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NOVÝ MOST
nový krytý most sa napája v osi galérie. medzi mostom 
a galériou je predpolie osadené výtvarnými dielami. od 
mosta je možné prejsť visutou lávkou po brehu teplice 

poza ploty rodinných domov do hlavnej časti parku. 

Obnova Mestského parku v Senici.

Mestský park v Senici chápeme ako dôležitý verejný 
priestor.

 

Svojou polohou medzi centrom a sídliskom, respektíve 
medzi centrom, sídliskom a krajinou je veľmi intenzívnym 

uzlom a tranzitným priestorom. Zároveň je vo svojej rozlohe 
dostatočne veľkorysý, aby slúžil nielen na pohyb, ale 

zároveň aj na zastavenie, ukrytie, oddych a ďalšie aktivity. 
Park sme zažili ako bohatý živý mestský priestor pre 

všetkých.
  

Mestský park v Senici má bohatú históriu, ktorá sa prepisuje 
v jeho lokálnych priestorových špecifikách. Hospodárske 

záhrady  sa striedali s reprezentatívnymi, pragmatické 
komunikačné osi s ideologickými, plánovaná výsadba 
s náletovou alebo naivne aktivistickou. Programové 

vrstvy sa prepisujú jedna cez druhú. Avšak nad všetkými 
potenciálmi a kvalitami čítame dlh voči pravidelnej a cielenej 

údržbe parku ako bezpečného kultúrneho prírodného 
prostredia. 

Park bol prirodzene historicky rozdelený do troch zón, 
pričom každá zóna mala rozdielny charakter. Postupom 
času sa začali rozdiely zmazávať a absencia koncepčnej 
údržby park dostala do stavu, kedy stromy prestali plniť 

parkovú funkciu, ale začali tvoriť les v meste. Kvalita 
stromov sa týmto vplyvom začala meniť, stromy začali 
rásť neúmerne do výšky. Náletové dreviny tento proces 
len urýchlili, a tak vznikol hustý porast stromov s lesným 

charakterom, čo však prináša aj negatíva ako nepravidelné 
koruny, poškodené kmene, nepriaznivé ťažiská stromov – 
nízku statickú stabilitu, a tým aj prevádzkovú bezpečnosť.

Navrhujeme preto tri stratégie.

Bezpečný a kvalitný pohyb.  

Rozšírenie línií a priestorov pohybu, spolu s oživením hraníc 
parku a odstránenie nedostupných miest.

 • Navrhujeme rekonštrukciu a rozšírenie línií pohybu. 
Výmena spevnených povrchov a úprava ich šírky je 

doplnená o polospevnené mlatové plochy dovoľujúce 
expandovať peší pohyb a oddychové aktivity aj mimo 

chodníky smerom do vnútra parku. Bicykel, kolobežka, 
hrajúce deti, stánok či skupinka ľudí sa nemusia vyhýbať 
ale zdieľajú široký bulvár, chodník s plážou, či dvojmost. 
Z intenzívnych konfliktých spojníc sa stáva nový verejený 

priestor pohybu a aktivít  „zeleny bulvár“

• Posilňujeme okrajom vedené komunikácie aby 
sme zámerne predlžili pohyb v parku a sprístupnili teraz 

slepé časti parku. Zároveň redukujeme, alebo meníme ich 
charakter, priečnym diagonálnym komunikáciám, aby sme 

posilnili vnútorný tichý priestor parku. 

• Navrhujeme široký priestorový profil na hranici 
smerom k štadiónu a kúpalisku, ktorý umožňuje nový 
bezpečný prístup autom do parku vďaka pozdĺžnemu 

parkovaniu s kapacitou 35 miest.  

Kultúrny priestor.  Obnovenie kontinuity vrstvenia 
spoločenských ambícií prostredníctvom  oživenia alebo 

vytvárania čitateľných priestorových a programových 
kvalít v podobe prírodných prostredí, typológií verejných 

priestorov či zážitkových atraktorov.

• Tri existujúce lávky sú skvelé lebo umožňujú napojiť 
park na viacerých miestach. Navrhujeme  ešte dva ďalšie. 

Jeden v ako prepojenie mesta a záhrady sôch pred Galériou 
a druhý ako zdvojenie existujúceho mosta v záhrade 

Kuffnerovcov tak aby vznikol vstup do parku ako miesto 
stretnutí. 

