
VÝLUKA NA TRAŤOVOM ÚSEKU 

ČADCA – KRÁSNO nad KYSUCOU  
!
Vážení cestujúci, !
z dôvodu výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na 
úseku trate Čadca – Krásno nad Kysucou v dňoch 1. a 2. júla 2015 
prichádza k obmedzeniam v jazde vlakov ZSSK. Z tohto dôvodu pripravila 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. nasledovné opatrenia v železničnej 
osobnej doprave: 
!
OPATRENIA V DŇOCH 1. a  2. JÚLA 2015 (8:00 – 14:00) 
Na trati Čadca – Krásno nad Kysucou – (Žilina) 

Os 3911 bude premávať v skoršej časovej polohe (odchody z Čadce 8:20, Čadca 
mesto 8:23, Oščadnica 8:28, z Krásna n/K. odchod vlaku zachovaný) !
V čase pôvodného odchodu vlaku (Čadca 8:35) bude zabezpečená náhradná 
autobusová doprava (NAD) do Žiliny podľa osobitného cestovného poriadku 
ZSSK. !
Os 3913 bude premávať v skoršej časovej polohe - odchody z Čadce 10:20, 
Čadca mesto 10:23, Oščadnica 10:28 (z Krásna n/K. odchod vlaku zachovaný) 

V čase  pôvodného odchodu vlaku (Čadca 10:35 h) bude zabezpečená náhradná 
autobusová doprava do Žiliny podľa osobitného cestovného poriadku ZSSK !
Os 3915 bude v úseku Čadca (12:35) – Krásno nad Kysucou (12:48) odrieknutý a 
bude zabezpečená náhradná autobusová doprava do Žiliny podľa osobitného 
cestovného poriadku ZSSK (z Krásna n/K. odchod vlaku  zachovaný)  !!!

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE CESTUJÚCICH 
  

➢ pri NAD bude vedený zrýchlený spoj pre cestujúcich, ktorí idú priamo do Žiliny 
a zastávkový spoj, ktorý bude zabezpečovať rozvoz cestujúcich do 
jednotlivých zastávok na trati !

➢vlaky nahradené NAD v úseku Krásno n/Kysucou – Žilina slúžia len pre výstup 
cestujúcich !

➢ z dôvodu obmedzenej kapacity vozidiel zabezpečujúcich NAD počas výluky nie 
je povolená v dotknutých úsekoch preprava imobilných cestujúcich, 
cestovných batožín a bicyklov v úschovni vo vlakoch nahradených autobusmi. !

➢Vlaky v NAD zastavujú v ŽST Krásno nad Kysucou a na železničnej zastávke 
Rudina 
!
Náhradné zastávky NAD budú zriadené pre : 
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- Žel. zastávka Čadca mesto – na zastávke SAD „Čadca mesto, žel. zastávka“, 
- Žel. zastávka Oščadnica – na zastávke SAD „Oščadnica, spoločenský dom“, - na 

hlavnej ceste 
- Žel. zastávka Dunajov – na zastávke SAD „Dunajov, žel. závory“, 
- Žel. zastávka Ochodnica – v Ochodnici na obrátke autobusov pod žel. zastávkou 
- Žel. stanica Kysucké Nové Mesto – na hlavnej ceste pred železničnou 

a autobusovou stanicou – na autobusovej zastávke MHD a dopravcu SAD, 
- Žel. zastávka Brodno – na zastávke SAD „Brodno, žel. st“, 
!
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa Vám ospravedlňuje za 

vzniknuté komplikácie, ktoré sú vyvolané obmedzeniami na strane 
správcu železničnej dopravnej cesty. !

Ďakujeme za pochopenie. !
!

Cestovné poriadky vybraných spojov náhradnej autobusovej dopravy  1.,2. júl 2015 

V tarifných bodoch  Krásno n Kysucou,  Dunajov, Ochodnica , Kysucké Nové Mesto , Rudina,  
Brodno pri  zastávkových autobusoch je možný len výstup 

!
33911 13911 33913 13913 33915 13915

zrýchlený zrýchlený zrýchlený

Čadca 8 35 8 35 10 35 10 35 12 35 12 35
Čadca mesto ↓ 8 40 ↓ 10 40 ↓ 12 40
Oščadnica ↓ 8 49 ↓ 10 49 ↓ 12 49
Krásno nad ↓ 8 58 ↓ 10 58 ↓ 12 58
Dunajov ↓ 9 01 ↓ 11 01 ↓ 13 01
Ochodnica ↓ 9 12 ↓ 11 12 ↓ 13 12
Kysucké N. ↓ 9 19 ↓ 11 19 ↓ 13 19
Rudina ↓ 9 25 ↓ 11 25 ↓ 13 25 
Brodno ↓ 9 35 ↓ 11 35 ↓ 13 35
Žilina 9 10 9 40 11 10 11 40 13 10 13 40


