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Zadání je pokračováním mého zkoumání správného fungov-
ání města Liberce, kde se zabývám problematikou bytí živého 
centra. Vybrala jsem si lokalitu, která je na rozmezí dvou izo-
lovaných, relativně stejně velkých částí Liberce. Železniční 
nádraží je klíčové místo pro další možný rozvoj města. Jeho 
nové prostorové uspořádání by mělo umožnit propojení dvou 
částí města, dnes rozdělených linií železnice a rychlostní komu-
nikací. Celkové řešení dopravy v Liberci má klíčový význam pro 
vytvoření tohoto návrhu.
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NOVÝ PROSTUP

Dříve bariéra

STARÝ PROSTUP

AKTUÁLNÍ STAV
//3 bariéry 1  bariéra

3  bariéra
2  bariéra

//1 bariéra
NÁVRH

1  bariéra

//Řez AÁ
Řez třídou 1.Máje

//Janův Důl

//Třída 1.Máje

A

Á

AKTUÁLNÍ STAV
//3 bariéry 1  bariéra

3  bariéra
2  bariéra

//1 bariéra
NÁVRH

1  bariéra

//Řez AÁ
Řez třídou 1.Máje

//Janův Důl

//Třída 1.Máje

A

Á

zruŠení bariéry a vyTvoŘení nového sTŘeDu v Druhé PŮlce liberce
zruŠení vÝŠkové a silniČní bariéry

ROVNO-VÁHA
vznikem středu druhé půlky liberce dojde k 

zrovnoprávnění obou půlek, těžiště   se nachází v 
místě železničního nádraží 

1.2.
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SOUČASTNOST NÁVRH

?

HORIZONTÁLA VERTIKÁLA / 

BRÁNA DO MĚSTA 

MOST

?

HORIZONTÁLA VERTIKÁLA / 

BRÁNA DO MĚSTA 

MOST

?

HORIZONTÁLA VERTIKÁLA / 

BRÁNA DO MĚSTA 

MOST

VESNICKÝ CHARAKTER MĚSTSKÝ CHARAKTER

2. 1.

2. 1.

2. 1.

VESNICKÝ CHARAKTER MĚSTSKÝ CHARAKTER

2. 1.

2. 1.

2. 1.

VESNICKÝ CHARAKTER MĚSTSKÝ CHARAKTER

2. 1.

2. 1.

2. 1.

ČESKÝ VESNCKÝ CHARAKTER NĚMECKÝ MĚSTSKÝ CHARAKTER

MŘÍŽKA

ul.HANYCHOVSKÁ

2. 1.

2. 1.

2. 1.

HISTORICKÁ ULIČNÍ SÍŤ

liberec už náDražím nekonČí...souČasná uliČní síŤ

ProTáhnuTí hisTorické síTĚ

souČasnosT ze záPaDní sTrany souČasnosT z vÝchoDní sTrany

reaguJe s 1. ČásTí mĚsTanereaguJe

celÝ liberec

návrh

 vĚc, kTerá ProPoJuJe musí reagovaT 
na obĚ sTrany

ProPoJení uliČní síTí

1.fáze

2.fáze

DvĚ ČásTi liberce

náDražní buDova

 zanechávám PŮvoDní hlavní hisTorickou náDražní buDovu,

 verTikála neProPoJuJe, Ta konkuruJe

 horizonTála nekonkuruJe, Díra ProPoJuJe, sTává se ikonou, 
orienTaČním boDem, soŠkou na “nožiČkách“, obsahuJící bránu, 
kTerá navrací mísTu PŮvoDní charakTer “vsTuPní brány“ Do mĚsTa 
a oTevŘenosT PŘizPívá vzniku FunguJícího veŘeJného ProsToru

1.2.
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ORIENTAČNÍ BODY

ULIČNÍ SÍŤ

VODA

STATICKÁ OSA

DYNAM
ICKÁ O

SA

HISTORICKÁ OSA

STATICKÁ OSA

HISTORICKÁ OSA

ORIENTAČNÍ BODY

ULIČNÍ SÍŤ

VODA

ORIENTAČNÍ BODY

ULIČNÍ SÍŤ

VODA

STATICKÁ OSA

D
YN

AM
ICKÁ O

SA

HISTORICKÁ OSA

STATICKÁ OSA

D
YN

AM
ICKÁ O

SA

HISTORICKÁ OSA

ProPoJené mĚsTorozDĚlené mĚsTo
Město je rozděleno uměle vytvořeným 
násypem železničního valu nádraží a dál-
nicí. Veškerá uliční síť je závislá na jedi-
ném propustku v místě viaduktu, který 
je daleko od osy města. Struktura ulic je 
kvůli autobusovému nádraží, valu a dálnici 
rozstříštěna a rozdělena. 
Nadimenzovaný MHD terminál Fügnerova 
složitě vytváří dopravní uzel, který není na 
vhodném místě.
Na druhé části města se kvůli náspu mu-
sela stát centrem ulice Hanychovská, 
která pro cenrum části města nevhodná . 
Důsledkem všeho je znát nevhodné 
zacházení s vodními toky z Ještědského 
hřebenu, které vedou z velké části ukryté 
v podzemí
Celé nádraží je otočené pouze do první 
půlky Liberce.
Železniční nádraží bylo vytvořeno na 
kraji města, v současné době se nachází 
nádraží mezi dvěmi stejně velkými částmi 
města Liberce a jeho původní poloha na 
kopci na kraji města již městu škodí jako 
Berlínská zeď.  .

Návrh. Město již není rozdělené na 2 půlky, ale 
obě jeho půlky jsou v nejintenzivnějším místě (pod 
nádražím NA tř. 1. máje) propojeny.
První půlka města má německého ducha, druhá 
pulka města je více česká. Vznikla tam první česká 
osada v rámci Liberce. Tento český charakter tohoto 
měřítka rozvíjím v charakteru hlavního veřejného 
prostoru. 
Otvorem pod nádražím propojuji půlky, střed váhy 
dvou ohnisek půlek se nachází na území železničního 
nádraží. 
Návrh posiluje triaxiální schéma města, především 
osu statickou a to vznikem nových orientačnéch 
bodů, posílení stávajících orientačních bodů vlivem 
změny uliční sítě  a struktury veřejné dopravy, 
protože v současné době mezi nádražím a Ještědem 
není žádný další bod na ose statické.
Zvovuobnovuji význam vody ve veřejném prostoru, 
kdy Janovodolský potok je veden ulicí 1. máje, kde 
se vlevá do řeky Nisy na Rybníčku.
Návrh navrací původní historickou cestu od radnice 
do Hanychova na Ještěd. Nově vzniklá uliční síť na-
vazuje na historickou a uliční strukturu. Dříve ústíly 
na ulici Hanychovskou, nyní ústí na nově vzniklý 
střed.

98



Práce s Terénem

1110



ŽELEZNICE

TRAMVAJ

PĚŠÍ

CYKLO DOPRAVA

MHD AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

VNITŘNÍ MĚSTSKÝ OKRUH

ORIENTAČNÍ BODY

VODA

ŽELEZNICE

TRAMVAJ

PĚŠÍ

CYKLO DOPRAVA

MHD AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

VNITŘNÍ MĚSTSKÝ OKRUH

ORIENTAČNÍ BODY

VODA

ŽELEZNICE

TRAMVAJ

PĚŠÍ

CYKLO DOPRAVA

MHD AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

VNITŘNÍ MĚSTSKÝ OKRUH

ORIENTAČNÍ BODY

VODA

ŽELEZNICE

TRAMVAJ

PĚŠÍ

CYKLO DOPRAVA

MHD AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

VNITŘNÍ MĚSTSKÝ OKRUH

ORIENTAČNÍ BODY

VODA

fungující průchod po rovině
krkolomné spojení dvou částí měst

na návrhu je důležitý základní sys-
tém pohybu , a to především pěších 
a dopravních prostředků hro madné 
dopravy. Správně fungující pohyb je 
motorem pro vznik dalších důležitých 
vztahů a to prostorových , sociálních 
atd.. 
“NOVÝ DRUH POHYBU V LIBER-
CI” je základním podstavcem pro 
plnohodnotně funkčn žití ve městě. 
Měl by přispívat k obnově fungujícího 
věřejného života. Dát městu “PUBLIC 
CHANCE”. Odfiltrováním záporných 
vztahů a to především, které vznikají 
špatně funfujícím pohybem, potom 
může i zdravě fungovat veřejný život 
ve městě a dá šanci vniknout plno-
hodnotnému centru. 
Snaha podpořit autentičnosti české 
části na území mezi nádražím a 
Ještědem (Janův Důl), protože je 
obtížne pro obyvatele Liberce se 
ztotožnit s německou architekturou. 
PODPORA PROPOJENÍ DVOU 
MĚSSKÝCH ČÁSTI 
PODPORA PROPOJENÍ V MÍSTĚ VLA-
KOVÉHO NÁDRAŽÍ A TŘÍDY 1. MÁJE 
VZNIK NOVÝCH ORIENTAČNÍCH 
BODŮ. 
VZNIK NOVÉHO FUNKČNÍHO SYS-
TÉMU POHYBU.
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Původní vilová a chalupová zástavba doplněná o 
novou zástavbu. Navrhuji vyšší zahuštění, ale 
zároveň podporující původní autentičnost. 
Doplněno o domy v měřítku 10x10m, 18x10, 18x18. 
Průměrná budova je dvoupatrová-čtyřpatrová.

Střed 2. části Liberce. Volně formovaný 
prostor, který bude vznikat okolo 
prázné plochy, která obsahuje původní 
přírodní prvky (rybník) a dominantní 
budovy. Střed tvoří významné budovy, 
měřítkem přesahují rozměr okolních 
vesnických domků. 

Pod umělým násypem dochází k proražení výškové 
bariéry prostředkem budovy nádraží a ulicí 1. 
máje. Zanechaná historická nádražní budova, 
rozšířená o MHD, autobusové dálkové nádraží, 
záchytné automobilové parkoviště, vnitřní městský 
automobilový okruh a pod ní kolmou veřejnou třídu 
s tramvají.  

Původní industriál, výškové body 
- komíny, významné budovy. 
Navrhuji zachování jako dominant 
v prostoru.

Historický střed Liberce 1. části města, s hlavním symbolem 
ta Libereckou radnicí, v okolí normálního náměstí se nachází 
intenzivně zahuštěná městká zástavba o 6  patrech,  ústící do 
ulice Pražské a Moskevské. 

Vilová čtvrť, původně německá, charakter zahradního 
města. Vily půdorysu 18 x 18m, 4 patra se šikmou 
střechou.

Významné kulturní instituce. 
Vytváří lokální centrum. 

Městský charakter je tvořen hustotou staveb formován do 
bloků. Stavby se dotýkají bočními zdmi. Průměrná budova 
je čtyřpatrová-šestipatrová. Zabírá  37,5% celkové plochy 
bloku, 14% plochy je vydlážděno a zbývajících 48,5% je 
ponecháno na zahrady a veřejný život.  Spodní patra slouží 
převážne pro obchody , práci a všeobecnou vybavenost, 
horní patra převážně pro bydlení. 

MĚSTSKÝ CHARAKTERVESNICKÝ CHARAKTER

ŽELEZNIČNÍ NÁDRAŽÍ

JEŠTĚD

RYBNÍČEK

RADNICE

JANŮV DŮL

JIZERSKÉ HORY

Historická nádražní budova
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voDa TeČe schovaná PoD Panely

množsTví auT sToJící na ulici

ŘiDká zásTavba vesnického charakTeru

1716



liberec PŘi vÝsTuPu z vlaku

otevírá 

liberec náDražím nekonČí

1918



  střed 2. liberce se nachází za prostorem 
železničního nádraží. volně navazuje na původní 
českou řidkou zástavbu, která se směrem ke středu 
nově zahušťuje. má charakter otevřeně volný,  
střídající zeleň s jednotlivou stavbou do formy po-
myslného bloku. Původní chalupy a vily jsou volně 
dplněny o novou zástavbu.

 změnou terénu a proražením uměle vytvořeného 
násypu, dochází k propojení dvou částí města 
prostředkem budovy železničního nádraží. ve 
směru ulice 1. máje je stále zachovaná tramvajová 
doprava, která projíždí pod nádražím do druhé části 
liberce. novým městotvorným prvkem se stává 
voda, která teče ulicí.

