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Luže je malé historické město posazené v krajině nad údolím řeky
Novohradky, jehož barokní dominanta poutní kostel Panny Marie
na Chlumku je vidět při příjezdu ze všech stran. Kostel i s dalšími kapličkami
utváří obraz barokní krajiny. Výrazný je i jako barokní dominanta v krajině,
ke které vedou cesty lemované alejemi.
Luže utváří mimo jiné oblouk řeky Novohradky a terénní hrana nad řekou,
na níž je město převážně postaveno. Ve směru oblouku řeky a terénní hrany
je orientován i kostel. V morfologii řeky, hrany a kostela vidíme výrazný
obraz města, který se promítá i do návrhu.

volnočasové
centrum

Kolem kostela prochází několik druhů cest, které svým pojmenováním
navrhujeme do budoucna upravit nebo doplnit tak, aby vytvářely obraz své
funkci. První cestou je cesta Andělská – historická cesta propojující sakrální
památky v okolí s kostelem v Luži. Doporučujeme cestu upravit zejména
kolem Chlumku.

ZŠ

Další cestou je cesta alejí a stromořadí. Alej Kaštanka v areálu léčebny,
platanové stromořadí kolem biskupské rezidence. Navrhujeme s alejemi
pokračovat i kolem parku pod Chlumkem přes volnočasové centrum, kolem
hasičárny, tělocvičny a sportovního areálu až k druhému stupni základní
školy. Severním konec Kaštanky navrhujeme propojit alespoň otevřením
branky nebo pěší cestou k hlavnímu vstupu do léčebny. Případně by mohl
být plot areálu léčebny posunut tak, aby byla kaštanka veřejně přístupná
mimo areál.

reprezentativní
louka

Kolem parku pod Chlumkem navrhujeme alej novou. V ulici U Stadionu
navrhujeme také doplnit stromořadí na místech, kde to je možné
(zejména kolem bytových domů, restaurace Bowling a hasičské zbrojnice,
kde jsou nyní velké neutěšené plochy asfaltu a betonové dlažby). Stromořadí
by mohlo navázat na vzrostlé buky u sportovního areálu.

klidná
zahrada

DPS

Třetí cestou námi pojmenovanou je pěší “zadní” vycházková cesta
po terénní hraně. Nevede přímo kolem kostela, ale mohla by být
v místě nejbližším kostelu vhodně propojena. Od dvou lip v zákrutě ulice
Na Výsluní navrhujeme umožnit pěší propojku kolem domu s pečovatelskou
službou přes sad přímo ke kostelu. Pozemky kolem domu s pečovatelskou
službou jsou v majetku obce. Pokud by byl oblouk propojen pomyslně
v kruh protínající i židovský hřbitov, vznikla by příjemná procházková trasa.
Cesta od Paletínské kaple k židovskému hřbitovu však chybí. Navrhujeme
ji doplnit a rozčlenit tak alespoň trochu jinak nečleněná pole.

MŠ
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Čtvrtou cestou je tzv. hlavní obslužná cesta, která vede z náměstí ulicí
Hamzova k hlavnímu vstupu ke kostelu. Je to široká dlážděná cesta, která
budí dojem historické příjezdové cesty. Cesta dále pokračuje až k hlavnímu
vstupu do areálu Hamzovy léčebny. Tato cesta je částečně lemována
tvarovanými hlohy. Jelikož je jedním z hlavních motivů barokní krajiny
aleje a stromořadí vedoucí k významným sakrálním objektům, navrhujeme
zvážit umístění alejových stromů (Tilia platyphyllos) podél dlážděné cesty.
V současné době se zde nachází elektrické nadzemní vedení, které
výsadbu těchto stromů znemožňuje.

vstup
do léčebny

Oba předprostory hlavních vstupů (do kostela, do léčebny) navrhujeme
důstojně upravit a sjednotit povrchy. Vstup do léčebny by mohl být doplněn
nějakým zajímavým prvkem jako byly např. v minulosti dva sloupy.
Kolem kostela však nyní nevede žádná značená cyklotrasa, což je škoda.
Navrhujeme cyklotrasu na místo ulicí Na Výsluní vést ulicí Hamzova.
Rovněž doporučujeme změnu zelené pěší turistické značky. Místo ulicí
Hamzovou by měla vést po hlavní přístupové pěší cestě směrem od severu.
Vedení těchto tras rovněž podpoří výše zmíněnou logiku druhů cest.
Pohled na kostel je velmi důležitý. Ačkoliv některé vzrostlé stromy částečně
kostel zakrývají (např. při pohledu od volnočasového centra), z dálky je vidět
ze všech směrů. Proto navrhujeme vzrostlé stromy kolem kostela zanechat.
Kostel spolu s plochami řešeného území je klidnou částí ve středu města
obklopený mnoha funkcemi veřejné vybavenosti (MŚ, ZŠ, volnočasové
centrum, dům s peč. službou apod.) a léčebnou. Proto doporučujeme
ponechat řešeným loukám klidný charakter s možností využití trávení
volného času i pro kulturní akce.
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Situace širších vztahů
Charakter ploch – řešené území má několik funkčních
a charakterových celků. Ze severní strany ke kostelu stoupá
otevřený reprezentativní předprostor zakončený parčíkem
na místě bývalého hřbitova a návrším se vzrostlými lípami.
Na něj navazuje areál kostela Panny Marie Pomocné
a biskupské rezidence, jehož součástí je Lidový dům a jeho
okolí (mimo řešené území), k němuž se v návrhu vyjadřujeme
možným řešením navazujícím na celý koncept.
Podél opukové zdi kostela, biskupské rezidence až k ulici
na Výsluní je navržena klidná zahrada s vodním zrcadlem.
Zahrada je ohraničena zdí a doplněným plotem, avšak je volně
přístupná. V západní části zahrady je vzhledem k morfologii
a historii samotného prostoru navržen extenzivní ovocný sad,
do kterého jsou vloženy herní prvky využívající tuto morfologii
a mobiliář.
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Morfologie

