díky tomu je okresem s nejmenší hustotou zalidnění v rámci kraje, 

přibližně 80 obyvatel na km2. V porovnání s ostatními okresy celého Česka dosahuje 

ve všech zmíněných ukazatelích průměrných hodnot, pouze počtem obyvatel se řadí 

spíše k menším okresům. Nižší počet obyvatel je způsoben především 

fyzickogeografickými podmínkami okresu, jeho východní část leží v Orlických horách. 

Dalším důvodem by mohla být jeho, do určité míry, periferní pohraniční poloha. 

Okres tvoří tři správní obvody obcí s rozšířenou působností, a to Dobruška, 

Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou a sedm správních obvodů pověřených 

obecních úřadů - Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Rokytnice v Orlických 

horách, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí a Vamberk. Největším centrem 

regionu je Rychnov nad Kněžnou s necelými 12 tisíci obyvateli, který však má 

v porovnání s ostatními okresními městy poměrně nízký komplexní regionální význam. 

Dalšími významnějšími středisky v regionu jsou pak podle Hampla také Dobruška, 

Kostelec nad Orlicí, Opočno, Týniště nad Orlicí a Vamberk. Celý okres je zároveň 

součástí Euroregionu Glacensis.  

 

4.1   DOPRAVNÍ CHARAKTERISTIKA REGIONU 

 

Příhraniční poloha a fyzickogeografické charakteristiky okresu předurčují i 

kvalitu a hustotu jeho dopravní infrastruktury. Celým územím prochází pouze jedna 

komunikace mezinárodního významu, silnice I/11. Nenajdeme zde však žádný 

významný hraniční přechod, nejbližší silniční je v severněji položeném Náchodě, 

železniční ve východněji ležícím Lichkově. V okrese jsou lokalizovány pouze dva 

hraniční přechody regionálního významu (pro malý pohraniční styk), Orlické Záhoří - 

Mostowice a Bartošovice v Orlických horách - Niemojów.  
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4.1.1   SILNIČNÍ SÍŤ 

 

Hustota silniční sítě v okrese Rychnov nad Kněžnou dosahuje hodnoty 0,78 

km/km2, což je prakticky shodný údaj jako v případě hustoty silniční sítě celého 

Královéhradeckého kraje, ve srovnání s celým Českem (0,68 km/km2) je to hodnota 

mírně nadprůměrná. 

Okresem Rychnov nad Kněžnou neprochází žádná dálnice ani rychlostní 

silnice, pouze tři silnice první třídy. Nejdůležitější komunikací je přitom silnice I/11, 

která protíná západovýchodním směrem jižní část regionu, konkrétně obce Týniště nad 

Orlicí, Kostelec nad Orlicí nebo Vamberk. Tento hlavní tah zprostředkovává spojení 

s krajskou metropolí a dále i s hlavním městem, neboť se před Poděbrady napojuje na, 

dříve zde končící,  dálnici D11. Směrem na východ pokračuje silnice I/11 přes Opavu, 

Ostravu a hraniční přechod Mosty u Jablunkova až na Slovensko.  

Ve Vamberku se I/11 kříží s další silnicí první třídy I/14 vedoucí z Liberce přes 

Trutnov a Náchod do Třebovic, kde se napojuje na silnici první třídy I/43, která dále 

umožňuje spojení s moravskou metropolí Brnem. Regionem prochází tato komunikace 

severojižním směrem a leží na ní kromě Vamberku ještě například Dobruška nebo 

Rychnov nad Kněžnou.  

Třetí silnice první třídy do okresu zasahuje jen krátkým, asi desetikilometrovým,  

úsekem. Jedná se o silnici I/36, která vede z Pardubic přes Holice a v obci Čestice se 

napojuje na silnici I/11. V regionu na ní neleží žádné významnější sídlo.   

Mezi významné patří i některé silnice druhé třídy, konkrétně ty, které 

zprostředkovávají napojení na hlavní dopravní tepnu v regionu, silnici I/11. V Žamberku 

se na ní napojuje silnice II/310 vedoucí od hranic s Polskem přes Olešnici v Orlických, 

v Častolovicích potom silnice II/321 z Deštného v Orlických. 

Přestože je silniční síť v regionu poměrně dobře rozvinutá, problémem zůstává 

kvalita komunikací nižších tříd. Hlavně některé úseky silnic v Orlických horách jsou 

úzké a ve špatném technickém stavu, v zimních měsících pak bývají sjízdné jen 

s velikými obtížemi. V posledních letech však došlo díky projektům spolufinancovaným 

dotacemi z EU, k opravě několika kilometrů silnic v okolí Rokytnice v Orlických horách 

(ORP Rychnov nad Kněžnou). 
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4.1.2   ŽELEZNIČNÍ SÍŤ 

 

Železniční síť okresu dosahuje přibližné hustoty pouhých 0,10 km/km2. Pokud 

tento údaj porovnáme stejně jako u hustoty silniční sítě s hodnotami za celý 

Královéhradecký kraj - 0,15 km/km2 a dále i Česko - 0,12 km/km2, zjistíme, že se jedná 

o mírně podprůměrnou hodnotu. Ta je způsobena hlavně fyzickogeografickými 

podmínkami regionu, tedy hornatým reliéfem jeho východní části, a historickým 

vývojem oblasti.  

Přitom regionem prochází šest různých tratí, z toho dvě s rychlíkovým 

provozem. Jedinou elektrifikovanou tratí v okrese je trať 020 (Praha) - Velký Osek - 

Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Choceň, která zprostředkovává napojení regionu 

na 1. železniční koridor. Druhou tratí s rychlíkovým provozem je nejdůležitější a 

nejvytíženější trať v okrese číslo 021, která v Týništi nad Orlicí navazuje na výše 

zmíněnou trať 020 a vede dále přes Letohrad až do Štítů. Právě do Letohradu po ní 

z Týniště pokračují přímé spoje z Prahy, jedoucí tam a zpět několikrát denně.  

V minulosti byla tratí s rychlíkovým provozem i trať 026 Týniště nad Orlicí - 

Náchod - Meziměstí, která do okresu zasahuje pouze svým asi sedmnáctikilometrovým 

úsekem mezi Týništěm a Pohořím.  

Důležitou regionální tratí z hlediska osobní i nákladní dopravy je trať 022 

ze Solnice přes Rychnov nad Kněžnou do Častolovic, kde je napojena na trať 021. 

Zbývající dvě tratě, 023 z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice v Orlických horách a 028 

z Opočna do Dobrušky nemají již tak velký význam. Zejména na druhé jmenované, 

dlouhé pouhých pět kilometrů, dochází v posledních letech k redukci počtu spojů, které 

se již nevyplatí dotovat, v budoucnu není vyloučeno ani její úplné zrušení.    
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5   VYMEZENÍ PRACOVNĚ DOJÍŽĎKOVÝCH REGIONŮ 

 

Pro hodnocení významu hlavních složek veřejné dopravy, autobusové a 

železniční, na dopravní obslužnost  obcí v regionu jsme nejprve museli celý okres 

Rychnov nad Kněžnou rozdělit do menších mikroregionů, které by ale co nejvíce 

odpovídaly přirozeným celkům. Regionalizaci jsme provedli na základě převládajících 

směrů pracovní vyjížďky obyvatel, tedy v podstatě základního region integrujícího 

procesu na úrovni obcí. Výsledky potom můžete vidět na obrázku 1, pro srovnání jsme 

znázornili i administrativní členění.  

 

Obrázek 1: Pracovně dojížďkové regiony okresu Rychnov nad Kněžnou 

 
Pozn.: Obce znázorněné šedou barvou spádují do středisek ležících mimo okres Rychnov nad Kněžnou 

Zdroj: ČSÚ, výpočty autora 

 

Můžeme si všimnout, že administrativní členění a členění podle pracovní 

vyjížďky si u některých obcí neodpovídá. K největším rozdílům dochází 

v severovýchodní části okresu, kde středisko Dobruška administrativně „stáhne“ i obce 

z Orlických hor. Pracovně ale tyto obce spádují buď do Rychnova nad Kněžnou 

(Sedloňov a Deštné) nebo mimo hranice okresu, a to buď do konkurenčního a 

populačně i pracovně významnějšího Nového Města nad Metují (Bohdašín, Janov a 
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Ohnišov) nebo nepříliš velkého, ale blízko ležícího Nového Hrádku (Olešnice 

v Orlických horách a Sněžné). Mimo hranice okresu pracovně spádují také tři obce na 

jihozápadě Kostelecka - Čermná nad Orlicí a Kostelecké Horky do Chocně a 

Borohrádek do Hradce Králové. Krajská metropole převažuje u pracovní dojížďky i 

v případě obcí Jílovice, Ledce a Vysoký Újezd, které však přešly k 1. 1. 2007 i 

administrativně do okresu Hradec Králové.  

Dále se ve své práci budeme věnovat už jen regionům vytvořeným na základě 

pracovní dojížďky obyvatel. V obrázku 1 vidíme, že spádová oblast Rychnova nad 

Kněžnou je rozlohou i počtem obcí takřka dvojnásobně velká než zbývající spádové 

oblasti. Centrum okresu dodnes nabízí největší počet pracovních příležitostí, hlavně 

v sektoru služeb, nabídkou pracovních příležitostí v průmyslovém sektoru je jeho 

silným konkurentem obec Kvasiny, konkrétně závod Škoda Auto Kvasiny a.s.. Můžeme 

si také všimnout malého regionu Rokytnice, kam však spádují obce ležící 

v nejperifernější poloze v Orlických horách, pro jejichž obyvatele by bylo časově 

náročné dojíždět za prací do vzdáleného a hůře dostupného Rychnova. Na jihu okresu 

zase rozeznáváme určitý „konkurenční boj“ pouhých 8 km od sebe vzdálených měst 

Vamberk a Kostelec nad Orlicí. Právě malá vzdálenost, pracovně i komplexně 

srovnatelná velikost obou měst (jak ji uvádí Hampl 2005) a navíc blízkost severněji 

ležícího Rychnova se projevuje v protažení jejich zázemí směrem k jižním hranicím 

okresu.  

Zajímavý je také pohled na objemy vyjížďky v jednotlivých mikroregionech. 

V grafu 1 můžeme vidět, že největšího průměrného podílu obyvatel vyjíždějících do 

zaměstnání a škol dosahují obce na Dobrušsku, Vambersku a Kostelecku (nejvíce 

Jahodov a Byzhradec - přes 60 %). Jedná se sice jen o nepatrné rozdíly, přesto však 

můžeme odhalit vliv populační velikosti obce a dopravní polohy na vyjížďku obyvatel. 

V těchto mikroregionech najdeme obce s menším počtem obyvatel, které navíc leží 

v poměrně blízké vzdálenosti od příslušného střediska (v porovnání se zbývajícími 

částmi okresu).  

Rozdíly najdeme také v případě průměrného podílu pouhé pracovní vyjížďky. 

