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Sprievodná správa
Predmetom návrhu a riešenia je park a jeho kultúrnospoločenská úloha spojená s novým využitím územia kultúrnej
pamiatky NKP. č.375- Kaštiel s areálom, konkrétne s využitím
historického parku – Panská záhrada. Park je súčasťou kaštieľa,
plocha parku je 7,6 ha, ide o chránený prírodný areál zaradený
do 4.stupňa ochrany, ev.čislo 952 Št.záznamu osobitne
chránených častí prírody Slovenskej republiky, je miestom
vzácnych drevín. Kaštieľ je dnes zariadením sociálnych služieb
– Ústav socialnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež.
V parku bol na zaklade stavebného povolenia postavený
amfiteáter, slúži pre oslavy Požitavských folklórnych slávností.
Park je dlhodobo miestom vychádzok a posedení domácich
obyvateľov, v časti Ústavu je uzatvorený.
Východiskom riešenia úlohy je starostlivosť o prírodný areál
a to v určení limitov jeho využívania ako prevencie jeho
ochrany. Park (CHA) predstavuje vysokú hodnotu prírodného
prostredia v obci a súčasne je významným potencionálom
skvalitnenia života obce. Park v Mani (CHA) je možné využiť
na základe §15 Z.č. 543 /2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny.
Zámerom je park využiť ako živý spoločenský priestor , čo
znamená :
- súhlas = na budovanie chodníkov, umiestnenie
prenosného zariadenia ako sú stánky a prístrešky,
konštrukcie na scénickú stavbu, parkové osvetlenie
- zákaz = vjazd a státie aut, pohyb osôb mimo
vyznačený chodník, oplotenia, rozširovanie
výsadby nepôvodných rastlín
- povolenie = od organu ochrany prírody a krajiny
vykonávať v parku kltúrno-spoločenské akcie,
osadit informačné a propagačné zariadenia
Návrh úprav parku zodpovedá týmto limitom ochrany prírody
a je v súlade so zákonom č.543/2002 Z.z , dalšie nevymenované
zákazy nesúvisia s návrhom využitia parku. Štúdia overuje
únosnosť navrhovaných úprav v záujme oživenia parku, zdôrazňuje
ochranu a starostlivosť o park.
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zadanie a zdvôvodnenie zámeru
Opravneným dôvodom návrhu a zámeru je zmeniť
nevyhovujúci súčasný stav a spoločenská požiadavka zlepšiť
podmienky na kultúrny a relaxačný život obyvatelov obce. Park
dnes predstavuje nevzhľadný prírodný areál bez sadových
a funkčných úprav príťažlivých vlastností. Amfiteáter nie je
dobudovaný a
tak
nesplňa štandard prevádzkových
a hygienických požiadaviek, nemá zabezpečené prevádzkové
zázemie spoločenských podujatí . Oprávnenou je požiadavka
komplexného dobudovania areálu . Návrh výhľadového stavu
predstavuje želateľný stav a dokument pre dlhodobý proces
realizácie navrhovaných úprav a to na základe prijatej
koncepcie jeho funkčného využitia. Spracovaná štúdia overuje
tento výhľad, predpovedá jeho nevyhnutnosť a nastoľuje
neodkladnosť dospieť k občianskej dohode tohto zamerania.
Dôležitým je regionálne zdvôvodnenie dobudovania
navrhovaného areálu, areál je regionálnym strediskom kultúry
Požitavia a nositeľom partnersky prijatého rozhodnutia
o integracií Požitavských slávností v Mani. Dobudovanie
amfiteátra zdvôvodňuje nárok na využitie Eurofondov 2014 2020, a to so zameraním na podporu kultúrnych služieb
v regióne. Obec chce byť na využitie Eurofondov včas
pripravená.
Návrh má občiansku podporu kultúrno-spoločenského
rozvoja obce v dotváraní verejných priestorov ,predstavuje
názorový základ tvorby úprav a využitia parku. Návrh vychádza
zo záverov verejných diskusií ( 30.07 a 4.09.2014 ), väčšinovým
názorom je „živosť“ parku a dobudovanie amfiteáteru. Zadanie
úlohy je výsledkom participácie poslancov OZ a občanov na
jeho zrode, určilo pripraviť projektantovi dokumentáciu na
požadované zmeny. Prvým krokom sa tak stáva spracovanie
tejto overovacej štúdie a to s cieľom osloviť verejnosť :
 formou prezentačného panelu
 formou priestorovej animácie
Overenie návrhu potvrdzuje opodstatnenosť investičných
zámerov, ich funkčnosť a prínos pre život obce, stane sa nositeľom
záruky zameranej na ochranu prírodných hodnôt parku. Aktivita
občanov tohto zamerania je opodstatnená .
Architektonická štúdia overila dve hlavné myšlienky zadania :
1. folklórne slávnosti – univerzálna funkcia hľadiska s javiskom
2. živý park – aktívne využitie volného času v parku pre
mladších i starších.
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Prezentácia a zhodnotenie návrhu ako zlepšiť kvalitu života
v obci sa stane predmetom verejného posúdenia , každý sa
presvedčí a zaujme stanovisko k opodstatnenosti navrhovaných
investičných zámerov, posúdi únosnosť zaťaženia parku
navrhovanými aktivitami a stavbami. Štúdia je dokuemntom jeho
trvalej udržateľnosti v podmienkach jeho intenzívnejšej
využiteľnosti. Štúdia park chápe v jeho historickej celistvosti.

