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Časová akcesibilita středisek v Pardubickém kraji individuální 

automobilovou dopravou a její očekávané změny v souvislosti 

se zprovozněním rychlostní silnice R35

Abstrakt

Tato práce je věnována časové akcesibilitě středisek Pardubického kraje 

v současné době (roky 2011-2012) a v roce 2040, kdy by dle dostupných prognóz měla 

být plně v provozu rychlostní silnice R35. Pozornost je dále zaměřena na změny 

časové dostupnosti, které lze na konci sledovaného období očekávat, a také na 

zhodnocení lokalizace plánovaných sjezdů z R35. Pro komplexnější vhled do 

sledované problematiky je teoretická část orientována mimo jiné na historický vývoj 

výstavby R35 jako páteřní komunikace a na současný stav silniční sítě v Pardubickém 

kraji. 

Klíčová slova: časová akcesibilita, Pardubický kraj, středisko, sjezd

Time accessibility of centres of the Pardubice Region by

individual car transport and its expected changes in connection

with the launch of the R35 high-speed road

Abstract

This work is devoted to time accessibility of centers of the Pardubice Region at 

the present time (years 2011-2012) and in the year 2040, when, according to available 

forecasts, the R35 high-speed road should be fully operational. Attention is further

focused on the changes of the time accessibility, that might be expected at the end of 

the period, and also on evaluation of the localization of planned exits from the R35. For 

a more comprehensive insight into the observed problem, the theoretical part is 

oriented on the historical development of the R35 as a road backbone of the Czech 

Republic and on the current state of the road network in the Pardubice Region.

Keywords: time accessibility, Pardubice Region, center, slip-road
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1. ÚVOD

Tématem této bakalářské práce je „Časová akcesibilita středisek 

v Pardubickém kraji individuální automobilovou dopravou a její očekávané změny 

v souvislosti se zprovozněním rychlostní silnice R35.“ Hlavním důvodem této volby je 

vztah autora k Pardubickému kraji, jmenovitě k Litomyšli, kde prožil část svého života 

a dodnes ji pravidelně navštěvuje. Může tedy porovnat cestování do této části naší 

země v minulosti a v současnosti.

 Za posledních 15 let došlo v souvislosti s cestováním po českých silnicích

k mohutnému vývoji. Kromě obecného zkvalitnění vozového parku a povrchu vozovek 

to byl především nárůst automobilizace a intenzity dopravy, v důsledku čehož vzrostl 

dopravní výkon osobní automobilové dopravy, tedy „celková vzdálenost ujetá za 

jednotku času celým vozovým parkem“ (CENIA 2008, s. 2). V neposlední řadě došlo 

k prodloužení dálniční sítě, mj. i na východ (V) od Prahy. Prodloužení dálnice D11 od 

Poděbrad k Praskačce u Hradce Králové v roce 2006 znamenalo výrazné snížení doby 

jízdy a zlepšení časové dostupnosti části východočeského regionu směrem od Prahy. 

V Pardubickém kraji ale byla a do dnešních dnů zůstala hlavní komplikací přetížená 

komunikace I/35 tvořící osu kraje. Z toho důvodu je netrpělivě očekávána výstavba 

stejnojmenné čtyřproudé rychlostní komunikace vedoucí paralelně s původní silnicí, 

z níž by měla odvést veškerou tranzitní dopravu. Mimo to lze očekávat také změny 

v časové dostupnosti obcí v kraji. To, kde k těmto změnám dojde a jak velké je lze 

očekávat, bude jedním z úkolů této práce.

V současné době převažuje v osobní dopravě individuální automobilová 

doprava (IAD), jejíž přepravní výkon („celkové množství přepravených osob či 

přepraveného zboží za jednotku času vynásobené průměrnou přepravní vzdáleností,“

CENIA 2008, s. 2) po výrazném růstu (mezi lety 1989 a 2007 o 80 %, CENIA 2008)

začíná stagnovat (ISSAR 2012). V roce 2007 tvořil podíl IAD na celkových přepravních 

výkonech v ČR 64 % (CENIA 2008), což je ale méně, než činil průměr zemí EU27 

v témže roce (cca 75 %, CENIA 2008). V současné době se v ČR tento podíl pohybuje 

okolo 60 % (ISSAR 2012).

Hlavní příčinou těchto změn byla transformace politického, společenského 

a posléze také ekonomického systému ČR po roce 1989, která se zásadním způsobem

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=65f8af503c7fc94f48f5471bc6bc53c6&tid=&&redir=detail&did=131889
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dotýkala také dopravy. Příkladem může být otevření trhu s automobily, které spolu 

s rostoucí životní úrovní obyvatel ČR mělo za následek snazší dostupnost osobních 

vozidel, a tím postupnou výměnu vozového parku. Na druhé straně došlo ke stagnaci, 

v periferních oblastech přímo úpadku veřejné dopravy (například Marada 2003). S tím 

souvisel již zmíněný nárůst automobilizace, který byl dobře patrný zejména v těchto 

lokalitách (Marada, Květoň 2010). Počet osobních automobilů se mezi lety 1989 –

2007 více než zdvojnásobil (CENIA 2008). Z výše uvedeného vyplývá rostoucí 

závislost mnohých obyvatel ČR na IAD a zároveň vysoká poptávka po kvalitních 

a vysokokapacitních komunikacích, především dálničního typu a I. třídy.

1.1 Pracovní cíle a hypotézy

Hlavním cílem této práce je zanalyzovat současnou dopravní dostupnost 

v Pardubickém kraji a pokusit se na základě dostupných zdrojů, prognóz a vývojových 

tendencí odhadnout stav v roce 2040, k němuž většina prognóz směřuje, včetně 

předpokládaných změn. Kromě krajské úrovně (sledování akcesibility vzhledem ke 

krajskému městu) byla zkoumána i úroveň mikroregionální (pracovní dojížďková centra 

v KV>2,5). Dalším záměrem bylo nastínit historické souvislosti, které se váží 

k výstavbě R35 jako páteřní komunikace v ČR, a stručně popsat současnou podobu 

silniční sítě na území Pardubického kraje. Cílem je také posoudit, které sjezdy z R35 

byly umístěny vhodně a které nikoliv.

Vzhledem k proběhlým změnám časové dostupnosti na území ČR (a tedy 

i Pardubického kraje) za posledních cca 100 let (viz např. Hudeček, Churaň, Kufner 

2011, Kufner 2010) lze předpokládat, že k podobným změnám dojde i v budoucnosti. 

S přihlédnutím k charakteru území a rozmístění sídel a silniční sítě byly formulovány 

následující hypotézy:

1. Střediska, která jsou od plánované trasy R35 více vzdálena, budou z hlediska 

časové akcesibility ovlivněna méně než střediska ležící blízko této komunikace.

2. Největších změn dostupnosti dosáhnou střediska, v jejichž blízkosti se nachází sjezd 

z R35 a která zároveň neleží na silnici I/35, jež plní funkci krajské páteřní silnice 

(Choceň).

3. Klíčovým aspektem dobré dopravní dostupnosti bude vhodná lokalizace sjezdů 

z R35.
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1.2 Struktura práce

Práce je členěna na část teoretickou (kapitoly 2-5), prakticko-analytickou 

(kapitoly 6-7) a závěr (kapitola 8). 

Ve druhé kapitole jsou popsány veškeré metodické postupy, které byly během 

výzkumu použity. Nejprve se jednalo o výběr reprezentativních středisek, k nimž byla 

časová akcesibilita vztažena. V následujícím úseku je vysvětlen postup zjišťování doby 

jízdy s využitím portálu Mapy.cz (2012) v letech 2012 a 2040, jehož výsledkem je pět 

tabulkových příloh dostupnosti středisek na území Pardubického kraje. Třetí oddíl 

pojednává o aplikaci této metody v programu ArcGIS a o následné síťové analýze, na 

základě níž byly vytvořeny čtyři mapy časové akcesibility a dvě mapy jejích změn. 

V poslední části je popisován postup při konstrukci map sjezdů z R35.

Třetí kapitola je věnována pojmu akcesibilita a jeho možnému pojetí 

v geografických disciplínách. Formou rešerše jsou v krátkosti nastíněna některá díla 

a myšlenky zahraničních i českých autorů, kteří se tímto fenoménem zabývali či 

zabývají.

Čtvrtá kapitola pojednává o historickém vývoji výstavby rychlostní silnice R35, 

její současnosti a předpokládaném vývoji budoucím. Pozornost je soustředěna na 

vysvětlení historických souvislostí a příčin dnešního stavu, který je dlouhodobě

neutěšený.

V páté kapitole se autor zabývá současným stavem silniční sítě v Pardubickém 

kraji a srovnává ho s ostatními kraji. Jsou představeny nejvýznamnější komunikace 

I. třídy.

Jádrem celé práce je šestá kapitola, která analyzuje současnou i budoucí 

dopravní dostupnost v Pardubickém kraji jak z hlediska dostupnosti krajské (město 

Pardubice), tak z hlediska dostupnosti mikroregionální (viz kapitola 2). Cílem je 

poukázat na očekávané změny akcesibility území, jichž se tyto změny dotknou, 

a pokusit se vyvodit některé důsledky, které z těchto změn vyplynou. 
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Sedmá kapitola je věnována plánovanému umístění sjezdů na R35. Autor se 

zde pokouší analyzovat vhodnost jejich lokalizace vzhledem k poloze hlavních tahů 

a středisek osídlení.

V osmé kapitole jsou shrnuty veškeré důležité závěry a poznatky, které byly 

zjištěny v průběhu zpracovávání této bakalářské práce. Dále je zde uveden její význam 

pro potenciální uživatele a náměty pro zájemce o zpracování podobné územní studie.

Devátá kapitola odkazuje na zdroje použité při zpracování této práce. Pro 

přehlednost byly rozděleny do čtyř skupin: knižní zdroje, články, internetové zdroje 

a jiné zdroje.

V poslední, desáté kapitole se nacházejí přílohy.
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2. METODIKA

2.1 Výběr reprezentativních středisek

Součástí výběru reprezentativních středisek Pardubického kraje, k nimž byla 

časová akcesibilita vztažena, byla všechna střediska, jejichž komplexní velikost (KV) 

v roce 2001 byla rovna alespoň 2,5 (viz Hampl 2005). Komplexní velikost střediska je 

vyjádřena vzorcem:

KV = 1/3 * (RPoV + 2 * RPrV), RPrV = EA + Sd/v, kde 

RPoV je relativní populační velikost (trvale bydlící obyvatelstvo), 

RPrV představuje relativní pracovní velikost,

EA vyjadřuje počet ekonomicky aktivních obyvatel bez nezaměstnaných a 

Sd/v zobrazuje saldo směrově podchycené dojížďky/vyjížďky za prací.

Touto metodou (podrobněji viz Hampl 2005) došlo k vymezení 28 středisek, 

jejichž seznam je uveden v Příloze 1. 

2.2 Měření doby jízdy s využitím portálu Mapy.cz

Ke zjištění časové akcesibility středisek (Příloha 1) byla použita aplikace 

Mapy.cz (2012) umožňující měření automatické (po silnicích) a ruční. V případě 

automatického měření lze zobrazit nejkratší nebo nejrychlejší cestu mezi jednotlivými 

dvojicemi středisek. Vzhledem ke zvolenému tématu byla zvolena varianta 

s nejrychlejší cestou. Aplikace dále nabízí možnost „opačný směr“, tedy časový údaj ze 

střediska B do střediska A, který se často drobně odlišoval od hodnoty doby jízdy 

z A do B. Jako příklad lze uvést komplikovanou křižovatku komunikací I/37 a I/36 

v Pardubické části Zelené předměstí, jejíž průjezd ve směru z Holic na Chrudim je 

o minutu delší než ve směru opačném. Z technických a praktických důvodů nebylo 

možné zahrnout oba údaje, neboť by nebylo možné je aplikovat do prostředí GIS. 

Proto byla vždy započítána nižší hodnota. V případě dostupnosti středisek bylo 

počítáno systémem „každé s každým“, tabulka tedy obsahuje celkem 756 hodnot. Jako 

celkový ukazatel byl použit součet všech hodnot dostupnosti z vybraného střediska 
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(sloupec „Suma“). Pro přehlednost při regionálním srovnávání byla střediska 

s hodnotami chrudimského a svitavského okresu podbarvena šedivě, zatímco sídla 

s údaji ležící v okresech Pardubice a Ústí nad Orlicí byla ponechána bez výplně. 

Naměřené hodnoty v Příloze 1 jsou platné za současného stavu, kdy není možné 

využít rychlostní komunikaci R35. Konečné výpočty a zpracování dat proběhly 

v programu Microsoft Excel.

Tímto způsobem byla vytvořena Příloha 1. V případě Přílohy 2 (předpoklad 

zprovoznění komunikace R35) bylo nutno aplikovat metodické podklady používané 

portálem Mapy.cz. Tyto informace nejsou volně dostupné, bylo tedy nutné oslovit 

společnost Mapy.cz, která je posléze poskytla (Žemlík 2013) – viz Tabulka 1. Stejný 

zdroj uvádí, že pro stanovení uvedených rychlostí byla zohledněna pouze maximální 

povolená rychlost, úseky s omezenou rychlostí, kategorie silnice a její poloha (mimo 

obec, v obci).

Z důvodu pouze orientačního značení plánované trasy R35 bylo nutné použít 

ručního měření vzdáleností a určit přibližnou polohu sjezdů. K tomu posloužily mapové 

podklady z ŘSD (2012a), kde byly identifikovány význačné prvky v krajině, které byly 

po té vyhledány na portálu Mapy.cz (2012). Šlo o liniové znaky (komunikace, vodní 

toky) nebo ostrá rozhranní (hranice lesa, vodní plochy). V několika případech (exity 

Ostrov, Vysoké Mýto, Řídký, Litomyšl - sever a Kunčina) bylo potřeba využít tuto 

metodu při měření délky dosud neexistujících přípojek komunikace R35. Ačkoliv udává 

Tabulka 1 široké spektrum typů komunikací, pro účely této části práce byly použity 

pouze tři: dálnice a rychlostní silnice aplikované na R35 a páteřní silnice = I. třída

a meziregionální silnice = II. třída aplikované na plánované přípojky R35. 

Meziregionální silnice = II. třída plus, tedy zmodernizované silnice II. třídy s vyšší 

intenzitou dopravy a průměrnou rychlostí (Žemlík 2013), byly z praktických důvodů 

a nejasného vymezení začleněny mezi meziregionální silnice = II. třída. Dle 

předběžných údajů ŘSD (2012a) nebude žádná z těchto komunikací procházet 

obcemi, použity tak byly pouze rychlosti mimo obec.
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Tabulka 1: Rychlostní limity a průměrné rychlosti na komunikacích všech tříd v ČR 

v roce 2013

Rychlost mimo obec

(km/h)

Rychlost v obci

(km/h)Typ komunikace

povolená průměrná povolená průměrná

Dálnice a rychlostní silnice 130 115 80 70

Mezinárodní silnice 90 80 50 44

Páteřní silnice = I. třída 90 75 50 44

Meziregionální silnice = II. 

třída plus
90 65 50 38

Meziregionální silnice = II. 

třída
90 60 50 38

Regionální silnice = III. třída 90 50 50 35

Hlavní ulice ve městech 90 50 50 35

Ostatní ulice a místní 

komunikace
90 45 50 25

Kruhový objezd 90 30 50 25

Úsek v křižovatce 90 30 50 25

Obytná zóna - - 20 20

Uzavřený úsek 90 20 50 20

Výjezd 90 50 50 35

Obousměrná přípojka 90 50 50 35

Nájezd 90 50 50 35

Vjezd/výjezd 90 50 50 35

Pěší zóna - - 20 10

Úniková zóna TIR 90 10 50 10

Zdroj: Žemlík 2013

Dále byly na jednotlivé vzdálenosti aplikovány výše zmíněné rychlosti. Celkový 

čas byl vypočten podle vzorce:

t = ta + ∑sb/vc, kde 

ta je doba jízdy autem vypočítaná modelem portálu Mapy.cz (existující komunikace), 

sb označuje dílčí vzdálenost na plánované komunikaci a 

vc představuje rychlost odpovídající třídě komunikace, na níž byla vzdálenost měřena. 
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Vzhledem k nejasnému datu dokončení výstavby R35 byl jako rok platnosti 

údajů uveden rok 2040, a to z důvodu existence prognóz k tomuto roku, viz Tabulka 2. 

