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PoDěkování sLovy 
skuPIny Buty:

váM  vŠeM Já DěkuJI!

ZákLaDní úDaJe

díky bohu

taky rodičům, svojí ženě a dětem

klukům z kapely, lidem z firmy

ale hlavně sponzorům!

dále osvětlovačům, zvukařům

a všem lidem, kteří se podíleli na tomto ocenění

děkuji vám

děkuji i vám, kteří jste to nečekali

vidíte? i vám děkuji

ptáte se, proč vám děkuji, když se vůbec neznáme?

klidně se ptejte

ale v tu dobu už jsem dávno mezi novináři

a sděluji jim svoje pocity

chci se o ně se všemi podělit

jsou krásné a dělitelné

jsou dělitelné na několik druhů pocitů

jestli chceš, tak pojď jsi tu!
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Chrastava je součástí euroregionu nisa, který zahrnuje města německá, polská 
a česká. Jednotlivá města jsou propojena především železniční tratí, ale typic-
ká je pro ně i krásná krajina a jistá zapomenutost ve vztahu ke zbytku státu. 

Jde o oblast trojzemí. euroregion je dobrovolným zájmovým sdružením obcí 
a okresů trojmezí Čech, německa a Polska, byl založen za účelem podpory 
rozvoje těchto oblastí formou vzájemné, přeshraniční spolupráce. od roku 

2004 má toto sdružení sídlo v nejvýznamnějším městě euroregionu, v Liberci.

souMěstí
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LIBereC

Chrastava

staré PavLovICe (sateLIt)

vzdálenost 3,5 km
doba jízdy 6 minut

bus č. 14 (počet spojů)
všední dny 38 x
so 18 x
ne 19 x

všední den 163 x
so 57 x
ne 58 x 

vzdálenost 9,5 km
doba jízdy 10 minut

?

sateLIt 
(okraJ LIBerCe)

DostuPnost
Centra LIBerCe:

Chrastava

Chrastava versus 
sateLIt

vs.

kDe BuDeMe ByDLet
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veřejné
prostory

možnosti 
sportu

cena bytu
služby, kultura

zdravotní 
péčevzdělání okolí

sateLItChrastava

Chrastava versus 
sateLIt

vs.
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sateLItChrastava

pole

2 990 000,- /86 m2

_

_

řeky, les, louky

1 200 000,- / 82m2

v Chrastavě je 2309 bytů, z toho 2122 obydlených. Z ne-
obydlených bytů asi 15 % slouží k rekreaci. Z obydlených 
se zhruba polovina nachází v rodinných domech a polovi-
na v bytových domech. v osobním vlastnictví jsou pouze 
3,5 % bytů, ale dalších 39 % je ve vlastních domech. 
Přibližně 21 % bytů je družstevních a nájemní bytový fond 
tvoří 28 % obydlených bytů. 

restaurace, kavárna, cukrárna, vinárna, kino, městská knihovna, kul-
turní a informační středisko s veřejným přístupem na internet (4 PC 
stanice, internet je poskytován zdarma – i návštěvníkům města), 
Městské muzeum, Muzeum hasičské techniky, společenský klub, 
supermarket, maloplošné obchody

3x ordinace praktického lékaře pro dospělé,1x detašované pracovi-
ště praktického lékaře pro dospělé, 2x ordinace pro děti a dorost, 
3x ordinace stomatologa, 1x detašované pracoviště stomatologa, 1x 
detašované pracoviště gynekologa, 1x lékárna

_

běh v polích, jízda na kole v polích

_

3 fotbalová hřiště, krytá víceúčelová sportovní hala, volejbalový are-
ál, tenisové kurty, 2 školní tělocvičny, venkovní koupaliště, kuželna 
a lyžařský vlek

náměstí, sportovní hřiště, ulice, autobusové nádraží, prostory okolo 
řeky, park u horní ZŠ, park u Führichova domu

mateřská a základní škola

Mateřská škola Chrastava je rozdělena do tří budov. Jejich celková 
kapacita je 194 dětí. součástí všech tří mateřských škol jsou školní 
jídelny.

v Chrastavě se nachází úplná základní škola, která sídlí ve třech 
odloučených budovách, ale je sjednocena pod jedním vedením. Pro 
školní rok 2007-2008 bylo přijato 593 žáků. Průměrný počet žáků 
číní cca 20 na třídu. součástí ZŠ je také školní družina a různé zá-
jmové kroužky, které se věnují volnočasovým aktivitám žáků. Zajiš-
tění těchto volnočasových aktivit je důležité zejména pro prevenci 
sociálně patologických jevů, rozvíjení komunikace mezi žáky, rozvoje 
sociálních vztahů apod.

od roku 2005 slouží k stravování nová budova školní jídelny a v sou-
časné době uvaří denně 555 jídel.

Chrastava versus sateLIt
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sILné stránky - s

s01 výhodná poloha města na rozvojové ose Liberec -žitava
s02 příznivý vývoj nezaměstnanosti
s03 pozitivní působení větších zaměstnavatelů jako stabilizáto-

rů na trhu práce
s04 stejná ekonomická struktura ve srovnání s Libereckým 

krajem
s05 poměrně příznivý demografický vývoj
s06 síť zdravotnických zařízení a služeb
s07 dostupnost a stav základních a mateřských škol
s08 kapacita domů s pečovatelskou službou
s09 organizovaná tělovýchovná činnost
s10 kulturní nabídka (zejména menší akce)
s11 aktivní spolky a jejich dobrá spolupráce s Městem
s12 dopravní dostupnost města (silniční spojení)
s13 dopravní obslužnost v pracovních dnech, zejména spojení 

s Libercem
s14 kapacitní čistírna odpadních vod
s15 stabilně zajištěný systém svozu a likvidace odpadů
s16 odstranění větších zdrojů znečištění ovzduší
s17 zajímavý historický vývoj města – významné dějinné sou-

vislosti
s18 přírodní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
s19 vhodné podmínky pro aktivní volnočasové aktivity
s20 dostupnost města po rychlostní silnici (od Liberce i srn)

sLaBé stránky - w

w01 vyšší míra nezaměstnanosti než je okresní průměr
w02 nejvyšší podíl nezaměstnaných u rizikových skupin – z hle-

diska věkové kategorie a z hlediska vzdělanosti
w03 vysoké procento vyjížďky za prací
w04 vzdělanostní struktura obyvatelstva
w05 chybějící střední školství
w06 nedostatečná struktura a kapacita sociálních služeb (mimo 

DPs)
w07 stav bytového fondu v bytových domech
w08 chybější širší zázemí pro neorganizovaný sport a pohybové 

aktivity
w09 absence většího společenského (víceúčelového) sálu
w10 omezená nabídka občanské vybavenosti (některých služeb 

a obchodů)
w11 poloha železniční stanice vůči městu
w12 stav údržby místních komunikací

w13 neúplná kanalizační síť
w14 poloha a technický stav průjezdních úseků silnic II.třídy
w15 nedostatek parkovacích ploch
w16 nedostatek bezbariérových cest
w17 emisní situace v okolí průtahů silnic I. a II. třídy
w18 hluková zátěž ze silniční dopravy
w19 negativní vliv průjezdní nákladní dopravy
w20 minimum funkčních turistických atraktivit
w21 nedostatečná propagace
w22 nevyhovující a nedostatečná infrastruktura pro rozvoj 

cestovního ruchu
w23 neexistence produktů a programů cestovního ruchu
w24 neexistence managementu cestovního ruchu
w25 vzhled některých částí města (zanedbaných objektů i neu-

držovaných prostranství)
w26 historická nesourodost obyvatelstva
w27 bezpečnostní situace v lokalitách s vysokou koncentrací 

sociálně problémových skupin obyvatel

PříLežItostI - o

o01 rozvoj služeb, zejména služeb s vyšší přidanou hodnotou
o02 důraz na vzdělání a rozvoj kvalifikace uchazečů o zaměst-

