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O súťaži
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť?
OSTATNÉ OCENENÉ NÁVRHY
V predchádzajúcich článkoch som sa podrobne venoval víťaznému návrhu. Dôvody prečo
som uviedol v článku č. 01 z ktorého uvádzam:
Pre rozbor som si vybral víťazný návrh. Dôvody sú nasledovné:
•
•
•

víťazný návrh by mal najlepšie vystihovať požiadavky súťaže
víťazný návrh by mal prinášať najviac inovatívnych a originálnych riešení
v územnom pláne centrálnej mestskej zóny ktorý má byť vypracovaný na základe
odmenených súťažných návrhov by malo byť najviac myšlienok prevzatých práve z
víťazného návrhu
Ako tento návrh hodnotím ja som zhrnul v článku č. 21.

Pre komplexnejší pohľad som pre tento článok pripravil hlavné výkresy ostatných
ocenených návrhov s vloženým mapovým podkladom. V mapovom podklade som zvýraznil
železničné trate po ich rekonštrukcii a prekládke, hrádze a prečerpávaciu stanicu s do nej vedúcimi
stokami. Každý čitateľ si môže sám spraviť predstavu o tom, ako sa títo súťažiaci vysporiadali s
týmito limitujúcimi faktormi.
Len jedna poznámka. - Ako vidno na výkresoch nižšie s prečerpávacou stanicou a stokami
je v konflikte každý ocenený návrh. A inak na tom asi nebudú ani ostatné, neocenené návrhy.
Dôvodom pravdepodobne bude absencia potrebných informácií v súťažných podmienkach.

2. cena,
kolektív autorov /Bratislava (SR)
Autori /spoluautori: Martin Berežný, Dušan Šubík, Katka Boháčová, Michal Ráchela, Martin
Rariga, Danka Jurkovičová, Eva Fabová „Trenčín-voda-život“

3. cena.
APROX architects / Bratislava (SK)
Autory / spoluautori: Ľubomír Mezovský, Vladimír Hrdý, Peter Dolinajec, Branislav Groch, Marián
Kriššák, Ján Vykroč, Milan Skýva

špeciálna cena,
Marko&Placemakers / London (UK) + GutGut / Bratislava (SR)
„Pohodové mesto“, autori /spoluautori: Igor Marko, Lukáš Kordík, Roman Žitňanský. Michal
Marcinov, Branislav Machala, Petra Havelská, Štefan Polakovič

špeciálna cena,
Sibert + Talaš, spol.s r.o. / Bratislava (SR)
Autori / spoluautori: Matej Siebert, Roman Talaš, Igor Lauko, Peter Hrebík, Milan Škorupa, Martin
Tribus, Timea Faragó, Jana Slobodníková
Ako vidno na výkresoch vyššie a ako vyplýva z rozboru víťazného návrhu má práve víťazný
návrh najviac problémov s reálnosťou a realizovateľnosťou.
Na druhej strane, víťazný návrh na prvý pohľad ponúka riešenie najviac sa svojou formou
približujúce historickej zástavbe s priamym peším prepojením centra mesta s riekou Váh a
jednoduchou schémou dopravy. Len škoda, že na ten druhý pohľad je to len pekný a
nerealizovateľný obrázok. Ale to je samozrejme len môj názor s ktorým nemusí nik súhlasiť.
Pokračovanie už zajtra.
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