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O termináli – „keď čísla nepustia“?
 

               Architektúra  a urbanizmus,  ak  sú  dobré,  sú  syntézou  umenia  a techniky.  Pokiaľ  to
umelecké v architektúre je ťažko uchopiteľné a možno o tom viesť nikdy sa nekončiace diskusie
a polemiky, to technické v nej by sa malo dať vyjadriť číslami. A nie hocakými číslami.  Ale číslami
ktoré možno porovnávať so zvoleným alebo daným etalónom. Tým etalónom môže byť súčasný
stav ktorý sa novonavrhovaným architektonickým dielom zmení.  Môže to  byť podobná stavba,
štatistické ukazovatele alebo nejaký platný predpis, či norma.

            Porovnávanie architektonického diela so zvoleným etalónom by nemalo viesť k polemikám.
Ako sa vraví – čísla nepustia. Ak je niečo väčšie tak je to väčšie a basta! Ale zdá sa, že nie vždy je
to tak.
 

            V súčasnosti  prebieha  posudzovanie  vplyvu  navrhovaného  „autobusového  terminálu“
v Trenčíne na životné prostredie. A tu by čísla nemali pustiť. Ale je to skutočne tak?

            V nasledujúcom článku sa budem venovať hodnoteniu vplyvu navrhovaného „autobusového
terminálu“  na  dopravu  v jeho  okolí  a vyhodnoteniu  tohto  vplyvu  v materiáli  predkladanom
investorom.
 

            V materiáli  „Základné  informácie  o predpokladaných  vplyvoch  na  životné  prostredie“
v kapitole IV odstavci 3.9.4 „Vplyv na dopravu“ sa píše:

             „Realizácia investičného zámeru vyvolala požiadavku na komplexnú zmenu dopravného 
systému v území, zjednodušenia dopravných tokov, zlepšenie dostupnosti územia.“

            „Novonavrhnutá dopravná schéma v budúcnosti zabezpečí a optimalizuje plynulú obsluhu
tejto časti mesta.“

             V odstavci 3.9.5 „Vplyvy nadväzujúcich stavieb, činností a infraštruktúry“ sa píše:

             „Realizácia investičného zámeru z hľadiska vplyvu na riešené územie vyvolá:“

 „-  Kompletnú  zmenu  dopravného  systému v území,  zjednodušenie  dopravných  tokov,  zlepšenie
dostupnosti  územia.  Novonavrhnutá  dopravná  schéma  v budúcnosti  zabezpečí  a optimalizuje
obsluhu tejto časti mesta.“ 
 

            Ak  horeuvedené  tvrdenia  zosumarizujem  tak  potom  navrhované  riešenie  podľa
predkladateľa:
 

•       zlepší dostupnosť územia

o    dnes ale možno do predstaničného priestoru vojsť a vyjsť z neho cez tri smery,
 cez ul. Kragujevackých Hrdinov, cez Kukučínovu ul. a cez Železničnú ul. 

o   Podľa  predloženého  návrhu  sa  bude  dať  do  tohto  priestoru  vojsť  len  cez  ul.
Kragujevackých Hrdinov a vyjsť z neho len cez Železničnú ul!
 

•       v budúcnosti zabezpečí a optimalizuje dopravnú obsluhu tohto územia

o    skutočnosť je taká, že ani po vybudovaní obchvatu mesta nebude možné vylúčiť
nákladnú dopravu z ul. M. R. Štefánika

•       zjednoduší dopravné toky v území



o    dopravný tok je jednoduchý ak je čo najprehľadnejší, najlogickejší a čo možno
najkrajší. 

Tak sa na to pozrime.
 

V nasledujúcich  výkresoch  porovnávam  stav  dopravných  tokov  pred  vybudovaním
navrhovaného „autobusového terminálu“ a po ňom.

 

VÝJAZD Z PRIESTORU PRED KASÁRŇAMI DNES (ALE AJ Z OBCHODU MADOV A Z UL. KR. HRDINOV)

VÝJAZD Z TÝCH ISTÝCH MIEST PO VYBUDOVANÍ NAVRHOVANEJ STAVBY

Zvolené miesto výjazdu je približne v strede medzi výjazdmi z parkovísk navrhovaných  v



rámci návrhu „autobusového terminálu“.  Touto trasou budú musieť vychádzať z predstaničného
priestoru všetky autá a to aj tie, ktoré budú smerovať do mesta, na sídlisko Juh na sídlisko Sihoť I a
na Zámostie. Teda cca ¾ všetkých aut odchádzajúcich z tohto priestoru. Nadchádzka cca 2,75 km.

VJAZD DO AREÁLU „MERINY“ V SMERE  OD ŽILINY DNES

TÁ ISTÁ TRASA PO VYBUDOVANÍ „AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU“

Možnosť vojsť do predstaničného priestoru cez Železničnú ul. je predpokladom vylúčenia
nákladnej dopravy z ul.  M. R. Štefánika.  Pri navrhovanom riešení to nebude možné. Pri  tomto
riešené predstavuje nadchádzka cca 1,46 km.



Teraz  sa  vrátim  k  číslam.  Investor  zdôvodňuje  presťahovanie  SAD  Trenčín  do
predstaničného  priestoru  šetrením prázdnych  kilometrov  ktoré  dnes  jeho  autobusy najazdia  pri
vracaní sa do vozovne. Nasledujúcim výpočtom sa snažím ukázať, kto túto úsporu zaplatí a koľko
ho to bude stáť.