Ten je v tomto případě definován následovně: 

                  

                                                  VYJP / (EAO - NEZ),  

 

kde VYJP ... počet vyjíždějících z obce do zaměstnání 

       EAO .... počet ekonomicky aktivních obyvatel v obci 

       NEZ .... počet nezaměstnaných v obci       
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Opět zde jako oblasti s nejvyšším průměrným podílem vyjíždějících vystupují 

mikroregiony Kostelecka a Vamberska. Absolutně nejvyšší pracovní vyjížďku přitom 

najdeme opět v obci Jahodov (Rychnovsko), ze které vyjíždí přes 90 % ekonomicky 

aktivních obyvatel, následují obce Vrbice (Vambersko), Svídnice (Kostelecko) a Nová 

Ves (Týnišťsko), všechny s více než 85% vyjížďkou ekonomicky aktivních obyvatel. 

 Naopak nejmenší podíl vyjíždějících, jak pouze do zaměstnání, tak i do 

zaměstnání a škol, zjišťujeme v populačně větších obcích (všechna jádra 

mikroregionů), ale také v obcích ležících v periferní poloze okresu v Orlických horách 

(Říčky, Deštné, Olešnice nebo Orlické Záhoří). Mnoho zdejších obyvatel je 

zaměstnáno v oblasti cestovního ruchu a využívá tak možnosti nevyjíždět z obce do 

vzdálených pracovních center. Zároveň však v některých z těchto obcí (Orlické Záhoří, 

Deštné, Říčky) najdeme velký počet registrovaných uchazečů o práci, což je 

způsobeno i horší nabídkou pracovních příležitostí v okolí místa bydliště.  

 

Graf 1: Průměrný podíl vyjíždějících obyvatel z obcí ve vymezených mikroregionech 
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6   VEŘEJNÁ DOPRAVA NA RYCHNOVSKU   

 

Kvalita veřejné dopravy na Rychnovsku doznala v posledních letech velkých 

změn. Nejpozitivnější z nich bylo zavedení integrovaného dopravního systému IREDO 

k 1. 1. 2006, jehož organizátorem je společnost Oredo s.r.o.. IDS IREDO přitom již 

dříve fungoval ve vybraných částech kraje - na Broumovsku a Náchodsku. 

Problematikou integrovaných systémů u nás i ve světě se zabýval např. Pšenička 

(2007), který ve své práci uvádí, že „jedinou možnou konkurenceschopnou cestou 

veřejné dopravy vůči IAD je integrace“ (Pšenička 2007, s. 37). Ve stejné práci dále 

rozpracovává i hlavní kritéria úspěšnosti IDS, přičemž jako jedno ze základních 

odhaluje jednotný tarifní systém, zároveň také jeho jednoduchost a uživatelskou 

srozumitelnost. Jednotný tarifní systém byl na Rychnovsku zaveden následující měsíc 

po integraci dopravy a umožnil cestovat na jednu jízdenku i v případě přestupů 

z autobusu na vlak.  

Spolu s integrací došlo i k optimalizaci celého dopravního systému, která 

zaručila navýšení počtu spojů i cestujících, zároveň se ale nezvýšily náklady i díky 

úsporám z rozsahu. Analýza společnosti Oredo potom konkrétně ukazuje přibližně 

16% narůst ujetých kilometrů a skoro 10% nárůst počtu cestujících při stejném objemu 

dotací. Především pak díky provedení optimalizace došlo ke vzájemné koordinaci 

železniční a autobusové dopravy tak, aby na sebe jednotlivé spoje v přestupních 

uzlech navazovaly. K tomu účelu byly také vystavěny přestupní autobusové terminály 

při železničních stanicích, například v Častolovicích nebo v Doudlebách nad Orlicí. Tím 

se zkrátil čas potřebný k přestupu i čas celé cesty. 

Zatím poslední změnou ve veřejné dopravě bylo integrování dalších 

autobusových dopravců a současné rozšíření IDS IREDO o Jaroměřsko a 

Novoměstsko k 1. 2. 2008, čímž došlo ke spojení dosud samostatných systémů IREDO 

Náchodsko a IREDO Rychnovsko. Všechny autobusy a vlaky jsou pak integrovány až 

do Hradce Králové, Chocně a Ústí nad Orlicí, integrace také zároveň sahá až do 

sousedního Polska, konkrétně do měst Kudowa Zdrój a Lewin Klodzki. Pro integraci 

polských měst hovoří častý obousměrný pohyb obyvatel - do Polska za nákupy, do 

Česka z prací. V IDS IREDO je tak k únoru 2008 zahrnuto téměř 200 obcí.  
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6.1   AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

 

Autobusovou dopravu v okrese Rychnov nad Kněžnou provozuje šest 

dopravních společností na 48 integrovaných linkách včetně 5 linek označených jako 

MHD. Výše zmíněné linky jsou kvůli zjednodušení pro uživatele sdruženy podle území, 

které obsluhují napříč všemi společnostmi, které na nich zajišťují přepravu. Navíc jsou 

zavedeny i linky se značením S01 - S15, pod kterými najdeme souhrnné jízdní řády na 

vybraných relacích pro autobusovou i železniční dopravu. Vedení jednotlivých linek 

můžeme vidět na následujícím obrázku 2, který je výřezem z mapy linkového vedení 

IREDO Východ.  

 

Obrázek 2: Vedení linek veřejné dopravy na Rychnovsku 

 
Zdroj: Oredo 

 

Z dat o sledování počtu cestujících pak můžeme odhadnout celkově 

nejvytíženější linky. Problémem však je, že číslování všech linek i trasy některých 

z nich se v únoru 2008 při sloučení IREDa Náchodsko a IREDa Rychnovsko změnily a 

neodpovídají tak plně situaci z dubna 2007. Přesto po bližším porovnání dokážeme 

určit nejvytíženější směry přepravy cestujících, které jsou vypsány níže v tabulce 1.  
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Tabulka 1: Počty cestujících na vybraných autobusových linkách v dubnu 2007 

číslo 
linky trasa linky počet 

cestujících  

S12 Rychnov nad Kněžnou - Vamberk - Kostelec nad Orlicí 32 303 
89 Ústí nad Orlicí - Rychnov nad Kn. - Kvasiny - Skuhrov nad Bělou 25 798 
75 Deštné v Orl. h. - Rychnov n. Kn. - Kostelec n. Orl. - Častolovice 18 102 
80 Rychnov nad Kněžnou - Javornice - Rokytnice v Orl. h. 10 679 

MHD Rychnov nad Kněžnou - Vamberk  10 446 
95 Dobruška - Dobré - Kvasiny -Rychnov nad Kněžnou 10 308 

Zdroj: data Oredo 

 

Nejdříve si můžeme všimnout absolutně nejvyššího počtu cestujících na lince 

propojující jakýsi trojúhelník tří největších měst (pokud nepočítáme vzdálenou 

Dobrušku, která dominuje severní části okresu), Rychnova, Vamberku a Kostelce. Ve 

čtyřech ze šesti nejvytíženějších linek navíc identifikujeme úsek spojující alespoň dvě 

z výše uvedených měst, díky tomu můžeme s jistotou tvrdit, že počet cestujících mezi 

Rychnovem, Vamberkem a Kostelcem přesáhne čtyřicet tisíc. Dále můžeme také 

rozeznat výrazný obousměrný pohyb obyvatel - převážně za prací - mezi Rychnovem a 

Kvasinami.  

 

6.1.1   INTENZITA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PODLE DOPRAVNÍ  POLOHY OBCÍ 

  

Dopravní poloha obcí byla hodnocena prostřednictvím koeficientu dopravní 

polohy, jehož konstrukci jsme popsali již dříve v metodice. Kromě souhrnného KDP 

(pro silniční i železniční síť zároveň) jsme však sestrojili i KDPS pouze pro silniční síť a 

KDPŽ pro železniční síť, neboť nemůžeme očekávat závislost počtu autobusových 

spojů na vybavenosti železniční infrastrukturou a naopak. V případě autobusové 

dopravy tedy dochází k porovnávání počtu spojů a KDPS. 

Pokud obce rozdělíme do skupin podle hodnoty KDPS, můžeme pozorovat, jak 

se mění průměrný počet spojů v závislosti na dopravní poloze. V tabulce 2 si 

všimneme zdaleka nejvyššího průměrného počtu spojů na jednu obec v obcích 

s nejvyššími hodnotami KDPS. Prakticky všechny obce v této skupině mají více než 20 

spojů se střediskem denně s jedinou výjimkou v případě Borohrádku spádujícího do 

Hradce Králové (pouze 9 spojů). S klesající hodnotou KDP dochází i k poklesu počtu 

spojů. V případě posledních dvou skupin s nejnižšími hodnotami KDP už k poklesu 

počtu spojů nedochází. Těmito obcemi prochází nanejvýš silnice druhé třídy, najdeme 

zde však velké rozdíly v počtu spojů - od 6 spojů denně (periferní Kostelecké Horky) až 

po extrémních 52 v případě Javornice ležící v blízkém zázemí Rychnova nad Kněžnou.  
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Tabulka 2: Závislost intenzity autobusové dopravy na dopravní poloze obcí 

KDPS průměrný počet spojů 

10 a více 55 

7 - 9,5 31 

5 - 6,5 25 

3 - 4,5 18 

2,5 a méně 18 
Zdroje: IDOS, Mapy.cz 

 

Je tedy zřejmá závislost jak na dopravní poloze z hlediska vybavenosti silniční 

infrastrukturou, tak i z hlediska vzdálenosti od příslušného střediska, jak uvádí i tabulka 

3. V ní si můžeme všimnout, že největší průměrný počet spojů na jednu obec vykazují 

obce, které leží v nejmenší vzdálenosti od svého střediska. Naopak nejméně 

autobusových spojů zajíždí do obcí, které jsou od příslušného střediska vzdálené více 

než 11 kilometrů (extrémním případem je Borohrádek s 9 spoji denně vzdálený od 

Hradce Králové 22 kilometrů a Sedloňov vzdálený od Rychnova nad Kněžnou téměř 20 

kilometrů s 20 spoji denně).  

Pro rozdělení obcí do jednotlivých skupin jsem použila vzdušnou vzdálenost 

centra obce (zastavěné části obce, v níž se nachází zastávka, ze které byly zjišťovány 

spoje do střediska) od centra příslušného střediska. Tato vzdálenost sice přesně 

neodpovídá počtu kilometrů, jež autobus na své trase ujede, zkreslení je však u všech 

obcí obdobné.  

