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V souladu s vývojem města navrhujeme část řešeného území
oblas� „B“ využít pro bydlení. Dojde tak k logickému uzavření
„bloku“ rodinných domků, kostel i hos�nec získá přístup
regulérní zabydlenou ulicí a v neposlední řadě město nebude
obhospodařovat tak velký pozemek, což by bylo ﬁnančně
nesmírně náročné (na pořízení i údržbu).

Prostor
(zde dotčené návrší kostela)
není samozřejmě možné řešit odděleně.
Projekt tedy reaguje na tento čarovný kopeček celistvě.
Místy vyslovuje radikální odpovědi na závažné otázky měřítka,
majetkových vztahů a management plánu, zároveň pečlivě zrcadlí
potřeby obyvatel města, jeho návštěvníků, ale také místa samotného.
V zadáním oddělených plochách je však možné deﬁnovat jistá speciﬁka.

měřítko / srovnání se známými urbanistickými útvary

Území “A” vnímáme jako reprezenta�vní nástup do návrší poutního kostela. Slavnostní
atmosféru alejí lemované hlavní cesty doplňuje každodenní těžiště komunitního centra,
místa každodenního setkání obyvatel. Tomu je také přizpůsobena část veřejného prostranství,
které je tomuto objektu přimknuto.
Kromě poměrně samozřejmého doplnění stromového a keřového patra je pro nás v tomto místě
důležité vytvoření pohodlné bezbariérové cesty vzhůru, a to mj. s ohledem na pacienty místní
léčebny. Cesta je doplněna o galerii dochovalých soch a místy zastavení / posezení s výhledem do
krajiny.
Pro území “B” je charakteris�cká nutnost doplnění urbánní struktury rodinných domů. S novými
obyvateli místo zcela přirozeně ožije a zastavěním výdutě nahodile zůstavšího volného pozemku
dojde k zacelení urbánní jizvy. Navrhovaný parčík, je pak přirozným tranzitním, až promenádním
elementem, nikoliv pas�, do které nikdo dobrovolně nevkročí. Kromě kostela v pozadí je zde
dominantou a potenciálním epicentrem sociálního dění hos�nec, který poskytuje útočiště
další čás� obyvatel a návštěvníků obce.

Území „B“ je tak rozlehlé, že by se na něj vešlo fotbalové hřiště, Staroměstské náměs� v Praze, nebo Fran�škánské zahrady
tamtéž. Na to je potřeba důrazně upozornit město, jakožto investora a budoucího správce veřejného prostoru. V rámci
předpokládané inves�ce není možné Celé území A a B vybudovat a následně se o něj starat tak, aby nechátralo, tak jak se
mu to děje nyní.

Považovali bychom za logické jisté narovnání / směnu pozemků mezi obcí
a biskubstvím, tak aby bylo možné veřejný prostor vytvořit adekvátní a efek�vní
/ kompaktní, s ohledem na pořizovací náklady a následnou péči, kterou je
nesmírně důležité správně nastavit tak, aby veřejný prostor vzkvétal
a nedostal se do situace, že jej město nebude mít kapacitu
obhospodařovat a obyvatelé nevytěží jeho potenciál,
resp. je otázkou jak velký prostor je v Luži
možné každodenně využívat.

stávající rozsah území

Nevhodné zakončení sídla / případný park, jako „dead
end“ za plotem soukromých zahrad.

„k Chlumku zády“

úprava rozsahu
dle předloženého návrhu

Dokončení struktury obydlí, ulice se stromořadím na jedné
straně a s parkem - předprostorem kostela na straně druhé

„k Chlumku čelem“

Vnímáme jako zásadní dotvoření urbanis�ckého útvaru - bloku rodinných domů. Ať už nadále v majetku obce, které s nimi může v budoucnu
nakládat, nebo odprodání soukromým vlastníkům a získání prostředků na revitalizaci zbývajících veřejných ploch. Město si samozřejmě může
ponechat rozhodovací pravomoce jaký typ domů zde vznikne. Velkým bonusem je již zmíněná plnohodnotná ulice, nikoliv záda zahrad, které působí
v území jako jizva.

Vnímáme
jako
přínosnou
případnou směnu pozemků
s biskupstvím, kdy město může za
zdmi kostela vytvořit kompaktní
park a biskupství bude mít
možnost kvalitního předprostoru
a nástupu do dvora. Vše s jasnou
organizací a deﬁnovanou péčí.

Stávající vzrostlé stromy okolo
návrší kostela doplňujeme do
tvaru, který kostel objímá

Transformujeme park na území
„A“ se zachováním vzrostlých
stromů a doplňujeme o park
adekvátního měřítka na čás�
území „B“. Svou historicky
známou
formou
parčíky
přirozeně
doplňují
svahy
návrší a stávají se díky zcela
samozřejmému pohybu obyvatel
jedinečnou šancí na „život“.

