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1. Úvod 
Mestská hromadná doprava ( alej len MHD) je verejná osobná doprava, ktorá je určená na 

prepravu osôb v rámci územia mesta, resp. v jeho záujmovom okolí. Tvorí samostatný systém, 
ktorý je v koordinácii a integrácii s ostatnými systémami osobnej dopravy a taktiež v koordinácii 
s celou dopravnou sústavou mesta. 
 Postupný rast počtu obyvateľov miest ako aj ľudí dochádzajúcich do miest za prácou či 
vzdelaním zvyšuje dopyt po doprave. Absencia správne fungujúceho systému MHD sa zákonite 
prejavuje v náraste podielu individuálnej automobilovej dopravy ( alej len IAD) z celkovej 
prepravnej práce. Neriešenie takejto tendencie môže vyvolať až dopravný kolaps v meste, kedy už 
komunikačná sieť nedokáže uniesť nápor motorových vozidiel a situácia sa stáva neudržateľnou. 
Z tohto dôvodu je nutné budovať plne funkčný a vo všetkých oblastiach s dobou kráčajúci systém 
MHD, ktorého kvalita dokáže prinútiť ľudí presadnúť z osobných áut do hromadných dopravných 
prostriedkov. Zvyšovanie kvality z pohľadu cestujúceho však často spôsobuje zníženie efektívnosti 
dopravy, a tým nárast finančných výdavkov z pohľadu dopravcu. Preto je v procese zvyšovania 
kvality nutný kompromis, ktorý uspokojí všetky zúčastnené strany. Zároveň by sa mal tento proces 
rovnomerne dotýkať všetkých oblastí MHD - technickej základne (dopravných prostriedkov, 
dopravných zariadení a dopravných komunikácii), organizácie dopravy a takisto ponúkaných 
služieb. [3]    
 Kvalitou MHD sa zaoberá aj naša práca. Ke že sa ale jedná o pomerne rozsiahlu 
problematiku, jej adekvátne vyčerpanie by si vyžadovalo niekoľkonásobne väčší rozsah, ako je 
stanovených 20 strán. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli pre veľmi úzku špecializáciu - zamerať 
sa iba na kvalitu zastávok v rámci MHD v Bratislave. Pozn.: Obrázky sú umiestnené v Prílohe.  
 

2 Súčasný stav MHD v Bratislave 
 Bratislava ako metropola Slovenska je mesto s najrozsiahlejším a najrozvinutejším 
systémom MHD v rámci tejto krajiny. Táto kapitola analyzuje súčasnú situáciu z hľadiska 
prevádzkových údajov, významu, infraštruktúry a najdôležitejších silných i slabých stránok 
jednotlivých subsystémov.  

2.1 Prevádzkové údaje siete  
 Pojem dopravná sieť MHD možno vysvetliť ako súhrn dopravných ciest, ktoré sú 
prispôsobené na to, aby po nich mohli viesť pravidelné linky. Medzi jej základné charakteristiky 
patrí napríklad dĺžka, hustota, priemerná vzdialenosť zastávok, časová dostupnosť zastávok 
a centra. [3] 
 Bratislava je ako hlavné mesto Slovenskej republiky obsluhované tromi typmi hromadnej 
dopravy – autobusmi, trolejbusmi a električkami. Za rok 2014 bolo spolu prepravených cca 248,5 
mil. osôb, čo bol oproti priemeru za predchádzajúce desaťročie (2004-2013) pokles o takmer 400 
tis. osôb. Na zhruba 368km2 dopravne obsluhovaných častí mesta pripadá sieť o celkovej dĺžke asi 
686km, čo predstavuje hustotu pod 2km/km2. Prepravu cestujúcich v rámci nej zabezpečuje 125 
pravidelných liniek (vrátane nočných), pričom ich celková prepravná dĺžka činí takmer 2432km. 
Linky obsluhujú 1439 zastávok, čo predstavuje necelé 4 zastávky/km2 a priemernú pešiu 
dochádzkovú vzdialenosť na zastávku 285m vzdušnou čiarou (vzdialenosť zvládnuteľná bežnou 
chôdzou za 2 minúty). Všetky uvedené hodnoty sú dostatočné a predstavujú dobrý základ pre 
poskytovanie kvalitných služieb v oblasti hromadnej dopravy. [9, 12] 
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2.2 Autobusová doprava 

V súčasnosti najvýznamnejším subsystémom MHD v Bratislave je autobusová doprava. Jej 
podiel na množstve najazdených vozidlových kilometrov aj na počte prepravených cestujúcich 
v rámci celej MHD je viac ako 60% (153,5 mil. cestujúcich z celkového počtu 248,5 mil. za rok 
2014). Autobusmi je obsluhovaných až 100 liniek, čím je demonštrovaná veľká výhoda autobusov, 
a síce možnosť ich variabilného linkového vedenia. Premávajú preto do všetkých častí mesta 
a slúžia prioritne ako doplnková sieť ku kapacitnejšej električkovej doprave, tzn. privážajú 
cestujúcich z okrajových častí mesta k električkám. Táto ich úloha by mala ešte viac nabrať na 
význame po dokončení výstavby petržalskej električkovej radiály (kapitola 4) a obnovy 
vozidlového parku. Podľa dopravného prieskumu realizovaného v roku 2015 v rámci Územného 
generelu dopravy hlavného mesta Bratislavy sa jej kapacitné vyťaženie pohybuje v rozmedzí 
približne 50-80% pri počítaní s komfortnou hodnotou 4 stojace os./m2 (objem dopravných výkonov 
sa v súčasnosti odvíja od hodnoty 5os./m2). Uvedená hodnota je v norme, avšak pri jej posudzovaní 
treba brať do úvahy, že sa jedná o priemer všetkých liniek a spojov (vyťaženosť 3 liniek dokonca 
presahuje hranicu 100%). Problémom sa okrem iného javí hlavne časté vynechávanie spojov, kedy 
dochádza k neúmernému preťaženiu tých nasledujúcich. Navyše mnohé linky napriek dodržiavaniu 
cestovných poriadkov počas špičky kapacitne nestačia, preto by stálo za úvahu skrátenie ich 
intervalov. Konkrétne ide napríklad o linku 93 bližšie popísanú v alšom odseku. V jej prípade by 
mohlo pomôcť zavedenie posilových spojov z Hlavnej stanice formou kyvadlovej dopravy s 
odchodmi prispôsobenými podľa príchodu najvyťaženejších vlakov, a to najmä rýchlikov z Košíc. 
V takomto formáte už dnes premáva počas víkendov v poobedňajších hodinách študentská 
doplnková linka 131 do študentského mesta Mlyny. [11, 12] 

Nevýhodou tohto druhu dopravy je okrem negatívneho ekologického dopadu aj nízka miera 
segregácie od bežnej automobilovej premávky. To má za následok časté uviaznutie v zápchach či 
zvýšenú kolíznosť, čoho prirodzenými dôsledkami sú nielen meškania a strata nadväznosti 
jednotlivých spojov, ale aj zníženie bezpečnosti cestujúcich. Tento problém ešte naberá na akútnosti 
z dôvodu frekventovanej tranzitnej dopravy a absencie tunela popod Karpaty, ktorý by zlepšil slabé 
prepojenie západnej a východnej časti mesta. Citeľná je tiež absencia záchytných parkovísk typu 
Park&Ride, Bike&Ride a Kiss&Ride. Vyriešenie uvedených problémov by pomohlo odkloniť 
veľkú časť áut mimo mesta, čo by s určitosťou malo výrazný pozitívny vplyv aj na MHD, obzvlášť 
autobusy. Na druhej strane, za povšimnutie rozhodne stojí vytvorenie niekoľkých jazdných pruhov, 
vyhradených špeciálne pre autobusy (a trolejbusy), tzv. bus-pruhov. Ich pozitívny vplyv na 
konkrétnych miestach je očividný, avšak kvôli ich nízkemu počtu sa neprejavuje v celomestskom 
meradle.   