Pro názornost byly veškeré naměřené hodnoty dostupnosti změněné oproti roku 2012 

zvýrazněny červeně. 

Absolutní velikost těchto změn je uvedena v Příloze 3, procentuální vyjádření 

rozdílů dostupnosti v obou letech je zachyceno v Příloze 4. V obou přílohách došlo ke 

snížení či zachování původních přepravních časů a rozdíl by tedy měl být vyjádřen 

zápornými hodnotami či nulami. Vzhledem k velkému množství údajů by však přidáním 

záporných znamének došlo ke snížení přehlednosti tabulek, výsledkem čehož by byla 

horší orientace v nich. V Příloze 4 byly z praktických důvodů výsledné hodnoty 

zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Narozdíl od Příloh 1-3 nemělo smysl operovat 

s funkcí „Suma“, neboť jde o relativní údaje. Poslední sloupec byl proto nazván jako 

„Celková změna“ (CZ) a stejně jako ostatní hodnoty v tabulce představuje procentuální 

podíl sum Přílohy 3 a  Přílohy 1.

Příloha 5 je z velké části souhrnem příloh předešlých. Ve sloupci SUMA je 

uveden součet všech hodnot dostupnosti z vybraného střediska v minutách. Průměrná 

doba jízdy (PDJ) byla odvozena na základě vztahu:

PDJ = SUMA/27, 

neboť konkrétní hodnota sloupce SUMA vznikla agregací 27 hodnot odpovídajících 

27 střediskům dostupným z daného sídla. Nakonec byla vždy aplikována funkce 

pořadí, která seřadila hodnoty dle velikosti – v případě stabilní situace (roky 2012 a 

2040) vzestupně, v případě změn časové dostupnosti naopak sestupně. V oddílu 

„Rozdíl 2012-2040“ byl zařazen také sloupec udávající změnu pořadí (ZP) středisek 

mezi oběma roky. Kladné hodnoty znamenají zlepšení stavu (snížení pořadového čísla 

v roce 2040), záporné naopak zhoršení (zvýšení pořadového čísla v roce 2040).

Poslední oddíl tabulky je věnován celkové změně (CZ), na niž byla rovněž aplikována 

funkce pořadí.

V posledním řádku byl pro sloupce SUMA, PDJ a CZ spočítán průměr kraje

(PK), tedy průměrná hodnota dostupnosti a jejích změn. K tomu byly použity vztahy:

PK = ∑SUMA/28, PK = ∑PDJ/28 a PK = ∑CZ/28.
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2.3 Aplikace v prostředí ArcGIS

Veškeré mapy (Přílohy 6-14) byly vytvořeny v programu ArcGIS (ARCDATA 

2011) za použití digitální geografické databáze ArcČR 500 verze 3.0. Vzhledem 

k tomu, že akcesibilita (Přílohy 7-10) byla zkoumána na území Pardubického kraje, 

bylo nutné vzít v úvahu i území s krajem sousedící. Jako dostačující se jevily okolní 

okresy Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, 

Žďár nad Sázavou, Blansko, Prostějov, Olomouc a Šumperk, na jejichž komunikace 

byly aplikovány tytéž metodické postupy. Výhodou všech vzniklých modelů je 

skutečnost, že mohou být aplikovány na kteroukoliv obec na území Pardubického 

kraje.

2.3.1 Mapy zobrazující současný stav silniční sítě a dostupnosti

Do této kategorie spadají Přílohy 6-8. V případě Přílohy 6 nebyla použita žádná 

analytická funkce s výjimkou funkce Clip (Analysis) sloužící k oříznutí zájmového 

území. Jde o čistě informativní mapu, v níž je zobrazeno administrativní členění

Pardubického kraje (4 okresy), dále síť komunikací D a R, I. a II. třídy, čísla silnic 

D, R a I. třídy a bodovými symboly město Pardubice + 27 dalších středisek s KV>2,5, 

k nimž byla akcesibilita vztažena. 

Přílohy 7-8 zachycují časovou akcesibilitu města Pardubice, respektive 

středisek s KV>2,5 v roce 2011. Tento rok byl zvolen z důvodu vzniku nové databáze 

ArcČR 500 verze 3.0, kde byly aktualizovány veškeré komunikace na území ČR. 

Kromě nich byla z této databáze použita bodová vrstva obcí a liniová vrstva hranice 

kraje. Narozdíl od Přílohy 6 zobrazuje mapa i silnice III. třídy a neevidované silnice, 

které byly do modelu časové akcesibility rovněž zahrnuty. Jako neevidované jsou 

v databázi ArcČR 500 verze 3.0 označeny komunikace (celkem 5), které nemají číslo, 

ale mají podstatný vliv na dostupnost. Jde především o hlavní ulice měst (např. 

v Pardubicích či Skutči). 

Pro výpočet časové dostupnosti a konstrukci map (Přílohy 7-10) byla použita 

metodika Map.cz, viz Tabulka 3, neboť byla pro účely této práce vyhodnocena jako 

dostatečně přesná. Byla však použita ve značně generalizované podobě: uplatnění 

našlo prvních 6 kategorií komunikací Tabulky 1, přičemž meziregionální 
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silnice = II. třída plus byly opět zařazeny k meziregionálním silnicím = II. třídě 

s jednotnou průměrnou rychlostí mimo obec 60 km/h. Bylo ale nutné rozdělit

komunikace na úseky mimo obec a úseky v obci. K tomuto účelu byla využita 

polygonová vrstva obcí společnosti CEDA (2005). Jako měřítko polohopisné přesnosti 

sloužila Základní mapa 1:50 000 (ZM 50) poskytovaná jako prohlížecí služba WMS 

(Geoportál ČUZK 2012). Některé obce bylo nutné přesunout, jiné v databázi úplně 

chyběly a byly proto vektorizovány (funkce Editoru). Ve výsledku tak byly na podkladu 

ZM 50 zkontrolovány veškeré obce ležící na komunikacích II. a vyšší třídy. Veškeré 

polohopisné nepřesnosti a sporné otázky byly konfrontovány s mapovými portály 

Mapy.cz (2012) a Geoportál ČUZK (2012). První jmenovaný našel uplatnění zejména 

v případě malých obcí či obcí s komunikací vedoucí po okraji, kde by jinak bylo 

nemožné rozhodnout o poloze v obci/mimo obec. Základem pro toto určení na 

Mapách.cz je možnost zobrazení zájmového území v podobě letecké mapy. 

Následně došlo nástrojem Intersect (Analysis) k vymezení komunikací v obci, 

jimž byly v atributové tabulce (Add Field) přiřazeny požadované rychlosti. Poté byl 

aplikován nástroj Erase (Analysis), který funguje na principu doplňku, čímž byly 

vymezeny zbylé silnice (mimo obec). Těmto byl opět přiřazen parametr rychlosti dle 

Tabulky 3. Nakonec byly obě vrstvy opět sloučeny nástrojem Merge (Data 

Management), čímž vznikla vrstva použitelná pro následnou síťovou analýzu. Do 

atributové tabulky byl vložen nový sloupec (Add Field) s názvem „čas“, k jehož výpočtu 

(Field Calculator) byl použit základní vzorec:

t = 60 * s /(1000 * v), kde

t označuje čas potřebný k překonání konkrétního úseku silnice v minutách,

s je délka konkrétního úseku silnice v metrech a 

v představuje průměrnou rychlost v kilometrech za hodinu.

Poté byl vytvořen síťový dataset silnic s parametrem času a zobrazena záložka

New Service Area (Network Analyst), kde bylo jako cílová destinace vybráno v případě 

Přílohy 7 město Pardubice, v případě Přílohy 8 28 středisek s KV>2,5. Ve vlastnostech 

byla zaškrtnuta varianta tvorby polygonů „Merge by break values“ (do výpočtu bylo 

zahrnuto vždy jen nejbližší středisko). Dále byly definovány časové intervaly zón 

dostupnosti. V případě časové akcesibility Pardubic (Příloha 7) bylo stanoveno 6 zón 

po 20 minutách, v případě časové dostupnosti středisek (Příloha 8) 
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7 zón po 5 minutách. Tyto zóny byly vytvořeny pomocí nástroje „Solve“. Výsledný 

podklad pro mapový výstup byl získán oříznutím vrstvou Pardubického kraje za použití 

funkce Clip (Analysis).

2.3.2 Mapy zobrazující budoucí stav dostupnosti

U Příloh 9-10 byl metodický postup totožný jako v případě map současné 

akcesibility (viz podkapitola 2.2.1) s tím, že bylo nutné doplnit silniční síť o některé 

komunikace. Z důvodu nedostupnosti volně přístupné vrstvy zahrnující i plánované 

komunikace byly tyto získány vektorizací (funkce Editoru). Jako podklad posloužily 

mapové výstupy ŘSD (2012a), které byly za pomoci vlícovacích bodů 

georeferencovány. Při tom bylo dbáno na to, aby linie byly vždy ukončeny v místech 

křížení – např. sjezdů (podrobněji viz např. Hudeček 2008). Komplikace způsobené 

neukončenými liniemi již existujících komunikací v místech křížení byly vyřešeny jejich 

odstraněním a následnou vektorizací s přerušením v místě křížení.

Na území Pardubického kraje byly znázorněny všechny komunikace zakreslené 

v projektu ŘSD (2012a) – R35. Šlo především o komunikace úzce spjaté s rychlostní 

silnicí R35 (sjezdy) nebo přeložky silnic a obchvaty. Konkrétně šlo o samotnou R35, 

dále přeložku silnice I/36 mezi Pardubicemi a Holicemi, obchvat Svitav (silnice I/43), 

novou komunikaci II. třídy spojující Lanškroun s Moravskou Třebovou a sjezdy Ostrov, 

Vysoké Mýto, Řídký a Litomyšl – sever. Žádná z těchto silnic neprochází obcí, nebylo 

tedy nutné přepisovat rychlosti v atributové tabulce.

Do modelu nebyla zahrnuta křižovatka rychlostních silnic R35 a R43 Staré 

Město ani plánovaná komunikace R43, neboť tato bakalářská práce se věnuje pouze 

dopadům, které bude mít výstavba R35. Rovněž nebyly zahrnuty plánované změny 

maximální povolené rychlosti nastíněné v dokumentu Nové pojetí dálniční sítě 

(Ministerstvo dopravy ČR 2012) a týkající se na území Pardubického kraje silnice I/37 

mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, neboť dosud nedošlo k legislativnímu schválení 

tohoto dokumentu a není známo, zda a v jaké podobě bude schválen.



20

2.3.3 Mapy změn dostupnosti

Ke konstrukci map změn časové akcesibility (Přílohy 11-12) byla využita 

metodika blíže popsaná Kufnerem (2010, s. 32-34). Nejprve byly uplatněny síťové 

datasety vytvořené při konstrukci map současné dostupnosti (viz podkapitola 2.3.1). Na 

ně byla aplikována funkce OD Cost Matrix (Network Analyst), která přiřadí jednotlivým 

uzlům (Origins) dobu jízdy do nejbližší destinace (Pardubic či jednoho z 28 středisek). 

Jako uzly byly pomocí funkce Intersect (Analysis) vybrány všechny společné body 

bodových vrstev, které jsou součástí síťových datasetů. Ve vlastnostech byl jako 

parametr odporu zadán čas a funkce po té spuštěna nástrojem „Solve“. Výsledkem 

jsou dvě vrstvy linií, v jejichž atributových tabulkách je pro každou linii spojující 

konkrétní uzel s nejbližší destinací uveden dojezdový čas do této destinace. Následně 

došlo aplikací funkce Join Field (Data Management) ke spojení atributových tabulek 

zmíněných dvou vrstev, aby bylo možné odečíst od sebe naměřené časy. V dalším 

kroku byla liniová vrstva obsahující oba časové údaje převedena na bodovou pomocí 

funkce Feature Vertices to Points (Data Management), kde byl v nastavení zvolen typ 

bodu na počátku linie. V atributové tabulce nově vzniklé bodové vrstvy byl vypočítán 

nástrojem Field calculator podíl (p) časů potřebných k dosažení destinace 

v současnosti a v budoucnosti vyjádřený v procentech. Celý výpočet je možné vyjádřit 

vzorcem: 

p = 100 * (x – y)/x, kde

x představuje časové hodnoty na počátku sledovaného období (2011) a 

y označuje hodnoty na konci sledovaného období (2040).

Nakonec byl z této bodové vrstvy nástrojem Topo to Raster (typ Elevation) 

vytvořen rastr změn dostupnosti, který byl oříznut hranicí Pardubického kraje. Při 

reklasifikaci bylo s ohledem na rozložení a četnost hodnot stanoveno šest kategorií, 

přičemž rozpětí první se pohybovalo mezi 0 a 1 (vzhledem k přehlednosti byly 

zobrazeny kladné hodnoty, ačkoliv došlo ke zlepšení akcesibility) a ostatních pět po 

násobcích čísla 5 v případě změny časové dostupnosti všech 28 středisek (s výjimkou 

posledního intervalu), respektive po násobcích čísla 10 v případě změny časové 

akcesibility města Pardubice. V obou případech došlo ke snížení či zachování 

původních přepravních časů a rozdíl by tedy měl být vyjádřen zápornými hodnotami. 

Tím by ovšem došlo ke snížení přehlednosti legendy, navíc bylo cílem autora 
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zdůraznit, že zlepšení dostupnosti je pozitivní (kladný) jev. Bylo proto postupováno

stejně jako v případě Příloh 3-5, kde byly rovněž ponechány kladné hodnoty. Tímto 

způsobem byly vytvořeny mapy časové akcesibility na území Pardubického kraje mezi 

roky 2011 a 2040.

2.3.4 Mapy sjezdů

Přílohy 13-14 zobrazují umístění, respektive časovou akcesibilitu sjezdů z R35 

v Pardubickém kraji v roce 2040. Vybráno bylo celkem 14 sjezdů (viz ŘSD 2012a), 

přičemž 13 z nich je zobrazeno v mapě, čtrnáctý ležící v Olomouckém kraji byl vybrán 

z důvodu vlivu na dostupnost v Pardubickém kraji. Výjimku tvoří dálniční křižovatka 

s R43 Staré Město, která nebude mít pro regionální dostupnost význam (tato práce 

neuvažuje plánovanou výstavbu R43), a tudíž nebyla zohledněna.

V případě Přílohy 13 byly v mapě kromě silniční sítě, středisek s KV>2,5 

včetně města Pardubice a krajské hranice zobrazeny také plánované sjezdy z R35. Ty 

byly získány výběrem z vrstvy zobrazující veškerá křížení v Pardubickém kraji 

a okolních okresech, která vznikla jako jeden z produktů při tvorbě modelu dostupnosti, 

přesněji síťového datasetu silnic pro rok 2040. 