V prostorové koncepci je respektována “statická osa“ 
Ještěd-nádraží- radnice- Jizerské hory s výrazným 
pohledem na dominantu radnice z jedné strany a 
vtáhnutí do nádraží z druhé strany. Navracím ulici 
souvislou zástavbu uliční čáry po obou stranách 
třídy 1. máje, která se směrem k Rybníčku nepatrně 
zužuje, jako dříve. Přednádražní prostor je rozšířen 
a uvolněn pro jasný, bezkolizní provozní tok pěších.  
Třídu 1.máje formuji jako kompaktní uliční prostor s 
koncentrací aktivit občanské vybavenosti především 
v parteru zástavby, situované po obouch stranách, 
současného charakteru liberecké třídy Moskevská a 
Pražská. Třída 1. máje z   hlediska dopravy je určena 
pěším, MHD-tramvaji a cyklodopravě. 
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 ZASTŘEŠENÍ, městského měřítka, zrecyklovaného 
materiálu a konstrukčních prvků (především sloupů) 
z původní odstraněné části nádraží, rozděleno na dvě 
části, které kompozičně podporují díru do nádraží

 NÁSTUPIŠTĚ, 6 kolejí, kde jedna kolej je čistě 
průjezdná převážně pro nákladové vlaky bez přístupu 
veřejnosti, a 5 kolejí s možností využití 2 nástupních  
míst na každé koleji

 otevřené SVĚTLÍKY, které zajišťují přirozené 
osvětlení  pro prostory po nádražím, i déšť

 AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ, je napojeno na vnitřní 
městský okruh (více na str. 22 a 23)

 SLUŽBY PRO CESTUJÍCÍ A ZAMĚSTNANCE (více 
na str. 22 a 23)

 VNITŘNÍ MĚSTSKÝ SILNIČNÍ OKRUH (více na str. 
37)

ZACHYTNÉ PARKOVIŠTĚ, dvojúrovňové, pro 540 aut

 PŮVODNÍ NÁDRAŽNÍ BUDOVA, dodělané základy, 
fungující jako most

 TERÁSKA u nádražky s výhledem na historické 
centrum

 TRAMVAJ, dva pruhy kolejí umožňující obousměrný 
pohyb tramvaje

VODA, tekoucí Janovodolský potok

2322



2

4
3

1

A Á

1

2

2. úroveň zachytného parkoviště

otevřený prostor, díra nádraží

zásobování, sklady ČD

zásobování, sklady nádražních služeb

3

4

PŮDORYS 1PP

PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ OSOU STATICKOU- NÁVRH

PŘÍČNÝ ŘEZ VEDENÝ OSOU STATICKOU- SOUČASNÝ STAV

1

1

2

23

4

5

6

7

3

8

9

1011

12

2524



A Á

9

10

11

15

parkoviště

vnitřní městký okruh

zásobování služeb

zásobování ČD

otevřený prostor, díra v nádraží

sklad ČD

konstrukce základů

díra v nádraží

12

1

2

MHD autobusová zastávka

autobusové regionální nádraží

čekárna

zázemí řidičů autobusů

knihkupectví

tra�ka

zavazadla, úschovna

3

4

5

6

7

8

13

14

1

1

2

23

4

5

6

7

3

8

9

1011

12

PŮDORYS 2PP

ŘEZOPOHLED A-Á

2726



1

1

1

1

3

2 4
67

5

2

vlaková natupiště 

hlavní aula

terasa

služby a nádražka

zázemí, provoz služeb 

informace  a služby  ČD

zázemí ČD

3

2

4

5

6

7

PŮDORYS 1NP

PŮDORYS 2NP

PŮDORYS 3NP

1

1

1

1

3

2 4
67

5

2

vlaková natupiště 

hlavní aula

terasa

služby a nádražka

zázemí, provoz služeb 

informace  a služby  ČD

zázemí ČD

3

2

4

5

6

7

PŮDORYS 1NP

PŮDORYS 2NP

PŮDORYS 3NP

1

1

1

1

3

2 4
67

5

2

vlaková natupiště 

hlavní aula

terasa

služby a nádražka

zázemí, provoz služeb 

informace  a služby  ČD

zázemí ČD

3

2

4

5

6

7

PŮDORYS 1NP

PŮDORYS 2NP

PŮDORYS 3NP

2

6

3

3

4

5

5

5

5

5

1

2

6

voda

tramvajová zastávka

zázemí autobusového nádraží

informace

služby a obchody

schody do auly a na 1. nástupiště

3

1

4

5

POHLED OD RYBNÍČKU
POHLED OD JEŠTĚDU

PŮDORYS 2PP
ULIČNÍ PARTER

1

2

6

3

3

4

5

5

5

5

5

1

2

6

voda

tramvajová zastávka

zázemí autobusového nádraží

informace

služby a obchody

schody do auly a na 1. nástupiště

3

1

4

5

POHLED OD RYBNÍČKU
POHLED OD JEŠTĚDU

PŮDORYS 2PP
ULIČNÍ PARTER

1

2

6

3

3

4

5

5

5

5

5

1

2

6

voda

tramvajová zastávka

zázemí autobusového nádraží

informace

služby a obchody

schody do auly a na 1. nástupiště

3

1

4

5

POHLED OD RYBNÍČKU
POHLED OD JEŠTĚDU

PŮDORYS 2PP
ULIČNÍ PARTER

1

2

6

3

3

4

5

5

5

5

5

1

2

6

voda

tramvajová zastávka

zázemí autobusového nádraží

informace

služby a obchody

schody do auly a na 1. nástupiště

3

1

4

5

POHLED OD RYBNÍČKU
POHLED OD JEŠTĚDU

PŮDORYS 2PP
ULIČNÍ PARTER

1

2

6

3

3

4

5

5

5

5

5

1

2

6

voda

tramvajová zastávka

zázemí autobusového nádraží

informace

služby a obchody

schody do auly a na 1. nástupiště

3

1

4

5

POHLED OD RYBNÍČKU
POHLED OD JEŠTĚDU

PŮDORYS 2PP
ULIČNÍ PARTER

1

2

6

3

3

4

5

5

5

5

5

1

2

6

voda

tramvajová zastávka

zázemí autobusového nádraží

informace

služby a obchody

schody do auly a na 1. nástupiště

3

1

4

5

POHLED OD RYBNÍČKU
POHLED OD JEŠTĚDU

PŮDORYS 2PP
ULIČNÍ PARTER

1

2

6

3

3

4

5

5

5

5

5

1

2

6

voda

tramvajová zastávka

zázemí autobusového nádraží

informace

služby a obchody

schody do auly a na 1. nástupiště

3

1

4

5

POHLED OD RYBNÍČKU
POHLED OD JEŠTĚDU

PŮDORYS 2PP
ULIČNÍ PARTER

1

2928



SOUČASNÝ STAV

- LIBEREC UZAVŘEN V KOTLINCE MEZI 
HORAMI (JEŠTĚDSKÝM HŘEBENEM A 
JIZERSKÝMI HORAMI

- MĚSTO LIBEREC JE ROZDĚLENO NA 
DVĚ ČÁSTI DÁLNICI, ODŘÍZNUTÍ ČÁSTI 
LBC U JEŠTĚDU OD CENTRA, DAL-
NICE JE NEPROSTUPNOU BARIÉROU

- LIBEREC JE AGLOMERACÍ, PŮVODNÍ 
VESNICE SI ZANECHAVAJÍ VLAST-
NÍ AUTENTICITU,  POLYCENTRA S 
LOKÁLNÍMI ŽIVÝMI CENTRY

- VÝSTAVBA NA KOPCÍCH

- KOMUNIKACE V ÚDOLÍCH

- OSA STATICKÁ A OSA KLIDOVÁ NA 
KŘÍŽENÍ TĚCHTO OS SE NACHÁZÍ 
NÁDRAŽÍ

novÝ sPoJenÝ 
liberec

rozDĚlení mĚsTa na 
2 ČásTi

NÁVRH

ODSTRANĚNÍ BARIÉRY PRO PROPOJENÍ DVOU 
MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ, PŘESUNUTÍ A ELIMINACE 
BARIÉRY DÁLNICE

PODPORA ZAHUŠŤOVÁNÍ DO OHNISKA MĚSTA, 
ZASTAVENÍ ROZPÍNÁNÍ MĚSTA DO PERIFERIÍ 
A ELIMINACE ZAHUŠŤOVÁNÍ MIMO STŘED-
OHNISKO MĚSTA

PODPORA URBANNÍCH OS, HLAVNĚ OSY 
“STATICKÉ“

PODPORA POLYCENTER

PODPORA VZNIKU CENTER NA OSE “STATICKÉ“

osa Dynamická

osa sTaTická

živá cenTra

rychlosTní silnice 1.TŘíDy

Cílem návrhu je propojení dvou zcela oddělených částí 
Liberce, Nástrojem se stává nové dopravní řešení a 
prostředkem železniční nádraží, které díky svému novému 
uspořádání nabídne propojení a zrovnoprávění dvou částí 
Liberce. Řešení vytváří vznik nového dopravního uzlu a 
umožňuje harmonický rozvoj blízkého území a navrací 
železničnímu nádraží jeho původní význam “vstupní brány 
do města“ a třídě 1. máje její původní důležitost v její stra-
tegické poloze a místu živoucí veřejný charakter.
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MĚŘÍTKO 1:30 000
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hranice zatavitelného území

TĚŽIŠTĚ = UZEL NA ÚZEMÍ ŽEL. NÁDRAŽÍ
CENTRALIZACE, ZAHUŠŤOVÁNÍ, ELIMINACE BARIÉRY

HISTORICKÉ JÁDRO
DÁLNICE = BARIÉRA
ROZDĚLENÍ MĚSTA NA DVĚ POLOVINY

PŘesun TĚžiŠTĚ Do sTŘeDu

+ všechny druhy dopravy se daji přemístit, železnice nelze, je vymezena 
ideální možnosti v ohledu na přirozenou topografii oblasti
+ zahušťování a transformace středu města, ne další rozrůstání města
+ propojení bydlení + veřejných služeb

!!! Doprava jako motor urbanistických změn
návrh hledá řešení, které svojí filosofií umožní harmonický rozvoj území 
a navrátí území její původní význam “vstupní brány“ do centra města. 
kompoziční osa v rámci celého organismu města, dotvoření páteře mezi 
hlavním, dolním a horním centrem města liberce, končící až v klidové zóně 
lidových sadů. 

