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O termináli – autobusový terminál v Hradci Královom

Vo  štvrtok  13.3.2014  som  sa  zúčastnil  spoločného  stretnutia  dvoch  komisií  mestského
zastupiteľstva  a  výboru  mestskej  časti  Sever  s  projektantom  a  investorom  navrhovaného
„autobusového terminálu“ v Trenčíne. Pre mňa bol najzaujímavejším bodom stretnutia okamih keď
sa zástupca investora odvolal na autobusový terminál v Hradci Králové.  Tak som sa naň pozrel a
doporučujem to aj Vám všetkým, ktorí sa o túto problematiku zaujímate. Podrobnosti nájdete na
tejto adrese: 

http://www.designmagazin.cz/architektura/6089-novy-dopravni-terminal-chloubou-hradce-kralove.html

Všetky publikované obrázky sú prevzaté z tejto webovej stránky. 

Autobusový  terminál  je  navrhnutý  v  jednoduchej  a  ľahko  zrozumiteľnej  prevádzkovej
schéme. Priestory pre cestujúcich sú sústredené do dvoch dvojpodlažných stavieb. Stavby majú po
oboch  stranách  prekryté  priebežné  nástupištia.  Keďže priestory autobusového terminálu  v  seba
integrujú  všetku  autobusovú  dopravu,  včítane  MHD,  je  prestupovanie  z  jedného  autobusu  do
druhého zabezpečené vždy „suchou nohou“.
 Podobne ako v Trenčíne aj v Hradci Králové je autobusový terminál v susedstve železničnej
stanice. (Na vizualizácii nižšie je železničné stanica za cestou vpravo.)

Za povšimnutie stojí pomer plochy nástupíšť k ploche zastavanej odbavovacími budovami.
Tento pomer je kdesi úplne inde, než aký je v návrhu „autobusového terminálu“ pre Trenčín. Pokiaľ
v  Hradci  Králové  pripadajú  ja  1  m² plochy  zastavanej  odbavovacími  budovami  3  m² plochy
nástupíšť  v  Trenčíne  je  to  presne  naopak.  Na  1  m² plochy  nástupíšť  pripadajú  cca  3  m²
„odbavovacích budov“. 

V  tejto  súvislosti  je  len  ťažko  uveriteľný  deklarovaný  dôvod  investora  trenčianskeho
terminálu, prečo musí pre výstavbu zabrať časť mestského parku.  Dôvodom je vraj ekonomika
stavby.  

VIZUALIZÁCIA STAVBY AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU V HRADCI KRÁLOVÉ

http://www.designmagazin.cz/architektura/6089-novy-dopravni-terminal-chloubou-hradce-kralove.html


Bez záberu 2 050 m² z mestského parku vraj ekonomika stavby nevyjde. Ktovie ako to vyšlo
v Hradci Králové bez výstavby obchodného centra ako súčasti autobusového terminálu. 

Na  obrázkoch  nižšie  sú  zábery  z  realizovanej  stavby.  Z  hľadiska  vizuálneho  vnemu  je
dominantnou zaujímavá oceľová konštrukcia. Nasvietené prekrytia zastrešení nástupíšť vytvárajú v
noci zaujímavé pohľady.

ZREALIZOVANÝ AUTOBUSOVÝ TERMINÁL V NOCI.

TEN ISTÝ POHĽAD CEZ DEŇ



POHĽAD NA AUTOBUSOVÝ TERMINÁL SMEROM NA NÁSTUPIŠTIA POZDĹŽ ODBAVOVACEJ HALY

Na nasledujúcom obrázku je pohľad na čelo jednej z odbavovacích budov. Na jej kratšiu
časť. Po oboch stranách sú prekryté nástupištia. Po pravej strane terminál pokračuje zrkadlovým
obrazom druhej odbavovacej budovy.

POHĽAD NA „ČELO“  ODBAVOVACEJ HALY S PREKRYTÍM NÁSTUPÍŠŤ

Na dvoch obrázkoch nižšie sú zábery do odbavovacích hál. Ako na fotkách vidno haly sú
dvojpodlažné  s  vybavenosťou  na  poschodí.  Prízemie  je  vyhradené  pre  čakanie  cestujúcich  a
informačný systém. Šírka odbavovacích hál je cca 15 - 20 metrov.



POHĽAD DO ODBAVOVACEJ HALY 1.

POHĽAD DO ODBAVOVACEJ HALY 2.

V odbavovacej  hale  2 je  na prízemí  centrálny informačný systém.  Informačný pult.  Na
poschodí sú priestory rýchleho občerstvenia.

Stavba je zrealizovaná ako kompletne presklenená oceľová konštrukcia.  Celkovo stavba pôsobí
veľmi ľahko, čitateľne a sympaticky.
 Celý terminál je vybavený kompletným elektronickým informačným systémom na úrovni 21
storočia. 



Jednou z neopomenuteľných predností tejto stavby je aj fakt, že nebola navrhnutá na jeden
konkrétny typ – rozmer autobusov. Zvolený priamy prejazd autobusov cez terminál zabezpečuje
jeho  bezproblémové  používanie  aj  do  budúcnosti  pre  akýkoľvek  typ  a  rozmer  dopravných
prostriedkov ktoré sa môžu objaviť na trhu.

(Viac podrobností nájdete na uvedenej webovej adrese.)

Týmto článkom chcem ukázať,  že autobusový terminál  môže byť aj  prevádzkovo veľmi
jednoduchý a prehľadný a pri tom nemusí byť z architektonického hľadiska nudným. Autobusový
terminál v Hradci Králové je toho peknou ukážkou.
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