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

8. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – dostupnosť

V dnešnom príspevku sa zameriam predovšetkým na dostupnosť zastavaného územia v okolí
električkovej trate. Dostupnosť je vo výkresoch znázornená oranžovou farbou. Vyznačená je reálna
6 minútová dostupnosť. To je vzdialenosť do 500 metrov.

Na  výkrese  č.  01  je  celková  situácia  –  celková  trasa  električky,  rozdelená  pre  lepšiu
čitateľnosť na 7 úsekov. Jednotlivé dielčie výkresy sa navzájom prekrývajú. V pravom dolnom rohu
sú oba výkresy spojené. Je to ten istý výkres ktorý so použil v predchádzajúcom článku.

v.č.: 01  CEĽKOVÁ SITUÁCIA A JEJ DELENIE NA 7 DIEĽČÍCH ČASTÍ

Prioritným cieľom pri návrhu využiť koľaje prechádzajúce mestom na električkovú trať bolo
vytvoriť alternatívnu možnosť k prejazdu mestom osobným autom. Teda pre ľudí:

• ktorí prichádzajú do mesta za prácou, ale ich pracovné miesto je na opačnom konci mesta.
Napríklad ak niekto pracuje v areály TOS, alebo Merina a prichádza autom od Bánoviec nad
Bebravou,

• ktorí  prichádzajú  za  nákupmi  napríklad  do  nákupného  centra  v  Belej  a  prichádzajú  od
Dubnice nad Váhom,

To isté platí pre ľudí prichádzajúcich z diaľničného privádzača.
Samozrejme toto by nefungovalo, ak by neboli vybudované záchytné parkoviská a cena za

ich použitie včítane cestovného lístku na električku by nebola len symbolická. K týmto opatreniam
by museli prísť aj ďalšie o ktorých som už písal.

Popri  tejto  prioritnej  úlohe  navrhovaná električka  vytvorí  v  území  ktorým prechádza  aj
alternatívu k autobusom mestskej hromadnej dopravy. Umožní obyvateľom mesta bývajúcim v jej
blízkosti sa dostať napríklad k nákupným centrám pri Kauflande a Tescu.  Ale aj zo sídliska Pred
polom do mesta, či do Belej. To isté platí pre časť Biskupíc a sídlisko Noviny. Obyvatelia týchto
mestských častí sa ňou dostanú aj do práce ak pracujú napríklad v areály TOS, v areály Merina
alebo niekde v centre.

Aby si dostupnosť električky vedel každí predstaviť uvádzam na nasledujúcich stránkach
jednotlivé časti výkresovej dokumentácie v dostatočne veľkej mierke. Zorientovať sa vo výkresoch



dá na základnom výkresu č. 01 na ktorom je vyznačená skladba dielčích častí. Začnem od konečnej
Pred polom (zastávka „X“) a postupne sa dostanem až na konečnú v Belej (zastávka „I“).

v.č.: 02 – ČASŤ „A“

Na v.č. 02 vidno, že z konečnej zastávky električky („X“) je okrem areálu TOS v dosahu do
500 m (6 min. chôdze) dostupné celá sídlisko Pred polom a ďalšie obytné časti v Kubre a na Sihoti.

v.č.: 03 – ČASŤ „B“

Na v.č. 03 vidno dostupnosť zo zastávok „A“ a „B“. Zo zastávky „B“ je dostupný areál



MERINA. Zo zastávky „B“ je dostupný začiatok Sihote I a park M.R.Štefánika.

v.č.: 04 – ČASŤ „C“

Na v.č.  04  je  historické  jadro  mesta  a  dve  zastávky.  „C“  a  „D“.  Z  týchto  zastávok  je
dostupné prakticky celé centrum a začiatok Kolárovej štvrte.

v.č.: 05 – ČASŤ „D“

Na v.č. 05 je časť okolo polikliniky. Zo zastávky „E“ by bolo do polikliniky len 339 m. To
by ocenili ste okrem domácich návštevníkov predovšetkým cezpoľní.



v.č.: 06 – ČASŤ „E“

Na v.č. 06 je časť od nemocnice po nákupné centrum KAUFLAND. Okrem zastávok „F“ a
„G“ je zakreslená možnosť vybudovať na treto ešte jednu zastávku označenú ako „n“. Jej poloha je
pri podjazde na noviny. Z tejto zastávky by bolo možné sa dostať do nemocnice za cca 2 -2,5 min.
(cca 145 m) Musel by sa ale pre peších otvoriť nový vstup do nemocnice pri psychiatrii.

Na tomto výkrese vidno aj dostupnosť časti Biskupíc a hlavne celého sídliska Noviny.

 v.č.: 07 – ČASŤ  „F“

Na  v.č.  7  vidno  dostupnosť  nákupného  centra  KAUFLAND  a  ďalšej  časti  územia  za



železnciou.

v.č.: 08 – ČASŤ „G“

Na výkrese č. 08 je dostupnosť nákupného centra TESCO a konečná zastávka „I“. Prechod
od TESCO k Laugaríciu je cez jestvujúci podchod pod cestu. Úrovňový prechod ku KUNKUS-u,
tak ako je nakreslený, je otázny vzhľadom na blízkosť kruhovej križovatky.  

V nasledujúcom príspevku sa vrátim k tomu s čím som začal – k parkovacej politike.
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