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1. Úvod 

Táto práca sa zaoberá problematikou MHD v krajskom meste Trnava. Denne sa ňou prepraví 

približne 20 500 cestujúcich, čo predstavuje len 11,9% uskutočnených ciest v meste. Avšak až 68% 

cestujúcich hodnotí jej stav ako katastrofálny, 12% ako nedostatočný a zvyšok ako priemerný alebo 

dobrý. Z tohto dôvodu som sa rozhodol pokúsiť priblížiť aktuálnu situáciu a zamýšľať sa nad 

udržateľným rozvojom dopravy. Vychádzať budem z Generálneho dopravného plánu mesta Trnava 

a Plánom dopravnej obslužnosti MAD mesta Trnava. Jedná sa hlavne o ideový návrh, ktorý si za ciel 

kladie poukázať a následne navrhnúť podložené riešenia problémov trnavskej MHD. Bude sa však 

jednať iba o časť z nich a ich riešenie bude poňaté taktiež stručnejšie, nakoľko by si komplexné 

riešenie požadovalo mnohonásobne väčší rozsah.  
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2. Súčasný stav 

MHD tvoria výlučne iba autobusy. Vozový park dopravcu tvorí 14 autobusov SOR BN12, 19 vozidiel 

Irisbus Citelis CNG, z toho 5 v 10,5 metrovej verzii, 14 v 12 metrovej verzii a 1 Karosa B 952. Od 10. 

12. 2017 premáva v meste 10 liniek číslovaných 1 – 6, 12 – 14 a 16. Dopĺňajú ich 3 školské linky 21, 

22, 23. Linky 1 – 6 tvoria nosné linky. 12 – 14 a 16 sú doplnkové linky. MHD premáva v čase cca od 

4:30 do 23:00. Nočné linky neexistujú. Najvýznamnejšie autobusové linky jazdia v pracovných dňoch 

v 20 minútovom intervale, počas večera a cez voľné dni približne v 60 minútovom intervale. 

 

Aktuálny plán liniek MHD v Trnave 
 

  

SOR BN 12 Irisbus Citiles 10,5M CNG Irisbus Citiles 12M CNG Karosa B 952

Vozový park dopravcu

Zdroj: http://imhd.sk/tt/im 
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2.1. Najväčšie problémy 

Uvedené sú len tie najvýraznejšie problémy, ktorých riešenie vie priniesť okamžité a výrazné 

výsledky. Podrobnejšie sa im budem venovať na ďalších stranách.  

 Zastarané vedenie liniek: Linky sú nesystematické a zle prehľadné. Napriek 

optimalizácií liniek MHD v roku 2012 počet cestujúcich stále klesá.  

 Preferencia individuálnej automobilovej dopravy (IAD): Obrovské množstvo 

parkovísk, dokonca aj priamo v centre. Avšak neexistujú žiadne záchytné parkoviská 

s jednoduchou možnosťou prestupu na verejnú dopravu.  

 Minimálna obsluha centra: Všetky linky jazdia v okolí centra, avšak žiadna linka ním aj 

napriek existujúcej infraštruktúre priamo neprechádza.   

 Zastávky: Potreba zriadenia niekoľkých nových zastávok, integrovaných terminálov, 

premenovania viacerých zastávok  z dôvodu opakovania názvu a vytvorenie 

prestupných uzlov.  

 Absencia nočných liniek: Počas nočných hodín sa obyvatelia môžu spoliehať len na taxi 

služby.  

3. Porovnanie 

Nasleduje porovnanie s niektorými českými a slovenskými mestami. Mestá sú podobne ľudnaté 

ako Trnava. Tá však zaostáva za nimi, čo sa týka služieb MHD.  Aktuálne však prebieha v Trnave 

výstavba nového sídliska Zátvor (Arboria park), ktoré prinesie okolo 10 000 nových obyvateľov. 

Existujú už aj ďalšie pripravované rezidenčné projekty, ktoré Trnavu a okolie zahustia. Do roku 

2030 sa predpokladá počet obyvateľov okolo 80 000. Z tohto dôvodu môžeme nájsť 

v tabuľkách aj mierne väčšie mesto - Nitru. Informácie pochádzajú z oficiálnych web stránok 

mesta alebo dopravcu.   

3.1. Základné porovnanie 

Mesto 
Počet 

obyvateľov 

Najazdených 
vzkm za rok 

2014* 

Prepravených 
cestujúcich za 

rok 2014* 

Efektivita: počet 
prepravených osôb 

na 1km* 

Trnava  65 536 984 759 2 904 000 2,9 

Nitra 77 374 3 716 000 15 788 000 4,3 

Kladno 68 519 2 682 000 9 050 000 3,4 

Opava 57 931 2 969 988 10 397 000 3,5 

*Výkony prímestských liniek nie sú započítané 
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Kladno, čo sa počtu obyvateľov týka, je najpodobnejšie Trnave, avšak vozidlá MHD Kladna 

prešli takmer 3-násobne viac kilometrov a prepravilo vyše 3-násobok viac cestujúcich. 

