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Osobní ž
elezniční doprava a zejmé na ž
elezniční doprava ve městě již dávno
nevytváří v rámci svý ch uzlů pouze stanice a zastávky v úzce provozně omezené m
ž
elezniční
m úhlu pohledu, ný bržpostupně vznikajípřestupníuzly a terminály vzájemně
propojují
cí různé dopravní subsysté my do jednoho urbanistické ho, architektonické ho
a provozní
ho celku.
V rámci postupně vznikají
cí
ch integrovaný ch systé mů regionální a městské
dopravy tak postupně ž
eleznice zí
skává novou a vý raznou úlohu v podobě městské
a pří
městské intervalové dopravy. Takové to pojetí ž
eleznice coby integrované ho prvku
městské hromadné dopravy však často naráž
í na problé m neexistence vhodný ch
přestupní
ch uzlů, které by byly situovány do urbanisticky důlež
itý ch lokalit a zároveň
vytvářely přirozenou, krátkou a atraktivní přestupní vazbu na autobusy, trolejbusy,
tramvaje a metro. Často se tak v podmí
nkách České republiky dostáváme do situace
potřeby implantovat do existují
cí ž
elezniční infrastruktury nové uzly. Má-li takový to
přestupníuzel dosáhnout obecný ch standard většiny zemíEvropské unie, pak zcela jistě
nestačívytvořit typizované peró ny, zastřešit je „unifikovanou vlašťovkovou konstrukcí
“,
a s okolí
m propojit opět typový m schodištěm, rampičkou a chodní
čkem. Naopak evropský
ale i celosvětový vý voj jde směrem jiný m – k vytváření atraktivní
ch uzlů, mají
cí
ch
své bytnou architektonickou podobu a garantovanou mí
ru funkční
ho vybavení
. Takto
koncipované uzly vytvářejí v dané lokalitě vizuálně zřetelné a dobře zapamatovatelné
objekty, které spoluvytvářejí orientační body ve městě a v krajině. Mí
rou vybavení
i architektonickou podobou se tak stanice a zastávky městské a pří
městské ž
eleznice
dostávají na velice pří
buznou úroveň se stanicemi metra, zejmé na pak se stanicemi
povrchový mi a nadzemní
mi. Celá řada pří
kladů z Paří
ž
e, Londý na, Curychu,
Amsterodamu a jiný ch měst je jednoznačný m dokladem tohoto trendu. Naví
c velice často
docházík cí
lené mu provozní
mu, organizační
mu, legislativní
mu a technické mu smazávání
rozdí
lu mezi dopravou ž
elezniční
, metrem a tramvajemi. Často tak dochází
k odstraňování jednotné ho vymezování dráž
ní
ch ploch a peró nů a naopak vznikají
přestupní uzly s velice krátkou a atraktivní přestupní vazbou, např. se systé mem
přestupu hrana –hrana jakož
to důsledek průpletové ho uspořádánístanice. U jedné hrany
té hožnástupiště tak mohou zastavovat vlaky, u protilehlé hrany soupravy metra nebo
rychlodráž
ní tramvaje. Odbavení cestují
cí
ch potom probí
há ve společný ch vestibulech
a halách s jednotný m tarifní
m a informační
m systé mem. Zcela samostatnou kapacitu
tvoří integrace různý ch kolejový ch subsysté mů v jedné společné dopravní cestě.
Pří
kladem mohou bý t v současnosti velice aktuální kombinace regionální ž
elezniční
a tramvajové dopravy pod zkratkou TRAM TREIN, které již dosáhly mimořádný ch
úspěchů např. v regionech měst Karlsruhe a Saarbrücken. V těchto pří
padech se
přestupní terminály redukují ve většině pří
padů do nácestný ch zastávek se společnou
peró novou hranou a s pří
padnou krátkou přestupnívazbou na navazují
cíautobusy.
Co by mělo bý t společné všem nově navrhovaný m a budovaný m terminálům
a přestupní
m uzlům ?
Vž
dy by měly plnit městotvornou a krajinotvornou funkci jakož
to vý znamná
architektonická dí
la v urbanisticky vý znamný ch lokalitách. Mělo by se tak navázat na
dří
vější tradici starý ch nádraž
í
, mostů a tunelů, které harmonicky zapadaly do své ho
prostředí
, nevytvářely pocit barié r a přitom patřily neodmyslitelně ke stylové tradici
ž
elezniční
ho stavitelstvía architektury té které země.
Podaříse na tuto tradici navázat i současnosti ? Doufejme, ž
e ano. Pří
klady ze
zahraničíukazují
, kudy vede cesta.

