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Zmena opatrení 
 V období od 1. júla do 31. júla 2017 

 

budú správcom železničnej dopravnej cesty (ŽSR) vykonávané výlukové práce, 
ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy na 
úseku 

Trenčín – Chynorany 
 

 
V dôsledku výlukových prác budú v období od 1. júla do 31. júla 2017 
nahradené autobusovou dopravou (NAD) všetky vlaky na trati Trenčín - 
Chynorany: 
 

 Os 5400 Trenčín 5.27 h – Chynorany 6.59 h – Topoľčany 7.15 h (ide v ) 
Vlak bude nahradený NAD len v úseku Trenčín – Chynorany.  
V žel. stanici Chynorany cestujúci prestúpia na vlak Os 5062 Chynorany 7.11 h – 
Nitra 8.41 h.  
Zastávka Soblahov nebude obsluhovaná pri vlaku Os 5400. 
 

 Os 5480 Trenčín 5.27 h – Chynorany 6.55 h (ide v sobotu, nedeľu a sviatok) 
Vlak bude nahradený NAD v celom úseku. 
Zastávka Soblahov nebude obsluhovaná pri vlaku Os 5480. 
 

 Os 5402 Trenčín 13.45 h – Chynorany 14.54 h – Topoľčany 15.09 h (v úseku 
Chynorany – Topoľčany ide v sobotu, nedeľu a sviatok) 
Vlak bude nahradený NAD v celom úseku. 

    Zastávka Bošany nebude obsluhovaná pri vlaku Os 5402.  
 

 Os 5404 Trenčín 14.38 h – Chynorany 15.53 h – Topoľčany 16.10 h (ide v ) 
Vlak bude nahradený NAD v úseku Trenčín – Chynorany.  

    V žel. stanici Chynorany cestujúci prestúpia na vlak Os 5404. 
 

 Os 5406 Trenčín 15.37 h – Chynorany 16.43 h 
Vlak bude nahradený NAD v celom úseku. 
 
 

 Os 5401 Chynorany 5.10 h – Trenčín 6.19 h 
Vlak bude nahradený NAD v celom úseku. 
Zastávka Soblahov nebude obsluhovaná pri vlaku Os 5401 v sobotu, nedeľu 
a sviatok. 
 

 Os 5403 Chynorany 7.10 h – Trenčín 8.19 h 
Vlak bude nahradený NAD v celom úseku. 
 

 Os 5405 Topoľčany 14.54 h - Chynorany 15.12 h – Trenčín 16.28 h (ide v ) 
Vlak bude nahradený NAD v úseku Chynorany - Trenčín.  
V žel. stanici Chynorany cestujúci prestúpia z vlaku Os 5405 do autobusov. 
                                                                                     

 Os 5407 Chynorany 17.10 h – Trenčín 18.19 h 
Vlak bude nahradený NAD v celom úseku. 
Zastávka Soblahov nebude obsluhovaná pri vlaku Os 5407. 
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Dôležité upozornenia : 
 

 Železničné zastávky Soblahov a Bošany nebudú počas výluky pri 
vybraných vlakoch obsluhované (bližšie informácie na str. 1) 

 autobusy v úseku Trenčín – Chynorany budú vedené dvoma trasami : 
 

- autobusy vedené cez Soblahov nebudú zachádzať do Trenčianskej Turnej 
a Ruskoviec 

- autobusy vedené cez Trenčiansku Turnú a Ruskovce nebudú zachádzať do 
Soblahova 

Z uvedeného vyplýva, že nebude zabezpečené prepojenie : 

- zo Soblahova do Trenčianskej Turnej a opačne 
- zo Soblahova do Ruskoviec a opačne  

Jednotlivé autobusy NAD budú označené tabuľami.  

 prosíme cestujúcich, aby sa pred cestou ako aj počas nej riadili pokynmi 
sprevádzajúceho personálu 

 cestujúci, ktorí v žel. staniciach Trenčín a Chynorany prestupujú na nadväzné 
vlaky, použijú prioritne autobusy vedené mimo Soblahov  

 vo vlakoch nahradených NAD nebude možná preprava imobilných cestujúcich, 
cestovných batožín a bicyklov v úschovni 

 

Popis zastávok náhradnej autobusovej dopravy 
Železničná stanica (zast.) Miesto zastavenia NAD 

Trenčín predmestie – na zastávke SAD „Trenčín, Električná ul., OÚNZ“  v 
smere do Trenčína 
– pred výpravnou budovou na bývalej zastávke MHD v 
smere do Bánoviec 

Trenčianska Turná na zastávke SAD „Trenčianska Turná, žel. st.“ 

Soblahov na ceste pri žel. zastávke Soblahov, pri žel. priecestí 

Trenčianske Jastrabie na zastávke SAD „Trenčianske Jastrabie, nám.“ 

Mníchova Lehota na zastávke SAD „Mníchova Lehota, žel. zast.“ 

Svinná na zastávke SAD „Svinná, žel. st.“ 

Ruskovce na zastávke SAD „Ruskovce, žel. st.“ 

Horné Ozorovce na zastávke SAD „Bánovce nad Bebravou, Horné 
Ozorovce“ 

Dolné Naštice na zastávke SAD „Dolné Naštice, Jednota“ 

Rybany na zastávke SAD „Rybany, žel. st.“ 

Ostratice na zastávke SAD „Ostratice, Malé Ostratice“ 

V tarifných bodoch Topoľčany, Chynorany, Bánovce nad Bebravou a Trenčín budú 
pristavené autobusy NAD pred výpravnými budovami. 
 
 

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

železničnej doprave. Ďakujeme za pochopenie. 