Podľa obsadenosti možno ako najvýznamnejšie vyhodnotiť linky 68, 83 a 93. Linka 68 spája 
centrum mesta s Petržalkou a slúži prevažne na dochádzku za prácou, čo sa odráža na výrazne 
vyššom vyťažení počas rannej špičky (v centre cca 800os./hod v oboch smeroch).  Mestskú časť 
Dúbravku prepája s centrom mesta a Petržalkou nosná linka 83. V rannej špičke jej najväčšia 
obsadenosť v smere z Petržalky resp. z Dúbravky do centra súvisí so začínajúcou pracovnou dobou 
(v centre cca 600os./hod).  Spomedzi uvedených troch liniek je bezpochyby najvýznamnejšou linka 
93 spájajúca Hlavnú stanicu s Petržalkou cez centrum mesta. Slúži predovšetkým ľu om 
dochádzajúcim do mesta za prácou a školou, resp. obyvateľom mesta dochádzajúcim za prácou 
mimo Bratislavu, ktorí na dochádzku využívajú železničnú dopravu. Okrem toho spája Petržalku 
s nákupným centrom Aupark a dôležitými prestupnými uzlami Hodžovo námestie a 
Zochova  (podkapitoly 3.3.2 a 3.3.3). Najvyššie vyťaženie cca 1100os./hod dosahuje v smere na 
Hlavnú stanicu na prvej významnej zastávke Aupark takisto v čase rannej špičky. [11] 
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2.3 Električková doprava 

Najväčší potenciál na zlepšenie dopravnej situácie v meste aj s perspektívou do budúcnosti 
má bezpochyby električková doprava. Jej sieť tvorí centrálny okruh a z neho vybiehajúce 4 radiály 
a niekoľko kratších odbočiek, resp. prepojovacích tratí. Jednotlivé trate spájajú centrum mesta so 
štyrmi z piatich najväčších sídlisk – s Dúbravkou, Karlovou Vsou, Račou a Ružinovom (trať do 
Petržalky vo výstavbe). V súčasnosti je v prevádzke 8 liniek, tzn. 2 na každú radiálu. Jazdia 
v jednotnom intervale 8 minút cez pracovné dni a 15 minút cez víkendy a iné voľné dni. 
Prevádzková doba je približne od 5:00 do 23:30, ako nočné spoje slúžia výhradne autobusy 
a trolejbusy. Technicky je bratislavská električková sieť tvorená koľajami s rozchodom 1000mm 
o celkovej dĺžke 38,3km v oboch smeroch. Napájaná je jednosmerným prúdom pod napätím 600V 
klasickým systémom – kladný pól je v trolejovom vedení a záporný v koľajnici. Maximálna 
povolená prevádzková rýchlosť je 50km/h, na viacerých úsekoch je však z dôvodu nevyhovujúceho 
stavu koľajiska výrazne obmedzená. Technickou zaujímavosťou je tunel popod hrad, ktorý slúži 
výhradne električkovej doprave a výrazne zjednodušuje prepojenie jednotlivých radiál. [9, 10] 

 Podľa zrealizovaných dopravných výkonov aj prepraveného množstva cestujúcich (64 mil. 
za rok 2014) možno za posledné obdobie električky hodnotiť ako druhý najvýznamnejší druh 
verejnej dopravy v Bratislave. V miestnych podmienkach má však oproti autobusovej či 
trolejbusovej doprave niekoľko nesporných výhod. Geografická poloha mesta spôsobuje 
každoročne v zimných mesiacoch výrazné ochladenie, čo sa odráža na veľkom množstve prevádzky 
neschopných autobusov. Toto sa ale netýka električiek, ktoré sú schopné bez problémov jazdiť aj v 
nepriaznivých poveternostných podmienkach. Kolaps celého dopravného systému vrátane 
električiek môže byť spôsobený vytrvalým hustým snežením, v posledných rokoch už však k 
takýmto situáciám dochádza zriedkavejšie ako v minulosti. alšími výhodami sú výrazne vyššia 
ponúkaná prepravná kapacita a miera segregácie dopravnej cesty v porovnaní s autobusmi či 
trolejbusmi. Na druhej strane treba spomenúť aj nevýhody, ktoré rozhodne nie sú zanedbateľné. 
Výstavba nových tratí je finančne pomerne náročná, navyše trate nemôžu prekonávať veľké 
stúpanie a oblúky s malým polomerom. Okrem toho, električka je výrazne limitovaná pevnou 
jazdnou dráhou, čo spôsobuje problémy pri nehodách na trati. To sa prejavuje obzvlášť v radiálnych 
sieťach, akou je aj tá bratislavská, ktorá má navyše slabé prepojenia jednotlivých radiál. V prípade 
nehody nie je možné toto miesto obísť, a tak električky stoja v kolóne a celá radiála je tým 
vlastne vypojená zo siete. [1, 12]    
 Uvedené benefity sú hlavnými dôvodmi na budovanie nosného dopravného systému (tzn. 
takého, ktorý nesie väčšinovú dopravnú záťaž mesta) na báze električky. V rámci toho teraz 
prebiehajú viaceré projekty, resp. ich príprava – dvojetapová výstavba petržalskej radiály, postupná 
obnova prestarnutého vozidlového parku modernými nízkopodlažnými električkami od firmy Škoda 
Transportation (dovtedy priemerný vek vozidiel 27 rokov) a modernizácia jednotlivých tratí (vi  
kapitola 4). Okrem toho je pripravených niekoľko alších projektov, ktoré by mali byť realizované 
v rámci prebiehajúceho Operačného programu Doprava 2014-2020. Navyše alšie kroky mesta 
smerujú k odstráneniu najväčších problémov v električkovej doprave, ktoré bránia vybudovaniu 
kvalitného nosného systému ako adekvátnej náhrady za plánované, no nikdy nepostavené metro. 
Menovite sa jedná najmä o zavedenie maximálnej preferencie na križovatkách a zlepšenie 
nedostatočnej kvality infraštruktúry, ktorá v kombinácii so starými vozidlami spôsobuje okrem 
spomenutej nízkej prevádzkovej rýchlosti aj nepríjemný hluk a nízky cestovný komfort. [9]  
 Kapacitne sú jednotlivé električkové linky vyťažené približne v rozmedzí 50-80%, teda 
objem ponúkaných miestových kilometrov 1,2 mld. ročne (2014) je dostatočný. Jednorazové 
preťaženie konkrétnych spojov býva spôsobené nárazovým hromadným dopytom po doprave 
(ukončenie pracovnej doby vo veľkých firmách a pod.) alebo meškaním. Intenzita prepravných 
prúdov všetkých liniek kolíše okolo hodnoty 500ces./hod v oboch smeroch. Najvyťaženejšou je 



[4] 

 

linka 9 spájajúca Karlovu Ves s Ružinovom cez centrum. V čase rannej špičky dosahuje jej 
obsadenosť v centre aj viac ako 1000ces./hod, čomu odpovedá pri 8-minútovom intervale cca 130 
osôb na jeden spoj. Ke že jednotlivé typy vozidiel jazdiace v čase vykonávania prieskumu mali 
veľmi podobnú kapacitu, jedná sa zároveň aj o percentuálne najvyťaženejšiu linku (až 83% pri 
počítaní s hodnotou 4os./m2). [11, 12] Pozn.: Zistené údaje za rok 2014 sú v poslednom období 

ovplyvňované dodaním nových električiek s vyššou kapacitou, teda aktuálne percentá sú o niečo 
nižšie, presný údaj ale nie je k dispozícii.    

2.4 Trolejbusová doprava 

 Na množstve najazdených vozidlových kilometrov za rok 2014 sa trolejbusová doprava 
podieľala len 13% (5,8 mil. vzkm), čo je najmenej zo všetkých troch druhov dopravy. Je to teda 
najmenej rozvinutý subsystém MHD v Bratislave. Trolejbusy premávajú na 17 linkách (vrátane 3 
nočných), ktoré obsluhujú hlavne stred mesta a jeho východnú a západnú časť. V oblastiach ako 
Dlhé Diely, Kramáre či Koliba zároveň plnia funkciu nosného systému, nakoľko sa jedná o členitý 
terén, kde je vybudovanie električkovej trate nereálne. Okrem kopcovitých častí mesta vykonávajú 
túto funkciu aj v oblasti Trnávky a Vrakune, tzn. vo východnej časti mesta. Prepravná dĺžka siete sa 
v poslednom období pomalým tempom zvyšuje budovaním nových tratí, v súčasnosti je jej hodnota 
48,6km. Interval medzi spojmi je počas špičky 8 až 12 minút v závislosti od konkrétnej linky, v 
sedle sa predlžuje na 15 až 20 minút. [9, 12]   
  Podobne ako pri električkách, aj pri trolejbusoch sú pripravené viaceré projekty výstavby 
nových tratí, veľká časť z nich na území sídliska Petržalka, odkiaľ majú byť takmer úplne vytlačené 
autobusy (tie sú tam v súčasnosti jediným prevádzkovaným druhom MHD). Tieto plány sú 
podmienené nespornými výhodami tohto druhu dopravy. Jej ekologický dopad je nulový a 
v porovnaní s električkami má omnoho nižšie investičné náklady na výstavbu nových tratí. 
Trolejbus dokáže prekonať na rozdiel od električiek aj autobusov väčšie stúpania, čo je dosiahnuté 
väčšou preťažiteľnosťou elektromotora, ktorý je navyše výrazne tichší ako spaľovací a má aj dlhšiu 
životnosť. Podobne ako električky, tak ani trolejbusy nie sú limitované nízkou vonkajšou teplotou, 
a tak predstavujú spoľahlivú dopravu aj počas zimných mesiacov. Nevýhodou oproti autobusom je 
závislosť jazdnej dráhy od trakčného vedenia a dĺžky zberačov, čo ich limituje pri obchádzaní 
dopravných nehôd a variabilite linkového vedenia. Je však nutné poznamenať, že v súčasnosti sa už 
mnoho vozidiel vyrába s náhradným pohonom (na batériu alebo s klasickým dieselovým 
agregátom), čo anuluje túto nevýhodu. Takto vybavené vozidlá sú však oproti klasickým výrazne 
drahšie. alšou nevýhodou je  rovnako ako pri autobusoch vysoká kolíznosť a vplyv dopravných 
kongescií. Okrem toho majú oproti električkám nižšiu prepravnú kapacitu. Celkovo však 
v miestnych podmienkach s určitosťou prevažujú výhody nad nevýhodami, a tak nemožno hodnotiť 
plány na rozširovanie trolejbusovej siete na úkor autobusov inak ako pozitívne. [1, 11]   

