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O súťaži 
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE

Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť?

AKO ĎALEJ?

Podla  zámeru  vypisovateľa  súťaže  budú  z  odmenených  návrhov  vybraté  tie  najlepšie
myšlienky  a  mesto  z  nich  zostaví  Územný  plán  centrálnej  mestskej  zóny.  Tento  plán  vyzerá
jednoducho, ale skrýva v seba celý rad otázok:

1. Kto vyberie tie „najlepšie myšlienky“ a na základe akých kritérií?
2. Kto poskladá vybrané myšlienky dohromady?
3. Kto a akým spôsobom vyberie toho „skladateľa“?
4. Kto bude autorom toho kompilátu?
5. A otázka najdôležitejšia. Aký bude výsledok?

Zaoberať sa budem len tou najdôležitejšou piatou otázkou. Aký bude výsledok takéhoto
kompilátu?

Tí z Vás ktorí svojim deťom čítali rozprávky Josefa Čapka si iste spomenú na roztomilú
rozprávku  „Jak  si  pejsek  s  kočičkou  dělali  k  svátku  dort“.  Tým  ktorí  ju  nepoznajú  ju  vrelo
doporučujem. ( nájdete ju na tejto adrese:  http://a.da.mek.sweb.cz/capek.j/dort.htm ) Je to veľmi
pekný príklad toho, že zmiešanie toho najlepšieho ešte nezaručuje dobrý výsledok.

Otázka teda znie – ako ďalej?

Môj názor a moja rada, ak má nikto o ňu záujem, je nasledovná:

1. Usporiadať verejné diskusie o výsledkoch súťaže a znovu sa vrátiť k otázkam, čo by občania
mesta v tomto území chceli.

2. Podrobne zmapovať, čo sa v danom území dá a čo sa v ňom nedá robiť. Čo možno zmeniť a
čo v najbližších rokoch zmeniť nemožno. A to nie len z technického, ale aj z ekonomického
pohľadu.

3. Na základe výsledkov súťaže Trenčín – mesto na rieke a zistení z bodov 1 a 2 pripraviť
detailné  súťažné  podmienky  na  vypísanie  tématickej  vyzvanej  súťaže  na  spracovanie
urbanistickej štúdie centrálnej mestskej zóny. Súťaž koncipovať ako vyzvanú a osloviť s
výzvou odmenené kolektívy zo súťaže Trenčín – mesto na rieke.

4. Posledný a najťažší bod. - Nájsť finančné prostriedky na túto súťaž a presvedčiť mestských
poslancov,  že  tentokrát  bude  mať  súťaž  použiteľný výsledok.  Že  víťazi  súťaže   podľa
víťazného  návrhu  spracujú  Projekt  centrálnej  mestskej  zóny  ktorý  bude  mať  jednotnú
koncepciu, jasného autora, bude reálny a realizovateľný. A pokiaľ to bude možné a objaví sa
to aj v súťažných podmienkach využije aj myšlienky a nápady z odmenených návrhov zo
súťaže Trenčín – mesto na rieke.

Tento  postup  by priniesol  nespochybniteľné  odpovede  na  všetky  otázky  z  úvodu  tohto
článku.

Ak sa niekomu zdá,  že sme vlastne znovu na začiatku,  tak to  nie  je  celkom tak.  Je  tu
trojročná práca s prípravou súťaže Trenčín – mesto na rieke ktorej výsledky sú stále využiteľné.
Inak ale to zdanie nie je celkom scestné.

Či si mesto tento alebo podobný postup bude ochotné osvojiť nie je v tejto chvíli otázkou
technickou, či odbornou. Dnes je to otázka výsostne politická. 
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