nání (vzdělávací kurzy, rekvalifikační kurzy apod.)
o03 dostupnost vzdělávacích kapacit (sŠ, vŠ) v blízkém Liberci
o04 rozvojové plochy pro bydlení
o05 podpora výstavby malometrážních (startovacích) bytů
o06 rozšíření sportovních a volnočasových areálů
o07 vyšší využití kulturního potenciálu (muzeí atd.)
o08 spolupráce města s neziskovým sektorem
o09 výborné silniční spojení s krajským městem
o10 zapojení do systému koordinované regionální veřejné 

dopravy
o11 využití kapacit inženýrských sítí pro rozvoj města
o11 stabilní situace v energetickém zásobování
o12 krajinné okolí města
o13 využití okolní krajiny pro extenzívní zemědělskou činnost 

a rekreační účely
o14 aktivizace rozvojových rezerv (nevyužívaného potenciálu 

cestovního ruchu)
o15 orientace na německou klientelu – přeshraniční cestovní 

ruch
o16 vyšší míra ekonomizace atraktivit cestovního ruchu
o17 blízkost regionální metropole – vytvoření rekreačního záze-

mí pro Liberec
o18 systémová organizace a řízení cestovního ruchu ze strany 

municipální autority
o19 cílený marketing Chrastavy jako atraktivní turistické desti-

nace
o20 financování projektů cestovního ruchu ze strukturálních 

fondů
o21 spolupráce s partnerskými městy
o22 spolupráce města s neziskovým sektorem

hroZBy - t

t01 riziko dlouhodobé nezaměstnatelnosti věkové skupiny nad 
50 let

t02 riziko nezaměstnatelnosti osob se základním vzděláním
t03 růst podílu obyvatel v postproduktivním věk
t04 existence lokalit s vysokou koncentrací sociálně problémo-

vých skupin obyvatel
t05 rušení služeb a obchodů z důvodu snadné dostupnosti 

v blízkém Liberci
t06 technický stav inženýrských sítí (vodovod, kanalizace)
t07 zvyšující se zanedbanost stavu místních komunikací
t08 rostoucí zastaralost systému veřejného osvětlení
t09 omezování veřejné dopravy
t10 opakovaně zakládané černé skládky
t11 neudržované pozemky
t12 regionální a municipální konkurence v oblasti služeb v ces-

zdroj: Program rozvoje města Chrastava 2009 - 2013

Chrastava swot anaLýZa



9

BarIéry

JE
ŘI

CE

mapa barier

bariera terénní
bariera  nadzemní silnice
bariera dopravy
řeka

Bariery a hranice mohou fungovat přirozeně nebo mohou být 
vytyčeny uměle a jejich role je různá; konkrétně v případě 

Chrastavy vnímám pozitivně přírodní bariery, problematické jsou 
ty vytvořené člověkem a jeho způsobem života.

bariery přírodní vnímám pozitivně

řeka je městotvorný prvek, který sice komplikuje prostupnost, 
ale zároveň město ozvláštňuje a přináší mu nové kvality

limity vycházející ze stoupaní terénu by měly pomoci definovat 
hranice města a zabránit jeho rozrůstání do krajiny

v případě Chrastavy jde především o nadzemní silniční průtah 
městem. Jako ještě problematičtější však vidím intenzivní dopra-
vu v centru města a jeho dalších lokalitách

doprava klade překážky a rozděluje město tak, že do některých 
jeho částí je pro chodce v podstatě nemožné vstoupit

je přirozené, že v okamžiku, kdy se problémy potkávají, se jejich 
efekt násobí a řešení se komplikuje

v Chrastavě se jedná o místo na sjezdu z rychlostní komunikace 
r35, kde se potkávají všechny tipy barier

BarIéry PříroDní

BarIery vytvořené ČLověkeM

kuMuLaCe BarIer

Místo střetu
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PřehLeD ZásahŮ

JE
ŘI

CE

1
2 3

4 5

6

7
8

1-8 různé charaktery území podél řeky

očištění kvalitních historických budov

obnonení historické funkce

ZaJIstIt ProstuPnost!
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PrInCIPy: uLICe a DŮM

hustá ZástavBa v CentráLní ČástI

domy spolu těsně sousedí; linie uliční čáry je totožná s linií fasády 
domu; orientace domů je štíty kolmo k ulici

řaDová ZástavBa

domy jsou orientovány k silnici/ulici; typické pro obce vzniklé 
podél cesty

BLoková ZástavBa

domy vytvářějí vlastní dvory, čímž je oslabován jejich vztah k okol-
ním ulicím- ale dvůr dokáže žít vlastním životem

voLná PoZICe DoMŮ

domy nejsou ve vztahu k uliční čáře regulovány; jejich uskupením 
nevzniká souvislá ulice 

řady orientovány 
směrem do ulice štíty domy respektijící uliční čáru 

svou fasádou -> kosé úhly
domy pootočené vůči sobě -> 
průchody s měnící se šířkou

řady orientovány štíty 
kolmo na linii ulice

JE
ŘI

CE

JE
ŘI

CE

JE
ŘI

CE

JE
ŘI

CE

JE
ŘI

CE
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PrInCIPy: Město a ZeLeŇ

naPoJení Města na 
kraJInu

jednotlivé prvky zeleně je nutné 
spolu propojovat tak, aby plynule 
prostupovaly městem, protože v tom 
jsou skutečně cenné

PřeDZahráDka

úzký pás zeleně před domem většinou dekorační-
ho charakteru oživuje prostředí ulice a zpříjemňuje 
pobyt na ní

aLeJe

zpříjemňují prostředí ulice tím, že 
vytváří stín a zároveň odcloňují 
dopravu

ZahraDa

zahrada za domem může sloužit k soukromým čin-
nostem (pěstování, odpočinek, sport); podstatná je 
vazba na veřejnou zeleň, se kterou se může vizuálně 
spojit v jeden celek

stroM soLIter

může být příjemným místem za-
stavení, odpočinutí si a setkání 
s ostatními lidmi

ZahráDky

sousedství více zahrad; většinou komunitně fungu-
jících avšak uzavřených od okolí; navrhuji transfor-
maci viz. lokalita 1

travnatá PLoCha

udržovaný trávník by nikdy neměl být jen “zelenou skvr-
nou” na mapě města; měl by být na místě, které umožní 
jeho využití k odpočinku či sportovním aktivitám

Park

kultivovaná zeleň s městským mobiliářem; navazuje 
na hustě urbanizované prostředí a slouží k odpočinku; 
v Chrastavě stačí menší parčíky vzhledem k blízkosti 
okolní přírody
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PrInCIPy: Město a voDa

voDa na náMěstí

kašna je jednou z dominant chrastavského náměstí

řeka

Jeřice protéká obcí Chrastava a na jejím toku začaly v historii vzni-
kat první továrny, které byly zásadní pro dnešní charakter obce

Potok

drobné přítoky Jeřice vytvářejí přechod mezi urbanizovaným 
prostorem obce a okolní krajinou; potůčky se vinou mezi domky 
a zahrádkami

ryBník

dnes rybníky nalezneme jen v okolí Chrastavy, avšak historicky se 
jeden vetší rybník nacházel i přímo v centru obce, v místě dnešní-
ho supermarketu

Potok v uLICI

Chrastavou protéká Jírovský potok; místy je zatrubněn, jinde se 
objevuje na povrchu a doplňuje uliční profil 

soutok

místa, kde se do Jeřice vlévají potoky přitékající z okolních polí; 
vznikají tak ostrohy, tedy místa se specifickou atmosférou
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ostrý roh

nejběžnější řešení nároží; nároží je tvořeno pevnými 
stěnami domu, které se sbíhají obvykle v pravém 
úhlu; jde o prudký zlom - překlopení z jedné ulice do 
druhé

oBLý roh

nároží je tvořeno pevnými stěnami domu, které se 
sbíhají obvykle v pravém úhlu, stejně jako u prvního 
případu, avšak spojení zdí je provedeno jako oblé; 
obvykle k zaoblení dochází jen na úrovni 1nP; plynu-
lejší přechod postupně odhaluje sousední prostor

roh Za roheM

setkání dvou stěn k němuž nedochází v jednom mís-
tě v jedné linii, ale v liniích třech; tím vzniká situace, 
kterou nazývám roh za rohem - odbočímeme za roh, 
kde čekám další prostor, ale on je tam jen další roh; 
místo překvapení, napětí

voLný roh

pokud se na nároží nenacházejí žádné stěny, které 
by ho mohly definovat, představuje toto místo pro-
stor ke vstupu; je to nabídka, výzva

Pozice domu na nároží je zásadní; od něj se odvíjí to, jak se uli-
ce dál rozvíjí; většinou se jedná o objekt větší a honosnější než 
objekty ostatní v domy v ulici.

