
Nový vizuál informácií na 
zastávkach

Cestovné poriadky, oznamy, mapy a schémy



Schéma denných 
liniek DPB

Mapa okolia 
zastávky

Informácie o DPB a 
IDS BK

Oznamy alebo 
kampane

Ceny cestovných 
lístkov

Cestovný poriadok

Kalendár prevádzky



Označenie 
trakcie

Číslo linky
(nosné = farebné)

Parametre linky 
(nízkopodlažná, 
výluka a pod.)

Zastávky väčším 
písmom, 

zvýraznené 
najdôležitejšie

Všeobecne 
zrozumiteľné 

symboly

Odchody väčším 
písmom

Výrazný cieľ linky

Logá DPB a IDS BK

Platnosť a kontakt 
na DPB

Poznámky v 
slovenčine a 

angličtine

Podfarbené režimy 
prevádzky podľa 

kalendára



Formát pre linky 
s malým počtom 

odchodov



Združený cestovný 
poriadok pre linky 
idúce spoločnou 

trasou



Výrazný 
nadpis

Výrazné rámovanie 
upúta pozornosť

Jasne označené 
linky na rýchlu 

orientáciu

Mapka

Platnosť 
oznamu



Nová 
schéma 

liniek

Všetky linky a 
zastávky

Nosné linky 
farebne



Zobrazenie okolitých 
zastávok

Označenie 
dôležitých 
objektov

Zvýraznenie pešej 
dostupnosti okolia 

zastávky do 5 resp. 10 
minút

Zobrazenie polohy 
aktuálnej zastávky

Mapa okolia zastávky 
s linkami



Kalendár prevádzky, v ktorom farby dní korešpondujú 
s farbami príslušných stĺpcov v cestovnom poriadku.

Napríklad ak je aktuálny deň označený tmavou 
farbou, premáva sa podľa odchodov uvedených v 

cestovnom poriadku v tmavom stĺpci.



Zlepšenia

• jednotné rozloženie prvkov (číslo linky, stĺpce s odchodmi, zastávky) pre všetky typy cestovných poriadkov

• čitateľnejšie (väčšie písmo, väčšie rozostupy)

• čistý a prehľadný dizajn („menej je niekedy viac“)
• zobrazené len potrebné informácie
• zvýraznené len najdôležitejšie informácie

• použitie všeobecne zrozumiteľných piktogramov

• farebné zvýraznenie výlukových cestovných poriadkov

• farebné zvýraznenie nosných liniek

• združené cestovné poriadky pre linky jazdiace rovnakým smerom

• dvojjazyčné: slovenčina a angličtina

• jedna kvalitná schéma liniek miesto troch menej kvalitných

• prehľadné a cielené informácie pre cestujúcich

• kombinácia francúzskeho zmyslu pre dizajn, nemeckej presnosti, britských štandardov a slovenských 
zvyklostí



Fakty

• Návrhom predchádzala rozsiahla analýza materiálov zo Slovenska aj zahraničia. 
Len v prípade cestovných poriadkov bolo vyhodnotených 362 cestovných 
poriadkov zo 179 miest 37 krajín Európy, Ameriky a Ázie. Návrh teda zohľadnil 
najlepšie skúsenosti.

• Modernizácia informácií pre cestujúcich bude postupná, pričom v prvej etape 
budú informácie umiestňované na tie zastávky, kde priestor vo vitrínach bude 
vyhovovať novým väčším cestovným poriadkom.

• Ďalšie etapy si vyžiadajú výmenu niektorých vývesných plôch za modernejšie.

• Nový vizuál zastávkových informácií pre DPB spracovala od decembra 2017 
spoločnosť TechTrend, s. r. o. s expertmi, ktorí sa oblasti informovania cestujúcich 
venujú dlhodobo. V roku 2010 realizovali modernizáciu zastávkových informácií v 
Košiciach, pričom pre Bratislavu pripravujú vybrané schémy liniek MHD od roku 
2007.


