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O súťaži 
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť?

VÝSLEDKY

Ako som už napísal v predchádzajúcom článku do súťaže prišlo 59 návrhov prakticky z
celého sveta. Okrem Európy, kde najviac návrhov prišlo z Holandska (6 návrhov), prišli návrhy aj z
takých  vzdialených  krajín  ako  sú  Spojené  štáty  severoamerické  (1  návrh),  Čína  (2  návrhy),
Indonézia (1 návrh) a Irán (1 návrh). Celkovo prišli návrhy z 22 krajín. Z tohto pohľadu bola súťaž
naozaj mimoriadne úspešná.

Súťažná porota pracovala v nasledovnom zložení:

• Predseda poroty: Drahan Petrovič (inštitút urbánneho rozvoja, Vancouver-Canada/Bratislava-SR)
• Podpredseda poroty: Prof. Thomas R. Matta (Profesor emeritus, University of Applied Scienes, HSR

Hochschule fü Technik Rapperswil, Švajčiarsko)
• Uli Helweg (Internationale Bauausstellung-IBA GmbH, Hamburg, Nemecko)
• Prof. Robert Schnüll /Institut für Verkehrswirtschaft, Straẞenwesen und Städtebau an der Universität

Hannover  /  Institute  for  transport,  economics,  roadways  and  town and  city  planning  Hannover
University. Associate of Schüll, Haller und Partner-Hannover, Germany)

• Jurtaj Šujan (Slovenská komora architektov, Bratislava, SR)
• Peter Gero (riaditeľ rozvoja a výstavby  centrálnych štvrtí mesta Hamburg, Nemecko, a D., odborný

garant projektu Trenčín si Ty, Trenčín)
• Martina Vesselá (národný pamiatkovýn ústav Telč, Česká republika).
• Pavol Kajánek (riaditeľ divízie výskumu a vývoja, Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina, SR)
• Tomáš Hanáček (doktorand, Fakulta architektúry STU Bratislava,  člen pracovného tímu projektu

Trenčín si Ty, Trenčín)
• Martin Beďatš (vedúci útvaru hlavného architekta mesta Trenčín)

Porota vyhodnocovala súťažné návrhy v zmysle súťažných podmienok dva dni. Na záver sa
porota rozhodla oceniť nasledujúce návrhy:

1. cena, odmena 30 000 eur
Mandaworks AB + Hosper Sweden AB /Stokholm /Švédsko)
„Tracing Trencin“ / „Stopy Trenčína“



2. cena, odmena 20 000 eur
kolektív autorov /Bratislava (SR)
Autori  /spoluautori:  Martin  Berežný,  Dušan  Šubík,  Katka  Boháčová,  Michal  Ráchela,
Martin Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová „Trenčín-voda-život“

3. cena. Odmena 10 000 eur
APROX architects / Bratislava (SK)
Autory / spoluautori: Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý, Peter Dolinajec, Branislav Groch,
Marián Kriššák, Ján Vykroč, Milan Skýva

Okrem prvej druhej a tretej ceny porota ohodnotila a ocenila ďalšie dva návrhy (bez určenia
poradia) špeciálnou odmenou.



špeciálna cena, odmena 5 000 eur
Marko&Placemakers / London (UK) + GutGut / Bratislava (SR)
„Pohodové  mesto“,  autori  /spoluautori:  Igor  Marko,  Lukáš  Kordík,  Roman  Žitňanský.
Michal Marcinov, Branislav Machala, Petra Havelská, Štefan Polakovič

špeciálna cena, odmena 5 000 eur
Sibert + Talaš, spol.s r.o. / Bratislava (SR)
Autori / spoluautori: Matej Siebert, Roman Talaš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan Škorupa,
Martin Tribus, Timea Faragó, Jana Slobodníková

Súťaž  teda  vyhral  návrh  zo  Švédka  a  ako  víťazovi  sa  mu  budem  v  nasledujúcich
príspevkoch venovať.



Podrobnejšie  si  možno  pozrieť  ocenené  súťažné  návrhy okrem oficiálnej  stránky mesta
Trenčín http://www.2014.trencin.sk/sk/kalendar/  aj na nasledujúcich webových stránkach:

http://www.informacieska.sk/informacie/archiv/2014/cislo-4/pozname-vitazov-medzinarodnej-
urbanistickej-sutaze-trencin-mesto-na-rieke.html
Ocenené návrhy, podrobne – informácie SKA

https://www.facebook.com/pages/TREN%C4%8C%C3%8DN-si-TY/150432528404357?
sk=photos_stream
Ocenené návrhy

http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/trencin-ako-zive-mesto-na-rieke.html
Ocenené návrhy

http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/trencin-ako-zive-mesto-na-rieke.html
Ocenené návrhy – ukážky

http://www.trencianskyterajsok.sk/sutaz-trencin-mesto-na-rieke-vyhral-urbanisticky-navrh-zo-
svedska/
Prvá cena

http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/trencin-mesto-na-rieke-2.-miesto-v-
medzinarodnej-urbanistickej-sutazi-pre-slovensky-tim-architektov.html?page_id=3598
Druhá cena

http://www.aprox.sk/sutaze/sutaz_-_trencin/
Tretia cena

Vypisovateľ  súťaže (mesto Trenčín) podpísal s autormi všetkých odmenených návrhov licenčné
zmluvy ktoré mu umožnia použiť návrhy a riešenia v nich ako podklad na spracovanie územné
plánu centrálnej mestskej zóny. A aj z tohto pohľadu je treba sa na predložené riešenia pozerať. Ako
som už písal  v predchádzajúcich článkoch je preto potrebné prihliadať aj  na realizovateľnosť a
reálnosť predložených riešení.

Poznámka:
Územný plán je právny dokument ktorý bude prejednaný so všetkými dotknutými orgánmi a

organizáciami  ako  aj  s  občanmi  mesta  Trenčín.  Na  záver,  po  odstránení  všetkých  rozporov  a
oprávnených pripomienok je územný plán schvaľovaný mestským zastupiteľstvom. Preto nie je
možné do takéhoto dokumentu dostať nereálne a nerealizovateľné návrhy nech by boli akokoľvek
sympatické a príťažlivé.

Taktiež si  treba uvedomiť,  že bez ohľadu na kvalitu urbanistického konceptu musí   byť
návrh aj cenovo reálny. Je síce vo všeobecnej rovine pravdou, že „všetko je možné“ ale pravdou je
aj to, že len v prípade ak to niekto dokáže zaplatiť a k tomu je spravidla potrebná aj návratnosť
vložených investícií.  

Pokračovanie už zajtra.

Autor:     Akad.arch.Ing. Igor Mrva
Pridané:  04.09.2014
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