Pre cestujúcich využívajúcich Bratislavu ako prestupný bod je bezpochyby najdôležitejšia 
linka 210, ktorá zabezpečuje spojenie medzi Hlavnou stanicou (železničná) a autobusovou stanicou 
Mlynské Nivy. Z hľadiska obsadenosti je najvýznamnejšia nosná linka 201 spájajúca mestskú časť 
Vrakuňa s Hlavnou stanicou. Priemerná hodnota okolo 400os./hod v oboch smeroch má výraznejšiu 
odchýlku iba v čase rannej špičky. Vtedy je v smere z Hlavnej stanice obsadenosť v zastávke 
Trnavské mýto až 1000os./hod., čo pri intervale 8 spojov za hodinu predstavuje viac ako 130 osôb 
na spoj. Percentuálna kapacitná vyťaženosť tejto linky má hodnotu alarmujúcich 129%. Môžeme to 
odôvodniť faktom, že je využívaná mnohými každodenne dochádzajúcimi ľu mi z regiónu do 
širšieho centra mesta. Podobne kapacitne poddimenzovaná je aj nosná linka 204 premávajúca 
z Trnávky do centra a alej okolo Nemocnice Kramáre na Patrónku. Priemerná obsadenosť 
jedenástich liniek zahrnutých do prieskumu v rámci Územného generelu dopravy, dosahuje pri 
počítaní s hodnotou 4 stojace os./m2 takmer 90%. To je vzhľadom na Dopravným podnikom 
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Bratislava deklarovanú snahu o poskytovanie kvalitných služieb ťažko akceptovateľný stav. Tento 
problém spôsobuje už spomínané plánovanie dopravných výkonov podľa prípustnej obsadenosti 
vozidla až 5 stojacich os./m2, podľa ktorého vyťaženosť väčšiny liniek zodpovedá normám. Preto 
by bolo potrebné zmeniť štandardy kvality a stanoviť komfortnejšiu hodnotu. Pre porovnanie, 
v niektorých európskych mestách pracujú s hodnotou 3 - 3,5. [11]     

 
3 Kvalita zastávok MHD 

 Prevádzkovateľom MHD v Bratislave je Dopravný podnik Bratislava, a.s. ( alej len DPB), 
ktorý je od 30.10.2015 spolu s dopravcami Slovak Lines a ZSSK včlenený do spoločnosti 
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Táto spoločnosť okrem iného stanovuje technické a 
prevádzkové štandardy, ktoré sú jednotliví dopravcovia podľa Zmluvy o podmienkach prepravy 

a zabezpečení činnosti súvisiacich s prevádzkou Integrovaného dopravného systému v 

Bratislavskom kraji povinní dodržiavať. Štandardy tvoria samostatnú prílohu k tejto zmluve, pričom 
určujú normy pre zastávky, vozidlá, nadväznosť spojov, výluky, cestovné doklady, vybavenie a 
kontrolu cestujúcich a pre dopravné výkony. Za ich dodržiavanie je zodpovedný DPB, ktorý je v 
prípade poruchy povinný odstrániť ju v stanovenom časovom limite. [13]   

3.1 Metodika hodnotenia 
 Hlavným podkladom pre hodnotenie kvality zastávok MHD v Bratislave sa stal náš vlastný 
terénny prieskum. Ten bol vykonávaný počas piatich dní formou detailnej fotodokumentácie 
jednotlivých zastávok. Tie boli vyberané cielene s prihliadnutím na ich kategorizáciu (uvedená v 
nasledujúcej podkapitole) tak, aby boli všetky kategórie zastúpené približne rovnako. Komplexnosť 
hodnotenia sme sa snažili docieliť zahrnutím aj okrajových častí mesta ako napríklad Vrakuňa, 
Kopčany, Lamač (obr.1).  
 Závery nášho pozorovania zároveň podopierame výsledkami vlastného dotazníka. Ten bol 
vytvorený pomocou online editora a následne spustený v apríli 2015, pričom pozostával z 18 
otázok. Úvod bol zameraný na dôležité informácie ohľadom respondenta – vek a frekvencia 
využívania MHD. Nasledujúcich osem zisťovalo celkový pohľad opytovaných na kvalitu zastávok z 
hľadiska ich polohy, vybavenosti, údržby, poskytovaných informácií a pod.  Druhá polovica bola 
orientovaná na tri konkrétne, veľmi frekventované zastávky v centre mesta – Hlavná stanica, 
Hodžovo námestie a Zochova/Kapucínska. Respondentov sme získavali prostredníctvom sociálnej 
siete Facebook, kde sme oslovovali rôzne stránky o Bratislave s prosbou o zdieľanie. Uvedeným 
spôsobom sa nám úspešne podarilo získať 530 respondentov vo veku od 13 až po 75 rokov, 
z ktorých až  využíva MHD denne. To podľa našej mienky zabezpečuje dotazníku dostatočnú 
názorovú širokospektrálnosť a objektivitu. [6]   
 Hodnotiace kritériá a takisto otázky do dotazníka boli koncipované podľa technických a 
prevádzkových štandardov spomenutých v úvode tejto kapitoly (vi  nasledujúca podkapitola).    

3.2 Štandard vybavenia zastávok     
 Dokument kategorizuje zastávky MHD podľa ich dopravného významu do štyroch skupín: 
zastávky I. triedy – významné prestupné uzly, v ktorých sa stretáva viacero druhov dopravy, 
zastávky II. triedy – významné prestupné zastávky v zastavanej časti miest a obcí, zastávky III. 
triedy – ostatné zastávky v zastavanej časti miest a obcí, zastávky IV. triedy – málo významné 
zastávky na okrajoch, resp. mimo zastavanej časti miest a obcí (rázcestia a pod.). Minimálne 
vybavenie zastávok jednotlivých tried je uvedené v Tabuľke 1 (vi  Príloha).  

Označníku sa venuje samostatná kapitola štandardov. Spolu so všetkými svojimi časťami by 
mal byť orientovaný kolmo na pozdĺžnu os zastávky, a to pre docielenie jeho ideálnej viditeľnosti 
prichádzajúcimi cestujúcimi. Má sa skladať z nasledujúcich súčastí: značky vymedzujúcej druh 
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dopravy na zastávke, tabuľky s názvom zastávky a číslom príslušnej zóny, prípadne dodatkových 
tabuliek (napr. zastávka na znamenie alebo číslo nástupišťa), tabuľky s číslami liniek a 
informačného panelu. Ten býva situovaný na zastávkovom stĺpiku, no v prípade vybavenia zastávky 
prístreškom je prednostne umiestňovaný do neho. Takéto umiestnenie umožňuje najpraktickejší 
prístup cestujúcich k informáciám. V prípade špecifických podmienok na konkrétnej zastávke je 
možná aj iná lokalizácia. Panel sa zásadne neumiestňuje na výstupné zastávky. [13] 

3.3 Hodnotenie zastávok I. triedy 
 V tejto časti hodnotenia sa budeme podrobnejšie zaoberať zastávkami Hlavná stanica, 
Hodžovo námestie a Zochova/Kapucínska. Ich výber bol pomerne jednoznačný, ke že v Bratislave 
sa prestupných uzlov veľa nenachádza a vybrané sú bezpochyby najvýznamnejšie.  

