
TECHNICKÉ PODMIENKY DPMŽ 
K REKONŠTRUKCII ZASTÁVOK MHD  

 
 
 

1. ZASTÁVKOVÝ PRÍSTREŠOK 
 
 
VITRÍNA  

- vývesná kapacita vitríny musí byť 25 x A4 vo zvislom formáte (viditeľná časť s rozmermi 1140 x 1480 
mm – viď Príloha č. 2), 

- kovová konštrukcia s prednou otváracou sklenou výplňou, 
- plne uzamykateľná s typom zámku SISO D20 (použitým v nových 25 vitrínach na 

novozrekonštruovaných zastávkach), 
- osvetlená LED svietidlami s teplotou svetla 4 000 K, 
- vitrína musí byť umiestnená výhradne na pravej strane prístrešku. 

 
 

2. ZASTÁVKOVÝ OZNAČNÍK 
 

- DPMŽ určí zoznam zastávok, na ktorých bude zastávkový označník osadený na samonosnom stĺpe 
alebo na stĺpe trakčného vedenia, 

- výška spodnej hrany zastávkového označníka musí byť min. 2 100 mm, 
- dopravná značka II 7a a II 7b tvoriaca zastávkový označník musí mať rozmery 1 120 x 1 460 mm, 
- DPMŽ určí zoznam zastávok, ktorých zastávkový označník bude vybavený kliprámom s rozmermi 

viditeľnej časti 400 x 580 mm, 
- DPMŽ určí grafický manuál označníka (viď Príloha č. 3). 

 
  



 
Príloha č. 1 – Zastávková vývesná vitrína 
 
 

  



Príloha č. 2 – Zastávkový označník 
 
 

Grafický manuál k označovaniu zastávok 
 
Biely podklad rozdelený na tri polia (riadky) modrým pruhom. Vždy v prípade stálej zastávky: 

§ horný riadok „názov zastávky“ zarovnaný na stred, 
§ prostredný riadok čísla trolejbusových liniek (alebo autobusových ak danú zastávku trolejbusy 

neobsluhujú) zastavujúcich na zastávke zarovnané vľavo a nočná linka zarovnaná vpravo 
§ spodný riadok čísla autobusových liniek zarovnané vľavo. 

V prípade zastávky na znamenie: 
§ horný riadok „názov zastávky“ zarovnaný na stred, 
§ prostredný riadok „zastávka na znamenie“ na modrom podklade, 
§ spodný riadok čísla trolejbusových a autobusových liniek za sebou od najnižšieho čísla zarovnané vľavo.  

 
Farby:  
Rámik autobus: 
svetločervená:   R248-G78-B35  
tmavočervená:  R147-G33-B4 
číslo linky biela:   R255-G255-B255 
Rámik trolejbus: 
svetlozelená:   R90-G240-B96 
tmavozelená:  R0-G96-B0 
číslo linky biela:  R255-G255-B255 
Rámik nočná linka: 
čierna:    R0-G0-B0 
Číslo linky žltá:  R255-G255-B0 
Názov zastávky:  
Písmo modrá   R0-G91-B140 
Podklad biela:  R255-G255-B255 
Zastávka na znamenie: 
Písmo biela:   R255-G255-B255 
Podklad modrá:  R0-G91-B140 
 
Font: 
Font písma čísel liniek:  Switzerland Condensed Bold 
Font písma názvu zastávky:  Switzerland Condensed 
„palec“ na znamenie:  Wingdigns (kód znaku: 0x43) 
 
Rozmery: 
Bežný riadok:   10 cm (ak sú 3 riadky, tak každý z riadkov po 10 cm = spolu 30 cm) 
hranicu riadku zvýrazniť  modrým pruhom hrúbky 0,2 cm (osovo 0,1 cm do horného, aj spodného riadku) 
Rámik s číslom linky:   8x8 cm (svetlá obruba do vnútra rámika 0,5 cm po obvode) 
Polomer zaoblenia rámika:  1,3 cm 
Výška písma v rámiku: 5 cm 
Výška písma v názve zastávky: 
 Štandardné:  5 cm 
 Zmenšené:  3,5 cm (len pre zastávky, kde dĺžka názvu neumožňuje použiť 5 cm)  
Výška písma „Zastávka na znamenie C“: 3,5 cm 
obdĺžnik „Zastávka na znamenie C“ oddeliť od hranice riadkov bielym pruhom hrúbky 0,5 cm 
 
 
 



 


