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B Pánska toaleta s pisoármi 
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LEGENDA MIESTNOSTÍ 

 WC - páni/dámy/imobilní/prebaľovací pult (PP) 

C Sklad pre upratovaciu službu s výlevkou

atmosférické osvetlenie 
priestoru pred múzeom 
L.Novomeského

ochranné mreže pre stromy v 
spevnených povrchoch

VEREJNÈ TOALETY PERGOLA 

budova nových verejných toaliet so zelenou extenzívnou strechou, 
drevenou vstupnou fasádou a popínavkami obrastenými stenami

rez prstencovou pergolou s popínavkami pred bu-
dovou Múzea L.Novomeského

Čelný pohľad

M 1:50

M 1:50

špeciálny mobiliár pre potreby seniorov - lavičky, operadlá a pod. obojstranná lavička ležadlá pre voľné umiestnenie 
do trávnika

drevený sedák na 
betónových schodoch 

šachové stolíky voľne v priestore v teréne zapustené trampolíny

ostatné LED-osvetlenie parku pitná fontánka stojany na bicykle smetné koše na zmiešaný a separovaný odpad info- a orientačný systém

vodopriepustná vegetačná dlažba  
(parkovacie miesta)

malý pobytový altánok na kopci bývalej groty, 
príp. možné voľné rozmiestnenie aj po parku  

detská preliezacia sústava 
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„Obnova Mestského parku v Senici“ 
koncepčná architektonicko-urbanistická štúdia
„zelené pľúca mesta“  

Návrh obnovy Mestského parku má za cieľ, neinvazívnymi zásahmi vyzdvihnúť jeho 
veľký potenciál a ponúknuť efektívne, no ekonomicky prijateľné riešenie. 
Existujúcu zeleň navrhujeme v čo najväčšej možnej miere zachovať, odstránené 
budú len jedince choré a neperspektívne, resp. v rámci prebierkového výberu, os-
tatné dreviny budú ošetrené podľa navrhnutého plánu ošetrenia vzídenej z aktual-
izovanej inventarizácie počas vypracovania DUR obnovy parku.
Plochy trávnikov budú podrobené taktiež celkovej regenerácii, pribudnú kvetinové 
lúky, extenzívne nízkoúdržbové trvalkové záhony obsahujúce trvalky, cibuľoviny, 
aromatické bylinky a ornamentálne trávy, na budovy extenzívna strešná vegetá-
cia. Revitalizované trávne plochy budú ponechané primárne na pobytové aktivity a 
voľnú hru. 
Z funkčno-prevádzkového hľadiska ostávajú využívané existujúce prepojenia zacho-
vané, pribudnú prepojenia nové, cez park povedie aj navrhovaná cyklotrasa. Všetky 
3m navrhované cestičky sú zároveň aj komunikácie obslužné pre prevádzku budovy 
múzea či parku samotného.  
Vzhľadom na navrhované rozšírenie plochy pred budovou Múzea L. Novomeského, 
musí byť upravená plocha detského ihriska a niektoré herné prvky presunuté 
(rozšírenie/ presunutie) ihriska smerom na západ. 
Pribudnú nové spevnené plochy pre dočasné parkovanie návštevníkov parku resp. 
pre využívanie počas väčších kultúrnych akcii, plochy budú riešené formou vodo-
priepustnej vegetačnej dlažby. Všetky komunikácie v parku vykazujú značné znám-
ky opotrebovanosti a musia prejsť celkovou rekonštrukciou, všetky budú vodoprie-
pustné (dlažba, mlat) a povrchová voda z prívalových daždov bude odvádzaná do 
priľahlej vegetácie s prirodzeným vsakom. 
Priestorovo najväčšia spevnená plocha v parku pred budovou DAV resp. Múzeom L. 
Novomeského bude markantne rozšírená (ca.1960 m2), pričom kruhový tvar ostá-
va zachovaný najzjednocujúcejší geometrický ako tvar. Všetky stromy, ktoré sa v 
predmetnom území nachádzajú, ostávajú zachované a budú tvoriť súčasť nového 
spoločenského priestoru. Po jeho obvode bude vybudovaná drevená pergola v tvare 
prstenca a opatrená popínavými kvitnúcimi rastlinami. Toto „parkové námestie“ je 
koncipované ako multifunkčný verejný urbánny priestor určený predovšetkým na 
stretávanie, kultúrno-spoločenské akcie (koncerty, divadlo, bábkové divadlo, letné 
kino, audiovizuálne umenie, čítanie poézie etc.). Ako malé javisko môže poslúžiť 
aj drevená terasa pred budovou múzea, ktorá zároveň nájde svoje využitie ako ex-
teriérová terasa pre kaviareň, (čajovňu a čitáreň) v budove. 
Okrem plošného rozšírenia, bude v priestore premiestnená aj socha L. Novomeského, 
ktorá ostáva na hlavnej osi, no bude umiestnená na výklenok nad vchod do Múzea, 
ktorý bude musieť byť tak konštrukčne upravený oceľovou konštrukciou. Ostatné 
pamätné tabule popri komunikácii vedúcej k budove DAV navrhujeme, vzhľadom 
na ich zlý technický stav, rekonštruovať. Pergola lemujúca veľkú dláždenú plochu, 
uzatvára námestie spolu s budovou DAV, esteticky dotvára priestor a slúži aj na po-
sedenia v tieni pod ňou, zároveň aj vymedzuje priestor pre konanie príležitostných 
trhov (stánky môžu byť z časti umiestnené pod ňou). 

