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Príprava nového centra mesta, pohľad do histórie - 2.
V tomto pokračovaní sérii príspevkov o formovaní nového centra Trenčína sa zastavím pri
tom, ako centrum mesta vyzeralo pred približne šesťdesiatimi rokmi. V tom čase bol rozsah
historického jadra väčší.
K historickému jadru s niekoľkými veľmi zaujímavými pamiatkovo chránenými objektmi
patrila aj dnes už neexistujúca ulica Ľudový hájik (s pamiatkovo chránenými kúpeľmi),
Hviezdoslavova ulica s pôvodnou historickou zástavbou, Vajanského ulica s historickou zástavbou,
Jaselská ulica (zostala z nej len jedna strana), dnes už neexistujúca Holého ulica, dnes už
neexistujúca ulica s názvom Ulička a Braneckého ulica (v päťdesiatich rokoch Malinovského ulica).
Toto je priestor prestavbou ktorého sa budem z historického hľadiska v prvom rade zaoberať.
Kompaktná historická zástavba pokračovala za Malinovského ulicou a ulicou 1. Mája námestím Sv.
Anny. Táto časť mesta bol od dnešného historického jadra postupne „oddelená“ novou zástavbou,
ktorá výrazne zmenila jej vzhľad.
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Pre úplnosť treba povedať, že aj na druhej strane centra mesta sa nachádzali historické
budovy. Dnes už neexistujúca historická zástavba pozostávajúca z niekoľkých secesných domov
bola na opačnom konci mesta medzi mestským parkom a kasárňami. Dnes je tu len voľná
neupravená plocha ktorej roky dominovalo des už tiež vyrúbané ginko biloba. Ale to by bola už iná
téma.
Plánovaný rozvoj mesta.
Pôvodným zámerom regulačného plánu mesta z roku 1946 a neskôr aj smerného územného
plánu z roku 1955 bolo rozvíjať výstavbu na Hornej Sihoti a po vyčerpaní priestorových možností
sa mala výstavba presunúť na pravobrežnú stranu Váhu, od Zamaroviec smerom k Zlatovciam
a Orechovému, a ďalej západným smerom. S radikálnou prestavbou centra mesta sa v tom čase

neuvažovalo.
Príprava nového centra mesta.
S problematikou dobudovania centrálnej mestskej zóny sa mesto Trenčín vážne zaoberalo od
roku 1956. V postupnosti vypracovávaných návrhov na riešenie nového centra mesta a jeho
prepojenia s historickým jadrom sa odráža vážnosť tohto problému a značná nepripravenosť na
jeho komplexné riešenie.
Zvolená lokalizácia nového centra v predpolí historického jadra na Vajanského
a Hviezdoslavovej ulici, požadovaná funkčná náplň a fragmentálna realizácia jednotlivých návrhov
hlboko zasiahli do starého mesta. Realizované časti viedli okrem zbúrania časti historického
predpolia mesta a aj k hrubému zásahu do jeho fortifikačného (opevňovacieho) systému.
S prípravou nového centra mesta sa začalo súčasne s výstavbou nového betónového mosta
cez Váh. Prípravy vyvrcholili v roku 1956 vypísaním neobmedzenej anonymnej celoslovenskej
súťaže na ídeovo-urbanistické riešenie ľavobrežného a pravobrežného predmostia a stredu mesta
s novým námestím.

Autor: Aka.arch.Ing. Igor Mrva
Pridané: 24.11.2013

