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SponzoSponzořři a partnei a partneřři projektui projektu

BezBez ttěěchtochto partnerpartnerůů by by mymyššlenkalenka DrahDrah OrlickýchOrlických horhor
zzůůstalestale pouzepouze mymyššlenkoulenkou…….. DDěěkujemekujeme !!



Motto Motto –– spolespoleččensko filozofický ensko filozofický 
rráámecmec

odvodváážžnněě řřeeššit pit přřííččiny je mnohem levniny je mnohem levněějjšíší nenežž
trvale investovat do netrvale investovat do neřřeeššitelných ditelných důůsledksledkůů

vytvovytvořřit velkit velkéé vvěěci znamenci znamenáá nejen konat, ale nejen konat, ale 
taktakéé snsníít, nejen plt, nejen pláánovat, ale taknovat, ale takéé vvěřěřitit
–– AnatoleAnatole

vize bez vize bez ččinu je pouze sen, inu je pouze sen, ččin bez vize je in bez vize je 
pouze ztrpouze ztrááta ta ččasu, vize a asu, vize a ččin dokin dokáážže zme změěnit nit 
svsvěětt
–– Nelson Nelson MandelaMandela



ZZ ččeho vize vycheho vize vycháázzíí
ProjektProjekt NovNovéé MMěěstosto -- SolniceSolnice --““ TechnickTechnickáá zprzpráávava ““

rokrok 19071907
PokudPokud sisi ppřřeeččtemeteme hnedhned prvnprvníí kapitolukapitolu tohototohoto stosto let let starstarééhoho
projektuprojektu a a porovnporovnáámeme ddůůvodyvody, , kterkteréé vedlyvedly nanaššee ppřředkyedky k k 
vypracovvypracováánníí tohototohoto zzáámměěruru momožžnnáá s s ppřřekvapenekvapeníímm zjistzjistíímeme, , žže se e se odod
sousouččasnasnééhoho zdzdůůvodnvodněěnníí taktakřřkaka nelinelišíší



DDůůvodovvodováá zprzprááva k va k 
projektuprojektu



VizeVize
–– ZZáásadnsadníím a nadm a nadččasovým asovým řřeeššeneníím zlepm zlepššit it úúroveroveňň

dopravndopravníí infrastruktury na infrastruktury na úúzemzemíí regionu Orlických regionu Orlických 
hor a thor a tíím zvým zvýššit celkovou atraktivnost it celkovou atraktivnost úúzemzemíí pro pro 
bydlenbydleníí a rekreaci bez negativna rekreaci bez negativníího dopadu na ho dopadu na 
kvalitu kvalitu žživotnivotníího prostho prostřřededíí..

MiseMise
–– Modernizovat stModernizovat stáávajvajííccíí žželeznielezniččnníí trati trati ČČastoloviceastolovice

–– Solnice, OpoSolnice, Opoččno no –– DobruDobrušška, Doudleb nad Orlicka, Doudleb nad Orlicíí ––
Rokytnice v Orlických horRokytnice v Orlických horáách. ch. 

–– Propojit tyto nezPropojit tyto nezáávislvisléé trasy a vytvotrasy a vytvořřit jednotnou it jednotnou 
dopravndopravníí ssííťť..

–– Na tento pNa tento pááteteřřnníí systsystéém navm naváázat dalzat dalšíší dopravndopravníí a a 
dopldoplňňkovkovéé sluslužžby, kterby, kteréé ploploššnněě zlepzlepšíší kvalitu kvalitu úúzemzemíí..



KomparativnKomparativníí nevýhody regionunevýhody regionu

ObjektivnObjektivněě ztztíížženenéé podmpodmíínky pro nky pro žživot, ivot, 
podnikpodnikáánníí a rozvoja rozvoj
-- Horský a pHorský a přřííhranihraniččnníí regionregion
-- ŠŠpatnpatnáá infrastrukturainfrastruktura
-- NNíízkzkáá kvalifikace pracovnkvalifikace pracovníích silch sil
-- RozptýlenRozptýlenéé ososíídlendleníí bez výrazných sbez výrazných síídeldel
-- OmezenOmezeníí dandanáá ochranou pochranou přříírody rody 
-- AtraktivnAtraktivníí pracovnpracovníí ppřřííleležžitosti itosti 
ppřředevedevšíším v podhm v podhůřůříí a vzda vzdáálenleněějjšíších ch 
ssíídlechdlech



DDůůsledky sledky –– celkový celkový úúpadek padek úúzemzemíí
–– snisnižžovováánníí popoččtu trvale tu trvale žžijijííccíích obyvatelch obyvatel
-- zhorzhorššujujííccíí se demografickse demografickáá skladba obyvatel skladba obyvatel –– trvale trvale žžijijííccíí

populace stpopulace stáárne, mladrne, mladáá generace zvlgenerace zvlášášttěě ppřři dosai dosažženeníí vyvyššíššího ho 
vzdvzděělláánníí odchodcháázzíí –– nenneníí pro ni odpovpro ni odpovíídajdajííccíí pracovnpracovníí uplatnuplatněěnníí

-- omezenomezenáá nabnabíídka pracovndka pracovníích pch přřííleležžitostitostíí obecnobecněě a z toho a z toho 
plynoucplynoucíí nadprnadprůůmměěrnrnáá úúroveroveňň nezamnezaměěstnanostistnanosti

-- vvěěttššina pracovnina pracovníích pch přřííleležžitostitostíí v oborech s niv oborech s nižžšíšími nmi náároky na roky na 
vzdvzděělláánníí a tedy nia tedy nižžšíšími mi ppřřijmyijmy

-- nadnadáále se snile se snižžuje kupnuje kupníí ssííly a poly a poččet ekonomicky et ekonomicky ččinninnéého ho 
obyvatelstvaobyvatelstva

-- neatraktivnneatraktivníí úúzemzemíí pro trvalpro trvaléé bydlenbydleníí, slu, služžby a vznik nových by a vznik nových 
pracovnpracovníích pch přřííleležžitostitostíí ( nen( neníí kdo by pracoval, nenkdo by pracoval, neníí kdo by kdo by 
kupoval )kupoval )

Region se stRegion se stáávváá ččististěě turistickým skanzenem s vturistickým skanzenem s vííkendovou populackendovou populacíí. . 
Tento trend zaTento trend začčne prohlubovat problne prohlubovat probléémy v zmy v záákladnkladníím fungovm fungováánníí
žživota  regionu. ivota  regionu. 



ŘŘeeššeneníí
-- SkokovSkokověě zlepzlepššit dopravnit dopravníí infrastruktury, zlepinfrastruktury, zlepššit mobilitu pro it mobilitu pro 

obyvatele regionu i pro vnobyvatele regionu i pro vněějjšíší dostupnost regionu. dostupnost regionu. 

