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                                                         (9.6.2011) 

           Vážení spoluobčané,
v souladu  s legislativou  České  republiky  (zejména  Zákon  o  dráhách,  v platném  znění) 

zpracovala Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), Návrh železničního jízdního řádu pro 
JŘ 2011/12 (NJŘ).  Tento návrh vychází  z objednávky požadavků pro zajištění  veřejné dopravy 
uplatněné smluvním organizátorem Pardubického kraje – společností OREDO.

Organizátor  připravuje  pro  Pardubický  kraj  kompletní  změnu  veřejné  dopravy  spočívající 
v zavedení celokrajského integrovaného dopravního systému. Zavedení tarifní integrace musí být 
doprovázeno rovněž optimalizací veřejné dopravy, autobusové i železniční. Výsledkem by mělo být 
celkové navýšení rozsahu veřejné dopravy v kraji,  přičemž u železniční dopravy předpokládáme 
zachování  stávajícího  objemu.  Na  páteřních  tratích,  kde  vlaků  využívají  tisíce  občanů  denně, 
chceme dopravu posílit a nabídnout cestujícím intervalovou dopravu jezdící ve špičkách i po 30-ti 
minutách. Naproti tomu na těch úsecích tratí, kde za celý den ve vlaku cestuje jen velmi málo lidí,  
hodlá Pardubický kraj nasadit autobusy zajišťující lepší dostupnost území a také levnější provoz. 

Zásady koncepce železniční  dopravy byly schváleny rovněž Radou Pardubického kraje  dne 
1.6.2011. 

Po celou dobu přípravy NJŘ probíhaly desítky jednání se starosty obcí, z nichž vzešly mnohé 
cenné připomínky, jež Pardubický kraj podporuje a zohlední je v jízdních řádech.  

Zpracovatelé na SŽDC průběžně vycházeli uplatňovaným požadavkům vstříc, nicméně nebylo 
v  jejich silách  promítnout  do  NJŘ mnohé  z těch  změn,  jež  organizátor  uplatnil  až  po  uplynutí 
vyhlášených  dílčích  termínů  pro  sestavu  jízdního  řádu.  Proto  pracovníci  společnosti  OREDO, 
společně se zástupci dopravce, tyto cenné připomínky starostů následně projednali a zapracovali do 
tabulkových  přehledů  pro  příslušné  tratě,  jež  jsou  uveřejněny  rovněž  a  jsou  označeny  jako 
„Aktualizovaná objednávka OREDO“.  

 Vážení spoluobčané,
věnujte  proto,  prosím,  přiloženým materiálům pozornost.  Starostové všech obcí  v územním 

obvodu Pardubického kraje jsou informováni o dalších závazných termínech v otázkách projednání 
jízdních řádů 2011/12. Své podněty sdělte starostům obcí,  nebo je případně uplatněte přímo na 
adrese oredopk@oredo.cz. 

 Věřím, že nový jízdní řád 2011/12, byť bude v mnohých oblastech našeho kraje výrazně změněný, 
přinese  cestujícím  –  obyvatelům  i  návštěvníkům  Pardubického  kraje  –  zlepšení  dopravní 
obslužnosti

                                                                                                   Jan Tichý
                                                                           náměstek hejtmana Pardubického kraje

  zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice

odkazy

• JŘ naleznete na webových stránkách organizátora veřejné dopravy spol. OREDO s.r.o.,viz   
tento odkaz 
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