Při tvorbě Přílohy 14 byl použit obdobný metodický postup jako v případě 

předchozích modelů dostupnosti (viz podkapitoly 2.3.1 a 2.3.2). Pro větší přesnost byla 

z vrstvy silnic zobrazující stav k roku 2040 vyloučena komunikace R35, neboť 

v opačném případě by došlo ke zkreslení reality. Tohoto bylo docíleno v atributové 

tabulce původní vrstvy nástrojem Selection a po té Switch Selection. Pro novou vrstvu 

byl vytvořen síťový dataset silnic, následně byly použity funkce Network Analystu (New 

Service Area), kde byly jako destinace definovány sjezdy. Časové intervaly dostupnosti 

(7) byly stanoveny po 10 minutách a území po té oříznuto hranicí kraje.
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3. AKCESIBILITA

Klíčovým pojmem této práce je akcesibilita (dostupnost). V literatuře lze nalézt 

značné množství jejích definic. Jak uvádí Gregory, Johnston a kol. (2009, s. 2), 

„standardní definicí dostupnosti je snadnost, s jakou lze dosáhnout požadovaného 

stanoviště,“ čímž může být například pracoviště, obchodní centrum či rekreační oblast. 

Marada (2003, s. 19) definuje dostupnost lokality jako „možnost obyvatel dopravit se do 

této lokality či z této lokality do místa potřeby.“ Podobně uvádí Giuliano (1995, cit.

v Hudeček, Churaň, Kufner 2011, s. 317), že „dostupnost může být definována jako 

snadnost dosažení určitého místa v prostoru,“ zatímco Hansen (1959, cit. v Hudeček, 

Churaň, Kufner 2011, s. 317) ji chápe „jako potenciál příležitostí pro interakci v tomto 

prostoru.“ Akcesibilita jako „množství příležitostí, jež jsou z určitého místa dostupné do 

určité vzdálenosti či cestovní doby,“ je dle Hansona (2004, cit. v Toušek, Kunc, 

Vystoupil a kol., s. 238) spolu s mobilitou klíčovým pojmem geografie dopravy. Brinke 

(1999, s. 44) považuje akcesibilitu za „strukturně morfologický znak komunikační sítě“

a definuje ji jako „komunikační dostupnost uzlů.“

Přístup k základnímu zdrojům a službám je považován za důležitý indikátor 

kvality života. Velmi často je totiž spojen s překonáváním kulturních, sociálních, 

genderových či pracovních bariér (Gregory, Johnston a kol. 2009). Jde tedy 

o významný ukazatel dopravní geografie, jenž si zaslouží širší pozornost. Dostupnost 

a zejména časová akcesibilita není tématem novým nebo opomíjeným. Svědčí o tom 

množství prací a příspěvků domácích i zahraničních autorů. 

Změnami akcesibility v závislosti na výstavbě dálniční sítě ve Velké Británii se 

zabývali Spence a Linneker (1994). Okrajově se akcesibilitě věnují též autoři studie 

zaměřené na konstrukci matematického vztahu, který nejlépe popisuje dojížďku do 

zaměstnání v Dánsku (De Vries, Nijkamp, Rietveld 2009).

V ČR je pozornost věnována zejména dostupnosti na úrovni mezoregionální 

(mezistředisková dostupnost) a mikroregionální (dostupnost střediska v jeho zázemí). 

Především na mezoregionální úrovni jsou často využívány matematické modely 

vzájemné dostupnosti a vztahů mezi jednotlivými středisky (Marada 2003). Analýzami 

dopravní dostupnosti, např. Prahy silniční a železniční dopravou, se zabývali Hudeček 

a Žáková (2011). Nelze opominout ani článek autorského kolektivu Maier, Drda, 
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Mulíček a Sýkora (2007), který se věnuje analýze časové akcesibility lokálních 

a regionálních pracovních center na území Česka, či vývoj časové dostupnosti 

hlavního města ČR silniční dopravou (Hudeček, Churaň, Kufner 2011). V současné 

době je předmětem zájmu výzkum periferních oblastí a jejich vztahů s jádry. Jedním 

z projevů těchto vztahů je obslužnost periferních regionů veřejnou dopravou, kterou se 

zabývali Marada a Květoň (2006). Jako ukazatele perifernosti okresů bylo často využito 

dostupnosti krajských měst (Marada 2003). 

Velmi podrobně se dopravní dostupností v Česku zabývá Kylián, mimo jiné 

časovou akcesibilitou okresních měst či ORP pomocí IAD (Kylián 2009). Zmiňuje se 

také o dopadech výstavby silniční infrastruktury na časovou akcesibilitu určité oblasti či 

lokality (Kylián 2007). Jako pozitivní efekt uvádí rozvoj území (obyvatelstvo, 

podnikatelský sektor), naopak k negativním důsledkům počítá neregulovaný rozvoj 

měst či prohlubování rozdílů mezi jádrem a periferií (Kylián 2007).

V posledních letech vzniklo v ČR i několik studií dostupnosti na nodální úrovni, 

tedy v rámci jednoho střediska. Proběhl výzkum časové dostupnosti zastávek městské 

hromadné dopravy v Ústí nad Labem (Bartoš 2009), byla provedena analýza vlivu 

výstavby pražského metra na využití městských ploch a cenu pozemků v okolí stanic 

(Bugris 2010).

Studiu dostupností je věnována pozornost přibližně od 50. let 20. století. 

Nejprve byla sledována dostupnost frekvenční (konektivita), tedy součet spojení mezi 

jednotlivými místy, a to výhradně pro veřejnou hromadnou dopravu, neboť tu lze 

sledovat pomocí jízdních řádů. V případě individuální automobilové dopravy (IAD) je 

nutné navíc počítat s vnitřním odporem prostředí, který je možné reprezentovat např. 

vzdáleností – dostupnost vzdálenostní – nebo časem – dostupnost časová (Hudeček,

Churaň, Kufner 2011). Naproti tomu je v případě veřejné dopravy měřítkem dobré 

dostupnosti celková kvalita dopravní obslužnosti regionu (Marada 2003). Například 

vyšší obslužnost periferních oblastí by potenciálně mohla snížit jejich obvykle vysokou 

nezaměstnanost ve smyslu lepší dostupnosti pracovních příležitostí (Marada, Květoň 

2010).

Předpokládá se, že ačkoliv dobudování dálniční sítě České republiky přinese 

určité změny v dostupnosti, zejména v oblastech s očekávanou výstavbou nových 

vícepruhových komunikací (D3, R35, R43), na většině území již k převratným změnám
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nedojde, viz Hudeček, Churaň, Kufner 2011. Ty byly spojeny především s obdobím 

2. poloviny 20. století a výstavbou v současné době již zprovozněných páteřních 

komunikací české dálniční sítě (Hudeček, Churaň, Kufner 2011). Naopak oblasti, jichž 

se výstavba páteřních komunikací v minulosti netýkala (Jihočeský či Pardubický kraj), 

pravděpodobně zásadní zlepšení časové akcesibility ještě čeká. 

Se zlepšující se (časovou) akcesibilitou IAD souvisí výstavba komunikací 

dálničního typu, tedy dálnic a rychlostních komunikací. Jak uvádí Marada (2003), 

přínosem těchto komunikací není jen lepší dostupnost centra ze zázemí, ale také 

zázemí z centra. Jde o oboustranný proces, jehož výsledkem je vyšší konkurence na 

místním trhu, což může mít další ekonomické následky na daný region (např. 

distribuční, generativní či odsávací efekt). Časová dostupnost je tedy důležitým 

faktorem regionálního rozvoje (Marada 2003).

Důležitými prvky silniční sítě jsou uzly. Ty, jejichž dostupnost je vysoká, 

vytvářejí dle Brinkeho (1999) velký potenciál pro lokaci různých zařízení a činností. 

Tentýž autor upozorňuje na dvě další důležité skutečnosti. Zvyšováním dostupnosti 

uzlů je možné ovlivnit jejich ekonomický a sociální vývoj. Dvě v minulosti přibližně 

stejně lidnatá sídla (například Litomyšl a Česká Třebová) prodělala odlišný vývoj, jehož 

příčinou bylo napojení jednoho z nich na síť (výstavba železniční trati přes Českou 

Třebovou). Druhým tvrzením autor sděluje, že dostupnost uzlů, hlavně sídel, v síti je 

důležitým faktorem ovlivňujícím strukturu a prostorovou organizaci kulturní krajiny 

(Brinke 1999).  V této práci jsou jako uzly zkoumána jednak střediska s KV>2,5, jednak 

sjezdy z plánované R35.

Dle Hudečka (2008, s. 9) je akcesibilita „jedním z nejvýznamnějších faktorů 

ovlivňujících geografickou organizaci společnosti.“ Lze tedy očekávat, že předmětem 

zájmu bude i v budoucnu.
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4. HISTORIE, SOUČASNÝ STAV A BUDOUCNOST

VÝSTAVBY R35

Počátky výstavby silnice R35 a české dálniční sítě vůbec sahají do období první 

republiky. Jak uvádí Lídl a Janda (2006), hlavním cílem bylo propojit východ (V)

a západ (Z) území. Kromě projektů navržených v roce 1935 „Národní silnice Plzeň –

Košice“ či silniční magistrála Cheb – Chust, jež jako první počítal s propojením Hradce 

Králové a Olomouce komunikací dálničního typu, to byl návrh Jana Antonína Bati 

(1937), který ve své knize „Budujme stát pro 40 000 000 lidí“ oba předešlé podpořil 

(dálková silnice „Cheb – Velký Bočkov“). Plánovanou výstavbu však narušily, v případě 

Podkarpatské Rusi úplně znemožnily události v letech 1938 – 1945 (Lídl, Janda 2006). 

První zmínka o komunikaci s číslem 35 pochází z roku 1963, kdy koncepce 

dlouhodobého rozvoje silniční sítě a místních komunikací vymezila D35 v délce 185 km 

(Brunclík, Vorel a kol. 2009) na trase Hradec Králové – Svitavy – Olomouc – Lipník nad 

Bečvou. Tato komunikace byla spolu s D11 navržena jako základ pro budoucí dálniční 

spojení Praha – Ostrava (Dálnice 2010), avšak potřeba propojit dvě největší města ČR, 

Prahu a Brno, po D1 byla naléhavější. V zájmu požadovaného propojení Z a V části 

ČR byla D1 prodloužena směrem na V, což znamenalo odklad výstavby R35 (České 

dálnice 2011). V letech 1973-85 byl postaven její první úsek Olomouc – Mohelnice 

o délce 27 km (Brunclík, Vorel a kol. 2009). Na počátku 90. let však došlo 

k předefinování priorit výstavby a ostatní úseky už byly plánovány v parametrech 

rychlostní silnice (ŘSD 2012a). Od roku 1993 bylo plánováno prodloužení až ke státní 

hranici s Německem k Hrádku nad Nisou. Tento plán byl ale v roce 1999 zrušen

(Dálnice – Silnice 2012). V letech 1991-2007 byla prováděna výstavba R35 mezi 

Ohrazenicemi u Turnova a Libercem (17 km, Brunclík, Vorel a kol. 2009) a 1994-2007 

byl téměř dokončen obchvat Olomouce a zcela zprovozněn navazující úsek do Lipníku 

nad Bečvou (Brunclík, Vorel a kol. 2009). Zatím poslední dokončenou částí byl v roce 

2009 3 km dlouhý úsek (České dálnice 2011) Sedlice - Opatovice nad Labem 

(Brunclík, Vorel a kol. 2009). V roce 2013 by měla začít dostavba 2. etapy chybějící 

tříkilometrové části obchvatu Olomouce Křelov – Slavonín (České dálnice 2011).

V letech 2003 – 2006 probíhaly bouřlivé diskuse o trasování R35 v úseku 

Ostrov – Staré Město. K dispozici byly 2 varianty (ATEM 2012): severní, vedoucí 

severně od Vysokého Mýta a poté probíhající mezi Ústím nad Orlicí a Českou 

Třebovou, a jižní tvořící jižní obchvat Vysokého Mýta a severní obchvat Litomyšle 
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a Svitav. V roce 2003 vyhodnotila společnost City Plan Praha obě varianty z hlediska 

dopravní obslužnosti kraje jako rovnocenné (R35 2010). V roce 2004 navrhlo 

zastupitelstvo Pardubického kraje severní variantu. Proti její realizaci protestovali 

jednak občané dotčených obcí, jednak některá občanská sdružení (Děti Země, Zelený 

Kohout). Jižní variantu podporovala též vláda ČR, odborníci i ekologové. Z tohoto 

důvodu byl původní záměr přehodnocen a v roce 2006 definitivně schválena jižní 

varianta (R35 2010). 

V současné době se uvažuje o předefinování pojmů dálnice a rychlostní silnice. 

Cílem má být dle Ministerstva dopravy ČR „zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti 

české dálniční sítě v očích domácích i zahraničních řidičů“ (Ministerstvo dopravy ČR 

2012). Dle „Nového pojetí dálniční sítě“ by došlo k převodu některých rychlostních 

silnic do kategorie „Dálnice“ bez zásadních technických úprav. Zbylé rychlostní 

komunikace by spolu s vybranými čtyřpruhovými komunikacemi I. třídy byly začleněny 

mezi „Silnice pro motorová vozidla“ s maximální povolenou rychlostí 110 km/h (IDNES 

2012a, IDNES 2012b, Ministerstvo dopravy ČR 2012). Tato kategorie by zahrnovala 

jak komunikace, u nichž došlo ke zvýšení rychlosti (I. třída silnic – z 90 na 110 km/h), 

tak komunikace, u kterých se rychlost snížila (rychlostní silnice – ze 130 na 110 km/h –

např. R4 nebo R7). Ve výsledku by došlo k „prodloužení“ dálniční sítě v Česku o cca 

300 km (Ministerstvo dopravy ČR 2012). Tento návrh je nyní testován na silnici I/37 

mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. V případě kladného posouzení a následné 

realizace bude mít vliv i na komunikace plánované, včetně R35. Zatímco její SZ část 

mezi Libercem a Hradcem Králové je plánována jako silnice pro motorová vozidla, 

úsek Sedlice – Lipník nad Bečvou spadá do kategorie dálnic. Veškeré změny a úpravy 

by mohly vejít v platnost ve 2. polovině roku 2013, případně v roce 2014 (IDNES 

2012a). 