 

Tabulka 3: Závislost intenzity autobusové dopravy na vzdálenosti obcí                                                           

 

 

 

 
 
 
 
 

Zdroje: IDOS, Mapy.cz 

 

 

 

 

 

vzdušná vzdálenost (km) průměrný počet spojů 

11,1 a více 17 

8,1 - 11 20 

6,1 - 8 26 

4,1 - 6 31 

4 a méně 33 
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6.1.2   INTENZITA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PODLE POPULA ČNÍ VELIKOSTI 

OBCÍ A POČTU VYJÍŽDĚJÍCÍCH Z OBCE 

 

Populační velikost obcí je prakticky nejdůležitějším faktorem přímo ovlivňujícím 

počet spojů. V ideálním případě by organizace veřejné dopravy měla reagovat 

na poptávku obyvatel. Na jejím základě poté dochází k regulaci či posílení počtu spojů 

na jednotlivých trasách. Proto můžeme očekávat nejvyšší frekvenci autobusové 

dopravy v populačně největších obcích a naopak. V grafu 2 vidíme poměrně silnou 

pozitivní korelaci mezi počtem spojů a počtem obyvatel v obci. Korelační koeficient 

dosahuje hodnoty 0,603.  

Ještě výraznější pozitivní korelace bychom dosáhli při vyloučení krajních 

případů „porušujících“ závislost počtu spojů na počtu obyvatel. V prvním případě se 

jedná o populačně malou obec Lupenice (241 obyvatel), která leží na trase z Rychnova 

nad Kněžnou do Vamberka a těží tedy z výborné dopravní polohy (113 spojů denně 

včetně linek MHD Rychnov nad Kněžnou - Vamberk). Opačným příkladem je 

populačně poměrně velký Borohrádek (2 136 obyvatel), který ale pracovně spáduje až 

do Hradce Králové. Frekvence autobusové dopravy je zde velmi malá - jen 9 spojů 

denně, což ale souvisí i s výhodnou železniční polohou této obce. Relativně malý počet 

autobusových spojů najdeme i u dalších populačně velkých obcí Týniště nad Orlicí a 

Rychnova nad Kněžnou. V případě Týniště se tak projevuje jeho výhodná železniční 

poloha, která vylučuje potřebu častého autobusového spojení.  

 

Graf 2: Závislost intenzity autobusové dopravy na populační velikosti obce 
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Zdroje: IDOS, SLDB 2001 

 

Hlavní část cestujících veřejné dopravy tvoří lidé pravidelně vyjíždějící do 

zaměstnání a škol. Na základě jejich poptávky často dochází k úpravě jízdních řádů 

nebo k posílení spojů, příkladem mohou být školní autobusy nebo zvýšený počet spojů 

Kost. n. Orl. 

Vamberk 

Rychnov n. Kn. 

Lupenice 

Borohrádek 

Týniště n. Orl. 
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v ranní a odpolední špičce. V grafu 3 vidíme, jak se zvyšuje počet spojů v závislosti na 

počtu vyjíždějících z obce. Stejně jako u populační velikosti obce si všimneme 

poměrně silné pozitivní korelace, korelační koeficient má hodnotu 0,629. Opět zde 

můžeme identifikovat krajní případy obcí Lupenice, Borohrádek a Týniště nad Orlicí, 

které by značily spíše negativní korelaci. Po jejich vyloučení by se korelační koeficient 

rovnal 0,700. Potvrzuje se tak předpoklad, že nejvyšší frekvence autobusové dopravy 

bude v obcích s nejvyšším počtem vyjíždějících obyvatel a naopak.  

 

Graf 3: Závislost intenzity autobusové dopravy na počtu vyjíždějících obyvatel 
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Zdroje: IDOS, SLDB 2001 

 

6.2   ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 

Železniční dopravou je v okrese Rychnov nad Kněžnou obsluhováno pouze 25 

obcí, tedy necelá třetina. Ve všech případech se jedná o jednokolejné, většinou i 

neelektrifikované tratě regionálního významu. Pouze trať 021 z Týniště nad Orlicí je 

mezinárodního tranzitního charakteru, protože přes Letohrad, Štíty a hraniční přechod 

Lichkov dále pokračuje do sousedního Polska. V letošním roce je však mezistátní 

osobní doprava zastavena díky stavebním úpravám (elektrifikace, výstavba nového 

zabezpečovacího zařízení a další úpravy) v úseku Letohrad - Lichkov.  

Výše zmíněných 25 obcí je poměrně rovnoměrně rozloženo na všech šesti 

tratích s výjimkou tratě 028, která pouze kyvadlově propojuje Dobrušku a Opočno. 

Nejvíce obcí, celkem 8, leží na trati 021. V případě některých obcí je železniční 

zastávka situována mimo souvislou zástavbu největší části obce. Přesto jsme i v těchto 

případech železniční spojení uvažovali, protože vzdálenost do centra obce nikdy 

nepřesáhla 2 kilometry.  
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Z dat o sledování počtu cestujících můžeme stejně jako v případě autobusové 

dopravy identifikovat nejvytíženější tratě v regionu. V tabulce 4 vidíme absolutně 

nejvyšší počet přepravených osob na trati číslo 021. Na této trati leží několik větších 

měst, jako například Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí nebo Týniště nad Orlicí, 

proto ji můžeme považovat za páteřní trať okresu. Vlaky zde jezdí ve špičce až  

v půlhodinových, mimo špičku pak v hodinových intervalech.  

Téměř poloviční počet cestujících byl přepraven na trati 022 z Častolovic do 

Solnice, respektive Kvasin. Hlavním důvodem vytíženosti této trati je lokalizace 

okresního města Rychnova nad Kněžnou a zároveň nejdůležitějšího 

zaměstnavatele regionu v Kvasinách. Na druhé straně nejméně vytíženou tratí je 

bezpochyby trať z Dobrušky do Opočna, která je velmi krátká a díky tomu i neefektivní 

a prodělečná.  

 

Tabulka 4: Počet cestujících na jednotlivých železničních tratích v dubnu 2007 

číslo trati vedení trati počet cestujících 
021 Týniště n. Orl. - Častolovice - Potštejn 78 359 
022 Častolovice - Rychnov n. Kn. - Solnice 43 270 
026 Týniště n. Orl. - Opočno - Pohoří 27 979 
020 Týniště n. Orl. - Borohrádek - Čermná n. Orl. 19 198 
023 Doudleby n. Orl. - Vamberk - Rokytnice v Orl. h. 14 776 
028 Opočno - Dobruška 7 400 

Zdroje: Oredo 

 

6.2.1   INTENZITA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PODLE DOPRAVNÍ POLOHY OBCÍ 

 

Dopravní poloha obcí byla stejně jako v případě autobusové dopravy 

hodnocena prostřednictvím KDP, v tomto případě KDPŽ, při jehož konstrukci jsme 

uvažovali pouze vybavenost obcí železniční infrastrukturou (bližší konstrukce je 

popsána v Metodice).   

Při analýze závislosti počtu spojů na KDPŽ můžeme očekávat silnější pozitivní 

korelaci než v případě autobusové dopravy, neboť už samotná kategorizace tratí, na 

jejímž základě byl KDPŽ konstruován, vychází částečně i z vytíženosti jednotlivých tratí. 

Navíc jsme analýzu prováděli na velmi malém vzorku - počítali jsme pouze s obcemi, 

kterými železnice prochází. Přesto můžeme potvrdit hypotézu o silné pozitivní korelaci 

s hodnotou korelačního koeficientu 0,732. Nejvyšší frekvenci železniční dopravy tak 

můžeme odhalit v obcích ležících na hlavních tratích, často s rychlíkovým provozem, 

se snižující se významností trati pak dochází i k poklesu intenzity dopravy.  

Na druhou stranu nemůžeme prokázat negativní korelaci mezi počtem spojů a 

vzdušnou vzdáleností obce od příslušného střediska. Už v případě autobusové 
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dopravy byla negativní korelace velmi slabá (- 0,186), zde je takřka nulová (hodnota 

korelačního koeficientu je 0,023). Vlakové soupravy na takto krátkých tratích jezdí díky 

efektivnějšímu využití v drtivé většině případů z jedné konečné stanice až do druhé. 

Proto se počet spojů ve vzdálenějších obcích neliší od počtu spojů v obcích 

sousedících se střediskem. Pozitivní směr korelace je způsoben malým vzorkem dat 

s jedním odlehlým měřením v případě Borohrádku, který leží ve velké vzdálenosti od 

svého střediska, Hradce Králové.   

 

6.2.2   INTENZITA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PODLE POPULAČNÍ VELIKOSTI OBCÍ 

A POČTU VYJÍŽDĚJÍCÍCH 

 

Stejně jako u autobusové dopravy by i nabídka železniční dopravy měla 

za ideálního stavu reagovat na poptávku obyvatel. Pozitivní korelaci jsme však 

neobjevili ani v případě vztahu počtu spojů a populační velikosti (korelační koeficient    

-0,061) ani v případě vztahu počtu spojů a počtu vyjíždějících z obce (korelační 

koeficient prakticky nulový). Problémem je určitě již dříve zmiňovaný malý vzorek dat. 

Ve vzorku jsou navíc zahrnuty z větší části populačně slabé obce, vlak je přitom 

chápán spíše jako dopravní prostředek určený k přepravě vyššího počtu lidí, hlavně 

mezi populačně většími obcemi. Pokud již je vlaková souprava na trať vypravena, 

většinou jede pod označením osobní vlak a zastavuje ve všech stanicích a zastávkách, 

aniž by byl brán v potaz počet obyvatel, které by tento druh přepravy mohl využívat.  

Navíc se v případě železniční dopravy potýkáme s komplikovanější manipulací 

s intenzitou spojů. Všechny tratě v regionu jsou jednokolejné, omezený je i počet 

stanic, ve kterých se soupravy mohou křížit. V přestupních stanicích by také měla být 

zajištěna návaznost spojů, hlavně v případě napojení na dálkové spoje. Všechny tyto 

faktory ovlivňují frekvenci spojů ve větší míře než samotný počet potenciálních 

uživatelů.  

 

6.3   SHRNUTÍ INTENZITY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA RYCHNOVSKU  

 

Analytickým šetřením dat v předchozích kapitolách jsme potvrdili předpoklad, že 

frekvence spojů autobusové i železniční dopravy závisí na řadě faktorů. Pozitivní 

korelace byla u autobusové dopravy nejsilnější v případě závislosti na počtu 

vyjíždějících z obce, kdy korelační koeficient dosahoval hodnoty 0,629. Jen o něco 

málo slabší korelaci jsme zjistili při posuzování závislosti frekvence spojů na populační 

velikosti obce (0,603). Pokud však porovnáme počet spojů a relativní ukazatel podílu 

vyjíždějících z obce, zjistíme středně silnou negativní korelaci. Nejvyšší podíl obyvatel 
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totiž vyjíždí z obcí, které jsou populačně slabé. Z toho důvodu i velká hodnota tohoto 

ukazatele znamená v absolutních číslech pouze malý počet vyjíždějících obyvatel a 

díky tomu také malý počet potenciálních uživatelů veřejné dopravy.   

