VÍZIA UDRŽATEĽNEJ MOBILITY TRENČÍN 2030
S VÝHĽADOM DO ROKU 2050

Menej áut:
viac miesta pre život
Trenčín budúcnosti je živé a zelené mesto krátkych
vzdialeností, v ktorom bezpečné ulice a oživený verejný priestor nabádajú ku cestovaniu pešo
a na bicykli a aktívnemu tráveniu času v meste.
V roku 2030 je široké centrum mesta dobre dostupným priestorom kultúry,
zelene, športu, oddychu. Mesto je pretkané bezpečnou sieťou cyklistickej
infraštruktúry a veľké aj malé bariéry sú preklenuté rýchlo a priamo. V obytných častiach sa objavujú nové susedské aktivity – parkovanie a prázdny
asfalt sú pomaly nahrádzané mestskými záhradkami a inými spoločnými intervenciami. Živý priestor pre prácu, bývanie, trávenie voľného času a stretávanie poskytujú oba prepojené brehy Váhu. Dochádzanie a odchádzanie z mesta nevytvára neúnosnú záťaž centra mesta ani obytných štvrtí.
Do roku 2050 sú plne revitalizované a upokojené mestské ulice a centrá
miestnych častí, ktoré sú prepojené sieťou zelených koridorov pre aktívnu
dopravu a pobyt. Mesto je kompaktnejšie a bohatšie vybavené a aj vďaka
spoločenským zmenám a pokroku v logistike či virtuálnej mobilite znižuje potrebu dlhších ciest. Verejná doprava je plne integrovaná a ponúka
rýchlu, príjemnú a efektívnu cestu za vzdialenejšími cieľmi. Individuálna
automobilová doprava sa vytráca z verejného priestoru a funguje efektívnejšie pre menšie množstvo nutných ciest. Uvoľnený priestor je prispôsobený zeleni, komunitnému a spoločenskému životu či hrám.

Strategické ciele

Cieľ 1

Trenčín: Živé mesto
krátkych vzdialeností
Základom podpory udržateľnej mobility v Trenčíne
je vytvorenie mesta krátkych a bezpečných ciest,
kde sa ľudia cítia dobre a radi trávia čas.
Prestavby súčasných bariérových koridorov vytvoria
priestor pre nové, lepšie
vybavené miestne centrá a mesto dobre prepojené
sieťou zelených koridorov.
Dostupnosť chôdzou, cyklistikou, verejnou dopravou,
ale aj automobilom je dôležitá pre podporu a uchovanie
atraktivity centra mesta,
tranzitná doprava by však
nemala tvoriť bariéry pre
jeho rozvoj a vybavenie.
Mestský a uličný
priestor je dobre vybavený, komfortný, zelený a tvárnejší a prispôsobuje
sa spontánnym kultúrnym,
spoločenským a komunitným aktivitám.

Skrátenie vzdialeností a zlepšenie dostupnosti dopravy
Obzvlášť v mestských častiach na pravom
brehu Váhu, v ktorých sú zberné cesty
vyššej triedy jedinou tangenciálnou (prepájajúcou) komunikáciou, sú miestne centrá a verejné priestory v súčasnosti zväčša
podriadené funkcii tranzitujúcej dopravy.
Verejný priestor, ktorý nie je prerušovaný
dopravou nachádza hustejšie polyfunkčné
spoločenské, kultúrne, prírodné aj podnikateľské využitie, ktoré skracuje nutné
vzdialeností a vytvára prirodzene kratšie a rozmanitejšie reťazce ciest a lepšiu a lacnejšiu
dostupnosť pre väčšie množstvo ľudí.
Vďaka uvoľnenému priestoru brownfieldov a nadbytočných dopravných plôch
je mesto kompaktnejšie, avšak bohatšie
vybavené. Bývanie a ďalšie aktivity sa približujú, znižuje sa suburbanizácia a navracia sa bývanie v širšom centre mesta.
Dobre navrhnuté mestské ulice a priestory
podporujú aktivity a stretávanie vo verejnom
priestore. Nové alebo rekonštruované cestné
stavby by mali slúžiť primárne pre zníženie
dopadov na obyvateľstvo, životné prostredie a mestský priestor a zahŕňať potreby
nemotorovej dopravy. Ich realizácia by mala byť
naviazaná na revitalizáciu uvoľneného priestoru
pre rozmanité verejné využitie (napr. prepojené s návrhmi školských plánov mobility, alebo
ďalšími komunitnými participatívnymi návrhmi).