Celá silnice R35 (Liberec – Jičín – Hradec Králové – Pardubice – Olomouc –

Lipník nad Bečvou) bude měřit 258 km (Brunclík, Vorel a kol. 2009), čímž se stane 

nejdelší rychlostní komunikací a druhou nejdelší komunikací dálničního typu v Česku 

(ŘSD 2012b). V současné době je v provozu 81 km (České dálnice 2011). Jak vyplývá 

z výše uvedeného, bude spojovat severovýchod Čech s Moravou, přesněji řečeno 

Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj, ve směru mezinárodního 

tahu E442 a křížit šest tahů dálniční sítě – R10, D11, R43, R46, R55 a D1 (ŘSD 

2012b). Pro potřeby plánování a realizace výstavby byla R35 rozdělena na 9 hlavních 

stavebních úseků (Liberec – Ohrazenice – Úlibice – Hradec Králové – Sedlice –
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Opatovice nad Labem – Ostrov – Staré Město – Mohelnice – Olomouc – Lipník nad 

Bečvou), přičemž mezi Hradcem Králové a Sedlicí je R35 vedena peážně s D11 

(České dálnice 2011). Jako páteřní je uváděna část Opatovice nad Labem –

Mohelnice, neboť zajistí přímé dálniční spojení mezi Prahou (spolu s D11) 

a severovýchodní Moravou a odlehčí tak přetíženým komunikacím (D1, R46 a I/35, po 

dostavbě R43 i R10) a městům na silnici I/35 ležícím (Hradec Králové, Vysoké Mýto, 

Litomyšl). K příčinám této zátěže patří kromě přetížení D1 a zavedení mýtného na 

dálnicích a rychlostních silnicích vstup ČR do Schengenského prostoru a neustálý růst 

automobilizace. K důsledkům pak kromě hlučnosti, prašnosti a zvýšené emisní zátěže

také vysoký počet vážných dopravních nehod, zhoršení dopravní situace (tvorba kolon, 

prodloužení doby jízdy) životního prostředí a kvality života dotčených obyvatel. Navíc 

jsou v této části R35 v roce 2040 očekávány nejvyšší intenzity dopravy z celé R35, viz 

Tabulka 2 (ŘSD 2012a). I z tohoto důvodu patří dostavba R35 v této oblasti mezi 

priority v celorepublikovém měřítku (ŘSD 2012a). V některých úsecích (Úlibice –

Hradec Králové, Opatovice nad Labem – Ostrov) už bylo vydáno kladné stanovisko 

EIA (dokumentace vlivu na životní prostředí) a nyní je zpracovávána dokumentace pro 

územní rozhodnutí, v jiných (Ostrov – Mohelnice) je EIA dosud zpracovávána (České 

dálnice 2011). Donedávna nejkomplikovanější situace nastala v úseku Ohrazenice –

Úlibice. Příčinou byl průtah CHKO Český ráj, kde z důvodu protichůdných názorů 

probíhalo projednávání tří možných variant (Brunclík, Vorel a kol. 2009). Na základě 

studie Ministerstva pro místní rozvoj z června 2012 byla vybrána a doporučena ke 

schválení severní varianta Ohrazenice - Rovensko pod Troskami – Úlibice (Liberecký 

kraj 2012). Kromě výše zmíněného regionálního významu bude mít R35 i význam 

mezinárodní, a to po dostavbě české dálniční sítě (D11 a R11) k polským hranicím 

(České dálnice 2011). Bude významným koridorem jak ve směru sever – jih (R11 

a D11 – R35 – R43 – D2 či R52), tak ve směru východ – západ (D1, R48 či R49 – R35 

– D11 – D5, R6 či D8). Většina zdrojů (České dálnice 2011, R35 2010) se shoduje, že 

kompletní R35 bude dostavěna nejdříve v roce 2020. Podle nejnovějších informací 

(Pardubický deník 2011) byla výstavba R35 zařazena Ministerstvem dopravy mezi 

priority Operačního programu Doprava v letech 2014 – 2020. Její realizace do roku 

2020 je tedy možná. Pro Pardubický kraj je R35 klíčovou komunikací, protože kromě 

osmikilometrového úseku na hranicích s Královéhradeckým krajem dosud nedisponuje 

žádnou stavbou dálničního typu, výsledkem čehož je špatná dostupnost v rámci ČR 

(Dálnice 2010).
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Tabulka 2: Prognóza intenzit dopravy na R35 v roce 2040

Počet vozidel za 24 h v obou směrech v tisících
Název úseku

Rok 2010 Rok 2040

Liberec – Turnov 21 – 24 34 – 38

Turnov – Jičín 6 – 10 13 – 18

Jičín – Hradec Králové 10 – 13 21 – 29

Hradec Králové – Ostrov 11 – 14 43 – 53

Ostrov – Janov 12 – 20 35 – 43

Janov – Mohelnice 9 – 13 33 – 39

Mohelnice – Olomouc 13 – 24 31 – 38

obchvat Olomouce 14 – 27 25 – 45

Olomouc – Lipník nad Bečvou 25 – 27 22 – 25

Zdroj: ŘSD 2012a, s. 7
Poznámka: údaje z roku 2010 jsou z celostátního sčítání dopravy 2010

Tato práce se věnuje střední části R35, tedy území Pardubického kraje, jímž 

prochází v délce 95 km (výpočet autora) a je rozdělena na 4 stavební úseky: Sedlice –

Opatovice nad Labem, Opatovice nad Labem – Časy, Časy – Ostrov a Ostrov –

Mohelnice (poslední úsek lze ještě rozdělit na části Ostrov – Staré Město a Staré 

Město – Mohelnice, ŘSD 2012a), přičemž je z praktických důvodů omezen hranicí 

Pardubického kraje. Některé parametry úseků jsou uvedeny v Tabulce 3. Příčinou 

nejasné situace u čtvrtého úseku byly spory o trasování R35 především na obchvatu 

Litomyšle, kde bylo rozhodnuto o realizaci severní, od města vzdálenější varianty 

(Město Litomyšl 2012). Z důvodu značné členitosti terénu jsou v této části R35 

plánovány tři tunely o celkové délce 5 275 m (ŘSD 2012a). Nejdelší z nich, Dětřichov, 

bude měřit 3 700 m (ŘSD 2012a), což z něj činí druhý nejdelší silniční tunel v Česku 

(první je rozestavěný tunel Blanka, Dálnice – Silnice 2012). Pro větší informovanost 

široké veřejnosti a lepší vzájemnou komunikaci bylo ve Vysokém Mýtě dne 13. 2. 2013 

otevřeno Infocentrum R35 a dalších dopravních staveb v Pardubickém kraji (R35 

2012).
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Tabulka 3: Parametry jednotlivých úseků R35 mezi Sedlicí a Mohelnicí v roce 2040

Úsek
Délka 

(km)

Mimoúrovňové 

křižovatky
Tunely

Zahájení 

stavby

Uvedení 

do 

provozu

Sedlice – Opatovice 

nad Labem
4,2 2 0 11/2006 11/2009

Opatovice nad 

Labem – Časy
12,6 2 0 11/2014 11/2017

Časy – Ostrov 14,5 2 0 11/2014 11/2017

Ostrov – Mohelnice 78,6 12 3 2014 2020

Zdroj: IDNES 2012c, R35 2012, ŘSD 2012a
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5. SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA 

V PARDUBICKÉM KRAJI 

Tato kapitola popisuje základní charakteristiky silniční sítě v Pardubickém kraji. 

Tento východočeský region patří rozlohou i počtem obyvatel mezi menší kraje, 

z hlediska hustoty silniční sítě ale dosahuje nadprůměrné hodnoty (cca 0,796 km/km2).

Po Středočeském kraji jde o druhou nejvyšší hustotu mezi kraji ČR (viz Tabulka 4), 

které však bylo dosaženo především prostřednictvím silnic nižší třídy. Problémem je 

struktura silniční sítě s minimálním podílem komunikací dálničního typu, jehož příčiny 

byly ve stručnosti popsány v předcházející kapitole.

Tabulka 4: Délka a hustota silniční sítě v krajích ČR v roce 2013 

Kraj
Silnice 

celkem (km)
Počet obyvatel

Rozloha 

(km2)

Hustota silniční 

sítě (km/km2)

Hlavní město Praha 83,0 1 272 690 496,2 0,167

Středočeský 9 641,6 1 274 633 11 016,3 0,875

Jihočeský 6 126,1 637 460 10 058,2 0,609

Plzeňský 5 125,8 574 694 7 560,7 0,677

Karlovarský 2 050,1 310 245 3 313,9 0,618

Ústecký 4 199,6 830 371 5 335,0 0,787

Liberecký 2 412,0 439 262 3 163,5 0,762

Královéhradecký 3 769,1 555 683 4 759,2 0,791

Pardubický 3 597,6 518 228 4 519,6 0,796

Vysočina 5 082,9 512 727 6 795,1 0,748

Jihomoravský 4 467,5 1 169 788 7 193,1 0,621

Olomoucký 3 567,4 639 946 5 266,8 0,677

Zlínský 2 139,8 590 459 3 961,5 0,540

Moravskoslezský 3 454,0 1 236 028 5 427,9 0,636

Celkem 55 716,5 10 562 214 78 867 0,706

Zdroj: ARCDATA 2011, ŘSD 2013

Jak vyplývá z Tabulky 5 a Grafů 1 a 2, stejně jako na většině území převažují 

v Pardubickém kraji silnice III. (cca 61,7 %) a II. třídy (cca 25,4 %), jejichž podíl na 

silniční síti v Pardubickém kraji je přibližně stejný jako v rámci celé ČR (Graf 2). Mírně 
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nadprůměrný je podíl silnic I. třídy (cca 12,6 % x cca 10,4 % v rámci celé ČR), což je 

ale kompenzováno nedostatkem komunikací dálničního typu, jejichž podíl je v součtu 

roven cca 0,3 %, tedy přibližně sedmkrát méně než podíl za ČR. V současné době kraj 

disponuje jen cca 9 km dálnice D11 a 3 km rychlostní silnice R35, navíc v jeho 

okrajové části u hranice s Královéhradeckým krajem (viz také Příloha 6).

Graf 1: Struktura silniční sítě v Pardubickém kraji v roce 2013

0,1 %0,2 %

61,7 % 25,4 %

12,6 % Dálnice

Rychlostní silnice

Silnice I. třídy

Silnice II. třídy

Silnice III. třídy

Zdroj: ŘSD 2013

Graf 2: Struktura silniční sítě v Česku v roce 2013

61,4 % 26,1 %

10,4 %

1,3 % 0,8 %

Dálnice

Rychlostní silnice

Silnice I. třídy

Silnice II. třídy

Silnice III. třídy

Zdroj: ŘSD 2013
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Tabulka 5: Délka silniční sítě (km) v krajích ČR v roce 2013 

Kraj Dálnice
Rychlost-

ní silnice

Silnice I.

třídy

Silnice II. 

třídy

Silnice 

III. třídy
Celkem

Hlavní město Praha 10,6 33,1 9,4 29,9 - 83,0

Středočeský 194,2 152,1 669,4 2377,6 6248,2 9 641,6

Jihočeský 15,4 6,7 651,6 1633,4 3818,9 6 126,1

Plzeňský 109,2 0 418,8 1502,0 3095,8 5125,8

Karlovarský - 39,9 196,7 459,4 1354,1 2050,1

Ústecký 56,5 12,3 478,0 898,2 2754,6 4199,6

Liberecký - 22,2 311,5 486,9 1591,5 2412,0

Královéhradecký 16,8 0 439,2 893,4 2419,8 3769,1

Pardubický 8,8 3,1 453,7 912,3 2219,7 3597,6

Vysočina 92,5 0 427,4 1627,5 2935,5 5082,9

Jihomoravský 134,5 25,8 422,1 1468,2 2416,8 4467,5

Olomoucký 36,2 90,5 347,1 923,5 2170,1 3567,4

Zlínský 16,6 16,4 342,1 512,0 1252,6 2139,8

Moravskoslezský 59,9 39,9 641,0 818,5 1894,7 3454,0

Celkem 751,2 442,0 5 808,0 14 542,8 34 172,3 55 716,5

Zdroj: ŘSD 2013, s. 2
Poznámka: Městské ulice se ve statistice nepovažují za silnice, ale za součást městského
            provozu.

Hlavními zprostředkovateli dostupnosti jsou proto silnice I. třídy. Jedná se 

o devět komunikací o celkové délce cca 454 km (ŘSD 2013). V Tabulce 6 je uveden 

stav silniční sítě I. třídy v Pardubickém kraji v roce 2011, kdy byla o cca 10 km kratší 

než nyní (cca 444 km, ARCDATA 2011). Žádná z komunikací neprochází všemi okresy 

Pardubického kraje. Jednoznačně nejvyšší podíl na silniční síti I. třídy má silnice I/35, 

tvořící osu kraje (cca 20 %) a zároveň okresu Svitavy (cca 45 %). První je také 

z hlediska dosažených průměrných intenzit dopravy (ŘSD 2010). Druhou páteřní 

komunikací je silnice I/37, která spojuje okresní města Pardubice a Chrudim a je osou 

obou okresů. V Pardubicích byla v roce 2010 v rámci sčítání dopravy na této silnici 

naměřena nejvyšší denní intenzita z celého kraje (23 909 automobilů, ŘSD 2010). Mezi 

další významné dopravní tahy patří silnice I/36, podélná osa okresu Pardubice spojující 

Pardubice s Holicemi a D11 se silnicí I/35, silnice I/43 zajišťující spojení SV a JV části 

kraje či silnice I/14 v okrese Ústí nad Orlicí. Nadregionální význam má také 

komunikace I/11, která však prochází územím jen v krátkém úseku na S.



33

Tabulka 6: Délka silniční sítě I. třídy (km) a podíl jednotlivých silnic (%) v okresech

Pardubického kraje v roce 2011 

Okres 

Pardubice

Okres 

Chrudim

Okres Ústí 

nad Orlicí

Okres 

Svitavy

Pardubický 

krajSilnice

Délka Podíl Délka Podíl Délka Podíl Délka Podíl Délka Podíl

I/2 25,6 20,4 0 0 0 0 0 0 25,6 5,8

I/11 0 0 0 0 38,0 31,7 0 0 38,0 8,5

I/14 0 0 0 0 30,4 25,4 0 0 30,4 6,8

I/17 6,8 5,4 35,4 41,4 5,6 4,7 0 0 47,9 10,8

I/34 0 0 23,8 27,8 0 0 32,6 28,7 56,4 12,7

I/35 22,9 18,3 0 0 14,3 11,9 50,8 44,6 88,0 19,8

I/36 49,7 39,7 0 0 0 0 0 0 49,7 11,2

I/37 20,2 16,1 26,4 30,8 0 0 0 0 46,5 10,4

I/43 0 0 0 0 31,5 26,3 30,4 26,7 62,0 14,0

Celkem 125,2 100 85,6 100 119,8 100 113,8 100 444,4 100

Zdroj: ARCDATA 2011

Z výše jmenovaných mají dvě silnice mezinárodní status označovaný zkratkou 

E (evropská silnice). Jde o I/35 (E442) a I/43 v úseku Svitavy – hranice 

s Jihomoravským krajem (E461). 
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6. ČASOVÁ AKCESIBILITA A JEJÍ ZMĚNY MEZI 

ROKY 2011 (2012) A 2040

Časová akcesibilita na území ČR doznala v minulém století výrazného zlepšení 

(viz např. Hudeček 2008; Hudeček, Churaň, Kufner 2011; Churaň 2010; Kufner 2010). 

Očekává se, že tyto změny dostupnosti budou pokračovat i nadále, i když 

pravděpodobně ne tak intenzivně jako ve 2. polovině 20. století (Hudeček, Churaň, 

Kufner 2011). Tato kapitola je věnována časové akcesibilitě na mezoregionální úrovni, 

kterou zde představuje Pardubický kraj. Zkoumána byla jednak časová dostupnost 

jednotlivých středisek navzájem (liniová dostupnost), k čemuž byla využita webová 

aplikace Mapy.cz (2012), jednak časová dostupnost města Pardubice a středisek 

z území celého kraje (plošná dostupnost), která byla zjišťována pomocí softwaru 

ArcGIS.

6.1 Vzájemná časová dostupnost jednotlivých středisek

První část výzkumu byla zaměřena na vzájemnou časovou akcesibilitu 

vybraných 28 středisek. Bylo odhaleno, která střediska mají v rámci kraje z hlediska 

dostupnosti nejlepší polohu a která prodělají největší změny.

