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O jednom z mýtusov.

Od úplného začiatku odkedy sa začalo o pripravovanom „autobusovom termináli“ verejne
rozprávať  (od  predstavenia  návrhu  v  december  2013  v  športovej  hale  na  Sihoti)  sa  neustále
stretávam  s  niekoľkými  mýtusmi  vytrvalo  udržiavanými  pri  živote.  Ide  predovšetkým  o  tieto
mýtusy:

• „už sa s tým nedá nič robiť“
◦ (rozumej tomu tak, že samotnú stavbu nemožno už nijako meniť, najmä jej rozsah)

• „bez záberu parku nie je možné autobusový terminál postaviť“
◦ (rozumej tomu tak, že investor sa vyhráža. že od stavby odstúpi ak mu mesto nepredá

ním požadovanú časť parku a zastavať ho, biznis je biznis)
• „vytvárame integrovaný dopravný systém“

◦ (rozumej tomu tak, že dnešnú situáciu označujeme ako dezintegrovanú a tú navrhovanú
ako integrovanú, ale posúďte sami)

Každý z týchto mýtusov by si zaslúžil pozornosť. Dnes sa v náväznosti na predchádzajúci
článok budem venovať len tomu poslednému. Vytvoreniu „integrovaného dopravného systému“.

Čo to  vlastne  je  ten  integrovaný dopravný systém?  Jednoducho  povedané.  Integrácia  je
spojenie a integrovaný dopravný systém je spojenie dopravných systémov do jedného celku, do
jedného  bodu.  V našom prípade  by  to  malo  znamenať,  že  z  jedného  bodu,  z  jedného  miesta
nastupujeme na železničnú dopravu, mestskú hromadnú dopravu, diaľkovú  autobusovú dopravu a
prímestskú autobusovú   dopravu. A malo by to byť zomknutejšie ako dnes.

Dnes to vyzerá takto.

v.č. 1 „Integrovaný dopravný systém“ tak, ako ho poznáme dnes.

Pre porovnanie dnešného a navrhovaného stavu (po realizácii „autobusového terminálu“)
som si zvolil  ako pevný bod vstup do železničnej  stanice.  Ten ostane nemenný aj  po realizácii
plánovanej výstavby. Zaujíma ma ako to  má prestupujúci cestujúci ďaleko k vstupu do budovy
železničnej stanici dnes a ako tu bude mať ďaleko po výstavbe „autobusového terminálu“.

V súčasnosti stoja autobusy MHD priamo pred budovou železničnej stanice. Podla toho z
ktorej zastávky cestujúci ide má to od vstupu na železničnú stanicu cca 15 až 30 metrov ďaleko.

Autobusy medzimestskej a diaľkovej dopravy stoja taktiež pred stanicou len o niečo ďalej.
Opäť, podla toho z ktorého nástupišťa cestujúci ide má to k vstupu do budovy železničnej stanice



cca 28 až 56 metrov.
Najďalej  sú  situované  nástupištia  prímestskej  autobusovej  dopravy.  Opäť,  podla  toho  z

ktorého alebo na ktoré nástupište cestujúci ide má to k vstupu do budovy železničnej stanice cca 55
až 101 metrov.

Ako  z  rozloženia  nástupíšť  vidno  väčšina  prestupov  medzi  jednotlivými  autobusovými
spojmi ako aj železnicou je hlboko pod 100 metrov.

Po vybudovaní pripravovaného „autobusového terminálu“ to má vyzerať inak. Tak, ako je to
znázornené  na  nasledujúcom výkrese.  (Pre  lepšiu  čitateľnosť  som z  výkresu  odstránil  mapový
podklad.)

v.č. 2 Rozmiestnenie autobusových zastávok po vybudovaní „autobusového terminálu“.

Ako z výkresu vyššie jasne vidno v rámci „integrácie“ sa zastávky autobusov každého druhu
od  seba  značne  vzdialia.  Značne  sa  vzdialia  aj  od  železničnej  stanice.  Pre  lepšiu  orientáciu  a
porovnanie som oba výkresy zlúčil do jedného.

v.č. 3 Umiestnenie zastávok dnes (modrá farba) a navrhované umiestnenie zastávok (zelená farba).

Podla  navrhovaného  riešenia  je  vzdialenosť  zastávok  MHD  od  vstupu  do  železničnej



budovy cca 228 až 289 metrov.
Autobusy medzimestskej a diaľkovej dopravy sú od vstupu do železničnej stanice vzdialené

cca 263 až 388 metrovv.
Autobusy prímestskej dopravy sú od železničnej stanice vzdialené rovnako. Teda cca 263 až

388 metrov.
Takisto aj  prestupy medzi jednotlivými druhmi autobusovej dopravy sú podstatne dlhšie.

Prestup medzi  MHD a prímestskými  alebo medzimestskými autobusmi je,  podla toho na ktorú
zastávku sa treba dostať, cca 115 až 295 metrov.

Vzdialenosti sú merané pre rannú špičku kedy bude budova obchodného centra uzatvorená.
(podrobnejšie v článku č. 49)

Pre prehľadnosť uvádzam vybrané údaje v nasledovnej tabuľke. 

odkiaľ – kam dnešná vzdialenosť navrhovaná vzdial.

železnica - MHD 15 – 30 m 228 – 289 m

železnica – medzimestská doprava 28 – 56 m 263 – 388 m

železnica – prímestská doprava 55 – 101 m 263 – 388 m

 medzimestská (diaľková) doprava-výstup. – MHD 15 – 72 m 79 – 95 m

MHD – medzimestská (diaľková) doprava 15 – 72 m 115 – 295 m

MHD – prímestská doprava 54 – 98 m 115 – 295 m

prímestská doprava-výstup – MHD 54 – 98 m 79 – 95 m

Neviem ako vy ostatní, ale ja si pod integráciou predstavujem niečo úplne iné.

A nezabúdajme na to, že v rámci „integrácie“ mesto navrhuje do priestoru medzi budovu
železničnej  stanice a budovu „autobusového terminálu“ preložiť cestu prvej triedy. (bližšie viď.
článok č. 44)

Poznámka:
Vo výkresoch č. 2 a 3 sú v autobusovej hale vyznačené číslicami v krúžku niektoré zastávky.

Tomu, čo to znamená sa budem venovať v pripravovanom článku č. 51. 
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