+ velký potenciál ve vysoké koncentraci lidí v místě dopravního uzlu
+ snaha propojit, sjednotit město
+ přesun mhD k regionální dopravě, tím nemusí regionální do-
prava dvojnásobně zajíždět do centra
+ vytvořit kvalitní věřejný prostor
+ zachování rozmanitosti
+ vytvoření vnitřního městského automobilového okruhu
+ podpora mhD tramvajové a cyklodopravy

- území nádraží je místem, kde je město rozděleno na dvě části
- území nádraží se nachází na křížení hlavních urbánních os 
- velké množství nevyužitého místa
- území  je zahlceno automobilovou dopravou

- území nádraží je místem, kde je největší bariéra ve městě (a poměrně 
velká koncentrace lidí)

co drží koncept města pohromadě mentálně: instituce, sociální infrastruk-
tura
co drží město pohromadě fyzicky: prostory a dopravní infrastruktura

+ přesun centra do geometrického centra liberce, v oučasné době odříznutá 
1/2 liberce
+ železnice je motorem pro rozvoj, na ni byl dříve vázán industriál
+ konverze

Uspořádání města má velký dopad na spotřebu energie: 
kompaktní města spotřebávají mnohem méně energie než 
rozrůstající předměstí. Růst předměstí vede k rozprostírání 
osídlení na rozsáhlá území, která byla kdysi zemědělskou 
půdou. Platí, že čím hustší je město, tím nižší je spotřeba en-
ergie na osobu- hustá města pokrývají malá území, k jejichž 
dopravní obsluze postačuje menší množství kratších tras, 
takže je možné využívat efektivní kolejovou dopravu a tím 
podstatně snižovat spotřebu energie na dopravu.
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už se zase choDí Jako kDysizánik obkliky
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DoPrava
Doprava je základním problémem úkolu. Současná struktura dopravy 
způsobuje vzájemnou izolaci dvou částí Liberce. Rychlostní komunikace se 
stala hlavním důvodem izolace. Změna dopravní struktury umožní propo-
jení dvou částí Liberce a nabídne příjemnější prostředí pro žití.  
Doprava zásadně ovlivňuje kvalitu veřejného prostoru. Motorová doprava 
snižuje kvalitu prostředí hlukem a zplodinami. Technologická vylepšení mo-
hou částečně odstranit zátěž. Čistá hybridní energie z palivových buněk 
mohou v úhrnu přinést bezpečnější, levnější, tišší a účinější automo-
bily- auta však přesto zůstanou nesmírným břemenem pro město a jeho 
obyvatele. Prostor pro chodce je často omezený, dopravní koridory jsou 
bariérami pro pohyb pěších. Vznikají tak konfliktní místa a lidé mají strach z 
pěší chůze. Hluk a nebezpečí způsobované automobily poškodily sociální 
systémy, neboť se díky nim z ulic stala místa, kde není příjemné se pot-
kávat s lidmi. Auta navíc poškozují globální ekosystém. Veměstech, kde 
osobní doprava závisí převážně na automobilech, došlo ve skutečnosti ke 
snížení mobility, proto je třeba hleda alternativu k motorizované dopravě 
uvnitř měst. Řešení dopravní krize tkví ve vyloučení osobní a nákladové do-
pravy z města.  Auta jednoznačně zlepšují mobilitu na venkově a v malých 
městech, ve velkých městech ji snižují. Síť ulic, po kterých smějí jezdit auta, 
stále trpí sníženou využitelností pro lidské aktivity. Auta zabírají obrovské 
množství místa. Každé auto požaduje několik parkovacích míst. Praxe 
rozšiřování ulic z důvodů zvyšování dopravní kapacity ponechává čím dál 
méně místa pro jiné využití, což vede k zastavování okolních venkovských 
oblastí. Následně k rozptýlení cílových míst vede k prodlužování průměrné 
délky jízd a to opětovně ke zvyšování kapacity dálnic. 
Vyloučení automobilové dopravy by značně přispělo k trvalé udržitelnosti 
měst a zároveň by z nich učinilo mnohem snesitelnější místa k žití. 
Zlepšení krize dopravy ve městach tkví v lepší nabídce hromadné dopravy. 
Nízká úroveň veřejné dopravy  ve většině měst pramení ze čtyř přepokladů, 
kterými se řídí většina dopravních podniků. Cestující musejí platit jízdné ; 
ve špičkách budou stát;nepohodlí je normální; jet autem je rychlejší než 
hromadnou dopravou. Ani jeden z těchto přepokladů není správný. Sys-
témy hromadné dopravy bez  aktu placení jízdného jsou rychlé, vztřícné, za 
zmínku stojí, že město Tallinn se může stát v roce 2013 prvním městem s 
MHD zadarmo http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/estonsko-tallinn-sa-
moze-stat-prvou-metropolou-eu-s-bezplatnou-mhd. Kapacita by měla být 
taková, aby byl spoj naplněn a zároveň si měl každý kam sednout- sys-
témy kolejové dopravy mohou tomuto požadavku vhovět bez nadměrných 
nákladů. Doba jízdy hromadnou dopravou může být kratší než jízda autem, 
pokud má veřejná doprava dostatečnou přednost, jak je tomu například v 
Curychu. 

Uvnitř města by měli mít chodci přednost před všemi ostatními druhy dopra-
vy, bez ohledu na to, jaké pohodlí to znamená pro provoz vozidel. Všichni 
otatní uživatelé ulic, včetně cyklistů, dodávek, se musejí vyhýbat pěším. 
Doprava mezi městy by měla v co největší míře využívat kolejovou 
meziměstkou dopravu. Terminály autobusů by měly být postaveny v blíz-
kosti zastávky hromadné dopravy.  Obyvatelé, kteří často cestují mimo 
město, mohou dávat přednost automobilu, který by byl rovněž zaparkován 
v blízkém napojení na dopravní uzel. Ti, kteří neřídí často, se můžou stát 
členy “spolujízdy“, či “autoklubu”, kde je vlastnictví at sdíleno, nebo si auto 
v případě pronajmout. 

+ PODPORA VEŘEJNÉ DOPRAVY
+ RESTRIKCE V OSOBNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ
+ REGUACE AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
+ HUMANIZACE ULIČNÍCH PROSTORŮ 
+ ROZVOJ CYKLISTIKY
+ PODPORA PŘÍMĚSTSKÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

LIDSKÉ MĚŘÍTKO

Jan Gehl: “Ve městě má jít o štěstí lidí, ne aut.”

Jan Gehl: Pro lidi, kteří se chtějí nyní pohybovat pěšky, je ve městě stále 
méně místa a podmínky pro pěší jsou v záplavě aut často nedůstojné. 
„Nejdůležitějším člověkem ve městě se stal řidič,“.

Množství aut ve městě je přitom podle Gehla relativní. „Každé město má 
tolik aut, kolik si jich pozve,“ říká. K snížení jejich počtu doporučuje velmi 
nepopulární krok: rušení parkovacích míst. „Když lidé nemohou zapar-
kovat, tak nepřijedou,“ vysvětluje. Na příkladu Nizozemí se totiž ukazuje, 
že ani sebevětší podpora cyklistiky sama o sobě na snížení automobilové 
dopravy ve městech nestačí.

Jan Gehl:  „Co je dobré pro lidi, je dobré i pro podnikání,“

Jan Gehl:  “Podporovat docházení či dojíždění do práce na kole znamená 
zároveň podporovat zdravý životní styl. Vyspělý svět potýká s nedostat-
kem pohybu a civilizačními chorobami. V dlouhodobém měřítku se tedy 
může ušetřit nejen na výdajích za infrastrukturu, ale i za léčebné výdaje.”

SOUČASNÁ HIERARCHIE DOPRAVY
1) osobní automobilová doprava
2) autobusová doprava
3) zelezniční doprava
4) elektrifikovaná doprava
5) cyklodoprava + chůze  

NÁVRH HIERARCHIE DOPRAVY
1) cyklodoprava + chůze
2) elektrifikovaná doprava
3) zelezniční doprava
4) autobusová
5) osobní automobilová doprava

→

železniČní náDraží

auTobusové náDraží

mhD Terminal

osa sTaTická

osa Dynamická

DoPravní uzel na sPrávném mísTĚ
zánik Terminálu Fugnerova
PŘímÝ PŘesTuP na ose
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sTŘeD mĚsTa 
PoDPoŘen koleJovou 
DoPravou

zaTížené komunikace 
veDené sTŘeDem 

mĚsTa

NÁVRH

VZNIK VNITŘNÍHO 
MĚSTSKÉHO SILNIČNÍHO 

OKRUHU NAPOJENÉHO NA 
KOLEJOVOU MHD DOPRAVU

ELIMINACE AUTOMOBILOVÉ 
DOPRAVY VE  VNITŘKU MĚSTA

PŘEMÍSTĚNÍ DÁLNICE K 
OKRAJI MĚSTA

VZNIK SÍTÍ CYKLOSTEZEK

KRÁTKÝ ČEKACÍ INTERVAL 
MHD

SOUČASNÝ STAV

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA 
INTENZIVNĚ PROJÍŽDÍ 
STŘEDEM MĚSTA

MĚSTO MÁ NĚKOLIK 
DOPRAVNÍCH UZLŮ, 

DÁLKOVÁ AUTOBUSOVÁ 
DOPRAVA PROJÍŽDÍ STŘEDEM 
MĚSTA

MINIMUM CYKLOSTEZEK

VELKÝ ČEKACÍ INTERVAL U 
AUTOBUSOVÉ MHD

NE PŘÍLIŠ VYUŽÍVANÁ 
KOLEJOVÁ DOPRAVA

železniČní DoPrava sTáTního charakTeru

železniČní DoPrava regionálního charakTeru

TramvaJová hromaDná mĚsTská DoPrava

Dálková, regionální auTobusová DoPrava

auTobusová mĚsTská hromaDná DoPrava

cyklisTická DoPrava

rychlosTní silnice 1.TŘíDy
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MĚŘÍTKO 1:30 000
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43 km SILNIC I. A III. TŘÍDY, II. téměř nejsou
60% KOMUNIKACÍ NENÍ V KVALITNÍM STAVU

R 35

14

E422

E422

13

Turnov
Praha
Hradec Králové

Proseč n. Nisou
Jablonec nad Nisou
Tanvald

Lukášov
Jablonec nad Nisou
Tanvald

Bedřichov
Jablonec nad Nisou
Tanvald

Frýdlant
Nové Město pod Smrkem
Zawidóv (P)

Hrádek nad Nisou I/35
Děčín
Žitava B178 (D)
Drážďany (D)

A 4

Weisenberg (D) 

MĚŘÍTKO 1:30 000

0 100 500 1000 1500

SILNIČNÍ DOPRAVA

komunikace místní obslužné

železniční  překladiště 
a nákladové nádraží

komunikace místní sběrné 

silnice 1. třídy

Turnov
Praha
Hradec Králové

Proseč n. Nisou
Jablonec nad Nisou
Tanvald

Lukášov
Jablonec nad Nisou
Tanvald

Bedřichov
Jablonec nad Nisou
Tanvald

Frýdlant
Nové Město pod Smrkem
Zawidóv (P)

Hrádek nad Nisou I/35
Děčín
Žitava B178 (D)
Drážďany (D)

A 4

Weisenberg (D) 

PŘEMÍSTĚNÍ SILNICE 1.TŘÍDY ZE STŘEDU MĚSTA
VZNIK VNIŘTNÍHO MĚSTSKÉHO OKRUHU
OMEZENÍ DOPRAVY VE STŘEDU MĚSTA
VZNIK RADIÁL
PODPORA VĚŘEJNÉ DOPRAVY 
- VZNIK DOPRAVNÍHO UZLU
ELIMINOVÁNÍ POČTU AUTOMOBILOVÉ OSOBNÍ 
DOPRAVY
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VYTVOŘENÍ VNITŘNÍHO MĚSTKÉHO OKRUHU
PŘEMÍSTĚNÍ NÁDRAŽÍ NA ÚZEMÍ ŽELEZNIČNÍHO NÁDRAŽÍ
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tramvaje 1.140.200 os.
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OBNOVENÍ HISTORICKÝCH LINEK¨
DOPLNĚNÍ DVOU NOVÝCH OKRUHŮ
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transformace
silnice
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nákladové nádraží

překladiště

PRŮMYSL

Dřívější především textilní 
průmysl byl závislý na vodních 
tocích – Lužické Nise, Černé Nise 
a Harcovském potoku, v jejichž 
blízkosti budoval své továrny. 