PrInCIPy: nároží

jak nru
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oBří honosné DroBné

měřítko továren vzniklých 
v souvislosti s rozvo-
jem textilního průmyslu 
v Chrastavě; jedná se 
převážně o stavby z ne-
omítaných cihel, jejichž 
komíny byly pro Chrastavu 
chrakteristické

zastupují stavby obvykle 
plnící veřejné funkce: ško-
la, kino, pošta, společen-
ský klub, muzeum; vznikly 
v době rozkvětu města 
počátkem 20. stol pro 
zaměstnace toráren i jejich 
zaměstnavatele

stavby s obytnou funkcí, 
typická je hrázděná kon-
strukce; podstávkové domy; 
břidlicové štíty; podél men-
ších ulic s předzahrádkami 

Chrastavská Měřítka
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LokáLní sPeCIFICké Prvky

InDustrIaL

pravidelný rastr fasády vychá-
zející z modulového systému 

staveb

šestiboké cihlové komíny zkosené hmoty budov bez oken tovární zaklení poskytující do-
statek světla zaměstnatcům

střešní “stanové” světlíky pro 
přívod světla do továrních hal

lehká kovová schodiště lehká kovová točitá schodiště hmoty z cihel dodržující jednot-
ný ráz továrních areálů

dokonale řemeslně zvládnuté 
detaily na továrních stavbách

osvětlení upevněno na fasádě 
objektu
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LokáLní sPeCIFICké Prvky

veřeJné a oBytné

dominantní pozice domů na 
nároží

symetrické řešení fasády vnitřní uspořádání domu se 
propisuje na fasádu domu

detaily vycházíejí z celku; se-
cesní tvarování dveří na vile

kulaté nároží; obvyklé na 
rušných místech; přehlednost; 

přístřešek

pootočené pozice domů vůči 
sobě

kubické přístavby k domům se 
sedlovou střechou

vchod “přes roh” členění domu hrázděním vztahování se k řece

jak nru
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LokáLní sPeCIFIka: staré vChoDy

jak nru

vstupní dveře do domu bývaly důležitou vizitkou majitele domu; vypovída-
ly o sociálním statusu; zároveň deklarovaly vztah k přííchozímu (odmíta-
vost, vstřícnost, atd.); v Chrastavě byly vchody často zapuštěné do fasády 
domu tak, aby příchozímu poskytly úkryt před nepřízní počasí a umožnily 
mu upravit se či najít klíče od domu; ostění dveří bylo typicky kamenné; 
barevnost dveří byla rozmanitá, pohybovala se ve škále od šedé, přes 
červenou až k zelené.
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tyPICké MaterIáLy

FasáDy

BřIDLICový oBkLaD režná oMítka režná oMítka 
koMBInovaná 

s hLaDkou oMítkou

Dřevěná Prkna na 
svIsLo

skLáDané neoMítané 
CIhLy

PovrChy a skLaDBy

neoMítané CIhLy PískovCový sokL sMíŠená skLaDBa CIheL, 
žuLy a BřIDLICe

žuLová DLažBa BřIDLICové ZDI
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hIstorIe Města

10. stoL.
nejstarší osídlení bylo založeno již v 10. století slovanským kmenem Milčanů, ke skutečné-
mu rozvoji obce však došlo až ve 13. století, kdy do českého pohraničí pozval král Přemysl 
otakar II. osadníky z okolních zemí, aby tento tehdy pustý kraj pozvedli. nejstarší dochovaná 
zmínka o obci pochází z knihy o placení desátků z roku 1352, kde se vyskytuje pod jménem 
CraCZauIa. Město osídlili horníci ze saského města Pirna, kteří v okolí Chrastavy začali těžit 
měď, cín, olovo, stříbro a železo.

15. stoL.
v době husitské se Chrastava stala východiskem pro tzv. spanilé jízdy. nad městem na 
nevysokém návrší se rozkládal patrně dřevěný hrad, který patřil Mikuláši z kajšperka. ten 
využíval chaosu tehdejší doby a se svým vojskem podnikal loupeživé výpravy do nedaleké 
Lužice. v roce 1433 byl však hrad rozbořen vojsky Šestiměstí, což byl obchodně-vojenský 
spolek šesti lužických měst kamenz, Löbau, Bautzen, Zittau, Görlitz a Lubań. s hradem bylo 
zničeno téměř celé město včetně kostela a radnice. Dlouhá desetiletí poté se město potýkalo 
s velkou krizí spojenou s odchodem obyvatelstva, stagnací obchodu a úpadkem řemesel.

17. stoL.
v 16. až 17. století se těžba rud v Chrastavě ocitla v krizi. okolní hory už vydaly většinu 
svých zásob a většina chrastavských obyvatel musela hledat nový způsob obživy. tak se 
objevily první manufaktury - domácí dílny zaměřené na výrobu převážně textilních a jiných 
drobných výrobků. tím vznikly základy textilního průmyslu, jehož skutečný počátek se da-
tuje do roku 1815, kdy byla postavena první Pollackova fabrika v dnešním parku u kostela. 
Během jednoho století se počet textilních továren v Chrastavě rozrostl na více než deset.

19. stoL.
v roce 1855 se Chrastava stala okresním městem. tato skutečnost společně s otevřením 
železniční trati žitava - Liberec v roce 1859 napomohla k rychlému rozvoji nejen průmyslu, 
ale i kulturního života. ve městě byla řada zájmových spolků, v okolí množství výletních 
restaurací apod. v roce 1870 začal působit okresní soud.

20. stoL.
Po podepsání Mnichovské dohody se celý okolní kraj stal částí německé třetí říše. Během 
války se v místním závodě spreewerk vyráběly granáty. v této továrně pracovali zajatci, to-
tálně nasazení a ženy z nedalekého koncentračního tábora. Po skončení druhé světové války 
byli zdejší němečtí obyvatelé odsunuti. v letech 1945–1948 poklesl počet obyvatel z 8000 
na pouhé 3000. to znamenalo pro město úpadek posílený příchodem lidí bez budoucnosti, 
snažících se získat v téměř pustém kraji co nejvíc pro sebe. Doba mezi léty 1948-1989 ve 
znamení rudých hvězd nepřála novým tradicím, které se krátce po válce mezi převážně no-
vým obyvatelstvem vytvořily, takže na konci 80. let tu nebylo nic jiného než šedivé, rozbité 
město se ztracenou budoucností.

6248>8 000

1945 1948
Dnes 
(2012)

3 000

5 000 něMeCko

1535
počet budov:

50x

1586

130x

1737

163x

1812

257x

1900

353x

1974

976x

2008

1013x
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ve MěsteCh s oPrýskanýMI a oPaDávaJíCíMI 
FasáDaMI DokáZaL MáLokDo PoZItIvně vníMat 
hoDnotu stáří

(Max Dvořák: katechismus památkové péče, národní památkový ústav, Praha 
2004, str. 135)

Motto: 

Z hlediska hodnoty stáří není třeba usilovat o to, aby-
chom pomocí lidské činnosti věčně zachovávali památky ta-
kové, jak kdysi vznikly, nýbrž o to, abychom ukázali věč-
ný koloběh vznikání a odumírání. tento cíl zůstane zaručen, 
když v budoucnu na místo dnešních památek nastoupí jiné.

na nových lidských dílech nás ruší jevy odumírání (předčasné-
ho úpadku) právě tak jako na starých lidských dílech projevy 
nového vzniku (nápadné restaurování). současného člověka 
počátku 20. století naopak těší nezkalené vnímání čirého zá-
konitého koloběhu přírodně zákonitého vznikání a odumírání.

