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„Autobusový terminál“ - ako to má fungovať.

V tomto  článku  sa  venujem  tomu,  ako  má  vlastne  navrhovaný  „autobusový  terminál“
fungovať. Teda tá časť stavby ktorú možno považovať za autobusový terminál a ktorá bude stále
prístupná pre cestujúcich. 

Z hore uvedeného pohľadu sa „autobusový terminál“ scvrkáva na „autobusovú halu“. Len
tento priestor bude pre cestujúcich stále prístupný.  Ak by táto stavba už stála tak nie len v noci, ale
ani na blížiacu sa Veľkonočnú nedeľu by sa cestujúci nikam inam nedostali. Keďže v tento deň
budú všetky obchody a nákupné centrá zatvorené.

Na výkrese nižšie je „autobusová hala prekreslená tak, ako je navrhnutá.

„AUTOBUSOVÁ HALA“ TAK AKO JE NAVRHNUTÁ S VKRESLENÝMI AUTOBUSMI DLHÝMI 12 METROV.              
1, 2, 3, 4, zastávky autobusov 5 – vjazd do haly, 6 – výjazd z haly, 7 – vstup od zastávok MHD, 8 – vstup od železničnej stani- 
ce, 9 – vjazd do podzemia, X – vstup do nákupného centra

Na výkrese  vyššie  je  plocha  „autobusovej  haly“  farebne  rozdelená  na  dve  časti.  Šedou
farbou je vyznačený priestor voľne prístupný pre cestujúcich v čase, keď bude nákupné centrum
uzatvorené. Teta mimo otváracie hodiny. (pravdepodobne od 22:00 do 8:00 ráno) Bledo šedou je
vyšrafovaný priestor nákupného centra ktoré bude mimo predajné hodiny uzatvorené. Ostatná časť
„autobusovej haly“ je určená pre pohyb autobusov a je od priestoru v ktorom sa budú pohybovať
cestujúci oddelená sklenenou stenou so vstupmi k autobusom. V „autobusovej hale“ sú zakreslené
autobusy dĺžky 12 metrov.

Ako to má fungovať.
Všetky autobusy prímestskej, medzimestskej a diaľkovej hromadnej dopravy prichádzajú do

„autobusovej haly“ vjazdom označeným na výkrese číslom „5“. Zastavia hneď za vstupom kde je
navrhnuté výstupisko. (označené č. 1) Je tu priestor pre dva autobusy dlhé 12 metrov. Tu vystúpia
cestujúci  pre  ktorých  je  Trenčín  cieľovou  alebo  prestupnou  zastávkou.  Cestujúci  odchádzajú
smerom vyznačeným červenou farbou.

Po  vystúpení  cestujúcich  sa  autobus  posunie  na  niektorú  zo  zastávok  určených  na
nastupovanie. Cestujúci prichádzajú na zastávky trasou označenou na výkrese zelenou farbou.

Na nastupovanie cestujúcich sú určené zastávky označených číslom „2“, „3“ a „4“. Prvých 5
zastávok  (č.  2)  je  plnohodnotných  v  zmysle  toho,  že  je  na  nich  možné  nastupovať  všetkými
dverami. Je na nich možné nastúpiť do autobusu aj s detským košíkom alebo na invalidnom vozíku
(ak je k tomu autobus prispôsobený). 

Zastávky  označené  číslom  „4“  sú  takisto  určené  na  nastupovanie,  ale  na  rozdiel  od
predchádzajúcich zastávok je tu možné nastupovať len prednými dverami. Stredné a zadné dvere sú



pre cestujúcich neprístupné. Takýchto zastávok je tu navrhnutých 15. Ak bude chcieť do autobusu
ktorý má zastávku práve tu nastúpiť napríklad matka s kočíkom bude to musieť oznámiť šoférovi a
presunúť sa  k  zastávke označenej  číslom „3“.  Jej  autobus,  po  nastúpení  ostatných  cestujúcich,
vycúva zo zastávky č. „4“ a presunie sa na zastávku č. „3“. Tu bude môcť nastúpiť cestujúca s
detským kočíkom. Autobus následne vycúva zo zastávky č. 3 a opustí „autobusovú halu“ výjazdom
označeným  číslom  „6“.  Prejazd  takéhoto  autobusu  „autobusovou  halou“  je  vyznačená  na
nasledujúcom výkrese modrou čiarou. Na môj vkus je to zbytočne komplikované. Takýto autobus
bude musieť v hale 3x zastaviť a 2x cúvať namiesto toho, aby ňou len plynule prešiel. Zaujímavý
by bol názor vodičov autobusov na takéto riešenie.

