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AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V
TRENČÍNE?
6. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – využitie vlečky Pred poľom v Kubre
V predchádzajúcich dvoch článkoch som podrobnejšie predstavil prvú etapu výstavby
električkovej trate v Trenčíne. Od Trenčianskej Turnej až po železničnú stanicu v meste. Ale prvá
etapa nemusí skončiť tu. Je tu možnosť využiť aj časť vlečky vedúcej zo stanice do vojenského
priestoru v Zábraní. Konkrétne jej „verejnú“ časť na sídlisku Pred poľom.

v.č.: 01 PREDĹŽENIE ELEKTRIČKY DO MESTSKEJ ČASTI PRED POĽOM V KUBRE

Na v.č. 01 je znázornená možnosť predĺženia električkovej trate až po Kubranskú ulici cez
mestskú časť Pred poľom. Aj tu sú koľajnice, ktorých využitie je úplne minimálne. Prejde po nich
do Zábrania snáď jeden, či dva vlaky za rok. Tak prečo nevyužiť aj túto časť koľajiska, zvlášť, keď
v jeho blízkosti je preimyselno-obchodný areál TOS?

v.č.: 02 NAVRHOVANÉ PREDĹŽENIE ELEKTRIČKOVEJ TRETE.

Ako to v tomto území vyzerá je vidno na výkrese č. 02.
Využitie koľajníc vlečky by prichádzalo do úvahy od železničnej stanice (od bodu „A“ na
v.č.: 01) až po bod „X“ na v.č.: 02. V tomto bode je aj zastávka autobusov MHD. (bod „5“ na v.č.:
02) Sem prichádza autobusová linka č. 11 z Kubrice a linka č. 1 z námestia v Kubre. (červená šípka
na v.č.: 02)
Ľudia prichádzajúci z tohto smeru a pokračujúci do Kauflandu alebo Tesca by tu mohlo prestúpiť na
električku a tak sa dostať do cieľa skôr ako autobusom s nutnosťou prestupu.
Z druhej strany by táto zastávka mohla byť zaujímavá pre ľudí smerujúcich od Bánoviec nad
Bebravou do areálu TOS. Zo záchytného parkoviska v Belej ba sa sem električkou dostali oveľa
skôr než ak by pokračovali autom cez celé mesto. (Tomuto aspektu navrhovanej električkovej
dopravy sa budem venovať v niektorom v ďalších článkov tejto série.)

Medzi využitím trate od Trenčianskej Turnej po železničnú stanicu v Trenčíne a využitím
časti vlečky od železničnej stanice do Zábrania je jeden „organizačný“ rozdiel.
Pokiaľ v prvej etape je nutné využitie koľajiska pre potreby električkovej dopravy prejednať
a dohodnúť len so železnicami, v prípade predĺženia tejto trate až ku Kubranskej ul. cez mestskú
časť Pred poľom bude potrebné jednať a dohodnúť sa aj s vojakmi. Tí síce nie sú majiteľmi
pozemkov a koľají na tomto úseku, ale vlečka bola vybudovaná pre ich potreby a v súčasnosti ju
využívajú, aj keď minimálne, len oni. (Vlečka vedie aj do areálu TOS ale v súčasnosti sa nevyužíva
a aj jej využitie do budúcnosti je veľmi otázne, ale možné.)
V rámci jednania s vojakmi by bolo dobré dohodnúť aj možnosť využitia bývalej výhrevne
lokomotív ktorá je pravdepodobne majetkom armády. Ide o objekt označený ako č. „4“ na v.č. 02.
Tento, dnes nevyužívaný objekt by sa dal využiť ako depo električiek.
Nutnosť jednať z vojakmi a so železnicami by nemala byť pri dobrej snahe neriešiteľným
problémom ktorý by mal zhatiť celé úsilie využiť koľajnice vedúce cez mesto pre potreby
električky.
V nasledujúcom článku zosumarizujem celý návrh električkovej trete navrhovanej ako
základná kostra MHD v Trenčíne.
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