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AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V
TRENČÍNE?
3. časť – čo by ešte pomohlo
V predchádzajúcich článkoch som sa venoval koľajovej doprave v meste Trenčín, ako aj
nadväzujúcej kyvadlovej doprave a záchytným parkoviskám. V tomto príspevku sa venujem
ďalšiemu prvku ktorý môže zmenšiť dopravné zaťaženie vo vnútri mesta. Tým prvkom je cestný
obchvat mesta. V našom prípade juhovýchodný obchvat mesta Trenčín.
Výstavba juhovýchodného obchvatu nie je novou záležitosťou. Pripravovať sa začala už v
osemdesiatych rokoch minulého storočia. Prvé trasy boli naprojektované v Stavoprojekte Trnava,
ateliér Trenčín. Jeho prvá časť – pokračovanie diaľničného privádzača s novím mostom cez Váh až
po križovatku pod Juhom – bola odovzdaná do prevádzky len nedávno. To, čo treba ešte dobudovať
je jeho II. etapa. Na výkrese nižšie (v.č. 01) je vyznačená červenou linkou.
Na túto stavbu kola už aj schválená EIA, čo je vlastne vyhodnotenie vplyvu stavby na
životné prostredie. Koho to zaujíma môže si tento materiál pozrieť na nasledujúcej adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/juhovychodny-obchvat-mesta-trencin-ii-etapa

v.č. 01 JUHOVÝCHODNÝ OBCHVAT (dobudovať treba časť vyznačenú červenou linkou, bodkami je vyznačený tunel)

Žiaľ, príchodom nového vedenia mesta sa po roku 2010 príprava kompletného dobudovania
juhovýchodného obchvatu a najmä lobovanie za jeho výstavbu na Slovenskej správe ciest (SSC)
prakticky zastavilo. A to aj napriek tomu, že jeho dostavba je v zásobníku projektov SSC.
Je smutné, že mesto potrebu výstavby obchvatu spochybňuje tvrdiac, že jeho výstavbou by

sa toho veľa v doprave nevyriešilo a samo odsúva jeho výstavbu až do bližšie nespresneného
časového horizontu. Namiesto toho, aby za jeho výstavbu na pôde SSC lobovalo robí pravý opak.
Najnovšie na jednaní na Ministerstve dopravy SR ktoré sa konalo 7.12.2017 za účasti
zástupcov Ministerstva dopravy SR, Slovenskej správy ciest, Železníc SR a reprezentatívneho
vedenia mesta Trenčín sa zástupcovia mesta vyjadrili nasledovne:
„Mesto Trenčín navrhuje realizovať komplexné prebudovanie dopravnej infraštruktúry v
centre mesta a až následovne pristúpiť k realizácii juhovýchodného obchvatu mesta, pri čom je
potrebné rezervovať územný priestor v územnom pláne.“
Kedy teda mesto začne lobovať za výstavbu juhovýchodného obchvatu? „Až následne.“
Mesto sa pri tom odvoláva na dopravný prieskum. A to aj napriek tomu, že v rámci dopravného
prieskumu sa nezisťovalo kam autá mieria, čo je ich cieľovou destináciou. Z tohto dôvodu je pre
mňa tvrdenie o bezvýznamnom vplyvu juhovýchodného obchvatu na odľahčenie dopravného
zaťaženia mesta minimálne otázne.
Mesto Trenčín je asi jediným mestom na Slovensku ktorého predstavitelia hovoria, že mesto
nepotrebuje obchvat a namiesto lobovania za jeho výstavbu navrhujú posilniť prieťah mestom, aby
jeho centrom mohlo prechádzať ešte viac aut ako je tomu dnes.
Ako vidno na v.č. 01, po dobudovaní juhovýchodného obchvatu (červená linka) by
napríklad vodiči smerujúci do mesta od Trenčianskej Teplej a pokračujúci do priemyselnej zóny (PZ
na v.č. 02), alebo na najväčšie trenčianske sídlisko Juh, či do obce Soblahov, mohli celé mesto po
obchvate obísť.
Žiaľ, dnes nevieme povedať koľko z aut vchádzajúcich do mesta zo smeru od Trenčianskej
Teplej pokračuje spomínaným smerom. Spracovaný dopravný prieskum o tom kam vodiči smerujú
nič nehovorí.

v.č. 02 MESTOM NAVRHOVANÝ NOVÝ PRIEŤAH

Na výkrese č. 02 je žltou linkou vyznačený mestom navrhovaný nový cestný prieťah
centrom Trenčína. Nová cesta má vychádzať z Električnej ulice (na v.č. 02 označené ako JUH,
BÁNOVCE), pokračovať má pozdĺž „bánoveckej“ železnice a ďalej cez park M.R. Štefánika (na

v.č. 02 označené ako ZA). Následne má prechádzať popred budovou železničnej stanice a
priestorom medzi Železničnou ulicou a železničnou traťou Bratislava – Žilina. V priestore pri Bille
na Sihoti sa má napojiť na Štefánikovu ulicu.
Ak namiesto juhovýchodného obchvatu vybuduje SSC v Trenčíne ďalší cestný prieťah
stredom mesta pozdĺž „bánoveckej“ železničnej trate, nezníži sa počet aut prechádzajúcich stredom
mesta. Skôr naopak. Uľahčený prejazd centrom pritiahne ďalších vodičov ktorí sa pustia práve
týmto smerom. A keďže nový, mestom navrhovaný prieťah sa má pod cestným mostom napojiť na
Električnú ulicu nijako to nepomôže už dnes dopravou zahltenej ceste smerujúcej z mesta do
nákupných centier v Belej. (Laugarício, Tesco, Kinekus, Asko, …) Všetci Trenčania vedia ako to na
tejto ceste vyzerá.
Samozrejme ani dobudovanie juhovýchodného obchvatu nie je samo o sebe riešením
všetkých problémov v doprave. Napríklad odľahčeniu úseku od zjazdu zdiaľničného privádzača po
nákupné centrá v Belej privádzač nepomôže.
Ako na výkrese č. 01 vidieť, vybudovaním električkovej trati cez Trenčín, vybudovaním
záchytných parkovísk s nadväzujúcou kyvadlovou dopravou, vybudovaním juhovýchodného
obchvatu a realizáciou ďalších opatrení, o ktorých som písal v predchádzajúcom článku, by sa
výrazne znížil počet aut prechádzajúcich mestom. A o to by malo mestu predovšetkým ísť.
V nasledujúcom článku sa ešte trochu zdržím pri príprave II. etapy výstavby
juhovýchodného obchvatu Trenčína.
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