Udržateľne rastúce
a rozvíjajúce sa mesto
Trenčín využíva svoju polohu centra regiónu a pozície pri križovatke hlavných dopravných
koridorov pre pritiahnutie návštevníkov a nových obyvateľov v udržateľnom mesta s vysokou kvalitou života a verejného priestoru.

Cieľ 2

Bezpečné, susedské,
zdieľané a zelené ulice
Dobré podmienky pre aktívny pohyb aj pobyt v meste
Uličný priestor je riešený tak, aby umožňoval
bezpečný pohyb a dobrú orientáciu a využitie
bez ohľadu na spôsob pohybu a individuálne obmedzenia pri zachovaní jednotnosti a čitateľnosti (univerzálny dizajn).
Chôdza a pobyt sú základným prejavom
živého mesta, a preto sa pri riešení bezpečnosti a prívetivosti pre chôdzu systematicky dbá aj na detaily – riešenie prekážok
na chodníkoch, dostatočnú šírku, riešenie
konfliktov pri výjazdoch vozidiel apod.
Bariéry, ktoré mesto pretínajú v súčasnosti – cesty, trate, či väčšie bloky budov a múrov sú predelené bezbariérovými
podjazdmi, cestičkami, prielukami, pasážami či lávkami pre vytvorenie lepšej
nemotorovej priestupnosti územia.
Špecificky sú upokojené aj okolia
škôl a škôlok a ich dostupnosť je navrhnutá tak, aby bola napojená na sieť bezpečných peších a cyklistických trás,
a dobre obslúžená verejnou dopravou.

Zelené, čisté, zdravé mesto pre ľudí
Dostupnosť parkov, vody, ihrísk a ďalších spoločných priestorov je dôležitým
prvkom podpory fyzického a duševného

zdravia a spoločenského a komunitného života. V Trenčíne sa zvyšuje blízkosť a prístupnosť
väčších verejných zelených a modrých plôch,
neprerušovaných motorovou dopravou (parkov, vnútroblokov a priestorov medzi blokmi).
Riešenie dopravného priestoru a sietí umožňuje výraznejší a plošný rozvoj pre mestskú
zeleň, mobiliár a variabilitu rôznorodých,
aj chránených priestorov – revitalizáciu
vnútroblokov, ruderalizovaných plôch /
brownfieldov, vytváranie upokojených ulíc
modálnou filtráciou (napr. tzv. traffic cells)
a zonáciou na základe participatívnych
návrhov miestnych obyvateľov. Tieto plochy
vytvárajú priestor pre intenzívnejšie využitie
pre kultúrne, spoločenské, komunitné, susedské či záhradné akcie a znižujú mestské
tepelné ostrovy a zlepšujú komfort.

Zníženie priestorových
nárokov dopravy
Spoločenský život vo verejnom priestore
má potenciál v uliciach, ktoré sú rozvíjané
ako mestské bulváre s priestorom pre
všetkých. Uvoľnenie malého počtu parkovacích miest, či zníženie rýchlostí a zúženie
jazdných pruhov pre rozšírenie priestoru pre
chodcov, cyklistov, mestskú zeleň a podniky
zároveň podporuje miestny komunitný charakter a mestský život, a zároveň zlepšuje
pešiu dostupnosť rôznych cieľov a aktivít.