Z uvedených miest má Trnava aj najnižšiu efektivitu. Po dokončení sídliska Zátvor sa Trnava 

bude približovať počtom obyvateľov Nitre.  V nej MHD prepraví takmer 5,5-násobne viac 

cestujúcich pri 3,7-násobne väčšom počte vykonaných vzkm.  

3.2. Porovnanie cien 

  Jednorazové cestovné lístky Predplatný cestovný lístok 

Mesto Hotovosť 
Čipovou 
kartou 

SMS Prestupnosť 
Doba 

platnosti 
30 dní 90 dní 365 dní 

Trnava 0,70 € 0,45 € 0,70 € nie** 50 min. X 

Nitra 0,80 € 0,50 € 0,90 € áno 60 min. 20 € 50 € X 

Opava* 0,71 € 0,48 € X áno max. 2 jazdi 15,64 € 42,13 € 148,59 € 

Kladno* 0,63 € 0,55 € X áno 60 min. 14,93 € 44,01 € X 

* Použitý kurz Centrálnej Európskej banky (1 € = 25.447 CZK) 

** V prípade použitia čipovej karty je možný bezplatný prestup do 50 min od zakúpenia cestovného lístka  

 

Najdrahšie cestovanie vychádza v Nitre, prevyšuje ostatné mestá v takmer každej kategórii. Trnava 

a Nitra ležia v jednej metropolitnej oblasti, dokonca Trnava má najnižšiu nezamestnanosť na 

Slovensku, dlhodobo pod 2%. Preto by ceny za poskytované služby MHD mohli mierne vzrásť na 

úroveň Nitry. V Trnave sa najlacnejšie zveziete na čipovú kartu (ČP). V hotovosti vás najlacnejšie 

vyjde Kladno, nasledované Trnavou. Veľkú nevýhodu MHD Trnava vidím v nemožnosti zakúpenia 

predplatného cestovného lístka (PCL), tiež známeho ako električenka. PCL môže v celom rozsahu 

nahradiť aktuálne používaný systém ČP. V budúcnosti sa taktiež plánuje rozšírenie integrovaného 

dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK) aj na územie Trnavského kraja, čím vznikne 

potreba zjednotiť tarifu. Ak by sa to uskutočnilo, dá sa to vnímať len pozitívne. Množstvo ľudí 

z Trnavy dochádza do Bratislavy (železničný úsek medzi Trnavou a Bratislavou patrí medzi 

najvyťaženejšie na Slovensku), čím by sa im značne zjednodušila cesta a znížil počet potrebných 

kariet, resp. cestovných lístkov.  

 
*Jedna z možností zakúpenia si lístka v IDS BK Zdroj: https://www.idsbk.sk/ 
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4. Problémy 

4.1. Zastarané vedenie liniek

Po výraznej zmene linkového vedenia v roku 2012 nastala zmena k lepšiemu, avšak mnohé 
nedostatky pretrvávajú naďalej.  
Navrhované vedenie je vždy uvažované v takých trasách, kde už v súčasnosti existuje dopyt po 
doprave, respektíve je predpokladaný v najbližšej dobe. Jedná sa teda hlavne o sídliská Linčianska, 
Prednádražie, Družba, Vodáreň a novovznikajúce sídlisko Zátvor (Arboria park), ktoré plynule 
naviaže na Vodáreň.  Tieto sídliská by boli spolu priamo prepojené štyrmi nosnými linkami 
označenými 1 – 4. Na tieto linky by boli vypravované 18 metrové vozidlá. Tvorili by základ celého 
systému. K nim by sa pridali linky 5 - 7, obsluhované 12 metrovými vozidlami, ktoré by tvorili ich 
doplnok. Linky by obsluhovali oblasti s rodinnými domami alebo nižším dopytom. Systém MHD by 
doplnili linky 8 – 9 obsluhujúce historické jadro mesta. Nakoniec by ich doplnila obojsmerne 
okružná linka 10, premávajúca okolo centra. Na linky 8, 9 a 10 by boli vypravované 10 metrové 
vozidlá, hlavne z dôvodu užších ulíc v historickom jadre mesta. Navrhujem taktiež jednotné 
intervaly všetkých liniek z dôvodu lepšej nadväznosti spojov. V rannej špičke 10 minút, v sedle 20-30 
minút, počas poobednej špičky 10 minút a na večer 20-30 minút. Počas víkendov by platil celodenný 
20 minútový interval.  
 

 Linka 1: Navrhovaná linka 1 umožní spojenie sídlisk Zátvor, Vodáreň, Družba a Linčianska 
so železničnou stanicou, nemocnicou, City Arénou (mestský štadión s nákupným 
centrom) a taktiež centrom mesta. Vybrané spoje by ako linka 1B po zastávke Linčianska  
pokračovali do priemyselnej zóny.  

 Linka 2: Táto linka predstavuje rýchlejšie spojenie sídlisk Zátvor a Vodáreň s centrom 
mesta, City Arénou a železničnou stanicou, nakoľko neprechádza priamo cez Družbu. 
Tieto dve sídliská spojí so sídliskom Prednádražie.  

