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Terminál – ako teda ďalej? 2. časť.

V  predchádzajúcom  príspevku  som  formuloval  základnú  otázku:  Čo  potrebujeme  v
ptredstaničnom priestore?  Terminál  integrovanej  dopravy (autobusový  terminál)  alebo  nákupné
centrum typu LAUGARICUO alebo MAX?

Nemôžem odpovedať za všetkých. Môžem ale vychádzať z ohlasov ktoré som dostával a
stále dostávam na svoje články o „Autobusovom termináli“, z osobných rozhovorov s obyvateľmi
Trenčína a v neposlednom rade aj zo svojho poznania tejto problematiky. 

Ohlasy na moje články sú rôzne. Súhlasné, polemické a samozrejme sa nájdu aj nesúhlasné.
Jedno ale majú spoločné. Všetky, skutočne všetky bez výnimky zdôrazňujú, že v predstaničnom
priestore potrebujeme predovšetkým vyriešiť neutešený stav autobusových zastávok. To, za čo sa
môžeme pred návštevníkmi Trenčína v prvom rade hanbiť je stav „vstupnej brány“ do mesta, Stav
autobusovej a železničnej stanice. Môžeme sa hanbiť za predstaničný priestor. Môžeme sa hanbiť za
prvý dojem ktorým víta mesto Trenčín svojich návštevníkov. A toto treba čo najskôr zmeniť.

Mne z toho vychádza,  že  v predstaničnom priestore  potrebujeme skôr  nový autobusový
terminál než nákupné centrum. Ale aký? Čo všetko má obsahovať? Aký má byť?  Kde má byť?

Najprv trochu teórie.

Čo všetko má terminál obsahovať ?

Čo všetko má terminál obsahovať závisí od jeho rozsahu, dôležitosti aký má v dopravnej
sieti a v neposlednom rade od finančných možností jeho investora. A tým môže byť mesto alebo aj
iná právnická osoba. Z tohto pohľadu možno vybavenosť terminálu rozdeliť podla dôležitosti do
viacerých skupín. Od skupiny tvoriacej nepostrádateľnú vybavenost terminálu až po nadštandard. V
nasledujúcom zozname  som sa  pokúsil  vybavenosť  terminálu  rozdeliť  do  takýchto  skupín.  Sú
zoradené podla dôležitosti. Od tých, ktoré by nemali v žiadnom prípade chýbať až po tie doplnkové,
nadštandardné.

Skupina A
Tieto funkcie by mal obsahovať aj ten najjednoduchší a najlacnejší dopravný terminál ak ho

chceme za terminál považovať.
• Centrálna hala z ktorej sú prístupné všetky služby pre cestujúcich.
• Priestory pre každého prevádzkovateľa  dopravných služieb.  Predaj  lístkov a  informácie.

(ako v letiskových termináloch)
• Centrálny informačný bod.
• Čakáreň pre cestujúcich.
• Sociálne zariadenie pre cestujúcich.
• Úschovňa batožín.
• Zázemie terminálu. Priestory pre zamestnancov a vodičov.

Skupina B
Do tejto skupiny patria doplnkové služby pre cestujúcich. Dá sa síce cestovať aj bez nich,

ale aspoň niektoré z týchto služieb by nemali chýbať ani v tých menších termináloch.

• Rýchle občerstvenie.
• Kaviareň / cukráreň.
• Doplnkový tovar, suveníry.
• Noviny, tabakové výrobky.

Skupina C

Do tejto skupiny som zaradil len jednu službu. Nie je síce pre cestujúceho nevyhnutná, ale
pre návštevníka ktorý prichádza do mesta prvý krát je zaujímavá.

• Informačné centrum mesta. (I-centrum)



Skupina D

Do tejto skupiny patrí už nadštandard. Je ale zaujímavý pre cestujúceho s dlhšou čakacou
dobou na prestup. Alebo pre toho, kto nechce tieto služby hľadať v meste.

• Reštaurácie a ďalšie stravovacie zariadenia.
• Ďalšie predajné priestory podla záujmu predajcov. (boutique)

Skupina E
Do  tejto  skupiny  možno  zaradiť  čokoľvek  ostatné.  Napríklad  niektorý  z  nákupných
reťazcov.  (Billa,  Kaufland,  Lidl,  Tesco,  Coop  Jednota,  …)  Nákupný reťazec  môže  byť
zaujímavý pre cestujúcich ktorí potrebujú spraviť rýchli nákup. Šetrí mu to čas.