6.1.1 Současný stav (rok 2012)

Nejprve byl zkoumán a hodnocen současný stav, tedy časová akcesibilita 

center Pardubického regionu v roce 2012 (Příloha 1). Vychází ze struktury silniční sítě 

a jejích kapacitních možností (viz kapitola 5). Z důvodu absence dálnic a rychlostních 

silnic plní páteřní funkci silnice I. třídy, které jsou tak hlavními garanty akcesibility.

V tabulkové příloze je uvedena časová dostupnost jednotlivých dvojic středisek, 

přičemž v posledním sloupci je pro každé středisko uveden součet dostupností 

ostatních (SUMA). Tento součet byl brán jako hlavní měřítko úrovně časové akcesibility 

na území kraje.
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Kromě napojení na silnice I. třídy hraje klíčovou roli samotná poloha 

jednotlivých středisek vůči sobě. S klesající vzdáleností obvykle klesá i doba jízdy (viz 

také Příloha 5). Její hodnoty se v roce 2012 pohybovaly v intervalu 6 (Chrudim –

Slatiňany) až 124 minut (Chvaletice – Jevíčko), což vypovídá o značné variabilitě. 

Z kumulativního vyjádření (SUMA) lze vyvodit, která střediska mají výhodnou 

polohu vůči ostatním. Čím nižší výsledný součet, tím lepší dostupnost ostatních 

středisek. Jednotlivé součty se pohybovaly v hodnotách mezi 1 000 a 2 000 minutami. 

Jako nejvýhodněji položená vůči ostatním byla vyhodnocena střediska Vysoké Mýto 

(součet 1 053 minut) a Litomyšl (součet 1 095 minut), tedy města ležící v jádru regionu. 

V případě Litomyšle je jedním z faktorů dobré silniční napojení na okolní střediska. 

Naopak na chvostu se umístila sídla ležící převážně v blízkosti hranice kraje, často 

v periferních oblastech. Celkem pět středisek překročilo v součtu hranici 1 800 minut –

Třemošnice, Červená Voda, Králíky, Jevíčko a Chvaletice, přičemž poslední dvě 

jmenovaná přesáhla hranici 1 900 minut. Tento výsledek vypovídá o méně výhodné 

poloze vůči ostatním střediskům v Pardubickém kraji, nikoliv o poloze v rámci ČR. 

Krajské město Pardubice dosáhlo celkového součtu 1 379 minut, což je lehce 

nadprůměrný výsledek (průměr za všechna střediska činil cca 1 422 minut, zatímco 

medián 1 381 minut, viz Příloha 5).

6.1.2 Budoucí stav (rok 2040)

Časovou dostupnost center Pardubického kraje v roce 2040 zachycuje Příloha

2. Tento model funguje za předpokladu zprovoznění R35 a jejích přípojek. Pro 

názornost byly hodnoty časové dostupnosti dvojic středisek, které doznaly změn oproti 

roku 2012, zvýrazněny červeně.

Z vizuálního hlediska je na první pohled patrné, že většina změn proběhla mezi 

těmi dvojicemi středisek, z nichž jedno leželo v Z (okresy Chrudim a Pardubice)

a druhé ve V části kraje (okresy Svitavy a Ústí nad Orlicí). V případě intervalového 

rozpětí došlo k posunu v oblasti maximálních hodnot doby jízdy, které se snížily ze 124 

minut (Chvaletice – Jevíčko) v roce 2012 na 118 minut (Chvaletice – Králíky) v roce 

2040. Při detailnějším pohledu je zřejmé, že změny se více či méně dotkly všech 

zkoumaných středisek; nejvíce středisek Lázně Bohdaneč (17 změn) a Chrudim (16 

změn), nejméně naopak Hlinska (pouze 1 změna).
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Hodnoty kumulativního vyjádření (SUMA) zobrazené v posledním sloupci 

tabulky byly v porovnání s rokem 2012 bez výjimky pozměněny (sníženy), v zájmu 

přehlednosti však nebyly barevně zvýrazněny. Pořadí minimálních hodnot však zůstalo 

nezměněno: Vysoké Mýto (součet 982 minut) se jako jediné dostalo pod hranici 1000 

minut, pod 1100 minut se dostala střediska Litomyšl (1 007 minut) a Choceň (1 062

minut). Naopak na opačném konci hodnotových extrémů ke změně v pořadí došlo: 

nejhorších výsledků dosáhly Králíky (1 862 minut) a Chvaletice (1 838 minut). Žádné 

další středisko již ale hranici 1 800 minut nepřekročilo. Krajské město Pardubice 

dosáhlo opět mírně nadprůměrného výsledku 1 244 minut. Průměr za všechna 

střediska činil v roce 2040 cca 1 345 minut (medián = 1 296 minut), viz Příloha 5.

6.1.3 Změny časové dostupnosti

Kromě současného a budoucího stavu byly monitorovány také očekávané 

změny časové dostupnosti, které výstavba nové silniční infrastruktury, především R35, 

přinese. Sledovány byly jak změny absolutní (číselný rozdíl za oba roky), tak změny 

relativní (poměr absolutních změn vůči současnému stavu). O geografickém rozmístění 

změn dostupnosti dvojic středisek již bylo pojednáno v předchozí podkapitole 6.1.2.

Absolutní vyjádření změn dostupnosti v Pardubickém kraji mezi roky 2012 

a 2040 je zobrazeno v Příloze 3. Nejnižších celkových (kumulativních) změn dosáhla 

střediska v okrese Chrudim, kde žádné středisko nepřesáhlo hranici 100 minut, 

a s výjimkou Lanškrouna také v okrese Ústí nad Orlicí. U Hlinska byla zjištěna vůbec 

nejmenší možná změna – zlepšení o 1 minutu. Na druhé straně dvě střediska dosáhla 

shodně maximální změny 155 minut. Jedná se o Jevíčko a Lanškroun. Obecně lze říci, 

že největších absolutních změn časové akcesibility dosáhla střediska ležící na SZ 

(Pardubice, Lázně Bohdaneč, Přelouč, Chvaletice) a JV kraje (Svitavy, Moravská 

Třebová, Jevíčko). Do hry tak vstupuje další faktor – směr trasování R35 vzhledem 

k poloze středisek a jimi procházející a již vybudované silniční sítě. Z tohoto důvodu 

má R35 menší vliv na střediska v okresech Ústí nad Orlicí a Chrudim. Výjimkou 

potvrzující pravidlo je Lanškroun, těžící z výhodného napojení na sjezd z R35 (více viz 

kapitola 7). Krajské město Pardubice dosáhlo vysoce nadprůměrného výsledku –

změna činila 135 minut. Průměr absolutních změn všech středisek měl hodnotu cca 77 

minut (medián = 73 minut), viz Příloha 5.
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Příloha 4 zachycuje relativní vyjádření změn časové dostupnosti. Jejich 

charakter (plošné rozdělení) je podobný jako v Příloze 3, liší se však velikostí. Interval 

změn se pohybuje mezi 0 % (Hlinsko: 0,1 %) a 11 % (Lanškroun: 10,9 %). Rozdíl je 

také v pořadí na dalších místech: druhou největší změnu (10 %) prodělaly Svitavy, více 

než 9% relativní rozdíl oproti roku 2012 vykazují střediska Pardubice (9,8 %), 

Moravská Třebová (9,6 %) a Lázně Bohdaneč (9,5 %). Pozoruhodné jsou především

vysoké hodnoty obou zmíněných středisek v okrese Pardubice, kde se plně projevuje 

vliv R35. Naopak nejmenší celkovou změnu (CZ menší než 3 %) prodělala střediska

ležící v okresech Chrudim a Ústí nad Orlicí (Hlinsko, Skuteč, Luže, Žamberk, Králíky, 

Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Ústí nad Orlicí) a Polička. Průměrná relativní změna za 

všechna střediska se pohybovala okolo cca 5,4 % (viz Příloha 5), medián činil 5,95 %.

6.1.4 Shrnutí

Příloha 5 shrnuje výše popsané charakteristiky a blíže analyzuje hlavní 

výsledky této části výzkumu. Pro lepší srovnání byla spočítána průměrná doby jízdy 

(PDJ), tedy průměrná dostupnost každého střediska (hodnota za kraj byla uváděna 

vždy na konci podkapitol 6.1.1-6.1.3), a pro úplnost byl zařazen i sloupec s pořadím 

umožňující lepší orientaci při porovnávání jednotlivých hodnot. Velikost PDJ je 

analogická k příslušné hodnotě SUMA, z níž je odvozena (viz kapitola 2), pořadí proto 

bylo pro větší přesnost počítáno ze sloupce SUMA.

V roce 2012 se PDJ pohybovala v rozmezí od 39 (Vysoké Mýto) do 73 minut 

(Chvaletice). Hodnota průměru se pohybovala okolo cca 53 minut a hodnota mediánu 

byla 51 minut. V současné době tak lze jako střed regionu z hlediska dostupnosti 

označit Vysoké Mýto.

V roce 2040 došlo k posunu PDJ směrem dolů, v průměru o 3 minuty na 50 

minut, v intervalovém rozpětí na hodnoty 36 (Vysoké Mýto) až 69 minut (Třemošnice). 

Medián byl roven 48 minut. I nadále by proto oblastí s nejlepší časovou dostupností 

mělo zůstat okolí Vysokého Mýta, Litomyšle (37 minut) a Chocně (39 minut).

Změny PDJ se v letech 2012 – 2040 pohybovaly v intervalu od 0 (Žamberk, 

Skuteč, Hlinsko) do 6 minut (Lanškroun, Jevíčko), průměr byl roven cca 3 minuty. 

Sloupec změna pořadí (ZP) udává míru zlepšení situace vzhledem k ostatním 
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střediskům – kladné hodnoty znamenají zlepšení (snížení pořadového čísla), záporné 

naopak zhoršení (zvýšení pořadového čísla). Mírná většina středisek zaznamenala 

snížení pořadového čísla, z toho důvodu měla sídla, u nichž proběhl opačný proces, 

extrémnější rozdíl (nárůst) pořadí. Do první kategorie patří s posunem o 3 místa trojice 

středisek: Lanškroun, Svitavy a Heřmanův Městec. Všechna tato sídla leží na 

komunikacích I. třídy a v příznivém směru vůči trase R35. Naopak do druhé kategorie 

náleží střediska s propadem pořadí – nejvíce o 4 místa (Hlinsko a Žamberk). U těchto 

středisek hraje roli vzhledem k ostatním střediskům méně výhodná poloha vůči R35.

Tato podkapitola nabízí spíše detailnější pohled, neboť jak bude patrné 

z podkapitoly následující, větších či menších změn dostupnosti dosáhlo celé území 

kraje.

6.2 Časová dostupnost v rámci kraje

Jak je uvedeno výše, v současné době jsou vzhledem k nedostatku komunikací 

dálničního typu klíčovými komunikacemi zajišťujícími páteřní spojení silnice I. třídy.

V oblastech nízké hustoty silnic I. třídy (oblast společného průsečíku okresů Chrudim, 

Ústí nad Orlicí a Svitavy, JZ okresu Chrudim) přebírají tuto úlohu některé silnice 

II. třídy.

6.2.1 Současný stav (rok 2011)

Příloha 7 zobrazuje časovou akcesibilitu města Pardubice v roce 2011. To bylo 

vybráno jako reprezentativní sídlo z důvodu jeho krajského statusu, hierarchické 

nadřazenosti a centrální polohy v rámci kraje. Veškerá dostupná sídla byla z Pardubic

dosažitelná do 120 minut. Obecně lze říci, že s rostoucí vzdáleností od destinace 

(město Pardubice) se zvětšuje také závislost na poloze sídel v blízkosti komunikací 

I. třídy. Tento jev je možné demonstrovat například na silnici I/35 v úseku Vysoké Mýto 

– Moravská Třebová. Celé území lze zjednodušeně rozčlenit na tři základní oblasti –

oblast dobré časové dostupnosti (území dostupné do 40 minut), oblast přechodnou 

(území s časovou dostupností 40-80 minut) a oblast špatné časové dostupnosti (území 

s akcesibilitou vyšší než 80 minut). 
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Oblast dobré časové dostupnosti, kam spadá cca 36 % rozlohy kraje, zahrnuje 

především území okresů Pardubice a Chrudim. Na S část tohoto území má vliv dálnice 

D11 vedoucí podél hranice s Královéhradeckým krajem a zprovozněný úsek R35 

Sedlice – Opatovice nad Labem. V zóně s časovou akcesibilitou nižší než 20 minut se 

více než lokalizace sídla u silnice I. třídy uplatňuje jeho blízká poloha vzhledem 

k městu Pardubice. Přesto lze v okrajových částech sledovat, jak komunikace I. třídy 

nabývají na významu. Z vybraných reprezentativních středisek spadají do první zóny 

Lázně Bohdaneč, Chrudim a Sezemice. Těsně za její hranicí leží Holice a Přelouč, jež 

náleží druhé dostupnostní zóně. V této části, kam dále spadají střediska Heřmanův 

Městec, Chrast, Luže, Chvaletice, Třemošnice, Vysoké Mýto a Skuteč, je nepoměrně 

nižší koncentrace silnic I. třídy vzhledem k ploše území. Poloha obcí vůči těmto 

komunikacím proto získává určující vliv na časovou dostupnost.

Přechodná oblast (cca 41 % rozlohy kraje) zahrnuje zejména oblast 

českomoravského pomezí. Pozoruhodný je převládající trend klesající hustoty silniční 

sítě směrem od západu k východu. Vzhledem k poloze vůči destinaci (směr SZ – JV) 

hraje nejdůležitější roli silnice I/35 a dále I/43 ve směru na Brno. Z polohy v jejich těsné 

blízkosti profitují města Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová. Horší akcesibilitu 

vzhledem k přímé vzdálenosti od destinace vykazují střediska, jejichž přímé spojení 

s městem Pardubice není zajištěno výlučně po silnicích I. třídy (Hlinsko, Choceň, Ústí 

nad Orlicí). Tato skutečnost je zřejmá například při porovnání časové dostupnosti 

středisek Vysokého Mýta a Chocně, která jsou od města Pardubice přibližně stejně 

vzdálena. Zatímco Vysoké Mýto profituje z polohy na mezinárodní silnici I/35 (E442), 

Choceň je na tuto komunikaci napojena silnicí II. třídy, z čehož vyplývá 

několikaminutový rozdíl. Dalšími středisky ležícími v přechodné oblasti jsou Žamberk, 

Česká Třebová, Polička, Letohrad a Jablonné nad Orlicí. 

Oblast špatné časové dostupnosti (cca 23 % rozlohy kraje) velmi dobře kopíruje 

periferní oblast Pardubického kraje. Jedná se o řídce obydlené území charakteru 

vrchoviny (J oblasti) až hornatiny (S oblasti). Převažují komunikace nižší třídy, 

výsledkem čehož je relativně špatná dostupnost. Výjimku tvoří obce ležící na 

komunikacích I. třídy. Ze sledovaných středisek se všechna nacházejí v zóně časové 

akcesibility v intervalu 80-100 minut. Jedná se o Červenou Vodu, Králíky a Jevíčko. Do 

zóny s dostupností nad 100 minut spadá Z část Jevíčska, V cíp Lanškrounska

a S Králicka. 
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Příloha 8 zachycuje mikroregionální pohled na časovou akcesibilitu 

v Pardubickém regionu, která byla vztažena k 28 reprezentativním pracovním 

střediskům. Vždy byla uvažována dostupnost obce pouze vzhledem k nejbližšímu 

středisku. Jednotlivé zóny dostupnosti jsou determinovány zejména polohou 

jednotlivých center v rámci regionu a vůči sobě navzájem (tedy jejich hustotou v určité 

části kraje). Obecně lze očekávat, že sídla ležící blízko sebe budou vzájemně lépe 

dostupná (viz např. Chrast – Luže – Skuteč) než sídla od sebe vzdálenější (Vysoké 

Mýto – Holice). 