 Linka 3: Priamo spojí sídliska Prednádražie a Linčianska. Obslúži pritom významný 

terminál Cukrovar, City Arénu a Nemocnicu. Vybrané spoje by ako linka 3B po zastávke 

Linčianska pokračovali do priemyselnej zóny. 

 Linka 4: Najdlhšia zo všetkých navrhovaných liniek. Predstavuje obsluhu hlavne pre 
dedinskú časť Modranka, Družbu, Spielgelsal a Kamenný mlyn (rýchlo sa rozvíjajúcu 
obytnú časť Trnavy). Obslúži viacero významných zastávok. Má 3 alternatívne konečné.  

 Linka 5: Spojí priemyselnú časť Nemečanka a novovznikajúcu nákupnú zónu. Prejde 
pritom viacero prestupných uzlov a obytno-priemyselnú časť Vozovka.  

 Linka 6:  Primárne určená na obsluhu častí Kopánka, Tulipán, Vodáreň a malé sídlisko na 
ulici Coburgová. Čiastočne obsluhuje aj sídliská Linčianska a Zátvor. 

 Linka 7:  Spája železničnú stanicu, nemocnicu a väzenie s blízkou obcou Hrnčiarovce nad 
Parnou. Umožní ukončenie zachádzania regionálnych liniek do tejto obce.  

 Linka 8: Obsluhuje historické jadro mesta spolu s priemyselnou zónou nachádzajúcou sa 
medzi sídliskom Linčianska a vozovňou autobusov.  

 Linka 9: Obsluhuje historické jadro mesta spolu so železničnou stanicou a sídliskom 
Prednádražie 

 Linka 10: Uľahčuje prestupy okolo centra mesta 
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Stručný popis novovzniknutých liniek 

Linka Trasa 

Interval Vozidlá 

Vzkm/rok Ranná 
špička 

Sedlo 
Poobedná 

špička 
Víkend Dĺžka Počet 

1 Arboria park - Linčianska 10 20 - 30 10 20 - 30 18m 7  257 275 

2 Prednádražie - Arboria park 10 20 - 30 10 20 - 30 18m 7 305 760  

3 Linčianska - Prednádražie 10 20 - 30 10 20 - 30 18m 9 338 562  

4 Modranka - Kamenný mlyn 10 20 - 30 10 20 - 30 18m 13 544 981  

5 Nemečanka - OBI 10 20 - 30 10 20 - 30 12m 6  368 368 

6 Linčianska - Arboria park 10 20 - 30 10 20 - 30 12m 7 322 046  

7 Železničná stanica - H/P 10 20 - 30 10 20 - 30 12m 4  219 648 

8 Cukrovar - Nitrianska 10 20 - 30 10 20 - 30 10m 4 231 629  

9 Cukrovar - Prednádražie 10 20 - 30 10 20 - 30 10m 4 151 757 

10 Cukrovar - Cukrovar 10 20 - 30 10 20 - 30 10m 3  148 148 

Zdroj: práca autora Zdroj: práca autora 
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Počas pracovného dňa by bolo potrebné vypraviť 64 vozidiel, o 30 vozidiel viac ako mesto vyžaduje 

aktuálne od dopravcu. Muselo by objednať približne 2,9 milióna vzkm. Týmto krokom by sa Trnava 

vyrovnala podobným mestám, ako Kladno či Opava, čo sa výpravy a výkonov týka. Dôležitým 

faktorom bude plošná preferencia MHD (detailnejšie zmienené nižšie), vďaka ktorej sa môže počet 

potrebných vozidiel mierne znížiť. Státie vozidla v obratisku spolu s vodičom by sa taktiež zmenilo. 

Ideálne riešenie vidím v striedaní vozidiel, t.j. po príchode do obratiska odovzdá vodič vozidlo 

kolegovi, ktorý iba vozidlo skontroluje a hneď s ním pôjde vykonať ďalší spoj. Takto sa minimalizuje 

čas, ktorý vozidlo prestojí počas služby. 

Preklady liniek 

Trasa Lokalita 

Interval 

Ranná špička Sedlo 
Poobedná 

špička 
Víkend 

8 + 9 Historické jadro 5 10 - 15 5 10 

1 + 4 Družba 5 10 - 15 5 10 

2 + 3 + 9* Prednádražie <5 10 - 15 <5 10 

1 + 3 + 6 Linčianska <5 10 - 15 <5 10 

1 + 2 + 6** Zátvor <5 10 - 15 <5 10 

6 + 7 Tulipán 5 10 - 15 5 10 

*Obsluhuje len konečnú zastávku, Sídlisko Prednádražie 

**Obsluhuje len konečnú zastávku, Arboria park 

 

Pri navrhovanom systéme, kde väčšinou jedno sídlisko obsluhujú dve linky, sú nutnosťou preklady 

týchto liniek, t.j. linky obsluhujúce rovnakú oblasť by boli vzájomne preložené. Ich  odchody by boli 

rovnomerné, čo zaistí, že koordinované spoje nebudú odchádzať naraz. Prekladom liniek by vo 

viacerých lokalitách vznikol atraktívny interval 5 a menej minút. V okolí centra by preklady neboli 

koordinované, nakoľko pri množstve tadiaľ prechádzajúcich liniek by to nemalo zmysel. 