PRÁZDNE PREJAZDENÉ KILOMETRE - POROVNANIE
 

POČET PRÁZDNYCH KILOMETROV KTORÉ NAJAZDIA AUTOBUSY SAD DENNE
 

400 km/deň
 (podľa textovej časti PD)

 

POČET ZBYTOČNÝCH KILOMETROV KTORÉ NAJAZDIA OBYVATELIA TRENČÍNA
(výpočet)

 
Zbytočné kilometre pri ceste do mesta – 1 cesta naviac:                                                     2,75 km
 
Počet prechádzajúcich aut (bez autobusov), (podľa textovej časti PD):
       ·        Maximálna záťaž:                                                                                             8 035 aut/deň
       ·        Záťaž v bežný pracovný deň:                                                                           7 400 aut/deň
       
 Rozdelenie dopravy („smer Bratislava“ ):

·        3/4 - „smer Bratislava“ -  (7 400 : 4) x 3 = 5 550 aut, pre výpočet:                 5 550 aut/deň
 Počet zbytočných kilometrov:

·        5 550 aut  x 2,75 km = 15 262,5 km, po zaokrúhlení:                                  15 260 km/deň 
 
 Zbytočné kilometre pri ceste do „Meriny“ od „Žiliny“ – 1 cesta naviac:                          1,46 km
 
Počet aut vchádzajúcich do priestorov „Meriny“ (podľa textovej časti PD):

·        Celkový počet vchádzajúcich aut:                                                                    1 250 aut/deň
 Rozdelenie dopravy (smer od „Žiliny“):

·        1/4 – „smer od Žiliny“ – 1 250 : 3 = 416,66 aut, pre výpočet:                            400 aut/deň
 Počet zbytočných kilometrov“

·        400 aut x 1,46 km = 548 km, pre sumár:                                                            540 km/deň
 

Naviac zbytočne prejazdené kilometre spolu: 15 260 km/deň + 540 km/deň  =    15 800 km/deň
 

15 800 km/daň

 Na to aby SAD Trenčín ušetrila denne 400 km budú musieť občania mesta Trenčín prejsť
denne naviac 15 800 km! 

Pripúšťam možné nepresnosti v uvedenom výpočte. Ale žiadna možná nepresnosť zásadným
spôsobom nezmení absolútne neporovnateľný rozdiel v zbytočne najazdených kilometroch medzi
autobusovým dopravcom a obyvateľmi mesta Trenčín.

Pre zaujímavosť ešte jeden príklad na ktorom sa obyvateľ Kukučínovej ul. vracia z nákupu v
nákupnom stredisku MAX.



CESTA Z NÁKUPNÉHO STREDISKA MAX DNES 

TÁ ISTÁ CESTA PO VYBUDOVANÍ NAVRHOVANÉHO „AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU“

Pozorný čitateľ si iste všimol, že pri ceste z nákupného strediska MAX do Kukučínovej ul.
ide  o  pravé  odbočenie  s  ktorým  spravidla  nebývajú  žiadne  problémy.  Problém  je  s  návrhom
preklasifikovania Kukučínovej ul. na jednosmernú. 

Na záver ešte jeden príklad, tentokrát  ten najextrémnejší. Ide o výjazd z ul. Kragujevackých
Hrdinov smerom do mesta. Z prvého objektu na ul. Krahujevackých hrdinov po ul. M. R. Štefánika
je to cca 100 metrov. Ako to vyzerá dnes a ako by to malo vyzerať po výstavbe navrhovaného
objektu „autobusového terminálu“ je vidno na nasledujúcich výkresoch.



VÝJAZD Z UL. KRAGUJEVACKÝCH HRDINOV SMEROM DO MESTA

TEN ISTÝ VÝJAZD PO VYBUDOVANÍ NAVRHOVANÉHO „AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU“

Tento článok som začal číslami a hodnotením vplyvu stavby navrhovaného „autobusového
terminálu“  na  dopravu  v  jeho  okolí.  Teda  hodnotením  ktoré  predložil  investorom  stavby.  Pre
zopakovanie uvediem sumarizáciu tohto hodnotenie:

Navrhované riešenie podľa predkladateľa/investora:

 •       zlepší dostupnosť územia

•       v budúcnosti zabezpečí a optimalizuje dopravnú obsluhu tohto územia

•       zjednoduší dopravné toky v území



Nechcem nikomu vnucovať svoj názor, preto nechávam na každom z Vás aby ste na základe
predložených  materiálov  posúdili,  či  uvedený  návrh  výstavby  „autobusového  terminálu“  v  tej
podobe v akej nám ho ponúka investor naozaj:

•       zlepší dostupnosť územia

•       v budúcnosti zabezpečí a optimalizuje dopravnú obsluhu tohto územia

•       zjednoduší dopravné toky v území
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Dovetok

Po pridaní článku som dostal otázku prečo výjazd z predstaničného priestoru „stále kreslím 
cez Železničnú ul. a nie cez Kukučínovu“. Dôvod je jednoduchý. Na spoločnom jednaní konanom 
vo štvrtok 13.3.2014 zástupca investora potvrdil, že prejazd Kukučínovou ul. smerom na ul. M. R. 
Štefánika bude povolený len autobusom a dopravnej obsluhe. Nikomu inému. Tak preto.

Jediný kto nebude musieť nič obchádzať budú autobusy investora.

Doplnené: 03.04.2014


