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O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU 
10 časť – o ceste cez park, či popri parku

19.  mája  uplynie  rok  od  okamihu,  keď  mestské  zastupiteľstvo  v  Trenčíne  schválilo
urbanistickú štúdiu CMZ ako podklad pre Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu mesta Trenčín –
Centrálna mestská zóna. Je to dlhá, alebo krátka doba? To je asi vec pohľadu. V každom prípade je
to dosť dlhá doba na to, aby kompetentní nevedeli jasne a jednoznačne odpovedať na prvý pohľad
jednoduchú otázku:

Navrhuje mesto preložiť cestu prvej triedy do trasy v súbehu s „bánoveckou“ železnicou a ďalej cez
park, alebo vedľa parku?

Kým sa pokúsim na túto otázku odpovedať vrátim sa krátko do minulosti. K medzinárodnej
súťaži.

Do súťaže prišlo množstvo návrhov z celého sveta, ja teraz spomeniem len tie ocenené a to z
pohľadu dopravného riešenia a jeho vzťahu k parku.

Priestory uvolnené po modernizácii železničnej trate vedenej cez stred mesta je samozrejme
potrebné aj dopravne obslúžiť a to sa bez cesty nezaobíde. Tak ako to ocenené návrhy riešili?

v.č.: 01, 1. CENA, - Mandaworks AB + Hosper Sweden AB /Stokholm /Švédsko)

Vo  víťaznom  návrhu  je  navrhnutá  miestna  komunikácia  vedúca  pozdĺž  „bánoveckej“
železnici.  Ale  vracia  sa  na  jestvujúcu  cestu  prvej  triedy  v  križovatke  pred  hotelom Elisabeth.
Podobné riešenia sú aj v ostatných ocenených návrhoch, s výnimkou jedného odmeneného návrhu. 



v.č.: 02, ŠPECIÁLNA CENA - Marko&Placemakers / London (UK) + GutGut / Bratislava (SR)

V  tomto  návrhu  cesta  vedúca  pozdĺž  „bánoveckej“  železnice  pokračuje  ďalej  v  súbehu  so
železnicou a prechádza cez park.

Asi  týmto  návrhom sa  inšpirovali  spracovatelia  urbanistickej  štúdie  (na  v.č.:  02)  ktorú
poslanci odsúhlasili na už spomínanom zastupiteľstve ako podklad na zmenu územného plánu.

v.č.: 03, URBANIATICKÁ ŠTÚDIA CMZ SPRACOVANÁ MESTOM V ROKU 2017

Ako vidno na výkrese č.: 03, cesta vedúca pozdĺž „bánoveckej“ železnice pokračuje ďalej v súbehu



so železničnou traťou Bratislava – Žilina smerom k mestskému parku. Ako je to navrhované ďalej
je  vidno na výkrese  č.:  04.  Cesta  vedie  okrajom parku a  pokračuje popred železničnú stanicu.
(hranice parku sú vyznačené zelenou farbou)

v.č.: 04, POKRAČOVANIE CESTY V SÚBEHU SO ŽELEZNICOU – NÁVRH – MESTO TRENČÍN

Na výkrese č.:  04 je to isté,  ale vložené do výkresu priestorového a funkčného využitia
územia z platného územného plánu mesta Trenčín. Zelená plocha je park tak, ako je ohraničený v
platnom územnom pláne.

v.č.: 05, NÁVRH CESTY VLOŽENÝ DO VÝKRESU Z ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA TRENČÍN



Teraz sa vrátim k otázke zo začiatku článku. 

Na  túto  tému  prebehla  9.  mája  na  facebooku  diskusia  medzi  pani  Gogolákovou  ako
občiankou mesta Trenčín a pánom Rybníčkom ako primátorom mesta.  Pán primátor  na otázku, či
povedie cesta cez park odpovedal nasledovne:

Richard Rybníček:
„Elena Gogolákova vidíte ako ľahko sa dáte oklamať. …... Tá cesta určite nepôjde cez park.

A ešte malá informácia, revitalizáciu parku sme už vysúťažili a každým dňom sa začne.“ 
Elena Gogolakova 

„O tej ceste cez park počuť už z mnohých strán, …..... Som rada, že ste potvrdili že cesta cez
park určite nepôjde.“ 

Richard Rybníček:
Elena Gogolakova mrzí ma, že nemáte záujem o projekt Trenčín si Ty. Cesta, ktorá ma viest

popri parku a ma vyústiť na cestu Železničná až ku pumpe Slovnaft a k Bille bola prezentovaná už
vo Hviezde a je verejne známa. Toto riešenie je na stole a informovali sme o tom už veľa krát. Ale
park zostane parkom a preto ho aj revitalizujeme. 

Otázka teraz znie takto:

Kadiaľ teda povedie navrhovaná cesta? Popri parku, alebo cez park?

V tejto otázke môžu mať za istých okolností obaja diskutujúci svoju pravdu.
1.  Ako  na  uvedených  výkresoch  č.:  04  a  05  vidno,  navrhovaná  cesta  je  jednoznačne

navrhnutá cez súčasný park tak, ako je tento ohraničený v platnom územnom pláne.

2. Ak sa v práve spracovávaných zmenách a doplnkoch územného plánu č. 4 - CMZ  zmenia
hranice parku a jeho severná hranica sa posunie na hranu navrhovanej cesty, tak v takomto prípade
by navrhovaná cesta išla skutočne popri parku. (Ale až po schválení ÚP s takouto úpravou hraníc
parku.) Takáto úprava hraníc parku by znamenala jeho zmenšenie o cca  3 400 m² pri ceste širokej 7
metrov (dvojpruh).

Je celkom jednoznačné, že navrhovaná cesta je síce dnes navrhnutá cez jestvujúci park, ale
ak sa raz bude realizovať povedie už možno okrajom parku. A nie preto, že by ju niekto posunul. To
nie je kam.

Najlepšie bude ak si na položenú otázku odpovie každý sám.
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