-- NavNaváázat na tuto modernzat na tuto moderníí ppááteteřřnníí infrastrukturu odpovinfrastrukturu odpovíídajdajííccíí sluslužžby by 
a ta tíím plom ploššnněě zvýzvýššit atraktivnost regionu .it atraktivnost regionu .

Kvalita infrastruktury a mobilita na danKvalita infrastruktury a mobilita na danéém m úúzemzemíí výraznvýrazněě omezuje omezuje 
vyuvyužžititíí potencipotenciáálu lu úúzemzemíí a negativna negativněě ovlivovlivňňuje uje žživotnivotníí úúroveroveňň
obyvatelobyvatel. . 
Bez zBez záásadnsadníího, celoploho, celoploššnnéého a nadho a nadččasovasovéého ho řřeeššeneníí nenneníí ššance ance 
zastavit negativnzastavit negativníí trendy a dostrendy a dosááhnout ekologicky udrhnout ekologicky udržžitelný itelný 
rozvoj.rozvoj. Na druhNa druhéé stranstraněě nejvnejvěěttšíší hodnotou hodnotou úúzemzemíí je vysoce je vysoce 
kvalitnkvalitníí žživotnivotníí prostprostřřededíí, nab, nabíízejzejííccíí znaznaččný potenciný potenciáál v turistice a l v turistice a 
trvaltrvaléém bydlenm bydleníí. Turistiku, potenci. Turistiku, potenciáálnlníí ppřřííleležžitost, je nutnitost, je nutnéé
maximmaximáálnlněě podporovat ppodporovat přři minimalizaci jeji minimalizaci jejíího dopadu na ho dopadu na žživotnivotníí
prostprostřřededíí. Jej. Jejíí urychlený rozvoj opurychlený rozvoj opěět zt záávisvisíí hlavnhlavněě na stavu a na stavu a 
rozvoji dopravnrozvoji dopravníí infrastruktury. Veinfrastruktury. Vešškerkeréé kroky pro rozvoj kroky pro rozvoj 
turistiky vturistiky vššak nesmak nesmíí ovlivnit podstatu ovlivnit podstatu –– kvalitu kvalitu úúzemzemíí..



DrDrááhy Orlických hor hy Orlických hor --schschéémama



ProPročč prpráávvěě žželeznice eleznice 
jako pjako pááteteřřnníí systsystéém ?m ?



Technický stav silniTechnický stav silniččnníích komunikacch komunikacíí

–– technický stav silnitechnický stav silniččnníích komunikacch komunikacíí je je ššpatný ale v soupatný ale v souččasnasnéé
dobdoběě probprobííhháá intenzivnintenzivníí rekonstrukce prekonstrukce pááteteřřnníích ch úúseksekůů

–– výraznvýraznéé zlepzlepššeneníí a rekonstrukce silnia rekonstrukce silniččnníí ssííttěě je je řřeeššeneníí velmi velmi 
nnáákladnkladnéé a probla probléém m řřeešíší pouze pouze ččáástesteččnněě, konzervuje sto let , konzervuje sto let 
starstaráá technicktechnickáá řřeeššeneníí a trasova trasováánníí..

–– sousouččasnasnáá doprava nedoprava neúúmměěrnrněě zatzatěžěžuje jak komunikace tak celuje jak komunikace tak celéé
úúzemzemíí a nese za nese záásadnsadníí problprobléém individum individuáálnlníí dopravy v klidu dopravy v klidu ––
parkovacparkovacíí plochy plochy –– zvlzvlášášttěě v turisticky nejexponovanv turisticky nejexponovaněějjšíších ch 
lokalitlokalitááchch

–– horskhorskéé klimatickklimatickéé podmpodmíínky a stav komunikacnky a stav komunikacíí ( ( úúzkzkéé cesty, cesty, 
velkvelkéé sklony a oblouky ) zvysklony a oblouky ) zvyššujujíí nnáároky na roky na úúdrdržžbu a pbu a přřes es 
vevešškerou snahu a nkerou snahu a nááklady nezaruklady nezaruččuje trvalou sjuje trvalou sjíízdnostzdnost

–– ststáávajvajííccíí silnisilniččnníí ssííťť nemnemáá žžáádnou dopravndnou dopravníí alternativu.alternativu.
–– řřeeššeneníí zamzaměřěřenenéé pouze na silnipouze na silniččnníí ssííťť posposííllíí ppřředevedevšíším m 

individuindividuáálnlníí osobnosobníí dopravu, ne vdopravu, ne vššem dostupnou, neem dostupnou, neřřeešíší problprobléém m 
bběžěžnnéé denndenníí mobility pro trvale mobility pro trvale žžijijííccíí obyvatele ( zamobyvatele ( zaměěstnstnáánníí, , 
šškola, kola, úúřřad, sport, kultura ap. ) ad, sport, kultura ap. ) 



SilniSilniččnníí ssííťť a dopady na a dopady na žživotnivotníí
prostprostřřededíí

–– VeVešškerý hospodkerý hospodáářřský a turistický rozvoj je vský a turistický rozvoj je váázzáán pouze n pouze 
na silnina silniččnníí ssííťť. . 

–– Za stZa stáávajvajííccíí situace nensituace neníí momožžnnéé regulovat silniregulovat silniččnníí dopravu dopravu 
a ta tíím omezovat jejm omezovat jejíí negativnnegativníí vliv na vliv na žživotnivotníí prostprostřřededíí a a 
sousouččasnasněě podporovat rozvoj oblasti ekologicky podporovat rozvoj oblasti ekologicky 
udrudržžitelným zpitelným způůsobem sobem –– ppřříírodnrodníí parametry parametry úúzemzemíí jsou a v jsou a v 
budoucnu jebudoucnu ješšttěě vvííce musce musíí být zdrojem pbýt zdrojem přřííjmu danjmu danéého ho 
úúzemzemíí a hlavna hlavníí ekonomickou devizou. Tyto parametry je ekonomickou devizou. Tyto parametry je 
ttřřeba chreba chráánit Vzhledem ke skutenit Vzhledem ke skuteččnost, nost, žže oblast je de oblast je dííky ky 
turistickturistickéé atraktivnosti pro znaatraktivnosti pro značčnou nou ččáást individust individuáálnlníí
dopravy oblastdopravy oblastíí ccíílovou, bude tlak na rozvoj nejen silnilovou, bude tlak na rozvoj nejen silniččnníí
infrastruktury ale i kapacit na parkovinfrastruktury ale i kapacit na parkováánníí se vse vššemi emi 
ddůůsledky na zsledky na záábor ploch v nejatraktivnbor ploch v nejatraktivněějjšíších lokalitch lokalitáách a ch a 
estetiku krajiny.    estetiku krajiny.    



