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O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU
6 časť – návrh a jeho súlad s výsledkami participačného procesu „Trenčín si Ty“

(prvý diel)

V  predchádzajúcej  časti  som  sa  venoval  dopravným  stavbám  ako  bariéram  brániacim
voľnému  prístupu  k  rieke  Váh  z  historického  jadra  Trenčína.  V  tejto  časti  sa  zaoberám
navrhovanými budovami ako novovytváraným bariéram.

v.č. 01  ZÁSTAVBA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

Na výkrese č. 01 sú jednotlivé bloky navrhovaných objektov orámované červenou farbou.
Za povšimnutie stojí niekoľko vecí:

• Veľkosť jednotlivých blokov vo všetkých častiach.
• Hustota zástavby.
• Výška zástavby.
• Objekty ako bariéry v pohybe.
• Navrhovaná zástavba ako optická bariéra.
• Množstvo verejne prístupnej zelene.

Aj v týchto bodoch ma predovšetkým zaujíma oko predložený návrh odráža požiadavky
obyvateľov mesta sformulované ako výstup z participačného procesu „Trenčín si Ty“.

Veľkosť jednotlivých blokov. 

Ako  odozva  na  výstupy  z  participačného  procesu  „Trenčín  si  ty“  sa  v  súťažných
podmienkach medzinárodnej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“ objavilo aj toto:

„Mesto odporúča v návrhoch riešení aplikovať riešenia s pomerne malými parcelami,...“

Ale, čo to je „pomerne malá parcela“? V predloženom návrhu majú jednotlivé bloky budov



v časti 1 od cca 70 do cca 100 metrov. Blok č. 3 má cca 158 metrov a blok č. 2 má cca 300 metrov.
Nik so mnou nemusí súhlasiť, ale podla mňa toto nie sú „pomerne malá parcele“.

Hustota zástavby.
V súťažných podmienkach sa tiež píše:

   „Odporúčaním je taktiež rozvoľnenosť zástavby od centra smerom ku rieke ...“

 Rozvoľnenosť  zástavby  je  tou  hlavnou  myšlienkou  v  tejto  vete.  Nie  hustá  zástavby
maximálne využívajúca priestor pre zástavbu budovami. Ak sa pozriem na bloky č. 1 na výkrese č.
01, tak hustejšie sa tento priestor snáď ani nedá zastavať.

v.č. 02  ZÁSTAVBA BLOKOV č. 1

Ako vidno na výkrese č. 02 navrhovaná zástavba blokov č. 1 je zovretá v tvare šošovky
medzi dve cesty. Novonavrhovanú v záreze a na nosných stenách (modrá) a hasičskú ulicu ktorá sa
podla návrhu upraví a zúži. Hlavná komunikačná os medzi blokmi je široká cca 12 metrov. Pri
navrhovanej výške zástavby je to hodne zhustený priestor.

v.č. 03  POHĽAD NA BLOKY č. 1



Pre koho nie sú pôdorysy príliš čitateľné môže si spraviť predstavu o navrhovanej hustote
zástavby podla pohľadu na výkrese č. 03. (na predchádzajúcej strane) Možno nie som sám, komu sa
navrhovaná zástavba nezdá „rozvoľnená“. 

Výška zástavby.

Navrhované výšky jednotlivých objektov sú do nich vpísané na výkrese č. 04. Ako tu vidno
v tejto lokalite sú navrhnuté domy až s piatimi nadzemnými podlažiami. Pri tom konštrukčná výška
prízemia  je  vyššia  ako  bežná  pre  bývanie.  Dôvodom  je  navrhovaná  vybavenosť  v  týchto
priestoroch. 

v.č. 04  VÝŠKOVE HĽADINY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTOV

V  súvislosti  z  navrhovanými  päť  podlažnými  domami  bude  zaujímavé  stanovisko
pamiatkárov.  V  dnes  platných  regulatívoch  je  z  hľadiska  pamiatkovej  ochrany  zadefinovaná
maximálna prípustná výška zástavby  ako 3 nadzemné podlažia s tým, že objekty nesmú byť vyššie
ako je objekt jestvujúcej lodenice. V predloženom návrhu sa ale počíta s osadením navrhovaných
objektov na úroveň „bánoveckej“ železnice. To je o cca 3 metre vyššie než je osadená lodenica. To
znamená, že navrhovaná zástavba je o 3 podlažia vyššia než je v platnom územnom pláne prípustné.
Toto je aj jeden z hlavných dôvodov pripravovanej zmeny Územného plánu. Treba, okrem iného,
zmeniť výškový regulatívy. Ak s tým budú pamiatkári súhlasiť, (a Hlavný architekt tvrdí, že s nimi
jednajú a je to na dobrej ceste), tak to bude riadny posun v názoroch na ochranu centrálnej mestskej
zóny ako pamiatkovo chráneného územia. 

Objekty ako bariéry v pohybe.

v.č. 05  BARIÉRY V ÚZEMÍ.

Na  výkrese  č.  05  sú  červenou  čiarou  vyznačené  bariéry  tvorené  novo  navrhovanou



zástavbou. V ľavej časti výkresu vidno navrhnutú súvislú zástavbu za železnicou. Preniknúť cez
túto bariéru (keď tu bude namiesto vlaku električka) bude možné, len ak tu budú vytvorené pasáže.

v.č. 06  POHĽAD NA BARUÉRU Z NAVRHOVANÝCH OBJEKTOV ZA ŽELEZNICOU

Veľmi zaujímavá a  pre mňa nepochopiteľná je  bariéra  vytvorená blokom č.  3 (v.č.  01).
Navrhnuté objekty blokujú jediný príjazd do územia medzi „bánoveckou“ železnicou a hrádzou
váhu. Sú to tie červené šipky na výkrese č. 05. Je to podjazd popod „bratislavskou“ železnicou
prístupný z parkoviska pri krytej plavárni.  

v.č. 07  VYNECHANÝ PRIESTOR UMOŽŇUJÚCI VJAZD DO ÚZEMIA A JEHO „ZATARASENIE“

Pohľad na ten istý bod z inej strany je na výkrese č. 08 na nasledujúcej strane.



v.č. 08  TÁ ISTÁ BARIÉRA Z INÉHO POHĽADU

Logike tohto riešenia nerozumiem. V území je navrhnutý objekt divadla a tak treba počas
jeho prevádzky počítať s volným prístupom kamiónov s kulisami a iným materiálom. Tie by  snáď
nemali prechádzať cez tie navrhované stavby.

V nasledujúcom pokračovaní sa budem venovať posledným dvom bodom:

• Navrhovanej zástavbe ako optickej bariére.
• Množstvu verejne prístupnej zelene.
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