Cieľ 3

Mesto
cyklistiky a mikromobility
Ucelená cyklistická infraštruktúra
Cyklistika je v mestskom prostredí priestorovo,
časovo a finančne najefektívnejším, prostriedkom s obrovskými prínosmi pre zdravie, spokojnosť, ale aj náklady a miestnu ekonomiku.
Vďaka menším zdržaniam a priamejším
cestám je cyklistika pre väčšinu mestských
ciest najrýchlejšia. Podľa konceptu efektívnej
rýchlosti, ktorý do časových nákladov zahŕňa
aj náklady nutné na zaobstaranie, údržbu
vozidla, či príchod na parkovacie miesto,
je však rozdiel v rýchlosti ešte výrazne väčší.
Cyklistika alebo “mikromobilita” sú však pre
veľa každodenných cestovných plánov stále
ťažko využiteľné, hlavne z dôvodov, ktoré súvisia s dlhodobým zanedbávaním materiálneho
vybavenia mestského priestoru pre praktickú
jazdu na bicykli a dlhodobým smerovaním
rozvoja Trenčína, ktorý bol primárne prispôsobovaný jazdám automobilom a zaistením
parkovania. To viedlo i ku zmenám v organizácii
osobného života, ako napríklad vyšším vzdialenostiam pre cesty do práce, či za nákupmi.
Na druhej strane, na rozdiel od veľkých
cestných projektov, prispôsobenie mesta pre
potreby cyklistiky a zmena osobných návykov
nemusia trvať desaťročia, ale, ako ukazujú stovky príkladov miest vo svetovom aj stredoeurópskom prostredí, môžu byť rýchle a prirodzené.

Plné využitie potenciálu cyklistiky a mikromobility záleží na niekoľkých kľúčových zmenách:
Ņ

Ņ

Ņ
Ņ
Ņ

Kvalitnej infraštruktúre pre plynulosť, priamosť, bezpečnosť a dobrú
orientáciu pre všetkých a materiálne
vybavenie cieľov pre úschovu a pod;
Dlhodobej podpore kompaktného,
polyfunkčného mesta krátkych ciest pre
prácu, školy, nakupovanie a rekreáciu
aj prostredníctvom plánovania dopravy;
Dobre integrovanej verejnej multimodalite (prepojení verejnej
dopravy a mikromobility);
Raste nových služieb zdieľaných
vozidiel (osobných, nákladných), e-bicyklov a cyklokuriérskych služieb;
Mäkkej podpore cyklistiky a cyklistických zručností, najmä pre školy.

Bezpečnosť cyklistickej a zároveň pešej dopravy
je najefektívnejšie riešená upokojovaním dopravy v obytných štvrtiach, realizáciou segregovaných hlavných cyklistických prepojení, chránených cyklistických cestičiek a úpravou krížení
pešej/cyklistickej a IAD. Hlavné cyklistické cesty
sú riešené podľa technických a priestorových
možností chráneným oddelením od motorovej
dopravy po celej dĺžke cesty, bez prerušení
alebo zachádzok. Plošné upokojovanie dopravy
obytných štvrtí s urbanistickým riešením dopravného priestoru zároveň znižuje motiváciu
tranzitnej dopravy cez mestské časti, čím ďalej
podporuje revitalizáciu jednotlivých ulíc.

Cyklistika dostupná, využiteľná a atraktívna pre všetkých
Cyklistika je v Trenčíne v roku 2030 dobre
využiteľná pre akékoľvek účely – infraštruktúra
je bezpečne prispôsobená aj pre pomalšiu, nákladnú cyklistiku, či dopravu rodín,
detí a seniorov a poskytuje rýchle a celoúzemné prepojenia cieľov bez nebezpečných miest.
Zameranie rozvoja sa sústreďuje hlavne
na pritiahnutie nových užívateľov, ktorí v súčasnosti nevyužívajú bicykel, a pochopenie
ich bariér. Najmä pre ľahkú nákladnú
dopravu a osobnú nákladnú dopravu
má nákladná cyklistika potenciál nahradiť
podstatnú časť až väčšinu ciest pohodlnejšie,
čistejšie a s výrazne nižšími nákladmi.

Pre podporu cyklistickej dopravy v rámci mesta a za jeho hranice vzniká spoločenský a materiálny „ekosystém“, ktorý rieši aj špecifickejšie a podrobnejšie bariéry nielen v mestskom
priestore, ale aj v spôsobe, akým je cyklistika
prirodzenou súčasťou spoločenského života:
vybavenie pre chránené parkovanie, prepojenie MHD a prevozu bicyklov, zdieľanie
bicyklov, servisné miesta, vybavenie pracovísk, škôl a ďalších cieľov sprchami a šatňami, marketing a spoločenské kampane,
spoločné jazdy a výuky jazdy a podobne.
Zároveň sa podporou mikromobility zlepšujú podmienky pre ľudí, ktorí nedisponujú
automobilmi a zmierňujú sa rozdiely,
spôsobené nedostupnosťou automobilu.