Dnešní průmysl využívá rovi-
natých luk a strání Ještedského 
hřebene a blízkosti dálnice. 
Podobným zpusobem se chovají 
obchodní a
zábavní centra. V zásadě se 
průmysl buduje ve dvou zónách 
(prum. zóna Sever, p.z. Jih).

FunkČní charakTer naPlnĚní
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analÝza mísTa a Úkolu
z regionálního mĚŘíTka
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Město je přirozeným centrem regionu. 
Má dobré spojení s blízkými krajskými městy ( Hradec Králové a Praha silničně, 
Ústí nad Labem železnicí)
Město nevyniká počtem pracovních příležitostí , kulturních akcí, nabídkou kval-
itního bydlení. 
Přitažlivá poloha mezi dvěma horskými pásy, s tím souvisí dobré napojení na 
turisticky a sportovně atraktivní okolí.
Zábavní centrum Babylon je třetí nejnavštěvovanější destinací v ČR.
Dobrá dostupnost Prahy a Mladé Boleslavi umožňuje relativně pohodlné 
dojíždění za prací.
Město je kulturní, administrativní, nákupní, zábavní, turistické regionální cen-
trum, je cílovou destinací.
Město je dobře dostupné ze všech měst v kraji, výborné napojení na Jablonec 
nad Nisou, možnost vytvoření souměstí. 

Liberec (německy Reichenberg)  leží na 50,7639 stupni severní šířky a 15, 
0653 stupni východní délky, 20 km od hranice s Německem a 15 km od polské 
hranice. Liberec je statutární město na severu Čech a sídlo Libereckého kraje. 
Má přes 100 tisíc obyvatel a je tak pátým největším českým městem (třetím 
v Čechách), ovšem spolu se sousedním Jabloncem nad Nisou a okolními 
nejbližšími obcemi vytváří aglomeraci, která má už přes 160 tisíc obyvatel. Je 
zakládajícím členem Euroregionu Nisa, od roku 2004 je i jeho hlavním městem. 
Liberec je také okresním městem a zároveň obcí s rozšířenou působností i s 
pověřeným obecním úřadem. Okres Liberec se skládá z 59 obcí, obvod obce 
s rozšířenou působností z 28 obcí. Město leží v průměrné nadmořské výšce 
372 m. n. mořem, v údolí sevřeném z východu Jizerskými horami a ze západu 
Ještědským hřbetem. Dnem Liberecké kotliny protéká od jihu na sever řeka Nisa. 
Na území Liberce je to nevelká řeka, ještě blízko svému prameni v Lučanech 
u Jablonce nad Nisou. Podél toku řeky dochází k výraznému geologickému 
zlomu a změně podloží. Pravé přítoky na území liberce utvářejí hluboká údolí, 
část nalevo od Nisy je poměrně plochá, pozvolně stoupající až k Jěštědskému 
hřbětu. Výrazná geomorfologická situace přirozeně ovlivnila vztah města s okol-
ními obcemi.  Historické trasy i hlavní tahy současné dopravy typicky procházejí 
údolími. V jižním směru proto dochází k postupnému urbánnímu srůstání s dva-
cet km vzdáleným městem Jabloncem nad Nisou. Na Jablonec dál plynule na-
vazují další obce směrem k Harrachovu. Na sever je situace obdobná, obce na 
sebe lineárně navazují podél toku Nisy. Nisa tvoří hranici Polska a Německa, po 
soutoku s Odrou tvoří tuto hranici Odra. Liberec patří k místům v ČR, které má 
nejblíže k moři, zatím ale relativní blízkosti 300 km vzdáleného pobřeží Baltu 
nijak nevyužívá. Oblasti v západním a východním směru od Liberce jsou méně 
dostupné, Jizerské hory i Ještěd doprava objíždí, na druhé straně hor jsou často 
jiné klimatické podmínky a pocitově jsou oblasti za pohořími vnímány jako vz-
dálené – cizí, odlišné. Obce za Ještědským hřebenem a za masivem Jizerských 
hor patří k chudším a zaostalejším v rámci Libereckého kraje.

Vzdálenost Liberce od Prahy je necelých 100 km. Liberečané využívají blíz-
kosti Prahy jako pracovních příležitostí a větší škály služeb a kulturního vyžití. 
Svoje okolí využívají občané Liberce zejména k odpočinku, sportu a výletům, 
nikoliv pro výdělek nebo útratu peněz . Z ostatních obcí kraje dojíždějí lidé do 
Liberce za prací, vzděláním, kulturou i nákupem. Pražané jezdí do blízkého 
okolí Liberce za odpočinkem a sportem. 

Přeshraniční vztahy s Polskem a Německem jsou nevýrazné. Občané všech tří 
států se stahují k vlastním těžištím. Výjimkou jsou německé Drážďany, kulturně 
i  konzumně atraktivní pro Čechy, Poláky i Sasy. Ambicí Liberce by mělo být 
zatraktivnění prostředí města natolik, aby nalákalo investory i turisty z regionu, z 
Prahy i ze zahraničí. Zkompaktnění regionu a přílivu nových lidí by mělo pomoci 
nové vnitrostátní i příhraniční řešení dálniční a železniční dopravy. 

Město se do roku 1939 rozprostíralo na ploše 6,2 km², což dnes představuje 
historický střed města. Po připojení 11 obcí roku 1939 se město déle rozrostlo 
o dalších 23 obcí v letech 1954, 1963, 1976, 1980 a 1986. Po roce 1989 se 
naopak čtyři obce od města oddělily. Celková rozloha města tak dnes činí 106,1 
km². Z této rozlohy tvoří 37,5 % zemědělská půda, téměř polovina jí jsou louky 
a pastviny. Dvě třetiny nezemědělské půdy tvoří půda lesní.

Liberec vznikl původně jako osada pro výběr mýtného při obchodní stezce do 
Horní Lužice. Město se od nástupu průmyslu rychle měnilo, městská centra 
migrovala, ale jeho staletá symbolika stále trvá. Výraznou historickou osu tvoří 
kostely sv. Kříže, sv. Antonína, radnice a zámek. 
Původně dominovala zemědělská osídlení, později řemeslné usedlosti, na-
konec průmyslové celky. Stavebního vývoj v 19. století určil podobu základního 
urbanistického skeletu, který se v poválečném období zformoval do kompozice 
určující dnešní prostorové uspořádání města. V době před první světovou 
válkou se stal Liberec nejvýznamnějším průmyslovým a kulturním městem v 
severních Čechách. Po druhé světové válce začal úpadek města kvůli vyhnání 
velké části jeho původních, německy mluvících obyvatel. Pro Liberec je typ-
ický polycentrický vzhled a podobně jako u jiných měst podřizování architektury 
komerčním zájmům.

HRANICE MĚSTA
Liberec nikdy neměl hradby. Tím je dán i jeho pozvolný ekoton -město prostu-
puje zelen v širším koridoru pozvolně. Zeleň (lesy a louky) se do města vkra-
juje. Tím má Liberec stále dostatek zelených ploch na okraji města. Hranice je 
široká, má velké rezervy -z hlediska krajinného. Liberecká kotlina je příznivá pro 
zadržení oblačnosti a smogu. Její reliéf je i na jejím dně zvlněný, což
v centru města vytváří velké terénní nerovnosti, kterých ale Liberec pro svůj 
vzhled príliš nevyužívá.

POZITIVA LIBERCE
+ velmi kvalitní životní prostředí
+ sportovně založené aktivní obyvatelstvo
+ potenciál rozvoje v urbanistické struktuře
+ geografická poloha na pomezí Česka, Německa a Polska
+ relativně dobrá dostupnost Prahy automobilem 
+ sídlo university

NEGATIVA LIBERCE
- urbanní dopravní problematika
- špatná orientace
- nejasnost hranic
- rozpliznutí do okolí
- málo městský chrakter
- roztříštěná chaotická urbanní struktura
- neplanovitý, živelný růst
- rozdělení města na dvě části dopravním koridorem
- nevyužívání vývalých a existujících průmyslových ploch
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vzTah ŘeŠeného Území vzhleDem k PŘirozené morFologii mĚsTa
POLOHA

Město leží v Liberecké kotlině Žitavské pánve 
mezi Ještědsko-kozákovským hřbetem a Jizer-
skými horami. Pata radnice je ve výšce 374 m 
n. m., nejvyšším bodem katastru města je vrchol 
Ještědu (1012 m n. m.), bod nejnižší se nachází 
v městské části Machnín (325 m n. m.). Městem 
protéká Lužická Nisa a její přítoky, například 
Černá Nisa a Harcovský potok, na něm leží 
Harcovská přehrada. Přirozenými vodními plo-
chami jsou rybníky: například Vesecký (tzv. Te-
ich), Kačák (Žabák) v Krásné Studánce a rybník 
Seba.

PODNEBÍ 

Podnebí města je určeno jeho polohou v mírném 
podnebném pásu, je však dále ovlivněno polohou 
v kotlině mezi dvojicí horských masivů. Protože 
jsou tyto horské hřebeny překážkou proudění 
vlhkého atlantického vzduchu, jsou ve městě 
poměrně hojné srážky. Jejich průměrný úhrn je 
803,4 mm ročně – nejdeštivějším měsícem je 
srpen s 88,4 mm, nejsušší je únor s 46,2 mm. 
Průměrná teplota vzduchu je 7,2°C, nejteplejším 
měsícem je červenec s 16,2 °C, nejchladnější 
leden, kdy je průměrná teplota −2,5 °C.

CHARAKTER

Základní krajinnou dominantou města je dnes 
na jihozápadě ještědský hřeben s vrcholem 
Ještědu a na severovýchodě hřeben Jizerských 
hor. Oba tyto masivy mají zcela odlišný chara-
kter. Svahy Ještědu jsou táhlé a pozvolné, bez 
dramatičtějšího členění. Nikdy nebyly příliš 
zastavěny. Zprvu možná proto, že skýtaly v hor-
ských podmínkách alespoň jakousi možnost 
zemědělské výroby, později snad proto, že je 
od centra oddělovala bariéra železnice. Svahy 
Jizerských hor jsou naopak členěny množstvím 
drobných vrcholků. Ty jsou většinou zastavěny. 
K výrazným prvků města patří řeka. Lužická Nisa 
se v Liberci projevuje pouze nepřímo. Občas 
se vynoří a zase rychle ztrácí, její význam je 
především v tom, že dala vzniknout hlubokému 
údolí, na jehož svazích se  Liberec rozrůstá. 
Dominantní liniový charakter na sebe ve městě 
jednoznačně převzal koridor železnice, posí-
lený dálničních průtahem. Dramatická konfigu-
race okolního terénu s velkým množstvím drob-
ných vodních toků a porostlých strání způsobila 
základní prostorovou nesourodost.
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vzTah reŠeného Území vzhleDem k hlavním urbánním sTrukTurám mĚsTa

CHARAKTER

Absence hradeb jako umělého limitu a historického 
fenoménu utváření kompaktního jádra, spolu s velkou 
ekonomickou silou některých časových období, způsobila 
zcela jedinečný a zvláštní způsob živelného rozvoje 
města. To vznikalo dle okamžité potřeby a k přísným regu-
lacím docházelo jen výjimečně. Ve chvíli ekonomické ex-
panze jako by vybuchlo a nekompromisně atakovalo kra-
jinu v okolí. Stejně jako plošná, i funkční nesourodost 
je výrazným chrakteristickým rysem celého města. 
V těsném sousedství jsou zde továrny, kostely, super-
markety, parky, bytové i rodinné domy. Všechno žije ve 
zvláštní prorůstající homogenitě. I ve zdánlivě kompakt-
ních blocích centra jsou vedle sebe vysoké výstavní domy 
i domu zcela banální s jedním nebo dvěma podlažími, 
málokterý blok je zcela uzavřen. Tato zvláštní heterogen-
ita je natolik výrazným rysem, že by bylo zásadní chybou 
pokoušet se ji popřít. Liberec nikdy neměl hradby, roz-
rostl se příliš rychle a příliš pozdě, než aby byl scho-
pen si ve svém centru utvořit pevný bod, ke kterému by 
bylo možno se vztáhnout. Liberec je exemplární případ, 
kde periferie je v centru a naopak. Městské prostory jsou 
smíchany s venkovskými nebo ryze přírodními. Město Li-
berec je místo,kde se skoro v samém centru setkává okol-
ní příroda s vytvořenou kulturou.Tím spíše je nutný citlivý 
přitom funkční systém, který obě složky sladí dohromady. 
Charakterem města je jeho rozpadlost. Čím jí spojit 
dohromady? Silný element pro sjednocení je propojení 
výrazných charakterů. Zastavit živelnost výstavby. Najít 
užitečné propojení.