Důležitou roli opět hraje přímé napojení sídla na komunikaci I. třídy. Jako 

příklad může sloužit časová dostupnost obcí v území mezi Moravskou Třebovou 

a Svitavami (silnice I/35), která nepřesahuje 10 minut, zatímco akcesibilita části obcí 

v území mezi Moravskou Třebovou a Jevíčkem (silnice II. a III. třídy) je horší. Přitom 

obě zmíněná střediska jsou od Moravské Třebové přibližně stejně vzdálena (cca 18 

km, Mapy.cz 2012).

Celé území bylo opět rozčleněno na tři základní oblasti – oblast dobré časové 

dostupnosti (území dostupné do 10 minut), oblast přechodnou (území s časovou 

dostupností 10-20 minut) a oblast špatné časové dostupnosti (území s akcesibilitou 

vyšší než 20 minut). 

Značná část území kraje (cca 61 %) disponuje dobrou dopravní dostupností,  

a to především z důvodu poměrně vysoké četnosti (hustoty) středisek na území 

Pardubického kraje. Většina středisek také leží v blízkosti komunikací I. třídy či 

v blízkosti jiného střediska (Chrast, Luže, Skuteč). Dále je pro tuto oblast typická vyšší 

hustota silničních tahů I. třídy.

Přechodná oblast (cca 37 % rozlohy kraje) zahrnuje především okrajové části 

kraje či „vnitřní periferie“, tedy území mezi navzájem vzdálenějšími středisky,

s relativně méně příznivou časovou akcesibilitou vzhledem k okolí (oblast Moravanska

či Budislavska). V porovnání s oblastí dobré dostupnosti je hustota silnic I. třídy 

nepoměrně nižší.

Jen minimum území Pardubického kraje (cca 2 % rozlohy) je z vybraných 28 

středisek dostupné za dobu vyšší než 20 minut. Jde o ojedinělé lokality podél hranice 

regionu, z nichž nejrozlehlejší je oblast Svojanovska a S Králicka.
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Stejně jako u následujících map časové dostupnosti středisek nebyla 

zohledněna jejich významnost vzhledem k ostatním. Vzniklé kartografické výstupy 

proto nemohou být interpretovány jako dojížďkové (funkční) regiony. Nelze totiž 

srovnávat význam např. Pardubic a Jevíčka. 

6.2.2 Budoucí stav (rok 2040)

Do roku 2040 by komunikační síť v Pardubickém kraji měla doznat významných 

změn, z nichž klíčovou představuje dostavba silnice R35 včetně sjezdů. Dále byly 

zohledněny návrhy na výstavbu obchvatů a přeložek některých silnic I. třídy (viz 

kapitola 2).

Příloha 9 zobrazuje časovou akcesibilitu města Pardubice v roce 2040. Při 

srovnání se situací v roce 2011 se efekt R35 projeví na první pohled – ve V části kraje 

dojde k posunu průměrně o jedno pásmo časové dostupnosti, tj. o 20 minut. Na druhé 

straně jsou oblasti, zejména v Z části kraje, jichž se tyto změny netýkají. Pro 

charakteristiku dostupnosti bylo použito totéž vymezení jako v případě Přílohy 7. 

Oblast dobré dostupnosti (doba jízdy do Pardubic nižší než 40 minut) zaujímá 

cca 42 % území, čímž vzrostla přibližně o 7 %. První zóna (časová akcesibilita nižší 

než 20 minut) byla ovlivněna jen nepatrně. Příčinou je blízká poloha vzhledem 

k destinaci a zároveň relativně velká vzdálenost města Pardubice od R35, která 

znemožňuje výraznější změny. Naopak ve druhé dostupnostní zóně (časová 

akcesibilita vyšší než 20 minut) je dobře patrný posun podél R35 od Vysokého Mýta 

směrem na JV. Nově sem tak spadají střediska Litomyšl a Choceň.

Většinu rozlohy kraje (cca 54 %) zaujímá přechodná oblast (území s časovou 

dostupností 40-80 minut). I v tomto případě došlo k nárůstu plochy území této oblasti –

tentokrát přibližně o 13 %. Mnohá střediska (Polička, Svitavy, Moravská Třebová, Ústí 

nad Orlicí, Česká Třebová) zaznamenala posun o jedno dostupnostní pásmo, 

Lanškroun dokonce o dvě. Jen k malému posunu došlo v případě středisek na 

S okresu Ústí nad Orlicí (Žamberk, Letohrad, Jablonné nad Orlicí), v případě Hlinska 

došlo ke stagnaci, jejíž příčinou je značná izolovanost v rámci kraje spojená 

s excentrickou polohou vůči R35 vzhledem k vzdálenosti od města Pardubice.
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Jen minimální část kraje (cca 4 % rozlohy) je z města Pardubice dostupná za 

více než 80 minut. Oblast špatné časové dostupnosti tak zaznamenala největší 

zlepšení (o cca 19 %). V roce 2040 by měla zaujímat pouze území Králicka 

a Červenovodska. Vzhledem k tomu, že se jedná o periferní část kraje s malou 

hustotou silniční sítě a nízkým počtem silnic I. třídy, která vzhledem k poloze vůči 

destinaci a R35 nebyla příliš ovlivněna, nedošlo zde k žádným posunům 

v dostupnostních pásmech a změny časové akcesibility středisek (Červená Voda, 

Králíky) byly nevýznamné.

Časovou akcesibilitu středisek v Pardubickém kraji v roce 2040 zachycuje

Příloha 10. Na mikroregionální úrovni nejsou rozdíly oproti roku 2011 tak patrné jako 

na úrovni mezoregionální. Nejlépe dokumentovatelné změny jsou v oblastech 

„vnitřních periferií akcesibility“ (Moravansko či Mladějovsko).

V roce 2040 bude cca 62 % území dobře dostupných (do 10 minut), což je jen 

o 1 % více než v roce 2011. Vzhledem k blízké poloze středisek vůči sobě není možné 

očekávat v obcích mezi nimi závažné změny spojené s výstavbou R35 jako na 

mezoregionální úrovni, tedy vzhledem k jedné destinaci (město Pardubice).

Z hlediska velikosti území přechodné oblasti (dostupnost mezi 10 a 20 

minutami) k žádné změně nedošlo – podíl na rozloze kraje činí cca 37 %. Při 

detailnějším pohledu je však patrné, že vzrostl podíl kategorie 10,1-15 minut na úkor 

kategorie 15,1-20 minut, např. Moravansko či Mladějovsko.

Oblasti špatné dostupnosti (cca 1 % rozlohy) z vybraných 28 středisek jsou opět 

lokalizovány podél hranice kraje, přičemž k nejrozlehlejším patří opět Svojanovsko

a oblast S Králicka.

6.2.3 Změny časové akcesibility

Jak již bylo nastíněno v úvodu kapitoly, zlepšení časové akcesibility se 

v budoucnu předpokládá na většině území ČR, Pardubický kraj nevyjímaje. Tomu, kde 

a jak velké lze tyto změny očekávat, se věnuje tato podkapitola.
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Změny časové akcesibility města Pardubice mezi roky 2011 a 2040 (viz Příloha 

11) byly dle velikosti rozděleny do šesti kategorií, z nichž první (0-1 %) svým rozsahem 

vyjadřuje stagnaci neboli (téměř) nezměněný stav oproti roku 2011. Vzhledem k tomu, 

že je uvažována dostupnost města Pardubice ležící v Z polovině kraje, je zřejmé, že 

více změn lze očekávat ve V části regionu, což Příloha 11 potvrzuje.

V první zóně (změna 0-1 %) leží cca 32 % území kraje. Změny, které tato oblast

z hlediska časové dostupnosti prodělala, jsou natolik zanedbatelné, že je lze ztotožnit 

se současným stavem. Geograficky je možné vymezit první zónu jako Z třetinu 

Pardubického kraje (Z část okresu Pardubice, okres Chrudim s výjimkou 

nejvýchodnější části) s dvěma exklávami v úzkém pásu Podorlicka V od Jablonného 

nad Orlicí a v oblasti S Králicka. Vzhledem k výše uvedenému není toto rozmístění 

nikterak překvapivé – souvisí se vzájemnou polohou konkrétního území vůči destinaci 

(město Pardubice) a R35. Ze sledovaných středisek se v první zóně nacházejí všechna

v okresech Pardubice a Chrudim s výjimkou Holic a Luže.

Druhá zóna (změna 1,1-10 %) zaujímá cca 20 % rozlohy regionu a navazuje na

první zónu. Největší šířky dosahuje v oblasti Holicka a Podorlicka (střediska Žamberk, 

Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Červená Voda a Králíky), naopak nejužší je v okolí 

Luže. Jedná se o oblast tvaru poloviny oblouku, kde nelze s jistotou prohlásit, zda 

budou změny patrné či nikoliv, neboť změna o cca 1 % není v praxi brána jako rozdíl, 

což už ale neplatí o změně 10%.    

Třetí zóna (změna 10,1-20 %) zahrnuje cca 12 %  území Pardubického kraje. 

S výjimkou drobných exkláv jde o souvislé území tvaru půloblouku se středisky Polička, 

Choceň a Ústí nad Orlicí. Vzhledem k rozpětí intervalu změn již lze očekávat znatelný 

rozdíl v časové dostupnosti oproti roku 2011.

Čtvrtá zóna dostupnosti (změna 20,1-30 %), mající tvar neúplného oválu, se 

rozkládá na cca 21 % území kraje. S výjimkou SZ části jde o území, které bylo v roce 

2011 charakteristické špatnou absolutní časovou dostupností. Zastoupena jsou dvě 

střediska – Česká Třebová a Jevíčko.

Pátá zóna (změna 30,1-40 %) představuje cca 14 % rozlohy kraje a je nápadně 

protažena podél silnic R35 a I/35. Jedná se o území především okresu Svitavy, který 

by tak měl z výstavby R35 profitovat nejvíce (bráno z pohledu akcesibility města 
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Pardubice). Kromě Svitav náleží do této zóny střediska Moravská Třebová, Litomyšl, 

Lanškroun a Vysoké Mýto.

Šestá zóna (změna 40,1-50 %) pokrývá cca 1 % území. Zahrnuje jen dvě malé 

oblasti, jejichž vznik je vázán na sjezd v původně špatně dostupném území 

(Džbánovsko), ve druhém případě (Mladějovsko) v kombinaci s nově vybudovanou 

komunikací.

V případě klasifikace změn časové dostupnosti středisek s KV>2,5 mezi roky 

2011 a 2040 (Příloha 12) bylo postupováno obdobným způsobem. Výsledkem je šest 

kategorií změn akcesibility, přičemž narozdíl od Přílohy 11 bylo dosaženo nižších 

hodnot extrémů. To je pochopitelné vzhledem k malému rozdílu akcesibility v roce 

2011 (Příloha 8) a v roce 2040 (Příloha 10). K výraznějším změnám tak došlo pouze 

v souvislosti s výstavbou nových silničních komunikací, zejména R35, a to jen

v územích s relativně špatnou časovou dostupností. Z vizuálního hlediska je 

charakteristický kruhovitý či elipsovitý tvar jednotlivých zón změn časové dostupnosti, 

které jsou poměrně úzké. Klíčovým faktorem vzniku těchto změn akcesibility je poloha 

sjezdů z R35 (viz Přílohy 13 a 14), na něž jsou primárně vázány. Konkrétně se jedná 

o sjezdy Rokytno, Dašice, Ostrov, Džbánov, Opatovec a Kunčina a o silnici I/36 

(přeložka mezi Pardubicemi a Holicemi) a dosud neočíslovanou komunikaci II. třídy 

spojující Moravskou Třebovou a Lanškroun.
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7. POSOUZENÍ VHODNOSTI LOKALIZACE 

SJEZDŮ Z R35

Tato kapitola pojednává o plánovaných sjezdech z R35 a jejich očekávaném 

vlivu na dopravu v Pardubickém regionu. Rovněž by měla zodpovědět otázku platnosti 

či neplatnosti jedné z hypotéz stanovených v úvodu, že poloha sjezdů bude hrát 

klíčovou úlohu pro dobrou dostupnost. V rámci tohoto mikrovýzkumu bude stručně 

nastíněn autorův postoj k jejich lokalizaci.

7.1 Lokalizace sjezdů z R35

Přehled plánovaných sjezdů z R35 na území Pardubického kraje je uveden 

v Tabulce 7. Na 95 km rychlostní silnice (vlastní výpočet) připadá celkem 14 sjezdů, 

což je v průměru jeden sjezd na cca 7,9 km R35. Do seznamu byl pro úplnost zařazen 

také sjezd Staré Město, jedná se ale o dálniční křižovatku, která tak nebude mít na 

okolí žádný vliv (v této práci není uvažována výstavba R43). Druhý sloupec tabulky 

udává silniční kilometr, na němž bude sjezd vybudován, a ve třetím sloupci je uvedeno, 

jaká komunikace na konkrétním sjezdu kříží R35. V osmi případech jde o křížení se 

silnicí I. třídy, pětkrát se silnicí II. třídy a jednou s rychlostní komunikací a silnicí 

III. třídy. 

Geografická lokalizace sjezdů je zobrazena v Příloze 13. Jednotlivé sjezdy jsou 

očíslovány a interpretovány v tabulce. Není zde uveden sjezd Staré Město. Téměř 

všechny jsou podmíněny napojením na komunikaci I. třídy či blízkostí významného 

střediska. Četnost sjezdů poměrně dobře koresponduje s hustotou osídlení v dané 

oblasti. Zatímco v úsecích Opatovice nad Labem – Vysoké Mýto a Opatovec – hranice 

kraje s malou koncentrací obyvatelstva v okolních obcích je malá četnost sjezdů, 

v případě úseku Vysoké Mýto – Opatovec je tomu naopak: sedm sjezdů na 35 km R35 

a tři relativně velká střediska Vysoké Mýto, Litomyšl a Svitavy.
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Tabulka 7: Plánované sjezdy z R35 v Pardubickém kraji v roce 2040

Sjezd Kilometráž (km) Křížení s komunikací

Opatovice nad Labem 129 I/37

Rokytno 138 II/298

Časy 142 I/36

Dašice 147 II/322

Ostrov 156 I/17

Vysoké Mýto 165 I/35

Džbánov 170 III/35719

Řídký 177 I/35

Litomyšl – sever 182 II/?

Janov 189 I/35

Mikuleč 194 I/35, II/366

Opatovec 200 I/43

Kunčina 210 II/?

Staré Město 216 R43

Zdroje: Mapy.cz 2012, ŘSD 2012a

7.2 Časová akcesibilita sjezdů

V rámci hodnocení dostupnosti v roce 2040 byla sledována také časová 

akcesibilita sjezdů (Příloha 14). Bylo stanoveno sedm zón dostupnosti po 10 minutách.

Pozoruhodná je měnící se šířka jednotlivých zón v závislosti na četnosti sjezdů 

a především množství komunikací I. třídy v daném území. Samotný mapový výstup má 

největší význam pro analýzu první, případně druhé zóny dostupnosti, neboť s rostoucí 

hodnotou doby jízdy lze očekávat pokles ochoty řidičů využít k cestě nejbližší sjezd 

z R35. Tato skutečnost závisí na řadě faktorů (tvar silniční sítě, behaviorální aspekty), 

které ovšem nejsou náplní této práce.

