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O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU
3 časť – východiská a ciele.

Hľadanie  využitia  územia  nachádzajúceho  sa  medzi  Hasičskou  ulicou  a  hrádzou  Váhu
začalo pred viac ako šiestimi  rokmi.  Hľadania sa ujala  iniciatíva Trenčín si  Ty.  Za tú  dobu sa
uskutočnilo množstvo stretnutí s občanmi Trenčína na ktorom bolo hlavnou otázkou, čo by ľudia v
tomto území chceli mať. Organizovali sa aj odborné stretnutia a workshopi. Územie sa skúmalo z
rôznych uhlov pohľadu a možno povedať, že sa rozpitvalo do podrobností. Výsledky tohto dlhého
procesu sa pretavili do podkladov medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke.
Ocenené návrhy sa mali stať podkladom pre spracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny. 

Žiaľ, v tomto momente sa to posunulo trochu inam. Tým momentom myslím spracovanie
súťažných podmienok. V čom vidím problém.

Ak majú byť  výsledky súťaže  podkladom pre  spracovanie  územného plánu zóny musia
súťažné podmienky jednoznačne upozorniť aj na limitujúce faktory nachádzajúce sa v území. Čo sa
žiaľ v našom prípade nestalo. Dôvodom vraj bola snaha nechať súťažiacim úplnú voľnosť. A tak sa
súťaž posunula do polohy ideovej súťaže nezohľadňujúcej obmedzenia riešeného územia. Najlepšie
to vidno na víťaznom návrhu. Ale nie len na ňom.

VÁŤAZNÝ NÁVRH SO ZVÝRAZNENOU NAVRHOVANOU ZÁSTAVBOU.

Pre ideovú súťaž je to fajn. Jej výsledok je akási vízia, ako by to mohlo vyzerať v ďalekej
budúcnosti. Pri odovzdávaní ocenení to jasne vyjadril zástupca víťazného kolektívu keď povedal, že
ich návrh hovorí o tom, ako si predstavujú Trenčín o 50 rokov.

Tento  posun  (k  ideovej  súťaži)  je  dosť  nešťastný  z  hľadiska  následného  spracovanie
ocenených návrhov do formy územného plánu zóny. Územný plán zóny hovorí o reálnej zástavbe



riešeného územia v reálnom čase. Inak povedané, ako to bude vyzerať za 5 – 10 rokov.
Samozrejme nejaké myšlienky zo súťaže sa dajú  využiť aj pre územný plán zóny, ale mohlo

to vyzerať úplne inak. Preto som v sérii svojich článkov venovaných súťaži použil podnadpis:

Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? 
Články nájdete na nasledovnej adrese: http://www.trencin-inak.sk/sutaz.php 

Teraz sa vrátim k záverom hľadania toho, čo by v riešenom území chceli mať obyvatelia
mesta Trenčín a ako sa to objavilo v súťažných podmienkach. Zo súťažných podmienok vyberám:

„Predmetom súťaže je získať urbanistické riešenie prepojenia centra mesta Trenčín s oboma
brehmi rieky Váh.“

„V súťaži Trenčín – mesto na rieke mesto Trenčín hľadá najlepšie komplexné urbanistické riešenie
na prepojenie centra mesta s  oboma brehmi rieky Váh a využitie  priestoru,  ktorý sa zmení  po
modernizácii a prekládke železničnej trate. Výsledkom riešenia má byť kompaktné, živé mesto so
zabezpečeným dotykom s vodou. 

Mesto  odporúča  v  návrhoch  riešení  aplikovať  riešenia  s  pomerne  malými  parcelami,
funkčnú dekoncentráciu, klásť dôraz na verejné priestory a zmiešané funkcie (vrátane primeraného
množstva funkcie bývania, kde treba dôkladne zvážiť formu bývania - súkromný resp. poloverejný
priestor vo vzťahu k verejným priestorom). Odporúčaním je taktiež rozvoľnenosť zástavby od centra
smerom ku rieke a vyriešenie prekonania existujúcich dopravných bariér so zreteľom na chodcov a
cyklistov ako dôležitej  súčasti  osobnej  prepravy.  Za prioritnú sa považuje aj  otázka ekológie v
celkovom komplexnom urbanistickom a ekologickom prístupe k riešeniu, s osobitným zreteľom na
symbiózu  prírodného  a  mestského  prostredia.  V tomto  kontexte  sa  odporúča  zachovať  plynulý
prechod rieky k hrádzi (ktorej poloha je nemenná) cez prírodné formy – s dôrazom na využitie a
zlepšenie mikroklímy rieky a rozvoj aktivít priamo na vode. 

Mierka má byť primeraná centru mesta, prípadnú zástavbu odporúčame riešiť s citlivým
ohľadom na panorámu mesta a jej ochranu. Aká bude miera zastavania a výška zástavby, aké bude
množstvo zelene, aké množstvo a kvalita verejných priestorov – to sú hlavné otázky, ktoré silno
rezonujú aj vo verejnosti,  kde je pomerne silná obava pred masívnou zástavbou – mesto hľadá
optimálne využitie, nie maximálnu vyťažiteľnosť priestoru.“

Čo teda obyvatelia mesta vlastne chceli a čoho sa obávali? Čo treba riešiť? Možno to zhrnúť
do nasledovných bodov:

• Prepojenie centra mesta Trenčín s oboma brehmi rieky Váh.

• Využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii a prekládke železničnej trate.

• Výsledkom riešenia má byť kompaktné, živé mesto so zabezpečeným dotykom s vodou. 

• Funkčnú dekoncentráciu.

• Klásť dôraz na verejné priestory.

• Zmiešané funkcie.

• Odporúčaním je taktiež rozvoľnenosť zástavby od centra smerom ku rieke.

• Vyriešenie prekonania existujúcich dopravných bariér so zreteľom na chodcov a cyklistov.

• Osobitným zreteľom na symbiózu prírodného a mestského prostredia.

• Zachovať plynulý prechod rieky k hrádzi.

• Mierka má byť primeraná centru mesta.

• Prípadnú zástavbu  riešiť s citlivým ohľadom na panorámu mesta a jej ochranu. 

http://www.trencin-inak.sk/sutaz.php


Hlavné otázkami ktorými sa treba zaoberať sú:

• Ako budú prekonané dopravné bariéry brániace prepojeniu centra s riekou?

• Aká bude miera zastavania a výška zástavby?

• Aká bude hustota zástavby?

• Aké bude množstvo zelene?

• Aké bude množstvo a kvalita verejných priestorov?

V záveroch sa objavila aj silná obava pred masívnou zástavbou a jasné posolstvo, že :

„mesto hľadá optimálne využitie, nie maximálnu vyťažiteľnosť priestoru.“

NAPOSLEDY PREZENTOVANÝ NÁVRH H DIELNE MESTA

Skôr než sa pustím do analýzy navrhovaného riešenia skúste si sami spraviť vlastný názor
na  to,  ako  sa  autori  vysporiadali  s  požiadavkou  na  rozvoľnenosť  zástavby  smerom k  rieke  a
obavami obyvateľov mesta z intenzívnej zástavby. Nezanedbateľná je aj otázka množstva verejne
prístupnej zelene.

(Aby neprišlo k omylu. Ten modrý trojuholník medzi železnicami v návrhu nie je bazén, ale
budova hromadných garáží a ten žltý „obdĺžnik“ sú spevnené a volne prekryté plochy.) 
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