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AKO ĎALEJ V DOPRAVE, PREJAZDOCH MESTOM A V PARKOVACEJ POLITIKE V
TRENČÍNE?
9. časť – trochu podrobnejšie o 1. etapa – parkovacia politika
V tomto príspevku sa vrátim úplne na začiatok, k parkovacej politike mesta a jej vplyvu na
dopravné zaťaženie centra mesta. Obšírnejšie som sa tejto problematike teoreticky venoval v
príspevku ktorý nájdete na nasledovnej adrese: http://www.trencin-inak.sk/pdf/a20.pdf. Preto sa k
teórii nebudem vracať. Namiesto toho sa budem v jednoduchej grafickej podobe zaoberať
parkovacou politikou a tomu, čo nám reálne prinesie z pohľadu dopravného zaťaženie centra mesta.
Napriek tomu, čo som práve napísal sa zastavím pri definovaní cieľov parkovacej politiky.
Teda toho, čo ňou chceme dosiahnuť, alebo aspoň, čo by sme sa mali snažiť dosiahnuť.
Pri dnešnom stave dopravy v mesta by som povedal, že cieľom parkovacej politiky by malo
byť zníženie počtu aut prechádzajúcich mestom a tých, ktoré sa v ňom snažia zaparkovať. Mali by
sme sa snažiť o to, o čo začali robiť mestá nie len vo svete, ale už aj u nás. Mali by sme v centre
mesta zamieňať parkovacie plochy za zeleň a nie naopak. Namiesto parkovísk by tu mali vyrastať
zóny oddychu. Cieľom by malo byť prebudovať Palackého ulicu z parkoviska na obytnú ulicu plnú
života. Mesto však namiesto toho robí presný opak.
Všetci Trenčania vedia, ako to v našom mesta, najmä v dopravných špičkách vyzerá. Mesto
je obložené parkujúcimi autami a zahltené autami ktoré sa snažia ním prejsť. V grafickom vyjadrení
to vyzerá nasledovne:

v.č.: 01 STAV NA TRASE OPATOVÁ - BELÁ PRED ZAVEDENÍM „PARKOVACEJ POLITIKY“

Na výkrese 01 je graficky znázornený stav pred zavedením parkovacej politiky. Konkrétne
trasa z Belej do Opatovej. Kto túto trasu pozná vie aké na nej bývajú zápchy. Po tejto trase
prechádzajú autá z jedného konca mesta na druhý alebo tie, ktorých cieľom je centrum mesta.
Túto trasu asi všetci Trenčania poznajú, len neviem, či si všetci aj uvedomujú ako to na nej
vyzerá.

Návštevník mesta ktorý potrebuje niečo vybaviť v centre nemá inú možnosť ako doň vojsť
aj zo svojim autom. A to aj v prípade, že by ho chcel niekde zaparkovať a využiť inú možnosť cesty
do centra. Nemá kde, nemá akú. Napríklad na trase z Opatovej až po centrum nie je jediné
parkovisko na ktorom by mohol svoje auto zaparkovať a pokračovať do centra inak. Na celej
Štefánokovej ulici nie je jediné parkovacie miesto pre návštevníkov mesta. Od Opatovej až do
centra. Ani jedno jediné! A tak mu neostáva nič iné len vojsť až do centra a hľadať tam miesto na
zaparkovanie.
A oveľa lepšie to nie je ani na trase z Belej. (A ani na trase z diaľnice po Bratislavskej ulici
to nie je lepšie.) Niet preto divu, že je mesto zahltené autami.

