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Ako to má vyzerať s MHD po vybudovaní „autobusového terminálu“.
Ako už všetci, čo sa aspoň trochu zaujímajú o pripravovanú výstavbu „autobusového
terminálu“ vedia, súčasťou tejto megastavby je aj veľké nákupné centrum. Zástavky MHD sú
navrhnuté práve za touto stavbou. A celkom zámerne. Cieľom je prinútiť všetkých cestujúcich
smerujúcich zo zastávok MHD na železničnú stanicu prejsť cez toto nákupné centrum.
Situovanie zastávok do tohto priestora je jednoznačne vedená komerčnými záujmami
investora. Investor celkom logicky predpokladá, že cestujúceho ktorý je nútený prechádzať cez
predajné priestory môže niečo z ponuky zaujať a on na tom zarobí. Z hľadiska investora je to
logické riešenie. Toto riešenie môže byť celkom prijateľné aj pre cestujúceho ktorý sa neponáhľa.
Úplne inak to vyzerá z pohľadu cestujúceho ktorý sa ponáhľa. A obzvlášť v čase vianočných
sviatkov keď sú naše obchodné centrá nabité nákupuchtivími ľuďmi. Predierať sa v tlačenici s
kuframi nie je nič príjemné. A nie je to žiaden kúsok. Ako vidno na výkrese nižšie je to cca 159
metrov. V závislosti kde na zastávke autobus MHD zastaví.

Tresa cestujúcich zo zastávok MHD na železničnú stanicu v predajnej dobe. (podklad: útvar hlavného architekta mesta
Trenčín)

Dá sa predpokladať, že aj toto nákupné centrum sa bude správať tak, ako všetky takéto
centrá.
Otváracia doba nákupných centier je spravidla od 8:00 do 22:00. V noci sú zatvorené. A
možno raz budú zatvorené aj v nedeľu, tak ako je to napríklad v Rakúsku, Maďarsku a Nemecku.
Ako to bude v tomto čase vyzerať s prechodom cestujúcich zo zastávok MHD na stanicu?
Celkom jednoducho. Budovu nákupného centra bude treba obísť! Aby to bolo možné a
nebolo nutné obchádzať celý areál sú v stavbe navrhnuté dva prechody ktoré nemajú byť nikdy
uzatvorené.
Jeden prechod je navrhnutý od mestského parku. Druhý je od autobusovej haly.
Možno si niekto povie, že v noci aj tak nie je veľa cestujúcich. Opak je pravdou. Ak sa bude
obchodné centrum otvárať o 8:00 tak ako všetky ostatné, bude to až po rannej dopravnej špičke. Tá

sa začína o cca 5:00 a trvá do cca 8:00. V tomto časovom úseku prichádza dnes na autobusovú
stanicu najviac autobusov. Konkrétne to dnes vyzerá takto:
Cez „železničnú stanicu“ dnes prechádza 10 + 1 (nočná) liniek MHD, prímestské a
medzimestské autobusy a vlaky. V rannej špičke sem príde:
•
•
•

V čase od 4:40 do 8:00 – 71 autobusov MHD
V čase od 5:00 do 8:00 – 92 prímestských a medzimestských autobusov.
V čase od 0:30 do 8:00 – 23 osobných vlakov a rýchlikov.

Pre týchto cestujúcich bude predstavovať nákupné centrum len prekážku ktorú budú musieť
obchádzať. Tak, ako je to vidno na nasledovnom výkrese.
Ak sa pozorne pozriete na cestovný poriadok autobusov MHD zistíte že na nich chodí
pomerne dosť autobusov prispôsobených pre prepravu „vozíčkarov“. (najviac ich je asi na na linke
č. 2) Ktovie, ako sa tejto skupine našich spoluobčanov páči pripravované presunutie zastávok
MHD do vzdialenosti cca 228 až 261 metrov od železničnej stanice. Predpokladám, že sa ich na to
nik nepýtal.

Pohyb cestujúcich zo zastávok MHD na stanicu mimo otváracie hodiny nákupného centra.

Cestujúci si pri ceste zo zastávky MHD na železničnú stanicu bude môcť vybrať. Bližšie je
to cez prechod smerom k parku. Cca 229 m. Druhá možnosť je ísť smerom k autobusovej hale. Táto
trasa je dlhšie. Cca 261 metrov. Tento smer je vhodný pre cestujúcich ktorí už majú kúpený lístok a
môžu ísť priamo na perón podchodom.
Uzatvorenie nákupného centra v čase od 22:00 do 8:00 samozrejme vylučuje aj tú
sľubovanú možnosť nákupu cestou do práce. Nebudú tu žiadne iné služby okrem tých, ktoré budú v
hale železničnej stanice (automat na nápoje). Aspoň tá sa na noc nebude zatvárať.
Ani cestujúci nočných liniek prechádzajúcich cez trenčiansku autobusovú stanicu nebudú
mať počas prestávky možnosť využiť nejaké iné služby okrem automatu na nápoje. Dnes máme dve
takéto nočné linky. Jednu z Košíc do Prahy a druhú z Banskej bystrice do Prahy. Časom ich môže
byť viac.
Pre tých, ktorí si snáď nevedia celkom dobre predstaviť, čo to znamená osadiť zastávky

MHD do vzdialenosti 229 prípadne 261 metrov od vstupu do budovy železničnej stanice som
pripravil nasledujúci výkres.

Takto by to vyzeralo dnes ak by boli zastávky MHD vzdialené od železničnej stanice 229, prípadne 261 metrov.

Na hornom výkrese vidno kde by museli byť dnes zastávky MHD ak by mali byť tak ďaleko
ako to navrhujú autori „autobusového terminálu“. Boli by niekde v prvej tretine ulice
Kragujevackých hrdinov. Ak by dnes niekto prišiel s takýmto riešením asi by ho všetci považovali
za blázna. Ak s tým príde investor „autobusového terminálu“ je to všetko v poriadku. Aspoň podla
mesta.
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