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Parkovacia politika a letné kúpalisko na ostrove v Trenčíne.
Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že konečne otvorené letné kúpalisko na ostrove v
Trenčíne nemá s parkovacou politikou mesta nič spoločné nie je to tak. Práve toto územie sa dá
použiť ako krásny modelový príklad na ktorom sa dá ukázať kde sú najväčšie slabiny parkovacej
politiky pre ktorú sa rozhodlo mesto Trenčín. (Teda jeho, za túto oblasť zodpovední pracovníci)
Aby som zistil ako to na kúpalisku vyzerá vybral som sa naň pozrieť, v pracovný deň ktorý
nepatril k najteplejší v tomto lete.

POHĽAD NA AREÁL LETNÉHO KÚPALISKA V TRENČÍNE

Každému, kto sa rozhodne ísť na letné kúpalisko v Trenčíne padne ako prvé do očí to
množstvo osobných aut ktorými je celý priestor okolie jeho areálu „vytapetovaný“. Ja som tam
zašiel v piatok o 15:45 a dal som si tú námahu spočítať všetky autá ktoré tam v tom čase boli. Autá
boli odstavené všade kde je to len trochu možné“:
• na prístupovej komunikácii ku kempingu (7 aut – viac sa ich tam nezmestilo),
• na cest na korune hrádze (7 aut – viac sa ich tam nezmestilo),
• dole pri Váh (22 aut),
• na parkovisku pred kúpaliskom (69 aut, niekoľko miest pre telesne postihnutých bolo ešte
volných),
• pred reštauráciou Bašta (21 aut, ale parkovisko je vyhradené len pre jej hostí a tak tam bolo
ešte niekoľko miest volných)
• pred areálom m-sport (22 aut – viac sa ich tam nezmestilo)
• pred športovou halou (16 aut a ešte 2 – 3 by sa boli zmestili)
• najviac aut (72) parkovalo na druhej strane cesty na zeleni na päte hrádze (tam, oproti
tenisov kurtom bolo ešte miesto pre ďalšie autá, na tráve)
Okrem aut bolo pred areálom kúpaliska odstavených aj 66 bicyklov a 4 motorky. A to bol
piatok, pracovný deň a ešte pre väčšinu ľudí pracovná doba (15:45 h)
Každý sa snažil pochopiteľne zaparkovať čo najbližšie ku vchodu do kúpaliska. Ja som

našiel volné miesto až pri tenisových kurtoch.
Pre tých ktorí tam doposiaľ neboli a nevedia si to dosť dobre predstaviť prikladám niekoľko
fotiek.

PARKUJÚCE AUTÁ PRED LETNÝM KÚPALISKOM

odfotené v piatok 11. 08. 2017 o 15:45

Situáciu s parkovaním pred kúpaliskom možno označiť ako minimálne nevyhovujúcu. A to
si ešte nie všetci Trenčania uvedomujú, že sa tu už dá kúpať, bol pracovný deň a pracovná doba.
Cez horúci víkend tu bude situácia s parkovaním ešte horšia.
Ja tu vidím dva problémy:
1. V okolí kúpaliska je nedostatočný počet parkovacích plôch vzhľadom na záujem o ne.
2. Všetky autá ktoré sem smerujú musia prejsť cez centrum mesta a tak prispievajú k jeho
dopravnému zahlteniu.
Skôr, či neskôr bude musieť mesto pristúpiť k riešeniu tohto problému a najhoršie, čo sa
môže stať, že k tomu pristúpi tak, ako v meste. To by znamenalo, že „mesto“ odkrojí ešte niečo zo
zelene v prospech parkovacích miest a modrou farbou vymaľujú parkovacie stánia. A samozrejme
ich spoplatní.
Čo by to znamenalo?
Skôr ako odpoviem na túto otázku pokúsim sa ukázať ako by sa malo v takomto a tomto
prípade postupovať. (písal som síce už no tom, ale opakovanie nezaškodí)
Ako prvé treba hľadať odpoveď na niektoré základné otázky:
1. Čo chceme dosiahnuť?
2. Prečo tu tie autá parkujú?
3. Musia sem tie autá prichádzať. Nemôžu sem tí ľudia v nich prísť inak?
4. Čo by bolo treba spraviť pre to, aby sem tie autá nechodili?
Až po zodpovedaní týchto otázok možno hľadať zmysluplné riešenie.
Tak to skúsim vysvetliť.

