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AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V  PARKOVACEJ POLITIKE V
TRENČÍNE? 

6. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – konečná v Trenčíne

 V predchádzajúcom článku som ukázal, ako by mohol vyzerať začiatok električkovej trati
pri železničnej stanici. Pri popise trati som sa dostal až na možnú zastávku pri Zátoke Pokoja.  Na
koľajniciach to je jestvujúci úrovňový prechod pri daňovom úrade.

V tomto článku prejdem ďalšiu časť možnej električkovej trate až do Trenčianskej Turnej.

v.č.: 01  ÚSEK OD DAŇOVÉHO ÚRADU V TRENČÍNE AŽ PO ZASTÁVKU V TRENČIANSKEJ TURNEJ

Na výkrese 01 je zvýraznené pokračovanie trasy električky až po Trenčiansku Turnú. Na
trase  sú  navrhnuté  dve  záchytné  parkoviská.  Na  tejto  trati  električka  prechádza  popri  dvoch
nákupných  centrách.  Jedným je  nákupné  centrum okolo   Kauflandu,  tým druhým je  najväčšie
zoskupenie obchodov v Trenčíne okolo nákupného centra Tesco.

Kým  sa  električka  dostane  až  do  Trenčianskej  Turnej  je  potrebné  vyriešiť  vzájomné
vyhýbanie sa električiek na jednokoľajovej trati.

v.č.: 02  POKRAČOVANIE TRETE OD DAŇOVÉHO ÚRADU K VLAKOVEJ ZASTÁVKE TRENČÍN PREDMESTIE.

Na výkrese 02 je poloha možnej „výhybne“. (bod č 03 na v.č.: 02) Teda miesta na ktorom by
sa mohli električky idúce oproti  sebe navzájom vyhnúť. Zároveň je to aj  miesto, kde by mohli



električky zastaviť a pustiť prechádzajúci vlak. (na v.č.: 02 je to modrá čiara v strede „výhybne“)
Zvolené miesto je približne v polovici navrhovanej električkovej trati a na mieste, kde je

dostatok  priestoru  na  jej  vybudovanie.  Vybudovanie  „výhybne“  je  jedinou  potrebnou  úpravou
koľajiska  ako  takého.  (Samozrejme  okrem  tejto  úpravy  koľajiska  bude  treba  vybudovať  aj
nástupištia.)

Ako by to malo fungovať vidno na nasledujúcom výkrese.

v.č.: 03  AKO BY TO MALO NA JEDNOKOĽAJKE FUNGOVAŤ

Na  výkrese  03  je  zjednodušenou  grafickou  formou  nakreslené,  ako  by  mohla  vyzerať
premávka na jednosmernej koľaji. Dôležitou otázkou je, kde sa budú električky idúce proti sebe
vyhýbať a ako (kde) sa vyhnú prechádzajúcemu vlaku. 

Na výkrese č.  03 je  trasa  vlaku znázornená modrou farbou a trasa  električky červenou.
Vidno tu, že trasa vlaku a električky je v úsekoch 2 – 3 a 4 – 5 spoločná. Aby sa vyhlo kolízii je
nutné  aby počas  prechádzania  vlaku v  tomto úseku  boli  električky mimo jeho trasy.  Aby boli
odstavené buď na koncových bodoch. Jedna v bode „1“ (zastávka „I“) druhá v bode „6“ (zastávka
„A“) alebo aby boli na výhybni medzi bodmi 3 a 4. 

Poloha električiek pri ich bežnej prevádzke je v jednotlivých časových úsekoch znázornená
na v.č.: 03, postupne v nákresoch „I.“ až „V“.

Keď sa po navrhovanej trati električky posuniem ďalej dostanem sa k nákupnému centru
okolo Kauflandu. (zastávka „G“ na v.č.: 04 na nasledujúcej strane) Pri tejto zastávke by bolo treba
vybudovať  nadchod  ponad  cestu.  Samozrejme  s  výťahmi,  aby  nemuseli  ľudia  chodiť  len  po
schodoch. 

O kus ďalej, pri zjazde z predĺženia diaľničného privádzača, navrhujem vybudovať záchytné
parkovisko a pri ňom zastávku električky. (zastávka „H“ na v.č.:04 na nasledujúcej strane) Aj v
tomto priestore bude treba vybudovať nadchod ponad cestu.



v.č.: 04  NÁKUPNÁ CENTRUM  PRI KAUFLANDE A ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO

Navrhované záchytné parkovisko by malo umožniť odstaviť autá prichádzajúce z diaľnice
do mesta alebo k Laugaríciu a pokračovať električkou. V tomto priestore je dostatok miesta na to,
aby parkovisko dokázalo zachytiť všetky prichádzajúce autá.

v.č. 05  NÁKUPNÉ CENTRUM OKOLO LAUGARÍCIA A KONCNÁ ZASTÁVKA 1. ETAPY ELEKTRIČKOVEJ TRATI



Na výkrese č. 05 na predchádzajúcej strane je znázornený priestor okolo nákupného centra
Laugarício a konečná zastávka prvej etapy výstavby električkovej trati.

S vybudovaním zastávky električky v priestore medzi Tescom a Big boxami (zastávka“CH“
na v.č.: 05) by nemal byť žiaden problém. Z tohto priestoru sa dá prejsť, využitím jestvujúceho
podchodu, bez problémov aj k nákupnému centru Laugarício.

O  kus  ďalej,  pri  konečnej  zastávke  prvej  etapy  (zastávka  „I“  na  v.č.:  05),  je  možné
vybudovať záchytné parkovisko pre autá prichádzajúce od Bánoviec nad Bebravou alebo z diaľnice
výjazdom „Trenčín  -  Juh“.  Záchytné  parkovisko  je  navrhnuté  do  priestoru  medzi  železnicu  a
jestvujúcou  miestnou  komunikáciou.  Navrhované  parkovisko  sa  tak  nachádza  pri  železničnej
stanice na začiatku obce Trenčianska Turná ale ešte v Trenčíne. S výnimkou piatich parkovísk ktoré
sú  nanreslené  už  v  katastri  obce  Trenčianska  Turná.  (kataster  Turnej  je  na  v.č.:  05  vyznačený
oranžovým šrafovaním)

Nakreslené  parkovisko  nie  je  „konečným  riešením“.  Je  možné,  (a  platí  to  pre  všetky
parkoviská v tomto príspevku),  že pri  reálnom projektovaní  budú nakoniec vyzerať inak,  budú
možno väčšie alebo posunuté do inej polohy. To, na čo chcem poukázať je skutočnosť, že by v
týchto priestoroch mali byť vybudované zberné (záchytné) parkoviská a že je tu na ne dostatok
miesta.

Poznámka:
Podklady s ktorými pracuje sú preberané z verejne prístupných zdrojov a spravidla nie sú

najnovšie. Z toho dôvodu vo výkresoch môžu chýbať najnovšie stavby a úpravy a naopak, môžu
tam byť stavby už odstránené. 

Konkrétne na výkrese č. 05 chýba budova predajne nábytku Möbelix Trenčín.
Tieto nepresnosti ale nemajú žiaden vplyv na navrhované riešenie električkovej dopravy a s

ňou súvisiacich záchytných parkovísk.
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