(...) spočívá naopak v pocitu, který je sám o sobě nedefinovatelný 
a který se projevuje pouze jako neukojitelná touha dívat se na to, 
co je „staré“. když na budově postřehneme, že je „stará“, uchva-
cuje nás to samo o sobě. skutečnost, že jsme tento obsah tak 
dlouho podceňovali a že se ho často ještě dnes snažíme všemi si-
lami potlačit, lze nejlépe vysvětlit nechutí, kterou současní vzdě-
lanci cítí pokaždé, když se střetávají s něčím, co nelze uchopit 
rozumovými prostředky. Divák se nechce přiznat, že pocit, který 
zakouší při pohledu na památku, nelze hned vysvětlit a tak před-
stírá, že je památka krásná nebo historicky zajímavá. (str. 87)

Dvořák: Připomíná ne pouze hodnotu stáří, ale také prožitek, 
který získáváme při vnímání památek v krajině, místním obraze 
a ve vzpomínkách, bez ohledu na to, zda jde o vesnickou kap-
li, ruinu, staré městečko či katedrálu, knížecí palác nebo mu-
zeum s bohatými sbírkami, je obecně dostupný. všechny tyto 
dojmy, jak Dvořák nově interpretoval vnímanou skutečnost, 
„vyvolávají v divákovi obdobně jako přírodní krásy náladu pře-
sahující jeho každodennost a materiální starosti.“ (str. 111)

konCePt PřístuPu 
k Městu
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současná struktura města je jako záhon, do kterého někdo 
nasadil množství sádrových figurek, neživých částí záhonu, jež 
brání tomu, aby záhon přirozeně fungoval

tulipán = živá součást města; budova, která je cha-
rakteristická pro Chrastavu a její historický vývoj, je 
součástí městské struktury a umožňuje fungování 
veřejného prostoru okolo ní

trpaslík = budova cízí, vložená do města uměle, 
která nedokáže fungovat městotvorně, nemá ani 
hodnotu historickou pro město

sádrové figurky je třeba odstranit, aby byl prostor pro vznik 
nových kvalitních struktur, objektů a veřejných prostranství

odstranění trpaslíků dovolí vytvořit souvislý pás kvalitního 
prostředí podél řeky Jeřice, který propojuje město s krajinou 
a zároveň usnadňuje pohyb pěším po městě, nabízí prostor pro 
trávení volného času

JE
ŘI

CE

JE
ŘI

CE

JE
ŘI

CE

konCePt PřístuPu k Městu
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MaPa roZMístění 
CharakterIstICkýCh staveB

JE
ŘI

CE

stavby určující pro
charakter obce
stavby k odstranění
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konCePt: 3 nástroJe oBnovy

souČasnost

BuDouCnost

hIstorIe

město poskytuje služby a funkce 
umožňující příjemné trávení času

vytrácení historicky známých funkcí

navráCení FunkCí, 
které Jsou PřItaž-
LIvé I Pro DneŠní 
oByvateLe

Chrastava byla na počátku 20. sto-
letí prosperujícím bohatým městem 
s 8000 obyvateli. textilnímu průmyslu 
vděčí za cihelné továrny, ale i honos-
né správní budovy a vily. Město žilo 
v té době kulturně a společensky.

Město utrpělo odsunem německých 
obyvatel, chybí vztah současných 
obyvatel k městu. Zástavba je nesou-
rodá směs historických staveb, staveb 
z dob minulého režimu a nové vý-
stavby (především rodinných domů). 
Špatný stav veřejných prostor.

použití tradičních lokálních 
a tradičních materiálů, tra-
dičních prvků a typologie

tradiční nahrazeno nejdo-
stupnějším a nejlevnějším 
bez vztahu k lokalitě

aPLIkaCe PŮvoDníCh 
PrvkŮ a PostuPŮ na 
novou výstavBu

2 3

kvalitní budovy

kvalita skryta pod přístavky 
a přílepky, případně nevnímatelná 
z důvodu neadekvátního okolí

oČIstIt staré a PŮ-
voDní, Dát vynIknout 
kráse sILnýCh staveB

1
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navráCení hIstorICkýCh FunkCí

JE
ŘI

CE

v první části 20. století Chrastava svým návštěvníkům i obyvatelům 
nabízela mnohé služby a atrakce, které bychom i my dnes jistě ocenili; 
například nabídku chrastavských kaváren, restaurací a výletních re-
staurací můžeme dnes jen závidět, což je chyba vzhledem k turistické-
mu potenciálu města; stejně tak tomu je s městskými prvky jako jsou 
aleje a rybník, které rozhodně zpříjemňují a ozvláštňují obyvatelům 
jejich město.

Prvky, které se ve městě historicky nacházely a bylo  vhodné  
je v původní lokaci obnovit.

nákuPní uLICe

kouPaLIŠtě

výLetní restauraCe

aLeJe

ryBník

kavárna

náMěstí
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oČIŠtění hIstorICkýCh BuDov

JE
ŘI

CE

v Chrastavě lze při bedlivém pozorování najít velké množství 
zajímavých staveb. Problematické je, že se ztrácejí v okolní 
zástavbě; není snadné je vypozorovat, protože jsou ukryty pod 
nánosy vrstev z dob komunismu i doby po revoluci.

oDstranění 
PřIstaveB a PříLePkŮ 

oČIŠtění PŮvoDní 
FasáDy

 úPrava okoLního 
ProstřeDí 

nové využItí 
stavBy 
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ZeLený  Pás

JE
ŘI

CE

most automobilový
most pěší

ZáMěr: vytvořIt souvIsLý Pás ProMěnLIvýCh CharakterŮ

ProváZanost Pravého a Levého Břehu

CíLová skuPIna

obyvatelé 
turisté

maminky
s kočárky

důchodci důchodkyně sportovci invalidé

obyvatelky 
turistky

chlapečci holčičky batolata procházky

jízda na skate-
boardu

in-line bruslení bruslení běžkování

odpočinek zahradničení jízda na kole

PoDPorované aktIvItyPáteř = řeka
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Jednou z charakteristik, podle kterých se hodnotí kvalita života 
ve městě, je dostupnost zeleně, možnost jejího využití pro od-

počinek a zároveň možnost mezilidských kontaků na neformální 
úrovni, tedy setkávání; zelený pás procházející městem má 

výhodu, že je dobře dosažitelný ze všech částí obce

výhoDa DostuPnostI 
ZeLeného Pásu

JE
ŘI

CE

385 m

Max. 6 MInut

93 m

348 m

340 m

200 m
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JE
ŘI

CE

1
2 3

54

6

7
8

nesouvIsLost

okolí řeky neumožňuje plynulý průchod městem; 
ten je rušen především rušnou dopravou, ale i “ni-
kde nekončícími“ cestami a brownfields

neuDržovaná ZeLeŇ

některé úseky řeky nejsou přístupné ani 
viditelné, protože se ztrácí v nekultivované 
zeleni, kterou není možno k ničemu užívat

nePříJeMné úseky

místa, kde je chodec vehnám mezi 
protihlukovou zeď, proudící automobi-
ly a kovové zábradlí

Monotónnost

okolí řeky nenabízí žádná 
odpočinková místa, občer-
stavení či zastavení

nevIDIteLnost, 
nePřístuPnost

kde je řeka?                          
a jak se k ní dostat?

Charaktery Míst PoDéL řeky

ChyBy:
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JE
ŘI

CE

1
2 3

54

6

7
8

Doplnit místa k 
odpočinku!

navržené úpravy

Doplnit místa zastavení!

Doplnit definování 
pruhů!

Přidat mobiliář!

upravit říční břeh!

úprava povrchů! 
Doplnit mobiliář!

doplnit mobiliář 
a přidat herní 

prvky!