1. Čo chceme dosiahnuť?
Vzhľadom na dva základné problémy ktoré som formuloval vyššie by malo byť cieľom
minimalizovať počet aut ktoré sem prichádzajú a parkujú tu.
2. Prečo tu tie autá parkujú?
Ak pripustíme, že drvivá väčšina tu parkujúcich aut patrí ľuďom ktorí prišli na kúpalisko
treba sa najprv pozrieť na to, aké a pre koho je toto kúpalisko.
Kto na tomto kúpalisku bol bude asi so mnou súhlasiť, že je prioritne určené na „leňošenie“
rodín s deťmi. Na plávanie tu je len malý 25 metrový 6 dráhový bazén. Všetko ostatné je na
brodenie a „čvachtanie“ sa detí a na šantenie na toboganoch a skĺzavkách.
Dá sa tu príjemne stráviť deň aj s malými deťmi. A naozaj tomu zodpovedá aj skladba
návštevníkov. Veľkú časť tvoria rodiny s deťmi, alebo jeden rodič s dieťaťom.
Tí z vás, ktorý s deťmi boli niekedy na kúpalisku alebo pri vode vedia, čo všetko treba zo
sebou vziať. Nejde to bez deky, osušiek, lopty alebo iných hračiek a ďalších maličkostí podla
zvyklostí tej-ktorej rodiny. Výsledkom je spravidla jedna a možno až dve tašky. A ak si zo sebou
chcete vziať aj niečo čím si vytvoríte tieň je to ďalšia batožina. A to všetko treba na kúpalisko
dopraviť spolu s deťmi. (aby som na ne nezabudol) A to je ten problém. Otázka je ako?
Spravidla sú tri možnosti:
• Vlastným autom (čo je asi najpohodlnejšie) ktoré spravidla pred kúpaliskom parkuje po celú
dobu kým sme tam.
• Taxíkom. (čo je u nás stále nezvykom a je to aj dosť drahé) Taxíky zároveň neminimalizujú
počet prejazdov cez centrum mesta a neriešia tak problém č. 2. Čiže toto riešenie možno
považovať za nežiadúce.
• Mestskou hromadnou dopravou (čo by bola asi najžiadanejšia možnosť)
Ak je využitie MHD najžiadanejšie prečo je pred našim kúpaliskom toľko aut? Ukážem to
na výkrese nižšie.

DOSTUPNOSŤ KÚPALISKA ZO ZASTÁVOK MHD

podklad: MAPKA

Ak je naše kúpaliska stavané proiritne pre rodiny s deťmi predpokladáme (a je to tak), že
veľkú časť jeho návštevníkov budú tvoriť rodičia a starí rodičia s deťmi. A tí prichádzajú s deťmi,
taškami, slnečníkmi a prípadnou ďalšou batožinou. To sa dá zvládnuť aj s MHD, len jej zastávka
musí byť v rozumnej vzdialenosti od vstupu na kúpalisko. A to je ten náš základný problém.
Najbližšie zastávky MHD sú v našom prípade na Hasičskej ulici (č.1 na výkrese), pred
železničnou stanicou (č.2 na výkrese) a na Rázusovej ulici (č.3 na výkrese). Najzaťaženejšia a
zároveň najvyužívanejšia je zastávka na Hasičskej ulici. Od nej k vstupu na kúpalisko je 1000
metrov. A isť jeden kilometer s veľkou taškou v jednej ruke a s malým dieťaťom v druhej je pre
väčšinu ľudí neprijateľné.
Asi o 45 metrov bližšie je to zo zastávky na Rázusovej ulice. Ale ani to nie je prijateľná
vzdialenosť a táto zastávka je zaujímavá len pre ľudí zo Sihote a Opatovej.
Zo zastávky pred železničnou stanicou je to o cca 400 metrov viac, teda cca 1400 metrov. A
je jedno, či idete cez park alebo podchodom na Rázusovú.
3. Musia sem tie autá prichádzať. Nemôžu sem tí ľudia v nich prísť inak?
Pokiaľ neponúkneme návštevníkom kúpaliska inú možnosť, konkrétne možnosť sem prísť
mestskou hromadnou dopravou, tak sem budú prichádzať vlastnými autami alebo neprídu vôbec.
4. Čo by bolo treba spraviť pre to, aby sem tie autá nechodili?
Ako vyplýva z už napísaného bolo by treba upraviť harmonogram MHD a vytvoriť možnosť
príjazdu a odjazdu autobusov MHD z priestoru pred areálom kúpaliska alebo v jeho blízkosti. A až
keď bude táto možnosť prístupu ku kúpalisku vytvorená, až potom by bolo možné v prípade
potreby (ak by návštevníci kúpaliska MHD nevyužívali) pristúpiť k spoplatneniu parkovania. Nie
skôr.
Spoplatnenie parkovania bez vytvorenia inej možnosti prístupu by bolo v takomto prípade
možné naozaj, s trochou nadsádzky, nazvať „výpalným“.
A presne to je problém parkovacej politiky zavádzanej v meste Trenčín. Pokiaľ spoplatnenie
parkovania v centre mesta možno ešte prijať, keďže je tu (aspoň pre obyvateľov Trenčína) iná
možnosť ako sa tam dostať, tak spoplatnenie parkovania v obytných zónach, napríklad na Sihoti, je
len čistým vyberaním peňazí. Tam bývajúci ľudia nemajú inú možnosť než zaparkovať pred domom
a „mesto“ im ani inú možnosť neponúka. Samozrejme týmto krokom „mesto“ ani nič s parkovaním
nerieši.
Pokiaľ na Sihoti bolo kde namaľovať ďalšie modré čiary (veď načo tam je toľko
chodníkov?), tak na sídlisku Juh, kde je skutočný problém s parkovaním to také jednoduché nie je.
Tu nie sú žiadne volné plochy kde by stačilo prísť s plechovkou modrej farby. Tu tento problém
skutočne treba riešiť. A to „mesto“ buď nevie ako, alebo na potrebné riešenia nechce alebo
„nemôže“ uvoľniť potrebné finančné zdroje. Lebo bez peňazí, a nie malých, to nepôjde.
Na sídlisku Juh už nie je kde jednoduchým vyfarbením vytvoriť nové parkovacie miesta a
tak sa tento problém odkladá na neskôr. A každý si môže položiť otázku - prečo?

Autor: Akad.arch.Ing. Igor Mrva
Pridané: 13.08.2017