TRIAXIÁLNÍ SCHÉMA URBÁNNÍ STRUKTURY

Na urbanistickou strukturu Liberce má vliv několik 
fenoménů:

• Terénní konfigurace a rozmanitost prvků přírodního a 
krajinného rámce
• Absence hradeb jako umělého limitu městské expanze
• Výrazná prostorová a funkční heterogenita zástavby 
ovlivněná živelným rozvojem města v ekonomicky silném 
období průmyslové revoluce

Hlavní městská kompoziční osa, nazývaná jako „osa kli-
dová“ nebo také „sportovně-rekreační“, je položena kolmo 
na údolí řeky Nisy a vizuálně upnuta na krajinnou domi-
nantu Ještědu. Osa vychází od sportovního areálu na úpatí 
Ještědu, protíná koridor železnice a v nejvýznamnější 
městské části zvýrazňuje spojnici „nádraží - dolní cen-
trum“. Dále prochází soustavou náměstí propojených 
dvěma hlavními pěšími ulicemi Moskevskou a Pražskou. Od 
horního centra sleduje tramvajovou linku kolem výstaviště až 
ke kulturně-společenskému centru na křižovatce dnešních 
ulic Masarykova a Vítězná, kde jsou situovány reprezenta-
tivní budovy muzea, bývalých městských lázní a Oblastní 
živnostenské komory. Následně vede kolem zoologické 
zahrady až ke konečné stanice tramvaje v Lidových sadech 
na úpatí Jizerských hor. Klidová osa spojuje části města s 
převážně obytnou funkcí a službami a je formována hlavními 
městskými prostory, soustřeďujícími většinu společenských 
aktivit.
Tato osa je ve dvou místech protnuta v kolmici dalšími 
směry, které ze schématu vytvářejí tvar dvojitého kříže. 
V místech křížení os vznikají „uzly“, které se stávají stra-
tegickými ohnisky a centry nahromadění určitých znaků 
a významů. V prvním případě je kontinuita klidové osy 
protnuta pásem silniční a železniční dopravy. Linie sledu-
jící směr železnice a rychlostní silnice je označena jako 
„dynamická osa“. Původně to byla však především řeka 
Nisa, která na svých březích koncentrovala průmysl vázaný 
na zdroj vody. Vazba na vodu sice během 20. století ztratila 
na významu, ale vznikla nová zásadní vazba na dopravní 
tepny, v tomto případě na železnici a později i na rychlostní 
komunikaci. Tato linie táhnoucí se napříč Libercem je 
místem dynamických proměn. Spojuje obě průmyslové 
zóny (Jih – Sever) a obchodní periferie. Na průniku dy-
namické a klidové osy vzniklo strategicky významné 
místo, tzv. „transferium“, tj. prostor sdružující všechny 
typy dálkové i městské dopravy. Analogie s podobnými 
situacemi v jiných městech na celém světě ukazuje, ze 
valorizace nádraží a jejich okolí patří k nejdůležitějším 
prioritám urbanistických strategií a stávají se význam-
ným prostorem v městských strukturách. 
Druhé rameno kříže bylo zformováno již v období baroka 
a bylo nazváno jako „historická osa“. Historická osa vy-
chází z prostoru dnešního soudního areálu, pokračuje 
kolem kostela Nalezení svatého Kříže přes historické pros-
tory Novoměstského (dnešního Sokolovského) náměstí, a 
přes Staroměstské (dnešní Benešovo) náměstí míří do pro-
storu libereckého zámku, Oblastní galerie (bývalé vily Jo-
hanna Liebiega mladšího) a do přilehlého parku. Objekty 
na této ose vytvářejí specifický horizont města, od konce 
19. století znásobený dominantním postavením radnice. 
Tento horizont je zřetelně patrný z historických pohlednic 
a fotografií. Vzhledem k symbolické a reprezentativní 

povaze staveb, které historická osa propojuje, se pros-
tory v horním centru města jeví z hlediska kondenzace 
smyslu jako stabilní. 
Umístění kostelů se od středověku nemění, radnice se 
přesunula pouze v rámci Staroměstského náměstí. Ve-
likostí se však jedná o nepatrnou část městské struktury 
Liberce. Demolice, které si v 80. a 90. letech vynutilo nutné 
řešení dopravní situace v okolí Šaldova náměstí a následné 
proniknutí komerčních konglomerátů do vnitřku památkové 
zóny významným způsobem narušilo měřítko tradiční struk-
tury historického města a přispělo k částečnému vytlačení a 
destrukci pólu symboliky.
Z hlediska funkcí je město nezónováno, funkce se mísí ob-
jekt od objektu. Na krajích města převládá bydlení. Struktura 
je chaotická a rozmanitá, závislá na složitém terénu a mo-
vitosti investorů. Stavělo se vždy bez výrazných urbán-
ních plánů. Z přelomu 19. a 20. století, lze najít několik 
pevnějších urbanistických struktur, především vilového 
charakteru. Absencí vetších plánu Liberec postrádá dostatek 
veřejných prostorů i parku.   
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vzTah reŠeného Území k souČasnému sTavu DoPravy

MIMO MĚSTO:
VLAKOVÁ:
• Dobré přímé spojení na Děčín a Ústí nad Labem, Žitavu, Turnov
• Špatné spojení s Prahou a Hradcem Králové
• Plánovaná částečná elektrifikace železničních sítí
euroregionu Nisa do r. 2015
AUTOMOBILOVÁ:
• Dálniční spojení s Mladou Boleslaví, Prahou.
• Plánované spojení rychlostní komunikací R35,
vedoucí přes Hradec Králové do Olomouce.
• Možnost spojení s polským Zhořelcem a napojení dopravy na ev-
ropský dálniční tah E40.
• Dálniční spoj na E40 není pro Čr prioritou a není zahrnut do do-
pravní superstrategie ministerstva (do r. 2025)

V RÁMCI MĚSTA:
MHD: 2 tramvajové linky, autobusy, vlakové i tramvajové spojení s 
Jabloncem n. N.
AUTA: Centrum je zatížené automobilovou dopravou.

Železniční doprava kopíruje automobilovou a posiluje bariéru 
odřezávající ještedský hřeben od centra města. To také podporuje 
vznik prumyslových zón jiho-západne, predevším ale zásobených 
automobilovou dopravou. ČD chystají v 5. etapě výstavbu koridoru 
Praha - Liberec (což vyžaduje tunel zhruba od Hodkovic cca 45 km 
dlouhý, ovšem spojení mezi centry obou měst zhruba za 70 min).

Liberec získal železniční spojení v roce 1859, kdy byly otevřeny tratě 
do Pardubic a německé Žitavy. Dnes vychází z města pět jednokole-
jných a neelektrizovaných železničních trati začleněných do celos-
tátní dráhy, s výjimkou tratě do Tanvaldu, která je regionální dráhou. 
Spěšné vlaky jezdí také do Drážďan a rychlíky do Ústí nad Labem.

Vyjímečností je, že České dráhy provozují kabinovou lanovou dráhu 
na Ještěd dlouhou 1188 m s převýšením 402 m, jejíž dolní stanice se 
nachází v libereckém Horním Hanychově nedaleko konečné stanice 
MHD, čili je úzce napojena na hlavní tah MHD. 

Silniční síť tvoří zejména rychlostní silnice R35 (E442), na kterou v 
Turnově navazuje silnice R10 na Prahu. Další silnice míří například 
do Jablonce (odtud do Harrachova a do Polska), Frýdlantu, německé 
Žitavy, Ústí nad Labem a Nového Boru.

Vnitřní automobilová doprava v Liberci je díky krajin-
nému zvlnění poměrně složitá v centru, z krajů města 
funguje páteřní síť sbíhající se prakticky až v centru. 
Chybí propojení okruhem mezi okraji
města. V současnosti prochází bezprostředním centrem okruh 
jednosměrných komunikací, na který ústí vetšina páteřních ulic z ok-
raje města. Nabízí se směřování dopravy na tzv. velký okruh, ten je 
ale závislý na plánovaných dvou tunelech pod centrem města (pod 
Šaldovým náměstím). 

Liberec má nevelké letiště s travnatou dráhou, používané dnes míst-
ním aeroklubem a jako základna Letecké záchranné služby.
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Jablonec nad Nisou

Turnov
Praha
Hradec Králové

Frýdlant
Nové Město pod Smrkem
Zawidóv (P)

E422
Hrádek nad Nisou
Děčín
Žitava (D)
Drážďany (D)

E422

14

E422

14

srŮsTaní s Jabloncem naD nisou
auTomobilová DoPrava

souČasná hierarchie DoPravy
1) osobní automobilová doprava
2) autobusová doprava
3) železniční doprava
4) elektrifikovaná doprava
5) chůze
6) cyklodoprava

vývoj silničního intravilánu liberce

současná intenzita automobilové dopravy

20121900 návrh
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regionální 
auTobusová 
DoPrava
Hornatý terén a atomizovaná sídelní struktura Libereckého regionu vytváří 
předpoklad pro využití spíše autobusové hromadné dopravy než železniční. 
Zároveň tomu přispívá i flexibilita víkendových spojů využívaných k rekreaci a k 
obsloužení zejména Jizerských hor bez větších nároků na dopravní infrastruk-
turu. Hlavními oblastmi regionální obsluhy je zejména Frýdlantský výběžek, 
Podještědí, Turnovsko a Jizerské hory. Za specifikum by se dalo považovat 
též Jablonecko, s návazností na Krkonoše, které je též obsluhováno železnicí. 
Význam autobusové dopravy pro obsluhu hornatých oblastní bude tedy stálý, 
protože z praktických důvodů pro obsluhu železnicí nebude možné využít.

Významným rysem je však dálková autobusová doprava, jejíž význam by s ro-
zvojem vysokorychlostních železničních koridorů, měl postupem klesat. Atrak-
tivnost Jizerských hor však bude nejspíše dále lákat takzvanou zájezdovou au-
tobusovou dopravu, která ale, dá se předpokládat, zůstane nezměněna.

Nástupiště autobusové regionální dopravy

4. Berlín, Košice, Jelenia Góra, Ukrajina, cestovní kanceláře
5. Brno, Vyškov, Hlinsko, Luhačovice, Hradec Králové
6. Náchod, Semily, Jilemnice, Vrchlabí, Trutnov
7. Česká Kamenice, Ústí nad Labem, Děčín, Nový Bor, Česká Lípa
8. Praha
9. Jablonec nad Nisou
10. Stráž pod Ralskem, Lázně Kundratice, Osečná
11. Český Dub- přes Ještěd
12. Český Dub- přes Hodkovice nad Mohelkou
13. Jičín, Turnov
14. Jihlava, Chrudim
15. Chrastava, Horní Vítkov
16. Rynoltice, Varnsdorf, Dolní Poustevna
17. Hrádek nad Nisou, Váchovice, Bílý Kostel, Zittau
18. Nové město pod Smrkem, Lázně Libverda, Frýdland, Jindřichovice pod 
Smrkem
19. Bedřichov
20. Chrastava - přes Mníšek, Fojtka, Mladá Boleslav
  
20 odpočinkových míst pro autobusy.

