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Terminál a Južná Amerika

Na stretnutí  s  občanmi  Trenčína  ako  aj  na  spomínanej  Zákrute  v  Slovenskom rozhlase
zástupca investora vyslovil svoju predstavu o autobusovej stanici ako o termináli. Ako sa zástupca
investora vyjadril, nemajú žiadny konkrétny vzor v žiadnom existujúcom autobusovom termináli.
Len sa inšpirovali autobusovými terminálmi v Južnej Amerike.

Tak ako to v tej Južnej Amerika vyzerá? 
Na našich potulkách svetom sme s manželkou prešli 9 juhoamerických štátov. Celú cestu

sme  absolvovali  miestnou  autobusovou  dopravou.  Tak  som  mal  možnosť  vidieť  okolo  28
autobusových staníc. Niektoré možno nazvať aj terminálmi.  

Južná  Amerika  je  charakteristická  málo  rozvinutou  železničnou  sieťou.  Preto  je  tam
autobusová doprava najviac využívaným spôsobom prepravy osôb. Na druhom mieste je letecká
doprava. Letiská a autobusové stanice, alebo autobusové termináli sú väčšinou neďaleko od seba.

Ako  príklad  Autobusového  terminálu  som  vybral  terminál  z  najväčšieho  Ekvádorskom
meste Guayaquil. Guayaquil je námorným prístavom a turisticky vyhľadávanou destináciou. Je to
jedno z miest z ktorého sa turisti prepravujú na Galapágy.

Aj tu je letisko a autobusový terminál blízko pri sebe. 

AUTOBUSOVÝ TERMINÁL V GUAYAQUIL V EKVÁDORE. (letisko je v ľavo dole)                        (všetky foto - GOOGLE)

Tento autobusový terminál som vybral preto, lebo na ňom sa dajú jasne formulovať princípy,



ktorými sa v Južnej Amerika riadia pri budovaní autobusových terminálov.
Čo to teda juhoamerický autobusový terminál je?
Terminál je spravidla budova s jednoduchou dispozíciou pretiahnutého tvaru. Pozdĺžne je 

rozdelená na dve funkčné zóny. 
Jedna zóna je určená pre čakajúcich cestujúcich. K tomu je prispôsobené aj jej vybavenie.

Sú tam stravovacie zariadenia, obchodíky so suvenírmi (ale nie len s nimi), čakárne pre detí a matky
s deťmi, kaviarničky, informačné kancelárie a samozrejme bohato dimenzované sociálne zariadenia.

Druhú zónu tvoria autobusové nástupištia.
K autobusovému terminálu patria aj parkoviská pre taxíky a osobné autá.

Hala  tohto  terminálu  je  dlhá  približne  230  metrov.  Pri  tom  je  dvojpodlažná,  včítane
autobusových nástupíšť. 

Vnútorné priestory terminálu pripomínajú nákupné centrá ako ich poznáme aj u nás. Len
priestory sú usporiadané tak, aby sa cestujúci (lebo o neho v prvom rade ide) v každom okamihu
vedel zorientovať kde sú nástupištia.

Na posledných dvoch obrázkoch vidno prepojenie oboch častí. Priestorov pre cestujúcich a
priestorov nástupíšť.  Medzi týmito dvomi priestormi je stena s vysokým podielom presklenia plná



dvojkrídlových  dverí.  Oba priestory sú  tak  opticky (cez  sklo)  ako aj  fyzicky (cez  presklenené
zasúvacie dvere) prepojené do jedného celku. 

Na poslednom obrázku vidno štandardné plnohodnotné riešenie nástupíšť pri šikmom stáni
autobusov. Pri tom za plnohodnotné nástupisko možno považovať len to, pri ktorom majú cestujúci
možnosť z  autobusu vystupovať všetkými dvermi,  Teda aj  zadnými.  A to aj  v prípade,  keď sú
obsadené autobusmi aj susediace nástupištia.

 Upozorňujem na tento detail preto, lebo sa k nemu vrátim v nasledujúcom článku.

V nasledujúcom článku sa vrátim k navrhovanému „autobusovému terminálu“ v Trenčíne.
Podrobnejšie sa pozriem na jeho dispozičné a funkčné riešenie. 
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