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O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU
5 časť – dopravné bariéry

Jedným z vážnych problémov v riešenom území je dopravná bariéra vytvorené preloženou
„bánoveckou“ železnicou. Táto bariéra bráni voľnému prístupu k rieke Váh z historického jadra
mesta. Na základe výsledkov participačného procesu „Trenčín si Ty“ obyvatelia mesta očakávajú
návrh, ktorý tento problém vyrieši predovšetkým z pohľadu pešej dopravy a cyklodopravy. 

Túto bariéru možno teoreticky, bez jej odstránenia z územia, prekonať viacerými spôsobmi: 
• podídením – podchod
• nadidením – nadchod 
• zapustením železnice pod terén
• zmenou jej funkčného využitie – električka

Autori  predloženého  návrhu  sa  rozhodli  železničnú  trať  prekonať  v  jednom  bode
úrovňovým prechodom (č.1 na v.č. 01). a v druhom bode  nadchodom (č. 2 v.č. 01).

v.č. 01  PREKONANIE ŽELEZNIČNEJ TRATE V PREDLOŽENOM NÁVRHU

Prekonanie železnice takmer v jednom bode je trochu málo.  Sprístupnenie rieky Váh sa
oproti dnešnej situácii keď popod železnicou vedie podchod príliš nezmení. 

Autori návrhu sa naviac rozhodlo do súbehu so železnicou umiestniť prekládku cesty prvej
triedy ktorá dnes vedie po Hasičskej ulici a následne po Štefánikovej ulici. A aby toho nebolo málo
cestu  ponárajú do zárezu aby prešla popod plató (P v.č. 02) (s úrovňovým prechodom železnice), za
ním sa cesta  vynára a postupne prechádza až na nosné múry. Cesta pokračuje na stĺpoch ponad
podjazd pod železnicou (naproti Sokolovne na Sihoti) a ďalej smerom do mestského parku.

Riešené územie samozrejme potrebuje obslúžiť aj dopravne (zásobovanie, hasiči, sanitka),
ale  to  sa  nedá  riešiť  cestou  prvej  triedy  a  ešte  k  tomu  v  záreze.  Tá  má  svoje  parametre  a
obmedzenia.  Nedá  sa  na  nej  stáť  a  ani  parkovať.  Má  predpísanú  veľmi  veľkú  vzdialenosť



križovatiek atď. Nie je to cesta určená na obsluhu územia. Je to cesta ktorá má čo najrýchlejšie
odviesť autá z územia preč, nie ho obslúžiť.

Územný plán  mesta  Trenčín  navrhuje  v  budúcnosti  preložiť  cestu  prvej  tried  do  trasy
juhovýchodného obchvatu. Návrh s ktorým prichádza mesto ju prekladá k železnici a  počíta s tým,
že túto cestu postaví a zaplatí Slovenská správa ciest. Toto je podla mňa dosť nepravdepodobné a v
prípade,  že  by  sa  to  podarilo  priamo  to  môže  ohroziť  výstavbu  juhovýchodného  obchvatu  zo
zdrojov štátu.

v.č. 02  ZAPUSTENIE NAVRHOVANEJ CESTY DO ZÁREZU A JEJ NÁSLEDNÉ VYVEDENE NA NOSNÉ STENY

Navrhované riešenie je vidno na výkrese č. 02. 

• V bode „1“ cesta začína klesať do zárezu. 
• Od bodu „2“ po bod „3“ vedie cesta popod navrhované plató (P) (šedá farba nad cestou). 
• V bode „3“ začína cesta stúpať. 
• V bode „4“ sa vracia na terén. 
• Ďalej pokračuje v stúpaní a je vedená na oporných múroch a následne na stĺpoch.

Zapustenie cesty pod terén a jej následné vyvedenie až na nosné múry vytvára novú bariéru
brániacu prístupu k rieke. A to nie len “dnes“ ale aj v budúcnosti. 

Už dnes sa projekčne pripravuje výstavba novej železničnej trate vedúcej pozdĺž diaľnice s
tunelom popod Skalku. Na túto trať sa má, okrem iného, presunúť všetká nákladná doprava ktorá v
zmysle európskej smernice nebude môcť prechádzať centrami miest. Teda ani centrom Trenčína. To
znamená, že aj „bánovecká“ železnica sa bude musieť ešte pred Trenčínom odkloniť z dnešnej trasy
a  prejsť  na  „bratislavskú“  trať.  Tým  sa  z  dnešnej  „bánoveckej“  železnice  bude  dať  odstrániť
železničná doprava a jestvujúce koľaje sa budú dať využiť pre električkovú dopravu.

Pri  navrhovanom  riešení,  aj  keď  sa  v  budúcnosti  „bánovecká“  železnice  zmení  na
električkovú trať, tu ostane novonavrhovaná bariéra tvorená neprekonateľnou cestou v záreze a na
oporných múroch.

Ako to vyzerá v pohľade vidno na výkrese č. 03. 



v.č. 03  POHĽAD NA CESTU VYSTUPUJÚCU ZO ZÁREZU.

Ako na výkrese č. 03 dobre vidno, novonavrhovaná cesta spolu s preloženou „bánoveckou“
železnicou tvorí dokonale nepreniknuteľnú bariéru. To je ale v priamom rozpore s požiadavkami
vyplývajúcimi z participačného procesu „Trenčín si Ty“ kde sa hovorí o  „odstraňovaní bariér“ a
nie o ich budovaní.

v.č. 04  INÉ POHĽADY NA TÚ ISTÚ CESTU VYSTUPUJÚCU ZO ZÁREZU

O ďalších bariérach nabudúce v šiestej časti.
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