Přehled změn MHD Žďár nad Sázavou k 1.1.2018
Číslo
změny

Linka/spoj

Typ změny

1

845001 / 5

změna
trasování

2

845002 / XX

časový
posun

3

845002 / XX

4

845002 /28

5

845003 / XX

6

845003 / 2

7

845003 / 3,4

8

845003 / 4,6,12,14

9

změna
trasování
změna
trasování
změna
trasování
zrušení
spoje
změna
trasování

Popis změny
spoj č. 5 zkrácen z Bezručova, u pily na Bezručova,
Stadion

Důvod změny / Co se změnou vyřeší?

Jiné důsledky / Možná negativa

jen technická úprava nočního spoje - vyřešení problému s otáčením

vrácení spojů do původní časové polohy, řeší rozvoz od vlaku na Vysočany a THP pracovníků od vlaku na TOKOZ, cestou zpět odjezd
posun odjezdu všech periodických spojů z AN z XX:20 na
v XX:00 od TOKOZu řeší odvoz THP pracovníků z TOKOZu a na vlak, vrací spojení na polikliniku a náměstí do stavu před změnami,
XX:40
odpadá problém s posunem vyučování zámecké školy a se stíhám obědů
z časových důvodů vynecháno zajíždění do nákupního parku - spoj navíc nově slouží primárně k dopravě z/na vlak do oblasti
zajíždění do nákupního parku přesunuto na linku 5, která nově neřeší návoz na vlak, proto je obsluha
zrušení zajíždějí do nákupního parku
Vysočan a Kláštera, proto se zajíždění do nákupního parku nejeví jako smysluplné
nákupního centra touto linkou smysluplnější
plnohodnotný spoj č. 28 linky 2 nahradí zrušený spoj č.
periodické spojení linkou 2 po celý týden zajištěno v čase od 7:40 do 21:00
12 linky 7
je nutné cestující do PZ ze zastávek Žižkova a Brodská naučit využívat pro spojení linek 4 a 9, čímž se
spoje budou místo přes Žižkovu vedeny přes Klafar
zajistí spojení Klafaru a PZ
zároveň uleví přetížené lince č. 3
zrušení spoje - obsluha Hettichu zajištěna spojem č. 4

technická úspora spoje - na Hettich není nutné najíždět kvůli spoji č. 4

provázání spojů 3 a 4

spoje 3 a 4 kopírují svoji trasu (jeden rozváží, druhý sváží) - lze je sloučit - zároveň dojde k odstranění problému nejasností na
Bezručově, kdy cestující nevěděli, který spoj jede do PZ

časový
posun

posun odjezdu spojů na XX:10

posun odjezdu spojů z AN o 5 minut později - řeší připomínku z Hettichu, že zaměstnaci nestíhají autobus po směně

845004 / XX

časový
posun

posun odjezdu všech periodických spojů z XX:10 na XX:50

posun zajistí přímé spojení na Vodojem a k Průmyslovce po příjezdech vlaků, zrychlí příjezd na Hettich a do PZ s využitím návaznosti
posilové spoje 1,3, 11 zachovány ve stávající časové poloze
spojů linky 9, zajistí se návaznost Stalingradu na vlak díky příjezdu v XX:17

10

845004 / XX

změna
trasování

po Wonkové nově zajede na Libušínskou, Žižkovu,
Brodskou OD, vynechá Sázavskou

zajistí spojení Libušínské se Stalingradem a obchodními domy Hypernova a Kaufland, zajistí přepravu z Polikliniky, Vodojemu a
Novoměstské na Libušín.

dojde ke snížení obsluhy Klafaru (týká se zastávky Sázavská) - přepravní poptávka zde zatím není vysoká,
navíc bude řešeno zavedením spojů linky 3. Obluha okružní horní kompenzována obsluhou Brodské OD a
Libické

11

845004 / 3

časový
posun

uspíšení spoje č. 3 o 5 minut na 4:55

zajistí návoz cestujících na ranní rychlíky, příjezd v 5:22 na AN, poté pokračuje linkou 9

spoj počká 3 minuty na AN na cestující z linkových busů a poté pokračuje do PZ, spojení od rychlíku
možné linkou

12

845004 / 41

nový spoj

nový spoj ve 4:55 o víkendech

spoj jede ve stejné časové poloze jako spoj 3 v pracovní dny, zajistí návoz na ranní rychlík o víkendech

13

845005 / XX

časový
posun

posun odjezdu z AN z XX:40 na XX:20

linka 5 již nezajišťuje odvoz od vlaku, protože v tomto čase jede linka 2. linka 5 nemusí jet na Neumannovu, protože linka 4 zajistila
rozvoz od vlaku na Vodojem, stejně tak nemusí jet přes Stalingrad, protože návoz odtud na vlak vyřešila také linka 4.

není přímé spojení od/k vlaku a sídliště pod Zelenou horou, cestující musí využít zastávku Bezručova na
lince 2,