Cieľ 4

Efektívne cesty automobilom
bez zvyšovania dopytu
Cieľom PUM je zvýšiť efektivitu dopravy v meste primárne zlepšením podmienok pre
neautomobilovú dopravu. Zníženie nutnosti
cestovať autom vytvára lepšie podmienky pre
nutné cesty – zlepšuje plynulosť a dostupnosť
parkovania – a znižuje dopravnú záťaž.

Management parkovania
Vďaka monitorovaniu voľných a obsadených
parkovacích miest, cenovej a kapacitnej
regulácii a lokalizácii parkovacích plôch primárne mimo verejného priestoru sa zvyšuje
efektivita využitia parkovacích miest a alokácie vozidiel v priebehu dňa a znižuje
sa tlak na celkový počet parkovacích miest.
Parkovanie bude inteligentne navádzané
na záchytné parkoviská alebo voľné parkovacie miesta primárne na okrajoch obytných zón
alebo mesta, či na miesta krátkodobého stánia podľa nastavenia potrieb – znižuje sa záber verejného priestoru voľným parkovaním,
ktorý je ale priamo naviazaný na iné využitie:
každé parkujúce auto je vhodne nahradené
iným využitím na základe potrieb a participácie miestnych obyvateľov a charakteru ulice.
Pre dochádzkové cesty je prioritizované
využitie záchytných parkovísk a zlepšovaná
efektivita využitia parkovacích miest prostredníctvom flexibilnejšej ponuky parkovacích
miest a prostredníctvom zrozumiteľnej
parkovacej politiky. Rozvíja sa fond krátkodobého parkovania, navádzanie na voľné
parkovacie miesta a rozšírenie spoplatného
parkovania primerane lokalite a užívateľom (rezidencii, počtu vozidiel atď.).
Cesty IAD sú postupne infraštruktúrnymi a organizačnými opatreniami navádzané
na záchytné parkoviská mimo obytné zóny
mesta. V rámci mesta sú aj pri statickej
doprave preferované vozidlá s vyššou
obsadenosťou (napr. zdieľanie jázd)
a vyťaženosťou (zdieľanie vozidiel).
IAD nie je z ulíc vylúčená alebo zbytočne obmedzovaná, ale najmä v obytných
štvrtiach a miestach s potenciálom pre
pobyt je znižovaná funkčná rýchlosť
vozidiel s dôrazom na bezpečnosť a regulované parkovanie s cieľom pestrejšieho,
príjemnejšieho a bezpečnejšieho využitia verejného priestoru.

Efektívne využitie vozidiel a priestoru
Výhľadovo výrazne rastú služby a opatrenia
zefektívňujúce využitie automobilov a znižujúce nutnosť vlastniť automobil – napr.
carsharing, či ridesharing, ktoré ďalej
znižujú tlak na poskytovanie parkovacích
miest aj v rámci novej výstavby. Podobný
účinok má napr. rozšírenie donáškových
služieb (aj na bicykloch, tzv. crowdshipping),
rozšírenie mikro-elektromobility (elektrobicyklov a elektrokolobežiek) a využitie (zdieľaných) nákladných (elektro)bicyklov pre potreby prevozu rozmerných nákladov a podobne.
Miera automobilizácie sa však postupne bude znižovať aj vďaka znižovaniu
potreby „fyzickej“ mobility, nárastu
virtuálnej mobility a vyššej časovej flexibility pre niektoré odvetvia práce.

Bezemisná doprava a znižovanie uhlíkovej stopy z dopravy
Emisie a hluk z dopravy sú jedným z výrazných
dôvodov nižšieho blahobytu a úrovne zdravia obyvateľov, ktorí sú doprave vystavení,
či už na uliciach, alebo v mieste bydliska.
V rámci mesta je preto postupne prioritizovaná nízko/bez-emisná doprava (aktívna
doprava a e-mobilita, alebo alternatívne
palivá) s posúdením zriadenia nízkoemisnej
zóny na území mesta. V rámci mestských
organizácií a spoločností (technických
služieb či mestskej polície) sú preferované
bezemisné vozidlá a pracovné postupy.
V mestskej logistike sa zvyšuje podiel
bezemisných vozidiel a flexibilnej cyklistickej (nákladnej, donáškovej) dopravy.

