Změny v souvislosti s požadavky cestujících z Komorní Lhotky od 28. 8. 2022
Čas odjezdu
Číslo
Spoj z výchozí
linky IDS
zastávky

Iniciátor změny

Změna

Důvod změny, popis změny

Poznámka

Provedené změny
10

6:45

p. Mrózek, p. Pavelková

Nezajíždí Hnojník,žel.st., upravena jízdní doba

Zajištění spojů pro žáky a studenty

1

7:00

p. Mrózek, p. Pavelková

Nový spoj

Zajištění spojů pro žáky a studenty

2
11
13

7:14
7:26
7:30

Nový spoj
Spoj opožděn o 18 min.
Spoj opožděn o 16 min.

Zajištění spojů pro žáky a studenty
Zajištění spojů pro žáky a studenty
Zajištění spojů pro žáky a studenty

14

7:57

Spoj uspíšen o 10 min.

Oběh vozidla

změna v souvislosti s uspíšením spoje 745/17

17

8:15

Spoj uspíšen o 5 min., zajíždí Hnojník,žel.st.

Návaznost k vlaku

zajištění návaznosti na vlak linky S7 ve směru do Českého Těšína a Frýdku-Místku

38
40
50

16:03
17:05
18:10

p. Mrózek, p. Pavelková
p. Mrózek, p. Pavelková
p. Mrózek, p. Pavelková
p. Mrózek, manželé Reissovi, p.
Wardasová, p. Neugebauerová, p.
Kožešníková a další
p. Mrózek, manželé Reissovi, p.
Wardasová, p. Neugebauerová, p.
Kožešníková, p. Pavelková a další
p. Mrózek
p. Mrózek
p. Mrózek

nutná úprava v souvislosti s požadavky na opoždění školního spoje (11 a 13)
na základě požadavku na opoždění školního spoje (11 a 13) zaveden nový spoj 1 s návaznostmi na školní
spoje ve směru do Frýdku-Místku i Třince
vratný spoj ke spoji 1
spoje opožděny na základě připomínek občanů, nadále zajištěna návaznost do Třince
spoje opožděny na základě připomínek občanů, nadále zajištěn návaznost do Třince i Frýdku-Místku

Spoj uspíšen o 3 min. (z Hnojník,obch.stř.)
Spoj uspíšen o 3 min. (z Hnojník,obch.stř.)
Spoj uspíšen o 3 min.

Zmenšení čekání od vlaku
Zmenšení čekání od vlaku
Zmenšení čekání od vlaku

43

20:15

p. Molin + pí. Baňásová

Spoj opožděn o 10 min., ukončen Hnojník,obch.stř.

Přípoj na vlak

45

20:42

p. Molin + pí. Baňásová

Spoj zrušen

Oběh vozidla

46

20:46

p. Molin + pí. Baňásová

Spoj opožděn 19 min., výjíždí Hnojník,obch.stř.

Zajištění návaznosti od linky 751

204
205
32
36
220

7:01
7:16
15:00
15:03
19:01

manželé Reissovi
manželé Reissovi, p. Kožešníková
p.Bujok
p.Bujok
p. Molin + pí. Baňásová

Spoj uspíšen o 1 min. upravena jízdní doba
Spoj uspíšen o 24 min, zajíždí žel.st.
Zrušeno čekání na vlak
Zajíždí Hnojník,žel.st.
Spoj uspíšen o 1 min.

Oběh vozidla
Zajištění spojení na vlak
Zrušení čekání na vlak
Zrušení čekání na vlak
Oběh vozidla

224

19:35

p. Molin + pí. Baňásová

Nový spoj

Spojení od vlaku

222

20:46

p. Molin + pí. Baňásová

Spoj opožděn 19 min., výjíždí Hnojník,obch.stř.

Zajištění návaznosti od linky 751

221

19:17

p. Molin + pí. Baňásová

Spoj uspíšen 33 min. ukončen Hnojník,obch.stř.