LIstnatý Les 
PoDéL řeky; 

ProMěnLIvost 
BarevnostI LIstí

DroBná vesnICká 
ZástavBa PoDéL 

řeky se ZahráDkaMI 
a DíLnaMI

továrny Z CIheL 
PoCháZeJíCí Z oBDoBí 
roZvoJe textILního 

PrŮMysLu

MeanDr řeky 
oBtékaJíCí 

ZahráDkářskou 
koLonII

nové Městské 
ProstřeDí 
s tyPICkou 
ZástavBou

DroBné 
DoMky 

PoDéL řeky 
s úZkýMI 

ProFILy uLIC

stávající charakter nový charakter

ProstřeDí 
u “říČního 
ostrova”; 
kavárna 

v atraktIvníM 
ProstřeDí

Parkový 
Charakter 
navaZuJíCí 

na DroBnou 
ZástavBu 

u řeky

Charaktery Míst PoDéL řeky
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řeZ 1: Cesta LeseM

řeZ 3: Zákruta

řeZ 2: Cesta koLeM DvorkŮ

řeZ 4: koLeM ZahráDkářské koLonIe

řeZ 5: nová oBytná ZástavBa

řeZ 6: DLážDěné uLIČky 

řeZ 7: ostroh

řeZ 8: Park

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8

ProFILy kLíČovýCh Míst PoDéL řeky



JeDnotLIvá Místa
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návrh LokaLIta 1
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návrh LokaLIta 1:

Místo, ve kterém řeka Jeřice opouští město Chrastavu a cesta ji sleduje její tok; jde o lesní cestu, která prochází listnatým lesem; přímé propojení 
města s okolní přírodou; cesta je určena cyklistům, turistům, jezdcům a v zimě i běžkařům.

DoPLnIt  Místa  
Zastavení a oDPoČInku

*

* *LavIČka

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8
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návrh LokaLIta 2
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návrh LokaLIta 2:

stezka se vine úzkým koridorem mezi řekou Jeřicí a drobnou zástavbou převážně jednopatrových domků; zajímavost prostředí tkví jak v blízkosti řeky, tak 
v možnosti nahlížet do dvorků okolních domků a života jejich obyvatel.

úPrava FunkČního 
ČLenění steZky

LavIČka

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8

DeFInovat Pruhy 
Pro PěŠí a CykLIsty

 DoPLnIt seDátka 
u řeky

* **

*
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návrh LokaLIta 3
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ZooM

kuLtIvaCe PLoChy + 
BuFet

PLáCky Pro 
PIknIkování

PLatForMa u 
voDy

Místo, kde se řeka stáčí okolo továrny; její břeh je zde v rámci protipovodňových opatření zpevněn vel-
kými žulovými kameny, které, pokud budou vhodně upraveny a doplněny plošinami, budou příjemné pro 
slunění se na břehu řeky; prostranství u továrny slouží momentálně jako parkoviště těžké techniky, jeho 
úpravou vznikne prostranství pro doplňkové služby (např. občerstvení).

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8

PřIDat oBJekty 
ZatraktIvŇuJíCí 

řeku a uMožŇuJíCí 
JeJí IntenZIvněJŠí 

Prožívání

Zákruta řeky: PřístuP k řeCe

návrh LokaLIta 3:
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největší továrna (120 x 130 m) 
v Chrastavě pyšnící se cihlovou fasá-
dou s krásnými detaily a s osmibokým cih-
lovým komínem, který je jednou ze 3 chrastavských vertikálních 
dominant; fasáda směřující do ulice je bohužel obestavěna oce-
lovým přištřeškem z roku 1973 - jedná se o lehkou montovanou 
konstrukci, kterou lze snadno odstranit, čímž získáme odstup 
od rušné komunikace 7,5 m a prostor pro pohodlné procházení; 
vzhledem k velkorysému profilu je možno realizovat historicky 
tradiční alej, jež může být dalším zpříjemněním pohybu po této 
trase pro chodce a cyklisty.

nový uLIČní ProFIL

Chodci se vzdalují od silnice; je možno vybudouvat širší komu-
nikaci, na které může být pruh vyhrazen i cyklistům; odhaluje 
se cihelná fasáda továrny.

souČasný uLIČní ProFIL

Chodec je sevřen mezi rušnou dopravní komunikaci a fasádu 
z vlnitého plechu je nepříjemná a může být i nebezpečnou.

1000 1000 7500 120 00011 000

tovární pro�l

1000 8500 120 00011 000

tovární pro�l

oBnovená aLeJ

návrh 
LokaLIta 3 

ZooM 

JE
ŘI

CE

oDhaLIt CIhLovou FasáDu továrny 

mm

mm
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návrh 
LokaLIta 

4

návrh LokaLIta 4
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návrh LokaLIta 4:

Zahrádkářská kolonie je unikátní fenomen; jde o místo se specifickou estetikou, proměnlivé prostředí, ve kterém se stále něco děje; je zde prostor pro zvýraz-
nění vodního prvku ve městě, vodní tok je ideální průvodce; poskytuje vláhu pro zeleň, nabídku her pro děti a možnost osvěžení pro putující. 

nová větev JeřICe

oDnož hLavní 
steZky

Zeď

nová Cesta okoLo ZahráDkářské koLonIe

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8

PřIDání DaLŠího voDního 
toku ProváZeného 

Cestou a ZDí ZaJIŠťuJíCí 
autonoMII ZahráDkářŮM
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návrh LokaLIta 5
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návrh LokaLIta 5: 

nově hIerarChIZované 
úZeMí sMěreM oD řeky

Park

roZhLeDna

nově řeŠená 
úZeMí

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8
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návrh LokaLIta 5: MonItorInG souČasného stavu

MaJetkoPrávní 
sItuaCe souČasná

MaJetkoPrávní 
sItuaCe BuDouCí

BuDovy urČené k oDstranění

2
1

1 uBytovna kovák 
2 kuLturní DŮM       
3 suPerMarkety     
4 hasIČI

vstupní místo do Chrastavy dnes “zdobí” dvě ruiny: objekt bývalé ubytovny pro učně a kulturní dům, který nebyl nikdy uveden do pro-
vozu, ačkoliv byl již v podstatě dostaven a od 90. let chátrá; obec se rozhodla odstranit na vlastní náklady ruinu kulturního domu, čímž 
získá i právo na pozemky k němu náležející; podobný postup plánuje obec i v případě druhé problematické stavby, tedy vybydleného 
panelového domu “kovák”

3
3

4

Chrastava

ČR

Radim Urban

IMMORENT FINANCEPROJEKTY s.r.o.

NELSON MB s.r.o.

Liberecký kraj

BETON STAV s.r.o.

Chrastava

ČR

IMMORENT FINANCEPROJEKTY s.r.o.

Liberecký kraj

BETON STAV s.r.o.

Chrastava

ČR

Radim Urban

IMMORENT FINANCEPROJEKTY s.r.o.

NELSON MB s.r.o.

Liberecký kraj

BETON STAV s.r.o.

Chrastava

ČR

IMMORENT FINANCEPROJEKTY s.r.o.

Liberecký kraj

BETON STAV s.r.o.

Chrastava

ČR

Radim Urban

IMMORENT FINANCEPROJEKTY s.r.o.

NELSON MB s.r.o.

Liberecký kraj

BETON STAV s.r.o.

Chrastava

ČR

IMMORENT FINANCEPROJEKTY s.r.o.

Liberecký kraj

BETON STAV s.r.o.

Chrastava

ČR

Radim Urban

IMMORENT FINANCEPROJEKTY s.r.o.

NELSON MB s.r.o.

Liberecký kraj

BETON STAV s.r.o.

Chrastava

ČR

IMMORENT FINANCEPROJEKTY s.r.o.

Liberecký kraj

BETON STAV s.r.o.

1 2 3 4

oBeC Získá souvIsLý Pás 
PoZeMkŮ koLeM řeky, 

který uMožní ProstuPnost 
oBLastI



46

pohled

měřítko

pohyb

náMěstí 1. MáJe

kosteL sv. vavřInCe

pohled

měřítko

pohyb

návrh LokaLIta 5: urČuJíCí Prvky úZeMí

střeDní DoMy 
u Cesty

DroBné Měřítko 
u řeky

Měřítko DoMŮ

oBJekty Měřítka 
továrny
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návrh LokaLIta 5: výŠková reGuLaCe úZeMí

Max.            
7 MetrŮ

Max.          
13 MetrŮ Max.        