Navrhované atmosférické osvetlenie – voľne rozmiestnené svietidlá v tvare divých 
makov, vytvoria najmä počas svietenia nezameniteľnú atmosféru. V letných me-
siacoch osvieži návštevníkov zase voda v podobe skákajúcej fontány z trysiek, 
zapustených do dlažby, ktoré sa v čase konania akcii a kultúrnych predstavení 
podľa potreby odstavia.
Pred budovu Múzea navrhujeme vybudovať súvislú multifunkčnú drevenú terasu 
s 3 schodmi smerom na námestie. Bezbariérový prístup zabezpečia rampy po 
oboch stranách terasy. 
Do areálu parku navrhujeme vystavať verejné toalety, ktoré tu v súčasnosti 
veľmi absentujú a aj po obnovení prevádzky múzea budú mať – vzhľadom na 
svoju centrálnu polohu a blízkosť detských ihrísk - svoje opodstatnenie. Navrhu-
jeme jednoduchú drevostavbu sendvičovej konštrukcie so zelenou vegetačnou 
strechou a s popínavkami obrastenými fasádami. Budova bude pozostávať z 2 
rovnocenných toaliet pre ženy/ mužov a imobilných návštevníkov a z pisoárovej 
toalety s oddeleným priestorom s technickým vybavením/čistiacimi potrebami 
(servisná miestnosť). 
Všetky zelené plochy budú po revitalizácii vyspádované od spevnených plôch 
do okolitej vegetácie (založené nižšie ako okolitý spevnený terén), zároveň do 
areálu pribudnú aj terénne depresie (muldy) – pre zlepšenie vodozádržných opa-
trení a udržanie zrážkovej vody v území. 
Ďalším dôležitých aspektom je integrácia pretekajúcej riečky Teplice do kom-
pozície mestského parku tak, aby netvorila bariéru, ale integrálnu kompozíčnú 
a ekostabilizačnú súčasť parku, značne zvyšujúcu biodiverzitu flóry a fauny. 
Vytvorením teatrálnych schodísk a rámp do potoka, sa potok stáva prístupným, 
zo širokých kubusov a zároveň aj drevených mól bude možné pozorovať aquatický 
biotop, ako aj život v korunách stromov z pohľadu od potoka. Navrhujeme tiež 
vytvorenie malej vodnej hate, čím sa vytvorí vodný biotop aj pre vodné rastliny 
a zvýši sa tak biodiverzita. (Tok si svoju prietočnosť zachová, len sa spomalí.)
Po v minulosti existujúcej parkovej grote a neskôr altánku vo východnej čas-
ti parku, sa v súčasnosti na ich mieste nachádza už len terénna modelácia vo 
forme mierneho kopčeka. Existenciu týchto fragmentov by sme však radi pri 
obnove parku naznačili a to formou malého altánku na vrchu kopčeka. Altánok 
môže slúžiť ako priestor na oddych, stretávací bod, vzhľadom na svoju veľkosť 
pomerne intímny, no vzhľadom na polohu a charakter prehľadný. 
Zároveň bude kopčekom prechádzať aj náučný prírodovedný chodníček s infor-
mačnými tabuľami, tieto budú aj v blízkosti Teplice pre podporu edukatívneho 
vnímania sprístupneného hydrického biotopu. 
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extenzívna vegetačná strecha
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