ZvýZvýššeneníí hodnoty hodnoty úúzemzemíí
rozvojem rozvojem žželeznielezniččnníí ssííttěě



DopravnDopravněě strategický efektstrategický efekt

–– modernmoderníí žželeznielezniččnníí ssííťť na danna danéém m úúzemzemíí nabnabíízzíí v v 
ppřříípadpaděě nutnosti objnutnosti objíízdnou trasu pro zdnou trasu pro 
strategický dopravnstrategický dopravníí uzel Týniuzel Týniššttěě nad Orlicnad Orlicíí pro pro 
ppřříípad  provoznpad  provozníích omezench omezeníí a mimoa mimořřáádných dných 
ududáálostlostíí



Propracovaný logistický dopravnPropracovaný logistický dopravníí systsystéémm

SystSystéém by byl pm by byl pááteteřřnníí dopravndopravníí ssííttíí obsluhujobsluhujííccíí v podstatv podstatěě celceléé
úúzemzemíí Orlických hor s tOrlických hor s těěsnou nsnou náávaznostvaznostíí na doplna doplňňkovou kovou 
autobusovou dopravu. U jednotlivých zastautobusovou dopravu. U jednotlivých zastáávek se pvek se přředpokledpoklááddáá
výstavba výstavba PaRPaR pro automobily a jpro automobily a jíízdnzdníí kola.kola.

NadnNadnáárodnrodníí význam a rozvýznam a rozšíšířřeneníí
ppřřeshranieshraniččnníí spoluprspolupráácece

SystSystéém lze výhledovm lze výhledověě rozrozšíšířřit na it na úúzemzemíí Polska ( Polska ( OleOleššnicenice v v 
Orlických horOrlických horáách ch –– LewinLewin KlodzkyKlodzky –– KudovaKudova Zdroj Zdroj –– NNááchod chod 
jeden smjeden směěr a r a LewinLewin KlodzkyKlodzky –– KlodzkoKlodzko druhý smdruhý směěr) a tak r) a tak 
vybudovat v pvybudovat v přředstihu velmi atraktivnedstihu velmi atraktivníí a ekologický dopravna ekologický dopravníí
systsystéém v tm v tééto pto přřííhranihraniččnníí oblasti kde oboustrannoblasti kde oboustranněě znaznaččný ný 
turistický potencituristický potenciáál bude velmi rychle expandovat a zvyl bude velmi rychle expandovat a zvyššovat ovat 
popožžadavky na adavky na úúroveroveňň infrastruktury.    infrastruktury.    



Poskytovatel dalPoskytovatel dalšíších navazujch navazujííccíích ch 
sluslužžebeb

V jednotlivých vhodných bodech koncentrace poptV jednotlivých vhodných bodech koncentrace poptáávky vky 
(stanic(stanicíích) lze nabch) lze nabíídnout specifickdnout specifickéé sluslužžby a to nejen by a to nejen 
cestujcestujííccíím ale obyvatelm ale obyvatelůům mm míísta obecnsta obecněě a ta tíím plom ploššnněě zlepzlepššit it 
kvalitu slukvalitu služžeb na daneb na danéém m úúzemzemíí. Stanice by byly . Stanice by byly 

–– DopravnDopravněě komunikakomunikaččnníí centracentra
–– InformaInformaččnníí centracentra
–– Centra doplCentra doplňňkových slukových služžebeb



SilnSilnáá alternativa k individualternativa k individuáálnlníí
dopravdopravěě

SystSystéém by mm by měěl být atraktivnl být atraktivníí dopravndopravníí varianta pro trvale varianta pro trvale žžijijííccíí
obyvatele, ale takobyvatele, ale takéé významnvýznamněě zlepzlepššit dostupnost it dostupnost úúzemzemíí pro pro 
nnáávvššttěěvnvnííky ( chalupky ( chalupáářři, turisti, turistéé, sport ) I bez pou, sport ) I bez použžititíí individuindividuáálnlníí
dopravy. Ndopravy. Náárrůůst kvality by mst kvality by měěl :l :

–– zzíískat novskat novéé zzáákaznkaznííky z individuky z individuáálnlníí dopravy ( rychlost a dopravy ( rychlost a 
frekvence frekvence –– takt, spolehlivost bez ohledu na klimaticktakt, spolehlivost bez ohledu na klimatickéé
podmpodmíínky, pohodlnky, pohodlíí –– modernmoderníí klimatizovanklimatizovanéé jednotky, snadnjednotky, snadnáá
dostupnost dostupnost -- PaRPaR ))

–– vvššechny uechny užživatele pivatele přřesvesvěěddččit o zit o záásadnsadníí zmzměěnněě –– hromadnhromadnáá
doprava nendoprava neníí pouze pro nejslabpouze pro nejslabšíší ppřřijmovijmovéé skupiny, je to skupiny, je to 
atraktivnatraktivníí ekologickekologickáá varianta pro vvarianta pro vššechny spoleechny společčenskenskéé
vrstvy = vrstvy = „„ poupoužžíívat regionvat regionáálnlníí žželeznici je moderneleznici je moderníí, je to IN , je to IN „„



PracovnPracovníí ppřřííleležžitosti a jejich itosti a jejich 
dostupnost pro mdostupnost pro míístnstníí obyvateleobyvatele

ppřříímméé –– zamzaměěstnavatel v dopravstnavatel v dopravěě, v n, v náávazných sluvazných služžbbáách a ch a 
aktivitaktivitááchch
nepnepřříímméé ( ( synergicksynergickéé ) ) –– podpora podnikpodpora podnikáánníí v mv mííststěě, dopravn, dopravníí
obsluobslužžnost a pracovnnost a pracovníí dostupnost do mdostupnost do míísta a mimo msta a mimo míístosto
–– NabNabíídka pracovndka pracovníích mch mííst v regionu bude vst v regionu bude vžždy omezena co do dy omezena co do 

popoččtu, ale ptu, ale přředevedevšíším co do skladby m co do skladby –– nabnabíídka ndka něěkterých kterých 
profesprofesíí s pos požžadavky na vyadavky na vyššíšší vzdvzděělláánníí bude trvale nbude trvale níízkzkáá a a 
vváázanzanáá na vna věěttšíší mměěsta v podhsta v podhůřůříí Orlických hor. Tento fakt Orlických hor. Tento fakt 
sebou nese trvalý odliv mladsebou nese trvalý odliv mladéé a vzda vzděělanlanéé populace z mpopulace z míísta do sta do 
relativnrelativněě velmi blvelmi blíízkzkéého okolho okolíí. Trvalý rozpor . Trvalý rozpor –– kvalitnkvalitníí žživotnivotníí
prostprostřřededíí vs. zamvs. zaměěstnanost a vyustnanost a využžititíí vzdvzděělláánníí. Zvý. Zvýššenenáá mobilita mobilita 
na danna danéém m úúzemzemíí mmůžůže tento proble tento probléém omezit anim omezit anižž by bylo nutnby bylo nutnéé
poupoužžíít pouze individut pouze individuáálnlníí dopravu nebo se trvaldopravu nebo se trvaléé ppřřememíístit ke stit ke 
zdroji pracovnzdroji pracovníích pch přřííleležžitostitostíí..