železniČní náDraží

auTobusové náDraží

mhD Terminal
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mhD
Liberecká městská hromadná doprava se skládá ze systému autobusových 
a tramvajových linek provozovaných Dopravním podnikem měst Liberce a 
Jablonce nad Nisou. Centrálním místem je v současné době terminál MHD 
ve Fügnerové ulici. V současné době je politikou města nepodporována. 
Je podporována především osobní automobilová doprava. Většinou se z 
časových důvodů vyplatí jít do cílové stanice pěšky s ohledem na časově 
dlouhý interval mezi spoji. 

TRAMVAJOVÁ DOPRAVA

Nejvýznamnější součást libereckého dopravního systému, tramvajová 
doprava, je provozována již přes sto let. Budování tramvajové trati schváli-
la městská rada 11. září roku 1894. Bylo to jen několik měsícu poté, co se v 
ulicích Liberce objevil první automobil barona Liebiega. V první polovině 90. let 
19. století měla tramvajové linky pouze Praha, další trať se stavěla v Teplicích. 
Liberečtí zprovoznili linku dne 25. srpna 1897, a to v úseku Nádraží - Souke-
nné náměstí - ZOO.  Na konečnou stanici v Lidových sadech se začalo jez                    
dit v listopadu téhož roku. Následovalo schválení dvou dalších tramvajových 
tratí a to: Soukenné náměstí - Rochlice  a nákladní trať - Moskevská ulice - Tex-
tilana. Stavba tramvajové linky Soukenné náměstí - Rochlice začala 3. června 
1899. 9. listopadu byl zahájen provoz i na trati Radnice - Růžodol I. 

Dnes má Liberec dvě tramvajové trati: trasu mezi Horním Hanychovem a Li-
dovými sady, tzv. městskou tramvajovou trať, stavěnou původně s rozcho-
dem 1000 mm, od roku 2005 zrekonstruovanou na standardní rozchod 1435 
mm a meziměstskou tramvajovou trať mezi Libercem a Jabloncem nad Ni-
sou.  Kdysi existující trať do Rochlice a Růžodolu byla zrušena v roce 1960.

Meziměstská tramvajová trať bude nejspíše přerozchodována jen v úseku 
z Liberce do Vratislavic a dál bude vedena po souběžné železniční trati. 
Uvažuje se o hybridních vozidlech lehké železnice (důležité: propojení přímé 
tramvaje městské a železnice meziměstské), která by v budoucnu v rámci pro-
jektu Regiotram Nisa měla spojit i další města Euroregionu Nisa, např. Žitavu, 
Jelenie Góru, Tanvald, Harrachov či Železný Brod.

Tramvajová doprava se dá pokládat za městotvorný prvek.
Městská hromadná autobusová doprava je značně závislá na stoupajícím 
zatížení městského centra, ve kterém navíc její terminál Fügnerova vytváří 
vlastní dopravní uzel, navíc pro pěší značně vzdálen od vlakového a auto-
busového nádraží.

Tramvajová doprava je kolmá na osu Liberce a spojuje podhůří jizerských hor 
(Lidové Sady) s podhůřím Ještedského hřebene (Horní Hanychov). Tramvajová 
doprava má tradici již od přelomu 19. a 20. století, rozsah dle plánu nebyl ješte 
naplněn, ale již se opět město snaží o rozšírení tramvajové dopravy ve směru 
do Rochlic. V Liberci se dále nabízí dopravní napojení na sít euroregionu Nisa 
(Harrachov – Tanvald – Jablonec –Liberec – Hrádek – Zittau)

Linka 2 (v pracovní dny do 20 hodin): LIDOVÉ SADY - Léčebný ústav - Bo-
tanická-ZOO - Muzeum-výstaviště - Průmyslová škola - 5. května - Šaldovo 
náměstí - Fügnerova - Soukenné náměstí - Rybníček - Nádraží - Viadukt - 
Krkonošská - Staré pekárny - Vápenka - Janův Důl - Kubelíkova - DOLNÍ HAN-
YCHOV

Linka 3: LIDOVÉ SADY - Léčebný ústav - Botanická-ZOO - Muzeum-výstaviště 
- Průmyslová škola - 5. května - Šaldovo náměstí - Fügnerova - Soukenné 
náměstí - Rybníček - Nádraží - Viadukt - Krkonošská - Staré pekárny - Vápenka 
- Janův Důl - Kubelíkova - Dolní Hanychov - Malodoubská - Hanychov kostel - 
Spáleniště - HORNÍ HANYCHOV

Linka 5 (ve špičce pracovních dnů, v sobotu ráno a vpodvečer, v neděli ráno a 
dopoledne a celotýdenně večer): (VIADUKT - Nádraží -) RYBNÍČEK - Soukenné 
náměstí - Fügnerova - Mlýnská - Textilana - U lomu - Nová Ruda - Ústav sociální 
péče - Pivovar (T) - Lékárna - Vratislavice kostel - VRATISLAVICE VÝHYBNA

Linka 11: VIADUKT - Nádraží - Rybníček - Soukenné náměstí - Fügnerova - 
Mlýnská - Textilana - U lomu - Nová Ruda - Ústav sociální péče - Pivovar (T) 
- Lékárna - Vratislavice kostel - Vratislavice výhybna - Kyselka - Proseč, škola - 
Proseč, pošta  - Proseč, výhybna  - Nový Svět  - Zelené údolí - Měnírna - Brandl 
- Liberecká - JABLONEC NAD NISOU

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Od roku 1927 jsou provozovány také městské autobusové linky, jejich větší roz-
voj nastal ale až po válce a zejména pak v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Linka 12: Broumovská / (Pekárny -) Zelené údolí - Horní Kopečná - Fügnerova 
- Růžodol I - Pavlovice Letná

Linka 13: Doubí sídliště - Rochlice - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Kateřinky 
LS (- Kateřinky UŠ)

Linka 14: Fügnerova - Tržní náměstí - Ruprechtice sídliště (- Pavlovice stadion 
- Globus)

Linka 15: Fügnerova - Poliklinika - Harcov kostel (- Harcov myslivna (- Lukášov))

Linka 16:Fügnerova - Františkov sídliště - Ostašov (- Machnín železniční zas-
távka (- Hamrštejn (- Novina (- Křižanské sedlo))))

Linka 18: Fügnerova - Tržní náměstí - U pramenů (- Blanická (- Kateřinky (- 
Rudolfov)))

Linka 19: Fügnerova - Poliklinika - Lesní správa - Harcov střelnice (- Rudolfov)

Linka 20: Fügnerova - Rochlice - Doubská - Pilínkov (- Šimonovice)

Linka 21: Fügnerova - Králův Háj

Linka 22: ((Kunratice Mšenská -) Kunratická sídliště -) Fügnerova (- Františkov 
sídliště - Americká (- Hypernova / Průmyslová zóna jih))

Linka 23: (Pekárny -) Zelené údolí - Horní Kopečná - Fügnerova - Růžodol I - 
Stráž nad Nisou

Linka 24: Doubí sídliště - Rochlice - Fügnerova - Pavlovice křižovatka (- 
Radčice)

Linka 25: Broumovská - Sametová - Fügnerova - Tržní náměstí - Ruprechtice 
náměstí

Linka 26: Doubí sídliště - Rochlice - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná 
Studánka (- Stráž nad Nisou)

Linka 28: Fügnerova - Růžodol I - Stráž nad Nisou, Oblouková - Pavlovice 
křižovatka - Radčice

Linka 29: Fügnerova - Poliklinika - Hrubínova - Kunratická sídliště

Linka 30: Fügnerova - Nádraží - Růžodol I - Stráž nad Nisou

Linka 31: (Šaldovo náměstí -) Fügnerova - Garáže ČSAD - České 
mládeže / Banskobystrická / Průmyslová zóna jih

Linka 33: Kunratická sídliště - Dobiášova - Rochlice - Garáže ČSAD 
- Průmyslová zóna jih

Linka 34: Fügnerova - Tržní náměstí - Ruprechtice sídliště - Růžodol 
I - Nádraží - Garáže ČSAD - Průmyslová zóna jih

Linka 35: Fügnerova - Poliklinika - Sametová - Rochlice - Hyper-
nova (- Průmyslová zóna jih)

Linka 36: Fügnerova - Jungmannova - Zimní stadion

Linka 37:  (Františkov sídliště -) Fügnerova - Pilínkov

Dále fungují školní linky a noční linky. 
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analÝza mísTa a Úkolu
z mĚŘíTka subJekTu
ŽELEZNIČNÍ NÁDRAŽÍ

Liberec jako cílová železniční stanice Pardubicko-liberecké dráhy, 
která byla uvedena do provozu dne 1. května 1859, vnímal svou 
první trať i nádraží velmi odpovědně. Snaha města spolu s železniční 
společností (Jihoseveroněmecká spojovací dráha – SNDVB) vedla 
k projektu honosné reprezentativní budovy, která by demonstrovala 
sílu i vliv tehdy druhého největšího města v Čechách. Složitější část 
projektu spočívala v umístění samotné budovy a zaústění kolejo-
vého tělesa budovaných tratí. Již od počátku byl záměr budovat 
nádraží jako průjezdné pro dvě tratě, a to Pardubicko-libereckou a 
Žitavsko-libereckou, která byla rovněž zprovozněna v roce 1859. Obě 
železniční společnosti měly rozdílné představy a samotné město pro-
sazovalo umístění na svých pozemcích na Keilově vrchu co nejblíže k 
centru města. Naopak saská železniční správa požadovala umístění 
v místě zvaném Na Jeřábu. Nakonec byla v roce 1855 vídeňským 
Ministerstvem obchodu ustavena komise vedená inženýrem Karlem 
Keisslerem, která doporučila místo Na Jeřábu. Po dalších vleklých 
jednáních, kdy město stále prosazovalo umístění nádraží na Keilově 
vrchu a dokonce uvažovalo o vybudování dvou nádraží samostatně 
pro každou trať, došlo ke konečnému rozhodnutí. Rakouské Min-
isterstvo obchodu v únoru 1857 rozhodlo o umístění nádraží pro 
obě dráhy v místě Na Jeřábu. Město Liberec neprosadilo své zájmy, 
ale na druhé straně dostalo záruky vybudování vhodné silnice k 
nádraží.
Samotná výstavba, která předpokládala terénní úpravy v délce 1 200 
metrů, si vyžádala náklady téměř 48 000 tolarů tehdejší měny. Na 
nákladech se dle smlouvy měly podílet obě železniční společnosti, 
které měly v budově rozdělené prostory. Projekt celého železničního 
uzlu, kam patřila výpravní budova, vodárna, výtopna, dílny, slévárna, 
skladiště a další zařízení, zpracovala projekční kancelář vedená ins-
pektorem Janem Schebkem. Výpravní budovu vyprojektoval inženýr 
František Riesmann jako 92 metrů.
Projekt stavebního ředitelství Rakouské severozápadní dráhy 
realizovala liberecká firma Ernst Schäfer a spol. v letech 1905–
1906. Podoba budovy po této přestavbě de facto zůstala zacho-
vána dodnes. Mimochodem stejný stavitel vyprojektoval i původní 
horský hotel na Ještědu, jenž byl otevřen v lednu roku 1907. Při 
této nejrozsáhlejší přestavbě celého nádraží byla vybudována tzv. 
Ostrovní budova v novobarokním slohu. Zde byly čekárny, přestupní 
pokladny, telefonní, telegrafní a dopravní kanceláře, restaurační sál 
a služební místnosti a tuto budovu uprostřed kolejiště spojovaly dva 
podchody.
Záměr vybudovat pod drážním tělesem tunel spojující západně 
položené čtvrti s centrem města nevyšel, byla však vybudována 
alespoň ocelová lávka pro pěší.

