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Dobrý den.

V návaznosti na Váš podnět, který byl primárně adresovaný na KÚ KHK Vám zasílám reakci emailem.

Avizované snížení počtu vlaků obsluhující Smiřice je jistě nepříjemné. Nicméně tvorba jízdních řádů je složitý proces,
který ovlivňuje mnoho aspektů:
Technologické procesy a vazby – stav trati (max. rychlost), který je proměnný, stejně jako nasazování vozidel
(jejich různá dynamika rozjezdu/zastavení a max. rychlost), místa křižování, navazující přestupní vazby atp.
Celková dopravní nabídka VHD

někdy ztráta vlakového spojení nemusí být zhoršením dopravního spojení, pokud například existuje
alternativní spojení autobusem
nezastavením ve Smiřicích naopak dojde ke zrychlení spojení HK – Jaroměř, těmto cestujícím se doprava
naopak zrychlí – nedokážeme posoudit přepravní vazby a relace HK – Smiřice, HK – Jaroměř a Smiřice –
Jaroměř, dále v HK a Jaroměři jsou další přestupní vazby, nedokážeme posoudit kladný přínos zrychlením
HK – Jaroměř atp.

Organizace regionální VHD je záležitostí Odboru dopravy KÚ KHK a jejich servisní organizace OREDO, takže
neznáme technologické detaily ovlivňující tuto změnu v zastavování vlaků ve Smiřicích a tak se nám k tomu bohužel
těžko konkrétně vyjadřuje. Nicméně organizaci veřejné dopravy se na KÚ KHK věnuje tým odborníků, u nichž
nepochybujeme, že prováděné změny jsou primárně dělány v zájmu zlepšení obslužnosti VHD pro většinu
cestujících, případně, pokud se jedná o změny, které KÚ KHK nedokáže ovlivnit (jsou vynucené), tak aby docházelo k
minimalizaci zhoršení obslužnosti VHD pro minimum cestujících.
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