První zóna (dostupnost do 10 minut) zaujímá 20,7 % rozlohy kraje a leží v těsné 

blízkosti R35. Největší šířky dosahuje v oblasti mezi Pardubicemi a Holicemi, na 

Svitavsku a Moravskotřebovsku, nejužší je paradoxně na Litomyšlsku, ačkoliv je zde 

vysoká koncentrace sjezdů. Ze sledovaných středisek se v první zóně nachází Holice, 

Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová.
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Ve druhé zóně dostupnosti (10-20 minut) leží cca 27 % území a také devět

středisek (Lázně Bohdaneč, Pardubice, Chrudim, Slatiňany, Chrast, Luže, Lanškroun, 

Česká Třebová a Choceň). Největší šířky dosahuje na S okresu Pardubice (vliv sjezdů 

z D11) a na JZ okresu Svitavy (vliv komunikací I. třídy).

Třetí zóna dostupnosti (20,1-30 minut) zasahuje do 24,3 % území kraje.

V okrese Pardubice došlo vlivem D11 k jejímu posunu směrem na Z. Ze sledovaných 

středisek zde leží Přelouč, Heřmanův Městec, Skuteč, Polička a Ústí nad Orlicí. 

Ve čtvrté dostupnostní zóně (30,1-40 minut), zaujímající 18,1 % rozlohy, leží 

šest center - Chvaletice, Hlinsko, Jevíčko, Červená Voda, Jablonné nad Orlicí 

a Letohrad. Stejně jako v případě třetí zóny došlo k posunu na Z okresu Pardubice 

vlivem D11. 

Pátá zóna (dostupnost 40,1-50 minut) má zastoupení již jen v okresech 

Chrudim a Ústí nad Orlicí (střediska Třemošnice, Králíky a Žamberk). Zaujímá 7,6 % 

rozlohy kraje.

Jen minimální podíl na rozloze kraje mají šestá (1,8 %) a sedmá zóna (0,5 %). 

Jde vesměs o špatně dostupné periferní oblasti v blízkosti hranice kraje.

7.3 Analýza lokalizace sjezdů z R35

Jak již bylo uvedeno výše, důležitou roli bude hrát lokalizace sjezdů. Bude 

záviset na jejich četnosti, ale pravděpodobně také na konkrétním umístění v daném 

území včetně třídy komunikací, na něž bude R35 sjezdy napojena. Právě míra, do jaké 

platí druhé z předešlých tvrzení, bude předmětem zájmu této podkapitoly.

Pro hodnocení bylo využito Přílohy 14, ale také poznatků získaných při 

zjišťování vzájemné časové dostupnosti jednotlivých středisek v roce 2040. Pro tento 

účel (viz podkapitola 6.1) bylo vždy nutné určit, který ze sjezdů z R35 bude využit, aby 

výsledná doba jízdy byla co nejkratší. Z celkem 13 plánovaných sjezdů (nebyl počítán 

sjezd Staré Město) bylo použito 11, což ukazuje na možnost nevhodného umístění či 

dokonce zbytečného vybudování dvou nevyužitých sjezdů. Ve zmíněné části práce se 

ale jednalo o liniovou dostupnost, tedy časově nejkratší spojení dvou středisek, kde byl 
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sledován pouze jeden směr (ze střediska A do B či opačně). Pro přesnější analýzu bylo 

proto nezbytné sledovat dostupnost plošně (viz Příloha 14). 

Hodnocení probíhalo dle tří hlavních kritérií: 

1. Sjezd by měl být vybudován jako spojka na silnici I. nebo II. třídy.

2. Sjezd by měl mít dostatečně velkou „spádovou oblast“, tedy území, z něhož 

odvádí dopravu na R35.

3. Spádová oblast sjezdu by mělo být území, z něhož je při využití daného sjezdu 

časová dostupnost vzdáleného cíle nejnižší. Jako vzdálený cíl je pracovně 

označena destinace, k jejímuž dosažení je z hlediska dostupnosti nejvýhodnější

použít R35. 

Pro přehlednost byly sjezdy rozděleny na dvě skupiny dle kritéria 1: sjezdy 

ležící na silnicích I. třídy a sjezdy ležící na silnicích II. či III. třídy.

7.3.1 Sjezdy ležící na silnicích I. třídy

Dle Příloh 13 a 14 je možné dobře vysledovat, že některé ze sjezdů mají svou 

nezastupitelnou úlohu. Jedná se zejména o ty, které napojují R35 na silnice I. třídy (viz 

Tabulka 7). Kromě toho, že splňují první kritérium, často napojují významná střediska

(uvedená v závorce), a proto mají také značnou spádovou oblast. Jde konkrétně 

o sjezdy Opatovice (Hradec Králové, Pardubice), Časy (Pardubice, Holice), Ostrov 

(Chrudim), Vysoké Mýto (Vysoké Mýto), Řídký (Litomyšl), Janov (Litomyšl), Mikuleč 

(Svitavy) a Opatovec (Svitavy). Nejlépe je tato skutečnost viditelná u sjezdu Opatovec, 

vybudovaném na strategickém místě v blízkosti křížení dvou silničních tahů I. třídy (I/35 

a I/43). Izochrony dostupnosti zde mají podél těchto komunikací směrem od sjezdu 

výrazně protažený tvar.

Třetí kritérium je poněkud hůře kartograficky interpretovatelné. Vyžadovalo by 

zkonstruovat pro oba směry R35 hranice zón dostupnosti pro všechny sjezdy. 

Vzhledem k náročnosti a rozsahu tohoto úkonu proto bylo přistoupeno k užití 

mapového serveru Mapy.cz (2012), který byl v této souvislosti již využit (viz podkapitola 

6.1). S jeho pomocí bylo dosaženo závěru, že veškeré sjezdy spojující R35 se 

silnicemi I. třídy třetí kritérium splňují.
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7.3.2 Sjezdy ležící na silnicích II. a III. třídy

V předchozí podkapitole byla hodnocena poloha osmi sjezdů. Zbývajících pět 

leží na silnicích nižší třídy. Neplatí pro ně tvrzení, že spojují významná centra v kraji, 

přesto mají některé z nich své opodstatnění. Z důvodu jejich malého počtu a zároveň 

variabilní polohy vůči střediskům osídlení a komunikacím jim byla věnována pozornost

individuálně.

Jedním ze sjezdů, který nebyl při zjišťování vzájemné časové dostupnosti 

jednotlivých středisek v roce 2040 využit, bylo Rokytno. Příčinou byla okrajová poloha 

tohoto sjezdu vůči síti sledovaných středisek. Dle dostupných údajů (Mapy.cz 2012) ale 

bude mít své opodstatnění, neboť poslouží jako napojovací komunikace silnice II/298, 

na níž leží některé menší obce, například Sezemice či Třebechovice pod Orebem 

(Královéhradecký kraj). Tím dojde ke splnění třetího, do menší míry také druhého 

kritéria. Úsek mezi Opatovicemi a Časy měří cca 13 km (Mapy.cz 2012), což je příliš

mnoho na to, aby mohla být v případě zrušení sjezdu Rokytno zachována dobrá 

dostupnost tohoto mikroregionu.

Situace v případě sjezdu Dašice je podobná. Spojuje R35 s komunikací II/322, 

která zajišťuje dopravní spojení Dašic a okolních obcí, ale částečně také města 

Chrudim. Vzhledem k značné vzdálenosti (14 km, Mapy.cz 2012) okolních sjezdů Časy 

a Ostrov by zrušení sjezdu Dašice znamenalo ztrátu potenciálu vzniklého výstavbou 

R35. 

Sjezd Džbánov je jediný, jež nesplňuje první kritérium. Dle současného plánu 

má být vybudován na silnici III/35719, což je vzhledem k charakteru a technickým 

parametrům této třídy hodnoceno autorem této práce jako nevhodné. Zbylé dvě 

podmínky jsou však blízkostí střediska Vysoké Mýto splněny. Nabízejí se proto dvě 

možnosti řešení. První z nich je posunout sjezd na křížení s komunikací II/357 vedoucí 

z Vysokého Mýta (posun o cca 2,5 km, Mapy.cz 2012). Tím by ovšem došlo 

k výraznému prodloužení intervalu mezi nově vzniklým sjezdem a sjezdem Řídký

a naopak pravděpodobně nežádoucímu zatížení Vysokého Mýta automobilovou 

dopravou. Jako nejlepší se proto nabízí možnost přestavby silnice III/35719 na 

komunikaci II. třídy.
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Sjezd Litomyšl – sever je narozdíl od většiny ostatních plánován mimo jakékoliv 

existující komunikace. Napojen má být na silnici II. třídy, která bude vybudována pouze 

za tímto účelem. Dle dostupných údajů (Mapy.cz 2012) nesplňuje třetí kritérium, neboť 

jeho spádová oblast leží pouze v těsné blízkosti zmíněné komunikace II. třídy. Okolní 

území včetně města Litomyšl spadá do dostupnostní zóny sjezdů Řídký a Janov. Jejich 

vzdálenost na R35 je sice cca 12 km (Mapy.cz 2012), R35 zde ale tvoří oblouk 

z důvodu obchvatu Litomyšle. Dostupnost obou sjezdů je navíc zajištěna silnicí I/35, na 

níž je jejich vzdálenost nižší (cca 11 km, Mapy.cz 2012). Existence sjezdu Litomyšl -

sever by sice mohla mít pozitivní efekt na rozvoj tohoto regionu v podobě například 

výstavby průmyslové zóny, dle dostupných informací (Město Litomyšl 2012) má ale na 

S okraji města pokračovat výstavba rodinných domů. Město navíc už jednou 

průmyslovou zónou disponuje. Z výše uvedeného proto vyplývá, že lokalizace sjezdu

Litomyšl – sever je nevhodná, neboť jeho existence nebude mít na časovou akcesibilitu 

mikroregionu téměř žádný vliv.

Posledním zkoumaným je sjezd Kunčina, který má být vybudován na plánované 

silnici II. třídy spojující střediska Moravskou Třebovou a Lanškroun. Jedná se 

o strategicky výhodnou polohu splňující všechna stanovená kritéria, neboť sjezd bude 

plnit spádovou funkci pro obě jmenovaná sídla včetně obcí ležících v jejich okolí či 

v okolí plánované komunikace II. třídy. 
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8. ZÁVĚR

Tato práce byla věnována časové akcesibilitě individuální automobilovou 

dopravou na území Pardubického kraje. Hlavním cílem bylo zanalyzovat současný stav 

dostupnosti v Pardubickém kraji, pokusit se dle dostupných prognóz a podkladů 

odhadnout stav v roce 2040 a zjistit, k jakým změnám může dojít v průběhu 

sledovaného období (2011/2012 – 2040), jak velké tyto změny budou a kde je lze 

očekávat. Dílčími záměry bylo přiblížit historické souvislosti výstavby R35, ve stručnosti 

popsat současný stav silniční sítě v Pardubickém kraji a v neposlední řadě posoudit 

vhodnost lokalizace plánovaných sjezdů z R35. 

V úvodu byly stanoveny tři hypotézy, o jejichž pravdivosti je pojednáno níže:

1. Střediska, která jsou od plánované trasy R35 více vzdálena, budou z hlediska 

časové akcesibility ovlivněna méně než střediska ležící blízko této komunikace.

2. Největších změn dostupnosti dosáhnou střediska, v jejichž blízkosti se nachází sjezd 

z R35 a která zároveň neleží na silnici I/35, jež plní funkci krajské páteřní silnice 

(Choceň).

3. Klíčovým aspektem dobré dopravní dostupnosti bude vhodná lokalizace sjezdů 

z R35.

Časová akcesibilita středisek v Pardubickém kraji má značně variabilní 

charakter, který vychází ze struktury silniční sítě v tomto regionu. Z důvodu 

neexistence dopravního spojení po komunikacích dálničního typu je dostupnost 

jednotlivých oblastí vázána na silnice I. třídy, mnohdy přetížené (I/35). Výzkum 

vzájemné časové dostupnosti jednotlivých středisek odhalil, že zásadním faktorem je 

jejich poloha v rámci kraje. Jako nejvýhodnější se ukázala lokalizace v jádru regionu 

s nejmenší variabilitou jednotlivých hodnot dostupnosti ostatních středisek (střediska 

Vysoké Mýto a Litomyšl). Důležitým prvkem je také hustota (četnost) středisek 

v určitém území, z čehož vyplývá jejich lepší vzájemná dostupnost (Chrast – Luže –

Skuteč). Naopak střediska reprezentující spíše periferní oblasti (Třemošnice, Jevíčko, 

Králíky) se vyznačují špatnou akcesibilitou, jejíž příčinou je nevýhodná poloha a často 

chybějící napojení na silniční infrastrukturu vyšší třídy. 
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Plánovaná výstavba R35 by měla ovlivnit celkovou dostupnost všech středisek

(doba jízdy mezi libovolnou dvojicí středisek se v průměru snížila o 3 minuty), nikoliv 

ale rovnoměrně. Střediska ležící v blízkosti R35 budou v průměru ovlivněna více než 

střediska vzdálenější, avšak do procesu vstupují další faktory (poloha středisek v rámci 

kraje a vůči ostatním) často lokálního charakteru (vzájemná poloha R35 a stávající 

silniční sítě napojující střediska). Nelze opominout, že střediska s nejvyššími 

hodnotami absolutních i relativních změn leží převážně v SZ (Pardubice, Lázně 

Bohdaneč) či JV (Lanškroun, Svitavy, Jevíčko) části kraje. První hypotéza tedy byla 

potvrzena jen částečně. 

Druhou hypotézu je nutné zamítnout jako chybnou, neboť město Choceň

dosáhne podprůměrné hodnoty změn časové dostupnosti (průměr – 5,4 %; Choceň –

4 %). Příčinou bude pravděpodobně více faktorů; poloha spíše v centrální části kraje, 

kde proběhlo málo změn, nevýhodná mikropoloha vůči R35 a také absence silnice 

I. třídy. 

V případě časové akcesibility města Pardubice je důležitým prvkem skutečnost, 

že s rostoucí vzdáleností od této destinace se zvyšuje závislost na napojení na silnici 

I. třídy (v roce 2040 také na sjezd z R35). Vzhledem k poloze města Pardubice byly 

proto největší rozdíly v dostupnosti na malém území zaznamenány v lokalitách od 

destinace spíše vzdálenějších (viz Přílohy 7 a 9, úsek Vysoké Mýto – Moravská 

Třebová). Výstavba R35 bude mít vliv především ve V části regionu (vzhledem 

k poloze Pardubic v Z části kraje), kde dojde k redukci doby jízdy o cca 20 minut. 

Naopak na SV a JZ regionu nebude mít R35 z hlediska dostupnosti města Pardubice 

příliš velký význam.

S rostoucí vzdáleností od města Pardubice roste také míra (intenzita) změn 

jeho dostupnosti. Znamená to, že největší změny budou zaznamenány v lokalitách od 

destinace spíše vzdálenějších (především V a JV kraje). Otázka, do jaké míry lze 

přičítat toto zlepšení poloze sjezdů, je formulována ve třetí hypotéze. Oblasti, kde 

nastanou zásadní změny (Přílohy 11 a 12) dobře korespondují s územím dobré 

dostupnosti sjezdů. Tuto hypotézu o zásadním vlivu lokalizace sjezdů je tedy možné 

přijmout. Dobrá dostupnost R35 je opět závislá na koncentraci komunikací I. třídy

v daném území, ale také na četnosti sjezdů na R35 v Pardubickém kraji, která je 

poměrně vysoká (cca 1 sjezd na 8 km). Ačkoliv lze v průměru považovat umístění 

sjezdů za vhodné, ve dvou případech dospěl autor k závěru, že sjezd by bylo vhodné 
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přemístit či přebudovat navazující komunikaci III. třídy na II. (Džbánov), ve druhém 

případě (Litomyšl – sever) z důvodu neefektivní polohy sjezd zrušit.

