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Rekonstrukce

Kostelního náměstí v Broumově
RECONSTRUCTION OF BROUMOV’S KOSTELNÍ NÁMĚSTÍ

Autor: David Chmelař, Milan Vít
Adresa: Broumov, Kostelní náměstí
Investor: Město Broumov
Realizace: 2005-2007
Fotografie: Ester Havlová

Architect: David Chmelař, Milan Vít
Address: Broumov, Kostelní náměstí
Investor: The Town of Broumov
Implementation: 2005-2007

Z dnešního pohledu je jižní část Kostelního náměstí (kolem farního kostela sv. Petra a Pavla, obklopeného kdysi hřbitovem) důležitá zejména
pro pěší. Ti zde mají jeden z hlavních přístupů do centra města od východu. Severní část náměstí, oddělená hmotou kostela, je využívána zcela
odlišně. Přes tuto část nevedou žádné důležité komunikační směry, a má
proto podstatně komornější atmosféru. Slouží pro odpočinek místních
obyvatel zejména pro školáky z blízkých škol. Před rekonstrukcí byla
severní část volnou nezpevněnou zatravněnou plochu bez náznaku
jakéhokoliv využití. Projekt rekonstrukce Kostelního náměstí tedy musel
kromě návrhu úpravy stávajících ploch také najít nové uspořádání severní části náměstí.
Náš návrh spočívá ve vyrovnání výškových úrovní ploch a v použití původní žulové dlažby kombinované s fragmenty vydlážděnými z čedičových odštěpků. Vyrovnání výškových nerovností usnadňuje využití
náměstí i pohyb po něm.
Jediným výrazným prostorovým prvkem nového návrhu je vodorovné
prostranství, vytvořené „zaříznutím“ do přirozeně se svažující plochy
náměstí. Odlišné výškové úrovně hran prostranství jsme vyrovnali schodišti na východní a severní straně. Na severní straně schodiště doplňují
zabudované lavičky, které je možné vnímat také jako hlediště pro společenské akce na volném prostranství. Západní strana prostranství spolu
s jižní plynule přecházejí do plochy náměstí. Schodiště jsou obložená
hraněným kamenným obkladem z Božanovského pískovce. Východní
schodiště vybíhá nad úroveň přilehlé vodorovné komunikace a vytváří
chodník s obrubou. Do tohoto chodníku jsme vysadili stromořadí lip.
V těžišti náměstí je umístěná vodní plocha s pítkem.
V jižní části náměstí je způsob vydláždění ploch stejný. Protiváhu pítka
zde tvoří nově navržená několikametrová lavička se zabudovaným spodním osvětlením. Další osvětlení náměstí tvoří kombinace nových zapuštěných svítidel s původními historickými lampami.

�e south part of Kostelní náměstí (Church Square) is of particular importance for pedestrians. �ey have one of the main approaches to the
centre of town from the east here. �e northern part of the square, separated by the substance of the church, is used in a completely diﬀerent manner. �us it has a far more intimate atmosphere, is used for relaxation by
the local inhabitants and especially for the students from the nearby
schools. Before the reconstruction the northern part was a freely grassy
area, thus the design had to ﬁnd a new arrangement of this part of the
square.
We designed the area of Kostelní náměstí to be compact, with a slight natural slope, paved by granite and bands of basalt.
�e sole distinct spatial element of the new design is a ﬂat open space,
created by “cutting” into the sloping space of the square. We balanced out
the varying height of the open space’s borders with steps on the east and
north side. �e steps on the north side are supplemented by built-in
benches that can also be seen as seating for social events on the open
space. �e east steps rise above street level and create a sidewalk with
a curb. We planted an alley of linden trees in the sidewalk. A water surface
with a fountain is located in the square’s centre.
�e square’s lighting is comprised of a combination of new recessed lights
and original historical lamps.
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