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Anotácia:
Čakáreň pre autobusové a vlakové nástupištia je vytvorená
konštrukciou, obsahujúcou zvislé nosníky (1), vybavené
kotviacimi pätkami (2) a spojené vodorovnými spojnicami
(3). Vo vrchnej časti sú zvislé nosníky (1) prepojené priečnymi nosníkmi (6) na umiestnenie strechy. Do priestoru
medzi zvislé nosníky (1) je vložená sklená výplň (7), vytvárajúca steny. Vo vrchnej časti majú zvislé nosníky (1) držiaky (4) na prichytenie atiky. Steny sú vybavené automatickými vstupnými dverami (8). Vnútorný priestor čakárne
je vybavený osvetlením, miestami na sedenie, klimatizáciou, ozvučením, informačným systémom, dobíjacím miestom na elektroniku, vstavanou telekomunikačnou technikou
a bezpečnostnými kamerami.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka čakárne, umiestnenej na nástupištiach vlakových a autobusových staníc.
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Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sú na vlakových a autobusových staniciach vytvorené čakárne vnútri budovy mimo nástupnej časti. Cestujúci, pokiaľ majú do týchto čakární vôbec prístup, ich využívajú veľmi obmedzene a radšej
postávajú v halách alebo priamo na nástupištiach, ktoré sú veľa razy vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam a cestujúci je v podstate nútený týmto podmienkam, ako je mráz, silný vietor, mrazivý vietor a pod. do príchodu spoja ustúpiť. Okrem toho zmienené čakárne vnútri budovy nemajú v mnohých prípadoch kvalitné osvetlenie, klimatizáciu, pripojenie na internet a dobíjacie elektrické miesta.
Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie prostriedku, ktorý umožní cestujúcim ľahšie a pohodlnejšie čakanie na príchod očakávaného spoja.
Podstata technického riešenia
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Vytýčený cieľ je dosiahnutý čakárňou podľa technického riešenia, zhotovenou s možnosťou umiestnenia
na nástupištia vlakovej alebo autobusovej stanice, pričom podstata tohto technického riešenia spočíva v tom,
že čakáreň je vytvorená konštrukciou, obsahujúcou zvislé nosníky, vybavené kotviacimi pätkami a spojené
vodorovnými spojnicami, pričom vo vrchnej časti sú zvislé nosníky prepojené s priečnymi nosníkmi
na umiestnenie strechy a do priestoru medzi zvislé nosníky je vložená sklená výplň vytvárajúca steny,
a vo vrchnej časti sú zvislé nosníky vybavené držiakmi na prichytenie atiky.
Vo výhodnom vyhotovení sú steny vybavené automatickými vstupnými dverami.
V ďalšom výhodnom uskutočnení je vnútorný priestor medzi stenami vybavený osvetlením, miestami
na sedenie, klimatizáciou, ozvučením, informačným systémom, dobíjacím miestom na elektroniku, vstavanou telekomunikačnou technikou a bezpečnostnými kamerami.
Vytvorením čakární podľa technického riešenia na nástupištiach sa vytvorí cestujúcim kvalitné zázemie
pri čakaní na spoje a ich umiestnenie môže byť vyriešené s ohľadom na prevádzku jednotlivých staníc
na viacerých nástupištiach. Tým sa aj vytvoria decentralizované miesta pre cestujúcich.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Čakáreň pre autobusové a vlakové nástupištia podľa technického riešenia je schematicky znázornená
na obr. 1 a na obr. 2 je znázornený priestorový pohľad na túto čakáreň.

40

Príklady uskutočnenia
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Čakáreň je umiestnená na plochu nástupišťa a je vytvorená zvislými nosníkmi 1 , vybavenými v spodnej
časti kotviacimi pätkami 2 a vo vrchnej časti držiakmi 4 na prichytenie atiky. Zvislé nosníky 1 sú prepojené
vodorovnými spojnicami 3, medzi ktorými sú umiestnené sklené výplne 7 z bezpečnostného skla. Vo vrchnej
časti sú zvislé nosníky 1 prepojené priečnymi nosníkmi 6, na ktoré je umiestnená plochá strecha a do držiakov 4 je umiestnená atika 5. V čelnej stene sú umiestnené automatické vstupné dvere 8. Vo vnútornom priestore čakárne sú miesta na sedenie, klimatizácia, osvetlenie, ozvučenie, informačný systém o odchode vlakov
alebo autobusov, dobíjacie miesto na elektroniku (230 V, USB), vstavaná telekomunikačná technika (Wi-Fi
pripojenie) a bezpečnostné kamery.
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Čakáreň pre autobusové a vlakové nástupištia, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vytvorená
konštrukciou, obsahujúcou zvislé nosníky (1), vybavené kotviacimi pätkami (2) a spojené vodorovnými
spojnicami (3), pričom vo vrchnej časti sú zvislé nosníky (1) prepojené priečnymi nosníkmi (6) na umiestnenie strechy a do priestoru medzi zvislé nosníky (1) je vložená sklená výplň (7), vytvárajúca steny,
a vo vrchnej časti sú zvislé nosníky (1) vybavené držiakmi (4) na prichytenie atiky.
2. Čakáreň podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že steny sú vybavené automatickými
vstupnými dverami (8).
3. Čakáreň podľa nárokov 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vnútorný priestor medzi
stenami je vybavený osvetlením, miestami na sedenie, klimatizáciou, ozvučením, informačným systémom,
dobíjacím miestom na elektroniku, vstavanou telekomunikačnou technikou a bezpečnostnými kamerami.
1 výkres
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