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REKONŠTRUKCIA MIEROVÉHO NÁMESTIA V TRENČÍNE
2.7.2015 sa stretli architekti zo združenia Náš Trenčín v Rotunde pri Železničnej stanici, aby
prediskutovali mestom pripravovanú rekonštrukciu Mierového námestia. Zhodou okolností v ten
istý deň odsúhlasovali poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne finančné prostriedky na
projektovú prípravu tejto stavby. Prítomní architekti sa dohodli, že vydajú k tomuto zámeru
spoločné stanovisko. To ale chvíľu potrvá, keďže o presnom obsahu spoločného stanoviska a jeho
forme budeme ešte diskutovať.
Všetci prítomní sa ale zhodli na jednom. Vydláždenie zelenej plochy v strede námestia je
pre zúčastnených architektov neprijateľné.
Pokiaľ sa zhodneme na spoločnej formulácii stanoviska architektov združenia Náš Trenčín
niekoľko mojich poznámok k pripravovanej úprave Mierového námestia.
Návrh, podla ktorého chce mesto upraviť Mierové námestie sa nerodil ľahko. Je to výsledok
v poradí až tretej súťaže z roku 2008. Obyvatelia mesta dostali možnosť si vybrať z ocenených
riešení. A vybrali si.
Čo vybraný návrh ponúka? V zásade len tri veci:
1. Zrušenie zelenej plochy v strede námestia a jej nahradenie vydláždeným priestranstvom.
2. Osadenie fontány do vydláždenej plochy v strede námestia.
3. Odstránenie jestvujúcich stromov z parčíku a ich nadradenie sakurami. To sa týka aj oboch
líp.
Navrhované riešenie je vidieť na prvej fotke nižšie.

Súťažný návrh – vydláždenie zelenej plochy + fontána

Súčasný stav – zelená plocha v strede námestia

(foto: webová stránka mesta)

(foto: visittrencin.sk)
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Poznámka k vydláždenou zelenej plochy:
Zámena zelene za kameň bude mať za dôsledok zmenu mikroklímy námestia. Teplota
vzduchu na ňom sa v letných mesiacoch za slnečného počasia môže zvýšiť o cca 3 - 4 ºC.
Dlažobné dosky sa zohrejú a budú teplo sálať do okolia aj dlho po západe slnka. V suchom
vzduchu sa zvýši prašnosť.
Oproti tomu udržiavaný (kosený a polievaný) trávnik a listy stromov odparujú v teplých
dňoch vodu, čim znižujú teplotu okolia.
Poznámky k vzťahu navrhovanej dlažby k morovému stĺpu:
Autori návrhu vyrovnávajú terén v okolí morového stĺpu čím výrazne menia preň
charakteristické osadenie do terénu s bočnými schodmi. Morový stĺp sa týmto riešením
stáva akoby „utopeným“, „vnoreným do vydláždenej plochy. (viď. obrázky na nasledovnej

strane) Likviduje sa tým aj dnes opticky jasná priečna os námestia smerujúca od pasáže
Zlatá Fatima cez ulicu Marca Aurélia smerom na hrad.

Súťažný návrh – zmena osadenie morového stĺpu
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Súčasný stav – osadenie morového stĺpu

Poznámky k fontáne:
Proti fontáne alebo inej forme vody na námestí nemám žiadne výhrady. Len zvolenú formu
a najmä veľkosť fontány považujem za nevhodnú. Fontána je tak veľká, že vytvára na
námestí druhú dominantu konkurujúcu morovému stĺpu, čo nie je dobré.
Poznámky k ďalším argumentom:
Ďalším argumentom proti zelenej plocha a najmä k vzrastlým stromom v nej je, že opticky
delia námestie na dve ulice. To ho ale delí aj tá vyrovnaná a tým zdvihnutá vydláždená
plocha v jeho strede. Ako vidno z vizualizácie na predchádzajúcej strana, výškový rozdiel
by mal byť až 6 schodiskových stupňov .
Jedným z použitých argumentov je aj to, že na vydláždenej ploche sa budú môcť konať aj
menšie podujatia budú tu môcť byť lavičky na posedenie.
Ale ono to ide aj inak. Fotka nižšie je z tohto roku z historického centra Bristolu (Anglicko).
Fotené je to cez obedňajšiu prestávku. A ako vidno, poobedovať a odpočinúť si sa dá aj na
trávniku. Len musí byť udržiavaný, čo je asi našou najväčšou slabinou.

Pre Angličanov by bolo nepredstaviteľné a absurdné prísť s návrhom túto plochu vydláždiť,
aby sa na nej dali osadiť lavičky a robiť aj drobné podujatia.
•

A ešte jedna moja poznámka:
Námestie, tak ako ho poznáme dnes pôsobí na mňa, aj napriek jeho rozmerom akosi útulne,
milo a domácky. Mám obavy, že po jeho vydláždení sa tento jeho charakter nadobro stratí.