14

845005 / XX

menší frekvence spojů v relaci Nádraží - Neumannova (1x za hodinu místo 2x za hodinu), v relaci
Stalingrad - Nádraží (1x za hodinu místo 2x za hodinu), horší obsluha pošty

15

845005 / XX

Linka 5 vyřeší spojení Libušínské a Kláštera s náměstím, navíc není nutný ranní posilový spoj pro děti z Kláštera - řeší spoj linky 5 s
příjezdem na Horní cca v XX:45, zlepšení oblsuhy Vysočan a náměstí
protože byl nákupní park vyjmut z časových důvodů z linky 2, byl zařazen na linku 5, nárůst o 1 km kompenzován jiným vedením
linky 5, řeší spojení Kláštera a Vysočan s nákupním parkem

16

845005 / 1,29,31

17

845005 / XX

18

845006 / XX

19

845006 /
7,9,11,10,12,14

20

845006 / 1,3

21

845006 / 13

22

845007 / 6, 7

23

845007 / 8,9,12

24

845007 / 5

25

845007 / 10

26

845007 / 16

27

845008

28

845008

29

845009 / 1,3,5

změna
trasování
změna
trasování
zrušení
spoje
zrušení
spoje
změna
trasování

AN - Náměstí - Vysočany - Klášter - Libušín - Náměstí - AN
přidáno zajíždění do nákupního parku
zrušení prvního ranního spoje v 5:20 a dvou večerních
spojů

rozvoz od ranních vlaků zajištěn linkou č. 2, návoz posunutým spojem č. 3 na lince 4

zrušení spojů v lichých hodinách a ve 14:20 o víkendech

o víkendu frekvence 2 hodiny, v časech, kdy nepojede linka 5, pojede linka 6

spoje pojedou místo Strojírenské kolem pošty, poté přes zajištění přímého spojení Vodojem - Náměstí, Vodojem - Pošta, obsluha hřbitovů, kompenzace vynechání OKH na lince 8, navíc
celý Stalingrad včetně Okružní horní
zajistíme příme spojení Stalingradu na náměstí, umožníme dopravu v rámci Stalingradu
přidání třech párů spojů v dopoledním sedle v pracovní
přidání spoje
zlepšení obsluhy Pošty, Vodojemu, Stalingradu, Náměstí, možný pobyt cca 1 hod na hřbitovech v pracovních dnech dopoledne
den
časový
úspíšení spoje 1 o 20 minut a spoje 3 o 15 minut umožňí o víkendech krátký pobyt na hřbitově pod Zelenou horou (odjezd zpět
úspíšení dvou víkendových spojů
posun
spojem 2 po 23 minutách, resp. spojem 6 po 13 minutách pobytu)
přidání spoje nový spoj v neděli v 7:10
nový pár spojů o víkendech ráno v čase 5:20 z AN přes
přidání spoje
Vysočany
zrušení
zrušení spojů 8, 9 a 12
spoje
časový
spoj 5 uspíšen o 2 minuty
posun
změna
spoj 10 nepojede přes Vysočany
trasování
změna
spoj 16 zkrácen z Bezručova, u Pily na Bezručova, Stadion
trasování
změna
zajíždění nově na Vodojem
trasování
změna
po Strojírenské UM pojede pod kinem na Brodskou OD,
trasování Okružní RH, Okružní D a Libickou
časový
uspíšení spojů do PZ o 12 minut na X:25
posun

spojení Stalingradu na nedělní mši v centru

problém se spojem ve 14:20 o víkendech - pokud má být zachován, je nutné stavět autobus navíc
obsluha Strojírenské zajištěna linkami 4 a 8

spojení zpět po mši ze zastávky Žižkova linkou č. 4

zajištění víkendového návozu na TOKOZ a na vlaky, spoj navíc obsluhuje Vysočany
spoje nahrazeny spoji linky 2
technická úprava - jel později než ostatní kvůli oběhu vozidel
jede tam linka 2 a linka 6
technická úprava - souvisí s úpravou na lince 1
zajistí přepravu z Polikliniky na Vodojem a návaznost na vlaky z Vodojemu
vyřeší problém s dvojí obsluhou Libické, nabídne nově Brodskou OD (blízko na úřady a školy u Žižkovy), zrychlení průjezdu
vynechání zastávky Okružní, horní kompenzováno dostupností Libické a Okr. RH a navíc přidáním spojů
Stalingradem, z časových důvodů vynechána Okružní horní
na jiných linkách
spoje přímo navazují na linku 4 na AN bez přestupu (čeká 3, resp. 8 minut na AN); reaguje na stížnosti na pozdní příjezdy do PZ, navíc
spoj nemohou využít cestující dojíždějící rychlíky, čekání 8 minut je navíc docela dlouhé
linka 4 a 9 poveze lidi z Libušína a Brodské, kteří tak nemusí jet přetíženou linkou 3

revize dokumentu k 29.12.2017

