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Situace nástupního prostoru

Nadhled na vodní zrcadlo a řešení prostoru kolem Lidového domu

ovocný sad

lávka přes vodní biotop

NÁZEV?

Inspirace a použité prvky a materiály
dětské hřiště využívající terén
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8/TPL

smíšený trvalkový záhon

schůdky/průchod
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Nadhled na nástupní místo ke kostelu a řešení okolí volnočasového centra
Klidná zahrada s vodním zrcadlem

Otevřený reprezentativní prostor

Koncept je založen na dvou osách směřujících
do brány ke kostelu (duchovní) a Lidovému
domu (světská). Zahrada (směrem od ulice
Na Výsluní) začíná mlatovým pláckem
s posezením kolem vodního prvku. Vstup
do areálu je uvozen krátkou alejí z třešní
ptačích (Prunus avium). Za tímto pláckem
je navržen kovový plot/brána odkazující na
původní hranici zahrady náležící k biskupské
rezidenci, která byla oddělena zdí.

Řešené
území
začíná
trojúhelníkem
se stávající hrušní, který jsme se díky
frekventované silnici rozhodli odclonit
navrženou stavbou pro prodej zmrzliny
a kávy s pergolou. Plácek je od dopravní
komunikace oddělen laťovým plotem.
Hmota se odkazuje na původní domek,
který zde stával. Stávající parkovací stání
jsou nevhodně umístěna přímo ve výhledu
na kostel a zároveň brání přímému pěšímu
průchodu z náměstí kolem volnočasového
centra. Proto navrhujeme opukovou zeď
ve výšce 1,2 m (která má dnes zbytečně
složitý tvar) přestavět tak, aby kopírovala
uliční čáru (odkaz i na řešení z minulosti).
Do terénu navrhujeme umístit i další nízké
terasy z opukových zídek, které vytvoří
pohledový začátek reprezentativní louky.
Plácek před volnočasovým centrem je
navržen jako travnatá pobytová plocha pro
jeho návštěvníky s posezením pod korunami
stromů, herním prvkem umělecky ztvárněným
a sedacím schodištěm.

Z jihu vedou dvě osy směřující k průchodu
do kostela. Podél nich jsou navrženy záhony
keřů s plody - vícekmenů (Amelanchier
lamarckii, Aronia melanocarpa, Cornus mas),
smíšené trvalkové záhony kvetoucí od jara do
podzimu v kombinaci se zeleninou (fazole na
trelážích, cizrna, rajčata) a rastr stromů (Acer
campestre) s povrchem štěrkového trávníku,
pod kterým bude možné příležitostné
parkování během církevních poutí. Cesty ústí
k travnaté ploše s vodním zrcadlem v podobě
biotopu s litorální (čistící) zónou s vodními
rostlinami. Ve vodní hladině by se zrcadlil
kostel během dne a díky nasvícení i v noci.
Za Lidovým domem pod navrženým rastrem
stromů (Prunus avium), které opticky zjemní
fasádu domu vznikne posezení a podium
s výhledem do krajiny a do zahrady. Zadní
trakt Lidového domu navrhujeme odclonit
opukovou zdí. Ta se opakuje podél zahrady
– je navrženo jí přestavět, tvarově přizpůsobit
prostoru, ale zanechat jako historický relikt.
Přestavbou zdi otevíráme přímou cestu
do staré brány. Nyní je cesta kolem Lidového
domu složitá a nejasná. Zeď zároveň
poskytne jistou intimitu prostoru za ní.
Extenzivní ovocný sad – V západní části
řešeného území je navrženo doplnit ovocný
sad o domácí odrůdy ovocných stromů
(hrušně, jabloně, švestky). Stromy budou
vysázeny po vrstevnicích v pravidelných
rozestupech. Na hrany svahu bude umístěno
sezení (dřevěná lavice kopírující vrstevnici)
a dětské hřiště navazující na zpevněný
povrch před Lidovým domem využívající
terénní zlom (skluzavka). Dole pod svahem
je vynechán plácek na menší akce nebo hry.

opukové zídky s dřevěnými podsedáky

květnatá louka

Prostor směřující ke hřbitovní zdi je
komponován jako bíle kvetoucí louka členěná
nízkými opukovými zídkami s posezením a
středovými schůdky. V louce budou v průběhu
roku dle potřeby vysekány cesty pro průchod.

stromořadí – třešeň ptačí

NÁVRŠÍ POUTNÍHO KOSTELA NA CHLUMKU – SOUTĚŽ

dětské hřiště z přírodních prvků

Louka je zakončena plochou bývalého
hřbitova, který navrhujeme otevřít do okolí
odstraněním nevhodných a nehodnotných
dřevin. Je zde rovněž navrženo vysadit
několik nových dřevin jako náhrady za
kácené, umístit barokní torza a zmírnit svah
směrem k jižní zdi v podobě mírných teras.
Předprostor je uvozen dvěma stromořadími
(barokní kompozice). Stromořadí podél
vozovky z lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a
stromořadí podél pěší stezky z třešně ptačí
(Prunus avium). Stromořadí z třešně ptačí
není v současné době možné realizovat.
Proto je doporučeno vyzvat umělce, aby
doplnili tuto cestu vhodnými uměleckými
objekty Ty pak stromořadí v budoucnu
mohou doplnit. Na druhé straně podél zdi je
doporučeno umístit konstrukci a pnoucí bíle
kvetoucí růže.

