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Odpoveďna list "Návrh na koordináciu grafikonu verejnej dopravy"

Vážený pán starosta,

Dňa 11.7.2016 nám bol od Vašej obce doručený list, týkajúci sa návrhov na zmenu cestovných poriadkov

verejnej osobnej dopravy. V tomto liste vyjadruje cestujúca p. Mračková nespokojnosť so vzájomnou

nadväznosťou prímestskej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy, predovšetkým pri

cestovaní medzi obcou Láb a Bratislavou.

Súhlasíme s tým, že časy čakania v železničnej stanici Plavecký Štvrtok, kde dochádza k prestupu medzi

prímestskou autobusovou dopravou a železničnou dopravou, sú v smere na Bratislavu v určitých obdobiach

dňa dlhšie ako by mal byť štandard pri cestovaní verejnou osobnou dopravou. Pre priblíženie problematiky

prestupných časov v železničnej stanici Plavecký Štvrtok sme spracovali prílohu č. 1tohto listu, v ktorej sú

uvedené príchody autobusov do ŽST Plavecký Štvrtok, časy čakania na vlak v smere do Bratislavy, odchody

vlakov a naopak príchody vlakov do železničnej stanice, časy čakania na nadväzujúci autobus ~ odchody

autobusov do Lábu.
~\

Tento problém je spôsobený tým, že vlaky v smere od Malaciek prichádzajú každú hodinu v 10.-12. minúte

(počas vol'ných dní prichádzajú vždy v nepárnu hodinu v 10. minúte) a vlaky v smere z Bratislavy prichádzajú

každú hodinu v 48. minúte (počas vol'ných dní prichádzajú vždy v párnu hodinu v 48. minúte). Keďže je

v súčasnosti snaha zachovať nadväzný spoj aj zo smeru Malacky aj zo smeru Bratislava, cestujúci z Bratislavy

je v určitých časoch nútený čakať 27 minút, zatial' čo cestujúci z Malaciek čaká na nadväzný autobus len 5

minút.

Zmena časovej polohy príchodov vlakov nie je možná, nakolko na časové polohy vlakov vplýva velké

množstvo technických a prevádzkových obmedzení. V prípade, ak by vlaky z Malaciek aj z Bratislavy

prichádzali do ŽST Plavecký Štvrtok v menších časových rozdieloch, tento problém by sa preniesol do

Malaciek a ďalších železničných staníc, kde je v súčasnosti situácia priaznivejšia, avšak z týchto terminálov

odchádzajú nadväzné autobusy na viacero smerov a teda môže vzniknúť problém, že by na vlak z každého

smeru musel byťjeden nadväzný autobus, zatial'čo v súčasnosti z terminálu odchádza nadväzný autobus na

vlaky z oboch smerov. Táto zmena by znamenala dvojnásobné zvýšenie dopravných výkonov.

Pri zlepšení nadväzností medzi jednotlivými druhmi dopravy je možné ovplyvniť predovšetkým prevádzku
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autobusovej dopravy, nakolko je flexibilnejšia ako železničná doprava. Riešením tohto problému môže byť

rozšírenie počtu nadväzných autobusov na vlak do každého ,zo smerov v čase prepravnej špičky a v čase

sedla, kedy je počet cestujúcich nižší, prioritne nadviazať autobusy na vlaky smer Bratislava/zo smeru

Bratislava, pričom cestujúci, ktorí cestujú do Malaciek, by prestúpili do autobusu idúceho z Bratislavy do

Malaciek. Zachádzka k ŽST Plavecký Štvrtok ale môže spôsobiť nespokojnosť cestujúcich idúcich

autobusom z Bratislavy do Malaciek, nakolko im narastie cestovný čas.

Táto zmena by si vyžadovala úpravu cestovných poriadkov PAD vykonávajúcich dopravnú obslužnosť nielen

vo Vašej obci. Pre presadenie tohto riešenia bude nevyhnutné presne poznať počet cestujúcich smerujúcich

do Malaciek a do Bratislavy, aby nedošlo úpravami cestovných poriadkov k poškodeniu iných cestujúcich.

Pre ďalšie riešenie je teda nevyhnutné jednak vykonať dopravný prieskum smerovania obyvatel'ov obce Láb

a taktiež stretnutie so zástupcami Vašej obce s ciel'om dohodnúť sa na ďalšom postupe.

V súčasnosti naša spoločnosť prostredníctvom dodávatel'a vytvára strategický dokument "Plán dopravnej

obslužnosti Bratislavského kraja", ktorý má presne definovať, akým spôsobom bude zabezpečovaná

dopravná obslužnosť jednotlivých obcí v regióne.

Pevne veríme, že problém s cestovaním obyvatel'ov Vašej obce sa nám podarí vyriešiť k spokojnosti všetkých

dotknutých strán.

S pozdravom
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Príloha č. 1Prehlad nadväzností PAD a ŽD v ŽST Plavecký Štvrtok - pracovné dni
Odchod

Príchod BUS Čas čakania vlaku smer

BA

4:~5 6 minút 4:2~

4:35 7 minút 4:42

5:25 8 minút 5:33
6:00 ~O minút 6:~0

6:25 8 minút 6:33
TOO ~3 minút T~3
7:50 5 minút 7:55
9:00 ~O minút 9:~0
~~:OO ~O minút ~~:~O

n:45 25 minút ~3:~0

~3:45 27 minút ~4:~2

~4:4° 30 minút ~5:~0

~5:20 - -

~6:20 - -

~6:40 30 minút ~T~o

~7:45 25 minút ~8:~0

~8:45 25 minút ~9:~0

~9:45 25 minút 20:~0

20:45 - -

Príchod

vlaku smer Čas čakania Odchod BUS

BA

4:57 3 minúty 5:00

5:48 az minút 6:00

6:48 - -

7:48 ~2 minút 8:00

8:48 - -

9:48 27 minút ~0:~5

~0:48 - -
n:48 7 minút n:55
~2:48 27 minút ~3:~5
~3:48 27 minút ~4:~5

~4:48 7 minút ~4:55
~5:48 7 minút ~5:55
~6:48 7 minút ~6:55

~7:48 . 7 minút ~T55
~8:48 7 minút ~8:55

~9:48 7 minút ~9:55
20:48 7 minút 20:55
2~:48 - -

22:48 - -

23:5~ - -

Prehlad nadväzností PAD a ŽD v ŽST Plavecký Štvrtok - vol'né dni
Odchod

Príchod BUS Čas čakania vlaku smer

BA

5:45 25 minút 6:~0

6:45 25 minút 7:~0

9:00/8:55 (7) ~O minút 9:~0

~2:45 25 minút ~3:~0

~4:4° 30 minút ~5:~0
~6:40 30 minút ~7:~0

~8:45 25 minút ~9:~0

Poznámka: 7 - nedel'a

Príchod ~

vlaku smer Čas čakania Odchod BUS

BA

5:48 27 minút 6:~5

6:48 27 minút T~5
8:48 - -

~0:48 27 minút
n:~5 (V7

nejde)

n:48 27 minút ~3:~5

~4:48 27 minút ~5:~5
~6:48 27 minút ~7:~5
~8:48 7 minút ~8:55
20:48 - -

23:5~ - -
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