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Liečba bez diagnózy. Dá sa to?

Vo štvrtok 21.1.2016 sa na pôde mestského úradu konalo stretnutie viacerých podnikateľov
zo sídlom podnikania v areály Meriny a na Železničnej  ulici  v Trenčíne.  Témou stretnutia boli
predpokladané  problémy  v  doprave  na  Kukučínovej  ulici  po  vybudovaní  plánovaného
„autobusového terminálu“. Hneď v úvode zazneli dve vety. Tá prvá plne vystihuje postoj mesta k
riešeniu  akýchkoľvek  problémov  ktoré  sa  vynárajú  v  súvislosti  s  plánovaným  autobusovým
terminálom. S tou druhou nemožno nesúhlasiť.  O čo ide?

Prvá veta hostiteľa bola:
„ Ak sa chceme baviť o termináli, tak to sa ani nemusíme baviť.“

Tou druhou vetou bolo vyjadrenie názoru jeho zástupcu, že:
„Kukučínova ulica je tou najkatastrofickejšou ulicou v Trenčíne.“

Čiste z metodologického hľadiska pri skúmaní akéhokoľvek problému sa nemožno vyhnúť
otázkam typu:  Prečo sa tak deje? Aké sú dôvody? Čo to spôsobuje? Až po odpovedi na tieto otázky
si môžeme položiť tie nasledujúce: Čo sa s tým dá robiť? Ako to vyriešiť?

Bez  odpovedí  na  tie  prvé  otázky  nedokážeme  skutočne  odpovedať  na  tie  druhé.
Nedokážeme problém vyriešiť. Maximálne môžeme neustále sanovať jeho následky.

Ak to prirovnám k lekárovi, tak ani on nevie vyriešiť zdravotný problém pacienta bez presne
stanovenej diagnózy. Bez diagnózy môže len tlmiť následky. Napríklad tlmiť bolesť. A to až do
momentu keď mu pacient zomrie.

Preto pristupovať k riešeniu očakávaných problémov v doprave na Kukučínovej ulici bez
pomenovania príčin očakávaného zhoršenie nemôže priviesť k uspokojivému výsledku.

Cez Kukučínovu ulicu aj dnes prechádzajú autá. Vchádzajú do areálu Meriny a vychádzajú z
neho. Vchádzajú na ňu tu bývajúci a podnikajúci Je to síce ulica v katastrofálnom stave ale funguje.
Je obojsmerná a dnešné dopravné zaťaženie, napriek všetkému, bez vážnejších problémov zvláda.

To  všetko  sa  má  zmeniť.  Z  ulice  po  ktorej  podla  dopravného  prieskumu  z  roku  2013
prechádzalo 100, prípadne 200 aut za 24 hodín sa má stať ulica cez ktorú ako jedinú bude možné
opustiť predstaničný priestor. Jej dopravné zaťaženie sa ma zvýšiť na cca 5 000, prípadne 5 800 aut
za 24 hodín (podľa toho v ktorej časti). 

Dopravný prieskum spracovaný pre mesto Trenčín v roku 2013 (v prieskume je už zohľadnený vplyv nového mosta)



Nové dopravné zaťaženie bude skutočným problémom. ( A to už ani nehovorím o tom, že
cez túto ulicu má v zmysle platného územného plánu viesť aj rekreačná cyklotrasa.)

Ako to  má teda  vyzerať?  V schematickom vyjadrení  je  to  znázornené na nasledujúcom
výkrese.

Schématické znázornenie dopravy v predstaničnom priestore po výstavbe „autobusového terminálu“

Projektantom  (investorom?)  zvolené  dopravné  riešenie  je  také,  že  jediný  výjazd  z
predstaničného areálu vedie cez Kukučínovu ulicu. Práve cez tú ulicu, ktorá bola na stretnutí na
mestskom úrade označená za „najkatastrofickejšou ulicou v Trenčíne“.

Prečo sa dopravné zaťaženie Kukučínovej ulice tak enormne zvýši? 
Dnes cez Kukučínovu ulicu prechádzajú len autá ktoré majú svoj cieľ cesty na nej alebo

smerujú do, alebo z areálu Meriny. Po plánovanej výstavbe „autobusového terminálu“ pribudnú k
týmto autám:

• všetky autobusy MHD, dnes cez ňu neprechádzajú
• všetky autobusy prímestskej a medzimestskej dopravy, dnes cez ňu neprechádzajú
• všetky autobusy diaľkovej a medzištátnej dopravy, dnes cez ňu neprechádzajú
• všetky osobné autá z navrhovaných parkovísk v rámci „autobusového terminálu“ ktoré cez

ňu dnes neprechádzajú
• a aby toho nebolo málo autobusy prichádzajúce od Bratislavy a pokračujúce smerom na

Žiliny budú musieť prejsť cez Kukučínovu ulicu 2 x; prvý krát pri vjazde do autobusovej
haly a druhý krát po výjazde z nej

Prečo je to tak?
Odpoveď  je  celkom jednoduchá.  Dôvodom je  (podla  mňa)  nevhodné  riešenie  dopravy.

Odvedenie  všetkej  dopravy na tú  „najkatastrofickejšou ulicou v  Trenčíne“ nie  je  asi  najlepším
riešením. Tak prečo? 



Odpoveď  treba  pravdepodobne  hľadať  v  obchodných  záujmoch  investora  zameraných
prioritne na predajné priestory a priestory určené na prenájom. Nie na autobusový terminál. Osobne
som presvedčený, že projektanti „autobusového terminálu“ by ho vedeli naprojektovať aj tak, aby
sa vyhli Kukučínovej ulici.  Veď miesta je v predstaničnom priestore dosť aj na dva autobusové
terminály. 

Ak sa vrátim k lekárskej terminológii,  tak diagnózou – problémom je nevhodné riešenie
autobusového terminálu z hľadiska dopravy v prostredí do ktorého je osadený. A akékoľvek snahy o
úpravu šírkových pomerov na Kukučínovej ulici bez asanácií viacerých jestvujúcich objektov je
tým „podávaním liekov proti bolesti“. Nič sa tým nevyrieši. Budeme si asi musieť počkať kým nám
„pacient umrie“. Inak povedané kým nám doprava úplne neskolabuje. Ale čo potom?

Je tu riešenie. Začať sa „ baviť o termináli“. Otázkou pri tom nie je, či terminál áno alebo
nie.  Otázkou je aký? Žiaľ,  na takúto diskusiu chýba aj  po dvoch rokoch od predstavenie tohto
projektu druhá strana ktorá by mala o diskusiu záujem. A žiaľ, stanovisko mesta je, ako som už
napísal jednoznačné:

„ Ak sa chceme baviť o termináli, tak to sa ani nemusíme baviť.“
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