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ABSTRAKT  

 

 Téma mé bakalářské práce zní ,,Genius loci secesního mostu v Chrastavě“.  

Most je místem, kde se po staletí křižuje mnoho energií, které tvoří zvláštní atmosféru. 

Cílem práce bylo využít těchto energií a událostí, díky kterým most získává svou 

zvláštní atmosféru. Jedná se o území, které nese spoustu vzpomínek spjatých s historií, 

druhou světovou válkou, ale i událostí z nedávné minulosti, kde můžeme hovořit skoro 

o přítomnosti. Most strhla povodeň v srpnu 2010 a učinila ho tak jedním ze symbolů 

zkázy. V neposlední řadě byl na místě spáchán ,,atentát“ na tehdejšího prezidenta České 

republiky Václava Klause. Práce se věnuje detailní analýze těchto událostí, do kterých 

chci pozorovatele vnést tak, aby mohl částečně prožít tyto situace, aniž by se jich 

předtím zúčastnil. Most tímto přijme roli prostředníka, který pomůže pozorovateli k 

návratu v čase a stane se tak místem, kde se člověk zastaví a uvědomí si jeho zvláštní 

poslání a atmosféru. 
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ABSTRACT 

 

 The topic of my bachelor´s work is called „Genius loci of the Art Nouveau 

bridge in Chrastava“. The bridge is a place where a lot of energies have mixed for 

centuries. These energies make a special atmosphere. The aim of the work was to use 

these energies and events thanks to these the bridge is getting its special atmosphere. It 

deals with the area that carries a lot of memories related to history, such as World War 

II, but also the events from recent past, where we can speak nearly about present. The 

bridge was demolished by flood in August 2010 so this made it one of the symbols of 

disaster. Actually, an assassination attempt on ex-president Vaclav Klaus was commited 

at this place. This work pursues detailed analysis of these events that gives possibility to 

observer partly live through these events even one took part in before. By this the bridge 

takes a role o f the mediator that helps observer to go back in time and becomes the 

place where the man makes a stop and realizes its special function and atmosphere. 
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1 ÚVOD  

Téma Genius loci secesního mostu v Chrastavě jsem si vybral, protože se jedná 

o místo a území ve městě, ve kterém žiji již od svého narození, tudíž je mi velice blízké. 

Strávil jsem zde velkou část svého dětství, dospívání i období dospělosti. Most vnímám 

jako zvláštní místo a po zjištění různých informací a zažití určitých situací i jako místo 

se zajímavou až tajemnou atmosférou. Bylo pro mě obohacující ponořit se hluboko do 

historie mostu a sledovat události, které se na něm staly, ovlivňovaly ho, nebo pouze 

pomáhaly utvářet jeho dominanci, důstojnost a podobu. Místo je spjato s dalekou 

historií a vývojem historických i nynějších podob. Dále například s druhou světovou 

válkou a vládou nacistického politika, vůdce a diktátora Adolfa Hitlera, který svými 

násilnými praktikami zabíral území, které postupně připojoval k říši. Mezi takto zabraná 

území patří i město Chrastava. Právě po tomto mostě do města přijížděl. Most také 

prošel plošnou rekonstrukcí v roce 2008. Dalším ovlivňujícím faktorem byly přírodní 

katastrofy (povodně), které se zde opakovaly už od nepaměti. Ale i události z nedávné 

minulosti, skoro můžeme hovořit až o přítomnosti, kde jednou z posledních byl atentát, 

při veřejné slávě znovuotevření mostu, toho času na hlavu státu České republiky 

Václava Klause, který byl přizván jako hlavní host této akce. Jako poctu mu město 

Chrastava svěřilo slavnostní přestřihnutí pásky, kterou byl dne 28.9.2012 znovu zahájen 

provoz na replice nového ,,secesního,, mostu. Všechny situace mě vedly k zamyšlení se, 

nad zdejším územím a reakci na vše co se zde odehrálo. Když jsem spojil zvláštnost 

tohoto místa, které mi je blízké s propojením zájmu o historii, zbývalo už jen vytyčit a 

vymezit si směr, kterým se budu v práci ubírat a jakým směrem budu ovlivňovat její 

vývoj. 