Toto linkové vedenie počíta so zatiaľ neexistujúcou ulicou, ktorá bude viesť cez nové sídlisko Zátvor. 

Ďalej počíta so zmenou dopravného značenia na ulici Bratislavská, ktoré spraví ulicu opäť 

obojsmernou (túto zmenu bude možné vykonať po dobudovaní plánovaného južného obchvatu 

mesta). 
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4.2.  Preferencia IAD 

Pokiaľ majú správne fungovať preklady liniek, je prioritné zminimalizovať meškanie vozidiel. To sa 

dá docieliť hlavne vďaka vymedzenému jazdnému pruhu pre vozidlá verejnej dopravy - buspruhu, 

a preferenciou vozidiel na križovatkách. Aktuálne nie je v Trnave ani jediný existujúci buspruh. 

Plánovaný je jeden, a to na ulici Hospodárska, ktorý vznikne po jej kompletnej rekonštrukcii. 

Preferencia na križovatkách taktiež neexistuje a nie je ani v najbližšom období plánovaná. Ako sa 

však ukázalo v slovenskej Žiline, preferencia dokáže vyriešiť mnohé problémy. Vozidlá tam zvykli na 

križovatkách naberať meškanie zvyčajne od 2 do 10 minút. Po dlhodobom testovaní sa ukázala 

preferencia vozidiel MHD na križovatkách ako správny krok. V Trnave je niekoľko kritických 

križovatiek, avšak významné zdržanie vytvárajú aj kolóny áut, v ktorých autobusy taktiež stoja. 

Príkladom je Bratislava a buspruh na Štefánikovej ulici. Bol testovaný po dobu jedného týždňa 

a z testovania sa zistilo že počas rannej špičky boli vozidlá MHD rýchlejšie o 36% a ich presnosť sa 

zvýšila o 60%. Taktiež by jeho zriadenie umožnilo na niektoré linky vypravovať menej vozidiel. 

Celkovo spolu so zavedením preferencie na neďalekej križovatke došlo na tomto vyťaženom úseku 

o dĺžke cca 800 metrov k úspore 5 minút počas rannej špičky. Takéto opatrenia, okrem 

ekonomických výhod, taktiež zvyšuje atraktivitu MHD.  

 
Navrhovaná preferencia MHD v rámci 

mesta 
 

Buspruh 

 
Štádium prípravy 

 
Vysoká priorita 

 
Odporúčané 

 
Ďalšie posúdenie 

Križovatky 

 

Preferencia 

*Rozdelenie priorít buspruhov záleží od 

vyťaženosti daného úseku a čestnosťou 
spojov.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: práca autora 
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Buspruhy 

Priorita 
Počet 

prechádzajúcich 
liniek 

Dĺžka 
buspruhu* 

Buspruhy v štádiu prípravy 

Hospodárska ulica 5 2,2 

Buspruhy s vysokou prioritou 

Kollárová ulica 6 1,5 

Rybníková ulica + Cukrovar 7 2 

Hlboká ulica 4 2,2 

Linčianska 3 2 

Dohnányho ulica 4 1,1 

Buspruhy odporúčané k realizácii 

Družba 2 3,4 

Sladovnícka ulica 3 1,5 

Zelenčská ulica 3 2,2 

Tamaškovičová ulica 2 1,2 

Buspruhy vhodné na ďalšie posúdenie 

Špačínska cesta 2 1 

Piešťanská ulica 2 1,4 

*Dĺžka v kilometroch, obojsmerne 

 

  

Preferencia na križovatkách 

Názov Križovatky 
Počet prechádzajúcich 

liniek 

Hlboká - Špačínska cesta 5 

Hlboká - Starohájska 3 

Kollárová - Spartakovská 6 

Kollárová - Hospodárska  8 

Hospodárska - Študentská 5 

Hospodárska - Zelený kríčok 5 

Hospodárska - Šrobárová 5 

Terézie Vansovej - Jána Bottu 2 
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4.3. Minimálna obsluha centra 

Centrum mesta je obsluhované len zastávkami na jeho okraji. Zdravý, dospelý človek sa z nich 

dostane priamo do historického jadra v priebehu približne 5 – 10 minút peši. Pre starších alebo 

zdravotne znevýhodnených ľudí to však môže predstavovať problém. V centre nájdeme množstvo 

parkovísk určených pre osobné automobily. Aj napriek ich spoplatneniu sa nevyriešil problém 

nadmernej záťaže infraštruktúry 

centra mesta. Vhodným riešením, 

ktoré sa osvedčilo v množstve 

miest po celom svete, je zavedenie 

MHD priamo do centra, resp. až do 

jeho samotného historického jadra. 