ZatraktivnZatraktivněěnníí trvaltrvaléého bydlenho bydleníí v regionuv regionu

–– ZlepZlepššenenáá dostupnost pracovndostupnost pracovníích pch přřííleležžitostitostíí a  slua  služžeb ( eb ( 
vzdvzděělláánníí, kultura, sport ap. ) p, kultura, sport ap. ) přři vysoki vysokéé kvalitkvalitěě žživotnivotníího ho 
prostprostřřededíí v mv mííststěě uuččininíí region Orlických hor  atraktivnregion Orlických hor  atraktivníím m 
nejen pro vnejen pro vííkendovkendovéé, ale p, ale přředevedevšíším pro trvalm pro trvaléé bydlenbydleníí. . 

–– Kvalita Kvalita žživotnivotníího prostho prostřřededíí je parametrem se stje parametrem se stáále rostoucle rostoucíí
hodnotou phodnotou přři rozhodovi rozhodováánníí o mo mííststěě trvaltrvaléého bydlenho bydleníí u stu střřednedněě a a 
vývýšše pe přřííjmových skupin obyvatel, njmových skupin obyvatel, náávaznou podmvaznou podmíínkou je ale nkou je ale 
rychlrychláá dostupnost mdostupnost míísta zamsta zaměěstnstnáánníí a slua služžeb.eb.

–– ZvýZvýššeneníím mobility v celm mobility v celéém m úúzemzemíí Orlických hor se nabOrlických hor se nabíízzíí
ideideáálnlníí alternativa  rozprostalternativa  rozprostřříít atraktivnt atraktivníí trvaltrvaléé bydlenbydleníí do do 
vvěěttšíší plochy. Kromplochy. Kroměě sousouččasných turistických stasných turistických střředisek i do edisek i do 
nynnyníí odlehlejodlehlejšíších sch síídel. Znamendel. Znamenáá to to řřadu pozitiv.adu pozitiv.

ppřřirozenirozeněějjšíší asimilace novasimilace nověě ppřřííchozchozíích mezi stch mezi stáávajvajííccíí
obyvateleobyvatele
rozprostrozprostřřeneníí ppřříínosnosůů na vna věěttšíší ploplošše e –– kupnkupníí ssííla , vzdla , vzděělláánníí, , 
rozvoj slurozvoj služžeb a obchodu, sport, kultura, meb a obchodu, sport, kultura, míístnstníí sprsprááva ap.va ap.



EkologickEkologickáá podpora turistiky v celpodpora turistiky v celéém m 
úúzemzemíí –– ččáást I.st I.

–– ZlepZlepššeneníí mobility v danmobility v danéém m úúzemzemíí umoumožžnníí rozprostrozprostřříít t 
turistickturistickéé aktivity do vaktivity do věěttšíší plochy coplochy cožž ppřřinese inese 
rovnomrovnoměěrnrněějjšíší zatzatíížženeníí úúzemzemíí ppřři vyui využžititíí celceléého jeho ho jeho 
potencipotenciáálu. Je to alternativa pro :lu. Je to alternativa pro :

pozitivnpozitivníí ( ne z( ne záákazem ) regulaci a omezenkazem ) regulaci a omezeníí extrextréémnmníí
mmíístnstníí dopravndopravníí zzááttěžěže ( e ( ŘŘííččky, Deky, Dešštntnéé ) ) 
podporu rozvoje dalpodporu rozvoje dalšíších turistických lokalit ( ch turistických lokalit ( 
ZdobniceZdobnice, , SedloSedloňňovov ), pom), pomůžůže objevit nove objevit nováá dosud dosud 
odlehlodlehláá a obta obtíížžnněě dostupndostupnáá mmíístasta
vyuvyužžititíí vvííce atraktivnce atraktivníích mch mííst v celst v celéém m uzemuzemíí ddííky ky 
momožžnosti rychlnosti rychléého pho přřesunu mezi nimi. Tak je moesunu mezi nimi. Tak je možžnnéé
udrudržžet net náávvššttěěvnvnííka na delka na delšíší ččasovasovéé obdobobdobíí a za zíískat skat 
vvěěttšíší ekonomický pekonomický přříínos ze stnos ze stěžěžejnejníího odvho odvěětvtvíí --
turistiky. turistiky. 



EkologickEkologickáá podpora turistiky v celpodpora turistiky v celéém m 
úúzemzemíí –– ččáást II.st II.

systsystéém zvým zvýšíší turistickou atraktivnost turistickou atraktivnost úúzemzemíí i pi přři i 
omezenomezeníí individuindividuáálnlníí dopravy, protodopravy, protožže omeze omezíí pro pro 
nnáávvššttěěvnvnííky významnky významnéé ruruššivivéé faktory faktory -- hluk, smog, hluk, smog, 
zzáábor ploch, riziko dopravnbor ploch, riziko dopravníích kolizch kolizíí -- ppřři zajii zajiššttěěnníí pro pro 
nněě nadstandardnnadstandardníí dopravndopravníí obsluhy obsluhy úúzemzemíí.  .  

rychlrychléé a atraktivna atraktivníí propojenpropojeníí zzáápadnpadníí a východna východníí ččáásti sti 
Orlických hor odstranOrlických hor odstraníí „„ rozdrozděělenleníí „„ ttěěchto hor na dvchto hor na dvěě
ččáásti, ktersti, kteréé je dje dááno jak pno jak přřííslusluššnostnostíí k rk růůzným krajzným krajůům, m, 
tak tak ššpatnou komunikapatnou komunikaččnníí propojenostpropojenostíí ttěěchto chto úúzemzemíí



„„ RollRoll model model „„
VVzorový model ( Ostrzorový model ( Ostrůůvek pozitivnvek pozitivníí deviace ) deviace ) řřeeššeneníí
problprobléému vhodný pro dalmu vhodný pro dalšíší obdobnobdobněě postipostižženenéé lokality lokality --
systsystéém v regionm v regionáálnlníí rerežžii = vii = věěttšíší blblíízkost a pruzkost a pružžnost k nost k 
potpotřřebebáám regionu, vazba na dalm regionu, vazba na dalšíší sluslužžby a firmyby a firmy

PPááteteřřnníí systsystéém s multiplikam s multiplikaččnníím m 
efektem pro rozvoje celefektem pro rozvoje celéého ho úúzemzemíí

SystSystéém bude celoplom bude celoploššný prvotnný prvotníí hybatel na který se hybatel na který se 
budou budou „„nabalovatnabalovat““ daldalšíší rozvojovrozvojovéé projekty a procesy projekty a procesy ––
turistickturistickéé atrakce, pracovnatrakce, pracovníí ppřřííleležžitosti, obchod a sluitosti, obchod a služžby, by, 
bydlenbydleníí ap.ap.