• Čokoľvek ďalšie.

Aký má terminál byť? 

Nemyslím teraz na jeho architektonickú formu. Myslím na usporiadanie priestorov a hlavne
na prevádzkové ťahy, prepojenia.  Najvážnejšou otázkou je, čo by malo byť v ideálnom prípade
priamo prístupné z centrálnej haly terminálu. Prístupné tak, aby sa cestujúci stojaci v hale aj bez
akýchkoľvek  smeroviek  vedel  zorientovať  kde  čo  je.  Tieto  väzby  sú  pre  funkčnosť  terminálu
prioritné. Schematicky som ich naznačil na obrázku nižšie. 

01 CHÉMATICKÉ VYJADRENIE PREHLADNOSTI JEDNOTLIVÝCH SPOJENÍ A TRÁS.

Schéma vyššie hovorí o tom, že ak príde cestujúci napríklad vlakom a vojde do terminálovej
haly (T) mal by sa orientovať bez akejkoľvek nápomoci kadiaľ má ísť napríklad k autobusom alebo
taxíkom. Priamo z tejto haly by mali byť v ideálnom prípade napojené aj všetky funkcie skupiny A. 

Kde má byť?

Otázka nestojí tak, či má byť terminál integrovanej dopravy v predstaničnom priestore alebo
nie. Samozrejme, že ho umiestníme sem. Je tu železničná stanica a tým je poloha terminálu, ak to
má byť terminál integrovanej verejnej dopravy, vlastne daná. Otázka je, kde má byť terminálová
hala  zo  schémy  vyššie.  Z  polohy  terminálovej  haly  potom  vyplynú  polohy  jednotlivých



autobusových  zastávok,  zastávok  MHD,  taxíkov  a  parkovísk.  Schematicky  je  to  vyjadrené  na
obrázku nižšie.

02 POLOHA TERMINÁLOVEJ HALY.

Na teoretickej  schéme  vidno,  že  ideálna  je  poloha  terminálovej  haly  v  priestore  medzi
železničnou  traťou  a  cestnou  komunikáciou.  V  takomto  prípade  je  možné  splniť  požiadavky
znázornené na obrázku 01.

V reálnej situácii v predstaničnom priestore Trenčína by to vyzeralo nasledovne.

03 TEORETICKÁ POLOHA TERMINÁLOVEJ HALY PRENESENÁ DO REÁLU PRED STANICU V TRENČÍNE



Ako vidno na obrázku na predchádzajúcej strane je v predstaničnom priestore v Trenčíne
takmer  ideálna  situácia  na  splnenie  takmer  všetkých  teoretických  požiadaviek  na  návrh
integrovaného dopravného terminálu. Tak prečo tam nie je?   Prečo investor predložil taký návrh
aký predložil?

Tu sa musím vrátiť k základnej otázke. Čo tu chce investor postaviť?
To,  že  návrh  investora  je  taký aký je  nie  je  spôsobené neschopnosťou jeho architektov

navrhnúť  funkčnejší  terminál  než  je  ten  ktorý  navrhli.  Dôvodom  sú  priority  investora.  Jeho
jednoznačnou prioritou je výstavba obchodného centra typu LAUGARICIA alebo MAX. A popri
tom tu naviac umiestniť aj areál SAD. A až potom sa hladí na autobusové nástupištia.

Dnes sa situácia zmenila. Investor upravuje projekt a tak je tu šanca na zásadnú zmenu. V
tejto chvíli neviem posúdiť na koľko je investor prístupný k zásadným zmenám. Musel by zmeniť
základný pohľad na  stavbu ktorú chce  stavať.  Musel  by prejsť z  výstavby nákupného centra  s
pridruženými  autobusovými  nástupišťami  na  výstavbu  dopravného  terminálu  doplneného  o
obchodné priestory. Či je takáto zásadná zmena z pohľadu investora reálna je otázne.

Nemal  by  však  byť  otázny  pohľad  mesta  na  to,  čo  potrebuje  riešiť  v  predstaničnom
priestore. A mesto by to malo investorovi aj náležite vysvetliť. Len tak tu bude šanca na zmenu.

V nasledovnom príspevku sa budem zaoberať konkrétnymi možnosťami.
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