3.3.1 Hlavná stanica  
 Zastávka Hlavná stanica je situovaná na rozhraní mestských častí ( alej len MČ) Staré a 
Nové Mesto pred, resp. pod jej budovou. To vypovedá o jej prvoradej funkcii – zabezpečiť 
bezproblémový prestup medzi vlakmi a MHD pre dochádzajúcich ľudí z regiónu aj turistov. Je 
obsluhovaná všetkými tromi subsystémami MHD, ktoré však nie sú kompletne integrované. 
Nástupištia električiek sú segregované, ležia na opačnej strane Predstaničného námestia pod 
úrovňou stanice. Vzdialenosť oboch častí zastávky od budovy stanice je primeraná, prekonateľná 
bežnou chôdzou približne za minútu. Aj to prispelo k pozitívnemu hodnoteniu prestupov na tejto 
zastávke (necelých 37% respondentov). Oddelenosť častí zastávky nepokladáme za problém 
vzhľadom na to, že táto zastávka neslúži prednostne ako prestupná v rámci MHD. Problémom ale s 
určitosťou je nedostatok orientačných tabúľ, ktoré by k nim cestujúcich navigovali. Navyše, aj tých 
niekoľko existujúcich splýva s množstvom reklamných pútačov. Aspoň zastávkové označníky 
spĺňajú normy (okrem na všetkých zastávkach absentujúcej tabuľky s číslom tarifnej zóny) a sú aj 
vhodne umiestnené. 
 Prístup ku zastávke autobusov a trolejbusov je bezbariérový, čo však neplatí o zastávke 
električiek. Tento zarážajúci fakt je ešte umocnený nefungujúcimi eskalátormi, ktoré dlhodobo 
slúžia iba ako alší priestor na reklamu. Opravy sa nedočkali ani počas nedávnej rekonštrukcie 
električkovej trate a zastávky. Okrem uvedeného nedostatku možno hodnotiť celkový stav oboch 
častí zastávky dostačujúco. Poskytovanú ochranu pred počasím však vzhľadom na význam zastávky 
vníma verejnosť skôr negatívne. Za dôvod považujeme najmä úplne chýbajúce pokrytie druhých 
nástupíšť v oboch častiach zastávky a takisto výstupišťa autobusov a trolejbusov. Navyše, 
zastrešené prvé nástupište kapacitne nepostačuje (obr.2). Objem a aktuálnosť informácii je v súlade 
s platnými štandardami, navyše aj s elektronickým informačným systémom. Na druhej strane, 
klasické informačné tabule sú často znehodnotené, a to až do nečitateľnej miery. Zastávky majú 
dostatočný počet lavičiek, resp. opierok, košov a automatov, no niektoré z nich boli nevhodne 
lokalizované. Okrem toho sa tu nachádza aj predajné miesto Dopravného podniku a takisto 
niekoľko stánkov s rýchlym občerstvením. Avšak vzhľadom na dlhodobo nevyhovujúci stav 
Hlavnej stanice ako celku je aj vybavenosť tejto zastávky v našom dotazníku hodnotená výrazne 
negatívne. V čase nášho terénneho prieskumu sme nezistili výrazné nedostatky v čistote či údržbe, 
ke  jej aktuálny stav odpovedal veľkej exponovanosti počtom cestujúcich. 
 Celkový dojem zo zastávky je negatívne ovplyvňovaný zanedbanou budovou Hlavnej 
stanice a jej bezprostredného okolia (pod správou ŽSR). Priestory zastávky sú síce z väčšej časti v 
súlade so štandardami, avšak berúc do úvahy jej význam v rámci mesta a regiónu, zlepšenie 
súčasného stavu je vyslovene žiaduce. Vhodné by bolo zabezpečiť tzv. prestup suchou nohou, čo by 
v praxi znamenalo kompletné zastrešenie Predstaničného námestia. Tým by sa okrem iného 
docielilo odstránenie zastaraného dreveného prístrešku na nástupnej zastávke autobusov a 
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trolejbusov. Hlavne by však Bratislava konečne získala reprezentatívny vstup, ktorý jej v očiach 
verejnosti zatiaľ veľmi chýba. 

3.3.2 Hodžovo námestie 
Zastávka Hodžovo námestie sa nachádza na rovnomennnom námestí v MČ Staré Mesto, 

ktoré je križované ulicami Štefánikova a Staromestská. Využíva ju autobusová doprava smerom do 
Dúbravky, Petržalky alebo v smere na Hlavnú stanicu a trolejbusová doprava smerom do Ružinova, 
Vrakune, Nového Mesta a Karlovej Vsi. Strategická poloha v centre mesta a fakt, že všetky 
prechádzajúce linky sú nosné, naznačujú širokospektrálne využitie cestujúcimi. To dokumentuje aj 
celkové mierne pozitívne hodnotenie zastávky respondentov v našom dotazníku. 
 Nástupištia autobusovej a trolejbusovej dopravy sú oddelené, nachádzajú sa na opačných 
stranách námestia. Frekventovaný podchod ústiaci až na ulicu Obchodná zabezpečuje zároveň aj 
prestup na ne alekú električkovú zastávku Poštová. Aj to prispelo k pozitívnemu hodnoteniu 
zastávky v našom dotazníku vzhľadom na prestupné možnosti. Zastávkové označníky spĺňajú 
štandardy, sú vhodne situované a v relatívne dobrom stave. Problémom najmä pre cezpoľných 
cestujúcich však môže byť orientácia pri prestupe medzi jednotlivými nástupišťami, nehovoriac o 
spomínanej relatívne blízkej električkovej zastávke. Osadenie niekoľkých orientačných tabúľ by 
tento problém odstránilo, čím by sa mnohým ľu om cestovanie jednoznačne uľahčilo. Pohodlný 
pohyb cestujúcich zabezpečuje už vyššie spomenutý podchod vybavený eskalátormi a posuvnými 
plošinami pre imobilných cestujúcich. Blízkosť okolitej zástavby a prístrešky na zastávke 
zabezpečujú dostatočnú ochranu pred nepriaznivým počasím, avšak najmä v čase dopravnej špičky 
je prístrešok pri Prezidentskom paláci preplnený a bolo by žiaduce jeho zväčšenie. O ochrannej 
funkcii zastávok sa skôr kladne vyjadrili aj naši respondenti (zhruba  spokojných). 

Miernym negatívom však zostáva nedostatočná informovanosť cestujúcich vzhľadom k 
významnej turistickej polohe pred Prezidentským palácom priamo v centre mesta. Chýbajúce 
elektronické tabule sú čiastočne kompenzované klasickými, na ktorých boli v čase nášho prieskumu 
publikované aktuálne informácie v predpísanom rozsahu. Napriek tomu, uvedený nedostatok 
v kombinácii so slabým turistickým servisom prispieva k rozpačitému hodnoteniu informovanosti 
našimi respondentmi (39% neutrálnych). Z hľadiska občianskej vybavenosti je však táto zastávka 
hodnotená vysoko pozitívne, nechýbajú na nej predajne lístkov a zákaznícke centrum. Podchod, 
rovnako aj priestor samotnej zastávky, bol v čase našej dokumentácie vhodne upravený a čistý, 
zároveň vybavený automatmi, odpadkovými košmi a navyše aj kamerovým systémom. V tomto 
ukazovateli sa ako jediné negatívum javí nedostatok lavičiek, ktoré na zastávke autobusov v smere 
do Petržalky dokonca úplne absentujú. 

Celkovo je zastávka vnímaná pozitívne nielen vzhľadom na občiansku vybavenosť, ale aj na 
komplexnosť a flexibilitu pri prestupoch, ktorú ponúka. Priestor na vylepšenie vidíme najmä v 
kompletizácii elektronického informačného systému a vo vylepšení bezbariérového vybavenia 
podchodu prostredníctvom výťahov. 

3.3.3 Zochova/Kapucínska 

 Napriek tomu, že ide o dve rozdielne zastávky, tieto sa nachádzajú v bezprostrednej 
blízkosti, a preto sa nimi v našom hodnotení zaoberáme ako jedným prestupným uzlom. Je 
obsluhovaný 3 električkovými linkami (Kapucínska) a 10 dennými autobusovými linkami 
(Zochova). Nachádza sa v Starom Meste, priamo pod hradným kopcom. Autobusová zastávka je 
situovaná na štvorprúdovej ceste slúžiacej ako privádzač z centra na diaľnicu do Viedne a Košíc. Jej 
nástupištia sú situované na oboch stranách cesty a prepája ich podchod. Električková trať túto 
frekventovanú cestu križuje nadjazdom a alej pokračuje v smere do užšieho centra, resp. opačným 
smerom cez tunel popod hrad do západných častí mesta (Karlova Ves, Dúbravka). Prítomnosť 
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spomínanej cesty znemožňuje integráciu oboch zastávok do jednej. Napriek uvedenému nedostatku 
však tento prestupný uzol ponúka vhodnú východiskovú pozíciu pre prehliadku historického centra, 
teda je frekventovane využívaný turistami najmä ako výstupná zastávka. Na význame mu značne 
pridáva aj blízkosť viacerých škôl a kostolov. V prvom rade však zabezpečuje prestup medzi 
nosnými linkami premávajúcimi na všetky smery, vrátane najväčšieho sídliska Petržalka, 
najdôležitejšej železničnej stanice Hlavná stanica, najobývanejšieho študentského mesta Mlyny a i. 
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že ide o jednu z najfrekventovanejších a najvýznamnejších 
zastávok v rámci celej siete MHD, ktorá by mala vykazovať známky najvyššej kvality.  