Historické park a pešie väzby, členenie parku na sektory
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filozofia návrhu
Obec Maňa má bohatú históriu, má svoje tradičné
a živé odkazy. História obci predurčila byť miestom
kultúrneho života svojich obyvateľov, strediskom Požitavskej
súdržnosti a kultúrnej regionality. Duchovným základom
budúcnosti obce je umocnenie jej kultúrneho postavenia
v regione. Návrh umocňuje duchovné spolužitie obce
a zdôrazňuje
jej
spolupatričnosť. Výhľadový
stav
predstavuje motiváciu posilňovania týchto duchovných
hodnôt. Toho nositeľom je tvorba príťažlivého obytného
prostredia. Investície do „krajšej“ dediny sa tak stanú
investíciami do hrdosti obce, zvýšia spokojnosť
jej
obyvateľov. Umocnia jej spolunažívanie spojené s aktivitami
v parku, ktoré budú médiom volnočasovej návštevnosti.
Budúcnosť Mane
návrh
vidí v živom parku so
spoločenskými podujatiami a získaním pocitu oddychu
a pohody
V Mani sa mnoho zlepšilo k lepšiemu, sú tu nové domy
a námestie. Ostáva úloha zamerať sa na park. Napriek
povodňovým skúškam v obci prevládajú pozitívne
predsavzatia, park a amfiteáter sú hrdosťou obce.
Architektonicko-urbanistická štúdia preto prichádza s
výhladom optimistického videnia budúcnosti obce.
Návrh využitia
sektorov :




územia historického parku sa rozdeľuje do
sektor 1 - park s aktivitami
sektor 2 - park s pokojom
sektor 3 - park so záhradou kaštiela

Historickú hodnotu parku predstavuje odkaz jeho
celistvosti. Sektory sú prostriedkom jeho postupného funkčného
spojenia , predstavujú postupnú
rekultiváciou parku. Idea
zachovania kompaktnosti parku je založená na jeho kompozičných
väzbách, tieto budú motívom a východiskom postupného
znovuzrodenia a spolupôsobenia chodníkov v celom parku .
Každý sektor je dnes založený
na jeho majetkoprávnych
podmienkach. Predmetom štúdie je sektor 1 s „videním“
budúcnosti jeho začlenenia do historického celku. Funkčné
usporiadanie navrhovaných úprav parku zodpovedá tomuto cieľu.