 

Tabulka 5: Korelace vybraných charakteristik obcí rychnovského okresu 

 
počet spojů 

veřejné 
dopravy 

počet 
vlakových 

spojů 

počet 
autobusových 

spojů 

KDP  0,639  0,507  0,337 

KDPŽ  0,720  0,732  0,282 

KDPS  0,564  0,202  0,392 

počet vyjíždějících  0,762  0,010  0,629 

počet obyvatel  0,734 -0,061  0,603 

podíl vyjíždějících -0,385 0,127 -0,315 

vzdušná vzdálenost od jádra -0,186  0,023 -0,186 

stupeň automobilizace -0,427 -0,137 -0,298 

podíl domácností s jedním a více 
automobily -0,193 -0,304 -0,024 

Zdroje: výpočty autora 

 

V případě železniční dopravy jsme signifikantní korelaci prokázali pouze 

v případě závislosti frekvence spojů na KDPŽ, už při konstrukci samotného ukazatele 

jsme však uvažovali vytíženost tratí, což se projevilo v hodnotě korelačního koeficientu 

(0,732). Při hledání závislosti intenzity železniční dopravy na ostatních použitých 

ukazatelích nebyla zjištěná pozitivní ani negativní korelace signifikantní.  

 

Při analýze souhrnné veřejné dopravy jsme prokázali závislost téměř na všech 

ukazatelích s výjimkou vzdušné vzdálenosti a podílu domácností s jedním a více 

automobily. Nejsilněji se přitom jeví závislost intenzity veřejné dopravy na počtu 

vyjíždějících obyvatel a populační velikosti obce. Můžeme tak dojít k závěru, že 

v obcích rychnovského okresu skutečně nabídka reaguje na poptávku obyvatel, aniž by 

hrál vliv faktor vzdálenosti obce od příslušného střediska. 

 

K podobným závěrům bychom došli i při interpretaci mapy 1. Můžeme si 

všimnout vyšší frekvence autobusových spojů u populačně větších obcí ležících při 
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některé z důležitých komunikací. Nejvíce je tento vliv zřejmý u silnice I/14. Naopak 

nejslabší obslužnost veřejnou dopravou bychom našli v celé východní části regionu. 

Jedná se o obce ležící v Orlických horách, často populačně slabé. Počty spojů v těchto 

obcích se pohybují v rozmezí 10 - 30.  

Výjimkou je Orlické Záhoří s 6 a Sněžné s 8 spoji denně. Orlické Záhoří leží 

v pravděpodobně nejperifernější části okresu přímo při hranicích s Polskem. Od 

ostatních obcí je jako jediná oddělena hlavním hřebenem Orlických hor, spojení 

s příslušným střediskem navíc zajišťuje pouze silnice III. třídy. Z obce vyjíždí i nejmenší 

procento obyvatel - na takto malou obec (211 obyvatel) podprůměrných 19 %, na což 

pravděpodobně reaguje i nabídka spojů. Jedná se navíc o jedinou obec z celého 

okresu, kde více než polovinu vyjíždějících tvoří žáci, studenti a učni.   

Opačnou výjimku tvoří Skuhrov nad Bělou s 44 spoji denně ležící spíše už 

v podhůří Orlických hor (průměrná nadmořská výška 379 m n. m.). Populačně poměrně 

velkou obcí (1 034 obyvatel) prochází silnice II. třídy, která se ve vedlejší obci napojuje 

na komunikaci I/14.  

V mapě 1 si také můžeme všimnout dříve zmiňované obce Lupenice ležící při 

silnici I/14 mezi Vamberkem a Rychnovem nad Kněžnou s celkově nejvyšší intenzitou 

autobusové dopravy (113 spojů denně). Při vztažení tohoto údaje k populační velikosti 

bychom dostali extrémní hodnotu 47 spojů na 100 obyvatel. Dále můžeme rozeznat 

jasný trend velké nabídky autobusových spojů ve větších obcích, zejména ve 

střediscích příslušných mikroregionů. Intenzita však nedosahuje tak vysokých hodnot 

jako v případě obce Lupenice.  

Střediskem vlastního mikroregionu je i Týniště nad Orlicí, přesto zde zjišťujeme 

malou frekvenci autobusových spojů. Nejvíce obyvatel z Týniště vyjíždí do zaměstnání 

do Hradce Králové, kam vede elektrifikovaná trať s výhodným železničním spojením 

(vlak jede každých 30 minut, celkem 54 spojů denně). Proto při spojení těchto měst 

plní autobus pouze doplňkovou funkci - 23 autobusových spojů denně. 

 

Týniště také plní funkci hlavního železničního uzlu v celém okresu, díky tomu je 

převážná část vyjížďky i dojížďky obyvatel z okolních obcí obsloužena právě železniční 

dopravou. Jak vidíme u většiny obcí v jihozápadní části okresu, nadpoloviční nabídka 

spojů veřejné dopravy je tvořena železniční dopravou. Výraznou převahu železničních 

spojů potom identifikujeme u 3 obcí ležící na trati 020 z Týniště do Chocně - Žďáru nad 

Orlicí spádujícího do Týniště, Borohrádku spádujícího do Hradce Králové a Čermné 

nad Orlicí, jež spáduje do Chocně. Na příkladu těchto 3 obcí tedy můžeme jasně 

dokázat souvislost dojížďkového chování obyvatel a dopravní dostupnosti. Většina 

obyvatel zde spáduje po hlavních dopravních osách, častěji i do vzdálenějších měst.  
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Železniční tratí jsou spojena i města Dobruška a Opočno, které propojují i 

vzájemně nejsilnější proudy pracovní vyjížďky. Frekvence železniční dopravy mezi nimi 

je ale velmi slabá, neboť nádraží v Opočně leží ve vzdálenosti 2 km od centra města. 

Vlakového spojení tak využívá pouze malá část obyvatel, trať je díky tomu neefektivní. 

 

Více než dvě třetiny obcí jsou však zcela odkázány na autobusovou dopravu. 

Jejich nabídka je přizpůsobena hlavní poptávce obyvatel, ve většině obcí jsme nalezli 

spoje na začátky pravidelných směn (ranní od 6 hodin a odpolední od 14 hodin) nebo 

ranní a odpolední školní spoje. Problémem se na druhé straně stává malá nabídka 

dopoledních spojů pro nepracující obyvatele a večerních spojů. Odjezd posledního 

spoje vyjíždějícího z jádra mikroregionu do obcí ve svém zázemí jsme zaznamenali 

okolo 20. hodiny, v případě autobusového spoje se často jednalo o okružní linku 

obsluhující najednou několik sídel, případně obcí.  

 

Zajímavou novinkou se stalo zavedení služby RADIOBUS na konci roku 2004. 

RADIOBUS je v cílové stanici připraven vyjet v čas uvedený v příslušném jízdním řádu 

v pracovní dny i o víkendu na základě objednávky zákazníkem. Ve večerních 

hodinách je potom RADIOBUS přistaven na železniční stanici v Rychnově nad 

Kněžnou pro rozvoz cestujících od přijíždějících vlaků. RADIOBUS je doplňkovou 

službou MHD, zprostředkovává tedy spojení v rámci Rychnova nad Kněžnou a do obcí 

Lukavice, Jahodov a Vamberk. RADIOBUS je jedním z možných řešení finanční 

ztrátovosti nepravidelně vytížených spojů, proto lze jeho zavedení doporučit i dalším 

oblastem Česka, které se s tímto problémem potýkají.  

Kromě RADIOBUSU v regionu funguje i služba letních cyklobusů a zimních 

skibusů, která v obou případech zajišťuje spojení větších měst, ve kterých navazují na 

vlakové spoje, s cílovými zastávkami v turisticky vyhledávaných oblastech Orlických 

hor. 
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Mapa 1: Intenzita veřejné dopravy v okrese Rychnov nad Kněžnou v roce 2008 
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7   AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 

 

Individuální automobilová doprava je v mnoha ohledech časově nejméně 

náročným typem dopravy ve venkovských oblastech. V řadě obcí se zároveň stává 

prakticky jediným možným způsobem dopravy za prací a příslušnými službami 

lokalizovanými ve větších centrech. Proto můžeme očekávat vyšší stupeň 

automobilizace v menších obcích, které nejsou dostatečně obslouženy veřejnou 

linkovou dopravou.  

Intenzitu automobilové dopravy jsme hodnotili pomocí dvou ukazatelů. Prvním 

z nich je podíl domácností vybavených alespoň jedním osobním automobilem, který 

vychází z cenzu 2001. Druhým je stupeň automobilizace obcí čerpající data 

z Centrálního registru vozidel Ministerstva vnitra ČR.  

I přes časový rozestup sběru jednotlivých dat můžeme mezi těmito ukazateli 

očekávat silnou pozitivní korelaci, jíž si všimneme i v grafu 4. Hodnota korelačního 

koeficientu je však 0,533, což svědčí pouze o středně silné závislosti.  

 

Graf 4: Vztah stupně automobilizace obcí a vybavenosti domácností osobními 
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Zdroj: výpočty autora 
 

 
V tabulce 6 vidíme korelace jednotlivých ukazatelů pro obce v rychnovském 

okresu. Všeobecně větší závislost jsme prokázali při využití ukazatele stupeň 

automobilizace, ve všech případech se však jedná maximálně o středně silnou 

korelaci, pozitivní i negativní. Můžeme ale potvrdit hypotézu, že největší stupeň 

automobilizace najdeme v periferně ležících obcích s nevýhodnou dopravní polohou, 

hodnocenou pomocí ukazatele KDP. Negativní korelaci zjišťujeme i v případě závislosti 
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stupně automobilizace a počtu obyvatel, což opět potvrzuje naši hypotézu o důležitosti 

individuální automobilové dopravy v populačně menších obcích. Slabší je potom 

závislost na intenzitě veřejné dopravy, samotná vzdálenost obcí od příslušného 

střediska podle našich výpočtů nehraje prakticky žádnou roli.  

 

Tabulka 6: Korelace intenzity individuální automobilové dopravy a vybraných 

charakteristik obcí okresu Rychnov nad Kněžnou 

 počet spojů KDP počet 
obyvatel 

vzdálenost obce 
od střediska 

stupeň 
automobilizace -0,427 -0,585 -0,568 -0,007 

podíl domácností 
s jedním a více 

automobily 
-0,193 -0,410 -0,301 -0,099 

Zdroje: výpočty autora 

 

V případě ukazatele vybavenosti domácností osobními automobily jsme zjistili 

nejvyšší závislost na dopravní poloze obcí, celkově však hodnoty korelačních 

koeficientů dosahují poměrně nízkých hodnot.  

Jasně jsme tak prokázali, že perifernost nebo naopak exponovanost obce, 

související s její dopravní polohou nebo populační velikostí, je jen jedním z faktorů 

ovlivňujících obyvatele při rozhodování o koupi osobního automobilu. Důležitou roli zde 

hraje i životní úroveň obyvatel a všeobecně jejich demografické a socioekonomické 

charakteristiky.  