Skutočnosť je ale značne odlišná. Opakuje sa tu problém z iných prestupných uzlov po celej 
Bratislave, a síce absencia orientačných tabúľ navigujúcich cestujúcu verejnosť ku druhej zastávke, 
príp. turistov do historického centra. Aspoň zastávkový označník spĺňa požadované normy, ke  
obsahuje potrebné informácie a navyše je aj vhodne situovaný. Bezbariérový prístup má len 
zastávka električiek a jej prepojenie so zastávkou autobusov v smere do centra. Znečistený a inak 
znehodnotený podchod je síce vybavený plošinou na prepravu imobilných cestujúcich, no jej 
využívanie je podmienené vybavením si špeciálneho kľúča na magistráte. Takýto stav sa nám 
v prípade prestupné uzla javí ako alarmujúci. V kontraste s tým však vyznievajú výsledky nášho 
dotazníka, kde bolo zastávke udelené výrazne pozitívne hodnotenie vzhľadom na jej prestupné 
možnosti. Možno to zdôvodniť nižším priemerným vekom respondentov, pre ktorých nie je asi 
bezbariérovosť podstatná.  
 Kapacita prístreškov pre cestujúcich dostačuje na Kapucínskej a na Zochovej v smere do 
Petržalky, no na druhej strane cesty je značne poddimenzovaná (2 prístrešky) vzhľadom k  
vyťaženosti zastávky. Je nutné poznamenať, že spomenutý kapacitne postačujúci prístrešok na 
Zochovej už dlhodobo vykazuje neuspokojivý stav, ke  neposkytuje dostatočný počet miest na 
sedenie, má len veľmi slabé osvetlenie a chatrný estetický vzhľad. Celkovo je však tento uzol z 
hľadiska poskytovanej ochrany pred počasím v našom dotazníku hodnotený skôr pozitívne. To sa 
dá povedať aj o okolitom priestore zastávky, ktorý spestruje množstvo vysadenej zelene.  
 V čase nášho prieskumu boli publikované aktuálne informácie v predpísanom rozsahu, 
nechýbalo ani upozornenie na výluku, oznam o zmene označovania lístkov či plánovanom zavedení 

alšej etapy integrovaného systému. Negatívom je len citeľná absencia elektronických tabúľ, 
nakoľko tie klasické sú pri veľkom vyťažení zastávky často zablokované množstvom čakajúcich 
ľudí aj kvôli zlej čitateľnosti. Z alšej vybavenosti chýba primeraný počet košov a lavičiek, naproti 
tomu ponúka dostatok možností nákupu cestovných lístkov v automatoch a novinových stánkoch. 
Celkovú čistotu prestupného uzla z nášho pohľadu hodnotíme stredným stupňom, ke  zanedbaný 
podchod aspoň čiastočne kompenzuje svojim príjemným vzhľadom zastávka Kapucínska 
 V prestupnom uzle Zochova/Kapucínska vidíme veľký priestor na zlepšenie. Prioritne by 
sme navrhovali prestavbu veľkého prístrešku a takisto celkovú modernizáciu podchodu. V rámci 
prípadných úprav by bolo potrebné vziať do úvahy bezprostrednú blízkosť historického centra, aby 
sa závažným spôsobom nenarušila jeho hodnotná architektúra. 

3.4 Hodnotenie zastávok II. triedy 

 Nakoľko túto kategóriu zastupujú mnohé zastávky hlavného mesta, nasledujúce hodnotenie 
je súhrnným pre všetkých 17, ktoré sme navštívili a podrobne zdokumentovali: Astronomická, 
Bajkalská, Blumentál, Dvory, Lafranconi, Letisko, Molecova, Námestie SNP (v opačnom smere 
Kamenné námestie), Nová doba, Rádiová, Saleziáni, Slovenská akadémia vied (SAV), Technopol, 
Zimný štadión, Zlaté piesky, Železničná stanica (ŽST) Petržalka a Lamač. 
 Na zastávkových označníkoch sú uvádzané všetky potrebné informácie, avšak niektoré 
z nich sú vplyvom zanedbanej údržby nečitateľné. Ich lokalizácia je takmer bezproblémová, 
zaznamenali sme iba jeden prípad nevhodného umiestnenia na zastávke Kamenné námestie.   
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Vzhľadom k tomu, že ide o menej významné prestupné uzly, ktoré by mali v prípade viacerých 
druhov MHD umožňovať relatívne jednoduchý prestup (v ideálnom prípade tzv. prestup na hrane - 
zdieľanej nástupnej ploche), predstavujú tieto zastávky dlhodobý problém Bratislavy, ke  hlavne 
väzby medzi koľajovou a nekoľajovou dopravou sú nevyhovujúce (okrem zastávky Blumentál – 
vi  kapitola 4). Dôvodom je skutočnosť, že električkové trate sú zväčša riešené na vlastnom telese 
v osi vozovky. To má potom za následok bežné prebiehanie cestujúcich cez vozovku v snahe 
stihnúť autobusový, resp. električkový spoj (obr.3), ke že podchody a prechody so svetelnou 
signalizáciou rýchly prestup zabezpečiť nedokážu. Množstvo takto zmeškaných spojov má za 
následok znižovanie efektivity MHD, a tým aj jej konkurencieschopnosti voči IAD. Naproti tomu, 
autobusy a trolejbusy využívajú vo väčšine prípadov spoločnú nástupnú hranu. 

Pri celkovom posudzovaní vhodnosti lokalizácie zastávok treba brať do úvahy nielen 
dostupnosť cieľu premiestnenia, ale aj dostupnosť prestupov. V tomto smere udeľujeme 
sledovaným zastávkam skôr pozitíve hodnotenie, pretože veľká väčšina zastávok sa nachádza v 
tesnej blízkosti ich hlavného cieľa premiestnenia (napr. zastávka Technopol situovaná priamo pred 
rovnomennou budovou). Podobný názor zastávajú aj respondenti nášho dotazníka, z ktorých zhruba 
55% uviedlo, že väčšina zastávok (nielen II. triedy) je vhodne situovaná a rýchlo dostupná. Navyše 

alších 29% to tvrdí približne o polovici. Zároveň však vyhodnotili prestupné väzby medzi 
jednotlivými subsystémami MHD priemernou známkou 3, čo ale reflektuje aj rezervy v kvalite 
zastávok I. triedy. Okrem toho sme v rámci nášho prieskumu zistili zásadné nedostatky v napojení 
zastávok na sieť chodníkov (obzvlášť na sídliskách). Vo väčšine prípadov ľudia tento problém 
vyriešili vychodením provizórnych chodníkov, ktoré však počas zimy a daž a neposkytujú 
pohodlný ani bezpečný prechod. Navyše bezbariérový prístup vybudovaný na podstatnej časti 
zastávok len ťažko spĺňa svoj účel vzhľadom na žalostný stav chodníkov.    
 Z hľadiska kapacity prístreškov nemožno hodnotiť zastávky II. triedy pozitívne. Dôvodom 
je v prvom rade fakt, že na niektorých zastávkach prístrešky úplne absentujú (napr. Lafranconi, 
Nová doba, Zlaté piesky, ŽST Petržalka) a v druhom rade, že na viacerých sú kapacitne 
poddimenzované (napr. Blumentál, Molecova, ŽST Lamač). Pozitívom určite nie je ani ich 
estetická stránka, ktorú ilustrujú rozbité sklené výplne, nalepené reklamné plagáty a pod. Nezriedka 
sa k tomu pridáva aj zápach, ktorý od  ich využitia cestujúcich priam odrádza. Uvedené 
nedostatky  môžu byť v najbližších rokoch aspoň sčasti odstránené v aka avizovanej rozsiahlej 
rekonštrukcii električkových tratí (vi  kapitola 4), na ktorých je tento problém najmarkantnejší. 
 Hoci objem informácii bol až na pár výnimiek (Dvory, Rádiová, Zlaté Piesky) v súlade 
s platnými štandardami, problémom zostáva ich časová aktualizácia (na 8 zastávkach). Na 
vykreslenie dôležitosti tohto nedostatku je potrebné uviesť, že v čase vykonávania nášho prieskumu 
vstúpila do platnosti posledná etapa integrovaného dopravného systému, čo sa premietlo do 
viacerých podstatných zmien v prepravnom poriadku a tarife. Absencia týchto nových informácii 
spôsobila obzvlášť v prvých dňoch integrácie značný chaos, ktorému sa s určitosťou dalo predísť. 
Okrem toho mnohé informačné tabule nie sú v želanom stave, čo vyvoláva otázku o kvalite ich 
údržby. Podľa zmluvy je predpísaná minimálna pravidelnosť kontrol zastávok II. triedy 
v mesačnom intervale, čo sa nám však vzhľadom na ich celkový stav zdá neadekvátne. Ostatná 
vybavenosť oficiálne zodpovedá predpísaným normám, v praxi sa ale podľa nášho názoru 
neosvedčuje. Na viacerých zastávkach je automat lokalizovaný mimo nástupišťa. Ešte nelogickejšie 
je umiestnenie odpadkových košov na konštrukciu označníka, ktorý sa miestami nachádza na 
plotom ohraničenom konci nástupnej plochy. O to prekvapujúcejšie sa preto javí relatívna čistota 
dokumentovaných zastávok. [13] 
 Pri našom celkovom hodnotení tak jednoznačne prevážili negatívne skutočnosti nad 
pozitívnymi, čo si vyžaduje potrebu zlepšenia aktuálneho stavu. Pri zveľa ovaní kvality zastávok 
II. triedy by bolo vhodné prioritne sa skoncentrovať na vylepšenie prestupných väzieb a stavu 
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chodníkov. Okrem toho by sme odporúčali výrazne skultivovať priestory zastávok častejšou 
pravidelnou kontrolou a údržbou, ktoré sú však zbytočné bez zintenzívnenia boja proti vandalizmu 
(kamerový systém, spolupráca s políciou, vyššie pokuty, steny z perforovaného plechu namiesto 
skla...). Táto nekalá činnosť je v súčasnosti veľmi rozšírená, ke  sa úplne vynovené zastávky už po 
pár dňoch ocitnú v takmer rovnako nedôstojnom stave, ako predtým. Nemenej dôležitá bude aj 
modernizácia jednotlivých električkových radiál. Návrh prvej z nich je v súčasnosti už k dispozícii 
na pripomienkovanie odbornej aj laickej verejnosti. Za kľúčové považujeme zapracovanie 
prípadných návrhov na zmeny zo strany občianskej iniciatívy Lepšia doprava, ktorej doterajšie 
pripomienky ku starším projektom vnímame ako vysoko odborné a zároveň praktické.   

