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O Salzburgu a Trenčíne.
V poslednom čase sa často stretávam s porovnávaním mesta Slazburg s Trenčínom.
Porovnávanie oboch miest sa spája predovšetkým s ideou „mesta na rieke“. A musím povedať, že
v mnohom je toto porovnávanie veľmi výstižné. Aspoň pokiaľ ide o geografickú situáciu, polohu
hradu na kopci nad riekou a starého mesta pod nim. V tomto smere je situácia až zarážajúco
podobná.
Ako vidno na obrázku nižšie, tak ako v Trenčíne tak aj v Salzburgu vidíme vľavo na kopci
hrad. Pod ním staré mesto. Ďalej rieku Salzach a na jej druhom brehu ďalší kopec. Neviem ako sa
ten v Salzburgu volá, v Trenčíne je na druhom brehu Váhu masív Skalky, aj keď voči hradu je
Skalka posunutá vyššie po prúde rieky.
Ale žiaľ týmto sa podobnosť oboch miest končí.

SALZBURG – CENTRUM
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Je tu jeden, a z pohľadu „mesta na rieke“, zásadný rozdiel. V Salzburgu nič nebráni
voľnému prístupu k rieke.
V Trenčíne je to inak. Prístupu k rieke v smere od hradu a historického centra mesta bránia
dve železničné trete s násypmi a opornými múrmi ktoré tvoria bariéru medzi riekou a mestom. Pre
lepšiu čitateľnosť som na obrázku nižšie železničné trate zvýraznil.

TRENČÍN – CENTRUM (stav pred prebiehajúcou rekonštrukciou železníc)
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Šance vytvoriť z Trenčína „mesto na rieke“ tu bola do komunálnych volieb konaných v
decembri 2002 veľmi vysoká. Do tejto doby platilo stanovisko mesta požadujúce preloženie
železničnej trate do súbehu s diaľnicou. Ak si takúto situáciu predstavíte bola by podobnosť
Salzburgu a Trenčína takmer dokonalá.
Dnes je situácia úplne iná. Železnica sa rekonštruuje v trase cez stred mesta a odrezanie
historického jadra Trenčína od rieky sa ešte posilní. Železničná trať sa zdvihne, pribudnú
protihlukové bariéry, násypy, oporné múry. A prídeme aj o jediný priamy prechod popod bánoveckú
trasu spájajúci priamo Mierové námestie cez pasáž Zlatá Fatima a Hasičskú ulicu s inundačným
územím Váhu. Na podchod pod preloženú bánoveskú trasu položenú na približne trojmetrovom
násype sa proste zabudlo. (bližšie viď. časť „O ŽELEZNICI“ na tejto webovej stránke)
Bude trvať možno ďalších 100 rokov než sa mesto s týmto zásahom vyrovná. Pripomína mi
to rozhodnutie z roku 1956 o vybudovaní nového centra mesta. Problémy ktoré toto rozhodnutie
spôsobilo nie sú dodnes úplne vyriešené. Stále nevieme ako definitívne vyriešiť priestor pred ODA.
A to nehovorím o nenávratne zničených kultúrnych pamiatkach. Pri tom od tohto rozhodnutia
uplynulo už 55 rokov. (bližšie viď. časť „STAVEBNÝ ROZVOJ MESTA“ na tejto webovej stránke)
Zdá sa mi, že napriek týmto skúsenostiam sa opäť pripravuje rozhodnutie prijaté bez
diskusie s odbornou, ale aj laickou verejnosťou. Rozhodnutie, ktoré výrazným spôsobom zasiahne
do širšieho centra mesta. A ak nebude správne s jeho následkami sa mesto Trenčín bude vyrovnávať
dlhé desaťročia.
Mám na mysli pripravovanú výstavbu „autobusového terminálu“. Projekt pripravovaný dva
roky v tichosti, aby bol nakoniec pár dní pred podaním žiadosti investora o územné rozhodnutie
predstavený občanom mesta v predvianočnom čase. Ale v tomto prípade je ešte čas sa o projekte

rozprávať. Predložiť ho odbornej verejnosti na vyjadrenie a vysvetliť laickej verejnosti ako to má
fungovať. Priestor tu je. Otázne je len to, či je aj záujem.
(bližšie viď. časť „O TERMINÁLI“ na tejto webovej stránke)
Ja osobne som presvedčený, že z hľadiska občanov tohto mesta je rozumnejšie a lepšie , ak
to bude treba, tak hoc aj ďalší rok o projekte diskutovať, ako prijať možno zlé rozhodnutie a potom
jeho následky odstraňovať s otáznym výsledkom ďalších 50 – 60 rokov.
Svoju pomoc pri tomto procese som hlavnému architektovi mesta Trenčín ponúkol 23.1.
tohto roku na spoločnom stretnutí s vedúcim stavebného úradu. Či moja ponuka padla na úrodnú
pôdu neviem posúdiť.
Ak sa ma chce niekto spýtať, prečo som tak nespravil oveľa skôr, moja odpoveď je
jednoduchá. O príprave som nevedel. Tak ako o nej nevedela drvivá väčšina obyvateľov tohto
mesta. A určite poznáte porekadlo - „nemému dieťaťu ani vlastná mater nerozumie“. Tak preto.
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