Sektor 1 - bude funkčne predstavovat :
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 režim A – slávnosti a podujatia – komunita
 režim B – relax a aktivity- individualita
Podkladom projektov investičných zámerov budú závery
dendrologického vyhodnotenia drevín a lúčin v parku. Tie budú
podkladom a zdvôvodnením sadových zásahov a úprav, zlepšia
slnečný stav parku, umocnia postavenie vzácnych drevín v obraze
parku. Návrhom je umocniť relaxačnú funkciu parku a zlepšiť jeho
zdravotný stav. Potenciál drevín a kvetín ostane v parku
zachovaný.

popis riešenia
. vstupy do parku
Vstupom do parku štúdia venuje mimoriadnu pozornosť.
Vstupy plnia funkciu znaku identifikujúceho miesto konania
folklórnych slávností. Brány sa stanú vizuálnou identifikáciou
Mane, tvoria miesto zastavení sprievodu počas slávností.
Umiestnené sú pozdlž štátnej cesty a to v počte 3 plus vstupná
brána do amfiteátra. Zastavenia s bránami sa stanú symbolom
domácich tradícií a znakom podujatí, ide o kolóniu drevených
stlpov s priehladným prístreškom osobitého tvaru. Varianty
návrhu :
- so sedlovou strechou – historický dojem

-

so zaoblenou strechou- dojem modernosti
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Zastavenia so vstupmi do parku budú predmetom dopracovania
v realizačnom projekte, sú nosným prvkom obrazu hlavnej ulice.

.chodníky v parku
Po vyhodnotení drevín budú v parku vybudované chodníky a to
v podobe pásov zo stabilizovanej drte uloženej do „stratených“
obrubníkov. Ide o ekologickú dlažbu s priesakom dažďovej
vody bez potreby betonárských prác. Voľný tvar pásu umožní
jeho vytýčenie s rešpektovaním polohy drevín v parku, bez ich
ohrozenia. Širka chodníka minimálne 1,5 m, jeho rozšírenie
bude upresnené osadením lavičiek a prvkov pohybovej aktivity.
Chodníky budú doplnené drevenými mostíkmi ponad potok.
Trasy chodníkov sú funkčne diferencované :
a) Chodník pozdlž potoka - trasa 1
b) Okružný chodník – trasa 2
c) Spojovací chodník – trasa 3
Chodníky a trasy a +b +c majú v parku svoje funkčné
poslanie. Trasa 1 = fitness, trasa 2 – prechádzka , trasa 3 –
dochádzka . Chodníky ústia do ťažiska parku – amfiteátra a vo
všedný deň majú vlastné poslanie - spájajú a sprístupňujú
pohybové aktivity a oddych pre všetky vekové kategórie, stávajúsa trasami príjemných prechádzok a posedení.

Chodník v parku, vnútorný okruh a chodník pozdĺž
potoka
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.park s multifunkčným poslaním
Multifunkčnosť označuje otvorený systém kultúrnospoločenských a relaxačno-individuálnych činností v parku.
Kultúrno-spoločenské podujatia majú organizovaný charakter,
súvisia s akciami v amfiteatri. Idividuálne využitie parku budú
motivovať aktívne pohybové a herné prvky pre každý vek. Park
bude tak predstavovať voľnočasové prostredie, a to živé
prostredie na jednom mieste. Park bude vybavený stabilnými
a mobilnými prvkami. Mobilné prvky budú dodávané do parku
podľa potreby jednotlivých akcií.
Park budú využívať organizované a individuálne návštevy
tak, aby jeho pokoj nebol narušený. V parku bude detské ihrisko
pre najmenšie deti ( 3-10 rokov ), plochy pohybu pre mládež ( 10
– 17 rokov ) a kondičné miesta pre dospelých. V parku bude
dominovať pocit príjemného pobytu v prírode. Motivácie pohybu
sú zdrojom duševnej pohody. Na kondičnej trase budú
nainštalované bradlá, rebríky, posilňovacie náradie, sportpoint
a kladina. Pre najmenších v destkom ihrisku budú inštalované
herné zostavy s množstvom herných funkcií = kolotoč,preliezka,
domček, sieť, klzačka, pre mládež tu bude osadená opičia dráha
a preliezacia zostava.
Detské ihriská budú sústredené
a olemované murikom, dopadová plocha bude realizovaná podla
platných noriem a bezpečnostných predpisov pre destské
exterierové ihriská. Ihriská a trasy chodníkov budú osvetlené aj
pre podvečerné využitie.
Park obnoví svoje doterajšie poslanie , byť miestom
pohody a dobrej nálady v prírode a to priamo v strede obce .
Stane sa pritom atraktívnejším a príťažlivejším , pripúta mladých
k zdravému využívaniu voľného času.