3.5 Hodnotenie zastávok III. triedy 
 Túto triedu zastávok reprezentuje najpočetnejšia skupina v rámci celého systému MHD 
v Bratislave. Pri jej hodnotení vychádzame z údajov zistených na nasledujúcich zastávkach: Avion 
Shopping Park, Dolné a Horné Krčace, Jána Jonáša - Volkswagen, Komisárky, Kopčany - sídlisko, 
Kremnická, Malá Scéna, Milana Marečka, MiÚ Karlova Ves, Námestie Franza Liszta, Nemocnica 
Podunajské Biskupice, Novoveská, OD Saratov, Park kultúry, Poštová, Shopping Palace, 
Slovnaftská, Štefana Králika, Ulica svornosti, Waitov lom, Zátišie, Závodná a ŽST Podunajské 
Biskupice.  

Podobne ako pri zastávkach II. triedy sme nezistili výrazné nedostatky v zastávkových 
označníkoch, hoci množstvo z nich by nutne potrebovalo výmenu jednotlivých komponentov. 
Problematické je ale skôr priestorové riešenie samotných zastávok (napr. Štefana Králika, Horné 
a Dolné Krčace, Waitov lom), ke  z dôvodu vysokého veku, resp. nenaplnenia ich v minulosti 
očakávaného významu zbytočne zaberajú množstvo priestoru. Zastávky III. triedy neslúžia prioritne 
ako prestupné, preto sme pri nich tento ukazovateľ nehodnotili. Je však nutné podotknúť, že 
niektoré by po určitých úpravách túto funkciu v lokálnom význame mohli spĺňať.  

Tieto zastávky sú často prístupné len doslova zdevastovanými chodníkmi, ktoré tak 
neposkytujú dostatočné pohodlie a bezpečnosť pri chôdzi, zároveň ani bezbariérový prístup pre 
imobilných cestujúcich. Na druhej strane, významná úloha električkového systému ho predurčuje 
k častejšej modernizácii, aj preto niektoré jeho zastávky vykazujú známky o niečo vyššej kvality v 
porovnaní s autobusovými, resp. trolejbusovými. Napríklad aj nedávno zrekonštruované zastávky 
OD Saratov, Pri kríži a Švantnerova vytvárajú cestujúcim dostatočný komfort (čiastočne 
zabetónované zábradlia chrániace pred vodou striekajúcou spod prechádzajúcich áut) a riešia aj 
územie okolo samotných zastávok. Ako negatíva však vnímame chýbajúce osvetlenie a takisto 
prístup na zastávky z oboch strán nástupíšť, čím sa nevyriešil už spomínaný problém prebiehania 
ľudí cez cestu. Napriek tomu modernizované zastávky spĺňajú všetky povinné aj odporúčané 
vybavenia, dokonca nad rámec platných štandardov (elektronický informačný systém). Vzhľadom k 
problémom s prebiehaním ľudí cez koľajisko sú tu postavené zábrany medzi koľajami. (obr.4)  

Lokalizáciu zastávok vnímame v súlade s respondentmi v dotazníku skôr pozitívne. Väčšina 
z nich úspešne plní svoj účel na dochádzku do práce (Jána Jonáša - Volkswagen), do obytných štvrtí 
(Štefana Králika) alebo k službám (Shopping Palace). Podobne pozitívne sa však už nemôžeme 
vyjadriť k prístreškom, ktoré na viacerých dôležitých zastávkach absentujú (napr. Malá scéna, Park 
kultúry, Poštová). Štandardy vybavenosti síce prístrešky priamo nevyžadujú (vi  Tabuľka 1), no 
vzhľadom k ich významu, resp. dennému počtu cestujúcich je vhodné minimálne tieto konkrétne 
zastávky zastrešiť, a tým poskytnúť cestujúcim dostatočnú ochranu pred nepriazňou počasia.  

Počas našej dokumentácie sme nezistili žiadne výrazné  nedostatky v objeme informácii pre 
cestujúcich (až na zastávku Pri kríži). Zastávka Štefana Králika v Devínskej Novej Vsi navyše 
poskytuje aj základné informácie o histórii mestskej časti a rovnako i jej vkusnú ilustráciu. Skôr 
pozitívne sa môžeme vyjadriť aj o čistote na väčšine zastávok, hoci niektoré (napr. Karlova Ves, 
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Kopčianska) sú dozaista slabšie udržiavané. Práve čistota a údržba je pre túto kategóriu kľúčovou 
k zlepšeniu nielen celkového dojmu, ale najmä k zvýšeniu pocitu bezpečnosti a komfortu  pre 
cestujúcich. Zanedbanosť sa odráža aj na zlej čitateľnosti informačných tabúľ. Chýbajúce 
bezbariérové prechody na väčšine dokumentovaných zastávok znamenajú veľkú komplikáciu 
prepravy pre starších a zdravotne ťažko postihnutých občanov.  

Vyváženým hodnotením zastávok III. triedy musíme vyzdvihnúť pomaly sa zlepšujúci stav 
a postupné približovanie sa európskym štandardom. V tomto ohľade bola pre nás pozitívnym 
prekvapením zastávka Ulica svornosti, kde je využitý inovatívny prvok, tzv. kasselský obrubník, 
ktorý svojim špeciálnym profilom umožňuje zastavenie vozidiel v tesnej blízkosti nástupišťa (obr. 
5). Zároveň tu však vnímame aj veľký priestor na zlepšenie. Bezbariérovosť, čistota a hlavne 
funkčnosť zastávok sú úlohy, ktorých vyriešenie môže znamenať jednak zvýšený záujem o verejnú 
dopravu, ako aj skvalitnenie dennej dochádzky pre cestujúcich. Samozrejmosťou by mal byť 
elektronický informačný systém na väčšine najvyužívanejších zastávok tejto kategórie, hoci platné 
štandardy ho dnes len odporúčajú. Ako vzorový príklad môže slúžiť zastávka Avion Shopping Park, 
ktorá je aj s prispením obchodného centra v nadštandardnom stave čo do vybavenosti, kapacity aj 
čistoty. 

3.6 Hodnotenie zastávok IV. triedy 
 Nakoľko zastávky tejto kategórie majú v celomestskom meradle len zanedbateľný význam 
z hľadiska početnosti aj využívania cestujúcimi, nebudeme ich hodnoteniu venovať väčší priestor. 
Náš posudok sa opiera o údaje zistené na zastávkach Agátová, Bory – rázcestie, Čierny les, Deviaty 
mlyn, Dolné koruny, Opletalova, Podkerepušky, Pri krematóriu, Terminál a Vápenka. 
 Až v štyroch prípadoch sme zaznamenali rezervy v čitateľnosti označníkov (hrdza, 
vandalizmus). Hodnotiť lokalizáciu týchto zastávok je vo väčšine prípadov v podstate 
bezpredmetné, ke že sa nachádzajú mimo zastavanej plochy mesta a spravidla obsluhujú veľké 
územia. Niektoré sa však nachádzajú vo významných oddychových či turistických oblastiach, kde 
ich umiestnenie zohráva určitú rolu. Možno sem zaradiť aj zastávku Deviaty mlyn, ktorá je pri 
zohľadnení jej funkcie, t.j. zabezpečiť prístup ku značkovanému turistickému chodníku, vhodne 
umiestnená. Navyše, v jej tesnej blízkosti sú osadené tabule, ktoré poskytujú informácie o okolitých 
turistických možnostiach. Dôležitejšiu funkciu plnia zastávky Dolné koruny a Podkerepušky, ktoré 
sú situované na križovatke hlavnej a vedľajšej cesty vedúcej do odľahlej obytnej zóny. V ich 
prípade by stálo za úvahu presunutie priamo ku zástavbe, pričom túto zachádzku by nevykonávali 
všetky spoje, niektoré by jazdili po pôvodnej trase. Týmto by sa výrazne zlepšila dopravná 
obslužnosť daných oblastí a zároveň znížil počet autami dochádzajúcich ľudí. Pri zastávkach ako 
Bory – rázcestie je potenciál na výrazné zvyšovanie ich významu, a to z dôvodu plánovanej 
rozsiahlej výstavby v ich blízkom okolí, čím sa  jej lokalizácia už dnes javí ako vyhovujúca. 
 Štandard vybavenosti zastávok IV. triedy neukladá povinnosť umiestnenia prístrešku (vi  
tabuľka 1), napriek tomu sa nachádza až na ôsmich z desiatich posudzovaných zastávok. Tento fakt 
vnímame jednoznačne pozitívne, zároveň však registrujeme aj ich nelichotivý celkový stav 
a zanedbanú údržbu, čo je nutné zmeniť k lepšiemu. Ešte negatívnejšie však vyznieva absencia 
vyvýšenej nástupnej plochy až v siedmich prípadoch (obr.6). O plne bezbariérovom prístupe sa dá 
hovoriť len pri dvoch zastávkach (Bory – rázcestie, Pri krematóriu), ostatné majú s okolitou 
infraštruktúrou značné problémy. Do povinnej výbavy okrem označníka patria aj cestovné poriadky 
zastavujúcich liniek, čo bolo splnené vo všetkých prípadoch. Mierne problémy s čitateľnosťou sme 
zaznamenali iba v štyroch prípadoch, čo je vcelku uspokojivý stav. Odpadkové koše patriace len do 
doporučenej výbavy pre túto triedu sú súčasťou iba troch zastávok. Nakoľko ale osadenie košov nie 
je finančne náročné a čistota týchto priestorov je neuspokojivá, bolo by vhodné ho realizovať. [13] 
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 Množstvo zistených nedostatkov v kvalite zastávok IV. triedy neprekvapuje. Aj ke  sa 
nachádzajú mimo záujmu širokej cestujúcej verejnosti, ich zanedbanosť nie je dobrou vizitkou 
Dopravného podniku. Berúc do úvahy postupne sa zvyšujúci význam niektorých z nich, odporúčali 
by sme investovať prostriedky najmä do infraštruktúry a prístreškov. Pri menej významných by 
bolo žiaduce dobudovať podvýšenú nástupnú hranu a sústrediť sa na ich údržbu.   