Původně jsme předpokládali nejvyšší stupeň automobilizace v periferně 

položených obcích. Této charakteristice by odpovídaly všechny obce ležící ve východní 

části okresu v Orlických horách. V mapě 2 ale vidíme, že v těchto obcích dosahuje 

stupeň automobilizace nanejvýš průměrných hodnot, a to i přes nízkou intenzitu 

veřejné dopravy. Na druhé straně stupeň automobilizace ve všech větších centrech 

okresu dosahuje podprůměrných hodnot, což je v souladu s naší hypotézou. Absolutně 

nejnižší stupeň automobilizace jsme zjistili v Týništi nad Orlicí, které má ze všech obcí 

regionu nejvýhodnější železniční polohu.  

Naopak vysoký stupeň automobilizace mají obce ležící v různých částech 

regionu, ve většině případů se však jedná o obce s nízkým počtem obyvatel (méně než 

300) ležící mimo hlavní dopravní osy (hodnota KDP menší než 5). Výjimku tvoří Bílý 

Újezd s 616 obyvateli, jímž prochází silnice první třídy I/14.  
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Mapa 2: Stupeň automobilizace obcí okresu Rychnov nad Kněžnou k 1. 1. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: ČSÚ 
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              MVČR 
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8   HODNOCENÍ VYJÍŽĎKY OBYVATEL V REGIONU 

 

Při analýze preferencí obyvatel při výběru jednotlivého dopravního prostředku 

vycházíme opět z  cenzu 2001. Data, která jsme měli k dispozici, bohužel nejsou úplná 

a umožňují nám rozdělit ukazatel použitého dopravního prostředku do pouhých 4 

kategorií - vlak, autobus, auto a ostatní. Přičemž kategorie ostatní zahrnuje zbylé 

dopravní prostředky - motocykl, kolo, jiný i žádný, kombinace předchozích modů 

(například vlak a MHD) i hodnotu nezjištěno. Můžeme tedy očekávat jistý vliv na 

výsledek naší analýzy, zkreslení by ale mělo být u většiny obcí podobné.  

Musíme zde upozornit ještě na jeden problém spojený s použitými daty. 

Zatímco data týkající se ukazatele vyjížďka obyvatel vychází z cenzu 2001, pro ostatní 

ukazatele (KDP, počet spojů, stupeň automobilizace) jsme data zjišťovali k letošnímu 

roku. Dojde tak opět ke zkreslení výsledků analýzy, v ideálním případě stejném pro 

všechny zahrnuté obce. 

  

8.1   VYJÍŽĎKA VEŘEJNOU DOPRAVOU  

 

V roce 2001 byla situace ve veřejné dopravě na Rychnovsku velice odlišná od 

té dnešní. Hlavní změny souvisely především s přenesením kompetencí v zajišťování 

veřejné dopravy na kraje a pozdějším zavedením IDS IREDO. Díky tomu se 

podstatným způsobem zvýšila kvalita obslužnosti ve všech obcích. Můžeme tak 

částečně předpokládat odliv cestujících z individuální automobilové dopravy ve 

prospěch veřejné dopravy.  

 

8.1.1   VYJÍŽĎKA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVOU 

 

V mapě 3 můžeme vidět preference obyvatel jednotlivých obcí týkající se 

použitého dopravního prostředku při vyjížďce do zaměstnání a škol. Všimneme si, že 

v nadpoloviční většině obcí alespoň jeden obyvatel využívá k dojížďce do zaměstnání 

a škol vlaku, přičemž na železniční trať je napojena pouze třetina obcí.  

Absolutně nejvyšší podíl obyvatel využívajících vlakové spojení k dojížďce 

najdeme v Týništi nad Orlicí. Zejména v porovnání s ostatními dopravními prostředky je 

zde zřejmá převaha dráhy v preferencích obyvatel. Právě výhodná železniční poloha 

ovlivňuje dopravní dostupnost obyvatel, kteří za prací spádují až do 34 kilometrů 

vzdáleného Hradce Králové. Celkem v sedmi obcích využívá vlak k dojížďce více než 

čtvrtina zdejších obyvatel.  
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Na využití vlaku jako dopravního prostředku se můžeme podívat i z pohledu 

jednotlivých tratí. Nejdůležitější osou se z hlediska veřejné dopravy stává trať 020 

Hradec Králové - Choceň, neboť ve všech obcích, které v rychnovském okrese protíná, 

využívá vlaku jako dopravního prostředku minimálně čtvrtina vyjíždějících obyvatel. 

Velký vliv na výběr dopravního prostředku při dojížďce do zaměstnání má i 

nejvytíženější trať v regionu 021. Souběžně s touto tratí však vede silnice I/11, která 

rovněž zajišťuje poměrně rychlé a pohodlné spojení pro cestu do zaměstnání.  

 

Mapa 3: Dopravní prostředek použitý při vyjížďce obyvatel z obcí okresu Rychnov nad 

Kněžnou v roce 2001 

 

Dříve jsme zmiňovali, že podstatný podíl v dojížďce vlakem zjišťujeme i u obcí, 

které bezprostředně neleží na žádné z drah. Jedná se ale o obce, které od nejbližší 

vlakové zastávky dělí přijatelná vzdálenost okolo 3 kilometrů, jak můžeme vidět na 

příkladu Olešnice (téměř 20 % vyjíždějících vlakem) nebo Albrechtic nad Orlicí (14 % 

vyjíždějících vlakem). Kraj obou obcí leží od nejbližší zastávky méně než 2 kilometry.  
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Na druhé straně zjistíme v sedmi obcích se začleněnou vlakovou stanicí 

poměrně malý podíl vyjíždějících vlakem (méně než 10 %). Jednou z nich je Vamberk, 

těžící z výhodné silniční polohy, když leží na křižovatce dvou silnic první třídy I/11 a 

I/14. To spolu s dalšími faktory, populační velikostí a blízkostí Rychnova nad Kněžnou, 

zaručuje městu dostatečnou obslužnost autobusovou dopravou. Další takovou obcí je 

Záměl. Většina zdejších obyvatel vyjíždí do sousedního Vamberku, kam však nevede 

přímá železniční trať, z čehož vyplývá vysoký podíl vyjíždějících autobusem a autem. 

Obec Rybná nad Zdobnicí zase leží přímo na silnici I/11, která ji spojuje s příslušným 

střediskem, Vamberkem, zatímco vlakové nádraží je umístěno poměrně daleko od 

centra obce. Případ Dobrušky a Opočna jsme diskutovali již dříve. Malá frekvence 

spojů a velká vzdálenost opočenského nádraží od centra města odrazuje mnoho 

obyvatel od většího využití tohoto druhu dopravy. Konečně extrémní je situace u obce 

Solnice, která ač leží přímo na dráze, nevyužívá vlaku při dojížďce obyvatelstva 

ani jedním procentem. Opět se v jejím případě projeví výhodná dopravní poloha na 

silnici první třídy, tentokrát I/14, díky níž je zaručena rychlá a dostatečná obslužnost 

autobusovou dopravou nebo individuální automobilovou dopravou.  

 

8.1.2   VYJÍŽĎKA AUTOBUSOVOU DOPRAVOU  

 

Právě velké množství autobusových spojů jedoucích mezi Dobruškou a 

Rychnovem nad Kněžnou po silnici I/14 se projeví v převaze podílu obyvatel 

vyjíždějících autobusem z obcí ležících na této komunikaci. Nejvyšší podíl obyvatel 

využívajících autobusu při dojížďce za prací potom nalezneme v obcích ležících 

v Orlických horách v severovýchodní části regionu, a to často i přes nízkou frekvenci 

spojů. Kvůli absenci pracovních příležitostí v místě ale obyvatelům nezbývá nic jiného 

než za prací dojíždět do vzdálenějších center, a to buď vlastním automobilem - míra 

automobilizace těchto obcí však není příliš vysoká - nebo zmíněným autobusem.  

 

8.2   VYJÍŽĎKA INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVOU DOPRAVOU 

 

Nejvyšší podíl ale patří obyvatelstvu využívajícímu osobní automobilovou 

dopravu. Projevuje se zde trend 90. let znamenající odliv osob z veřejné ve 

prospěch individuální dopravy. Ve třech obcích - Dobřany, Jahodov a Proruby 

dosahuje podíl obyvatel vyjíždějících autem dokonce více než 50 %. Jedná se o 

populačně malé obce (okolo 100 obyvatel) ležící maximálně na silnicích třetích tříd 

(hodnota KDPS menší než 3), čímž je dána i nízká intenzita veřejné dopravy a nutnost 

využívat individuální osobní dopravu. Alespoň 40% podíl obyvatel vyjíždějících do 



 44 

zaměstnání a škol autem najdeme v dalších 15 obcích okresu. I v jejich případě se 

jedná o populačně malé obce s (až na výjimku v podobě Bílého Újezdu) nízkou 

hodnotou KDPS a tím pádem i nízkou frekvencí autobusové dopravy. Naopak v obcích, 

které se mohou spolehnout na obslužnost železniční dopravou, využívá automobil jen 

malý podíl vyjíždějících obyvatel.  

 

8.3 PODMIŇUJÍCÍ FAKTORY VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK OBCÍ A 

POUŽITÉHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU 

 

V tabulce 7 si můžeme všimnout, jaká je souvislost mezi jednotlivými ukazateli 

a použitým dopravním prostředkem. Obecně nejvyšší hodnoty Spearmanova 

korelačního koeficientu vycházejí v případě železniční dopravy. Závislost mezi 

dojížďkou vlakem a hodnotami vybraných ukazatelů jsme na 99% hladině spolehlivosti 

prokázali vždy s jedinou výjimkou v případě ukazatele týkajícího se počtu 

autobusových spojů. Samozřejmě nejsilnější pozitivní korelace nám vyšla u závislosti 

využití vlaku na intenzitě železniční dopravy a zároveň samotné vybavenosti železniční 

infrastrukturou. Tím se nám potvrzují výsledky, jichž jsme si všímali už při interpretace 

mapy 3, totiž že největší podíl obyvatel vyjíždějících vlakem je v obcích ležících při 

dvou nejvytíženějších tratích regionu.  

 

Tabulka 7: Korelace vybraných charakteristik obcí a použitého dopravního prostředku 

při vyjížďce obyvatel 

použitý dopravní prostředek 
 

vlak autobus automobil 
KDP  0,456 0,092 -0,342 

 KDPŽ  0,741 -0,165 -0,422  
 KDPS  0,320 0,190 -0,260 

počet spojů veřejné dopravy  0,513 0,052 -0,223 
počet vlakových spojů 0,741 -0,178 -0,425 

počet autobusových spojů 0,131 0,320 0,006 
stupeň automobilizace  -0,453 -0,087 0,336 

podíl domácností s jedním a více automobily -0,367 0,039 0,329 
počet obyvatel 0,500 0,200 -0,239 

Zdroje: výpočty autora 

 

Objevila se také souvislost mezi využitím železniční dopravy a populační 

velikostí obce ve směru pozitivní korelace. Poměrně vysoká hodnota korelačního 

koeficientu je dána skutečností, že železniční trať prochází všemi populačně většími 

obcemi regionu. Všeobecně můžeme vlak označit za velkokapacitní dopravní 



 45 

prostředek, proto železniční trať spojuje hlavně hierarchicky výše postavená centra, 

s čímž souvisí i jejich výraznější populační velikost1.  

