V dňoch 10. – 11. septembra 2019
(utorok - streda)
budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) v čase od 07.40 h do 12.40 h vykonávané
výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na
úseku:

Nové Mesto nad Váhom – Vaďovce.
V dôsledku výluky budú v dňoch 10. – 11. septembra 2019 na úseku Nové Mesto nad Váhom –
Vaďovce nahradené autobusovou dopravou (NAD) vlaky:
➢ Os 3109 Myjava 07:48 – Vaďovce 08:15 – Nové Mesto n/Váhom 08:34,
➢ Os 3110 Nové Mesto n/Váhom 09:26 – Vaďovce 09:45 – Vrbovce 10:28,
➢ Os 3113 Myjava 09:45 – Vaďovce 10:15 – Nové Mesto n/Váhom 10:34,
➢ Os 3114 Nové Mesto n/Váhom 11:26 – Vaďovce 11:45 – Myjava 12:15.
Popis zastávok NAD:
Železničná stanica/zastávka
Nové Mesto nad Váhom
Čachtice
Višňové
Hrachovište
Vaďovce

Miesto zastavenia NAD
pri železničnej stanici
pri železničnej stanici
pri železničnej zastávke
pri železničnej zastávke
pri železničnej stanici

Dôležité upozornenia:
➢ počas výluky bude NAD zabezpečovaná 2 autobusmi (trasa Nové Mesto n/V. – Čachtice – Stará
Turá – Vaďovce) a 1 mikrobusom (trasa Vaďovce – Višňové),
➢ pri NAD vlakov Os 3110 a 3114:
o cestujúci, ktorí cestujú zo ŽST Nové Mesto n/V. a Čachtice do železničných staníc a
zastávok na traťovom úseku Stará Turá – Vrbovce, prestúpia v ŽST Stará Turá na vlak,
o cestujúci, ktorí cestujú zo ŽST Nové Mesto n/V. a Čachtice do železničných zastávok
Hrachovište a Višňové, prestúpia v ŽST Vaďovce z autobusu do mikrobusu,
➢ pri NAD vlakov Os 3109 a 3113:
o cestujúci, ktorí prestupujú z vlaku do NAD v ŽST Vaďovce a cestujú do ŽST Nové Mesto
n/V. a Čachtice použijú autobus,
o cestujúci, ktorí prestupujú z vlaku do NAD v ŽST Vaďovce a cestujú do železničných
zastávok Hrachovište a Višňové, prestúpia v ŽST Vaďovce do mikrobusu,
o cestujúci, ktorí cestujú zo železničných zastávok Hrachovište a Višňové a cestujú do ŽST
Nové Mesto nad Váhom a Čachtice, prestúpia v ŽST Vaďovce z mikrobusu do autobusu,
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➢ pri NAD vlakov Os 3109 a 3113:
o cestujúci zo železničných staníc a zastávok Čachtice, Višňové a Hrachovište nemajú
zabezpečený v ŽST Nové Mesto n/V. prípoj na rýchliky R 600, 602 smer Bratislava,
➢ počas výluky nie je povolená preprava imobilných cestujúcich a bicyklov v pojazdnej úschovni
batožín vo všetkých vlakoch nahradených autobusmi.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami
v železničnej doprave.
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