(27)

O súťaži
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE
Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť?
VÍŤAZNÝ NÁVRH NA „CD“ - VIAC OTÁZOK AKO ODPOVEDÍ
Pôvodne som si myslel, že článok č. 26 bude posledným. Nedúfal som totiž, že pán hlavný
architekt vyhovie mojej žiadosti o zaslanie hlavného výkresu z víťazného návrhu ktorý je nahratý
na toľko spomínanom „CD“. Včera som však v mailovej pošte našiel požadovaný výkres prefotený
do formátu pdf. Aj touto formou chcem poďakovať pánovi hlavnému architektovi za tento ústretový
krok.
Po otvorení prílohy mi ako prvé padlo do oka, že na výkrese je aj návrh dopravného riešenia
križovatiek pri cestnom moste (bledofialová farba) navrhovaných spracovateľmi súťažných
podkladov. Na prezentovanom víťaznom návrhu ale jeho autori s takýmto riešením nepočítajú.
Navrhujú iné dopravné riešenia. Toto doprané riešenie nie je ani na mapovom podklade ktorý
dostali súťažiaci. Nie je mi preto jasné, kde sa na výkrese víťazného návrhu na „CD“ toto riešenie
zobralo! (viď výkres nižšie)

VÍŤAZNÝ NÁVRH Z „CD“

Pousilujem sa obmedziť text na minimum nech si čitatelia sami v kľude pozrú, čo je na tomktorom výkrese. Do výkresov som nijakým spôsobom nezasahoval. Uvádzam výkres z „CD“,
výkres súťažného návrhu ktorý posudzovala súťažná porota a potom tieto dva výkresy spojené do
jedného. Upozorním len na rozdiely, aby si ich čitateľ lepšie všimol.
Akékoľvek špekulácie o posune objektov v dôsledku transformovania výkresov do rôznych
formátov vopred odmietam ako nezmyselné. Nie je totiž technicky možné, aby sa výrazne posunuli
len niektoré objekty a ostatné ostali na svojich pôvodných mieste s minimálnymi posunmi.

VÍŤAZNÝ NÁVRH V PODOBE V AKEJ HO POSUDZOVALA SÚŤAŽNÁ POROTA .

PREKRYTIE NÁVRHU Z „CD“ A POSUDZOVANÉHO NÁVRHU

VÝREZ Z VÝKRESU NA „CD“

TEN ISTÝ VÝREZ Z NÁVRHU KTORÝ POSUDZOVALA POROTA

OBA VÝREZY PREKRYTÉ NA JEDNOM VÝKRESE

Zvolil som výrez na ktorom je vidno najviac rozdielov medzi výkresom z „CD“ a výkresom
ktorý posudzovala porota.
Na výkrese vyššie vidno rozdiely v osadení niektorých objektov. Sú to tie, o ktorých som
písal v predchádzajúcich článkoch.
Zverejnený výkres súťažného návrhu z „CD“ a jeho porovnanie s víťazným návrhom ktorý
posudzovala súťažná porota prináša viac otázok než odpovedí. Tu sú niektoré z nich:
•
•
•
•
•
•

Prečo je na výkrese z „CD“ návrh dopravného riešenie ktoré autori víťazného návrhu v
žiadnej etape nenavrhovali?
Ako sa tam tento návrh dostal keď nebol ani na mapovom podklade?
Prečo na výkrese z „CD“ nie je cesta a chodník ktorý autori víťazného návrhu navrhli v
súbehu s „Chynoranskou“ železnicou?
Prečo na výkrese z „CD“ nie sú zakreslené zátoky ktoré tvoria neprehliadnuteľnú súčasť
posudzovaného víťazného návrhu?
Prečo sú niektoré objekty na „CD“ výrazne v inej polohe ako na víťaznom návrhu?
Súťažné podmienky požadovali odovzdať návrh aj ako dwg súbor na CD alebo inom nosiči.
Prečo nie je výkres z „CD“ totožný s tým ktorý posudzovala súťažná porota?
Hľadanie odpovedí už ponechávam na čitateľov.
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