
Číslo 

změny
Linka/spoj Typ změny Popis změny Důvod změny / Co se změnou vyřeší?

1 845007/3
časový 

posun
posun odjezdu spoje z AN z 5:20 na 5:27

posun zajistí lepší návaznost od linkových autobusů a vlaku z HB pro zaměstnance TOKOZu (linkové autobusy na AN přijíždí v rozmezí 5:10 - 5:21, vlak od HB v 5:24), 

dojíždějící při zpoždění nestíhali přestup na MHD

2 845001/2
přidání 

zastávky
přidání zastávky Wonkova TČ 13  v čase 5:33 na tento spoj spoj již nyní zastávkou projíždí, ale nezastavuje - zastávku využijí zejména zaměstnaci ŽĎASu a HETTICHu z Libušína

3 845009/1,3,5
zrušení části 

trasy
zrušení zastávek TČ 1-12  (smyčka na Stalingrad) 

zastávky na Stalingradu jsou obslouženy spoji linky č. 4 vždy 3 minuty před spoji linky č.9, je tedy možné linku 9 v tomto úseku zrušit; cestující do PZ Jamská využijí 

přestup z linky 4 na linku 9 na AN, ale nepřijdou o komfort přímého spojení, neboť dotčené spoje linek 4 a 9 budou zajištěny stejným vozidlem

4 845009/2,4,6
vynechání 

zastávky
vynechání zastávky TČ 14 (Hettich) bus pojede z PZ Jamská rovnou na AN - Hettich je již obsloužen dřívějšími spoji, poptávka z PZ Jamská na Hettich po skončení směny není 

5
845004/ všechny 

spoje

časový 

posun
posun příjezdu na AN z XX:36 na XX:35 zkrácení jízdní doby v úseku mezi Hajčmanem a AN, odpovídá lépe skutečnosti, navíc se zmenší prodleva před navazujícími spoji linky č. 9

6 845009/1,3,5
časový 

posun
posun odjezdu z AN z XX:39 na XX:37 snížení prodlevy od příjezdu předchozího spoje linky č. 4 a navíc dřívější příjezd do PZ vyřeší stížnosti zaměstnanců Cooperu na pozdní příchody

7 845007/5

časový 

posun + 

přidání 

zastávek

posun odjezdu z AN z 7:00 na 6:42 + zařazení zastávek Studentská, 

Vnitřní, Květná
vyřešení návaznosti z vlaků pro zaměstnace TOKOZu na 7:00 + zaměstanci TOKOZu z Libušína a Vysočan na 7:00 (příjezd k TOKOZu v 6:57)

8
845002/      sudé 

spoje

časový 

posun
posun odjezdu všech spojů z Piláku o 4 minuty, tzn. z XX:42 na XX:46 zajistí lepší návaznost zaměstnanců TOKOZu po směně na vlaky (odjezdy od TOKOZu  XX:47)

9 845002/2
časový 

posun
časový posun odjezdu od TOKOZu  z 7:10 na 7:20 posunem vyřešíme dopravu dětí od Zámku a z Vysočan na 4. ZŠ (výstup na Horní v 7:33, dopravu ze stejných lokalit na polikliniku a náměstí na 7:30

10 845007/6
zrušení 

spoje
zrušení spoje

tento spoj byl zařazen k tomu, aby dopravil děti od Zámku a z Vysočan do škol - na 4. ZŠ se však dostanou posunutým spojem č. 2 linky 2. Pokud jde o dopravu na BiGy, 

tak mohou využít také spoje č. 2 linky 2, s tím, že na Studentské přestoupí v 7:40 na linku 4 a u BiGy budou v 7:45 (Libická) - do 1.7.2017 přímé spojení také neexistovalo

11 845007/7
zrušení 

spoje
zrušení spoje

spoj s odjezdem v 7:18 z AN je možné zrušit, protože bude nahrazen novým spojem na lince č. 2 s odjezdem v 7:20 z AN. Pokud tento spoj využívali např. děti z AN na 

BiGy, tak mohou jet linkou 8 s odjezdem v 7:40, která navíc pobere i dojíždějící vlakem

12 845002/23,24 nové spoje zařazení nového páru spojů na linku č. 2 v čase 7:20 z AN a 7:46 od Piláku
těmito spoji řešíme poptávku cestujících od Zámku a z Vysočan na polikliniku a náměstí na 8:00, linka 2 směrem na TOKOZ navíc zajistí dopravu dětí na školu do Zámku 

(příjezd v 7:37)

13 845007/13
zrušení 

spoje
zrušení spoje spoj sloužil  dopravě na TOKOZ na noční směnu, bude nahrazen novým spojem linky č. 2 ve stejném čase odjezdu z AN

14 845002/27,28 nový spoj
zařazení nového spoje na linku č. 2 v čase 17:20 z AN a přejezdu z Piláku 

na TOKOZ
náhrada zrušeného spoje č. 13 linky č. 7

15 845002/25,26 nové spoje zařazení nového páru spojů na linku č. 2 v čase 8:20 z AN a 8:46 od Piláku doplnění spojů linky č. 2, tak aby jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém taktu

16 845002/29,30 nové spoje
zařazení nového páru spojů na linku č. 2 v čase 19:20 z AN a 19:46 od 

Piláku

doplnění spojů linky č. 2, tak aby jezdila od 7:20 do 19:20 v hodinovém taktu, tento spoj prozatím plánován jako celoroční, pokud nebude využíván, bude změněn pouze 

na léto

17 845002/19,20 nové spoje
spoje na lince č. 2 v čase 18:20 z AN a 18:46 od Piláku budou jezdit i mimo 

sezónu
tento spoj byl plánován jen přes letní sezónu, bude změněn na celoroční provoz, aby byl zachován celodenní hodinový takt od 7:20 do 19:20

18 845007/9
časový 

posun
posun nedělního spoje z 8:30 na 9:50

spoj zajišťoval dopravu na mši na Zámek na 9:00 (tam se však cestující dostanou nově zavedeným spojem linky 2 v 8:20). Odjezd zpět ze mše se nemění - bude spojem č. 

8 této linky v 10:10 od Zámku.

19 845007/12 nový spoj zavedení spoje i během víkendu jde o vratný spoj k lince 2 v 17:20

20 845005/1 nový spoj zavedení spoje i během víkendu dosud jezdil jen v pracovní dny, umožní návaznost na odjezd vlaků v 6:30

21 845003 jiné opatření rozlišení směru jízdy na LED panelech
2 spoje linky č. 3 se potkávají ve stejném čase v oblasti pod Zámkem a cestující nevědí, který jede kterým směrem, protože oba mají cílovou stanici AN - vyřešíme 

rozlišením "jede přes" na LED panelu

22 845002 jiné opatření vyřešení potkávání autobusů na Vysočanech
autobusy se potkávají na Vysočanech ve stejném čase - možný problém při průjezdzu v zimním období se vyřešil posunem odjezdů spojů linky č. 2 od Piláku o 5 minut 

později


