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Podnety pre MHD spracované s Michalom Mazánikom        9. Marca 2020 

 

1. Zastavovanie na ceste, mimo zastávky – Biskupice, cintorín 

Zastávka Biskupice, cintorín sa nachádza v bývalom obratisku MHD, kam by mali všetci vodiči vo všetkých smeroch 
zachádzať, nakoľko iné nástupište nie je zriadené. Vodiči liniek 2 a 7 (smer Nozdrkovce, rsp. Priemyselný park) však do 
obratiska nezachádzajú, ale zastavujú logicky na ceste oproti nemu. Toto riešenie spôsobuje chaos, kedy cestujúci 
zmätene prebiehajú cez cestu. Napriek viacnásobným upozorneniam v minulosti stav pretrváva.  

Aké dlhodobé riešenie tejto situácie Mesto navrhuje? Aké sú odhadované náklady na štúdiu/projektovú dokumentáciu 
na vybudovanie nového nástupišťa pre tento smer? 

   

 

2. Zastavovanie mimo zastávky – Biskupice, námestie 

Spoje linky 2 smerujúce z LOT do centra mesta, vzhľadom na smer ich jazdy, nezastavujú na riadnom nástupišti zastávky 
Biskupice, námestie na Biskupickej ul., ale za rohom, na zastávke prímestskej dopravy na ul. Legionárska. Táto 
informácia je však cestujúcim poskytnutá iba formou malého papierika na označníku zastávky, ktorý naviac pomerne 
často chýba, čo je v MHD krajského mesta pomerne úsmevné riešenie. 

Je možné zriadiť oficiálne nástupište zastávky Biskupice, námestie pre spoje linky 2 smerujúce z LOT na existujúcej 
zastávke regionálnej dopravy na ul. Legionárska a vybaviť ho riadnym označníkom? Už navždy by sa tak predišlo 
nedorozumeniam, ktoré tu vznikajú.  
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3. Nevhodne umiestnený označník PAD – Biskupice, námestie  

Na prímestskej zastávke TN, Biskupice, nám. smer Trenčianska Turná je označník umiestnený nelogicky na začiatku 
zastávky. Ak by pri ňom vozidlo malo zastaviť prednými dverami, stálo by v križovatke (ako je zrejmé z fotky). Je možné 
zabezpečiť presun označníka o približne 15 metrov ďalej (k stĺpu el. vedenia), aby autobusy stáli prednými dverami pri 
ňom?  

 
 

4. Nahradenie dočasných (prenosných) označníkov riadnymi (+ porušovanie prepravného 
poriadku dopravcom) 

Na množstve, najmä nových, zastávok sa namiesto moderných „farebných“ označníkov MHD Trenčín nachádzajú 
prenosné staré označníky v štýle ČSAD. Podľa našich prepočtov by pritom dopravca mal mať k dispozícií približne 7 
označníkov demontovaných zo zrušených zastávok. Prosíme o umiestnenie riadneho označníka na nasledujúce 
zastávky: 

 Záblatie, pošta (smer Záblatie, Rybáre – označník tu chýba už približne 50 rokov), 

 Akebono (jednosmerná, zriadená od 1.6.2018), 

 Priemyselný park (nástupište, zriadená od 1.3.2011) 

 Priemyselný park II (jednosmerná, zriadená od 1.8.2016), 

 Vinohrady (obojsmerná, zriadená od 1.9.2019), 

 
 

 

Zastávka Záblatie, pošta Zastávka AKEBONO 

Zastávka Priemyselný park II Zastávka Priemyselný park 
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Upozorňujeme, že pri zastávkach Akebono, Priemyselný park, Priemyselný park II a Vinohrady dochádza k porušeniu 
Článku III., bodu 5 Prepravného poriadku MHD v Trenčíne: “Trvalo zriadenú zastávku je dopravca povinný označiť 
označníkom, názvom zastávky, číslom linky, ktorej vozidlá v zastávke zastavujú a zastávkovým cestovným poriadkom 
(okrem výstupnej zastávky na konečnej).” 

 

5. Neosvetlená zastávka Legionárska smer Juh 

Na zastávke Legionárska smerom na sídlisko Juh dlhodobo nesvieti ani jedna z troch CLV (City Light Vitrine) 
v prístreškoch, ktoré patria spoločnosti euroAWK. Osvetlenie dokonca nefunguje ani v pomerne novom prístrešku, ktorý 
bol osadený iba pred rokom. Situácia, akú je vidieť na fotkách, je neprijateľná pre jednu z najfrekventovanejších 
zastávok krajského mesta. Môže spoločnosť euroAWK zabezpečiť opravu? 

 

  
 

6. Vyťaženosť posilových spojov linky 24 pred Vianocami  

V minulom roku bola vôbec prvýkrát posilnená MHD do OC Laugaricio pred Vianočnými sviatkami, v reakcií na zvýšené 
prepravné nároky cestujúcich. Pôvodne navrhované zaradenie kĺbových vozidiel na pravidelné spoje by si podľa záverov 
rokovania z ÚM vyžadovalo úpravu turnusov vozidiel. Preto bolo zvolené pre cestujúcich komplikovanejšie riešenie 
mimoriadnych spojov. Vďaka minimálnej propagácií, podľa nášho pozorovania, neboli mimoriadne spoje príliš využité. 
Naopak, pravidelné spoje vyťažené boli. Prosíme o poskytnutie informácie od dopravcu o vyťaženosti všetkých 
mimoriadnych spojov L24 počas adventných víkendov. 
  

