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Terminál – ako teda ďalej? 3. časť.

V tejto časti sa venujem aktuálnemu stavu. Samozrejme v miere akej ho poznám. Ako som
už spomenul investor „Autobusového terminálu“ v súčasnosti upravuje projekt. Do tohto procesu sa
aktívne zapája aj mesto Trenčín. 

V spolupráci s architektmi investora spracovali architekti z mesta niekoľko škíc ako by to
mohlo po novom vyzerať. Jednu z týchto škíc som dostal aj ja so žiadosťou o môj názor prípadne
návrh na úpravu. Svoj názor som vyjadril úpravou a dopracovaním tejto škice. Nie je to teda môj
návrh,  je to návrh mnou výrazne upravený.  Základná myšlienka vychádza z pôvodného návrhu
„Autobusového  terminálu“  tak  ako  bol  predstavený  verejnosti.  Zásadnou  zmenou  je  dopravné
riešenie.  Autori  presunuli  zastávky  MHD  ku  stanici  a  zväčšili  odstup  terminálovej  haly  od
železničnej stanice. Autobusy MHD sa mali po prejdení tohto priestoru otočiť a vracať sa tou istou
trasou späť. Teda mali opätovne prejsť priestorom medzi železničnou stanicou a autobusovou halou.

Výsledok mojej úpravy je na obrázku nižšie.

01 ÚPRAVA NÁVRHU AUTOBUSOVÉHO TERNINÁLU

Na obrázku vyššie je širší  záber riešeného územia,  aby bolo jasné navrhované dopravné
napojenie na najbližšie  križovatky.

Pri úprave obdržaného návrhu som vychádzal z troch zásadných východiskových bodov:
1. nemenil som základnú koncepciu, len som ju upravoval,
2. snažil som sa pri rešpektovaní danej koncepcie podla možností eliminovať tie nedostatky

ktoré vyčítam pôvodnému návrhu,
3. riešil  som len  autobusový terminál,  nie  ostatné  predajné  nadštandardné  priestory,  tie  je

možné k terminálu doprojektovať,

Pri rešpektovaní uvedených zásad:
• som zmenšil pôdorys a upravil ho tak, aby nezasahoval do parku M.R.Štefánika.



• Upravil som nástupištia autobusov tak, aby boli všetky „plnohodnotné“. To znamená, že ku
každému  stojacemu  autobusu  sa  dá  pristúpiť  z  oboch  strán  a  k  všetkým dverám.  Toto
riešenie  umožňuje  aj  prístup  k  batožinovému  priestoru  na  oboch  stranách  autobusu
(medzimestské a diaľkové).

• Roztiahol som autobusové zastávky až do priestoru naproti železničnej stanici.
• Doplnil  som autobusovú halu o priestory údržby ako aj  o priestory pre príručné sklady,

administratívu a  zázemie vodičov.

Zvolené riešenie je lepšie vidno na výreze nižšie.

02 VÝREZ – AUTOBUSOVÝ TERMINÁL TRENČÍN

Legenda k obrázku 02:

(01) Hala autobusového terminálu. (autobusové zastávky sú oddelené sklenenou stenou)
(02) Zastávky autobusov. (medzi autobusmi a obytným domom sú 2 steny)
(03) Odstavná plocha pre autobusy. (medzi autobusmi a obytným domom sú 2 steny)
(04) Zázemie vodičov a kancelária. (medzi autobusmi a obytným domom sú 2 steny)
(05) Dielňa a sklady. (priestory pre drobné opravy a údržbu)
(01) Vjazd autobusov.
(02) Výjazd autobusov.
(03) Vjazd do podzemného parkoviska.
(04) Výjazd z podzemného parkoviska.
(05) Izolačná zeleň. Ochrana obytného domu pred hlukom z vychádzavúcich autobusov.
(06) Zásobovanie. Susediaci obytný dom nemá do tejto strany okná z obytných priestorov.
(07) Vstup do podchodu od priľahlého parkoviska. Najkratšia cesta k vlakom.

MHD Zastávky miestnej hromadnej dopravy. (MHD) Priamy vstup do železničnej a autobusovej
haly. (autobusy sa neotáčajú ale pokračujú ďalej, ušetrí sa jeden prejazd popred železničnú stanicu)
TAXI Priestor  vyhradený  pre  taxíky  s  priamym  vstupom  do  autobusovej  haly.  Taxík  ďalej
prechádza popred železničnú stanicu a môže pasažiera vyložiť aj v bode (07).
------ Peší ťah z mesta. Riešenie umožňuje bezkolýzny peší ťaj z mesta cez park k železničnej



stanici. Vzhľadom na relatívne malý počet autobusov MHD ktoré týmto priestorom prechádzajú nie
je problémom ani prechod pešiakov do autobusového terminálu.

V tomto riešení je základným orientačným a východzím bodom priestor medzi železničnou
stanicou  a  autobusovým  terminálom.  Tu  sú  zastávky  MHD,  sem  vedú  pešie  ťahy.  Oproti
pôvodnému návrhu je to veľký krok vpred. Každý cestujúci sa bez problémov v tomto priestore
zorientuje a vie,  ktorým smerom sa má vydať.  Riešenie je ľahko čitateľné.  Na jednej  strane je
železničná stanica, na druhej autobusový terminál.

Priestor  je  zároveň  prekrytý  poschodím  autobusového  terminálu  ktoré  je  prepojené  s
poschodím železničnej  stanice.  Z  dôvodu  prekrytia  tohto  priestoru  navrhujem rozšíriť  prechod
medzi poschodiami a vysunúť poschodie autobusového terminálu až nad zastávky MHD. Zastávky
MHD sa tak dostávajú „pod strechu“. Na čakajúcich na autobus MHD síce nebude pršať, ale aj tak
to nie je ideálne riešenie. Stále čakajú vonku. 

Aj napriek tomuto nedostatku sa návrh výrazne priblížil požiadavkám na dopravný terminál
ktoré som zhrnul v predchádzajúcom článku. Aj keď to stále nie je integrovaný dopravný terminál a
stále mu chýba jeden typický prvok letiskových terminálov je už prijateľný.

Prečo  tento  návrh  nepovažujem za  integrovaný dopravný terminál  a  aký typický prvok
letiskových terminálov mu chýba, tak tomu sa budem venovať v nasledujúcom príspevku.
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