Zníženie dopravnej nehodovosti
Osobná automobilová doprava je hlavným
pôvodcom dopravných nehôd na území
Trenčína. Výraznejšie zlepšenie bezpečnosti
nastane vďaka upokojeniu dopravy, realizácii
nových bezpečnostných opatrení, práce
na univerzálnej zrozumiteľnosti a prehľadnosti
infraštruktúry a vďaka zníženiu intenzít automobilovej dopravy v kľúčových lokalitách.

Cieľ 5

Rýchla, integrovaná
a univerzálna verejná doprava
Efektívna, pohodlná a atraktívna hromadná doprava
je emblémom dobre spravovaného mesta. Cestovanie
hromadnou dopravou oproti iným módom umožňuje
aktívne trávenie cestovného času, je rýchle, lacné a dostupné všetkým. Verejná doprava nie je iba núdzovým východiskom pri absencii iných prostriedkov,
ale je prirodzenou voľbou všetkých skupín obyvateľov.
Pre podporu využitia hromadnej dopravy v Trenčíne
je zásadná plná integrácia s krajskou dopravou, v rámci mesta je ale vhodné uskutočniť ďalšie opatrenia.

prístup ku zastávkam MHD a vybavenie zastávok a ich
okolia pre príjemný pobyt aj za zlého počasia.
Verejná doprava je konkurencieschopným módom dopravy v rámci mesta, do centra mesta
aj v rámci regiónu. Podmienky tarifov a náväznosti spojov, obslužnosti a dostupnosti zastávok nie sú bariérou pri cestovaní hromadnou
dopravou v meste ani cez jeho hranice.

Zlepšenie prístupnosti zastávok pre všetkých
obyvateľov mesta a ľahké a pohodlné prestupy
so spoľahlivou náväznosťou zaisťujú atraktivitu pre menšie aj väčšie vzdialenosti.

V dlhodobom výhľade dochádza k úplnej integrácii
mestskej, regionálnej a postupne národnej a nadnárodnej dopravy. A naopak, v rámci mesta dochádza
ku integrácii ďalších naväzujúcich služieb mobility
ako služby – poskytovania a zdieľania „približovadiel“ pre prvú a poslednú míľu cesty apod.

Rýchla, spoľahlivá a integrovaná

Multimodálna aj v rámci mesta

Spoľahlivosť pri prestupoch a plánovaná náväznosť
často môžu ušetriť konkrétnym cestujúcim množstvo času. V prípade nespoľahlivosti a pomalého
cestovania naopak úplne odrádzajú od cestovania.
Plánovanie a kontrola náväzností a znižovanie
zdržaní vďaka technologickým opatreniam dispečingu a vozidiel a vďaka preferencii MHD na cestách a križovatkách znižujú zdržania a umožňujú
cestujúcim lepšie plánovanie rýchlejších ciest.

Sieť integrovaných terminálov verejnej dopravy,
napojených na parkoviská P+R v spojení s progresívnym spoplatnením parkovania a parkovacou
politikou znižuje nutnosť a možnosť zachádzania automobilovej dopravy do intravilánu.

Kostrou MHD v Trenčíne sa stáva nízkoemisná,
bezbariérová autobusová doprava s riešením
prístupu a väzieb každej zastávky. Vedenie liniek
uličným priestorom je priame a riešené bez zdržaní
dopravným prúdom na križovatkách aj pri výjazdoch
zo zastávok. Taktiež je prepracovaný peší a cyklistický

Efektívne vedenie nízkoemisných, bezbariérových
liniek integrovanej dopravy, doplnené o špecifické
„smart“ služby verejnej dopravy, reagujúce na dopyt,
zvyšuje využiteľnosť MHD pre najširšiu škálu cieľov.
Napĺňa sa koncepcia hierarchie vybavenia zastávok a liniek verejnej dopravy s riešením pešej
dostupnosti a plynulosti MHD (preferencia pri
výjazde apod.) na základe Štandardov kvality.