PREJAZD AUTOBUSU „AUTOBUSOVOU HALOU“ (modrá čiara)

Ako vidno  z výkresu vyššie autobus bude v takomto prípade musieť 2x cúvať.  
Takto to  bude v prípade,  že budú všetky autobusy v 12 metrové.  Veľkým a zbytočným

problémom by to bolo ak by boli autobusy 15 metrové. A aj dnes do Trenčína prichádzajú takto dlhé
autobusy.

Ako by to vyzeralo, ak by boli všetky autobusy dlhé 15 metrov je na nasledovnom výkrese.

TÁ ISTÁ „AUTOBUSOVÁ HALA S AUTOBUSMI DLHÝMI 15 METROV.  

Na výkrese vyššie som do navrhovanej autobusovej haly nakreslil autobusy dlhé 15 metrov.
Ako na výkrese vidno ulička medzi stojacími autobusmi sa zúžila na cca 5,5 metra. Prejazd takto
zaplnenou halou je takmer nemožný. (ak nemajú autobusy cúvať na 2-3 krát,)



Taktiež vjazd do „autobusovej haly“ by bol už dvomi stojacimi 15 metrovímy autobusmi
zablokovaný. Týmto vjazdom sa totiž vchádza a vychádza aj do a z podzemia. (č. 9) Naviac, v čase
rannej  dopravnej  špičky  sem  podľa  platných  cestovných  poriadkov  prichádza  o  5:20  naraz  6
autobusov a hneď za nimi o 5:22 ďalšie 2 autobusy a potom každú minútu ďalšie a ďalšie autobusy.
Tých prvých 6 autobusov (a nemusia byť ani 15 metrové) upchá vjazd do „autobusovej haly“ a za
nimi sa začnú kopiť ďalšie autobusy. To je jeden z problémov tejto koncepcie. 

Ďalším problémom ktorý som už naznačil je minimálna schopnosť tohto konceptu reagovať
na akékoľvek zmeny ktoré môžu v budúcnosti prísť. Už len predĺženie autobusov bude veľkým
problémom. Navrhnutá „autobusová hala“ nezvládne ani prípadný nárast  počtu liniek a na nich
jazdiacich autobusov. Stavba je navrhnutá na súčasný stav bez možnosti jej rozšírenia. A aj tento
návrh obsahuje len 5 plnohodnotných nástupíšť, čo je podstatne menej ako dnes, keď sú všetky
nástupištia  plnohodnotné  a  je  ich  tu  dnes  20  a  v  prípade  potreby je  možné  zriadiť  ďalšie  pre
akékoľvek autobusy. 12 metrové, 15 metrové, kĺbové alebo akékoľvek iné ktoré prinesie vývoj v
tejto oblasti. A toto by mal umožňovať aj novonavrhovaný „autobusový terminál“.

V dobe,  keď  technologický pokrok  postupuje  doteraz  nevídaným tempom,  v  dobe  keď
hľadáme spôsob ako znížiť dopravné zaťaženie miesť a jednou z ciest je aj  posilnenie verejnej
dopravy na úkor individuálnej, v dobe keď viaceré mestá pristupujú k mestskej hromadnej doprave
zadarmo  a  tým  pádom  k  jej  posilneniu,  tak  v  tejto  dobe  mesto  Trenčín  pripravuje  výstavbu
„autobusového  terminálu“  ktorý  nebude  schopný  reagovať  na  prichádzajúce  zmeny  a  budúce
potreby. Pri tom, táto stavba tu nebude len pár rokov, ale pár desaťročí a podla toho by mala byť aj
riešená. Mala by to byť maximálne flexibilná schopná reagovať na každú zmenu. Namiesto toho
mesto  pripravuje  nehybný  kolos  ktorý  skolabuje  už  pri  prípadnom  prechode  na  15  metrové
autobusy.  Kolos ktorý zaberá celý možný priestor bez akejkoľvek priestorovej rezervy. Kolos ktorý
skomplikuje dopravu v predstaničnom priestore a nič do budúcna neponúka. 
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