Liberecké nadraží je linearní záležitost kopirující dálnici, je tady možnost 
bezprostředního přístupu na dálnici. Je to rozhraní.

Pro rozvoj libereckého průmyslu měla snad ještě velký význam stavba 
železnice. Roku 1859 byla zprovozněna trať z Turnova do Žitavy, čímž 
město získalo přímé spojení s Vídní a Německem, roku 1865 i s Pra-
hou (přes Turnov) a roku 1875 s Frýdlantem, Zavidovem a Zhořelcem. 
Roku 1888 pak přibylo spojení s Jabloncem nad NIsou a roku 1900 
s Mimoní, Českou Lípou a Litoměřicemi. Liberec se tak stal jedním 
z nejvýznamnějších železničních uzlů v severních Čechách. Nádraží 
bylo situováno poměrně daleko na jihozápad od města, s nímž bylo 
od počátku spojeno přímou trasou staré cesty od Hanychova a Janova 
Dolu (Jánská ulice, nyní 1.máje), vedenou mezi nádražím a mostem 
přes Lužickou Nisu po nezastavěné území. To umožnilo rozšíření ces-
ty na širokou komunikaci (”nádražní ” ulici), kolem níž začaly vzápětí 
vyrůstat jednotlivé činžovní domy. Nejstarší trať byla vedena od jihozá-
padu zhlaví nádraží v přímé linii k severozápadu a teprve u Stráže 
nad Nisou se směry větvily na Žitavu a Frýdlant. Všechny ostatní tratě 
byly společně zaústěny složitým systémem oblouků a nadjezdů v pro-
storu mezi Horním Růžodolem a Rochlicemi, mimo osídlené území. 
Železnice tedy do budoucna nepředstavovala obtížnou ubranistickou 
překážku růstu aglomerace. Rozlehlé kolejiště nádraží pouze přerušilo 
trasu stávající cesty k úpatí Ještědu a zkomplikovalo budoucí vazbu 
jádra aglomerace s její podještědskou částí, která byla trvale omezena 
na jediné spojení přeložkou hanychovské silnice podjezdem u severo-
západního zhlaví nádraží, dostupným z vnitřního města buď kolem 
nádražní budovy (ulice 1.máje-Žitavská), nebo ve 2. polovině 20.století 
zaniklou linií ulic Orlí a Františkovské, kudy v letech 1912-21 jezdívala 
jednosměrně i tramvaj k viaduktu. Problémy později nastaly i ve vlastní 
podještědské části aglomerace, neboť českolipská trať z roku 1900 s 
poměrně velkým nádražím v Horním Růžodole oddělila Horní Růžodol 
od Janova Dolu.
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TŘÍDA 1.MÁJE

Přímá komunikace k nádraží vznikla na původní cestě do Františkova po vystavění nádražní budovy roku 1859. Ta se 
samozřejmě stala branou do města a procházela četnými úpravami, z nichž nejrozsáhlejší je spojena s koncem roku 
1906, kdy se očekával příval návštěvníků Výstavy českých Němců. V té době již byla Nádražní ulice lemována po obou 
stranách domy, postavenými většinou v poslední čtvrtině 19. století v historizujících stylech. Vedle nejrůznějších obchodů v 
nich návštěvník Liberce nalezl také pohoštění a ubytování. 
Od nádraží se ulicí 1.Máje otevírá panorama, s dominantami radnice a kostela Sv. Antonína. 
Dříve se Nádražní třída zúžovala před mostem směrem k Nise.

Třída 1. máje je jednou z hlavních přístupových radiál do centra města, spojující nádraží ČD, ČSAD a jižní část centra. V 
současné době je oslaben význam třídy jako obchodní ulice. Třída 1. máje se svým okolím je součástí městského centra, 
vede tudy hlavní pěší tah, tramvaj MHD, dopravní obsluha a trasy technické infrastruktury. Význam tohoto prostoru, jako 
exponovaného městského území, je nesporný. Třída 1. máje má v organismu města funkci jedné z hlavních provozních a 
kompozičních os, celkové převýšení je 25metrů, nejnižší bod leží u mostu přes Nisu (350.70 m.n.m.) a nejvyšší u nádraží 
ČD (375 m.n.m.).  Je zde fixována řada důležitých institucí, obchody a službym vede zde trasa městské hromadné dopravy, 
komunikace I/35 a I/13, která mimoúrovňovým tunelem protíná řešené území. 

Současná zástavba  a okolí třídy 1. máje se odlišuje od ostatní stavající zástavby městského centra. Severní stranu vymezuje 
území s věžovými domy sídliště “Pod nádražím“, východní okraj území uzavírá křižovatka Na rybníčku s parkem a řekou Ni-
sou. Jižní stranu lemují budovy Pozemních staveb Liberec, hotel Imperiál, Domu energetiků a hotelu Terminus.  Přednádražní 
prostor uzavírá třídu 1. máje ze západu, prostor je ohraničen budovami ČD, Skloexportu a průtahem silnice I/35. 
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PoDzemí
Liberec se v padesátých letech 19. století rozkládal naúzemí, které dnes chápeme 
vesměs jako jeho centrum. Všech pět tehdejších libereckých čtvrtí mělo jasné okraje 
lemované loukami a poli. Nádraží vzrůstalo na místě, kde do té doby stálo jen několik 
domů, na zelené louce.
Přes pozemky budoucího nádraží vedlo několik stezek a cesty spojující Liberec  s 
Františkovem, Janovým Dolem a Horním Růžodolem. Se stavbou nádraží se musely 
vytvořit nové komunikace, jako například třida 1. máje, dříve Bahnhofstrasse, a nádraží 
dalo vyniknout i dolnímu průmyslovému centru kolem dnešních ulic Tatranská a 
U Nisy, kde ještě roku 1859 stála osamocená stavba plynárny. 
Jako tomu bývá i dnes, přitáhla dopravní stavba “investory” a do konce 19. století 
se prostor okolo nádraží zcela zaplnil zástavbou. Stejná situace nastala i na straně 
nádraží obracené k Františkovu a Hornímu Růžodolu. Pod nádražním náspem rostly 
průmyslové podniky a stará cesta do Hanychova prakticky zanikla (místo ní se 
vybudovala dnešní Hanychovská ulice). Reliktem staré cesty je dnešní ulice Ce-
chovní.
Nádraží sice oddělilo obce pod Ještedem od Liberce, ale situace se zdála být únosná.  
Problémy se vynořily až o něco později, a jejich prvním řešením byl nikoliv tunel, nýbrž 
jeho pravý opak - nadchod. Lávka nad nádražím sloužila až do začátku 90. let 20. 
století.
Nádraží vytvořilo jakousy přehradu omezující rozvoj Liberce, ale zároveň silně 
přitahovalo jak bytovou, tak i průmyslovou výstavbu. 

 

podchod směrem k ulici Cechovmí a Husitská. Po 110 letech od prvního návruhu pro-
pojení se konečně otevřela cesta pod nádražím pro pěší.

Pod halvní budovou nádraží se nachází rozsáhlý systém složený z podchodů, tunelů, 
protileteckých krytů, výtahových šachet, malých kolektorů a dalších podzemních 
prostor. 
Nádražní sklepy byly vytvořeny již se stavbou nádraží. Šlo o velké sklepní prostory, 
jejichž vznik umožnil fakt, že souběžně budované nádraží stálo z části na umělém 
náspu. Páteřní chodba systému sklepů, skladů a jiných prostor vede téměř středem a 
podélně s nádražím. Přístupná je přes malý, dodnes funkční protiletecký kryt nebo z 
jednoho z podchodů. 
Vedle současně využívaného příjezdového a odjezdového tunelu existuje ještě 
severní technologický podchod sloužící pro přesun zavazadel na jednotlivá 
nástupiště, a dnes již nepouživaný poštovní podchod, položený nejjižněji. Tyto tunely 
spolu s protileteckými kryty tvoří jeden z nejrozsáhlejších podzemních systémů 
města. V roce 1945 byl zde vybudován protiletecký kryt. 

  

Paradoxní situaci měl řešit právě tunel a první úvahy o jeho vybudování pod nádražím 
se obejvily již v 80. letech 19. stol.
Myšlenku protažení podchodů pod nádražím se zčásti podařilo realizovat až v roce 
2008, kdy byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce podchodu a prodloužila příjezdový 

250M

500M

750M

SILNICE 1. TŘÍD
KOMUNIKACE OBSLUŽNÉ HLAVNÍ
KOMUNIKACE SPOJOVACÍ
KOMUNIKACE OBSLUŽNÉ PŘÍSTUPOVÉ
KOMUNIKACE OSTATNÍ
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
REGIONÁLNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
MHD - TRAMVAJE
MHD - AUTOBUSY
CYKLISTÉ
DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI

1 : 5 000

8988



BOSNA A
HERZEGOVINA

CHORVATSKO

RUMUNSKO

MAĎARSKO

SLOVENSKÁ REP.

ČESKÁ REPUBLIKA

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO

ITÁLIE

NĚMECKO
BELGIE

HOLANDSKO

LUCEMBURSKO

DÁNSKO

POLSKO

RUSKO

SRBSKO

50 km 100 km 200 km 300 km 500 km
LIBEREC

ODRA

NISA

analÝza mísTa a Úkolu
z globálního mĚŘíTka

V terminálu se také z velké části realizují přestupy na:
- regionální a jiné železniční spoje
- městské a příměstské spoje (S-Bahn)
- podzemní dráhy
- tramvaje a jiné spoje MHD

Areály hlavních nádraží tak posilují svoji roli jak v dopravní obsluze města, resp. 
jeho jádra (jehož významná část je často přímo v pěší dostupnosti), tak jsou gen-
erátorem rozvoje nových aktivit ve svém okolí.

Největší objemy dopravy představují 
příměstské a regionální vazby.
Za ideální lze považovat polohu hlavního nádraží mezi historickým jádrem 
a rozvojovou oblastí širšího centra. Jsou to např. města: Dortmund, Duisburg, 
Essen, Ulm, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, Mainz, Nürnberg, Saarbrück-
en, Strasbourg.
Na nádraží často navazují významné veřejné prostory (náměstí, parky).
Výjimečně procházejí prostorem před nádražím významné automobilové komu-
nikace – Lyon (A6), Duisburg (A59), Praha (SJM). V Essenu je trasa A40 vedena 
v tunelu za nádražím.
Ve vzdálenosti do 1 000 m od hlavního nádraží leží v podstatě celé historické 
jádro středoevropských měst Bern, Bochum, Bonn, Brno, Dortmund, Duis-
burg, Essen, Gdansk, Hannover, Köln, Leipzig, Ulm a Zürich.

Co je to nádraží?
První a poslední městský prostor-architektura, s kterou jsme v přímém kontaktu 
při cestování
Nádraží nebyla stavěna jen jako dopravní uzly, ale především jako přirozené 
středobody měst, místa setkávání a uzly společenského dění.

Nádraží se stalo také místem kumulace velkého počtu lidí, kteří si mohli zpříjemnit 
čekání různými službami, které tato budova poskytovala. Nádraží byly po cen-
tru města dalším živým místem. V současnosti, kdy se daleko více rozmáhá in-
dividuální automobilová přeprava, nastává zdánlivý dočasný úpadek hromadné 
dopravy. Zejména na delší vzdálenost má však tento druh cestování velkou 
budoucnost. Zároveň jako jediné perspektivní se zdá integrování různých 
druhů dopravy a jejich vzájemná kombinace. U nás ale zatím dochází spíše k 
integraci tarifů dopravy než samotné dopravy a její zázemí.
Při záměru a projektování těchto staveb byl vždy kladen důraz na vhodnost 
přirozeného terénu, aby nejlépe vyhovoval požadavkům nejen ekonomickým, ale 
především technologickým. I proto dnes vnímáme tratě a další železniční stavby 
jako logickou součást zástavby a v neposlední řadě i krajinotvorby. Hovoříme-li o 
umístění budov nádraží, pak byl tento základní požadavek mnohdy ovlivněn řadou 
faktorů, které rozdílnými požadavky komplikovaly realizaci. I stavba libereckého 
nádraží a jeho umístění měla podobný osud a prošla celkem složitým vývojem.