DopravnDopravníí situace situace 
v sezonv sezoněě v v 
turistických turistických 
ststřřediscediscííchch



……o jako jakéém m řřeeššeneníí
projekt hovoprojekt hovořříí



Q Q & A& A
OOttáázkyzky a odpova odpověědidi

? !? !



MyMyššlenka lenka -- Jsou to jen utopickJsou to jen utopickéé
snysny

OdpovOdpověďěď -- Pokud se VPokud se Váám tato vize zda pm tato vize zda přříílilišš
odvodváážžnnáá, pop, popřřemýemýššlejte co je na ni skutelejte co je na ni skuteččnněě
nerealisticknerealistickéého. Pravdho. Pravděěpodobnpodobněě dojdete k zdojdete k záávvěěru, ru, 
žže technicky to nene technicky to neníí obtobtíížžný ný úúkol a jde pouze o jejkol a jde pouze o jejíí
finanfinanččnníí nnáároroččnost a to v pnost a to v přříípadpaděě odvodváážžných ných 
mymyššlenek nemlenek nemůžůže být argument.  Odvaha a jasný ce být argument.  Odvaha a jasný cííl l 
–– vize vize –– dovedly dovedly ččlovlověěka na nejvyka na nejvyššíšší horu svhoru svěěta, ta, 
ppřřenesly jej na kenesly jej na křříídlech pdlech přřes ocees oceáán, umon, umožžnily mu nily mu 
potopit se apotopit se ažž na samna saméé dno Maridno Mariáánsknskéého pho přřííkopu a kopu a 
nakonec i projnakonec i projíít se po povrchu Mt se po povrchu Měěssííce.ce.



MyMyššlenka lenka –– To je nesmTo je nesmíírnrněě drahdrahéé
OdpovOdpověďěď –– Ano, veAno, vešškerkeréé liniovliniovéé stavby jsou nstavby jsou náákladnkladnéé. . 
Srovnejte ale odhadovanou finanSrovnejte ale odhadovanou finanččnníí ččáástku  na tento projekt stku  na tento projekt 
s jinými finans jinými finanččnníími investicemi, o kterých jste  dennmi investicemi, o kterých jste  denněě
informovinformovááni prostni prostřřednictvednictvíím sdm sděělovaclovacíích prostch prostřředkedkůů a ktera kteréé
jijižž berete jako bberete jako běžěžný fakt.  Jen pro srovnný fakt.  Jen pro srovnáánníí –– rozporozpoččet et 
celceléého projektu výstavby Drah Orlických hor pho projektu výstavby Drah Orlických hor přředstavuje edstavuje 
obdobnou obdobnou ččáástku jako :stku jako :
–– 4% n4% náákladkladůů na výstavbu elektrna výstavbu elektráárny Temelrny Temelíínn
–– 6 6 -- 10 km nov10 km novéé ddáálnice nebo 4 dlnice nebo 4 dáálnilniččnníí kkřřiižžovatkyovatky
–– 4 nov4 novéé hypermarkety ( pouze budova bez zbohypermarkety ( pouze budova bez zbožžíí uvnituvnitřř ) ) 
–– 4 nov4 novéé ststííhahaččky ky GrippenGrippen
–– 60% 60% ččáástky, kterou ststky, kterou stáála  sportovnla  sportovníí Sazka arSazka arééna v Prazena v Praze
–– stejnstejnáá ččáástka, jakou vydajstka, jakou vydajíí v letov letoššnníím roce výrobci automobilm roce výrobci automobilůů v CR na v CR na 

svoji reklamusvoji reklamu

–– VidVidííte, te, žže velikost e velikost ččáástky je velmi relativnstky je velmi relativníí a za zááleležžíí na tom s na tom s 
ččíím ji srovnm ji srovnáávvááte a jaký celospolete a jaký celospoleččenský prospenský prospěěch tato investice ch tato investice 
ppřřineseinese



MyMyššlenka lenka –– Dopravu v regionu Dopravu v regionu 
Orlických hor by Orlických hor by ššlo lo řřeeššit levnit levněějiji

OdpovOdpověďěď –– Ano samozAno samozřřejmejměě, jde o to jak z, jde o to jak záásadnsadněě
chcete problchcete probléém m řřeeššit. Pokud chcete it. Pokud chcete řřeeššit pouze to it pouze to 
aby se obyvatelaby se obyvateléé a na náávvššttěěvnvnííci do a z Orlických hor ci do a z Orlických hor 
““ nněějak jak ““ dostali, pak stadostali, pak staččíí jistjistěě levnlevněějjšíší řřeeššeneníí. . 
Pokud ale hledPokud ale hledááte te řřeeššeneníí nejen pro pnejen pro přříšíšttíí rok nebo rok nebo 
volebnvolebníí obdobobdobíí, ale i pro p, ale i pro přříšíšttíí generace, pokud generace, pokud 
hledhledááte te řřeeššeneníí koncepkoncepččnníí, kter, kteréé pompomůžůže e řřeeššit i dalit i dalšíší
palpalččivivéé ototáázky a problzky a probléémy regionu asi budete my regionu asi budete 
muset smuset sááhnout hloubhnout hlouběěji do kapsy.ji do kapsy.



MyMyššlenka lenka –– Bude to mBude to míít dopad na t dopad na 
krajinu a krajinu a žživotnivotníí prostprostřřededíí
Orlických horOrlických hor

OdpovOdpověďěď–– PrPráávvěě naopak, cnaopak, cíílem je  ochrlem je  ochráánit krajinu nit krajinu 
Orlických hor a nabOrlických hor a nabíídnout perspektivndnout perspektivníí dopravndopravníí
alternativu pro budoucnost.  Na palternativu pro budoucnost.  Na přřííkladech mkladech můžůžete ete 
vidviděět, t, žže loke lokáálnlníí žželeznice na rozdeleznice na rozdííl od silnice l od silnice 
dokdokáážže dokonale splynout s okolne dokonale splynout s okolníí ppřříírodou. rodou. 
ModernModerníí a propracovaný dopravna propracovaný dopravníí systsystéém pak m pak 
nabnabíídne ndne náávvššttěěvnvnííkkůům i obyvatelm i obyvatelůům  Orlických hor m  Orlických hor 
atraktivnatraktivníí momožžnost jak zde pohodlnnost jak zde pohodlněě a rychle a rychle 
cestovat anicestovat anižž by byli zby byli záávislvislíí pouze na  individupouze na  individuáálnlníí
automobilovautomobilovéé dopravdopravěě..



