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Čo je to Vážska vodná cesta a čo to znamená pre mesto Trenčín
Splavnenie Váhu od Žiliny po Komárno je projekt, ktorý sa začal budovať už koncom
30-tych rokov 20.storočia. Pokračovalo sa v ňom aj po II. svetovej vojne výstavbou priehrad,
kanálov, hrádzí a plavebných komôr.
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Dnes je projekt Vážska vodná cesta jednak súčasťou viacerých slovenských vládnych
dokumentov, jednak je už aj súčasťou dokumentov Európskej únie; kde patrí do kapitoly
transeurópskych dopravných koridorov pre vnútrozemskú vodnú dopravu. Časť projektu
Vážskej vodnej cesty od Komárna po Sereď sa v roku 2014 dostala aj do zoznamu prioritných
projektov Európskej únie tzv. Junckerovho balíka.
Je to dôležitá skutočnosť, ktorá je platná a má zásadné dôsledky pre všetky mestá
a obce, ktoré ležia na rieke Váh. Týka sa to aj mesta Trenčín, kde vplyvy tohto projektu na
mesto, na jeho územný plán i na jeho obyvateľov sú a budú mimoriadne závažné.

2. ETAPA: Sereď – Púchov

Bohužiaľ v minulosti i v súčasnosti sme boli a naďalej sme svedkami spochybňovanie
a dokonca naivného ignorovania týchto skutočností zo strany vedenia mesta Trenčín.
Názornými príkladmi sú napr. neexistujúci generel dopravy mesta Trenčín, ktorý by
zohľadňoval a rešpektoval podmienky a nariadenia EU pre vedenie transeurópskych
dopravných koridorov územím mesta Trenčín, alebo urbanistická súťaž Trenčín – mesto na
rieke, kde víťazný návrh ignoruje plavebné čiary na rieke Váh a potrebu zvýšenia alebo
likvidácie starého železničného mesta.
V súvislosti s prípravou uvedenej Vážskej vodnej cesty musia byť napr. konkrétne
mosty cez Váh buď nadvihnuté, alebo zrušené, budú postupne sfunkčnené plavebné komory
na Váhu, budú budované prístavy na Váhu (vrátane Trenčína), k prístavom by malo viesť
adekvátne dopravné napojenie, pre bezpečnosť lodnej dopravy bude potrebné prijať na

brehoch Váhu konkrétne opatrenia (napr. zariadenia a vybavenie pre prípad havárie,
ekologickej havárie, požiaru, a pod.).
Územný plán mesta Trenčín by mal všetky tieto potrebné skutočnosti zohľadniť
a rešpektovať. Mesto Trenčín by malo mať pripravený odborný a technický materiál, ktorý
bude jasne definovať dôsledky Vážskej vodnej cesty pre mesto Trenčín s variantnými
štúdiami riešení – ktoré sú pre mesto Trenčín najvhodnejšie a najvýhodnejšie.
Takisto neexistencia generelu dopravy mesta Trenčín, keď cez mesto prechádzajú 3
transeurópske dopravné koridory Balt – Jadran (cestný, železničný a vodná doprava) je
hrubým a trestuhodným zanedbaním verejného záujmu občanov mesta.
Je tiež s podivom, že na tieto skutočnosti neupozorňuje ani trenčianska odborná
architektonická a projektantská verejnosť, hoci mať jasne definované danosti územného plánu
odvíjajúce sa od trasovania a podmienok vedenia transeurópskych dopravných koridorov je
v ich najvlastnejšom záujmu.
Dáva to istotu investorom, dáva to istotu občanom, dáva to istotu projektantom.
Naopak, chvíľami až tragikomické habkanie predstaviteľov mesta v štýle „bez ladu a skladu“
ohľadne rozvoja a podmienok rozvoja mesta Trenčín, nedáva nikomu potrebnú istotu, seriózni
investori si len klopkajú na čelo a občania celé roky žijú v rozbúranom, zablatenom
a špinavom provizóriu.
Radi by sme týmto článkom "prebudili" aj trenčiansku verejnosť, resp. trenčiansku
odbornú verejnosť, aby sa aj vo svojom vlastnom záujme týmito závažnými témami začala
zaoberať.
O ďalších aktuálnych skutočnostiach ohľadne Vážskej vodnej cesty Vás budeme
priebežne informovať.
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