 Navrhujem dve nové midibusové 

linky 8 a 9. Tieto linky by viedli 

priamo cez historické jadro mesta. 

Vznikla by tým alternatíva oproti 

IAD, ktorú sa mesto Trnava snaží 

dlhodobo vytláčať z centra. Linky 

by nadväzovali na zvyšnú sieť MHD. 

Spoločne by obslúžili významný 

prestupný terminál Cukrovar, kde 

by prebiehalo aj dobíjanie batérií. 

Linka 9 by ďalej pokračovala 

k železničnej stanici a sídlisku 

Prednádražie. Linka 8 by obslúžila 

zastávku City Arena a následne 

priemyselnú zónu, kde by aj 

končila. To znamená že trasa Cukrovar – Trhová by bola pre tieto linky spoločná a jazdili by 

v preklade v združenom intervale 5 – 15 minút. Zavedenie obsluhy v centre mesta by si vyžiadalo 

vybudovanie 11 úplne nových zastávok a zmenu dopravného značenia na ulici Hviezdoslavova.  

Zastávka Významné body 

Horné bašty katedrálny chrám 

TT univerzita Trojičné nám., dom kultúry, divadlo, mestská veža, univerzita,... 

Dolnopotočná obchodný dom, galéria,... 

Trhová mestský úrad, kino,.. 

Hlavná Okresný súd, mestská knižnica, mestská brána,... 

ZS múzeum múzeum, amfiteáter, City Arena,... 

 

4.4. Zastávky 

Zdroj: práca autora 
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Poloha zastávok je pomerne vhodná. Najväčšie zmeny by sa týkali sídliska Prednádražie, kde by sa 

z dnešnej jednosmernej obsluhy zaviedla obojsmerná. Vzniklo by niekoľko nových zastávok ktoré by 

riešili obsluhu novovznikajúceho dopytu, niekoľko významných bodov, napríklad City Arenu a 

prestupy medzi linkami. 

Najvýznamnejšie novozriadené zastávky 

Názov zastávky Poloha Význam 

Železničná stanica* Križovatke pri ŽST Prestupný uzol 

City Arena Križovatka pri City Arene Prestupný uzol 

Bernolákova brána Križovatka Hospodárska - Študentská Prestupný uzol 

Tehelná Križovatka Bučianska - Tehelná Miestna obsluha 

City Park Pri hlavnom vjazde do OC City Park Obsluha OC 

Skladová Križovatka Trstínska cesta - Skladová Miestna obsluha 

Karola Elberta Križovatka Kamenná cesta - K. Elberta Miestna obsluha 

MŠH Pri Mestskej športovej hale Miestna obsluha 

* Doplnila by existujúcu zastávku, ku ktorej musia autobusy aktuálne zachádzať 

Aktuálne sa v Trnave zastávky nazývajú podľa ulice, na ktorej ležia. Tým pádom vznikajú opakujúce 

sa názvy, ako napr. Linčianska I, Linčianska II. Pre občasných cestujúcich to môže pôsobiť mätúco. 

Z tohto dôvodu by som zvolil pomenovanie zastávok podľa najbližšej kolmej ulice, ako to napríklad 

funguje dlhú dobu v blízkej Bratislave. V prípade, že sa v okolí zastávky nachádza významný objekt 

alebo orientačný bod, uprednostnil by sa v názve pred ulicou. V dôsledku by si to vyžiadalo 

premenovanie väčšiny zastávok v meste. Významnou zmenou by bolo taktiež zavedenie zastávok na 

znamenie. Pre lepšiu plynulosť spojov by sa väčšina zastávok zmenila zo stálych na zastávky na 

znamenie. Bol by to ďalší trend prevzatý z Bratislavy. 

Taktiež by vznikla potreba úpravy, resp. vytvorenia nových obratísk. Viaceré obratiská by boli 

koncipované ako menšie prestupné terminály. Tvorilo by ich okrem samotného obratiska aj P+R 

parkoviská a komerčné prevádzky. Najvýznamnejšie terminály by boli Železničná stanica a Cukrovar. 

V prípade Cukrovaru by bolo vhodné preveriť možnosť vybudovania na jeho mieste menšiu 

vozovňu, resp. odstavnej plochy. Vďaka vybudovaniu viacerých týchto terminálov by regionálne 

linky mohli stáť na okraji mesta, kde by cestujúci jednoducho prestúpili do MHD. Okrem iného by to 

prinieslo mnohé ekonomické výhody, nakoľko aktuálne všetky regionálne linky prechádzajú 

mestom až na autobusovú stanicu (Nachádza sa hneď vedľa železničnej stanice).  

Významnú úlohu by zohralo aj vybavenie zastávok. Preto by sa podľa významnosti rozdelili do 

niekoľkých kategórií, ktoré by určovalo ich vybavenie. Základným vybavením by však bol označník, 

odpadkový kôš a prístrešok. Novinkou by boli automaty na cestovné lístky, nachádzajú sa na 

zastávkach najvyššej kategórie, spolu s nimi aj tabule s reálnymi odchodmi spojov.  

