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Transport publiczny 
w duiych miastach Azji Srodkowej 

Jeszcze 20 lat temu, gdy kraje Azji 
krodkowej wchodzily w skhd Zwiqzku Ra- 
dzieckiego, standardy j c i a  nie odbiegaly 
znacqco od znanych w naszym regionie. 
Wszystko zau@ sig szybko zrnieniak 
w rnornencie rozpadu irnperium. Dlawiqk- 
szosci bylych republik nastd czas wielo- I 
letniego kryzysu, a czasem nawet wojen. 
Komunikacja rniejska, jako galq? gospodar- 
ki finansowana ze 6rodk6w ~ublicznvch. b 
w takiej sytuayi barclzo szybko ulegade- 
gmdacji. 0 ile w duiych miastach podtrzy- 
rnuje jq jeszcze popyt nakrqcany przez 
rnieszkatkow, o ole w Srednich i ma&& I 
transport publiczny przeiywa agonig. ~ r a -  
Cownicy rniesi~lcami nie otrzyrnuja zale- 

przeziny kraje Azji krodkowej: Ubekkm, Plzedstawmel plerwszej serii Mercedes6w w Taszkenc~e - 0405 w nleco zmodyfrkowa- 
Kirgistan i Kazachstan. nej wersj! 



Taszkent, stolica Uzbekistanu, to 
najwigksze miasto regionu. Liczy po- 
nad 2 mln mieszkahc6w. To takie je- b 
dyne miasto w Azji ~rodkowej, w Mo- 
rym funkcjonuje siec metra. W komu- 
nikacji naziemnej podstawowqfunkcjg 
pdniq autobusy. Ich sieC jest ggsta, 
na gtownych ciqgach funkcjonuje po 
kilka linii, z Morych wigkszos6 kursuje 
co kilka minut. Wielez nich Qczy prze- 
ciwlegk krance miasta. Autobusy wy- 
wierajq pozytywne wraienie. Nie spo- 
sob uwierzyC, i e  znajdujemy sie kilka 
tysigcy kilometrow od Europy. Po uli- 
cach kursujq gh5wnie pojazdy spod 
znaku Mercedesa: najstarsze typu 
0405. nowsze 0345 oraz zaku~ione I 

I du moina ujrzec kilka razy dziennie. 
Pomimo okrojenia sieci, linie tramwa- 
jowe sq dlugie, nieraz prowadzq przez I 

w osktnich latach niskopodto'gowe Jed vionych ostatnioniskopo&gowych Mercedes6w Conectopzejeidia obok 
Conecto. W ruchu jest t e i  duio auto- taszkenckiego dyorca kolejowego 
budw matej pojemnosci SamAuto bu- 
dowanych na tureckiej licencji w za- 
ktadach w Samarkandzie. Wszystkie 
autobusy sq jednakowo pomalowane 
w atrakcyjne jasnozielone barwy z bia- 
tym skosnym pasem, kojarzqce sig 
jednoznacznie z malowaniem firmo- 
wym przedsigbiorstwa komunikacyj- 
nego w Hanowerze. Bilety na przejazd 
sprzedajq konduktorzy w pojazdach. 
Niekiedy do ich zadan naleiy t e i  
dawanie sygnahr do odjazdu, bowiem 
na wainiejszych przystankach, np. 
w miejscu przesiadki z metra na auto- 
bus, powszechnq praktykq jest jakwy- 
dtuianie czasu postoju w celu zabra- 
nia jak najwigkszej liczby pasaierow. 
Moment odjazdu wypada wowczas, 
gdy na przystanku brakuje ju i  miej- 
sca dla kolejnego nadjeidiajqcego Troh 2 w we~j i  dla Uzbekistanu posiada'zwi@zonq 1;- otwreranych ok~ 
pojazdu. Pierwszy autobus wtedy od- 
jeidia (o ile oczywiscie w jego kierun- 
ku nie podqia wwlaSnie kolejny poten- 
cjalny pasaier), a pozostate z otwar- 
tymi drzwiami posuwajq sig kawalek 
do przodu. 

W Taszkencie funkcjonuje te i  sieC 
tramwajowa i trolejbusowa, jednak 
czasy BwietnoSci ma j u i  dawno za 
sobq. W ostatnich latach rozebrano 
wiele linii tramwajowych, az dwudzie- 
stu kilku linii trolejbusowych funkcjo- 
nujq ju i  tylko cztery i to z bardzo ni- 
skimi czgstotliwosciami. Zarowno 
tramwaje jak i trolejbusy prezentujq 
sobq nienajlepszy stan techniczny. 
Widok zepsutego holowanego pojaz- 

cate miasto i cieszq sig wciaf duiq 

1 frekwencjq. Tu te i  bilety sprzedajq UzbecKf mfnf~us - samAuro N Y ~ /  



konduktorzy, choC na mniej uczgszna- 
nych trasach optatg wnosi sig u prowa- 
dqcego pojazd przy wysiadaniu. 