v.č.: 02 PARKOVISKÁ V MESTE TRENČÍN

Na výkrese č. 02 sú znázornené všetky parkoviská na ktoré „natrafí“ vodič vchádzajúci do
Trenčína zo smeru od Trenčianskej Turnej, Opatovej alebo z diaľnice po Bratislavskej. Na týchto
trasách nie sú pri vstupe do mesta žiadne parkoviská na ktorých by mohol vodič nechať svoje auto.
A tak mu nič iného neostáva len vojsť až do samého centra.
Okrem vyznačených parkovísk na v č. 02 sú tu ešte parkoviská pri nákupných centrách. Tie
ale neslúžia na „odkladanie“ aut. LIDL už na situáciu zareagoval a osadil pri vjazdoch na svoje
parkoviská rampy.
A v tejto situácii mesto namiesto toho, aby vytváralo možnosti pre alternatívnu dopravu do
centra a aby vytváralo priestory pre zaparkovanie prichádzajúcich aut niekde na jeho okraji,
rozširuje počet parkovísk priamo v jeho najužšom centre. Ako by si zodpovední pracovníci mesta
neuvedomovali, čo robia a aké to bude mať následky. Ako by im unikala jednoduchá pravda, že čím
viac parkovísk v centre mesta vybudujú tým viac aut doň vtiahnu.
Problém s množstvom aut v centre mesta sa nedá vyriešiť budovaním ďalších a ďalších
parkovísk v v tomto priestore a ani ich spoplatnením. Ak nedáme vodičovi možnosť odstaviť auto
mimo centra mesta tak, ak to potrebuje, do centra vojde bez ohľadu na cenu parkovného. Nič iné
mu totiž neostane.
To sa týka aut ktorých cieľom jazdy je centrum mesta. Odstrániť z centra prechádzajúce autá
pomôže len dokončenie juhovýchodného obchvatu. Bez ohľadu na tom čo sio tom myslia
zodpovední pracovníci mesta.
Po čase, keď si ľudia zvyknú na cenu parkovného to bude v meste vyzerať tak, ako je to

znázornené na výkrese č. 03. (A ono to už v dopravných špičkách tak aj vyzerá.) Časom bude aut
ešte viac než ich je v Trenčíne dnes. Centrum bude ešte plnšie. V meste bude ešte menej zelene
ktorá ustúpi parkoviskám.

v.č.: 03 STAV NA TRESE OPATOVÁ - BELÁ PO PLNOM ZAVEDENÍ „PARKOVACEJ POLOTIKY“

Motorizácia u nás ešte nie je na vrchole a tak, či sa nám to páči alebo nie, aut bude ešte
pribúdať. A ak bude stále jedinou možnosťou zaparkovať v centrum mesta, tak sa situácia bude len
zhoršovať A to napriek tomu, čomu mesto hovorí „nová parkovacia politika“. Pri takomto riešení
skôr alebo neskôr príde ku kolapsu dopravy v centre mesta.

v.č.: 04 STAV NA TRESE OPATOVÁ - BELÁ PO VYBUDOVANÍ ZÁCHYTNÝCH PARKOVÍSK A VYUŽIŤÍ KOĽAJNÍC

Jediným spôsobom ako odvrátiť hroziaci kolaps je zachytiť prichádzajúce autá ešte pred
vstupom do centra a vodičom ponúknuť inú možnosť prepravy. A jednou z možností je využitie

koľajníc prechádzajúcich mestom. Napríklad tak, ako o tom píšem v týchto článkoch.
V takom prípade by to mohlo na trase z Belej do Opatovej cez centrum mesta vyzerať tak,
ako je to znázornené na výkrese č. 04 na (na predchádzajúcej strane).
Po vybudovaní záchytných parkovísk (Pz na v.č. 04) a využití jestvujúcich koľajníc pre
mestskú hromadnú dopravu by významná časť aut ostal na týchto parkoviskách. Následne by bolo
možné znížiť počet parkovísk v centre mesta, vytvoriť z centra zónu s maximálnou povolenou
rýchlosťou 30 km/h a napríklad z Palacného ulice vytvoriť namiesto parkoviska obytnú ulicu.
Myšlienka alternatívnej dopravy po meste sa dá rozvíjať aj ďalšími smermi. Napríklad by
bolo možné na záchytných parkoviskách požičiavať bicykle na cestu do mesta a možností je iste
ešte viac, len ich treba hľadať.
Materiál predložený v tejto sérii článkov nie je hotovým návrhom riešenia ale výzvou na
širokú diskusiu o riešení dopravnej situácie v meste Trenčín. A tak ho treba aj brať.
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