4 Vízia 

 Po definitívnom zavrhnutí podpovrchového prepravného systému (metra) v Bratislave sa 
pozornosť a úsilie dopravného podniku podporované magistrátom presunuli na otvorený koľajový 
(segregovaný) systém obsluhovaný električkami. Aktuálne finišuje prvá etapa výstavby petržalskej 
radiály (obr.7), v rámci ktorej bol nanovo postavený v minulosti už električkou využívaný Starý 
most ponad Dunaj. (Pôvodná trať viedla až do Viedne, zrušená bola v roku 1938 z dôvodu 

Viedenskej arbitráže.) Mimoúrovňový prejazd ponad diaľnicu a železnicu zabezpečujú dve 
estakády. Na trati boli vybudované štyri nové zastávky, ktoré sú vcelku dobre riešené. Nechýba na 
nich bezbariérový prístup, napojenie na cyklotrasy, elektronický informačný systém či automaty 
umožňujúce platbu kartou. Výstavba by mala kontinuálne pokračovať druhou etapou smerom na 
Janíkov dvor. Okrem toho sa počíta aj s traťou do novovznikajúcej petržalskej štvrti Južné Mesto. 
V aka rekonštrukcii jestvujúcich a budovaniu nových zastávok získa táto MČ kvalitne vybavené a 
plne bezbariérové nástupištia, uplatňujúc platné slovenské i európske štandardy. [2] 

 Veľkou výzvu vedenia dopravného podniku je úprava existujúcich mimoúrovňových 
prechodov na hlavných prestupných uzloch ako Zochova, Patrónka, Hlavná stanica či Hodžovo 
námestie (podkapitola 3.3). Úpravou rozumieme najmä skultúrnenie verejného priestoru 
a zabezpečenie bezbariérového prístupu cestujúcich formou výťahov a šikmých plôch. Na základe 
nášho prieskumu vidíme priestor na zlepšenie aj v oblasti údržby a čistoty zastávok MHD. 
Chýbajúce koše či neudržiavané zastávky odrádzajú najmä cestujúcich, pre ktorých je hromadná 
doprava alternatívou, nie jediným možným riešením. Ilustrovať to možno na zastávke Rádiová 
alebo aj na vyššie spomenutých prestupných uzloch. 
 Prvou integrovanou zastávkou je Blumentál, vybudovaný podľa „viedenského“ typu, pri 
ktorom vyvýšená cesta slúži v čase prejazdu spojov ako nástupište. Napriek počiatočným 
problémom vodičov IAD s adaptáciou si tento typ zastávky našiel uplatnenie. Jeho rozšírenie do 
iných častí mesta má v budúcnosti potenciál. Toto riešenie je možné aplikovať najmä na miestach, 
kde je prestup medzi formami MHD veľmi komplikovaný a znemožňuje tak priamu nadväznosť 
jednotlivých spojov (vi  podkapitola 3.4). Ilustračné príklady predstavujú mnohé zastávky II. triedy 
(napr. Astronomická), kde by bolo možné takouto formou jednoducho prepojiť autobusovú 
a električkovú dopravu. 
 Zastávka Patrónka slúži ako prestupný uzol pre cestujúcich zo severu a severozápadu 
Bratislavy alej do centra alebo smerom na juh. Vo veľkých plánoch socialistického budovania 
mala táto zastávka slúžiť aj ako podzemné obchodné centrum s množstvom služieb. Pre nedostatok 
peňazí sa však vybudovalo iba torzo a dnes sa preto nachádza, podobne ako iný prestupný uzol 
Trnavské mýto, v dezolátnom stave. Chýbajúce prostriedky na rekonštrukciu a najmä vybudovanie 
bezbariérového prístupu znemožňujú komfortnejšie využívanie hromadnej dopravy v tejto časti 
mesta. Z významných zastávok ešte možno spomenúť Autobusovú stanicu, ktorá momentálne čaká 
na sľubovanú rekonštrukciu developerom. 
 Modernizácia električkovej trate smerom na Vajnory prinesie okrem modernizačných 
prvkov samotnej trate i zvýšenie komfortu pri nastupovaní. Počíta sa už s presunutím nástupíšť do 
polohy oproti sebe, samozrejmosťou bude i bezbariérovosť nástupíšť. Rovnako aj prístrešky a dĺžka 
zastávok majú zodpovedať štandardizovaným rozmerom. Pri  rekonštrukcii sa počíta aj 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektri\304\215ka


[13] 

 

s postupným zatrávňovaním časti koľajiska, čo prinesie okrem skultúrnenia prostredia aj zníženú 
hlučnosť v obytných zónach. Podobný scenár bol avizovaný aj na ostatných tratiach. Pri 
rekonštrukcii karloveskej radiály sa okrem bežných modernizačných prvkov bude dbať aj na 
zväčšenie oblúkových polomerov na trati, čo umožní zvýšenie prevádzkovej rýchlosti. Práve rôzne 
rýchlostné obmedzenia sú dnes najväčším problémom na tomto úseku. Modernizácia ružinovskej 
radiály bude spočívať prevažne vo výmene električkového zvršku a spodku, resp. opotrebovaných 
častí koľajiska. V tejto fáze sa rekonštrukcia zastaraných a výstavba nových zastávok realizovať 
nebude. [7, 8] 
 S rozširovaním Bratislavy na sever sa vynorila otázka predĺženia karloveskej radiály až do 
Devínskej novej Vsi a následne do novovznikajúcej MČ Bory. Napriek značnému tlaku developera 
pôsobiaceho v danej lokalite sa síce uvažuje o vybudovaní trate aj týmto smerom, no reálne až 
v strednodobom, resp. dlhodobom horizonte. S rozšírením električkovej siete sa počíta aj smerom 
na mestskú časť Vrakuňa, kde by nahradili nosnú funkciu trolejbusového systému. Hlavnou 
prioritou vo všetkých smeroch je čo najvyššia preferencia električkovej dopravy. V rôznych 
kopcovitých oblastiach, kde je technicky nemožné zaviesť električku, sa plánuje rozširovanie 
trolejbusovej siete.  
 V rámci budovania nosného dopravného systému v hlavnom meste i v celom Bratislavskom 
kraji je naplánované prepájanie zastávok všetkých druhov MHD v čo najefektívnejšom možnom 
variante. Vzhľadom na slabú infraštruktúru a pomalé tempo rekonštrukcie sa väčšia miera 
integrácie v blízkej budúcnosti neočakáva. Mnoho ráz diskutovaná a stále neukončená je aj téma 
železničnej stanice Bratislava - filiálka, ktorá by mohla spolu s alšími stanicami železničnej 
dopravy priniesť do hlavného mesta systém tzv. mestských vlakov po vzore nemeckej S-Bahn. 
S ohľadom na finančnú náročnosť a komplikované pozemkové i majetko-právne vzťahy sa však 
táto varianta čoraz viac vz aľuje. Otázku financovania sa magistrát snaží prioritne riešiť cez 
operačné programy z európskych fondov. Ekonomická sila regiónu je však veľmi limitujúca 
a čerpanie eurofondov značne komplikuje. [11] 

5 Vlastný návrh integrovanej zastávky „tram-train-bus“  
ŽST Nové Mesto 

  V tejto časti našej práce sa venujeme vlastnému návrhu novej integrovanej zastávky v MČ 
Nové Mesto. V lokalite železničnej stanice Nové Mesto a električkového obratiska v jej 
bezprostrednej blízkosti vidíme priestor na vybudovanie nového integrovaného terminálu verejnej 
dopravy. Geografická poloha, blízkosť letiska, veľký počet okolitých administratívnych budov, ale 
aj veľkosť predstaničného priestoru dávajú tejto myšlienke reálne kontúry. Po terénnom zmapovaní 
hodnotíme súčasný stav daného priestoru ako nevyhovujúci. Električkové obratisko je zanedbané 
a samotné zastávky neposkytujú takmer žiadnu ochranu pred počasím či potrebné informácie. 
Interiér železničnej stanice je čiastočne zrekonštruovaný, avšak nedostatočné dopravné a komerčné 
využitie spôsobujú vysokú koncentráciu ľudí bez domova. Priestory pred železničnou stanicou sú 
dnes reálne nevyužívané (obr.8). Autobusová zastávka umiestnená pred vchodom do ŽST je 
obsluhovaná len dvomi linkami autobusovej dopravy. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme 
presvedčení, že práve táto zastávka skrýva nevyužitý potenciál. Riešenie situácie sme načrtli 
v nasledujúcich bodoch. 