1
Hlavní nástup k poutnímu kostelu
doplněný o stromořadí.
2
Vyhlídková
„dlouhá“
cesta
v louce se zastaveními v podobě
galerie soch.
3
Rozšíření
zpevněné
plochy
o šikmé parkování v návaznos�
na stávající parkování pod
platany.
4
Nová pěšina podél kostelní zdi.
5
Prodloužení pěšího propojení
travnatou plochou pod kostelem.
6
Zpřístupnění a propojení území.

situace širších vztahů 1:2500
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Místa častého a intenzivního
sociálního kontaktu doplňujeme
o skupiny stromů, které
poskytnou s�n, ale také důležité
objekty - Komunitní centrum
a hos�nec patřičně „uvedou“
v rámci navrženého urbanismu.

Předprostor areálu biskupství
navrhujeme
jako
bosket
ovocných stromů s přístupovými
a příjezdovými cestami. Ty
umisťujeme dle dostupné studie/
návrhu na rekonstrukci objektu.

1

2

3

4
5

6

legenda
1 -

Vstup do území ze severu, stávající kaplička jako první
vítací bod.

2 -

Nové parkování pod stromem / stávající parkování
jsme vyhodnotili jako rušivé a provedené v nevhodném
detailu.

3 -

Další “uvítání” - nový strom s lavičkou na novém
zpevněném povrchu navazujícím na štít komunitního
centra.

4 -

Zpevněná plocha podél komunitního centra, možnost
průchodu a jiných aktivit.

5 -

Herní prvky pod korunami stromů. Ty poskytují stín a
zároveň určitou míru intimity / oddělení od hlavního
tématu území, kterým je poutní cesta.

6 -

Hlavní nástup na návrší lemovaný novým stromořadím.

7 -

Nástup na diagonální mítnou a “dlouou” cestu vzhůru
doplněnou lavičkami a galerií soch.

8 -

Stávající trafostanice v návrhu není ničím vázána, může
zůstat, nicméně považujeme jako nesmírně vzácnou
příležitost ji v průběhu rekonstrukce vymístit, po
rekonstrukci už se k tomu nikdo neodhodlá...

9 -

Květnatá louka proměňující se v průběhu roku. Údržba
selektivním sekáním je snadná a velice efektní.

10 -

Nové stromořaní 5 - ti dominantních stromů
navazujících na skupinu platanů na návrší.

11 -

Podélný “park” se stromy a lokálním středním šeříkovým
patrem, které duchovní prostor místy odstiňuje od ulice.

12 -

Parkování pod stromy přirozeně navazuje na motiv
stávajícího parkování pod platany na samotném vršku
území. Vzniká 38 nových míst, která jsou navržena
v povrchu chodníku, což znamená, že v případě
nepřítomnosti aut se prostor využívá jako cesta pro pěší.

13 -

“Kapličky” se sochami podél “dlouhé” cesty

14 -

Lavičky s výhledem do krajiny

15 -

Lavičky s výhledem na kostel

16 -

Podesty - možnost zvolit “krátkou” cestu i během
putování.

17 -

Revitalizace stávajícího parčíku se zachováním
hodnotných vzrostlých stromů.

18 -

Odpojení bezbariérové trasy vzhůru. Na šikmé sestě
je na posledním rameni cesty směrem ke kostelu kvůli
převýšení umístěno schodiště, nicméně podélná cesta
zůstává bezbariérová.

19 -

Schodiště vyrovnávající velké převýšení na posledním
úseku cesty.

20 -

Stávající veřejné WC.

21 -

Nové pěší (do)propojení v travnaté ploše okolo kostela.

22 -

Další nové pěší propojení okolo kostela podél kostelní
zdi a nového parku.

23 -

Zpevněná plocha pod korunami nových stromů,
zahrádka restaurace a pohodlné propojení území okolo
kostela (po odbourání druhé zdi, která tento průchod ve
stávajícím stavu velmi limituje).

24 -

Otevření zadní brány v kostelní zdi.

25 -

Nový strom doplňující skupinu stávajících “objímajících”
kostelní návrší”.

26 -

Odbourání zdi na hranici mezi majetkem města a
biskupství umožní vytvoření adekvátního a udržovaného
kompaktního prostoru za kostelní zdí zpřístupněnému
veřejnosti + propojením se zadní bránou kostela.