KomentKomentáářř kk projektu "Drprojektu "Drááhy Orlických hor"hy Orlických hor"
–– SprSprááva CHKO Orlickva CHKO Orlickéé hory se seznhory se seznáámila s nmila s náávrhem projektu  "Drvrhem projektu  "Drááhy hy 

Orlických hor". Za pozitivnOrlických hor". Za pozitivníí moment tohoto vizionmoment tohoto vizionáářřskskéého materiho materiáálu lu 
povapovažžujeme zujeme záámměěr autora hledat dopravnr autora hledat dopravníí alternativu ke stalternativu ke stáále le 
zesilujzesilujííccíímumu provozu silniprovozu silniččnníích motorových vozidel. Pch motorových vozidel. Přříínosem pro nosem pro ččáást st 
obyvatel regionu by se stalo rozobyvatel regionu by se stalo rozšíšířřeneníí dopravndopravníí obsluobslužžnosti. Vnosti. Víítaným taným 
výsledkem projektu by se mvýsledkem projektu by se měělo stlo stáát utlument utlumeníí individuindividuáálnlníí dopravy dopravy 
motorovými vozidly po motorovými vozidly po úúzemzemíí CHKO, zejmCHKO, zejmééna vna v obdobobdobíí nnáávvššttěěvnických vnických 
ššpipičček. Vek. V sousouččasnosti ovasnosti ovššem nenem neníí snadnsnadnéé si psi přředstavit jakými edstavit jakými 
legislativnlegislativněě--ekonomickými nekonomickými náástroji by se dalo toto utlumenstroji by se dalo toto utlumeníí realizovat.realizovat.

–– Jistým rizikem pro zJistým rizikem pro záájmy chrjmy chráánněěnnéé zzáákonem o ochrankonem o ochraněě ppřříírody a rody a 
krajiny je zkrajiny je záámměěr na vybudovr na vybudováánníí nových nových žželeznielezniččnníích tratch tratíí na na úúzemzemíí
CHKO. NavrCHKO. Navržženenéé trasy bude nutno vtrasy bude nutno véést mimo zvlst mimo zvlášášttěě chrchráánněěnnáá úúzemzemíí, , 
nejlnejléépe ve 4. a 3. zpe ve 4. a 3. zóónněě odstupodstupňňovanovanéé ochrany pochrany přříírody. Prody. Přři umi umííststěěnníí
plpláánovannovanéé trati vtrati v úúseku seku SkuhrovSkuhrov n.B. n.B. –– DeDešštntnéé vv O.h. nebude moO.h. nebude možžnnéé
vyuvyužžíít Antoniina t Antoniina úúdoldolíí, kter, kteréé je vysoce cennje vysoce cennéé ppřříírodovrodověědndnéého hlediska ho hlediska 
(1. z(1. zóóna CHKO). Tady doporuna CHKO). Tady doporuččujeme vedenujeme vedeníí trasy ztrasy záápadnpadníím obchvatem, m obchvatem, 
vv ideideáálnlníím pm přříípadpaděě vv soubsouběěhu shu s vymvymííststěěnníím silnim silniččnníí komunikace zkomunikace z úúdoldolíí..

Ing. Rudolf RemeIng. Rudolf Remešš VV RychnovRychnověě nad Knnad Kněžěžnou dne 6.6.2005nou dne 6.6.2005



MyMyššlenka lenka –– Je to velmi nadJe to velmi nadččasovasovéé, te, teďď
jsou jsou úúplnplněě jinjinéé problprobléémy, pomy, poččkejme kejme 
aažž bude problbude probléém individum individuáálnlníí dopravy dopravy 
na pona pořřadu dneadu dne

OdpovOdpověďěď–– Ano, nynAno, nyníí je velmi mnoho zje velmi mnoho záávavažžných a jených a ješšttěě k tomu k tomu 
urgentnurgentníích problch probléémmůů k k řřeeššeneníí, ale jedn, ale jedníím z nejvm z nejváážžnněějjšíších je ch je řřeeššeneníí
individuindividuáálnlníí dopravy v Orlických hordopravy v Orlických horáách. Tento problch. Tento probléém je o to m je o to 
vváážžnněějjšíší, , žže me máá nněěkolik velmi zkolik velmi záákekeřřných pných přřííznakznakůů. N. Náákladnost , kladnost , 
slosložžitost a dlouhodobost vitost a dlouhodobost vššech ech řřeeššeneníí na stranna straněě jednjednéé. Pl. Plíížživost ivost 
problprobléému a nevratnmu a nevratnéé ddůůsledky na stransledky na straněě druhdruhéé. Individu. Individuáálnlníí
doprava mdoprava máá snahu se tvsnahu se tváářřit,  it,  žže to proble to probléém nenm neníí ale je to reale je to reáálný lný 
fakt vývoje, kterfakt vývoje, kteréému je tmu je třřeba se peba se přřizpizpůůsobit. Asobit. Ažž individuindividuáálnlníí
doprava dosdoprava dosááhne rozmhne rozměěrrůů, kter, kteréé budou nepbudou nepřřííjemnjemnéé i jeji jejíím m 
uužživatelivatelůům, bude na m, bude na řřeeššeneníí jijižž znaznaččnněě pozdpozděě. To ji. To jižž bude pbude přřííroda a roda a 
prostprostřřededíí Orlických hor tak zasaOrlických hor tak zasažženo, eno, žže ne nááprava bude takprava bude takřřka ka 
nemonemožžnnáá. O z. O záásadnsadníích ch řřeeššeneníích musch musííme uvame uvažžovat jiovat jižž teteďď, proto, protožže e 
jejich realizace zabere njejich realizace zabere něěkolik let a mnoho finankolik let a mnoho finanččnníích prostch prostřředkedkůů.  .  



NetradiNetradiččnníí zpzpůůsob sob 
medializace projektumedializace projektu



PamPaměětntníí list list -- akcieakcie



BilboardovBilboardováá kampakampaňň v turistických v turistických 
ststřřediscediscííchch

DeDešštntnéé v Orlických horv Orlických horááchch

ŘŘííččky v Orlických horky v Orlických horááchch

OleOleššnicenice v Orlických v Orlických 
horhorááchch



Studie proveditelnosti      Studie proveditelnosti      
DOH etapa I. DOH etapa I. –– momožžnosti nosti 
a pa přřííleležžitosti itosti 



Nositel projektuNositel projektu
Svazek obcSvazek obcíí Orlických horOrlických hor
Podpora projektuPodpora projektu
–– Svazek obcSvazek obcíí RychnovskaRychnovska
–– KrKráálovehradecký kraj lovehradecký kraj 
–– ŠŠkoda auto koda auto KvasinyKvasiny
–– LyLyžžaařřskskéé areareáály ly –– ŘŘííččky, Deky, Dešštntnéé, , OleOleššnicenice
–– OREDO OREDO –– ččáástesteččnněě
–– Universita Pardubice Fakulta dopravnUniversita Pardubice Fakulta dopravníí

CHKO OrlickCHKO Orlickéé hory hory –– neutrneutráálnlníí postojpostoj
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6.26.2 HodnocenHodnoceníí z hlediska provozovatele drz hlediska provozovatele dráážžnníí dopravydopravy