Naopak signifikantní negativní korelaci jsme zjistili u závislosti mezi vlakovou 

vyjížďkou a stupněm automobilizace (případně vybaveností domácností automobily) 

v obcích. Je však těžké odhadnout, zda automobilizace má vliv na obyvatele při volbě 

dopravního prostředku nebo zda se nedostatečná intenzita železniční dopravy odrazí 

ve větší automobilizaci obyvatel.  

Využití ostatních dopravních prostředků již není tak citlivé na hodnoty 

jednotlivých ukazatelů. Jako signifikantní se projevila v případě autobusové vyjížďky 

pouze pozitivní korelace mezi podílem obyvatel využívajícím právě tento dopravní 

prostředek a intenzitou autobusové dopravy. Jedná se ale opět o oboustranný vztah. 

Lepší obslužnost autobusovou dopravou přiláká obyvatele, kteří by jinak využili třeba 

individuální automobilovou dopravu. Na druhé straně větší poptávka obyvatel po 

autobusové dopravě ovlivní rozhodnutí organizátora veřejné dopravy o zavedení 

nového spoje.  

Prokázali jsme také závislost individuální automobilové dopravy a frekvence 

vlakových spojů i samotné železniční polohy obce ve směru negativní korelace. Vlak 

jsme již dříve označili za velkokapacitní dopravní prostředek zajišťující spolehlivou, 

rychlou a pohodlnou přepravu obyvatel. Z toho důvodu existence železničního spojení 

může ovlivnit dojížďkové chování obyvatel a přimět je k opuštění individuální osobní 

dopravy ve prospěch veřejné železniční dopravy.  

Pozitivní korelace byla signifikantní i v případě závislosti podílu vyjíždějících 

autem a stupněm automobilizace (případně vybaveností domácností osobním 

automobilem). Ukazuje se tak, že velká část obyvatel zřejmě vlastní automobil právě 

za účelem dopravy do zaměstnání. Na druhé straně středně silná závislost svědčí o 

existenci dalších faktorů kromě dopravní dostupnosti, které ovlivňují stupeň 

automobilizace. 

Jak jsme již naznačili v úvodu kapitoly, v současnosti můžeme na území 

Rychnovska očekávat možná spíše trend návratu obyvatel k dobře organizované 

veřejné dopravě, dopad změn zavedení IDS IREDO ale budeme moci posoudit až při 

dalším cenzu 2011.  

 
 

1 Předpoklad rozdílné vybavenosti železniční infrastrukturou jsme potvrdili i aplikací dvouvýběrového t-testu. Vstupní 

hypotéza byla následující: Vybavenost železniční infrastrukturou - neboli velikost KDPŽ se bude lišit v obcích populačně 

malých (500 a méně obyvatel) a populačně větších (501 a více obyvatel). Nulovou hypotézu o rovnosti KDPŽ jsme 

zamítli na 99% hladině spolehlivosti, čímž se nám potvrdila hypotéza vstupní.   
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9   VÝZNAM ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V REGIONU 

 

V předchozí kapitole jsme zjistili preference obyvatel týkající se použitého 

dopravního prostředku při vyjížďce do zaměstnání a škol. Ukázalo se, že železniční 

dopravy v regionu využívalo více než 11 % vyjíždějících obyvatel. Díky tomu je 

Rychnov nad Kněžnou desátým okresem Česka s nejvyšším podílem železniční 

dopravy použité při pravidelné vyjížďce obyvatel. V tabulce 8 můžeme vidět právě 

zmíněných deset okresů s nejvyšším podílem obyvatel vyjíždějících do zaměstnání a 

škol vlakem. Všemi okresy, s výjimkou Frýdku-Místku a právě Rychnova nad Kněžnou 

prochází elektrifikované tratě nadregionálního významu, ve většině případů se jedná 

přímo o jeden z koridorů. Pro srovnání, v celém Česku využívá železniční dopravu 

pouze necelých 8 % dojíždějících obyvatel, o něco příznivější je situace 

v Královéhradeckém kraji - asi 8,2 %, což jej řadí na průměrnou pátou pozici mezi kraji.  

 

Tabulka 8: Okresy Česka s nejvyšším podílem obyvatel dojíždějících vlakem 

 okres počet 
vyjíždějících  

počet vyjíždějících 
vlakem 

podíl vyjíždějících 
vlakem (%) 

1. Nymburk 28 194 4 841 17,17 
2. Kolín 31 013 5 306 17,11 
3. Plzeň-jih 25 809 3 611 13,99 
4. Ústí nad Orlicí 38 205 4 918 12,87 
5. Litoměřice 33 312 3 942 11,83 
6. Břeclav 35 739 4 155 11,63 
7. Přerov 35 025 3 951 11,28 
8. Frýdek-Místek 65 516 7 330 11,19 
9. Olomouc 50 602 5 621 11,11 

10. Rychnov n. Kn. 25 253 2 800 11,09 
Zdroje: ČSÚ 

 

Rychnovským regionem prochází jediná významnější trať 021, u které bychom 

mohli hovořit o více než jen regionálním významu. Přesto vidíme, že zdejší obyvatelé 

jsou více než nakloněni cestování vlakem jako pohodlnějším a často i rychlejším 

dopravním prostředkem. U obcí, které mají s příslušným střediskem přímé železniční i 

autobusové spojení, byla rychlejší dostupnost železniční dopravou zjištěna v téměř     

70 % případů. Pozitivní vliv zavedeného železničního spojení na dojížďkové chování 

obyvatel přitom odhalili ve svých analýzách již Marada (2003) nebo Květoň (2007). 

Navíc zde musíme zdůraznit, že daná data jsou platná k roku 2001, kdy 

nabídka spojů ne ještě ideálně reagovala na poptávku obyvatel. Až integrace 

dopravního systému v roce 2006 zaručila lepší návaznost a pravidelnost v taktu spojů, 

zároveň i zvýšenou frekvenci spojů. Následné zavedení jednotného tarifního systému 
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sjednotilo přepravní cenu autobusové a železniční dopravy, což znamenalo poměrně 

výrazný pokles ceny jednoduchých vlakových jízdenek. Z těchto důvodů můžeme 

předpokládat, že cestování vlakem se stalo pro obyvatele rychnovského okresu ještě 

atraktivnějším. Železniční doprava je tak v regionu významnou složkou veřejné 

dopravy, zároveň je však i výrazným konkurentem individuální automobilové dopravy.  

 

9.1   PROJEKT DRÁHY ORLICKÝCH HOR 

 

Se snahou o zpřístupnění železniční dopravy ještě většímu počtu obyvatel a 

zavedení nového systému tratí i do hůře přístupných horských obcí rychnovského 

okresu, které se často potýkají se zhoršenou dopravní obslužností, přichází v roce 

2005 iniciátor projektu DOR Petr Tejkl. První návrh na výstavbu lokálních železničních 

tratí, které by propojily obce ležící v Orlických horách, se přitom objevil již na začátku 

20. století. V obrázku 3 můžeme vidět plánované trasování celkem 69 km nových tratí, 

které by napojením na stávající síť regionálních tratí vytvořili jakousi okružní trasu.  

 

Obrázek 3: Plánované vedení nových železničních tratí v Orlických horách  

  
Zdroj: DOH 
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V současnosti se stále zpracovává Studie proveditelnosti celého projektu, 

v případě jejího pozitivního výsledku doufají organizátoři v realizaci první etapy stavby 

již v roce 2010. Odhadované náklady na vybudování nového systému tratí činí asi 3,5 

miliardy korun, které by z velké části měly krýt finance z fondů Evropské unie.  

Občanské sdružení DOH se snaží získat pro uvažovaný projekt podporu 

místních obcí, jejich obyvatel i ostatních sdružení, kterých by se výstavba 

bezprostředně dotýkala. Podporu již vyjádřily například Svazek obcí Orlických hor, 

Svazek obcí Rychnovsko, Škoda Auto Kvasiny, lyžařské areály – Říčky, Deštné, 

Olešnice nebo odbor dopravy Královéhradeckého kraje). Na druhé straně existuje i 

řada odpůrců výstavby trati, mezi ně patří i správa CHKO Orlické hory nebo obce 

Sedloňov a Kounov.  

Hlavním argumentem výstavby tratí je pozice Rychnovska jako pohraničního 

periferního regionu, který se potýká s řadou s tím souvisejících problémů (pokles počtu 

obyvatel - hlavně odliv mladých obyvatel, omezená nabídka pracovních příležitostí, 

nízká hustota osídlení, vysoká míra nezaměstnanosti atd.). Žádnou z těchto 

charakteristik však autoři projektu nedokládají konkrétními čísly. Při hlubší analýze 

naopak zjišťujeme poměrně nízkou míru nezaměstnanosti ve všech regionech ORP na 

Rychnovsku. V grafu 5 dokonce vidíme, že okres Rychnov nad Kněžnou se může 

prokázat nejnižší mírou nezaměstnanosti v posledních několika letech.  

 

Graf 5: Míra nezaměstnanosti v okresech Královéhradeckého kraje 2001 - 2006 

0

2

4

6

8

10

12

Trutnov Jičín Náchod Hradec Králové Rychnov n. Kn. Královéhrad.
kraj

2001

2002

2003

2004

2005

2006

 
Zdroje: ČSÚ 

 

Dokonce i při pohledu na míru nezaměstnanosti v obcích, kterých se výstavba 

trati bezprostředně týká, zjišťujeme v jejich nadpoloviční většině podprůměrné hodnoty 

(při srovnání s celým krajem).  

Vyvrátit se nám podařilo i tvrzení o odlivu obyvatel. V grafu 6 vidíme, až na 

jediný rok 2004, kladné migrační saldo rychnovského okresu, které zároveň přispívá i 

k růstu počtu obyvatel.  
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Graf 6: Migrační saldo okresu Rychnov nad Kněžnou 2002 - 2007 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroje: ČSÚ 

 

Autoři navíc argumentují potřebou přilákat do této oblasti nové investory a 

zaměstnavatele. Zůstává však otázkou, zda je žádoucí v zachovalé krajině chráněného 

krajinného území stavět nové výrobní závody, nebo se spíš orientovat na cestovní 

ruch, pro jehož rozvoj má region Orlických hor vysoký potenciál.  

Na druhé straně by právě i nové spojení mohlo do hor přilákat větší množství 

turistů, kteří by uvítali lepší dopravní dostupnost do cílových lokalit. Stejné obslužné 

funkce ale může vykonávat i autobus, který je pro dopravu mezi menšími obcemi přece 

jen finančně výhodnější. Navíc železnici není možné zavést do všech míst, musela by 

být zajištěna návaznost autobusových spojů na příslušných nádražích a zastávkách. 