.amfiteáter s univerzálnym poslaním
Amfiteáter predstavuje funkčný organizmus, ktorý musi
zodpovedať určeným prevádzkovým požiadavkám. Prvou
požiadavkou
je
vytvorenie
dobrého hľadiska, podium
s javiskom je už vybudované. Hladisko návrh modernizuje na
pôvodnom mieste, na betonovej ploche v parku.
Návrhom je rozšíriť hladisko „do polkruhu“ , a to výškovo
stupňovito. Vytvorí sa tak vyššia kvalita tohto spoločenského
priestoru. Divák bude lepšie opticky vnímať program na javisku.
Hladisko získa požadovanú vizuálnu a priestorovú dostredivosť.
Stupne v počte 3 s výškou 3 x 40 cm budú prekryté lahkou
strieškou, amfiteáter priestorovo olemuje stlpová kolonáda.
Stupne vytvorené na prírodnom násype, budu zazelenené
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a prírodne stabilizované.
Stlpová kolonáda bude nosičom
ornamentníkov. Predmetom diskusie sa stala kapacita hľadiska
a to voľba medzi malým a veľkým hľadiskom. Súčasný stav
hladiska s lavicami je 25O sediacich. Návrh malého hladiska so
skrátenou betónovou plochou a stupňami ponúka 280 sediacich
a velké hľadisko so stupňami až 400 sediacich. Výpočet kapacity
hladiska vychádza z parametru 1m2/ osoba, plocha hľadiska sa
zväčšuje stupňami a bočným rozšírením hladiska. O kapacite
hladiska rozhodol verejný názor,ktorý zdôraznil ,že požiadavkou
je zväčšiť kapacitu hladiska.

Varianty veľkosti hľadiska
Amfiteáter je variabilný, znamená to využitie hľadiska
a javiska pre rôzne spoločenské podujatia. Návrh charakterizuje
variabilitu formou prípadových variant. Výhladom je vytvoriť
z amfiteátra zariadenie, ktoré sa bude prispôsobovať funkčným
požiadavkám rôznych kultúrnych produkcií. Významným
využitím hľadiska bude prírodné letné kino.

Schémy variability hľadiska

. vybavenie amfiteátra
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Funkciu amfiteátra nepredstavujú
len diváci,
ale aj
učinkujúci , preto logickou požiadavkou je zvýšiť prevádzkový
štandard podmienok pre učinkujúcich, návrhom je :
zázemie účinkujúcich = miesto úprav pred
predstavením/ jednorázovo zmontovaný prístrešok
za podiom
suborove zázemie účinkujúcich = miesto prípravy
účinkujúcich /uzatvaracie
bunky v pevných
prístreškoch
Amfiteáter s predpokladanou kapacitou 400 návštevníkov plus
učinkujúci si vyžaduje zriadiť hygienické vybavenie. Návrhom je
jeho stabilné vybudovanie na navrhovanom mieste . Variantne :
- vo forme kontajnerov /UNIMO/, bez žumpy
- vo forme buniek, / lahká stavba/, žumpa
Odpadové
hospodárstvo
bude
umiestnené
spolu
s hygienickým vybavením na odlahlom mieste v liniovom
usporiadaní prístreškov. Odvoz odpadu zabezpečí obec
podla vyvolanej situácie.

