
Prehľad problematiky zastávkových vývesiek MHD Trenčín 
Ukážka najproblematickejších z nich. 

 

Zastávkové vývesky sú pre väčšinu cestujúcich dôležitým a napríklad pre starších ľudí často jediným zdrojom informácií o premávke a trasovaní liniek 

MHD. Preto by vývesky mali čo najjasnejším spôsobom informovať minimálne o čísle a trase linky, dopravcovi, odchodoch spojov z konkrétnej zastávky 

a ich zachádzaní či naopak vynechávaní zastávok na trase linky. 

Veľká časť vývesiek MHD však najmä o zachádzke a iných odchýlkach spojov oproti bežnej trase linky neinformuje vôbec prípadne cestujúcich priamo zavádza. 

Extrémom je napríklad výveska linky 6 zo Záblatia, kde sú vypísané aj zastávky v priemyselnom parku, kadiaľ však ani jeden spoj zo Záblatia nepremáva! 

O tejto skutočnosti ale nie je na výveske žiadna informácia. 

Po ukážke najproblematickejších vývesiek na linkách 2,3,4,5 a 6 (podobné problémy sa ale dotýkajú aj liniek 7 a 17 vo vzťahu k obsluhe priemyselného parku 

a Leteckých opravovní) pripájam príklady lepšie riešených vývesiek z iných slovenských miest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Michal Mazánik 

S využitím podkladov z webu SAD Trenčín 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vyznačené zastávky 

obsluhujú iba vybrané spoje. 

V zozname zastávok to však 

znázornené nie je. 

Modro vyznačené zastávky nie 

sú v ďalšom texte spracované, 

keďže sú v už prejdenej časti 

trasy. 

Spoj o 13:21. Poznámka „G“ nás 

informuje o tom, že spoj premáva po 

priemyselný park. To, že spoje, ktoré 

danú poznámku nemajú, tam vôbec 

nechodia, nám nepovie. 

Spoj premávajúci cez voľné dni o 16:50 

žiadne obmedzenie nemá. Mal by teda 

obsluhovať všetky zastávky na celej trase 

– podľa šípky vľavo. 

Ako sa má cestujúci dozvedieť, že 

zastávky priemyselný park a Stavokov 

neobsluhuje? 

Trenčanom je to povedzme logické, ale 

čo ľudia, ktorí Trenčín nepoznajú rsp. len 

nepoznajú trasy MHD? 



 

Na zastávku VOP 

zachádza iba jediný spoj 

zo všetkých. Zo zoznamu 

zastávok to však jasné 

znovu nie je. 

Spoj o 16:25 žiadnu 

poznámku nemá a mal 

by teda obsluhovať 

všetky zastávky.  

Zastávku VOP ale 

neobsluhuje. Cestujúci 

sa to opäť nedozvedia. 

Zastávku VOP 

obsluhuje ako jediný 

spoj o 14:00. 



 

Žiadny zo spojov na 

výveske cez vyznačené 

zastávky neprechádza 

(výveska zo Záblatia). 

Cestujúci sa o tom opäť 

nedozvedia. 

O vynechaní troch 

zastávok ani zmienka. 

Naopak zbytočná 

poznámka „K“. Ak by 

boli zastávky v Opatovej 

vyčlenené v zozname 

ako zachádzka, nebola 

by potrebná. 



  

Na zastávku LOT zachádza 

iba jediný spoj. V zozname 

zastávok opäť zachádzka 

nie je označená. 

Spoj o 18:35 nemá žiadnu 

poznámku a mal by teda 

obsluhovať všetky zastávky.  

To, že zastávku LOT 

v realite neobsluhuje 

a jazdí tam iba spoj o 6:21 

sa cestujúci nedozvie. 

Naviac je zastávka zle 

umiestnená v zozname. 

Má nasledovať po 

zastávke „Beckovská“, nie 

za konečnou Nozdrkovce. 

To cestujúcich opäť 

zavádza pri trase spoja 

o 6:21, ktorý zastávky 

v Biskupiciach 

a Nozdrkovciach (okrem 

LOT) neobsluhuje.. 

Rovnaký problém má aj linka 

4 so zastávkou Kubrá, ZŠ. 

Tá je však aspoň v zozname 

zastávok na správnom mieste. 



 

Spoj cez voľné dni o 17:20 

má poznámku „G“, ide po 

priemyselný park.  

Táto zastávka ale 

v zozname nie je. 

Ako teda majú cestujúci 

zistiť, že zastávky od VOD-

EKO(-a) ďalej neobsluhuje 

a naopak obsluhuje aj 

zastávku Stavokov? 

 



Príklady vývesiek z iných slovenských miest 
zdroje: imhd.sk, mds.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zachádzková zastávka 

Jelšové, cintorín je 

označená odsekom 

a kurzívou. 

Každému je bez 

ďalších poznámok 

jasné, že ide 

o zachádzku pár 

spojov. 

 

Bratislava sa výveskami od roku 2018 

vyrovná ostatným európskym metropolám.  

 


