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O CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNE – PRIESTOR UVOĽNENÝ ŽELEZNICOU
4 časť – riešené územie a limitujúce faktory.
Po niekoľkých úvodných príspevkoch sa púšťam do rozboru mestom predloženého návrhu
zástavby centrálnej mestskej zónu (CMZ) z pohľadu očakávaní a požiadaviek občanov tak, ako som
ich pomenoval v predchádzajúcom, príspevku a ako to vyplynuli z viacročného participačného
procesu Trenčín si Ty. V nasledujúcich článkoch budem hľadať naplnenie týchto požiadaviek a
očakávaní. Konkrétne sa budem zaoberať:
•

limitujúcimi faktormi v území

•

prekonaniu dopravných bariér

•

forme zástavby
◦ veľkosti stavebných parciel
◦ hustote zástavby
◦ verejným priestorom
◦ množstvu verejne prístupnej zelene
◦ mierke zástavby
◦ požadovanej rozvoľnenosti zástavby smerom k Váhu

Vo svojom hodnotení sa (okrem jedného bodu) nebudem vracať k výsledkom medzinárodnej
súťaže Trenčín – mesto na rieke, keďže tie sú dnes už nezaujímavé. Len pre ilustráciu prečo:
Na prezentácii urbanistickej štúdie CMZ pre poslancov sa jeden z pracovníkov Útvaru
hlavného architekta a expert poroty pre urbanizmus v rámci medzinárodnej súťaže vyjadril na
margo víťazného návrhu nasledovne:
„Aby som sa vrátil k tomu konceptu. Mi 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.“
Celkom logickou otázkou je otázka – kto je to „mi“?
Dnes je to už asi jedno. Prihliadnuc aj na ostatné skutočnosti 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.
Ak je to tak, tak prečo sa s ním viac zaoberať?
Územie ktorého navrhovanou zástavbou sa budem zaoberať je priestor uvoľnený po
prekládke železničných trás prechádzajúcich centrom Trenčína. Je to priestor medzi Hasičskou
ulicou a hrádzou rieky Váh. Zo strany od krytej plavárne je riešený priestor ohraničený novým
železničným mostom. Z opačnej strany sa riešený priestor zužuje smerom k cestnému mostu kde
riešené územie končí.
Toto územie je pozdĺžne rozdelené „Bánoveckou“ železnicou na dve časti. Obe časti sú vo
vzťahu k železnici, ale aj k hrádzi Váhu a Bánoveckej ulici „utopené o cca 2 až 3 metre.
Okrem „Bánoveckej“ železnice územím prechádza aj niekoľko kanalizačných stôk, Dve z
nich majú priemer 220 cm. Stoky sú zaústené do odľahčovacej komory z ktorej sú vyvedené do
Váhu.

v.č. 01 RIEŠENÉ ÚZEMIE SO ZVÍRAZNENÍM ODĽAHČOVACEJ KOMORY A KANALIZAČNÝCH STÔK

Na nasledovnom výkrese je navrhovaná zástavba riešeného územia. Nie je to ten výkres
ktorý bol prezentovaný na univerzite, ale zmeny sú len v návrhu „zelených“ striech.

v.č. 02 NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA

v.č. 03 POHĽAD NA NAVRHOVANÚ ZÁSTAVBU

Na výkrese č. 03 je možno lepšie vidno zvolenú formu a rozsah novonavrhovanej zástavby
ako na „obyčajnom“ výkrese.

v.č. 04 NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA S VKRESLENÝMI STOKAMI A OBJEKTOM ODĽAHČOVACEJ KOMORY

Na výkrese č. 03 nevidno „kolíziu“ navrhovanej zástavby s kanalizačnými stokami a

odľahčovacou komorou. Preto som tieto objekty do výkresu vkreslil.
Ako vidno na výkrese 04, nad kanalizačnými stokami je navrhnutá kompaktná zástavba
polyfunkčnými domami (bývanie a administratívne priestory) a nad odľahčovacou komorou je
navrhnutý objekt divadla.
Problém je v tom, že nad stokami tohto typu a ani nad jestvujúcou odľahčovacou komorou
nie je možné stavať. Naviac tieto stoky majú aj svoje ochranné pásmo široké 7,5 metra merané od
okraja stoky na obe strany.
Všetko sa samozrejme dá riešiť. Stoky, včítane odľahčovacej komory, možno preložiť do
inej polohy. To sa dá. Otázkou je len to, kto to zaplatí. A nebude to lacné.
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Poznámka:
Poznámky k výsledkom súťaže nájdete na adrese: http://www.trencin-inak.sk/sutaz.php