Na liniach podmiejskich i w komu- 
nikacji miedzymiastowej dominujq mi- 
krobusy, ale atrakcyjnqformq przejaz- 
du sq pwatne samochody osobowe. 
Kierowca takiego auta zbiera cztery 
osoby jadqce w tym samym kierunku 
i za rela&nie niewielkie kwoty (sred- 
nio 80 groszy za kilometr) wiezie je 
szybko do celu, duio szybciej n i i  au- 
tobus, ktory czgsto zwlekazodjazdem 
ai uzbiera komplet pasaierow. 

Kolejnq Srodkowoazjatyckq stolicq 
jest Biszkek, najwigksze miasto Kirig- 
stanu. W czasach ZSRR nosito nazwg 
Frunze. Obecnie liczy ok. 1 mln miesz- Trolejbus ZIU-682 na osiedlu Asanbaj w Biszkeku 

Minibusowy *id w Biszkeku 

kahcow. W komunikacji miejskiej moi- 
na ~ ~ 0 t k a C  troleibusv, autobusv 
i mik;obusy. SieC ~rolejbusowa do$ 
dobrze oplata cate miasto. Jednak 18 
linii tadnie prezentuje sig wytqcznie na 
kolorowym schemacie sieci. W rzeczy- 
wistosci trolejbusy pojawiajq sig na 
przystankach do66 rzadko i sq prze- 
pelnione. Po godzinie 17 w ogole zni- 
kajq z ulic miasta. Jedyny plus to cena 
biletu - 5 somow (38 groszy) i bezpiat- 
ne przejazdy dla rzeszy uprawnionych. 
Z uwagi na te niedogodnosci wigk- 
szoSC mieszkancow na co dzieh ko- 
rzysta z marszrutek, czyli prywatnych 

IF- 

nigtych Srodek transportu jest tutaj 
prawdziwym iywidem. Co minuta na 
przystanek podjeidia po kilka zdeze- 
lowanych furgonetek adaptowanych 
w r6iny dziwny sposob do przewozu 
ludzi. Niejednokrotnie korki na ulicach 
Biszkeku skladajq sig z samych rnikro- 
busow. Linii mikrobusowych jest po- 
nad setka, a opanowanie ich tras za- 
daniem nietatwym. Przejazd mikrobu- 
sem kosztuje 8 somow (60 groszy) i nie 
jest polecany osobom o wzroScie wy- 
~ ~ 

iszym od pkecigtnej. 1 Pa kilkunastu latach mikrobusowe- 
go chaosu wladze Biszkeku postano- 
wily polojC kres tej anarchii i reakty- 
wowaty miejskie przedsigbiorstwo au- 
tobusowe. Z niedalekich Chin zakupio- 
no 200 midibusow, przy pomocy Mo- 
rych uruchomiono kilka kursujqcych 
z duiq czgstotliwosciq linii miejskich. 

Chihskimidibus YaxingJS681lGHstalsi~podstaw~ biszkeckiegotaboruautobusowego Na kaidej z linii kursujq autobusy 



innego koloru. Opiatawynosi 6somow 
(46 groszy). Ptaci sig u kierowcy przy 
wysiadaniu. W ostatnich miesiqcach 
zakupiono te i  nowe niskopodtogowe 
trolejbusy produkcji biaioruskiej. Dzia- 
tania porzqdkujqce przyniosty pewne 
efekty - w prasie chwalono sig, i e  
z centrum wycofano dziesiqtki kopcq- 
cych mikrobusow. Autobusy jednak 
kohczq pracg o godzinie 20 i wieczor- 
ne podroie po Biszkeku dostarczajq 
wiele emocji nie tylko dzieki tonqcym 
w ciemnosciach ulicom, na kt6rych 
czgsto brakuje pokryw od studzienek, 
ale rowniei za sprawq koniecznosci 
zatrzymania na przystanku wiasciwe- 
go mikrobusu, co wymaga duiego re- 
fleksu i btyskawicznego kojarzenia 
przebiegu poszczegolnych linii. 