Zvolená metodika dle mínění autora splnila svůj účel a vedla ke zřetelnému cíli, 

přesto se vyskytla drobná komplikace. Tímto nedostatkem byl nesoulad dvou 

základních zdrojů, které byly pro praktickou část použity – Mapy.cz 2012 pro 

vzájemnou časovou dostupnost jednotlivých středisek a ARCDATA 2011 pro časovou 

dostupnost v rámci kraje. Rozdíly byly v přesnosti trasování R35 a v případě prvního 

zdroje také v neexistenci podkladů pro plánované komunikace, obchvaty a přeložky. 

Z tohoto důvodu nelze s výjimkou současného stavu srovnávat výsledky výzkumu první 

a druhé části kapitoly 6.

Tato práce by se mohla stát námětem pro podobné územní studie časové 

akcesibility i v jiných krajích ČR, případně by mohla být zpřesněna a doplněna –

o některé chybějící komunikace III. třídy či tunely, kde bude maximální povolená a tím 

i průměrná rychlost pravděpodobně snížena. Dále by do dostupnostního modelu mohla 

být začleněna i plánovaná komunikace R43, která bude spojovat Pardubický kraj 

s krajem Jihomoravským (Staré Město – Troubsko u Brna). Práce je použitelná pro

dopravce a regionální plánování na území Pardubického kraje či pro podnikatelské 

subjekty, kterým může pomoci najít vhodnou polohu pro lokalizaci firemních centrál či 

poboček. V neposlední řadě by se mohla stát podkladem pro jejího autora při dalším 

studiu časové akcesibility. 



54

9. SEZNAM ZDROJŮ

9.1 Knižní publikace

BRINKE, J. (1999): Úvod do geografie dopravy. Karolinum, Praha, 112 s.

BRUNCLÍK, A., VOREL, V. a kol. (2009): Páteřní síť dálnic a rychlostních silnic v ČR. 

Agentura Lucie spol. s.r.o., Praha, 148 s. [online] [cit. 2012-08-24] dostupné z: 

http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/paterni-sit-dalnic.

GREGORY, D., JOHNSTON, R., PRATT, G., WATTS, M., WHATMORE, S. (2009): 

The Dictionary of Human Geography, 5. edice. Wiley-Blackwell, Chichester, 1052 s.

HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: 

transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 147 

s.

LÍDL, V., JANDA, T. (2006): Stavby, kterým doba nepřála. Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, Praha, 122 s. [online] [cit. 2012-07-22] dostupné z: http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-

a-dalnicni-sit/Historie/stavby-kterym-doba-neprala.

TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. a kol. (2008): Ekonomická a sociální 

geografie. Aleš Čeněk, Plzeň, 411 s.

9.2 Články

DE VRIES, J. J., NIJKAMP, P., RIETVELD, P. (2009): Exponential or power distance-

decay for commuting? An alternative specification. Environment and Planning A, 41, č.

2, s. 461-480.

HUDEČEK, T., CHURAŇ, R., KUFNER, J. (2011): Dostupnost Prahy při využití silniční 

dopravy v období 1920–2020. Geografie, 116, č. 3, s. 317–334.



55

MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2006): Význam dopravní obslužnosti v rozvoji 

venkovských oblastí. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš 

svět. Česká zemědělská univerzita v Praze, Český Krumlov, 568 s.

MARADA, M., KVĚTOŇ, V. (2010): Diferenciace nabídky dopravních příležitostí

v českých obcích a sociogeografických mikroregionech. Geografie, 110, č. 1, s. 21–43.

MAIER, K., DRDA, F., MULÍČEK, O., SÝKORA, L. (2007): Dopravní dostupnost 

funkčních městských regionů a urbanizovaných zón v České republice. Urbanismus a

územní rozvoj, 10, č. 3, s. 75–80.

SPENCE, N., LINNEKER, B. (1994): Evolution of the motorway network and changing 

levels of accessibility in Great Britain. Journal of Transport Geography, 2, č. 4, s. 247-

264.

9.3 Internetové zdroje

ATEM (2012): Silnice R35 v úseku Ostrov – Staré Město. Dokumentace EIA. Ateliér 

ekologických modelů. [online] [cit. 2012-08-31] dostupné z:

www.atem.cz/soubory/ke_stazeni/R35-prezentaceEIA.ppt.

ČESKÉ DÁLNICE (2011): Rychlostní silnice R35. Dálniční síť v České republice. 

[online] [cit. 2012-08-30] dostupné z: http://www.ceskedalnice.cz/rychlostni-silnice/r35.

DÁLNICE (2010): Rychlostnice R35. [online] [cit. 2012-08-30] dostupné z: 

http://www.dalnice.com/.

DÁLNICE – SILNICE (2012): Rychlostní silnice R35. [online] [cit. 2012-08-30] dostupné 

z: http://www.dalnice-silnice.cz/R/R35.htm.



56

GEOPORTÁL ČUZK (2012): Prohlížecí služba WMS – ZM 50. Síťové služby. [online] 

[cit. 2013-03-19] dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/(S(ysjccp450suvbvrrduayyx2b))

/Default.aspx?menu=3116&mode=TextMeta&side=wms.verejne&metadataID=CZ-

CUZK-WMS-ZM50-P&metadataXSL=metadata.sluzba.

HUDEČEK, T., ŽÁKOVÁ, Z. (2011): Analýzy dopravní dostupnosti a radiální 

kartografická anamorfóza. [online] [cit. 2013-02-16] dostupné z: 

http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/cgs/kart_dny/kart_den12/paty.html.

IDNES (2012a): „Nové dálnice“ čeká i změna názvů. Výměna cedulí vyjde na statisíce. 

Ekonomika, Doprava. [online] [cit. 2013-03-06] dostupné z: 

http://ekonomika.idnes.cz/nove-dalnice-ceka-prejmenovani-dz3-/eko-

doprava.aspx?c=A120815_145115_eko-doprava_neh.

IDNES (2012b): Česko překreslí silniční síť, přibude dalších 300 kilometrů dálnic.

Ekonomika, Doprava. [online] [cit. 2013-03-06] dostupné z:

http://ekonomika.idnes.cz/cesko-prekresli-svou-dalnicni-sit-prejmenovanim-pribude-

300-km-dalnic-1g7-/eko-doprava.aspx?c=A120813_155014_eko-doprava_neh.

IDNES (2012c): Stavba R35 se konečně pohne, stát uvolnil sto milionů na pozemky. 

Ekonomika, Doprava. [online] [cit. 2012-10-30] dostupné z: 

http://ekonomika.idnes.cz/ministr-dopravy-pavel-dobes-slibuje-ze-se-stavba-r-35-

pohne-p30-/eko-doprava.aspx?c=A120927_111955_pardubice-zpravy_jah.

ISSAR (2012): Informační systém statistiky a reportingu. [online] [cit. 2012-10-30] 

dostupné z: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1587.

LIBERECKÝ KRAJ (2012): Ministerstvo potvrdilo ve studii severní variantu kapacitní 

silnice R10/ R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice. [online] [cit. 2012-10-

01] dostupné z: http://www.kraj-lbc.cz//id:161430.

MAPY.CZ (2012): Mapy.cz, s.r.o. [online] [cit. 2012-08-28] dostupné z: 

http://www.mapy.cz/#x=15.312268&y=49.817333&z=6&t=s.

http://ekonomika.idnes.cz/cesko-prekresli-svou-dalnicni-sit-prejmenovanim-pribude-300-km-dalnic-1g7-/eko-doprava.aspx?c=A120813_155014_eko-doprava_neh


57

MĚSTO LITOMYŠL (2012): Severní varianta obchvatu v Litomyšli je dobré řešení. 

Aktuality. [online] [cit. 2012-08-28] dostupné z: http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co= 

zpravy_z_mesta&akce=zprava&id=1339412441063.

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR (2012): Nové pojetí dálniční sítě: rychlost 110 km/h 

také na vybraných silnicích I. tříd. Média, Tiskové zprávy. [online] [cit. 2013-03-06] 

dostupné z: http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Nove+pojeti.htm.

PARDUBICKÝ DENÍK (2011): Shoda ministra a hejtmana: „R35 má stát do roku 2020.“ 

Zprávy. [online] [cit. 2012-08-30] dostupné z: http://pardubicky.denik.cz/ 

zpravy_region/shoda-ministra-a-hejtmana-r-ma-stat-do-roku.html.

R35 (2010): Data a události. [online] [cit. 2012-08-30] dostupné z: 

http://www.r35.ecn.cz/index2.php?pg=r35hist&show=all&from=&to=.

R35 (2012): Harmonogram přípravy a výstavby. Rychlostní silnice R35. [online] [cit. 

2012-08-28] dostupné z: http://www.r35.eu/harmonogram-pripravy-a-vystavby.

ŘSD (2010): Celostátní sčítání dopravy 2010. Ředitelství silnic a dálnic ČR. [online] 

[cit. 2013-05-10] dostupné z: http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx.

9.4 Další zdroje

ARCDATA (2011): ArcČR 500 verze 3.0, digitální geografická databáze. Arcdata 

Praha, 2011.

BARTOŠ, J. (2009): Analýza časové dostupnosti zastávek MHD na Ústecku pomocí 

nástrojů GIS. Bakalářská práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Přírodovědecká 

fakulta, Katedra Geografie, Ústí nad Labem. [online] [cit. 2013-02-16] dostupné z:

http://www.arcdata.cz/digitalAssets/113126_BC_2_Barto__.pdf.

BUGRIS, V. (2010): Stanice pražského metra jako impulz lokálního rozvoje. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a 

regionálního rozvoje, Praha, 102 s.



58

CEDA (2005): ČR 150, digitální geografická databáze. Central European

Data Agency, Praha, 2006.

CENIA (2008): Euroenvilinka. Ministerstvo životního prostředí České republiky, CENIA, 

česká informační agentura životního prostředí, Praha, 2 s. [online] [cit. 2013-03-01] 

dostupné z: http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/CENMSFVZ8VR3/$FILE/doprava.pdf.

HUDEČEK, T. (2008): Akcesibilita a dopady její změny v Česku v transformačním 

období: vztah k systému osídlení. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 119 

s.

CHURAŇ, R. (2010): Analýza vývoje silniční a dálniční sítě v jednotlivých dekádách 20. 

století pomocí GIS. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká 

fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Jesenice, 48 s.

KUFNER, J. (2010): Historicko geografická analýza dostupnosti Prahy silniční 

dopravou v období 1918 - 2020 pomocí GIS. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v 

Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Praha, 

66 s.

KYLIÁN, R. (2007): Geografické posouzení návrhů rozvoje dopravních sítí. Bakalářská 

práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno, 55 s.

[online] [cit. 2013-05-14] dostupné z: http://is.muni.cz/th/77966/prif_b/.

KYLIÁN, R. (2009): Dopravní dostupnost v ČR. Diplomová práce. Masarykova 

univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno, 84 s. [online] [cit. 2013-02-

16] dostupné z: http://is.muni.cz/th/77966/prif_m/.

MARADA, M. (2003): Dopravní hierarchie středisek v Česku: vztah k organizaci 

osídlení. Dizertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra 

sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha, 116 s.



59

ŘSD (2012a): Rychlostní silnice R35. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha, 36 s. 

[online] [cit. 2012-07-22] dostupné z: http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-

sit/Rychlostni-silnice/publikace-o-r35.

ŘSD (2012b): Rychlostní silnice R35 Ostrov – Staré Město. Ředitelství silnic a dálnic 

ČR. [online] [cit. 2012-08-23] dostupné z: http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf/0/8D7B8BF9 

D041A6BAC12576D400577FA0/$file/RSD_R35_7_10.pdf.

ŘSD (2013): Přehledy z informačního systému o silniční a dálniční síti ČR. Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, oddělení silniční databanka. [online] [cit. 2013-04-16] dostupné z: 

http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Delky-a-dalsi-data-komunikaci.

ŽEMLÍK, P. (2013): Tabulka rychlostních limitů a průměrných rychlostí v ČR na 

komunikacích všech tříd. Emailová korespondence, Ing. Pavel Žemlík

ředitel Mapy.cz, s.r.o., kontakt: <pavel.zemlik@firma.mapy.cz>.



60

10. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1: Časová dostupnost center Pardubického kraje v minutách v roce 2012

Příloha 2: Časová dostupnost center Pardubického kraje v minutách v roce 2040

Příloha 3: Změna časové dostupnosti center Pardubického kraje v minutách  mezi roky 

2012 a 2040

Příloha 4: Změna časové dostupnosti center Pardubického kraje v procentech mezi

roky 2012 a 2040

Příloha 5: Celková a průměrná časová dostupnost center Pardubického kraje 

v minutách v letech 2012 a 2040

Příloha 6: Administrativní členění a silniční doprava v Pardubickém kraji v roce 2011

Příloha 7: Časová akcesibilita Pardubic v Pardubickém kraji v roce 2011

Příloha 8: Časová akcesibilita středisek v Pardubickém kraji v roce 2011

Příloha 9: Časová akcesibilita Pardubic v Pardubickém kraji v roce 2040

Příloha 10: Časová akcesibilita středisek v Pardubickém kraji v roce 2040

Příloha 11: Změna časové akcesibility Pardubic v Pardubickém kraji mezi roky 2011 a

2040

Příloha 12: Změna časové akcesibility středisek v Pardubickém kraji mezi roky 2011 a

2040

Příloha 13: Sjezdy z rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji v roce 2040

Příloha 14: Časová akcesibilita sjezdů z  R35 v Pardubickém kraji v roce 2040

Příloha 15: CD s elektronickou verzí práce a příloh


	HUDEČEK, T., ŽÁKOVÁ, Z. 2011: Analýzy dopravní dostupnosti a radiální kartografická anamorfóza. [online] [cit. 2013-02-16] dostupné z: http://www.geoinformatics.upol.cz/ext/cgs/kart_dny/kart_den12/paty.html.
	IDNES 2012c: Stavba R35 se konečně pohne, stát uvolnil sto milionů na pozemky. Ekonomika, Doprava. [online] [cit. 2012-10-30] dostupné z: http://ekonomika.idnes.cz/ministr-dopravy-pavel-dobes-slibuje-ze-se-stavba-r-35-pohne-p30-/eko-doprava.aspx?c=A120927_111955_pardubice-zpravy_jah.
	LIBERECKÝ KRAJ 2012: Ministerstvo potvrdilo ve studii severní variantu kapacitní silnice R10/ R35 – Mnichovo Hradiště – Rádelský Mlýn – Úlibice. [online] [cit. 2012-10-01] dostupné z: http://www.kraj-lbc.cz//id:161430.
	KYLIÁN, R. 2007: Geografické posouzení návrhů rozvoje dopravních sítí. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno, 55 s. [online] [cit. 2013-05-14] dostupné z: http://is.muni.cz/th/77966/prif_b/.
	KYLIÁN, R. 2009: Dopravní dostupnost v ČR. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno, 84 s. [online] [cit. 2013-02-16] dostupné z: http://is.muni.cz/th/77966/prif_m/.