Najfrekventovanejším bodom diskusií sú objekty
prístreškov umiestnené pozdlž cesty, ktoré budú slúžiť
prevádzkovo nevyhnutným funkciam :
o
o
o
o
o

bunka riadenia podujatí, usporiadateľ
bunka prvej pomoci, ošetrenia
bunky príležitostného pohostenia, predaj
bunky príležitostnej ponuky, služby
bunka propagácie a informácie,prezentácia

Návrhom je tieto „príležitostné“ prevádzky
umiestniť do pevných prístreškov s univerzálnym využitím,
s úpravou uzavretia. Využitie napríklad
formou
predajných stánkov. Prístrešky sú tvarovým nositeľom
zjednocujúceho znaku areálu. Animácia parku overuje ich
vizuálne pôsobenie,priehlad do parku neohrozujú.
Prístrešky sú prostriedkom ohraničenia parku od cesty a od
parkoviska aut.
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.doprava, parkovisko aut
Návrhom je vybudovať parkovisko aut pozdlž
štátnej cesty vedúcej na železničnú stanicu , odbočka zo
št.cesty II.triedy. Parkoviská sú nevyhnutné, ich optimálny
počet pri maximálnej návštevnosti v pomere 1:10, celkom
40 stani. Odstavné
plochy budú vybudované nad
otvoreným rigolom ,kolmé parkovanie, prístup z priľahlej
komunikácie miestneho významu.
Do parku je vstup aut zakázaný.Mimoriadny prisun
kulis na podium je povolený hospodárskym vstupom na
konci parku, prípradne cez vstupnú bránu. Hospodársky
vstup na konci parku slúži na údržbu parku.

.technická infraštruktúra
Súčasťou vybavenia územia parku je technická
infraštruktúra,ktorá je nevyhnutná pre jeho prevádzku. Ide
o:
- elektriku / pripojka , verejné osvetlenie
- vodovod / prípojka, hygiena, zavlažovanie
- kanalizácia / žumpa pre hygienické vybavenie
Významným vybavením parku je jeho osvetlenie a to
prostredníctvom parkových svietidiel v línii chodníkov ,
osobitne osvetlenie hladiska. Umele osvetlenie parku je
navrhnuté formou nizkych parkových svietidiel v= 1,2 m.

Sadové úpravy a údržba parku
Historický park bol založený vysadením stromov
a kvetinových záhonov. V parku sú chranené vzácne dreviny,
platany. Tento prírodný habitus je predmetom ochrany.
S výstavbou chodníka bude spojená rekultivácia trávnatých
plôch a dosadba kvetinových plôch. Predmetom osobitej
úpravy bude potok, vegetačná úprava brehov, vybudovanie
chodníka 0,5 m od hrany potoka. Trávnatá plocha bude
udržiavaná, kosená. Výrub nevhodných dromov bude
predmetom osobitého projektu.
Súčasťou chodníkov budú lavičky, smetné koše a plochy
oddychových aktivit. Výhľadom je v parku zriadiť
informačno-náučné
tabule
botanického
zamerania.
Mimoriadnu pozornosť budú- sadové úpravy venovať odvodu
a využitiu daždovej vody, výhladom je vytvoriť pohyblivé
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zdrže na potoku. Vylúčenie jazierka návrh považuje za
otvorený, jazierko v parku má svoje historické opodstatnenie

Záver
Participácia verejnosti na postupe riešenia nastolila a
vyhodnotila viac pripomienok. Sprievodná správa reaguje
na ich výzvy a zaujíma k nim stanovisko, čo znamená :

ochrana kľudu RD v kontakte s parkom

ochrana návštevníkov proti daždu

univerzálnosť hľadiska
Osobitým predmetom pripomienok bola ochrana
prírodného rámca parku, jeho trvalá udržateľnosť. Štúdia
venovala týmto pripomienkam mimoriadnu pozornosť
Štúdia oslovuje Obecné zastupiteľstvo koncepciou
dlhodobého investičného programu, prijatie navrhnutej
koncepcie zabezpečí cieľavedomú prípravu jednotlivých
investičných zámerov, ich efektívnosť v plánovitom
rozvrhnutí v budúcich rokoch.
Štúdia sa po vyjadrení štátnych inštitucií a po zverejnení
stane
predmetom
dopracovania
a podkladom na
spracovanie realizačných projektov.

Amfiteáter po vyhodnotení ekologickej únosnosti prírodného areálu
parku
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