Úvod
Súťaž Trenčín - mesto na rieke vyhlasuje Mesto Trenčín ako medzinárodnú verejnú anonymnú ideovú
súťaž na urbanistické riešenie prepojenia centra mesta Trenčín s oboma brehmi rieky Váh. Očakávame
sebavedomé a svieže návrhy od profesionálnych tímov z radov urbanistov, architektov a územných
plánovačov, ktoré sa stanú podkladom pre tvorbu Územného plánu centrálnej mestskej zóny.
Mesto Trenčín (57 tis. obyvateľov) je kompaktné historické mesto ležiace na rieke Váh, administratívnosprávne centrum Trenčianskeho kraja a prirodzená dominanta širšieho regiónu. Má strategickú polohu na
hranici s Českou republikou a leží vo vzdialenosti len hodinu cesty autom od hlavného mesta Bratislava.
Má jedinečnú panorámu strážneho hradu umiestneného na skale, zaujímavú históriu a príjemnú
atmosféru. Trenčín aktuálne čelí zmenám súvisiacim s preložením železničnej trate v priamom centre
mesta, ku ktorej práve dochádza v rámci modernizácie európskeho železničného koridoru s plánovaným
ukončením do roku 2016. Formou súťaže preto hľadá svieže a inovatívne urbanistické riešenia, ktoré
prekonajú dopravné bariéry, prepoja historické centrum s oboma brehmi rieky Váh a vdýchnu mestu novú
podobu a rozvojový impulz. Víťazné návrhy sa stanú podkladom pre riešenie nového Územného plánu
centrálnej mestskej zóny, ktorý mesto vypracuje na základe výsledkov súťaže.

Poslanie a účel súťaže
Mesto Trenčín hľadá najlepšie komplexné urbanistické riešenie na prepojenie centra mesta s riekou a
využitie priestoru, ktorý sa zmení po modernizácii a prekládke železničnej trate. Výsledkom riešenia má
byť kompaktné živé mesto so zabezpečeným dotykom s vodou.

Súťažou Trenčín - mesto na rieke preto sleduje nasledovné základné poslanie a účel
A. Získať inovatívne a inšpiratívne návrhy na komplexné riešenie konkrétneho územia centrálnej mestskej
zóny mesta Trenčín, s maximálnym využitím skrytého potenciálu historického centra mesta, rieky,
nábrežia a širších vzťahov, do ktorých je riešená zóna zasadená
B. Odkúpiť víťazné diela a licenciu na ich použitie od ich autorov v zmysle súťažných podmienok a
licenčnej zmluvy a na ich základe vytvoriť Územný plán centrálnej mestskej zóny, ktorý bude mať silný
potenciál naštartovať cez riešené územie rast a rozvoj mesta i širšieho regiónu a vdýchnuť mu novú,
modernú identitu
Súťaž Trenčín-mesto na rieke má viesť k prekonaniu dopravných bariér či hluchých miest, ktoré už
existujú alebo ešte iba vzniknú vplyvom prebiehajúcej prestavby železničnej infraštruktúry realizovanej
Železnicami Slovenskej republiky a ktoré v tomto území predstavujú hlavný problém. Ide predovšetkým o
zmenu polohy súčasnej železničnej trate a výstavbu nového železničného mosta cez rieku Váh v priamom
dotyku s historickým centrom mesta s plánovaným termínom ukončenia do roku 2016. Tento silný zásah
do centrálnej mestskej zóny sa však mesto zároveň rozhodlo využiť ako príležitosť pre nastolenie jasnej
vízie pre svoju urbanistickú i rozvojovú stratégiu. Od súťaže Trenčín-mesto na rieke preto očakávame
výrazné inšpirácie k vytvoreniu novej stratégie rozvoja nášho mesta, s časovým horizontom realizácie do
10 rokov a viac.

Príprava zadania a proces participácie „Trenčín si Ty“
Zadanie súťaže prihliada na takmer trojročný proces komunikácie s odbornou i laickou verejnosťou, ktorý
v Trenčíne prebiehal v dlhodobom participatívnom projekte nazvanom Trenčín si Ty. V rámci neho
zástupcovia mesta absolvovali množstvo otvorených diskusií s odbornou verejnosťou, multidisciplinárne
cielených odborných seminárov a konzultácií, ako aj diskusií s laickou verejnosťou a prieskum verejnej
mienky.
Celý proces participácie Trenčín si Ty“ bol počas realizácie zachytávaný v podobe záznamov zo stretnutí,
výstupných správ, fotoreportáží a videoreportáží, ktoré sú stále k dispozícii zväčša v slovenskom jazyku na
webovej stránke www.trencinsity.sk v časti galéria.
Sumárne výstupy boli spracované do brožúry v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré sú k dispozícii v
podobe súťažného podkladu č.(12) "Trenčín si Ty - rozvoj mesta inšpirovaný Trenčanmi". Genéza procesu
participácie, výstupy z prieskumov a odborných diskusií za rok 2012 a 2013.
Výstupy z prác študentov Fakulty architektúry STU Bratislava, ktorí riešili tému Trenčín – mesto na rieke v
rámci svojich ročníkových zadaní, sú spracované do katalógu v slovenskom jazyku. Je dostupný cez tento
link na stránke STU Bratislava, ktorý tvorí zároveň súťažný podklad č. (14) Trenčín –mesto na rieke –
katalóg študentských prác.