ZDŮVODNĚNÍ PROČ JE DŮLEŽITÉ VŠECHNY DRUHY DOPRAVY CENTRALIZOVAT
- dobrá přestupnost
- blízkost, snadnější orientace

ZDŮVODNĚNÍ PROČ PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE MÍSTO NÁDRAŽÍ MÁ POTENCIÁL K ROZ-
VOJI A REGENERACI

Potenciál je tam kde se kumulují lidé.
(PŘÍKLADY MĚST, KTERÁ MĚLA HISTORICKÉ JÁDRO, KDE V SOUČASÉ DOBĚ NENÍ 
DALŠÍ PROSTOR K VÝVOJI MĚSTSKÉ STRUKTURY (HISTORICKÁ JÁDRA SLOUŽÍ 
JAKO PAMÁTNÍKY SVÉ DOBY) A PO VYBUDOVÁNÍ ŽELEZNICE (VŽDY VZNIKALY NA 
PERIFERII MĚSTA, PROTOŽE DŘÍVE PARNÍ LOKOMOTIVY ZNEČIŠŤOVALY ÚZEMÍ A 
PRŮMYSL A INDUSTRIÁL BYL  V TÉTO ZAVISLOSTI TAKÉ NA PERIFERII) MĚSTA ROST-
LA, VTÁHLA DO SEBE ÚZEMÍ ŽELEZNIČNÍHO NÁDRAŽÍ, V SOUŠASNÉ DOBĚ FUN-
GUJE JAKO SOUČASNÉ ŽIVOUCÍ CENTRUM OKOLÍ ŽELEZNIČÍHO NÁDRAŽÍ)

MÍSTO:
V evropském měřítku město ničím nevyniká, 
známý vysílačem Ještěd, 
funguje jako centrum euroregionu Nisa

CENTRUM:

Centrem se stávají místa, kterým dáváme větší význam než okolnímu 
prostředí. Ať už je to z různých důvodů: symbolických, dopravních, charakte-
ru prostředí, strategických, obrany, morfologie atd. Slovo centrum přiřkneme 
místu, od kterého také očekáváme nějakou aktivitu. Všechna centra jsou 
‚místa akce‘: místa kde jsou prováděny specifické aktivity nebo místa so-
ciální interakce stejně jako je domov místem interakce příbuzných a přátel. 
To, že se na určitém místě něco odehrává znamená, že tento prostor je 
naplněn a aktualizován nějakým dějem. To na pozadí jasně definovaného 
pozadí vytváří možnost jasného ukotvení v daném čase a prostoru. Právě 
toto potřebujeme a vyhledáváme. Jinak jsme zranitelní a snadno ovladatelní.
Typickou vlastností centra je pak určitá koncentrace.
Základní architektonickou vlastností jsou jasně definované hranice, které 
zajišťují jak fyzickou, tak psychickou ochranu. 
Centrum se spíše dá chápat jako mentální pojem a prostor nabitý životem. 
Centra jsou dynamická. Poloha center se v čase mění. Při transformaci 
center docházelo k posunům jak jejich lokalit, tak i jejích náplní – významů.
Vyložit je to možné na příkladu Liberce, kdy s jeho vývojem se přesouvá i 
poloha jeho centra. Na počátku to byl brod přes Harcovský potok, pak 
Benešovo náměstí, pak Sokolovské náměstí, pak Náměstí Českých 
Bratří, pak Tržní náměstí a nakonec se stalo centrem přestupní nádraží 
Fugnerova, na které následně navázalo obchodní centrum My. To dokre-
sluje aktuální problematiku, kdy se veřejné prostory privatizují, veřejným 
prostorem už  není ulice nebo náměstí, ale nákupní centrum. Zajímavé je 
si povšimnout, že tato centra pracují s původními významy a jsou si toho 
vědoma: to dokresluje používání názvů jako Plaza (náměstí) nebo Fo-
rum (trh). Je zajímavé, že na záměnu místa pro obchod = forum a mís-
ta ke sdružování lidí (zejména politického – demonstrace apod.)= agora 
upozorňoval již Aristoteles  ve spisu Politika.

UZLY:
Uzly. Nazýváme tak body a strategická místa ve městě, do nichž pozoro-
vatel může vstupovat. Jsou to intenzivní ohniska, v nichž a mezi nimiž se 
pohybujeme. Mohou je tvořit hlavně křižovatky, místa přestupů, křížení nebo 
prosté sbíhání cest či moment, kdy se jedna struktura mění v druhou. Uzly 
také mohou být jednoduše místem, které nabylo na významu kvůli kon-
centraci nějaké funkce nebo fyzických vlastností. Jako příklad poslouží 
„oblíbený lokál“ nebo uzavřené náměstí. Mnoho uzlů spojuje v sobě 
dohromady obě vlastnosti- jsou místy křížení i koncentrace. S uzlovými body 
se setkáváme skoro v každém obrazu města a v jistých případech se mo-
hou stát i jejich hlavním rysem. Uzlem dokonce může být i celý střed města, 
je-li ovšem město pojímáno v dostatečně velkém kontextu. Posuzujeme-li 
prostředí na národní a nadnárodní úrovni, pak se stane uzlem třeba i celé 
město.

ŽELEZNICE:
Železnice vstoupila do měst v 19. století, v Liberci vzniklo železniční spojení 
v roce 1859, kdy byly otevřeny tratě do Pardubic a německé Žitavy. Obecně 
v řadě velkých měst končily jednotlivé tratě ve vlastních nádražích, které 
byly většinou následně propojeny. Tyto areály se vyznačují velmi dobrou 
polohou ve vztahu k centrální části velkých měst. V souvislosti s rozvojem 
vysokorychlostních spojení v dálkové osobní železniční dopravě dochází k 
proměnám významu hlavních nádraží velkých měst.

LOKALITA: 
50°45’41.226”N, 15°2’47.982”E
Evropa, Česká Republika

ŠirŠí vzTahy
euroregion neisse-nisa-nysa
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zürich
Koncové nádraží (S-Bahn vedena průjezdem v tunelech) leží na severním 
okraji centra města nad řekou Stihl. V pěší dostupnosti je prakticky celé 
historické centrum, rozkládající se na obou březích řeky Limmat vytékající 
z Zürichsee. Areál vysokých škol je vzdálený 450 m.
Vysokorychlostní spojení ve směrech Basel, Bern, Milano, München, Stutt-
gart.

bern
Nádraží bezprostředně přiléhá k západnímu okraji centra. Na Bahnhofplatz 
začíná západovýchodní osa historického jádra, končící na východě Nydegg-
brücke. „Podzemní“ nádraží je v prostoru centra v oblouku.

strassbourg
Významné centrum evropských institucí, leží na západovýchodní vysokorychlostní 
trati Paris – Strasbourg – Karlsruhe – Stuttgart – München – Wien (TGV, ICE).
Nádraží leží na západním obvodě centra, s kterým je spojeno ul. R. du Maire Kuss, 
navazující na Grand Rue. Před nádražím (bylo zásadně přestavěno) je náměstí 
Place de la Garé s podzemním parkovištěm. Jižně nádraží (500 m) nové muzeum 
moderního umění.
Jsou z něj též vedeny regionální spoje a IC/EC spoje na Mulhouse – Basel.

Dresden
Nádraží ukončuje severojižní osu centra tvořenou ulicemi Pragerstr. 
a Schlossstr. končící na břehu Labe (Schlossplatz). V prostoru nádraží 
(Wienerplatz) realizováno nové obchodně administrativní centrum.Areál 
techniky je vzdálen cca 400 m.ICE spojení Leipzig, Berlín.

Duisburg
Nejvýznamnější říční přístav na Rýnu i v Evropě.
Nádraží leží na východním obvodě centra, od kterého je odděleno zapuštěnou 
trasou dálnice A59. Pěší osa Königstr. končí u hlavního nádraží.
Na severním obvodě pěšího centra jsou významné kulturní a správní budovy.
ICE spojení do směrů Amsterdam, Dortmund – Hannover, Düsseldorf – Köln. 
Nádražím prochází linky S-Bahn a U-Bahn.

saarbrücken
Nádraží leží severozápadně centra města ve vzdálenosti cca 1 000 m od náměstí St. 
Johanner Markt, spojení pěší ul. Bahnhofstr.
Jižně nádraží správní budovy, kongresová hala a muzea.
ICE (TGV) spojení do směrů Metz – Paris a Mannheim – Frankfurt/M.
Aglomerační železniční doprava není provozována v systému S-Bahn.
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liberec
-vztah k historickému jádru
-dopopsat

vzdálenost hl. nádraží od středu historického centra

 

 tis. spojovací trasy 

vzdálenost hl. 
nádraží od 

sta 
v m 

 systémy 
MHD 

Brno 373 515  500 Nám. Svobody T, B 

ice 98 180  900 ara II. B 

Olomouc 103 290 Masaryk  2 100  T, B 

Ostrava 315 640  2 400 Masarykovo nám. T, B 

Pardubice 91 320 Palackého –
Míru 1 700 Perštýnské nám. B 

 165 280 Sirková – Pražská 1 000 Nám. Republiky T, B 

Praha 1 164 1 390 
Jeruzalémská – 
Senovážná – 
Celetná 

600 
1 100 

Nám. Republiky 
 M, T, B 

Ústí n. L. 95 340 – 
 300  B 

 

Pardubice
Nádraží leží na západním obvodě širšího centra, spojení nádraží s centrem ulicí 
Palackého, vzdálenost Masarykova náměstí, z něhož vzniká dostavbou hlavní 
městské centrum, je cca 1,0 km. Rozsáhlé rozvojové plochy jsou jak na severu, tak 
na jihu nádraží, problémem je jejich propojení.

České budějovice
Spojnicí s historickým jádrem Lannova třída, která má charakter pěší 
zóny, která pokračuje na náměstí Přemysla Otakara II. Kanovnickou ulicí. 
V bezprostřední blízkosti vlakového nádraží se nachází autobusové nádraží, 
které je nově umístěno na střeše polyfunkčního objektu.

Plzeň
Nádraží leží na jihovýchodním obvodě širšího centra, spojení s centrem ulicí 
Americkou, která v pokračování ulicí Tylovou jižně tanguje historické jádro. 
Severně navazující území (směrem k Prazdroji) poskytuje významné rozvo-
jové plochy pro obchodně administrativní funkce.

Koncem 19. století byl pro město Liberec dobou, kdy se věřilo v pok-
rok, v průmysl a budoucnost. Investovalo se do rozvoje silnic, stavěly 
se výstavné budovy, jako například radnice, divadlo, muzeum, a s 
tím zároveň rostlo sebevědomí města. Už v roce 1854 založily pod-
nikatelé Johann Liebeg, Vojtěch Lanna a bratři Kleinové přípravný 
komitét pro výstavbu železnice. Návrh trati byl jasný: Pardubice- 
Liberec. Trať vznikla na velkém náspu v místě zvaném Na Jeřábu. 

ŽELEZNICE JE:
- rozvojová
- pokroková
- technická
- ekologická
- má svébytnou estetiku
- má topografickou logiku
- je prvním vstupem do města
- 40x bezpečnější než jízda autem
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