
Opis peších prístupových trás k vstupnej bráne č. 3 – režim OTP 

Pútnici prichádzajúci do sektora OTP (očkovaní, testovaní, prekonali) majú vyhradený vstup č. 3 
určený len pre OTP (účastníci zaregistrovaní v režime OTP). Z dôvodu epidemiologických opatrení 
nemôžu prechádzať cez vstupy č. 1 a č. 2. 

Pravidelná a posilnená doprava (autobusy/vlaky)  

Pešia trasa pre pútnikov k vstupu č. 3 prichádzajúcich z hlavnej železničnej stanice (Prešov) a 
autobusovej stanice je vedená po chodníkoch pre peších po Masarykovej ul., cez Partizánsku ul. 
a Pavlovičovo nám., Zápotockého ul., okolo železničnej zastávky Prešov-mesto, Požiarnickú ul. a cez 
most ponad rieku Torysa a následne po cyklistickom chodníku popri Toryse. Dostupnosť peši 40 min. 
(Trasa TU). Zo železničnej zastávky Prešov-mesto je pešia trasa k vstupu č. 3 vedená po Požiarnickej 
ul. cez most ponad rieku Torysa a následne po cyklistickom chodníku popri Toryse. Dostupnosť 15 
min. peši. (Trasa TU). 

Zájazdové autobusy s pútnikmi  

Na Hlavnú ul. bude 14.09.2021 umožnený vjazd aj autobusom SAD a zájazdovým autobusom s 
pútnikmi. Pre autobusy je v centre Prešova zabezpečených deväť parkovísk.  

Ďalšie parkovanie prázdnych autobusov bez miesteniek bude pripravené na diaľnici D1 – úsek Prešov 
Juh (od Košíc). Pútnici z týchto autobusov zo všetkých smerov predtým vystúpia na Masarykovej ul.. 
Pešia trasa je vedená po chodníkoch po Masarykovej ul., cez Partizánsku ul. a Pavlovičovo nám., 
Zápotockého ul., okolo železničnej zastávky Prešov-mesto, po Požiarnickej ul. cez most ponad rieku 
Torysa a následne po cyklistickom chodníku popri Toryse. Dostupnosť peši 40 min. (Trasa TU).  

Po skončení slávnosti a podľa pokynov organizátorov o približne 13:30 hod. budú tieto autobusy 
pristavené na Pražskej ul., čo je 3 min. peši od miesta slávenia.  

OSOBNÁ DOPRAVA 
Záchytné parkoviská so zabezpečenou BEZPLATNOU KYVADLOVOU DOPRAVOU budú pripravené na 
diaľnici D1 – úsek Prešov-Juh (od Košíc) s označením P-DIAĽNICA KE, na diaľnici D1 – úsek Prešov-
Západ (od Popradu) s označením P-DIAĽNICA PP, vo Veľkom Šariši (P14-AUTO, P15-AUTO) a v Malom 
Šariši (P11-AUTO). Z týchto bude premávať kyvadlová doprava na zastávku Prešovská univerzita na 
Ul. 17. novembra od 00:00 do 07:30 hod. Pešia trasa je vedená po Ul. 17. Novembra, po Požiarnickej 
ul. cez most ponad rieku Torysa a následne po cyklistickom chodníku popri Toryse. (Trasa TU.) 
Dostupnosť 20 min. peši. Vstup cez brány do areálu slávenia bude možný iba do 08:00 hod.!  

Po skončení slávnosti bude KYVADLOVÁ DOPRAVA zo zastávky Prešovská univerzita premávať späť 
na parkoviská. Na diaľnicu D1 – úsek Prešov-Juh (od Košíc) s označením autobusov P-DIAĽNICA KE, na 
diaľnicu D1 – úsek Prešov-Západ (od Popradu) s označením autobusov P-DIAĽNICA PP a do Malého a 
Veľkého Šariša s označením autobusov P-SARIS od približne 13:30 hod. podľa potreby a pokynov 
organizátorov.  

V Prešove budú z každého smeru zabezpečené ďalšie záchytné parkoviská pre osobné autá. Zo 
všetkých parkovísk v meste bude premávať BEZPLATNÁ MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA. Výstupná 
zastávka je Čierny most, pešia dostupnosť 33 min. (Trasa TU.)  

Z tohto dôvodu bola vypracovaná Organizácia premávky MHD a Mimoriadny CP vybraných liniek 
MHD. 

Všetky parkoviská, okrem podzemného parkoviska OC Novum Prešov, sú BEZPLATNÉ.  
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