Na nasledovnej strane bude niekoľko návrhov ako by mohli niektoré zastávky vyzerať. 
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Obratisko Vozovka 

Terminál Linčianska 

Železničná stanica 

Zdroj: práca autora 

Zdroj: práca autora 

Zdroj: práca autora 
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4.5. Absencia nočných liniek 

Nočné linky v Trnave nepremávajú. Avšak dopyt po doprave v nočných hodinách existuje minimálne 

cez víkend. Takmer všetok nočný život je sústredený priamo v centre mesta, mimo sídlisk 

a obytných častí. V centre žije približne 10 000 obyvateľov, zvyšných 55 000 tam musí dochádzať. 

Cez víkendy preto navrhujem zavedenie piatich nočných liniek, ktoré by obslúžili väčšinu častí 

mesta. Premávali by v čase cca medzi 23:30 - 4:30. Navzájom by sa čakali na zastávke Cukrovar, kde 

by prebiehali nočné rozjazdy. Mali by charakter čiastočne okružných liniek, t.j. v obytných častiach 

by premávali obojsmerne, okolie centra by prešli jednosmerne. Počas pracovného týždňa je dopyt 

skôr otázny, avšak existoval by na železničnú stanicu na prvé ranné vlaky do Bratislavy, ktoré 

aktuálne odchádzajú v časoch 4:12 a 4:55, t.j. v čase nepremáva žiadna z denných liniek, resp. ich 

výjazdov z vozovne. Mimo týchto časov by bolo vhodné otestovať dopyt počas pracovného týždňa. 

Na základe výsledkov rozhodnúť o rozsahu  nočných  liniek cez pracovný týždeň. 

 

 Linka N1: Z centra mesta by pokračovala cez sídliska Družba, Vodáreň a Zátvor do 
miestnej časti Kopánka.  

 Linka N2: Spojí sídlisko Prednádražie s centrom mesta. 

 Linka N3: Sídlisko Linčianska a obytné časti v okolí nemocnice a Vozovky priamo spojí s 
centrom. 

 Linka N4: Spojí dedinskú časť Modranka a obytné časti v okolí nemocnice s centrom 
mesta.   

 Linka N5: Miestnu časť Kamenný mlyn prepojí s centrom. 
 

Stručný popis novovzniknutých liniek 

Linka Trasa 

Odchody zo zastávky Cukrovar Vozidlá 

Vzkm/rok 
Víkend Pracovný týždeň* Dĺžka** Počet 

N1 Kopánka - Cukrovar 
23:30 - 00:00 - 00:30 - 1:30 

2:30 - 3:30 - 4:30 
23:30 - 00:30 - 1:30 - 2:30 

- 3:xx - 4:xx 
12/18m 2 29 744  

N2 
Prednádražie - 

Cukrovar 

23:30 - 00:00 - 00:30 - 1:30 
2:30 - 3:30 - 4:30 

23:30 - 00:30 - 1:30 - 2:30 
- 3:xx - 4:xx 

12/12m 1  24 024 

N3 Linčianska - Cukrovar 
23:30 - 00:00 - 00:30 - 1:30 

2:30 - 3:30 - 4:30 
23:30 - 00:30 - 1:30 - 2:30 

- 3:xx - 4:xx 
12/12m 1 21 965  

N4 Modranka -Cukrovar 
23:30 - 00:00 - 00:30 - 1:30 

2:30 - 3:30 - 4:30 
23:30 - 00:30 - 1:30 - 2:30 

- 3:xx - 4:xx 
10/10m 1  30 659 

N5 
Kamenný mlyn - 

Cukrovar 

23:30 - 00:00 - 00:30 - 1:30 
2:30 - 3:30 - 4:30 

23:30 - 00:30 - 1:30 - 2:30 
- 3:xx - 4:xx 

10/10m 1  20 134 

* Posledné 2 spoje by sa prispôsobovali odchodom ranných vlakov do Bratislavy 

**Pracovný týždeň/víkend
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Zdroj: práca autora 
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5. Vozidlá 

5.1. Prečo parciálny trolejbus? 

Aktuálny trend v doprave je elektrická energia. Trnava sa však doteraz spolieha iba na fosílne palivá. 

Vyvstáva preto otázka, čo by mohlo aktuálne starnúci vozový park  autobusov nahradiť. U verejnosti 

aj politikov sa čoraz populárnejším riešením stávajú elektrobusy. Nie sú však jediným riešením pre 

„zelenšiu“  dopravu, navyše ešte stále nedokážu v celom rozsahu nahradiť klasické autobusy. Ich 

najväčší problém je dojazd. Dojazd elektrobusov väčšinou činí 100 – 250km. Záleží hlavne od záťaže 

vozidla, vonkajšej teploty, kúrenia, klimatizácie, osvetlenia, terénu v ktorom vozidlo jazdí atd. 