8,5 Metru

výŠková 
DoMInanta 

kraJe

PřIZPŮsoBIt výŠku BuDov 
tak, aBy neruŠILy PohLeD 

na kosteL sv. vavřInCe

roDInný DŮM

zvýšené 1nP o 60cm; 
maximální počet 
podlaží: 2

Bytový DŮM

maximální počet pod-
laží: 3 plus obytné 
podkroví

nákuPní a InFo 
CentruM

maximální počet podlaží: 2
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3 kateGorIe koMunIkaCí: 

(1) PěŠí Cesta
(2) oBsLužná Cesta
(3) hLavní Cesta
+ ZásoBovaCí Cesta

aLeJ

11 metrů1,2 metru 1,8 metru 1,2 metru

Park

 (1) PěŠí Cesta

 (3) hLavní Cesta

1,2 metru

ZahraDa

(2) oBsLužná 
koMunIkaCe

(a) (B) (C)6 metrů
6 metrů1,5 metru 6 metrů 7 metrů

kavárna
ZahraDa ZahraDa

ZahraDa
ZahraDa

návrh LokaLIta 5: uLIČní ProFILy

1

3

+

2a 2B
2C
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návrh LokaLIta 5: orIentaCe DoMŮ a JeJICh FunkCe

DoMov + PLus

Část 1

Část 2

DoMov 

i

P P P P

ZáChytné 
ParkovIŠtě 

JeDen oBJekt Pro nákuPní 
CentruM, InFoCentruM a 
autoBusové náDraží

Park Část 1 

v současnosti funguje část 1 jako nákupní zóna, a to 
nejen pro obyvatele Chrastavy, ale i pro přilehlé okolí; 
lidé zde sjedou z dálnice a využívají možnosti k nákupu 
ve větším obchodě; tuto funkci je podstatná, ale po-
važovala bych za vhodné spojit ji s funkcemi dalšími, 
především infocentrem (neboť místo je klíčovým pro 
vstup do města a mělo by sloužit i jako vstupní brána). 
Považuji za strategické přesunout sem i autobusové 
nádraží; nově vzniklý kompilát je tak jakýmsi transitním 
a nákupním uzlem; na záchytném parkovišti by měli lidé 
nechat svá vozidla a do centra či na procházku podél 
řeky pokračovat pěšky (vedeni dominantou kostela).

Část 2 

Dnes území v podstatě nenese 
žádnou funkci; lokalitu nepova-
žuji za vhodnou pro kulturní dům, 
který zde v současnosti stojí, 
urbanisticky byl v území umístěn 
nahodile. navrhuji sem obytnou 
a smíšenou funkci vycházejícího 
z charakteru ulic Mostní a alšovy; 
zásadní je odstranit barieru, kte-
rou dnes toto území představuje, 
a začlenit ho do zeleného pásu 
kolem řeky.

orIentaCe DoMŮ 
k řeCe a uLICI

roZDěLení úZeMí 
DLe FunkCí
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návrh LokaLIta 5: Míra soukroMí

ZeLeŇ veřeJná 
a PoLoveřeJná

PoLoveřeJné 
Prostory

veřeJné 
Prostory

soukroMý Prostor

prostor patřící soukromým vlastníkům; 
jde o území jejich domu a zahrady; 
privátní prostor poskytující soukromí

PoLoveřeJný Prostor

prostor sdílený několika rodinami určený 
pro setkávání a společné aktivity; do tohoto 
prostoru má přístup pouze omezený počet 
osob, tedy majitelé přilehlých soukromých 
pozemků; spolusdílení prostoru má podpořit 
společenské vazby mezi obyvateli

+ +

veřeJný Prostor: uLICe

slouží všem obyvatelům; v ulici se 
setkávají sousedé, kteří sdílejí společný 
prostor; fakt, že se sousedé setkávají a 
znají, zvyšuje bezpečnost prostředí ve 
kterém žijí

veřeJný Prostor: Park 

slouží všem obyvatelům; přírodní prostře-
dí u řeky je důležitou součástí zeleného 
pásu; je to místo odpočinku a relaxace u 
řeky napojené na prostory poloveřejné, ze 
kterých je možné do parku přes branku 
vstupovat
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v historii byly největšími stavbami továr-
ny, dnes jejich místo zaujímají nákupní 
centra; proto ve městě jako je Chrastava 
navrhuji, aby objekt zastupující funkci 
nákupní vycházel z jejiíh forem a proporcí

rodinný dům plus služba či dílna; 
typologie navazující na tradici 
přístavků, které jsou v Chrastavě 
časté; jde o objekty s rovnou stře-
chou různým způsobem přistavěné 
k domu se sedlovou střechou

bytový dům orientovaný k 
hlavní silnici; domy většího 
měřítka i výšky (3 až 4 patra); 
domy vytváří pevnou hranici 
ulice, definují místo zástavby 
a ulice

rodiný dům na rohu; specific-
ká pozice vůči ulici, působení 
do dvou směrů; dům má mírně 
dominantní pozici v porovnání 
s ostatními domy v ulici

rodinný dům orientovaný primárně směrem do ulice 
- veřejného prostoru; eliminován je nástupní prostor 
před domem; ulice tvoří součást domu; sekundární 
orientace domu (privátní) směřuje k řece; kontakt s 
řekou zajišťují zahradní branky vedoucí na její břeh, 
kde vzniká poloveřejný prostor pro obyvatele domů

vstup bezprostředně z obytné ulice

pozice na štítové zdi 
orientované do ulice

pozice podél domu, 
avšak nikoliv přes celou 
jeho délku

pozice podél domu po 
jeho celé délce

odstoupení domu > zápraží

odstoupení domu > předzahrádka

návrh LokaLIta 5: ZástavBa

tyP 1: 
roDInný DŮM

tyP 2:          
DŮM na nároží

tyP 3:            
DŮM PLus

tyP 4: 
Bytový DŮM

tyP 5: CentruM 
DoPravy a nákuPŮ

viz. studie 
chrastavských 
nároží (str. 18)

roDInné DoMy

+ roZhLeDna vZnIkLá 
Ze stávaJíCí koteLny 
Pro PaneLový DŮM 

kovák
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návrh LokaLIta 5: CeLková MaPa

tyP 1: 
roDInný DŮM

tyP 2:          
DŮM na nároží

tyP 3:            
DŮM PLus

tyP 4: 
Bytový DŮM

tyP 5: CentruM 
DoPravy a nákuPŮ

+ roZhLeDna
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návrh LokaLIta 6
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návrh LokaLIta 6:

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8

stavby o maximální výšce dvou pater a podkroví situované přímo na uliční 
čáru; ulice dlážděné bez chodníků - ideální pro pohyb chodců a budování 
mezisousedských kontaktů.

*LavIČka

úPrava PovrChŮ

DoPLnění Míst Pro PoseZení

úPrava PovrChŮ na PoChoZí 
a PoBytové
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návrh LokaLIta 7
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Místo soutoku Jeřice a vítkovského potoka vytváří území, které by se dalo označit jako ostroh; kousek města, který se vypíná nad dvěma vodními toky; prostor 
obemiká kamenná opěrná zeď; místo s potenciálem specifické atmosféry - ideální místo pro kavárnu, ze které se dá pozorovat řeka i dění na břehu.

návrh LokaLIta 7:

říČní ostroh

** **

ParkovaCí stáníraMeno 
Cesty

MoLo

kavárna

DoPLnění stroMŮ

LavIČka

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8

ZaČLenění říČního ostrohu Do 
ProstřeDí koLeM řeky

DoPLnění kavárny, Cesty 
a LavIČek
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návrh LokaLIta 8
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návrh LokaLIta 8:

stávající parčík v blízkosti Führichova domu; jde o travnatou plochu s listnatými a jehlična-
tými stromy; místo je vybaveno základním městským mobiliářem; využití místa z hlediska 
odpočinku považuji za nedostatečné.

