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„Autobusový terminál“ - ako to má fungovať – 2.
Po zverejnení predchádzajúceho článku (čl. 51) som dostal viacero reakcií poukazujúcich aj
na iné komplikácie než tie, ktoré som v článku uviedol. Konkrétne ide o pohyb bežného cestujúceho
s batožinou. V čom je problém?
Na výkrese nižšie je šedou farbou vyznačený priestor pre pohyb cestujúcich. Zakreslené sú
tu aj autobusy stojace na zastávkach. Podľa návrhu ktorý bol predstavený obyvateľom mesta má
byť priestor pre autobusy od priestoru pre cestujúcich oddelený sklenenou stenou so vstupmi do
autobusov.
Ak si to ale predstavím prakticky, tak táto stena bude musieť byť deravá ako ementál a aj to
pomôže len čiastočne a len pri „plnohodnotných“ nástupištiach označených číslom 2. Dôvod je
jednoduchý. Nemožno počítať s tým, že sem bude chodiť len jeden typ autobusu na ktorého
rozmery sa sklenená stena upraví. Naviac, pri prímestských a diaľkových autobusov treba počítať aj
s prepravovanou batožinou a tá ide do „podpalubia“ autobusu. Nakladá sa z oboch strán a oba boky
autobusu musia byť pre nakladanie a vykladanie prístupné. A opäť, tieto nakladacie priestory sú v
rôznych autobusoch rôzne umiestnené. To, čo stačí pre Karosu nestačí pre Neoplán.

AUTOBUSOVÁ HAL

Najviac batožín sa samozrejme prepravuje na diaľkových a medzimestských linkách. Tieto
autobusy budú môcť využívať len 4 nástupištia označené na výkrese číslom 2. A aj to asi len tie
ktoré budú dlhé 12 metrov. Pre túto dĺžku autobusov je hala projektovaná.

15 METROVÉ AUTOBUSY SPOLOČNOSTI STUDENT AGENCY A ICH NAKLADACÍ PRIESTOR

Už dnes ale do Trenčína prichádzajú 15 metrov dlhé autobusy spoločnosti Student agency.
Ako je vidno na obrázkoch vyššie nakladací priestor pre batožinu je na oboch stranách autobusu a
musí byť na zastávke prístupný. To ale návrh, tak ako bol predstavený občanom mesta, neumožňuje.
Riešením by bolo zrušenie spomínanej sklenenej steny. Tým by vznikli 4 nástupištia na ktorých by
boli autobusy prístupné z oboch strán. U ostatných nástupíšť nepomôže ani toto riešenie. Autobusy
sú tak nahusto, že manipulácia s batožinou medzi nimi neprichádza normálnym spôsobom do
úvahy.
Ak sa nakoniec postaví „autobusový terminál“ s týmto riešením autobusovej haly a ak sa aj
odstráni navrhovaná sklenená stena, aj tak tu budeme mať len 4 skutočne „plnohodnotné“
nástupištia. Pri deklarovanom náklade na výstavbu tohto „autobusového terminálu“ (údaje sa
rôznia, v r. 2013 – 107 mil. €, v r. 2015 – 80 mil. €) bude stáť jedno skutočne plnohodnotné
nástupište – 80 : 4 = 20 mil. €! Dnes máme takýchto nástupíšť 20!
Ak sa niekomu zdá tento výpočet nezmyselný, tak sa mu ani nečudujem. Aj mne. Ale má
takú istú logiku ako tvrdenie mesta, že „bez záberu časti parku sa v predstaničnom priestore
autobusový terminál“ nedá postaviť.
Ako som už v niektorom článku písal, budova „autobusového terminálu“ tu nebude stáť
roky, ale desaťročia. Preto by mal byť maximálne flexibilná. Mala by byť schopná reagovať na
požiadavky a zmeny ktoré prinesie vývoj v automobilovom priemysle a hromadnej doprave. To ale
táto stavba neumožňuje. Nie je tu žiadna priestorová rezerva. Ani v autobusovej hale a ani mimo nej
na voľnom priestranstve. Žiaden voľný priestor tu totiž nieje.
A ešte jeden pohľad do budúcnosti.
Na obrázkoch nižšie je autobus značky Neoplán. Aj takýto autobus bude možno, niekedy v
budúcnosti, chcieť prísť na náš „autobusový terminál“. A on by mu to mal bez problémov umožniť.

NEOPLÁN, AJ TAKTO MÔŽE VYZERAŤ AUTOBUS KTORÝ BY MOHOL NIEKEDY V BUDÚCNOSTI PRÍSŤ NA NÁŠ
TERMINÁM

Samozrejme takýto autobus vyžaduje iné riešenie autobusovej haly než je to navrhované. Je
dlhý 15 metrov a z obidvoch strán má úložné priestory pre batožinu. A to aj nad zadnou nápravou.
Dobre to vidno na obrázkoch nižšie.

ÚLOŽNÉ PRIESTORY NEOPLÁNU

Mne to vychádza tak, že „autobusový terminál“ je navrhnutý pre 12 metrové Karosy a aj to
nie najlepšie. Skutočný autobusový terminál musí byť schopný prijať akýkoľvek autobus. Veď sem
budú chodiť aj autobusy ktoré nevlastní investor tejto stavby. Autobusy cudzích a aj zahraničných
prepravcov. A čo s nimi potom spravíme. Postavíme pre nich druhý autobusový terminál? To ale
nebudeme môcť. Pokiaľ sú moje informácie správne na 20 rokov tomu bráni (alebo bude brániť)
zmluva s investorom tejto stavby. Ale to je informácia z druhej ruky a nemusí byť pravdivá.
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