• Typové detské ihrisko sa môže zmeniť na hraciu 
pevnosť s tieneným pieskoviskom a prekrytým komunitným 

dvorom. Pod pevnosťou navrhujeme prístup k vode v 
toku Teplice brod na hranie s vodou. Betonové platformi 

medzi ktorými tečie voda. 

• Pôvodné stopy programov, prostredí a objektov 
oživuje a nanovo interpretujeme. Tančiareň ako aréna, 

alebo len sedenie v kruhu partie, grotta v kopci ako tunel 
a svah bicyklovej dráhy, záhony Vagyonovcov ako čistiny 

v lese. Monumentalna os s novomestkého veršami je 
zbavená pátosu a ostáva ako fragmenty v lúke a záhrade. 
Pôvodné lavičky a niektoré svietidlá sú zachované aj mimo 

nových chodníkov a vytvárajú miesta pokoja uprostred 
stromov. 

• Park môže byť priestorom pre ďalšie odvážne alebo 
ambiciózne projekty. Vyhliadková veža na park, mesto 

a krajinu. Prístup k vode prostredníctvom lávky pozdĺž toku 
Teplice. 

Udržiavaná a udržateľná príroda. Etapizovaná prebierka 
neperspektívnych stromov a následná výsadba mladých 
stromov je nevyhnutným krokom k obnove pôvodnej – 

parkovej funkcii drevín.

• Hustý porast v západnej časti parku tvoria vzrastlé 
stromy bez výrazného podrastu. Priestor pôsobí otvorene 

len v spodnej časti, pričom koruny tvoria „prekrytie“ až 
vo vyšších poschodiach. Tento pocit chceme umocniť. 

Odstránené budú niektoré najmenej perspektívne jedince, 
aby uvoľnili priestor novým výsadbám.

• Otvorený park tvoria trávnaté lúčne plochy so 
solitérnymi stromami či malými skupinkami stromov. Aj 
tu treba počítať s čiastočným výrubom drevín v zlom 

zdravotnom stave, ktoré začínajú konkurovať perspektívnym 
jedincom. Má tu vzniknúť pavilón kvetnatých záhrad s 

možnosťou posedenia v kvitnúcich záhonoch.  Ústredným 
prvkom je budova DAV s novovzniknutým bulvárom, ktorý 
tvorí pomyselnú hranicu s lesoparkom vo východnej časti.

• Lesopark s čistinami je dnes najmenej udržiavanou 
časťou parku. Množstvo náletových drevín bude 

odstránených, aby mohli vzniknúť otvorené čistiny, podobné 
čistinám v lese. Na čistinách bude vysiata lúka, aby sa 
aj tieto priestory otvorili pre návštevníkov. Počíta sa aj s 

výstavbou pumptracku, lesnej lavice či vyhliadkovej veže. 
Zóna lesoparku má aj naďalej udržiavať lesný charakter 

porastu s divokým podrastom, postupne sa však po etapách 
počíta s postupným obmieňaním drevín, aby sa aj do 

budúcna zabezpečila funkcia tejto zóny.

ARÉNA
kruhová lavica/ aréna obsadzuje miesto kde prebiehali 

tanečné zábavy. 

ZÁHRADA
uzavreté miesto poskytujúce zážitok z prírody v inej mier-

ke a bližšom priblížení. strecha po obvode chráni pred 
slnkom a dažďom

DETSKÉ IHRISKO
ihrisko pre deti s krytým pieskoviskom, preliezačkou hoj-
dačkami, pódiom a stolom otvárajúce sa smerom k lúke

VEŽA
vertikálna atrakcia umožnujúca zažiť senicu a park z výš-

ky. veža centrálnym bodom lúky

TRH A SLÁVNOSTI
mlatová plocha v severnej časti parku umožňuje osadiť 
zázemie a stánky, rozširuje existujúcu situáciu slávností 
smerom do parku. dostatočne široká komunikácia umož-

ňuje dobre fungujúce usporiadanie stánkov

STAGE
nová redefinovaná časť parku vytvára predpolie pre futba-
lový štadión a zároveň slúži ako spevnená plocha akcií a 

koncertov mesta pre verejnosť

PUMPTRACK A TUNEL
reinterpretácia miesta bývalej groty v neromantickej podo-

be vo forme detskej dráhy a zážitkového tunela

VENČOVISKO/ VÝBEH
roh parku pri kňupalisku tvorí rozšírená oplotená mlatová 

plocha parku slúžiaca ako výbeh pre psy 

AXONOMETRIA