6.36.3 CelospoleCelospoleččenskenskéé úúččinky a efektyinky a efekty ekonomickekonomickéého posouzenho posouzeníí, ro, roččnníí provoznprovozníí bilancebilance

77 ZZÁÁVVĚĚR A DOPORUR A DOPORUČČENENÍÍ

88 OBRAZOVOBRAZOVÁÁ PPŘŘÍÍLOHALOHA



MarketingovMarketingováá analýza a analýza a 
modelovmodelováánníí
ppřřepravnepravníích vztahch vztahůů



DefinovanDefinovanéé zzáákaznickkaznickéé skupinyskupiny
Oblast Oblast -- TrvalTrvaléé bydlenbydleníí a pracovna pracovníí dostupnostdostupnost

–– ppřřííleležžitost itost –– „„starousedlstarousedlííkk““
ZlepZlepššeneníí mobility trvale mobility trvale žžijijííccíích obyvatelch obyvatel
–– ppřřííleležžitost itost –– „„nový residentnový resident““
Demografický rozvoj Demografický rozvoj úúzemzemíí vvččetnetněě ddřřííve mve méénněě atraktivnatraktivníích oblastch oblastíí

Oblast Oblast -- Rozvoj turistickRozvoj turistickéého potenciho potenciáálu regionulu regionu
–– ppřřííleležžitost itost –– „„horal sportovechoral sportovec““
ObyvatelObyvateléé zz ppřřilehlých silehlých síídel del 
–– ppřřííleležžitost itost –– „„turista na pobytturista na pobyt““
NNáávvššttěěvnvnííci hor z ci hor z ČČR i ciziny pR i ciziny přřijijíížždděějjííccíí na dovolenou do Orlických hor na dovolenou do Orlických hor 
–– ppřřííleležžitost itost –– „„hradehradeččáákk na vna vííkendový denkendový den““
NNáávvššttěěvnvnííci hor ze spci hor ze spáádových oblastdových oblastíí
–– ppřřííleležžitost itost –– „„hradehradeččáákk na odpolednena odpoledne““
VýhledovVýhledováá ppřřííleležžitost danitost danáá vývojem vývojem žživotnivotníího stylu ho stylu 

Oblast Oblast -- PPřřeshranieshraniččnníí spoluprspolupráácece
–– ppřřííleležžitost itost –– „„ppřřes hranice do pres hranice do práácece““
DopravnDopravníí dostupnost pracovndostupnost pracovníí nabnabíídky na obou strandky na obou stranáách hranicech hranice
–– ppřřííleležžitost itost –– „„turistika turistika –– oboběě strany horstrany hor““
Dosud omezenDosud omezenéé vyuvyužžititíí turistickturistickéého potenciho potenciáálu obou stran hranice jako jednlu obou stran hranice jako jednéé turistickturistickéé

oblastioblasti



VýhledovVýhledovéé
zatzatíížženeníí

analyzovananalyzovanéé
žželeznielezniččnníí ssííttěě

( os/den)( os/den)



DennDenníí popoččty cestujty cestujííccíích v zch v záávislosti na vislosti na 
mměěssííci v roku ci v roku –– sezonostsezonost ( os/den)( os/den)

Solnice - Deštné v O.h., rok 2015
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Víkendový den 2050 2050 1200 800 900 1500 1700 1700 1200 800 700 1800

Všední den 1200 1200 700 450 600 900 1100 1100 800 600 500 1100

Průměrný den 1450 1450 850 550 690 1080 1280 1280 920 660 560 1300

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec



ProvoznProvozníí a dopravna dopravníí
technologietechnologie



DrDrááhy Orlických hor hy Orlických hor --schschéémama



I. ETAPA I. ETAPA a) Solnice a) Solnice -- DeDešštntnéé



I. ETAPA I. ETAPA b) Deb) Dešštntnéé -- OleOleššnicenice



II.ETAPA II.ETAPA Rokytnice Rokytnice -- ŘŘííččkyky



ZZáákres navrkres navržženenéé trasy do trasy do ortofotomaportofotomap



ZZáákres navrkres navržženenéé trasy do trasy do ortofotomaportofotomap



Choceň

Č.TřebováPardubice

H.Králové

Jaroměř

Pardubice

V.Osek Týniště n.O.

Meziměstí

Opočno p.O.h.

Dobruška

Častolovice Doudleby n.O.

Rychnov n.K. (km 8,7)

Solnice-SŽDC 
(km 15,3=0,0)

Vamberk (km 2,5)

Rokytnice v O.h. D3-SŽDC 
(km 19,5=0,0)

Letohrad

Lichkov

Ústí n.O.
Celostátní a regionální dráhy - současný stav
Dráhy Orlických hor - etapa 1a, 1b, 1c

DRÁHY ORLICKÝCH HOR - 1. ETAPA
 DOPRAVNY A ZASTÁVKY

Říčky v O.h. D3 (km 7,2)

Lewin Klodzki-PKP (Polsko) (km 33,5)

Deštné v O.h. (km 18,7)

Olešnice v O.h. (km 28,1)

Dopravna s kolejovým rozvětvením

Zastávka

ŽamberkLitice n.O.PotštejnKostelec n.O.
Lukavice v Č.zBohousová zSopotnice zZáměl zKostelec n.O. město zLípa n.O.z Čestice z

Slatina n.Zd. D3 (km 10,5)

Říčky v O.h. 
lyž. středisko z (km 9,0)

Peklo n.Zd. z  (km 4,3)
Rybná n.Zd. z  (km 7,3)

Pěčín z (km 15,1)

Slemeno z (km 5,6)
Synkov z (km 3,7)
Častolovice zast. (km 1,2)

Rychnov n.K. zast (km 9,6)

Solnice zast. (km 14,9)vlečka km 12,3

Výhybna Zlatenka (km 13,0)

Dobré z (km 9,8)

Skuhrov n.Bělou z (km 4,5)

Svinná (km 6,5) 

Kvasiny z (km 3,0)

Polsko (Klodzko)Polsko
(Kudowa-Zrój)



Choceň
Č.TřebováPardubice

H.Králové

Jaroměř

Pardubice

V.Osek

Týniště n.O.

Meziměstí

Opočno p.O.h.

Dobruška

Častolovice Doudleby n.O.

Rychnov n.K.

Solnice

Vamberk

Rokytnice v O.h.

Letohrad

Lichkov

Ústí n.O.

Dálková osobní doprava (R)
Rychlá regionální osobní doprava (Sp)

DRÁHY ORLICKÝCH HOR - 1. ETAPA VÝSTAVBY
model dvouhodinové dopravní špičky  (T=120 min)

Říčky v O.h.

Lewin Klodzki (Polsko)

Deštné v O.h.

Olešnice v O.h.

