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Terminál – ešte raz o doprave.
O vplyve pripravovanej výstavby „autobusového terminálu“ na dopravu v jeho okolí som už
písal v článku 21. Tam som sa venoval viac nápočtom dopravného zaťaženia. V tomto článku sa
pokúsim ukázať, čo by znamenala výstavba „autobusového terminálu“ v tej podobe ako ho navrhuje
investor, pre dopravu v tejto časti mesta.

v.č.01 - VÝKRES DOPRAVY Z ÚPN TRENČÍN – NAVRHOVANÝ OBCHVAT MESTA

Na výkrese č.01 je navrhnutý obchvat mesta Trenčín. Poloha „autobusového terminálu je
vyznačená červeným kruhom. Po vybudovaní obchvatu bude možné vylúčiť nákladnú dopravu z ul.
M.R. Štefánika. Potom bude možné prebudovať ul. M.R. Štefánika na mestský bulvár. Ja viem, že
to nebude v blízkej budúcnosti. Ale raz to bude. Pravda, za podmienky, že mesto podrží tento návrh
riešenia dopravy a nepripustí jeho likvidáciu zástavbou, ktorá zmení dopravný systém v okolí ul.
M.R. Štefánika a znemožní aj do budúcna jej prestavbu na mestský bulvár.
Podľa záväznej časti ÚPN raz všetky nákladné autá smerujúce do areálu „Meriny“ pôjdu po
Železničnej ulici. Z nej odbočia na Kukučínovú ul. k „nákladnej vrátnici“ Je jedno, či budú
prichádzať od Žiliny alebo od Bratislavy.
Podmienkou tohto riešenia je možnosť vjazdu do Kukučínovej ul. zo Železničnej ulice tak,
ako je to v súčasnosti.
Na výkrese č.01 je dobre vidieť čo tvorí základnú dopravnú kostru tohto územia. Je to ul.
M.R. Štefánika, ul. Kragujevackých Hrdinov a Kukučínova ul. Navrhované parametre jednotlivých
komunikácií je vidno na výkrese č.02.

v.č.02 - VÝKRES Z DOPRAVNEJ ČASTI ÚPN TRENČÍN

Ako vidno na výkrese č.03 navrhovaná výstavba „autobusového terminálu“ v podobe ako ju
presadzuje investor hrubým spôsobom zasahuje do dopravnej štruktúry. Zo Železničnej ulici sa
stáva slepá ulica. Do Kukučínovej ul. sa nedá vojsť ani z jedného jej konca a ul. Kragujevackých
Hrdinov je odrezaná od železničnej stanice.

v.č.03 - TEN ISTÝ VÝKRES PO VLOŽENÍ NAVRHOVANÉHO „AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU“

v.č.04 - TRASA AUTOM Z OBYTNÉHO DOMU NA ŽELEZNIČNEJ UL. DO ŠPORTOVEJ HALY DNES

Na výkrese č.04 je trasa cesty autom z obytného domu na Železničnej ul. napr. do športovej
haly. Okrem aut z uvedeného obytného domu túto trasu pri ceste do mesta dnes využívajú aj
zamestnanci podnikov sídliacich na Železničnej ulici. Po vybudovaní „autobusového terminálu“
podla požiadaviek investora to bude vyzerať tak, ako je to znázornené na výkrese č.05.

v.č.05 - TRASA DO ŠPORTOVEJ HALY PO VÝSTAVBE NAVRHOVANÉHO „AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU“

v.č.06 - TRASA OD ŽILINY K „NÁKLADNEJ VRÁTNICI MERINY“ DNES

Na výkrese č.06 je dnešná trasa od Žiliny do areálu „Meriny“ cez „nákladnú vrátnicu“. S
touto trasou počíta ja ÚPN. Po vybudovaní obchvatu poza Brezinu by bolo možné aby touto trasou
prichádzala a aj odchádzala cez Železničnú ul. všetka doprava smerujúca ako do Žiliny tak aj do
Bratislavy. To umožní ul. M.R. Štefánika prebudovať na zelený mestský bulvár.

v.č.07 - TO ISTÉ PO VYBUDOVANÍ NAVRHOVANÉHO „AUTOBUSOVÉHO TERMINÁLU“

Na výkrese č.07 je vyznačená trasa do „Meriny“ po vybudovaní „autobusového terminálu“
podla predloženého návrhu. Keďže nebude možné vojsť do Kukučínovej ulice zo Železničnej ul.
budú musieť všetky autá prichádzajúce od Žiliny pokračovať po ul. M.R. Štefánika a okolo
„autobusového terminálu“. Pripomínam, že do priestorov „Meriny“ prichádza denne cca 2 500 aut.
Od osobných až po kamióny. (samozrejme nie všetky od Žiliny)
Dokonca aj po vybudovaní obchvatu mest budú musieť všetky autá smerujúce do „Meriny“
prechádzať po ul. M.R.Štefánika.
Po vybudovaní navrhovaného „autobusového terminálu“ tak, ako to požaduje jeho investor
nebude možné ul. M.R. Štefánika prebudovať na mestský bulvár, tak ako s tým počíta záväzná časť
ÚPN Trenčína. Znemožnia to dve veci.
Po prvé – nárast dopravného zaťaženia na ul. M.R. Štefánika . A to najmä v mieste napojenia
ul. Kragujevackých Hrdinov. (viď článok 21)
Po druhé – zneprístupnenie Kukučínovej ul. zo Železničnej ulice a z ulice M.R. Štefánika.
Toto riešenie, ako vidno na výkrese č.07, prinúti všetky autobusy, nákladné a osobné autá smerujúce
k „autobusovému terminálu“ a do areálu „Meriny“ prechádzať cez ul. M.R. Štefánika. A to aj
napriek tomu, že autá prichádzajúce od Žiliny by mohli prísť do týchto miest cez Železničnú ulicu
ak by bola Kukučínová ulica prejazdná podľa požiadaviek ÚPN.
Nik samozrejme nemusí súhlasiť s mojim názorom, že predložené riešenie negatívnym
spôsobom zasiahne do dopravného systému v tejto časti mesta. To viem ešte pochopiť. Čomu ale
naozaj nerozumiem je, ako môže niekto vážne tvrdiť, že tento zásah do dopravy je v súlade s
územným plánom mesta Trenčín.
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