Vydláždenie zelenej plochy v strede námestia, odstránenie stromov a ich nahradenie
sakurami a osadenie fontány je všetko, čo tento návrh prináša. Všetko ostatné sú už len drobnosti.
Otázkou je, či to takto naozaj chceme.
Jedným z argumentov, ktorým mesto obhajuje presadzovanie tohto návrhu je hlasovanie
občanov mesta. Akosi ale pri tom zabúda dodať, že napriek záujmu občanov hlasovať aj za nulový
variant (ponechanie jestvujúceho riešenia so zeleňou) im toto nebolo umožnené. Je to uvedené aj na
oficiálnej stránke mesta na adrese:
http://www.trencin.sk/index.php?s-cv-contentID=12288&s-cv-embeddedID=43972)

Ktovie ako by hlasovanie dopadlo ak by túto možnosť občania dostali. A ktovie, ako by
hlasovanie dopadlo dnes.
Mesto sa stavia k likvidácii mestskej zelene v ňom, ako keby sme jej mali „na rozdávanie“.
Pripravuje sa likvidácia zelene pred železničnou stanicou, zelenej plochy pred obchodom s
domácimi potrebami Madov, záber časti parku M.R. Štefánika pre výstavbu nákupného centra v
rámci „autobusového terminálu“ a teraz aj likvidácia zelenej plochu uprostred Mierového námestia.
Donedávna hrozil aj záber zelene pre výstavbu Auparku. Túto investíciu si našťastie investor
rozmyslel. A to je len stred mesta.
Ako uvádza Denník N z 19. júla 2015 mesto Trenčín má najmenší podiel mestskej zelene zo
všetkých krajských miest. Len 0,36 % z jeho katastrálneho územia. Pri tom predposledná Bratislava
má mestskej zelene 3,7 x viac (1,32%) a prvá Nitra jej má až 7,6 x viac (2,75%) než Trenčín. To je
alarmujúci stav ktorý by nás nemal nechať ľahostajnými.
Celý článok nájdete na tejto adrese:
https://dennikn.sk/189258/mapy-zelene-miest-slovenska-objavte-fliacky-zelene-v-betonovej-dzungli/?ref=in

Zeleň v zastavanom území mesta má rozhodujúci vplyv na mikroklímu v ňom. Ako v
spomínanom denníku uvádza krajinná architektka Zuzana Hudeková merania prevedené v
Bratislave v auguste 2007 vykázali nasledujúce hodnoty:
„najchladnejšie hneď po Dunaji bolo v lužnom lese, vyše 29 ºC. Na sídlisku Dlhé diely bolo
40 ºC a pri Auparku 42 ºC. Rozdiel bol teda zhruba trinásť stupňov v jednom čase.“
Len pre zaujímavosť. Na streche Auparku pri tom namerali okolo 60 ºC!
Celý článok nájdete na tejto adrese:
https://dennikn.sk/189991/krajinna-architektka-letecka-termovizia-namerala-medzi-lesom-a-auparkomrozdiel-13-c/?ref=box1

Oba články z ktorých som citoval stoja za prečítanie.
Mierové námestie určite potrebuje výmenu inžinierskych sietí pod jeho povrchom. O
tom niet pochýb. Aj keď je otázkou do diskusie, či práve teraz.
Výmena inžinierskych sietí si bude vyžadovať jeho rozkopanie. V takom prípade bude nutné
vykonať aj pamiatkový výskum. Je veľmi pravdepodobné, že pod povrchom námestia tento výskum
objaví viacero pamiatkovo zaujímavých artefaktov. A tu sa natíska ďalšia otázka. Čo ak budú tieto
objavené artefakty natoľko zaujímavé, že sa s nimi budeme chcieť pochváliť, ukázať ich turistom a
pripomínať si aj cez ne bohatú históriu tohto mesta? Čo spravíme potom? Zahodíme dopracovaný

projekt povrchových úprav námestia a začneme odznovu, alebo objavené artefakty zahrabeme ako
tie pred Okruhovým domom armády a budem sa tváriť, že sa nič nedeje?
Z hore uvedených dôvodov navrhujem z vyčlenených finančných prostriedkov uvoľniť len
tie, ktoré sú potrebné na projektovú prípravu rekonštrukcie inžinierskych sietí. Prostriedky
vyčlenené na dopracovanie projektu povrchových úprav námestia zablokovať do doby kým nebudú
jasné aspoň čiastočné výsledky pamiatkového výskumu. A ten bude trvať pravdepodobne dosť dlho.
Tento čas navrhujem využiť na zistenie aktuálneho názoru občanov mesta Trenčín na formu
úpravy Mierového námestia. Teda konkrétne na zistenie toho, či občania chcú mať aj naďalej na
námestí zelenú plochu alebo ho chcú mať celé vydláždené. Je to len otázka záujmu mesta v tejto
veci komunikovať zo svojimi obyvateľmi. Časový priestor na to tu je.
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