Riešením môžu byť elektrobusy s priebežným nabíjaním, avšak v tomto prípade je nutné budovať 

nákladnú infraštruktúru nabíjacích staníc. Ďalším mínusom je cena. Elektrobus je až cca 2,5-násobne 

drahší ako klasický autobus, resp. približne o tretinu drahší ako trolejbus. Taktiež je treba počítať, že 

po zhruba šiestich rokoch prevádzky vozidla bude nutné vymeniť batérie, čo sú ďalšie náklady. Tu je 

otázna aj samotná ekológia. Švédsky inštitút pre životné prostredie poukazuje že samotné batérie 

nie sú až tak ekologické. Pri výrobe lítium-iónových batérií sa na 1 kWh kapacity vyprodukuje 150 – 

200 kg emisií CO2. Napr. Solaris Urbino 12 electric má kapacitu batérií 210 kWh, čo znamená že keď 

ho prevezme dopravca, vozidlo už vyprodukovalo 31 – 42 ton emisií CO2. Ak 12 metrový naftový 

autobus najazdí približne 60 000 kilometrov ročne, činí to okolo 6 ton emisií CO2. Po šiestich rokoch 

prevádzky má na konte 36 ton emisií, zatiaľ čo elektrobusu sa musia už meniť batérie, takže musíme 

pripočítať zase ďalších 31 – 42 ton emisií. Staré batérie však treba zlikvidovať, čo sú ďalšie emisie 

navyše. Do toho ešte nie sú zarátané emisie, ktoré vznikli pri výrobe elektrickej energie. V prípade 

Trnavy by však boli nulové, vďaka neďalekej atómovej elektrárni. V konečnom dôsledku elektrobus 

nie je až takým ekologickým vozidlom, nakoľko využíva tieto batérie. Na druhej strane existuje 

„elektrobus bez batérií“ - trolejbus. Jeho nevýhody sú však pevná jazdná dráha určená trolejovým 

vedením. Náklady na infraštruktúru činia okolo 0,5 – 1,5 milióna € na kilometer. Tým, že by sa v 

Trnave budovala úplne nová sieť, bolo by treba rátať s hornou hranicou.  

Kompromisom medzi elektrobusom a trolejbusom je parciálny trolejbus. Jedná sa o trolejbus 

s batériami, vďaka ktorým nie je úplne závislý od trolejového vedenia. Narozdiel od elektrobusu sú 

batérie výrazne menšie a majú aj dlhšiu životnosť. Solaris Trollino 12 (trolejbusová verzia Urbina) je 

možné zakúpiť s pomocnými batériami s kapacitou 27 kWh / 38 kWh, čo predstavuje 4 – 8 ton 

emisií CO2 pri výrobe. Dojazd činí okolo 8 - 15 kilometrov, nabíjajú sa priamo za jazdy, takže 

odpadáva potreba čakania na konečných, kým sa vozidlo nabije. Preto sa javí ako ideálne riešenie. 

Parciálne trolejbusy sa stávajú čoraz obľúbenejšími. Príkladom môže byť Zlín, Ostrava, Gdynia, 

Banská Bystrica, Zürich a dokonca aj Praha, ktorá dlhodobo testuje túto možnosť. Na Slovensku ich 

obstarávanie plánuje Bratislava, Žilina a Prešov, čím všetky slovenské trolejbusové prevádzky, 

okrem Košickej, budú využívať parciálne trolejbusy. Obstarávacia cena je stále nižšia ako 

u elektrobusu. V prípade ich zavedenia do Trnavy by najvyššie náklady okrem nových vozidiel činila 

infraštruktúra (trolejové vedenie, meniarne, úprava vozovne,...).  
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5.2. Trolejové vedenie 

 
 

Trolejové vedenie 

Lokalita počet prechádzajúcich liniek dĺžka vedenia 

Linčianska 3 1 

Zelenčská 2 1,2 

Bratislavská - Tulipánová 2 1,8 

Dohnányho 4 0,6 

Staromestský okruh 10 3,7 

Prednádražie 2 2,8 

Družba 2 2,3 

Vodáreň 3 1,4 

Sladovnícka 3 0,7 

Tamaškovičova 3 0,7 

Vozovka 1 1,4 

Celková dĺžka trolejového vedenia 17,6 

X- natrolejovacia strieška 

V- vozovňa 

Zdroj: práca autora 
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Návrh počíta s vybudovaním približne 17,6 kilometrov dvojstopových trolejbusových tratí. 

Predpokladané náklady by sa mali pohybovať vo výške okolo 26 miliónov €. Okrem nich je treba 

počítať aj s vybudovaním krátkych samostatných úsekov, ktoré by slúžili na nabíjanie batérií 

v obratiskách mimo trolejového vedenia. Dôležitým faktorom bude samotné technické riešenie, 

napr. použitie rýchloprechodných ťahových výhybiek a kríženia, vďaka čomu bude prechod cez ne 

plynulý, bez nutnosti spomaľovať.  