Splnila by ale roli rychlého, spolehlivého a pohodlného dopravního prostředku, neboť 

technický stav silničních komunikací v regionu je špatný a vyžaduje nákladné opravy a 

údržbu. Ta by však byla nutná i v případě realizace projektu, který by tak nepřinesl 

žádné uvažované úspory.  

Posledním velkým argumentem obhájců projektu je ochrana životního prostředí, 

vlak zde obhajují jako ekologicky šetrnější způsob dopravy. U plánovaných tratí se 

však nepočítá s elektrifikací, pouze zavedením moderních vozidel s pohonem 

stlačeným zemním plynem. Tedy podobným, jaký již dnes využívají některé autobusy 

MHD. Proč by ale veřejnou dopravu nemohly zajistit rovnou zmíněné autobusy, jejichž 

spotřeba by byla jistě o něco vyšší, nevyžadovaly by však výstavbu nového kolejového 

vedení. Právě samotná výstavba je svým zásahem do krajiny v rozporu s představou o 

ekologickém způsobu dopravy. Trať by procházela územím CHKO a měla by negativní 

dopady na místní biokoridory i vegetační kryt, nemluvě o celkovém zásahu do 

krajinného rázu Orlických hor.  
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10   ZÁVĚR 

 

Okres Rychnov nad Kněžnou je jedním z okresů s nejvyšším podílem obyvatel 

vyjíždějících do zaměstnání a škol (32 % - 15. místo). Proto je v jeho případě téma 

dopravní dostupnosti velice důležité. Pro zvýšení atraktivity regionu a vytvoření 

srovnatelných příležitostí pro všechny jeho obyvatele je nezbytné zajistit odpovídající 

mobilitu lidí, a to i správnou organizací veřejné dopravy.   

Ve své práci jsme se proto zaměřili na analýzu nabídky veřejné dopravy a 

poptávky obyvatel po jednotlivých jejích typech. Pomocí provedených analýz jsme 

mohli dojít k několika důležitým závěrům. Především můžeme říci, že jsme víceméně 

prokázali platnost všech vstupních hypotéz.  

V první hypotéze jsme předpokládali lepší dopravní obslužnost v obcích 

s výhodnější dopravní polohou. Prokázat se nám podařilo pozitivní korelaci mezi 

intenzitou veřejné dopravy a koeficientem dopravní polohy, který zohledňuje 

vybavenost obcí silniční a železniční infrastrukturou. To znamená, že jsme zjistili vyšší 

počet spojů v obcích, jež leží na některé z hlavních silničních nebo železničních 

komunikací procházejících regionem. Na druhé straně se v naší analýze neuplatnil 

faktor vzdálenosti obce od střediska, a to zejména v případě železniční dopravy. Díky 

tomu můžeme usuzovat, že autobusy a vlaky jsou organizovány na svých pravidelných 

linkách vytvořených tak, aby obsloužily najednou větší část území. U železniční 

dopravy je zároveň situace zkreslená krátkou délkou tratí s malým počtem zastávek. 

Právě skutečnost, že prakticky všechny vypravené vlakové soupravy obsluhují 

celou trať mezi konečnými stanicemi, způsobila rozdílnou míru závislosti intenzity 

autobusové a železniční dopravy na počtu vyjíždějících z obce a populační velikosti 

obce. Zatímco v případě železniční dopravy nebyl zjištěn žádný vliv výše zmíněných 

charakteristik na frekvenci spojů, u autobusové dopravy i u souhrnné veřejné dopravy 

jsme hypotézy 2 a 3 prokázali. Potvrdili jsme tak předpoklad, že nejlepší obslužnost 

veřejnou dopravou najdeme v obcích s nejvyšším počtem vyjíždějících a zároveň i 

nejvyšším počtem obyvatel. Ve většině případů se přitom jedná o tytéž obce. 

Prokázali jsme i hypotézu 4 o souvislosti mezi automobilizací obcí a jejich 

dalšími charakteristikami. Větší míru automobilizace jsme zjistili v obcích, které neleží 

na žádné významné komunikaci a mají tedy nižší hodnotu KDP, což poukazuje i na 

jejich horší dostupnost. Faktor dostupnosti veřejné dopravy se ale neprojevuje v tak 

výrazné míře, neboli intenzita veřejné dopravy má pouze středně silný vliv na míru 

automobilizace obcí. Vzdálenost obcí od větších středisek potom nemá žádný vliv. 

Díky tomu jsme v obcích ležících v Orlických horách, u kterých by se dala očekávat 
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nejvyšší míra automobilizace, zjistili pouze průměrné, často i podprůměrné hodnoty 

tohoto ukazatele. Potvrzuje se tak skutečnost, že míra automobilizace není ovlivněna 

pouze faktory spojenými s obslužností obce, ale také s demografickými a 

socioekonomickými charakteristikami obyvatelstva (výše příjmu, věkové složení, atd.). 

Přesto však obyvatelé okresu využívají k dojížďce do zaměstnání z velké části jako 

dopravní prostředek osobní automobil.  

Potvrdili jsme i poslední hypotézu vztahující se k podstatnému významu 

železniční dopravy při vyjížďce obyvatel do zaměstnání a škol. Podíl obyvatel 

využívajících k dopravě za prací a do škol vlaku dosáhl nadprůměrných hodnot při 

porovnání s Královéhradeckým krajem i celým Českem. Jak vidíme, železniční doprava 

je u obyvatel regionu velice oblíbená, a to i přes poměrně malou hustotu infrastruktury, 

což spolu s objemy přepravených lidí prokazuje význam vybudování nových tratí. Při 

takto rozsáhlém projektu, jakým jsou Dráhy Orlických hor, je však nutné zohlednit i 

ostatní faktory, které se stavby bezprostředně týkají. Nemusíme pochybovat, že by si 

nové spojení určitě našlo své uživatele, i podle Hansena (1995) nové komunikace 

indukují novou dopravu (Hansen 1995, cit v Pšenička 2007). Nedá se ale očekávat, že 

by výstavba nové okružní trasy po Orlických horách výrazně příznivým způsobem 

ovlivnila vytíženost místní silniční sítě.  Pokud budeme navíc uvažovat i nákladnost 

celého projektu a jeho podstatný zásah do místní krajiny, stane se realizace celého 

projektu velice diskutabilní.  
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Příloha 2: Vybrané charakteristiky obcí okresu Rychnov nad Kněžnou - část 1 

obec hlavní směr vyjížďky 
počet 

obyvatel 
vyjíždí 
celkem 

KDP KDPŽ KDPS 
počet spojů 

veřejné 
dopravy 

počet 
autobusových 

spojů 

počet 
vlakových 

spojů 
Albrechtice nad Orlicí Týniště nad Orlicí 990 485 5,5 0 5,5 15 15 0 

Bačetín Dobruška 383 203 7 0 7 15 15 0 
Bartošovice v Orl. horách Rokytnice v Orl. horách 218 88 7 0 7 11 11 0 

Bílý Újezd Rychnov nad Kněžnou 594 272 10 0 10 39 39 0 
Bohdašín Nové Město n. Met. 222 101 5 0 5 16 16 0 
Bolehošť Týniště nad Orlicí 529 196 11,5 4 7,5 39 9 30 

Borohrádek Hradec Králové 2 136 614 20 6 14 47 9 38 
Borovnice Kostelec nad Orlicí 371 187 2,5 0 2,5 21 21 0 

Bystré Dobruška 216 116 4,5 0 4,5 16 16 0 
Byzhradec Rychnov nad Kněžnou 224 136 3 0 3 15 15 0 
Častolovice Kostelec nad Orlicí 1 618 637 18 8 10 120 70 50 

Čermná nad Orlicí Choceň 996 417 14 6 8 34 8 26 
Černíkovice Rychnov nad Kněžnou 758 305 5 0 5 34 34 0 
České Meziříčí Opočno 1 567 424 5 0 5 27 27 0 

Čestice Kostelec nad Orlicí 492 241 16 6 10 72 35 37 
Deštné v Orl. horách Rychnov nad Kněžnou 611 137 8,5 0 8,5 15 15 0 

Dobré Dobruška 832 289 5 0 5 27 27 0 
Dobruška Opočno 7 181 1 681 18,5 1 18,5 85 71 14 
Dobřany Dobruška 105 51 2,5 0 2,5 12 12 0 

Doudleby nad Orlicí Vamberk 1 935 705 13,5 6 8,5 88 66 22 
Hřibiny-Ledská Kostelec nad Orlicí 291 161 3 0 3 16 16 0 

Chleny Kostelec nad Orlicí 236 105 2,5 0 2,5 23 23 0 
Chlístov Dobruška 95 54 3 0 3 7 7 0 
Jahodov Rychnov nad Kněžnou 80 51 2 0 2 8 8 0 
Janov Nové Město n. Met. 109 41 2,5 0 2,5 16 16 0 

Javornice Rychnov nad Kněžnou 876 357 3 0 3 52 52 0 
Jílovice Hradec Králové 250 148 5,5 0 5,5 18 18 0 

Kostelec nad Orlicí Rychnov nad Kněžnou 6 180 1 592 20,5 8 12,5 130 92 38 
Kostelecké Horky Choceň 143 77 3 0 3 6 6 0 



  

obec hlavní směr vyjížďky 
počet 

obyvatel 
vyjíždí 
celkem 

KDP KDPŽ KDPS 
počet spojů 

veřejné 
dopravy 

počet 
autobusových 

spojů 

počet 
vlakových 

spojů 
Kounov Dobruška 220 98 5 0 5 14 14 0 

Králova Lhota Opočno 198 92 6,5 0 6,5 15 15 0 
Krchleby Kostelec nad Orlicí 80 38 5 0 5 28 28 0 
Kvasiny Rychnov nad Kněžnou 1 311 476 7,5 2 7,5 72 58 14 
Ledce Hradec Králové 305 153 7 0 7 17 17 0 

Lhoty u Potštejna Vamberk 255 119 4,5 0 4,5 18 18 0 
Libel Rychnov nad Kněžnou 107 60 6 0 6 27 27 0 

Liberk Rychnov nad Kněžnou 699 341 2 0 2 26 26 0 
Lično Rychnov nad Kněžnou 566 263 6,5 0 6,5 52 52 0 

Lípa nad Orlicí Týniště nad Orlicí 428 200 16 6 10 63 28 35 
Lukavice Rychnov nad Kněžnou 518 252 2 0 2 33 33 0 
Lupenice Rychnov nad Kněžnou 241 126 2,5 0 8,5 113 113 0 

Mokré Opočno 164 78 3 0 3 16 16 0 
Nová Ves Týniště nad Orlicí 139 66 2,5 0 2,5 13 13 0 
Očelice Opočno 236 119 9 4 5 49 19 30 
Ohnišov Nové Město n. Met. 478 213 8 0 8 12 12 0 
Olešnice Rychnov nad Kněžnou 417 184 2,5 0 2,5 14 14 0 