Spojení k vlaku

223

20:15

p. Molin + pí. Baňásová

Spoj uspíšen o 27 min.

Spojení k vlaku

12

7:50

p. Mrózek

Spoj opožděn 20 min.

Návaznost na spoje 745/11 a 13

spoj odjíždí dříve z Hnojníku, obch.stř., čímž dochází ke snížení nutnosti čekání v Hnojníku,žel.st.
spoj odjíždí dříve z Hnojníku, obch.stř., čímž dochází ke snížení nutnosti čekání v Hnojníku,žel.st.
spoj odjíždí dříve z Hnojníku, obch.stř., čímž dochází ke snížení nutnosti čekání v Hnojníku,žel.st.
v souvislosti s připomínkou spoj opožděn, čímž je zajištěna návaznost na linku S7 ve směru do Českého
Těšína a Frýdku-Místku a s delším čekáním také na autobusové spoje ve směru do Třince a FrýdkuMístku
spoj nahrazen opožděným spojem 745/43 s návaznostmi na železniční dopravu
opožděním spoje je zajištěna návaznost na spoj 751/11 z Třince a také od linky S7 ve směru z FrýdkuMístku a Českého Těšína
úprava v souvislosti se změnou na spoji 745/205
zajištění návaznosti na vlak linky S7 ve směru do Českého Těšína a Frýdku-Místku
návaznost při zpoždění vlaku zajištěna následujícím spojem 745/36
zajištění návaznosti od zpožděného vlaku linky S7
nutná úprava z oběhových důvodu v souvislosti s připomínkami níže
zajištění návaznosti na vlak linky S7 ve směru z Českého Těšína a Frýdku-Místku v souvislosti s
připomínkami níže
opožděním spoje je zajištěna návaznost na spoj 751/207 z Třince a také od linky S7 ve směru z FrýdkuMístku a Českého Těšína
zajištění návaznosti na vlak linky S7 ve směru do Českého Těšína a Frýdku-Místku v souvislosti s
připomínkami níže
v souvislosti s připomínkou spoj uspíšen, čímž je zajištěna návaznost na linku S7 ve směru do Českého
Těšína a Frýdku-Místku a s delším čekáním také na autobusové spoje ve směru do Třince a FrýdkuMístku
změna v souvislosti s opožděním spojů 745/11 a 13

745

735

Neprovedené změny
9

6:20

p. Mrózek, p. Pavelková

11
13

7:26
7:30

manželé Reissovi, p. Kožešníková
manželé Reissovi, p. Kožešníková
p. Chudík

745

p. Kožešníková, p. Pavelková
p. Bujok
41

p. Bujok

s ohledem na oběhové možnosti není možné provést, jinak by muselo dojít k opoždění školních spojů, což
není žádoucí
Návaznost k vlaku
uvedené je řešeno zavedením nového spoje 1 a zajištěním lepších návazností na autobusovou dopravu
Návaznost k vlaku
uvedené je řešeno zavedením nového spoje 1 a zajištěním lepších návazností na autobusovou dopravu
Návaznost od vlaku
nový spoj po 22.00 hod. není možné zavést z důvodu finančních nákladů na jeho provoz
návaznosti na vlakovou dopravu v dopoledních hodinách jsou aktuálně řešeny návaznostmi na
Návaznost od vlaku
autobusovou dopravu, uvedené bude případně součástí koncepčníhch úprav
v letním období nejezdí více cestujících, ale opravdu méně, a to v souvislosti s dovolenými a prázdninami
Letní omezení a zavedení přímého spojení
dětí, z uvedeného důvodu je nutné omezit kapacitně autobusosovu dopravu, pokud je zajištěna jiná
do Třince ranním spojem
alternativa, byť s přestupem.
Uspíšení o 10 min.
jedná se o požadavek Třineckých železáren, aby všichni zaměstnanci stihli své spoje
Zmenšení čekání na vlak