 

5.3. Vybavenie vozidiel 

Okrem samozrejmostí, ako je palubný počítač, informačné panely alebo kúrenie by sa mal štandard 

ponuky zvýšiť.  Vybavenie vozidla je dôležité pre komfort cestujúcich, t.j. spokojnosť zákazníka. 

Štandardom by sa mala stať klimatizácia vo všetkých vozidlách. S nástupom smartphonov by taktiež 

nemali vo vozidle chýbať USB nabíjačky či Wi-Fi. Dobrým príkladom môže byť Bratislava, kde vozidlá 

z posledných sérií majú vybavenie na veľmi vysokej úrovni. Toto vybavenie bude štandardom pre 

ďalšie vozidlá a nakoľko Trnava je v pláne zapojenia sa do IDS BK, mal by sa tento štandard preniesť 

aj tam.  

 
Okrem vnútorných zmien je potrebné uvažovať aj o zmenách vonkajších. Podstatný bude jednotný 

korporátny náter vozidiel. V prípade IDS BK sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude jednať 

o červenú metalízu doplnenú v prípade potreby čiernymi prvkami. Odporučil by som aj vonkajšie 

farebné LED panely.  Každá z liniek by mohla mať vlastnú farbu, čo by uľahčilo rozoznať 

prichádzajúce vozidlo hlavne starším občanom, malým deťom a ľuďom s horším zrakom.   

  

Validátor 

Informačný panel 

Klimatizácia 

USB nabíjačka 
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5.4. Náklady 

12-metrový elektrobus je priemerne drahší 

o zhruba 50 000 € ako parciálny trolejbus.  

Najväčší rozdiel je v prípade Bratislava – Brno, 

činí 84 000 €.  Na druhej strane, Opavské 

trolejbusy stoja o 2 000 € viac ako elektrobusy 

v Třinci.  V prípade Trnavy, ak by sme vychádzali 

z priemernej ceny, potrebných 20 - 25 sólo 

trolejbusov by vyšlo na približne 10,5 - 13 

milióna €. Kĺbové parciálne trolejbusy zatiaľ v 

žiadnom meste v Česku alebo na Slovensku 

nepremávajú, preto ich ceny budem brať len v 

rovine úvah. Parciálny trolejbus štandardnej dĺžky je o zhruba 25 – 30% drahší ako klasický 

trolejbus. V prípade parciálneho kĺbového trolejbusu by sa potom cena mohla pohybovať 

v rozmedzí 710 000 – 750 000 €. Pri potrebe 40 – 45 týchto vozidiel by náklady predstavovali 28 – 

34 miliónov €. Cena 15 midi trolejbusov je ťažšie odhadnuteľná, nakoľko takéto vozidlá sú aj vo 

svete skôr výnimkou. Ak by som mal opäť polemizovať s cenou na základe pomeru trolejbus – 

elektrobus, dostali by sme výsledok okolo 400 000 €, čím by ich cena bola vo výške 6 miliónov €.  

Horná hranica ceny nových vozidiel by 

predstavovala 53 miliónov €.  Ak budeme 

rátať s najnižšou možnou cenou, dostane sa 

na sumu 44,5 milióna €.  

 

5.5. Korporátny náter 

Ako bolo uvedené vyššie, dôležitý je aj samotný korporátny náter. Jedná sa o propagáciu samotnej 

MHD a dopravného podniku, ktorej vozidlá by mali pôsobiť reprezentatívne. Tento trend sa stal 

pomaly samozrejmosťou v každom meste. 

Bratislavský trolejbus Škoda 31Tr je dobrý príklad korporátneho náteru IDS BK. Červenú metalízu 

doplňujú čierne detaily.  

 

 

Mesto Typ Cena

Brno Škoda 27Tr 505 000 €

Zlín Škoda 27Tr 501 000 €

Hradec Králové Škoda 30Tr 527 000 €

Opava Škoda 32Tr 533 000 €

516 500 €

Bratislava SOR NS 12 589 000 €

Žilina Škoda PERUN 571 000 €

Třinec Škoda PERUN 531 000 €

563 667 €

Parciálny trolejbus

Elektrobus

Priemerná cena

Priemerná cena

Položka Množstvo Cena

kĺbový parciálny trolejbus 45 34 000 000 €

sólo parciálny trolejbus 25 13 000 000 €

midi parciálny trolejbus 15 6 000 000 €

53 000 000 €Cena vozidiel

Zdroj: https://imhd.sk/ba/ 
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6. Záver 

Mestská hromadná doprava v Trnave má mnohé nedostatky. Od nulovej preferencie až po 

nedostatočné výkony. Ako však bolo ukázané, riešenia týchto problémov môžu byť pomerne 

jednoduché a viaceré z nich si vyžadujú minimálne náklady. Nákladnejšie položky ako nové vozidlá 

či trolejové vedenie je možné financovať z fondov EU. Trnava by zlepšením MHD mohla výrazne 

obmedziť IAD a efektívnejšie udržovať jej dlhodobý ekologický rozvoj. Tieto dva ciele kladie dokonca 

aj medzi svoje priority. 

 

7. Zdroje 
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