Zastávka Vinohrady (smer Istebník) Zastávka Vinohrady (smer Zlatovce) 
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7. Jednotné nástupište pre regionálne autobusy končiace v Trenčíne – autobusová stanica 

Od roku 2017 platí aj na regionálnych (modrých) autobusoch na území mesta tarifa MHD. Ak chce cestujúci cestovať 
modrým autobusom napríklad z autobusovej stanice do centra, alebo do Zámostia má problém. Spoje končiace 
v Trenčíne zastavujú na rôznych miestach v rámci areálu AS a cestujúci netušia, kam sa majú postaviť. 
Navrhujeme zriadenie jednotného nástupišťa pre spoje končiace v Trenčíne pri centrálnom ostrovčeku v strede 
autobusovej stanice (na fotke), čo by cestujúcim výrazne zjednodušilo situáciu. 

 
 

8. Nevhodné umiestnenie smetnej nádoby – Dlhé Hony 

Na zastávke MHD Dlhé Hony (smer sídlisko Juh) je nevhodne umiestnená smetná nádoba, ktorá bráni cestujúcim 
v prístupe k označníku regionálnej dopravy. Cestujúci musia byť naklonení nad zapáchajúcim košom. Prosíme o presun 
nádoby v smere šípky. Podnet je už dva mesiace bez reakcie nahlásený na portál “Odkaz pre starostu”: 
https://www.odkazprestarostu.sk/trencin/podnety/84024/dlhe-hony-mestsky-mobiliar-ine 
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9. Nevhodné umiestnenie smetnej nádoby – Autobusová stanica 

Na zastávke MHD Autobusová stanica (nástupište 2 smer Juh/Laugaricio/Biskupice) sa nachádza smetná nádoba, ktorá 
je umiestnená takým spôsobom, že ak vozidlo MHD zastaví prednými dverami pri označníku, nachádza sa uprostred 
úrovne tretích dverí. Prosíme o presun nádoby v smere šípky. 

 
 

10. Poškodený a zastaralý prístrešok – Električná a Bratislavská  

Prosíme o zváženie opodstatnenosti prístreškov na zastávkach MHD a regionálnej dopravy Električná (smer AS) a 
Bratislavská (smer Nové Mesto n/V). Oba prístrešky sú v nevyhovujúcom technickom stave a pôsobia na cestujúcich 
výrazne odpudivo (čo vytvára negatívny image verejnej dopravy). Prístrešky nie sú cestujúcimi príliš využívané, preto za 
najvhodnejšiu považujeme ich demontáž, prípadne náhradu lavičkou. 
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11. Problémy s označením čísla linky a smeru jazdy vo vozidlách prímestského charakteru 

V autobusoch preradených z regionálnej dopravy dlhodobo pretrvávajú problémy s informovanosťou cestujúcich o čísle 
linky a smere jazdy, prípadne o tom, ktoré zastávky sú charakteru na znamenie: 

Karosa C954E 
 Vo vozidle chýba akustické hlásenie zastávok, vďaka čomu cestujúci napríklad nevedia, že nasledujúca zastávka 

je na znamenie. Tento nedostatok spôsobuje v prevádzke nedorozumenia, 

 Na vozidle nie je bočné označenie v súlade s Prepravným poriadkom MHD v Trenčíne, Článkom III., bodom 7, 
písmenom a: “Na prednom čele a pravej bočnej časti vozidla (v smere jazdy) číslom linky a názvom cieľovej 
zastávky čitateľným zvonka aj za tmy,” nakoľko toto je riešené iba tabuľou s číslom linky (chýba názov cieľovej 
zastávky). Navrhujeme riešiť inštaláciou elektronického informačného transparentu,  

Irisbus Crossway 10,6M 
 Na vozidle nie je označenie čísla linky na zadnom čele v súlade s Vyhláškou č. 124/2012 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, konkrétne §5, odstavec 5 “V mestskej autobusovej 

doprave je súčasťou tabuľky s označením autobusovej linky aj jej číselné alebo iné všeobecne 

zrozumiteľné označenie. Toto označenie sa umiestni aj na zadné čelo karosérie autobusu, prípadne 

podľa potreby aj na iné miesto autobusu. Výška písmen číselného alebo iného označenia 

autobusovej linky je najmenej 100 mm”, rovnako nie je v súlade s Článkom III., bodom 7, 

písmenom c Prepravného poriadku MHD v Trenčíne “na zadnom čele vozidla označením čísla linky 

čitateľným zvonka,” nakoľko takéto označenie sa na vozidle nenachádza vôbec. 

 

Ďakujeme veľmi pekne za ochotu riešiť uvedené podnety. 

 

Michal Mazánik a Ing. Richard Ščepko 
0911 769 186   

       richard.scepko@gmail.com 

Zastávka Električná (smer AS) 

Zastávka Bratislavská (smer Nové Mesto n/V) 
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