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O súťaži
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť?
VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 11. časť
V tejto časti pokračovania rozboru víťazného návrhu sa budem venovať bloku budov pri
navrhovanom Auparku. Riešenie ktoré nám v tomto priestore ponúkajú autori víťazného návrhu
nájdete v predchádzajúcom článku.
Pre potreby rozboru použijem výrez v mapového podkladu.

Výrez z mapového podkladu.

Na výkrese vyššie je výrez z mapového podkladu zaberajúci totožné územie ako výrez
riešenia v predchádzajúcom článku. Vo výreze je poloha „Chynoranskej“ železnice presne v mieste
ako v riešení v predchádzajúcom článku. „Chynoranská“železnica je zakreslená oranžovou farbou.
Červenou farbou je zakreslený objekt Auparku ktorého polohu bolo treba dodržať.
Naproti budovy Auparku na druhej strane ulice Kniežaťa Pribinu je rad jestvujúcich
objektov vytvárajúcich uličnú frontu. Autori víťazného návrhu sa rozhodli niektoré z týchto budov
navrhnúť na vybúranie a nahradiť ich novými objektami. Podľa čoho sa autori rozhodovali ktorú
budovu ponechajú a ktorú navrhnú na zbúranie mi nie je jasné. Medzi budovami určenými na
zbúranie je aj v podstate novostavba vydarenej budovy poisťovne ING. Búrať ju a nahradiť inou by
nemalo zmysel. Samozrejme toto nie je žiaden problém. Budova sa jednoducho nezbúra a na
predložený návrh to nebude mať žiaden vplyv.
Na výkrese nižšie sú nové budovy zakreslené červenou farbou. Ponechané budovy sú

zakreslené čiernou farbou. Budovy sú okrem toho príslušnou farbou vyšrafované.

Ponechané (čierne) a novonavrhované (červené) budovy. (vyšrafované)

Po doplnení uličnej fronty pristúpili autori k vytvorenie bloku budov doplnením druhej rady
domov a osadením čelných, uzatvárajúcích objektov. Výsledok je na výkrese nižšie.

Vytvorenie bloku budov.

Ako na výkrese vyššie vidno vytvorený blok budov zasahuje do preloženej „Chinoranskej“
železnice. Podľa návrhu sa má medzi železnicu prebudovanú na dvojkoľajovú električkovú trať a
blok budov zmestiť ešte cesta a chodník. Autorom víťazného návrhu sa to tam zmestilo. Otázkou je,

ako sa im to podarilo?
„Riešenie“ je jednoduché, neuveriteľné a pre mňa absolútne neprijateľné. Vidno ho na
výkrese nižšie.

Posun bloku budov včítane jestvujúcich objektov a Hasičskej ulice.

Autori jednoducho posunuli všetky objekty včítane tých jestvujúcich! Autori posunuli aj
cestu. Ak na chvíľu odhliadnem od neprijateľnosti takejto úpravy súťažných podkladov posunutá
cesta sa dostala do kolízie s budovou klubu Lúč a aj s budovou Auparku. Cesta je v kolízii aj s
konštrukciou cestného mosta. Aj tento problém je „vyriešený“ posunom objektov.

Posun budovy klubu Lúč a budovy Auparku.

Posúvanie jestvujúcej budovy je v tomto prípade absurdný a absolútne neprijateľný nápad.
Súťažiaci tým získavajú nepovolenú výhodu oproti tým, ktorí s podkladom nemanipulujú. Pri tom
sa tvária, že sa nič nedeje!
Už som napísal, že z tohto návrhu mám dojem, že jeho autori si zvolili koncepciu riešenia a
keď im ich zámer nevychádzal jednoducho si upravili podklady tak, aby to vyšlo.
Posunutý Aupark sa dostáva do kolízie so zadnými traktami objektov na Štúrovom námestí. Objekt
sa takmer dotýka Retro reštaurácie a blokuje aj vjazd do podzemia obchodného domu PRIOR.
Medzi Auparkom a zadnými traktami Štúrového námestia (Palackého ul.) musí ostať
použiteľná komunikácia. Okrem už spomínaného vjazdu do podzemie obchodného domu PRIOR sú
z tejto cesty navrhnuté aj vstupy do Auparku. A je tu aj vjazd do dvora mestskej polície.
Posunúť objekty Štúrového námestia by už bolo asi aj na autorov víťazného návrhu priveľa,
preto sa rozhodli tento problém „vyriešiť“ inak. Proste to „zašmodrchať“. Priestor za Auparkom
jednoducho vyšedili.
Ich „riešenie“ je na výkrese nižšie.

Kolízia Auparku so zadnými traktami objektov na Štúrovom námestí.

Na výkrese vyššie je prekrytý súťažný návrh s mapovým podkladom. Vidno tu posuny
objektov a aj kolíziu Auparku so zadnými traktami objektov na Štúrovom námestí. Čiarkovaná
červená čiara zvýrazňuje hranicu zašedeného priestoru ktorý by mal podľa autorov tvoriť cestu
okolo Auparku. V najužšom bode je takto vyznačená komunikácia široká len pár centimetrov. A cez
Retro reštauráciu sa bez jej zbúrania nedá dostať vôbec. Pri tom už ani nehovorím o tom, že tieto
priestory sú súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie ako celku.
Keď z výkresu vyššie odstránim mapový podklad dostaneme výsledný návrh na ktorom si
len málokto všimne, že objekty bolo posunuté.

Ten istý výkres bez mapového podkladu.

Celkom“šikovné“, či?
Napísal som, že túto manipuláciu si všimne pravdepodobne len málokto. To ale neznamená,
že si ju nemali všimnúť aspoň niektorí členovia poroty. Mali k dispozícii originál návrhu v plnej
veľkosti. Tak v čom bol problém? Možno v tých dvoch dňoch ktoré porote stačili na posúdenie
všetkých 59 prijatých súťažných návrhov.
Pokračovanie už zajtra.
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