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O súťaži 
TRENČÍN – MESTO NA RIEKE 

Jednoznačný úspech, alebo premrhaná príležitosť? 
TRI ROKY PO VYHLÁSENÍ VÝSLEDKOV MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE 

Dnes  sú to  presne tri  roky (19.05.2014) od vyhlásenia výsledkov medzinárodnej  súťaže
Trenčín – mesto na rieke.  Zdalo by sa,  že k samotnej  súťaži  a  jej  výsledkom už dnes  niet  čo
povedať. 

Nie je to tak. Aj pre mňa, ktorý sa tejto otázke dlhodobo venujem sa objavilo niečo nové.

Ale po poriadku.

Súťaž,  ako  vieme,  vyhral  návrh  zo  Švédska.  (Mandaworks  AB  +  Hosper  Sweden  AB
/Stokholm /Švédsko) 

  VÝREZ Z VÍŤAZNÉHO NÁVRHU

O  tomto  návrhu  sa  už  toho  hodne  porozprávalo.  Na  rôznych  fórach,  pri  rôznych
príležitostiach. 

Diskusii  o víťaznom návrhu sa nevyhla ani prezentácia urbanistickej štúdie centra mesta
spracovaná pracovníkmi Útvaru hlavného architekta v Trenčíne. Prezentácia bola usporiadaná pre
poslancov mestského zastupiteľstva a konala sa 7. 3. 2017. A práve tu, pri porovnávaní víťazného
návrhu s prezentovanou štúdiou zaznela aj pre mňa úplne nová informácia. A to nie od hocikoho,
ale priamo od  pracovníka útvaru hlavného architekta v Trenčíne so zaradením ako „špecialista pre
architektúru“, spracovateľa súťažných podkladov a experta poroty pre urbanizmus medzinárodnej
urbanistickej súťaže Trenčín-mesto na rieke. 

Povedal presne toto:

„Aby som sa vrátil k tomu konceptu. My sme na tomto víťaznom návrhu kritizovali koncept
ďalšieho  námestia.  Veď  to  je  nezmysel.  Mesto  aby  malo  vedľa  seba  dve  paralelné  obrovské



námestia. Veď to je urbanistický nezmysel. Toto keby nakreslil študent z tretieho ročníku na vysokej
škole tak neprejde.“

Pripomínam, že toto povedal člen poroty, nominovaný do nej ako expert pre urbanizmus. Pri
citovanom výroky by ma ešte zaujímalo koho pán architekt myslel pod slovíčkom „My“.

Takže ak to zhrniem. Dnes to vyzerá tak,  že medzinárodnú urbanistickú súťaž,  Trenčín-
mesto na rieke, vyhral návrh ktorý:

• Nerešpektoval súťažné podmienky.

• Prišiel s riešením ktoré je nerealizovateľné dnes a nebude realizovateľné ani v budúcnosti.

• Z hľadiska navrhovanej koncepcie je to vraj urbanistický nezmysel ktorý ak by nakreslil
študent z tretieho ročníka na vysokej škole tak neprejde.

K tomuto skutočne niet viac čo dodať.
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