Olešnice v Orl. horách Nový Hrádek 479 134 8 0 8 15 15 0 
Opočno Dobruška 3 138 828 10,5 5 6,5 85 71 14 

Orlické Záhoří Rokytnice v Orl. horách 211 40 4,5 0 4,5 6 6 0 
Osečnice Rychnov nad Kněžnou 279 113 3 0 3 11 11 0 

Pěčín Rokytnice v Orl. horách 490 235 7 2 7 42 29 13 
Podbřezí Dobruška 457 221 8,5 0 8,5 37 37 0 
Pohoří Dobruška 582 268 10 4 6 32 18 14 
Polom Vamberk 113 58 2 0 2 11 11 0 

Potštejn Vamberk 904 391 12 4 8 44 39 5 
Proruby Vamberk 52 30 3 0 3 12 12 0 

Přepychy Opočno 594 221 8 0 8 34 34 0 
Rohenice Opočno 203 110 6 0 6 13 13 0 

Rokytnice v Orl. horách Rychnov nad Kněžnou 2 513 591 7 1 7 40 28 12 



  

obec hlavní směr vyjížďky 
počet 

obyvatel 
vyjíždí 
celkem 

KDP KDPŽ KDPS 
počet spojů 

veřejné 
dopravy 

počet 
autobusových 

spojů 

počet 
vlakových 

spojů 
Rybná nad Zdobnicí Vamberk 435 168 9 2 9 39 25 14 

Rychnov nad Kněžnou Kvasiny 11 736 2 526 21 4 17 72 58 14 
Říčky v Orlických horách Rokytnice v Orl. horách 79 26 5 0 5 10 10 0 

Sedloňov Rychnov nad Kněžnou 262 125 6 0 6 17 17 0 
Semechnice Opočno 368 174 5 0 5 24 24 0 

Skuhrov nad Bělou Rychnov nad Kněžnou 1 034 305 8 0 8 44 44 0 
Slatina nad Zdobnicí Rychnov nad Kněžnou 797 284 4,5 2 4,5 42 31 11 

Sněžné Nový Hrádek 142 72 3 0 3 8 8 0 
Solnice Rychnov nad Kněžnou 2 085 758 15 2 13 97 83 14 

Svídnice Kostelec nad Orlicí 182 89 4,5 0 4,5 23 23 0 
Synkov-Slemeno Rychnov nad Kněžnou 376 206 9,5 4 5,5 50 10 40 

Trnov Opočno 640 296 5,5 0 5,5 24 24 0 
Třebešov Rychnov nad Kněžnou 236 125 3 0 3 26 26 0 
Tutleky Kostelec nad Orlicí 322 160 2,5 0 2,5 32 32 0 

Týniště nad Orlicí Hradec Králové 6 286 1 695 22,5 11 11,5 77 23 54 
Val Dobruška 287 143 5,5 0 5,5 24 24 0 

Vamberk Rychnov nad Kněžnou 4 815 1 279 16 2 16 128 111 17 
Voděrady Rychnov nad Kněžnou 638 258 6 0 6 31 31 0 

Vrbice Vamberk 130 72 2 0 2 16 16 0 
Vysoký Újezd Hradec Králové 65 28 3,5 0 3,5 20 20 0 

Záměl Vamberk 614 293 12 4 8 39 34 5 
Zdelov Kostelec nad Orlicí 194 95 2,5 0 2,5 10 10 0 

Zdobnice Rychnov nad Kněžnou 155 50 7 0 7 13 13 0 
Žďár nad Orlicí Týniště nad Orlicí 421 186 10,5 6 4,5 46 9 37 

Zdroje: ČSÚ, IDOS, ŘSD 
 
 

 

 



  

Příloha 3: Vybrané charakteristiky obcí okresu Rychnov nad Kněžnou - část 2 

vyjíždějící podle použitého dopravního prostředku (%) 
obec 

autobus vlak osobní 
automobil 

ostatní 
stupeň automobilizace 

podíl domácností s jedním        
a více automobily 

Albrechtice nad Orlicí 5,77 14,23 15,88 64,12 372,82 54,52 
Bačetín 29,06 0,49 31,03 39,41 431,12 69,47 

Bartošovice v Orlických horách 7,95 2,27 27,27 62,5 341,84 50,62 
Bílý Újezd 29,78 0 48,53 21,69 550,32 74,06 
Bohdašín 39,6 1,98 32,67 25,74 394,07 68,29 
Bolehošť 14,29 28,06 33,16 24,49 463,9 63,45 

Borohrádek 8,14 31,76 26,06 34,04 345,74 53,61 
Borovnice 26,74 2,67 31,02 39,57 440,44 65,94 

Bystré 24,14 0 44,83 31,03 547,83 68,18 
Byzhradec 23,53 0 42,65 33,82 478,26 70,51 
Častolovice 22,45 27 28,89 21,66 373,63 58,57 

Čermná nad Orlicí 3,36 27,34 26,38 42,93 429,97 62,1 
Černíkovice 34,75 1,31 44,59 19,34 478,52 69,04 
České Meziříčí 31,84 2,83 33,25 32,08 405,41 62,39 

Čestice 12,03 30,29 31,54 26,14 370,24 67,47 
Deštné v Orlických horách 31,39 0 27,74 40,88 427,38 62,32 

Dobré 29,41 0,35 47,75 22,49 407,58 71,8 
Dobruška 34,32 4,05 35,93 25,7 379,12 60,71 
Dobřany 23,53 0 52,94 23,53 515,63 72,5 

Doudleby nad Orlicí 32,48 13,9 36,03 17,59 356,51 53,9 
Hřibiny-Ledská 13,04 4,97 40,37 41,61 445,75 78,64 

Chleny 28,57 2,86 36,19 32,38 406,78 70,83 
Chlístov 18,52 0 11,11 70,37 505,75 77,78 
Jahodov 25,49 0 58,82 15,69 511,63 77,78 

Janov 24,39 0 46,34 29,27 500 57,78 
Javornice 35,57 3,64 43,7 17,09 429,2 60,52 
Jílovice 25,68 2,03 34,46 37,84 386,76 65,48 

Kostelec nad Orlicí 29,27 18,84 31,16 20,73 363,87 53,96 
Kostelecké Horky 15,58 3,9 44,16 36,36 402,88 69,57 



  

vyjíždějící podle použitého dopravního prostředku (%) 
obec 

autobus vlak osobní 
automobil 

ostatní 
stupeň automobilizace 

podíl domácností s jedním        
a více automobily 

Kounov 24,49 1,02 34,69 39,8 473,25 57,14 
Králova Lhota 29,35 2,17 36,96 31,52 422,33 60,94 

Krchleby 21,05 0 26,32 52,63 458,82 72,41 
Kvasiny 19,96 9,03 25,21 45,8 370,17 65,42 
Ledce 27,45 5,23 35,95 31,37 448,37 71,43 

Lhoty u Potštejna 28,57 2,52 36,13 32,77 402,78 67,74 
Libel 15 0 40 45 460,87 76,32 

Liberk 22,29 0,59 28,15 48,97 436,05 61,02 
Lično 17,87 1,52 44,87 35,74 477,03 75,65 

Lípa nad Orlicí 8,00 21,5 15 55,5 342,38 57,82 
Lukavice 18,25 1,59 31,75 48,41 430,58 64,1 
Lupenice 22,22 2,38 30,16 45,24 471,77 74,71 

Mokré 12,82 3,85 32,05 51,28 515,53 79,03 
Nová Ves 7,58 6,06 16,67 69,7 513,51 55,36 
Očelice 20,17 21,85 21,85 36,13 542,64 57,61 
Ohnišov 40,38 0 29,58 30,05 453,06 65,9 
Olešnice 14,67 19,57 32,61 33,15 464,45 61,84 

Olešnice v Orlických horách 28,36 0,75 26,87 44,03 387,23 60,11 
Opočno 26,45 3,14 30,8 39,61 382,33 59,08 

Orlické Záhoří 7,5 0 17,5 75 421,57 62,16 
Osečnice 26,55 0,88 34,51 38,05 464,65 81,11 

Pěčín 25,11 11,91 29,36 33,62 418,51 63,74 
Podbřezí 33,48 0,45 28,96 37,1 434,34 71,15 
Pohoří 25 10,45 25,00 39,55 410,02 68,56 
Polom 20,69 1,72 24,14 53,45 504,27 67,57 

Potštejn 22,25 12,53 24,04 41,18 368,83 62,06 
Proruby 16,67 0 60 23,33 480 54,17 

Přepychy 26,24 0,45 34,84 38,46 375 61,33 
Rohenice 20,91 0,91 24,55 53,64 456,52 65,75 

Rokytnice v Orlických horách 18,27 18,1 27,41 36,21 350,84 45,84 



  

vyjíždějící podle použitého dopravního prostředku (%) 
obec 

autobus vlak osobní 
automobil 

ostatní 
stupeň automobilizace 

podíl domácností s jedním        
a více automobily 

Rybná nad Zdobnicí 23,81 8,93 29,76 37,5 446,04 66,01 
Rychnov nad Kněžnou 24,31 15,87 34,48 25,34 355,35 57,64 
Říčky v Orlických horách 11,54 0 46,15 42,31 433,33 50 

Sedloňov 36,8 0 25,6 37,6 362,07 51,09 
Semechnice 20,11 0,57 29,31 50 493,22 68,7 

Skuhrov nad Bělou 24,26 0 35,41 40,33 425,63 64,44 
Slatina nad Zdobnicí 28,17 13,38 28,17 30,28 416,46 68,86 

Sněžné 45,83 1,39 37,5 15,28 492,31 66,07 
Solnice 23,09 0,92 27,44 48,55 421,33 66,3 
Svídnice 19,1 2,25 28,09 50,56 434,78 71,67 

Synkov-Slemeno 11,65 20,87 27,67 39,81 451,53 72,09 
Trnov 24,32 0,68 32,77 42,23 494,62 77,25 

Třebešov 10,4 0 45,6 44 507,94 77,27 
Tutleky 10,63 3,13 24,38 61,88 498,61 66,96 

Týniště nad Orlicí 4,78 39,06 21 35,16 339,9 50,77 
Val 25,17 0 31,47 43,36 469,39 76,77 

Vamberk 29,71 5,24 22,44 42,61 359,66 54,99 
Voděrady 22,48 1,55 45,74 30,23 440 69,43 

Vrbice 13,89 0 38,89 47,22 390,63 78,26 
Vysoký Újezd 21,43 0 42,86 35,71 476,19 60 

Záměl 27,99 8,87 29,35 33,79 396,77 63,41 
Zdelov 15,79 5,26 37,89 41,05 563,64 68,42 

Zdobnice 30 2 32 36 388,89 50 
Žďár nad Orlicí 9,68 30,11 18,82 41,4 400,93 52,63 

Zdroje: ČSÚ, MVČR 
 


