Zmena cestovných poriadkov prímestských autobusov od 12.12.2021

z dôvodu plánovanej rozsiahlej výlukovej činnosti na železničnej trati č. 110 (Bratislava – Malacky –
Kúty – štátna hranica ČR) dochádza od 12.12.2021 k zásadnej zmene grafikonu vlakov železničnej
dopravy na tejto trati. Zmeny sa týkajú väčšiny liniek, teda nie len tých, ktoré nadväzujú na vlaky, ale
z dôvodu zachovania prestupných väzieb aj medzi autobusovými linkami navzájom a pravidelného
prekladu liniek na spoločných úsekoch sa zmeny dotknú aj liniek, ktoré na vlaky nenadväzujú.
Cestovné poriadky boli upravené tak, aby boli v čo najväčšej miere podľa možností zachované polohy
prvých a posledných spojov, zachovaný interval medzi spojmi a mimoriadny dôraz bol kladený na
zachovanie polôh spojov zabezpečujúcich dochádzku žiakov a študentov do škôl a späť domov po
skončení vyučovania.
Nižšie uvádzame konkrétne najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa obce Borský Svätý Jur:


Vytvorenie nadväznosti na vlaky v smere do/z Bratislavy na železničnej stanici Veľké Leváre.
V tejto súvislosti nebude pri vlakoch, ktoré pokračujú z Malaciek v smere na Veľké Leváre
zabezpečené čakanie nadväzných autobusov v stanici Malacky ale v stanici Veľké Leváre.



Navýšenie počtu spojov v pracovné dni v smere z Malaciek z 12 na 13 spojov a v opačnom
smere z 10 na 13 spojov



Výrazné navýšenie počtu spojov cez voľné dni z 5 párov spojov na 9 párov spojov – skrátenie
celodenného intervalu zo 4 na 2 hodiny



Zlepšenie obsluhy rekreačnej oblasti osada Tomky najmä v okrajových častiach dňa



Zrušenie zachádzky na prvom rannom víkendovom spoji do Malaciek cez Malé Leváre –
skrátenie cestovného času pre cestujúcich po trase linky 275



Zachovaný ranný priamy spoj do Bratislavy v približne rovnakej polohe ako v súčasnosti

Okrem zmeny cestovných poriadkov nastane od 12.12.2021 aj zmena názvov väčšiny zastávok.
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