– Luže je svou morfologií dramatickým místem,
které od řeky přes terénní hranu vybíhá až k nejvyššímu bodu
– kostelu. Proto je chrám Panny Marie Pomocné vnímán
jako centrum řešeného území, od kterého se směrem do
obce odehrávají navržené funkce/aktivity. Zároveň lze toto
uspořádání chápat jako symbolické duchovno-výše–světskoníže. Morfologie se promítá i do návrhu blízkého okolí kostela
(sad po vrstevnicích, jezírko, zídky v severní části).

Symbolika – v návrhu se odráží symbolické prvky podtrhující

charakter místa jako víra (kostel), naděje (přiléhající léčebna,
kostel), znovuzrození (křesťanství), smrt. Tyto atributy jsme
v symbolické podobě (bílá barva, světlo, voda/pramen) použili
prostřednictvím vegetace – navržená stromořadí bíle kvetoucích
stromů Prunus avium, květnatá louka, bíle kvetoucí růže, úprava
klidového parčíku na místě bývalého hřbitova s rozmístěním torz
barokních soch (torzo – rozpad – smrt), vody – pítka u vstupních
míst symbolizující pramen, vodní zrcadlo, ve kterém se odráží
chrám i na místě světské zábavy, světla – podsvícení stromů
u cesty vedoucí k hlavnímu vchodu do kostela, nasvícení kostela,
který se odrazí ve vodní hladině a uměleckých děl – umělecky
ztvárněné pítko/pramen, sochy podél severní cesty k hlavnímu
vstupu do kostela, a umístění barokních torz do klidového
parčíku na místě bývalého hřbitova.

Vegetace – na celém území se nachází mnoho travnatých
ploch bez jasně definované funkce. Mnoho z nich je zanedbaných
a jsou v nich znatelné výšlapy. Návrh počítá s vymezením funkce
a plánem údržby jednotlivých travnatých ploch. Důležitým prvkem
barokní kompozice jsou také aleje, které jsme se v návrhu
rozhodli podpořit novou výsadbou. Kácené dřeviny jsou z velké
většiny ve špatném zdravotním stavu nebo svým charakterem
brání v důležitých výhledech. Za tyto dřeviny navrhujeme novou
výsadbu na jiných místech.

Výhledy

– výhledy do krajiny jsou důležitou součástí
barokní kompozice, proto se návrhem snažíme otevřít stávající
neprůhledná místa (parčík na místě bývalého hřbitova, plocha
zadního traktu Lidového domu, hlavní vstup ke kostelu) redukcí
stávající vegetace a tím podpořit výhledy do krajiny, které se zde
v současné době nachází.
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Schémata principů návrhu
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NÁVRŠÍ POUTNÍHO KOSTELA NA CHLUMKU – SOUTĚŽ

Průchody a pěší propojky – ke kostelu se sbíhají cesty
ze všech stran, avšak z jižní části jsou nejasné a nepřístupné.
Navrhujeme zejména jasnější vedení cesty zahradou z jihu
přímo k bráně. Do budoucna doporučujeme doplnit vstup kolem
domova s pečovatelskou službou (návaznost na pěší cestu
po terénní hraně, majetek města) a vstup přes bývalý
hospodářský dvůr přímo od léčebny (majetek léčebny),
který by měl mít jiné využití (např. ubytování). Rovněž
v návrhu doplňujeme cestu po třetí terase kolem kostela,
která
zpřístupní
zahradu
rezidence
a
vyvýšeninu
u křížku v přímé návaznosti na andělskou cestu. Některé z nově
navrhovaných průchodů mohou být otevřeny pouze přes den.

Doprava v klidu – parkovišť je v Luži dostatek. Parkovací

místa byla měly být zejména podél komunikace, doporučujeme
nebudovat velké plochy parkovišť. Navrhujeme několik míst
podél ulice K Chlumku a na Výsluní (mimo řešené území).
Příležitostné parkování pro akce je umístěno na západní
straně bývalé jezuitské rezidence na štěrkovém trávníku
a pod rastrem stromů. Požadovaný počet stálých parkovacích
míst umisťujeme na jižní okraj lokality.

