
MIMORIADNA ZMENA cestovného poriadku  
na trati Zvolen – BANSKÁ BYSTRICA – DIVIAKY - 

Vrútky - Žilina  
Zmena platí od 20.4.2010 do 24.5.2010 

 
 

Z dôvodu výstavby cestnej komunikácie, ktorá vyžaduje rozsiahle výlukové 

práce aj na trati Banská Bystrica – Kostiviarska, ktoré majú vplyv na železničnú 

osobnú dopravu, bude od 20.4.2010 do 24.5.2010 platiť nasledujúce opatrenie: 

 
Ø Odrieknuté a nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD) v úseku trate 
Banská Bystrica - Kostiviarska budú všetky vlaky s výnimkou vlakov Zr 1840 
v pracovných dňoch a Os 7301, ktoré budú náhradnou autobusovou dopravou 
nahradené v úseku Banská Bystrica – Uľanka. 

 
Ø Náhradné zastávky pre náhradnú autobusovú dopravu : 
 - autobusy NAD budú pristavené v železničných staniciach Banská Bystrica, 
Kostiviarska a Uľanka  pred staničnou budovou, 
 - zastávka  náhradnej autobusovej dopravy pri vlaku Os 7301 v Kostiviarskej bude 
na hlavnej ceste, na autobusovej zastávke dopravcu  SAD Banská Bystrica – 
„Kostiviarska, žel. st.“. 
 
Ø Ďalšie dôležité zmeny v organizácii osobnej dopravy : 
- Zr 1840 „Strečno“ (odchod zo Zvolena os. st. o 5:13) : kmeňová súprava vlaku bude 
vedená v trase Horná Štubňa – Žilina a cestujúci od Zvolena môžu do nej prestúpiť 
v železničnej stanici Diviaky.  
-  Ex 144 „Detvan“ (odchod zo Zvolena os. st. o 7:26) : kmeňová súprava vlaku bude 
vedená v trase Horná Štubňa – Žilina – Praha a cestujúci od Zvolena môžu do nej 
prestúpiť v železničnej stanici Vrútky. V trase Horná Štubňa - Vrútky bude vedený 
osobitný vlak Ex 32506 v trase súčasného vlaku Ex 144, aj vlak Ex 144 v trase 
Kostiviarska – Vrútky. Oba vlaky budú zastavovať v Turčianskych Tepliciach 
a v Martine, 
- Zr 1846 „Šturec“ (odchod zo Zvolena os. st. o 19:07) : kmeňová súprava vlaku bude 
vedená odklonom cez Kremnicu a cestujúci od Zvolena môžu do nej prestúpiť 
v železničnej stanici Diviaky. V trase Zvolena os. st. – Žilina je vlak spojený s vlakom 
Os 7510 (odchod zo Zvolena os. st. o 18:54, príchod do Žiliny o 21:32). Vo vlaku 
bude zaradený lôžkový vozeň WLAB premávajúci v trase Zvolen – Žilina – Praha. 
Prestup na vlak R 440 bude v Žiline, 
- Os 7305 (odchod z Vrútok o 16:11) bude premávať v trase Vrútky - Turčianske 
Teplice, kde cestujúci prestúpia do vlaku Ex 231, ktorý bude v úseku Turčianske - 
Teplice – Kostiviarska zastavovať ako vlak Os 7305 /len v pracovných dňoch/, 
- počas nedieľ bude mimoriadny prestup pri vlaku Os 7507 (odchod z Vrútok o 19:27) 
do náhradnej súpravy v železničnej stanici Diviaky, 
- ostatné vlaky budú po prestupe z náhradnej autobusovej dopravy premávať do 
cieľovej stanice podľa platného cestovného poriadku. 
 



Ø Lôžkový vozeň  WLAB 379 ČD : 
  -  vo vlaku Zr 1847, na trati Vrútky – Banská Bystrica – Sliač kúpele, nebude 
radený. Cestujúci do Banskej Bystrice a Sliača budú prepravení z Vrútok vo vozňoch 
na sedenie. Vozeň v trase Vrútky - Zvolen os. st. bude dopravený odklonom cez 
Kremnicu s príchodom do Zvolena os. st. o 7:58, 
  -  vo vlaku Zr 1849, na trati Žilina - Vrútky – Banská Bystrica – Sliač kúpele, nie je 
radený. Cestujúci do Banskej Bystrice a Sliača budú prepravení z Vrútok vo vozňoch 
na sedenie. Vozeň v trase Žilina - Zvolen os. st. bude dopravený odklonom cez 
Kremnicu s príchodom do Zvolena os. st. o 9:15. 
- vo vlaku Zr 1846, na trati Sliač kúpele – Banská Bystrica, nie je radený. Cestujúci  
budú prepravení vo vozňoch na sedenie. Do lôžkového vozňa si môžu prestúpiť 
v železničnej stanici Diviaky. 
 
Ø Nebudú radené : miestenkové vozne, vozeň 1. triedy, oddiel pre cestujúcich 
s obmedzenými pohybovými schopnosťami, reštauračný vozeň a pojazdná úschovňa 
batožín  vo vlakoch : 
Zr 1840 =  na trati Zvolen os.st. –  Diviaky, 
Ex 144  =  na trati Zvolen os.st. –  Vrútky, 
Zr 1842 =  na trati Zvolen os.st. –  Žilina, 
Ex 231  =  na trati Banská Bystrica  - Zvolen os.st, 
Zr 1845 =  na trati Banská Bystrica  - Zvolen os.st. 
 
Ø Ukončenie výluky : 
Výluka bude ukončená dňa 24.5.2010 o 17:35. V smere do Banskej Bystrice pôjde 
podľa platného cestovného poriadku bez prestupu cestujúcich do NAD prvý vlak Os 
7305 s príchodom do Banskej Bystrice o 17:46. 
V opačnom smere pôjde ako prvý podľa platného cestovného poriadku bez prestupu 
cestujúcich do NAD vlak Os 7306 s odchodom z Banskej Bystrice o 18:56. 
 
Vzhľadom na súčasne prebiehajúce výlukové práce na koridoroch medzi 
železničnými stanicami Žilina – Piešťany a Žilina – Čadca, Železničná spoločnosť 
Slovensko, a.s. nezaručuje čakanie všetkých prípojných vlakov v železničných 
staniciach Žilina, Vrútky, Banská Bystrica a Zvolen os. st.  
 
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa Vám ospravedlňuje za vzniknuté problémy. 