****LavIČka

CvIČeBní Prvky

JE
ŘI

CE

1
2

3
4

5

6

7

8

DoPLnění Parku o LavIČky, 
CvIČeBní a hraCí Prvky



vZtah ZeLeného Pásu 
a Centra
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JE
ŘI

CE

Zelený pás, který funguje jako pěší cesta a cyklostezka, je v logické vaz-
bě  na historické centrum a jeho okolí, které bude nově řešeno jako pěší 
zóna; je to místo, které návštěvníkům i místním poskytuje větší množství 

služeb a zážitek z urbáního prostředí ve vztahu s řekou.

vZtah ZeLeného Pásu a Centra
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1853 

čtvercový půdorys chrastavského 
náměstí byl lemován typickými pod-
stávkovými domky, které vytvářely 
kolem náměstí podloubí, jež umožňo-
valo příjemný pobyt i za nepříznivého 
počasí

1905 

celá plocha náměstí byla dlážděná; 
komín vedle školy patří pekařství J. 
kornera

1914 

pohled na náměstí z radniční věže, dva 
tovární komíny uprostřed patřily tex-
tilní továrně fy Jager (zbourána v 30. 
letech 20. stol.)

1938 

okolo morového sloupu vysazeny první 
stromy a keře, doprava vedena diago-
nálně středem náměstí

1949 

jeden z prvních poválečných snímků; 
radnice bez věže; doprava vedena 
obloukem, jako je tomu dnes

úPravy náMěstí

raDnICe

InFoCentruM 
a MuZeuM Morový 

sLouP

2012

náměstí během své historie 
prošlo změnami, které se přede-
vším týkaly jeho plochy a využití; 
konstantami jsou dominanty 
barokní kašny a morového sloupu; 
změny se týkaly dopravního řešení 
a míry “zelenosti” prostoru; z tohoto 
hlediska považuji současný stav za nevhodný;           dalším 
problémem dneška je to, žepo celém obvodu náměstí parkují 
automobily

Barokní 
kaŠna

JE
ŘI

CE
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úPravy náMěstí

ProBLeMatICké Prvky   >>>   FunGuJíCí Prvky
ZCeLIt Prostor náMěstí, stroMy 

PoneChat PouZe okoLo kaŠny, 
návrat k hIstorICké PoDoBě

>>> 

>>> 

>>> 

>>> 

P

trávník

pokrývající vetšinu plochy náměstí neumožňuje 
využívat náměstí pro kulturní akce, neslouží 
odpočinku a zároveň vyžaduje náročnou údržbu

DLažBa

vydláždění plochy umožní lepší využití celého pro-
storu, mohou se zde konat trhy, setkání (oficiální 
a především ty neoficiální), demonstrace, atd.

JehLIČnan

větve jehličnatých stromů sahají až k zemi a ne-
umožňují využívat jejich stín; svým půdorysem 
zabírají plochu náměstí; jediné využití je ozdobení 
jehličnanu vánoční výzdobou

LIstnáČ

listnaté stromy svými vysokými korunami po-
skytují ideální prostor pro příjemné posezení ve 
stínu

DoPrava

ruch dopravy odděluje obchody na obvodu od 
centrální plochy náměstí

ParkovaCí Místa

obvod náměstí slouží jako parkoviště; zaparkova-
ná auta brání pohledu na fasády domů a výlohy 
krámků

PěŠí a CykLIsté

se mohou volně a bez obav pohybovat po ná-
městí

voLná PLoCha 

dává vyniknout rázu náměstí, umožňuje volný 
pohyb chodců a postavení dočasných prodejních 
stánků; původní parkovací místa jsou nahrazena 
“záchytnými“ parkovišti (viz doprava)

FrýDLantská

M
aLá ko

steLn
í

žItavská

turPIŠova

LouDátova

MuZeJní

sPo
Jo

vaCí

LIBereCká
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oBnovení 
nákuPní uLICe

uPravIt  PovrChy, 
reGuLovat ZPŮsoB rekLaMy, 

DoPLnIt MoBILIář Do uLIC

JE
ŘI

CE

Chrastava na počátku století byla z hlediska ekonomického i 
kulturního na vrcholu, což ovlivnilo vzhled i fungování jejích ulic. 
Místa, která jsou dnes zahlcena motorovou dopravou, bývala 
místy obchodu. Lidé se zde mohli  městem pohybovat bez obav, 
že je smete kolemjedoucí automobil. Dnešní uliční profil je ne-
dostačující pro potřeby dopravy a zároveň chodců, proto navr-
huji zklidnění centra a na něj navazujících ulic. Díky tomu bude 
možné obnovit jejich původní nákupní funkci. ulice se stanou 
příjemnými pro pobyt a partery domů podél nich budou moci 
opět úspěšně fungovat pro obchod a služby. 
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JE
ŘI

CE

oBnovení nákuPní uLICe

1906 pohled z rohu náměstí do žitavské 
ulice

1911 pohled z Liberecké ulice od hotelu 
“koruna” směrem k náměstí

1912 část dnešní Frýdlantské ulice směrem 
k náměstí, skupina dětí stojí před prodejnou

oBnovIt PeŠí Charakter uLIC

oDstranIt Prvky ZaBraŇuJíCí PLynuLéMu PohyBu 
ChoDCŮ
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oBnovení nákuPní uLICe: konkrétní Zásahy

1

2

3

1 MaLooBChoD

2 ryBářské PotřeBy

příklad výlohy malého obchůdku fungujícího v rámci “nákupní” 
ulice - pěší zóny; reklama je součástí fasády, je výrazná, čitelná 
a zároveň nijak neruší charakter ulice zasahováním do ní; maji-
tel deklamuje, že jde o solidní podnik trvalého charakteru

překrýt trvalý, vizuálně kvalitní materiál, jako je cihla, plastovým 
obkladem považuji za trestuhodný počin; cihla chce být cihlou 
a městu sluší, zvlášť pak městu s prvky industriální architektury 
jako je Chrastava

příklad fasády jednoho z domů na náměstí; původní logika je 
narušena; sloupy vybourány a nahrazeny výlohou neakceptu-
jící morfologii domu,což ruší výraz náměstí; malé krámky byly 
v Chrastavě běžné a v okolních ulicích nalezneme mnoho dob-
rých příkladů řešení vstupů do krámků i jejich výloh (viz studie 
starých vchodů); zamyšlení nad regulací reklamy

3 výkLaD oBChoDu na 
náMěstí



DoPrava
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oDvést transItní DoPravu Z náMěstí a žItavské uLICe tak, aBy MohLa vZnIknout Zóna Pro 
PěŠí, Jež uMožŇuJe užívat PříJeMné ProstřeDí PoDéL řeky ve sPoJItostI s CentreM BeZ 
neBeZPeČného PřeCháZení ruŠné sILnICe; PoDPora aLternatIvníCh ZPŮsoBŮ DoPravy.

využItí PoBřežní uLICe Pro transItní DoPravu Místo uLICe žItavské, v uLICI Je PoČítáno 
se ZvýŠenou FrekvenCí DoPravy. Z tohoto DŮvoDu Je tu nově vyBuDována ProtIhLuková 
stěna, která BohužeL není PříJeMnou kuLIsou Pro PěŠí, Což uMoCŇuJe roZhoDnutí JI 
“oBětovat” DoPravě.

Jak
Jak

CíLCíL
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FREKVENTOVANÉ 
SILNICE

CHRASTAVA
27,46 km2
6082 obyv.

LIBEREC
106,1km2

104 946 obyv.

10 minut

25 minut, 110x za pracovní den, 16x v sobotu a 19x v neděli

12 minut, 53x za pracovní den, 41x v sobotu a 39x v neděli x

x

23 minut, nejasná cesta
                        nejkratší varianta po rušné silnici

? minut, centrum zahlceno auty
                  nedostatek parkovacích míst během
                  letní sezóny

střet chodců a aut v centru a přilehlých ulicích

chodník 
končící v půli cesty

změny povrchu

úzké chodníky

neupravené povrchy bezútěšné okolí

parkující automobily

?