27 -

Nový park jako ozvěna parčíku před kostelem. Zde, za
kostelem, navozujeme intimnější atmosféru s altánem,
pítkem, a pobytovými trávníky. V sousedství kostelní
zdi, sadu a nových domů s rodinami, které budou svou
přítomností zajišťovat lidské hemžení po celý rok.

28 -

Altán s lavičkami a s pítkem.

29 -

Sad jako vstupní brána do Biskupské rezidence navazuje
na figuru dvora.

30 -

Komunikace - Vstupy a vjezdy do nových rodinných
domů, do biskupské rezidence, zásobování restaurace a
k zadnímu vstupu do kostela.

31 -

Nové stromořadí lemující ulici.

32 -

Parkování pro návštěvy rezidentů - 10 míst.

33 -

Nové parkování - 14 míst. (Spolu s parkováním podél
silnice je nových míst celkem 52 + parkování pro
rezidenty zmíněných dalších 10 míst).

34 -

Chodník.

35 -

Vstup do území z jihu je definován archetypem dvou
stromů.

36 -

Stávající parkování pod platany - volný předobraz
pokračování parkování podél komunikace (zde štěrk,
ač velmi příjemně provedený, tam zpevněná plocha s
možností pohodlné chůze)

37 -

Zapracování kvalitní figury dostupné studie rekonstrukce
biskupské rezidence.
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25
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28

Pěstěná stromořadí, vícedruhová.
Kultivary lípy, jerlínu.
Konkrétní druhy je potřeba stanovit
po podrobném průzkumu složení
půdy (hydrogeologickém průzkumu)

30

29

31

Vzrostlé solitérní, nebo skupinové
stromy. Vícedruhové pro zachování
diverzity.
Kultivary lípy, jerlínu, platanu...
Konkrétní druhy je potřeba stanovit
po podrobném průzkumu složení
půdy (hydrogeologickém průzkumu)

32

37

36

33
34

35

Střední (keřové) patro v parcích.
Např. šeříky. Nutná údržba “na
kmínku”, aby byla zachována
prostupnost.

Vícedruhový ovocný sad v podobě
bosketu uvádí vstupy do Biskupské
rezidence.
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situace 1:500
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návrh mobiliáře

schéma výřezů detailů 1:200
a zalomená rovina řezu územím

legenda k detailům
123456-

Vstup do území ze severu, kaplička
jako první vítací bod.
Pěší propojení.
“Vítací” solitérní strom nad
parkovacími místy.
Parkování - náhrada za zrušené
stávající.
Osvětlení
Opuková zídka navazující na zídku pod
kapličkou.

78910 11 -

Odpadkový koš
Lavička pad soliterním stromem
(archetyp), zpevněná plocha před
komunitním centrem
Stojany na kola
Hlavní nástup na návrší lemovaný
novým stromořadím.
Nová mlatová cesta, symbolicky
klikatá, ale také mírnější a tedy
pohodlná pro osoby s omezenou

možností pohybu a orientace.
Podesty - možnost zvolit “krátkou”
cestu i během putování.
Herní prvky pod korunami stromů.
Ty poskytují stín a zároveň určitou
míru intimity / oddělení od hlavního
tématu území, kterým je poutní cesta.
Zpevněná plocha podél komunitního
centra, možnost průchodu a jiných
aktivit.

12 13 -

14 -

15 16 -

Lavičky s výhledem do krajiny
Květnatá louka proměňující se
v průběhu roku. Údržba selektivním
sekáním je snadná a velice efektní.
“Kapličky” se sochami podél “dlouhé”
cesty.
Chodník podél komunikace
Nové parkování pod stromy
Stojany na kola
Zpevněná plocha pod korunami

17 18 19 20 21 -

22 23 24 25 -

stromů, zahrádka restaurace
a pohodlné propojení území okolo
kostela.
Jedna z možností umístění stánků
poutě - extenze do “dvora” hostince
na “průchodu” územím.
Otevření zadní brány v kostelní zdi.
Nové pěší propojení okolo kostela
podél kostelní zdi a nového parku.
Lavičky s pítkem, parkovým

26 27 28 29 30 31 32 33 -

osvětlením, odpadkovým košem
Pobytový trávník (cvičení, piknik)
Uliční osvětlení
Mlatová cestní síť parku
Altán s lavičkami a pítkem.
Sad před Biskupskou rezidencí
Nové stromořadí lemující ulici
s parkováním pro návštěvy rezidentů
Chodník.
Dopravní napojení lokality

život na rozhraní parku před hostincem
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detail “nástupu z města” 1:200 (území “A”)

nástup do území

detail prostoru “za kostelem” 1:200 (území “B”)

cesta loukou s galerií

řez územím 1:500
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park za kostelem

nová ulice

