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ABSTRAKT
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.
Území “A” vnímáme jako reprezentativní 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 charakteristická 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 pastí, do které nikdo dobrovolně nevkročí. Kromě kostela v pozadí je
zde dominantou a potenciálním epicentrem sociálního dění hostinec, který poskytuje útočiště další části obyvatel a návštěvníků
obce.
Považovali bychom za logické jisté narovnání / směnu pozemků mezi obcí a biskubstvím, tak aby bylo možné veřejný prostor
vytvořit adekvátní a efektivní / 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.

vývoj sídla

~1775~

~1982~

~1839~

~2000~

~1954~

~2035~
V souladu s vývojem města navrhujeme část řešeného území oblasti „B“
využít pro bydlení. Dojde tak k logickému uzavření „bloku“ rodinných
domků, kostel i hostinec získá přístup regulérní zabydlenou ulicí a v
neposlední řadě město nebude obhospodařovat tak velký pozemek,
což by bylo finančně nesmírně náročné (pořízení i údržba)

měřítko / srovnání se známými urbanistickými útvary

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

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 urbanistického 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 části území „B“. Svou historicky známou formou parčíky přirozeně
doplňují svahy návrší a stávají se díky
zcela samozřejmému pohybu obyvatel jedinečnou šancí na „život“.

Místa častého a intenzivního sociálního kontaktu doplňujeme o skupiny stromů, které poskytnou stín, ale
také důležité objekty- Komunitní centrum a hostinec patřičně „uvedou“ v
rámci navrženého urbanizmu.

Předprostor areálu biskupství navrhujeme jako bosket ovocných stromů
s přístupovými a příjezdovými cestami. Ty umisťujeme dle dostupné studie/ návrhu na rekonstrukci objektu.
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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 návaznosti na stávající
parkování pod platany.
4
Nová pěšina podél kostelní zdi.
5
Prodloužení
pěšího
propojení
travnatou plochou pod kostelem.
6
Zpřístupnění a propojení území.

detail “nástupu z města” (území “A”)

detail prostoru “za kostelem” (území “B”)

park za kostelem

nová ulice

nástup do území

řez územím

