V dňoch 12. apríla – 16. apríla 2021
(pondelok – piatok)
bude správca železničnej dopravnej cesty v Rakúsku (ÖBB Infra) v čase od 07:50 h do 12:30 h
realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v osobnej
železničnej doprave na traťovom úseku:

BRATISLAVA-PETRŽALKA – BRUCK / LEITHA (AT).
V dôsledku výlukových prác budú na úseku Bratislava-Petržalka – Bruck/Leitha
realizované nasledovné opatrenia:
•

a opačne

Vlaky odrieknuté bez náhrady:
REX 7716 Bratislava-Petržalka (08:15) – Wien Hbf. (09:15).

➢
•

Vlaky nahradené autobusovou dopravou (NAD):

➢
➢
➢
➢

REX 7720 Bratislava-Petržalka (09:15) – Wien Hbf. (10:15),
REX 7724 Bratislava-Petržalka (10:15) – Wien Hbf. (11:15),
REX 7728 Bratislava-Petržalka (11:15) –Wien Hbf. (12:15),
REX 7732 Bratislava-Petržalka (12:15) – Wien Hbf. (13:15),

➢
➢
➢
➢
➢

REX 7713 Wien Hbf. (07:45) – Bratislava-Petržalka (08:44),
REX 7717 Wien Hbf. (08:45) – Bratislava-Petržalka (09:44),
REX 7721 Wien Hbf. (09:45) – Bratislava-Petržalka (10:44),
REX 7725 Wien Hbf. (10:45) – Bratislava-Petržalka (11:44),
REX 7729 Wien Hbf. (11:45) – Bratislava-Petržalka (12:44).

Dôležité upozornenia:
➢

smer Bratislava-Petržalka – Wien:
NAD za odrieknutý vlak bude odchádzať spred ŽST Bratislava-Petržalka 51 minút
pred pravidelným odchodom vlaku (odchod xx:24) do ŽST Bruck/Leitha s obslužnosťou
všetkých obcí, v ktorých pravidelne vlak zastavuje,
• v ŽST Bruck/Leitha je možnosť pokračovať v ceste ďalej smer Bruck/Leitha – Wien Hbf.
pravidelným vlakom s odchodom podľa cestovného poriadku vlaku (odchod xx:46).
•

➢

smer Wien – Bratislava-Petržalka:
po príchode pravidelného vlaku do ŽST Bruck/Leitha bude zabezpečený prestup
cestujúcich do NAD so zastavením vo všetkých nácestných staniciach a zastávkach,
• predpokladaný príchod NAD do ŽST Bratislava-Petržalka bude cca o 40 minút neskôr
oproti pravidelnému príchodu odrieknutého vlaku.
•

Železničná spoločnosť Slovensko, a .s. a Rakúske spolkové dráhy (OBB) sa ospravedlňujú
za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.
Dňa: 24. 3. 2021
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