Leiqca u stop g6r Tien-szan 1,2- 
rnilionowa Aha-Ata byta do niedaw- 
na stolicq Kazachstanu. W 1998 roku 
utraciia ten tytui na rzecz poloionej na 
p6inocy kraju Astany. Centrum miasta 
tworzy siatka krzyiujqcych sig prosto- 
padle ulic. Brakuje tu szerokich arterii 
komunikacyjnych, przez co dzien 
w dzien miasto stoi w gigantycznym 
korku. Z dawnej sieci tramwajowej 
obecnie pozostafy juitylko dwie g6w- 
ne linie, More z miesiqca na miesiqc 
funkcjonujq coraz gorzej. Oprocz 
trarnwajow i budowanego rnetra (pla- 
nowane otwarcie w grudniu 2010 r.) 
w Atrna-Acie funkcjonujq te i  trolejbu- 
sy i autobusy. Te pierwsze kursujq po 
kilkunastu liniach, ale ich funkcjono- 
wanie jest dalekie od doskonatosci. 
Oczekiwanie na przystanku moie sig 
niespodziewanie wydluiyC, bo na ob- 
stuge wszystkich linii nie starcza spraw- 
nego taboru. Choczakupy trolejbusow 
odbywajq si? regularnie to fatalny po- 
ziom zaplecza sprawia, i e  iywotnoSC 
pojazdow nie przekracza 5 lat. Ostat- 
nim zakupem byfy niskopodtogowe 
trolejbusy chinskiej marki YoungMan 
budowane na licencji Neoplana. 

Najlepiej majq sig wigc autobusy. 
W Atma-Acie funkcjonuje ponad set- 
ka linii obstugiwana przez kilkanascie 
prywatnych firm. Bilety sprzedajq 
w nich konduktorzy, ktorzy dodatko- 
wo majq za zadanie pozyskiwac pa- 
saierow. Na kaidyrn przystanku wy- 
biegajq wiec z pojazdu lub wystawiajq 
gtowg przez okno i wykrzykujq nazwy 
przystankow do jakich rnoina doje- 
chac ich autobusern. Od zesztego 

Troejbus K4Z-398 produkcj warsrtafow remonfowych w Alma-Acie 

Najnowszy tabor trolejbusow w Aha-Acie: Neoplan / Youngman JNP6120GDZ 

Daewoo BSOSO na pet11 Orbita w Alma-Acie 



roku tma proces instalacji auto- 
matow biletowych we wszystkich 
autobusach, analogicznych ]ak 
w tramwajach. Automaty przyjmujq 
monety i d ~ k u j q  bilet jednorazo- 
wy. Wydajq r6wniei resztg. Majq 
by6 one kolejnym krokiem do ucy- 
wilizowaniatransportu publicznego 
w Atma-Acie, po przeprowadzonej 
w ubieglym roku reformie ukladu 
komunikacyjnego, obejmujqcej 
bkte przenumerowanie wigkszoSci 
linii. W taborze autobusowym spo- 
tyka sig tu wsch6d z zachodem. 
Opr6cz uiywanych pojazdow spm- 
wadzonych niemal ze wszystkich 
zakqtkow Europy moina spotkak 
wiele autobusow koreahskich 
(Daewoo) i chihskich (Huanghai). 

W 1998 r stolice Kazachstanu .. .. -.-...7 

przeniesiono z Aha-Aty do leiqce- MAN SL202 na ul. Puszkina w Alma-Acie 
go 1000 kilometrow na p h o c  mia- 
sta Akmda, zmieniajqc wowczas 
jego namg na Astana. Od tamtej 
pow miasto dynamicznie sig roz- 
wija. Wciaf rozbudowuje sig nowa 
dzielnica rzqdowa, gdzie jeden 

:! przy drugim powstajq drapacze 
chmur sygnowane nazwiskami I kwiatowej stawy archiiektow. 

I '  Stcieczna komunikacja miejska 
I '  dziae sprawnie, choC opiera sig 
!; wytqcznie na autobusach. Ostatniq 

linig trolejbusowq zamknigto 
w 2008 r. Miejskie plzedsigbiorstwo 
trolejbusowe rok po roku wpadato 
w coraz wigksze dtugi, a2 ostatec- 
nie upadto. Mieszkahcow woiq 
wigc autobusy kilku r6inych firm 
prywatnych. Bilet na przejazd, ChinskiHumgkiDD6892SOl r n a w i e l e ~ e r i z M A N L r o n ' s C i f y  

sprzedawany przez konduktorow, 
kosztuje 60 tenge (1.30 zt) co jest 
naiwyisz;l cenq biletu w Kazach- 
stanie. Ale te i  komunikacja oferuje 
tu najwyiszy standard. Wszystkie 
autobusy majq jednakowe este- 
tyczne malowanie, jeidzi sporo 
pojazdow niskopodtogowych, 
a personel jest schludnie umundu- 
rowany. 

Z pewnosciq powyisze kilka- 
dziesiqtzdah nie opisujewyczerpu- 
jqco tematu, jak i innych atrakcji 
samego regionu. ChoCby dlatego, 
ze skupia sig wytqcznie na najwigk- 
szych miastach. Bez wqtpienia po- 
zwoli jednak przybliiyC obraz ko- 
munikacji miejskiej w tym rzadko 
odwiedzanym przez tuwst6w rejo- 

Scania MaxCi w nowej dzielnicy iqdowfj w Astanie nie swiata. 


