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O súťaži
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť?
VÍŤAZNÝ NÁVRH – ROZBOR – 13. časť
V tomto pokračovaní sa posuniem na výkrese ešte viac vľavo a pozriem sa na navrhovanú
ulicu. Súťažný návrh vyzerá nasledovne.

Výrez zo základného výkresu.

Tento výrez zo základného výkresu som použil pri analýze riešenia pri Auparku. Teraz sa
pozriem na riešenie novonavrhnutej ulice pri jedálni gymnázia. Je to tá šedá budova vľavo dole.
Autori víťazného návrhu navrhujú v tomto priestore vytvoriť klasickú ulicu. Limitovaní sú
len šírkou voľného priestoru medzi „Chynoranskou“ železnicou a budovou jedálne gymnázia
Ľudovíta Štúra.
Aj keď sa to nezdá nie je tu toľko priestoru ako by bolo treba. Jedným z dôsledkov
nedostatku priestoru je prehodnotenie šíky Električnej ulice vedúcej medzi navrhovanými domami.
Tí, čo tento priestor poznajú vedia, že v súčasnosti je tu štvorprúdová komunikácia široká v
mieste križýovatky 15,25 m. Priľahlá križovatka je snáď najzaťaženejšia v Trenčíne. Dôsledkom sú
neustále sa opakujúce zápchy v časoch dopravných špičiek.
Medzi navrhované domy tvoriace uličnú frontu sa súťažiacim podarilo dostať len
dvojpruhovú komunikáciu šírky cca 6 metrov.
Problém so šírkou cesty nie je jediným priestorovým problémom v tomto území, aj keď na
výkrese to tak nevyzerá.
Pre jednoduchý rozbor použijem opäť výrez z mapového podkladu. Výkres je nižšie.

Výrez z mapového podkladu so zakreslenou „Chynoranskou“ železnicou.

Na výkrese je riešený priestor tak, ako je znázornený na mapovom podklade. Z víťazného
návrhu doň prenesiem navrhnuté budovy tvoriacu ulicu. Výsledok je na výkrese nižšie.

Ten istý výkres so zakreslenými navrhovanými budovami.

Navrhované budovy sú zakreslené a vyšrafované červenou farbou. Ako na výkrese vidno,
napriek zúženiu cesty medzi domami na najužšiu možnú mieru dostávajú sa navrhnuté budovy do
konfliktu s jedálňou gymnázia.
Tento kolízny bod bolo treba vyriešiť. A znovu tu získavam dojem, že autori víťazného
návrhu si zvolili koncepciu a potom sa ju snažili za každú cenu zrealizovať.
Ako tento problém „vyriešili“ už asi každý tuší. Jednoducho posunuli jestvujúcu budovu

jedálne gymnázia Ľudovíta Štúra. Vidno to na výkrese nižšie.

Posun budovy jedálne gymnázia.

Na výkrese vyššie vidno posun jedálne tak, aby táto budova neprekážala zvolenej koncepcii.
Na nasledujúcom výkrese je víťazný návrh s vloženým mapovým podkladom.

Návrh s vloženým mapovým podkladom.

Situácia sa opakuje ako pri bloku budov naproti Auparku. Ak z výkresu odstránim mapový
podklad nik len tak ľahko nezistí, že autori víťazného návrhu si upravili podklad tak, aby vyhovoval
ich koncepcii.
Na nasledovnom výkrese je výsledok.

Výsledný výkres. Výrez z víťazného návrhu.

Pri pohľade na výkres hore vyzerá všetko v poriadku. Aj keď nie je.
Pozornému čitateľovi možno neušlo, že víťazný súťažný návrh je spracovaný do
ortofotomapy. Nie do mapového podkladu. Všetky jestvujúce objekty vidno ako na fotografii.
Vidno ich strechy. Sú tu ale výnimky. A to sú práve tie posunuté budovy. U nich nevidno strechy. Sú
prekreslené a vyšedené. Iste to teraz už každý vidí.
Skutočnosť, že prekreslené a vyšedené budovy sú len tie, ktoré sú posunuté vnímam tak, že
posun budov nie je v žiadnom prípade náhodná chyba. Chápem to ako zámer. Neprípustnú
manipuláciu s mapovým podkladom s cieľom získať výhodu. Ako snahu prispôsobiť realitu vlastnej
koncepcii.
Pokračovanie už zajtra.
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