Městem prochází čtyřproudý průtah silnice první třídy I/35 a I/13, 
důležitá spojnice z Liberce do sousedního saska (hraniční přechod 
hrádek nad nisou-Zittau), a současně z Liberce směrem na Děčín 
a ústí nad Labem. Další důležitou komunikační spojnicí města je 
silnice II/592 spojující město s rekreační oblastí kryštofovo údolí 
a přes Ještědský hřeben s celým Podještědím a severním směrem 
s oblastí Frýdlantska. tato komunikace prochází centrem města 
a v součtu místní a průjezdní dopravy představuje poměrně velkou 
zátěž pro životní prostředí i další rozvoj centrální části Chrastavy. 

ProČ se v Chrastavě neDá PříJeMně PohyBovat

souČasný stav
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1 nový přivaděč na r35 odkloní dopravu mířící z Chrastavy 
a přes Chrastavu na Děčín a ústí nad Labem

2 uzpůsobení objízdné trasy, tak aby automobily neprojížděly 
náměstím (zároveň se tím zruší nepříjemná křižovatka v se-
verním rohu náměstí); na nové trase bude provedena úprava 
přednosti v jízdě a úprava povolené rychlosti

3 ulice žitavská bude řešena jako pěší zóna a automobilům 
bude vjezd povolen jen pro zásobování, rezidenty a hromadnou 
dopravu; tento zásah znovu oživí obchody a služby

4 přeložení dopravy z ulice Frýdlantské do ulice Družstevní od-
lehčí náměstí od tranzitní dopravy a zároveň eliminuje průjezd 
již zmiňovanou křižovatkou v rohu náměstí

5 zjednosměrnění dopravy přes náměstí; zásah se dotkne 
i rekonstruovaného secesního mostu přes Jeřici, který tak bude 
moci ve větší míře sloužit pěším a cyklistům 

6 propojení ulic Frýdlantské s Libereckou za zadní frontou domů  
odvede dopravu z náměstí

vytvoření “záchytných” parkovišť souvisí s “odautomobilizová-
ním“ městského centra

na náměstí bude parkování aut značně omezeno, stejně jako 
ceková automobilová doprava, zachována zůstanou místa pro 
rezidenty a zaměstnance některých institucí

záchytné parkoviště s největší kapacitou vznikne u dnešního 
Penny marketu, který však bude nahrazen budovou kombinující 
autobusové nádraží s obchodním domem; vznikne tak místo 
přestupu z individuálního způsobu dopravy na hromadný způsob

JE
ŘI

CE

JE
ŘI

CE

JE
ŘI

CE

1

2

3

4

5

InDIvIDuáLní DoPravaDoPrava v kLIDu hroMaDná DoPrava

nové řeŠení – Motorová voZIDLa

autobusové nádraží posouvám na místo dnešního Penny marke-
tu, tím dojde ke zkrácení vzdálenosti mezi nádražím vlakovým 
a autobusovým, zároveň se cesta mezi nimi stane jasnější (2 
varianty, dle preferencí chodce)

nepřímým důsledkem je možnost zintezivnění zástavby v mís-
tě dnešního autobusového nádraží, které má přímou vazbu na 
urbání prostředí městského centra

novou autobusovou zastávku navrhuji přímo v prostoru náměstí 
(čímž se ušetří 5 minut chůze, které jsou dnes nutné k přesunu 
z nádraží na náměstí)

6
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doprava  new

Liberec
Praha

Andělská 
Hora

Ústí
Děčín

Sasko

Frýdlant

Panenská 
Hůrka

nové řeŠení – Motorová voZIDLa
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aLternatIvní ZPŮsoBy DoPravy

vytvořIt souvIsLý ZeLený Pás ProstuPuJíCí MěsteM, který uMožní PříJeMný 
PohyB Pro PěŠí I CykLIsty

oDstraněníM staveB níZké kvaLIty vZnIkne Prostor Pro ProstuP Pásu 
MěsteM, ZároveŇ BuDou PřeDeFInovány některé stávaJíCí Prostory okoLo 
řeky

CíL

Jak

CíL

pás prochází celým městem, které 
vzniklo podél toku řeky Jeřice

umožňuje oční kontakt s většinou 
chrastavských dominant (bývalé textilní 
továrny, kostel, secesní most, Führichův 
dům, ...)

pás zeleně prostupuje městem po jeho 
podélné ose, díky čemuž je přístup oby-
vatel do zelené zóny krátký

! PotenCIáL Pásu koLeM řeky
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CYKLOSTEZKA

TURISTICKÁ STEZKA

JE
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CYKLOSTEZKA

TURISTICKÁ STEZKA

aLternatIvní ZPŮsoBy DoPravy

návrh 

pás podél řeky Jeřice je navržen tak, že se cesty vyhýbají rušným silnicím obracejí se k řece provádějí okolo starých industri-
álních staveb i drobnou historickou zástavbou kolem řeky a plynule propojují okolní krajinu s městem; celkově jde o podporu 
nemotorové dopravy po městě

Dnes 

Městem Chrastava prochází významná nadregionální cykloturistická 
trasa č. 14 z žitavy (srn) přes hrádek nad nisou do Českého ráje. Dále 
je k dispozici cyklotrasa č. 22 a cyklotrasa k přehradám Jizerských hor. 
vedou tudy i peší turistické značky. trasy jsou však často vedeny po 
rušných silnicích.



300 novýCh oByvateL

nová ŠanCe

CeLková PLoCha 113 062 M2

veLIkost PoZeMku 
800–1500 M2

60 roDInnýCh DoMŮ

+

větroLaM 
27 712 M2 veřeJné 

Prostory 
27 712 M2

koMunIkaCe 
10 160 M2

ZeLeŇ 15 768 M2

hLavní uLICe

5 000 2 5002500

veDLeJŠí uLICe

4 000 2 0002 000

hLavní uLICe

5 000 37504500 příčné stání1500500

Prvky DoPravního ZkLIDŇování

brána ze stromů

strom

strom

strom

strom

p a r k o v a c í 
místa pro 
návštěvníky

Město má problém najít investora pro svůj záměr na rozšíření 
obce o 60 rodinných domů. Plánovaný zásah vytvoření zeleného 
pásu kolem řeky Jeřice a jeho propojení s městským centrem 
fungujícím jako pěší zóna výrazně zvyšuje atraktivitu města pro 
mladé rodiny (místo procházek např. s kočárkem), pro důchod-
ce (profilově nenáročná trasa pro procházky, na kterých budou 
potkávat své známé) i pro ekomomicky aktivní obyvatele, kteří 
si po práci jdou rádi zasportují v přírodě.

tím se město stává atraktivnějším i pro potenciální investory.

DoDatek: PLánovaná nová výstavBa



DoDatek: LokaLIty vytIPované k DaLŠíMu řeŠení +

JE
ŘI

CE

1

2

3
4

5

1 

v sousedství továrny Bremi s její charakteristickou cihlovou fasá-
dou a komínem se nachází mateřská školka, která je jednou ze 
staveb vytipovaných k odstaranění; k odstranění je určen i obchod 
na rohu; obě stavby jsou charakteristické pro dobu svého vzniku 
(období normalizace) a jejich kvalita je z dnešního pohledu špatná, 
a to jak z hlediska technického, tak urbanistického a architekto-
nického.

2

Prostranství před restaurací „u komína“ slouží částečně jako par-
koviště. není však jasně definováno, a to ani okolní zástavbou, ani 
svou funkcí. Povrchy jsou nekvalitní.

3

velké prostranství na levém břehu řeky Jeřice, dnes je zde několik 
neobývaných domů v úzkém koridoru mezi rušnou silnicí a řekou. 
na oblast navazuje volná plocha s travním porostem.

4

Prostor bývalého autobusového nádraží, které se v rámci nové 
koncepce přesouvá. Prostranství postrádá severní pevnou hranu. 
Jeho plocha je velká, ale obtížně využitelná k relaxaci či jiným 
aktivitám. Zde vyskytující se zeleň bych označila jako zbytkovou, 
a to i přes její hojnost. Z prostranství je zde prostup do parčíku za 
zadními stranami domů. Prostor je znehodnocován různými pří-
stavky a přílepky více či méně dočasného charakteru.

5

neužívaná budova továrny v bezprostřední blízkosti centra. Čeká 
na novou fukci, která by z ní opět učinila součást města. Jde o 
objekt v uspokojivém stavebně technickém stavu. 


