V dňoch 6. augusta – 10. septembra 2019
(mimoriadne skrátenie výluky manažérom infraštruktúry ŽSR)
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za
následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku:

Bánovce nad Ondavou – Trebišov.
V dôsledku výlukových prác budú nasledujúce vlaky na úseku Michalovce – Humenné odrieknuté:
Dňa 7. augusta – 10. septembra 2019:
 Os 9003 Michaľany 05:01 – Michalovce 05:50 (náhradná preprava vlakom R 615 s odchodom
z Michaloviec 06:18, ktorý v úseku Michalovce – Humenné bude vedený ako osobný vlak so
zastavením pre nástup a výstup cestujúcich vo všetkých tarifných bodoch).
V dôsledku výlukových prác dňa 6. augusta 2019 v čase od 08:15 h nepretržite do 15:15 h dňa 10.
septembra 2019 budú vlaky na úseku Michalovce – Trebišov a opačne nahradené autobusovou
dopravou (NAD) nasledovne:
V dňoch 6./7. augusta 2019 až 9./10. septembra 2019:
 R 615 (Bratislava-N.Mesto 22:16) – Trebišov 05:50 – Michalovce 06:11 – Humenné 06:33,
 EN 442 Humenné 19:46 – Michalovce 20:11 – Trebišov 20:32 – (Praha hl. n. 07:31),
 R 614 Humenné 21:54 h – Michalovce 22:16 – Trebišov 22:38 – (Bratislava-N.Mesto 06:51).
V dňoch 5./6. augusta 2019 až 9./10. septembra 2019:
 EN 443 (Praha hl. n. 22:15) – Trebišov 09:47 – Michalovce 10:11 – Humenné 10:33.
Dňa 6. augusta 2019:
 všetky vlaky počnúc REX 1906 (Humenné 09:28 – Michalovce 09:51 – Košice 10:59) a REX 1901
(Košice 11:01 – Trebišov 11:50 – Humenné 12:33).
V dňoch 7. augusta – 9. septembra 2019:
 všetky vlaky.
Dňa 10. septembra 2019:
 všetky vlaky končiac REX 1910 (Humenné 13:28 – Michalovce 13:51 – Košice 14:59) a REX 1903
(Košice 13:01 – Trebišov 13:50 – Humenné 14:33).
Popis zastávok NAD:
Železničná stanica/zastávka
Trebišov
Bánovce nad Ondavou
Laškovce (len vlaky Os)
Michalovce zastávka (len vlaky Os)
Michalovce

Dňa: 05.09.2019 – aktualizácia

Dôležité upozornenia:

Miesto zastavenia NAD
pred staničnou budovou
pred staničnou budovou
rázcestie pri zastávke ŽSR (č.d.84)
rázcestie k zastávke ŽSR
pred staničnou budovou
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v NAD nie je k dispozícii preprava bicyklov a imobilných cestujúcich a taktiež nebude poskytovaná
služba pojazdnej úschovne batožín. Príručné batožiny budú prepravované bez obmedzenia,
zakúpené rezervácie miest, ležadiel a lôžok bude možné využiť od/po ŽST Trebišov,
z dôvodu výluky je predpoklad meškania vlakov cca 30 minút,
v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov,
počas konania výluk nie je dodržané pravidelné radenie vlakov.

Autovlak R 614/615 bude vedený až do 13.9.2019 len v úseku
Bratislava hl. st. – Košice a späť.



Nakládka autovozňa R 614 pre ŽST Košice bude o 22:30 – 22:40 h,
Vykládka autovozňa R 615 v ŽST Košice bude od 05:25 h.

Autovlak EN 442/443 bude vedený až do 13.9.2019 len v úseku
Praha hl. n. – Košice a späť.



Nakládka autovozňa EN 442 pre ŽST Košice bude o 20:25 – 20:35 h,
Vykládka autovozňa EN 443 v ŽST Košice bude od 08:55 – 09:15 h.

Zmena v čakacích časoch:
Humenné:
 Prípojné vlaky smeru Humenné – Medzilaborce a Humenné – Stakčín čakajú na zmeškané vlaky
v zmysle čakacích časoch. Výnimky:
o Os 8931 a Os 9423 (odchod 18:37) čakajú na zmeškané vlaky maximálne 35 minút,
o Os 8935 a Os 9425 (odchod 20:37) čakajú na zmeškané vlaky maximálne 35 minút,
o Os 8939 a Os 9427 (odchod 22:44) a Os 8983 a Os 9487 (odchod 22:53) čakajú na
zmeškané vlaky.
Košice:
 R 810 (odchod 05:23), R 814 (odchod 13:23) a R 816 (odchod 15:23) čakajú na zmeškané vlaky
maximálne 15 minút,
 IC 522 (odchod 11:18) čaká na zmeškaný prípojný vlak maximálne 15 minút,
 REX 1760 (odchod 15:07) na zmeškaný vlak REX 1910 nečaká, cestujúci môžu použiť vlak Os 7822
(odchod 15:27).
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami
v železničnej doprave.
Dňa: 05.09.2019 - aktualizácia
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