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Zmenacestovnýchporiadkov od 11.12.2022
Linka/spoj Zmena

609417/16 v zast.Hajnáčka,Jednotačakána 606410/5,15
609417/32 v zast.Hajnáčka,Jednotačakána 606410/125

609419/16
609420/26 Vzast.Poltár,žel.st. spoj čakána vlakod Lučenca6627max2minúty
608413/8 posunspojao – 5 minút. VRatkovejprípoj na609406/10
609406/10 čakánaprípoj zR.Bystré608413/8
608421/22,27 spoj premávav 1,2,3,4 počasprac.dní
608421/31,32 spoj premáva v 5počasškolskéhovyučovania
608421/36,37 spoj premáva v 5počasškolskýchprázdnin
608410/16 posun spoja o + 5minút, čakána vlak R912 na vlak R912
608410/7 posunspojao – 5minút, v Tornali prestup na vlakR915
608481/29 možnosťprestupu zvlaku R918

608487/12
609416/1 čakána spoj 609417/21 v zast. Jesenské,DK
609416/13 posun spojao + 10minút, v Jesenskommožnosťprestupu zvlaku 6711

609416/33

od Jesenskéhoúprava jazdnej doby
609416/34 posun spoja o -5minút, v RSnadväzujena vlak 6752 14:34 doTisovca

609416/52
609416/9 v Jesenskom možnosť prestupu naR918

609416/20 zrušený
609416/18 spoj premáva počaspracovných dní
609416/31 spoj premáva odRS,počasškolskýchprázdnin
609417/11,7 v Jesenskomčakana vlak 6703max5minút
609417/15 posun spojao -5minút, v Jesenskommožnosťprestupu na vlak 6318,

úprava jazdnej doby (odchod zozast. G.Jablonec,OcU13:56 zostáva)

609417/38,138

posun spoja o + 5minút, poznámka, zast.Lučenec,AS.čakánavlak 6217max.
2minúty

predĺženie spoja do zast.Tornaľa, žel. stanica (príchod o 11:17), možnosť
prestupu na vlak R915

posun spoja o - 5minút, v Jesenskommožnosťprestupu na vlak R917a
čakanie na vlak 6715
úprava jazdnej doby, zmenaodchodu zo zast.Jesenské,žel. stanica rázc.
(12:53)

posun spoja o - 5minút, v Jesenskommožnosťprestupu na nadväzujúci spoj
609415/14

poznámkao čakanímax. 5minút v zast.ČiernyPotok, rázc. na spoj
609417/32

posunspojov o +5minút, v zast.Hajnačka,Jednotaprestup zospoja
606410/103
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609417/25,125 v Jesenskommožnosť prestupu na vlak R920
606420/22 prestup zospoja606427/25 v Poltári žel.st.
606420/29 posunspojao +5minút, prestup z vlaku 6723
609420/5 posunspojao +5minút
609423/10,104,4 úprava CPlinky, cezzast.Hrachovo, rázc.na Poltár spoj neprechádza
609423/2,6 spoje vychádzajúzHrachova
609440/53 posun spojao + 5minút, zosúladeniepodľa TFC

609440/55
609443/17 posunspojao +5 minút, úprava jazdnej doby spoja– skrátenie

609444/1 skrátenie spoja, východziazast.Kokavan/Rimavicou, nám. (4:10)
609446/27 zmenanegat. znamienka naX10

609446/127
608484/1,4 posunspojov o –5 minút
608488/4 posunspojao – 5minút,úprava jazdnej doby
609409/3 úprava jazdnej doby
609409/103 posunspojao – 8minút
609409/33 úprava jazdnej doby
609409/133 posunspojao – 7minút
609409/35,135 úprava jazdnej doby
609409/142,144 úprava jazdnej doby
609423/1 spoj vedenýpo Hrachovo
609423/13 spoj vedený po H.Ves,Pondelok
609423/10 spoj vedený od H.Ves,Pondelok

608410/16

posun spoja o -5 minút, rovnaký časodchodu zo zast.Hnúšťa,ASako spoj
601471/56,

možnosťprestupu zospoja 609424/22, poznámkao čakanína uvedený spoj
max.2 minúty

nový spoj snegat.znamienkomX11,posun o +5minút oproƟspoju
609446/27, prestup zospoja609424/6

vrátenie do pôvodnej polohy,prestup v RAna608400 , posuno –5 minút,na
prestup z vlaku R912 v Tornali je 7 minút