1 pár R Praha-Letohrad (Wroclaw)

1 pár Sp H.Králové-Lewin Klodzki                     / Říčky 

Regionální osobní doprava (Os)

2 páry Os Týniště-Rychnov                              / Vamberk

Říčky v O.h. lyž.středisko
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Spojování a rozpojování souprav Os a Sp vlaků v ŽST Častolovice

Přestupní vazba mezi R a Os, Sp a Os

1 pár Os

Dráhy Orlických hor
Síť SŽDC



Choceň

Č.TřebováPardubice

H.Králové
km 0

Jaroměř

Pardubice

V.Osek

Týniště n.O.
km 21

Meziměstí
Opočno p.O.h.

Častolovice .
km 29

Doudleby n.O.
km 36

Rychnov n.K.
km 37

Solnice
km 44

Vamberk
km 39

Rokytnice v O.h.
km 56

Letohrad

Lichkov

Ústí n.O.

Celostátní a regionální dráhy - současný stav
Dráhy Orlických hor - etapa 1a, 1b, 1c

PŘEPRAVNÍ ČASY CESTUJÍCÍCH V RYCHLÉ REGIONÁLNÍ OSOBNÍ DOPRAVÉ
spěšné vlaky

Říčky v O.h.
km 63

Lewin Klodzki (Polsko)
km 77

Kvasiny

Skuhrov n.B.

 0

0

21
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45

56

48

33 43

66

75

Olešnice v O.h.
km 72

Svinná

Dobré

84

Deštné v O.h.
km 63

91

75

79
Říčky v O.h. lyž.středisko
km 65

75 Přepravní čas v minutách dosažený 
spěšným vlakem ze ŽST Hradec Králové
(ŽST Choceň)

Spěšný vlak H Králové - Lewin Klodzki:
technická rychlost  60,39 km/h
cestovní rychlost    50,77 km/h

Spěšný vlak H.Králové - Říčky v O.h.:
technická rychlost  59,09 km/h
cestovní rychlost    49,37 km/h

Včetně rekonstrukce infrastruktury dopravní 
cesty v úseku Doudleby n.O.-Rokytnice v O.h. 
a v úseku Častolovice-Solnice



Výpravní budova

Příjezdová komunikace

Bus, Parkoviště P+R

Servisní plocha 
provozovatele dráhy, 

možná nakládka

už.dl.60 m
nástupiště dl.90 m

Dopravní koleje 

Manipulační servisní kolej

Dopravní koleje už.dl.150 m

DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
MEZILEHLÉ ŽELEZNIČNÍ STANICE

 1

 2

 2a

 1

 2

 3



NNáávrhy stanic s zastvrhy stanic s zastáávekvek



VozidlaVozidla

Siemens Siemens DesiroDesiro ML ML „„elektroelektro““



EKONOMIKAEKONOMIKA
Bude provedena finanBude provedena finanččnníí a ekonomicka ekonomickáá analýza  projektu na analýza  projektu na 
zzáákladkladěě porovnporovnáánníí kapitkapitáálových výdajlových výdajůů a roa roččnníích výnosch výnosůů
vv horizontu plhorizontu pláánovannovanéé žživotnosti investice pomocivotnosti investice pomocíí
diskontovandiskontovanéého salda Cashho salda Cash--flowflow na souna souččasnou hodnotu.asnou hodnotu.
Výstupem je výpoVýstupem je výpoččet net náásledujsledujííccíích ch kriterialnkriterialnííchch ukazatelukazatelůů::
–– ČČististáá sousouččasnasnáá hodnota hodnota –– diskontovaný cashdiskontovaný cash--flowflow (NPV(NPV--NetNet

Prezent Prezent ValueValue) ) -- Podstatou výpoPodstatou výpoččtu tu ččististéé sousouččasnasnéé hodnoty hodnoty 
(NPV) je sou(NPV) je souččet diskontovaných penet diskontovaných peněžěžnníích tokch tokůů
vv jednotlivých letech výstavby a provozu, po pjednotlivých letech výstavby a provozu, po přřevedenevedeníí
budoucbudoucíích pch přřííjmjmůů a výdaja výdajůů na bna báázi výchozzi výchozíího rokuho roku

–– VnitVnitřřnníí výnosovvýnosováá mmííra (IRRra (IRR--InternalInternal RateRate ofof ReturnReturn) ) --
VnitVnitřřnníí mmííra výnosnosti pra výnosnosti přředstavuje takovou diskontnedstavuje takovou diskontníí sazbu, sazbu, 
ppřři kteri kteréé je je ččististáá sousouččasnasnáá hodnota rovnhodnota rovnáá nule, tzn., nule, tzn., žže e 
sousouččasnasnáá hodnota investovaných zdrojhodnota investovaných zdrojůů se rovnse rovnáá ččistým istým 
výnosvýnosůům zm z provozu investice provozu investice 

–– Doba nDoba náávratnosti (PBPvratnosti (PBP--PayPay BackBack Period) Period) -- Doba nDoba náávratnosti vratnosti 
ududáávváá popoččet let, za kterých se kapitet let, za kterých se kapitáálový výdaj splatlový výdaj splatíí
penpeněžěžnníími pmi přřííjmy zjmy z investice. Ta investice, kterinvestice. Ta investice, kteráá vykazuje vykazuje 
kratkratšíší dobu dobu úúhrady je povahrady je považžovováána za pna za přřííznivznivěějjšíší..



ČČasový nasový náávrh realizace projektuvrh realizace projektu
A)A) ZpracovZpracováánníí studie proveditelnosti studie proveditelnosti 
B)B) SchvSchváálenleníí studie a zapracovstudie a zapracováánníí do do úúzemnzemněě plpláánovacnovacíí

dokumentace dokumentace 
C) C) ZpracovZpracováánníí a projedna projednáánníí dokumentace pro dokumentace pro úúzemnzemníí

rozhodnutrozhodnutíí
D) D) ZpracovZpracováánníí a projedna projednáánníí dokumentace pro stavebndokumentace pro stavebníí povolenpovoleníí

E) E) Realizace stavby  Realizace stavby  
I a. ETAPA I a. ETAPA 

a) Solnice a) Solnice -- DeDešštntnéé
b) Deb) Dešštntnéé -- OleOleššnicenice

I b. ETAPA I b. ETAPA 
a) Rokytnice v Orlických hora) Rokytnice v Orlických horáách ch -- ŘŘííččkyky

II. ETAPA II. ETAPA 
a) a) OleOleššnicenice -- LewinLewin KlodzkyKlodzky
b) b) OleOleššnicenice -- DobruDobrušškaka

III. ETAPA  III. ETAPA  
a) a) ŘŘííččky v Orlických horky v Orlických horáách ch -- DeDešštntnéé



Na zNa záávvěěr trocha fantazier trocha fantazie……..











KontaktKontakt nana autoraautora ::

Ing Petr TejklIng Petr Tejkl
tel.    tel.    724 707 528724 707 528

mail    mail    PetrTejkl@seznamPetrTejkl@seznam.c.czz
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