1. Od ahčenie cestnej dopravy 
Denná dochádzka ľudí do, resp. von z mesta spočíva najmä na cestnej doprave. Presun 

značnej časti prepravnej práce na železnice, najmä pre dochádzajúcich ľudí z oblasti Žitného 
ostrova, je potrebné zabezpečiť zvýšeným počtom regionálnych a mestských vlakov smerujúcich na 
ŽST Nové Mesto. Jej výhodná lokalita umožňuje rozvoj osobnej koľajovej dopravy v smere do, 
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resp. von z mesta, ale aj smerom na ne aleké letisko. 

                 2. Zlepšenie prestupov 
Zanedbané električkové obratisko je potrebné zrenovovať a presunúť bližšie k budove 

železničnej stanice, do bezprostrednej blízkosti autobusovej zastávky. Nevyužívané územie v okolí 
stanice nám to dovoľuje. Zároveň je nutné vhodným urbanistickým riešením tento priestor zastrešiť, 
pričom finančná náročnosť tejto operácie nemusí byť až taká veľká. Použitím vhodnej strešnej 
konštrukcie je možné pomerne jednoducho zabezpečiť „suchý“ prechod cestujúcich medzi 
jednotlivými formami MHD. 

                 3. Zvýšenie počtu liniek neko ajovej dopravy  
Našou myšlienkou síce nie je podpora cestnej dopravy v meste, no nárast počtu cestujúcich 

autobusovou dopravou z okolia na zastávku ŽST Nové Mesto zvýši jej význam z hľadiska 
prestupnosti. Ne aleké letisko M.R.Štefánika (asi 10 minút cesty autobusom) vytvára dôležitý 
predpoklad rozvoja verejnej dopravy. Dôležité však je, aby zastávka ŽST Nové Mesto bola zároveň 
aj ich konečnou zastávkou a mohla tak priamo nadväzovať na vlakovú a električkovú dopravu. Ako 
jedno z možných konkrétnych riešení sa črtá predĺženie nosnej linky 98 vychádzajúcej z Petržalky, 
ktorá túto zastávku v súčasnosti obchádza a končí v jej susedstve. Finančne náročnejšie, avšak pre 
riešenie dopravnej situácie v meste omnoho efektívnejšie riešenie, vidíme v predĺžení trolejbusovej 
trate od Zimného štadióna. V aka nemu by Nové Mesto získalo chýbajúce priame spojenie 
s autobusovou stanicou Mlynské Nivy, čo by takmer určite spôsobilo masívny nárast cestujúcich.    

       4. Vybudovanie parkoviska P+R 
Táto forma parkovísk („zaparkuj a cho  MHD“) na území Bratislavy dlhodobo absentuje. 

Jej vybudovanie je však nevyhnutnou podmienkou pre zvýšenie počtu cestujúcich verejnou 
dopravou. Výstavbou parkovacieho domu alebo podzemných stojísk by sa zvýšil komfort 
prestupujúcich medzi IAD a MHD. Vybudovanie tohto parkoviska môže rovnako pomôcť aj 
okolitým administratívnym budovám. Tie sú odkázané na vlastné parkovacie plochy a v čase 
dopravných špičiek tu vznikajú rôzne kolízne situácie, ktoré zahusťujú premávku v lokalite. 

 
Predpokladané náklady: 

Finančné pokrytie nášho návrhu by bolo možné zabezpečiť proporčným, etapovým 
financovaním z európskych fondov a mestského rozpočtu. Z nášho konkrétneho návrhu (obr.9) je v 
prvej fáze potrebné presunúť električkové obratisko do priestoru pred stanicu. Táto operácia sa nám 
javí finančne najnáročnejšia. alšou predpokladanou položkou je plošné zastrešenie už zjednotenej 
zastávky električky a autobusu ako aj celkové povrchové úpravy. Použitie vhodných materiálov 
môže dopady na celkový rozpočet zmierniť, pričom ten by v prvej etape nemal prekročiť hodnotu 
10 miliónov eur. Zvyšné investície (vrátane parkoviska) je nutné presunúť do druhej etapy výstavby 
a ich veľkosť tak bude závisieť aj na reálnom záujme cestujúcich o tento terminál. 

Súhrn: 
Realizáciou uvedených bodov by mohol z tejto dnes nie príliš exponovanej zastávky 

vzniknúť výrazný dopravný a prestupný uzol verejnej dopravy. Predpokladáme, že popísané 
zintenzívnenie MHD by výrazne odľahčilo severovýchodnú a východnú časť mesta od dopravných 
kongescií a zároveň zrýchlilo dennú dochádzku ľudí z centra do okolia.  
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6 Záver 
Cieľom našej práce bolo vytvoriť ucelený posudok aktuálneho stavu kvality zastávok MHD 

v Bratislave. Podrobná dokumentácia nám odhalila množstvo nedostatkov, ktoré sme sa snažili 
uviesť a pri tých vážnejších aj navrhnúť konkrétne riešenie na ich odstránenie. Pri zohľadnení 
všetkých kladov aj záporov je nutné vysloviť konštatovanie, že kvalita zastávok nezodpovedá 
úrovni hlavného mesta krajiny, ktorá bude v budúcom roku predsedajúcou krajinou Európskej únie. 
S našim názorom sa stotožňujú aj respondenti nášho dotazníka, ke  vyše ½ z nich udelila 
zastávkam  celkovú známku 3 a alšia  dokonca až známku 4. Pre vylepšenie celkového pohľadu 
na MHD v Bratislave by sme odporúčali prioritne sa koncentrovať na vylepšenie zastávok I. a II. 
triedy, ktoré majú jednoznačne najširšie využitie. Veľký potenciál vidíme najmä v prípadnej 
realizácii nami vytvoreného návrhu integrovanej zastávky ŽST Nové Mesto (vi  kapitola 5). Tu je 
však nutné podotknúť, že kvalitné zastávky nezaručujú automaticky aj kvalitnú MHD ako celok. 
Preto je potrebné zároveň pracovať aj na efektivite, spoľahlivosti, dostupnosti, nadväznosti 
a alších rozhodujúcich kritériách, ktoré najviac ovplyvňujú konkurencieschopnosť MHD voči 
IAD.  
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Prílohy 

Tabuľka 1: Minimálne vybavenie zastávok MHD  
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I. X X X X X X X X X (X) 

II. X X X X X X X X (X)  

III. X X (X) (X) (X) X (X) (X) (X)  

IV. X X    (X)     

X – povi é vybave ie ( usí spĺňať každá zastávka zaradená do IDS BK do roku 2017) 

(X) – doporuče é vybave ie 

Zdroj: [12] 

 

 
 Obr.1: Mapa zastávok zahrnutých do hodnotenia  

 

 

 

 

               -   zastávka I. triedy 

 

       -   zastávka II. triedy 

  

                                 -   zastávka III. triedy 

 

              -   zastávka IV. triedy 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Google Maps (upravené autormi) 
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  Obr.2: Nedostatočná ochrana pred počasím na Hlavnej stanici 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                   Zdroj: Archív autorov 
 

     Obr.3: Nevyhovujúce prestupné väzby na zastávke Molecova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Zdroj: Archív autorov 

                             Obr.4: Modernizovaná zastávka Švantnerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Zdroj: Archív autorov 
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                            Obr.5: Zastávka Ulica svornosti s kasselským obrubníkom 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Zdroj: [4] 

    Obr.6: Chýbajúca vyvýšená nástupná plocha na zastávke Terminál 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Zdroj: Archív autorov 

                            Obr.7: Novovybudovaná trať  a zastávka v Petržalke 
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Obr.8: Súčasný vzhľad predstaničného priestoru ŽST Nové Mesto (zastávka električiek mimo záber) 

Zdroj: Archív autorov 

 

Obr.9: Ilustračný návrh prvej etapy projektu zastávky „tram-train-bus“ ŽST Nové Mesto 

Zdroj: Práca autorov 