 

1.1 Čím se práce zabývá 

Práce se zabývá hlubokou analýzou veškerých informací, situací a událostí, které 

se vážou k místu, kde se nachází Secesní most v Chrastavě. Dále pochopením zvláštní 

atmosféry, kterou ve mě most vyvolává. Na základě těchto poznatků se budu v práci 

snažit najít mostu jeho Genia Loci. 
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1.2 Dotazník pro spoluobčany města Chrastavy 

 Abych zjistil, zdali se mé vnímání alespoň částečně shoduje s občany města 

Chrastavy, vytvořil jsem jednoduchý zjišťovací dotazník, který jsem nechal k vyplnění 

v různých institucích. Zaměstnancům mateřských škol, základních škol, městského 

úřadu v Chrastavě. Dále jsem průzkum zveřejnil na sociální síti ,,facebook,, , kde jsem 

opět nechal odpovídat obyvatele města. Z cca 80ti dotazníků se mi vrátilo 61 

vyplněných a z nich jsem si pro sebe utvořil částečný přehled o vnímání města, místa a 

situací, které se na mostě udály. 

Na otázky odpovědělo 61 lidí různého zaměstnání, věku, pohlaví. Získal jsem 

pro sebe orientační vnímání lidí, které se ve většině odpovědí shodovalo s mojí 

představou a vnímáním místa a mostu. Většina most a jeho okolí vnímá jako s něčím 

zvláštním a tajemným, které je i důležitou spojkou mezi Chrastavou a okolními 

vesnicemi. Místo se zásadní historií, na kterém se podepsaly události, které se na mostě 

staly.  

 

(zadání průzkumu + výsledky průzkumu v příloze) 
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2 ROZBOR NÁZVU (slovní) – vymezení pojmů 

2.1 Genius loci 

Genius loci je latinské spojení, které znamená ,,duch místa,,V římské mytologii 

byl Genius loci duch, či bůžek, který měl za úkol ochraňovat určité místo. Často býval 

zobrazován jako had nebo jako postava s rohem hojnosti. V dnešním slovníku má však 

toto slovní spojení zcela jiný význam. Význam specifické, zvláštní až tajemné 

atmosféry dané oblasti, než jakési místní ochraňující síly. Ani už nemá svého 

představitele, tak jako ve starém Římě, kde měl duch daného místa tak vekou moc, že se 

lidé báli o klidné souznění a společné žití s tímto duchem. 

 

 Citace z knihy Genius Loci - Christian Norberg – Schulz: 

 

,,Genius loci je římský pojem. Podle přesvědčení starých Římanů má každá 

nezávislá bytost svého genia loci. Tento duch dává lidem i místům život a provází 

je od narození až do smrti. S duchem dané lokality musí dobře vycházet, aby spolu 

žili v harmonii.“ 

 

,,Genius loci, duch místa, kterého dávní předkové pokládali za protivníka, se 

kterým člověk musel vycházet, aby vůbec mohl bydlet.“ 

 

 Také podle řecké mytologie je vysvětlení označování genia loci, hadem a 

postavou s rohem hojnosti, vysvětlena tak, že hadem je znázorněn bůh Hádes (bůh 

podsvětí), ze kterého měli lidé strach. Jelikož to byl bůh, který neměl dobré vztahy 

s ostatním božstvem a bůh, který byl plný hněvu a kdykoli mohl odnést duši člověka do 

říše mrtvých. Do věcí mezi nebem a zemí se příliš nepletl, věděl, že každý kdo se 

jednou narodil, musí dříve či později vejít do Hádova domu. Postava s rohem hojnosti 

zobrazovala boha Saturna, který byl bohem hojnosti. Tento bůh byl také lidmi velice 

respektován, protože jejich obživa závisela na dobrých vztazích mezi nimi a Saturnem. 

Oba bohy lid respektoval, modlil se k nim a udržoval s nimi dobré vztahy duchovního 

směru. 
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Genius loci je také nepravidelná (ale za to častá) rubrika časopisu Reflex, která 

pojednává právě o zajímavých či významných místech po celém světě i v české 

republice. 

 

1. a 2. Zobrazení genia loci (římská a řecká mytologie) 

 

2.2 Secese 

 Secese je jedním z uměleckých stylů přelomu 19. a 20. století, označovaným 

také ,,fin de siecle,, (konec století). Secesi se podařilo vtisknout umělecký styl a řád 

všem projevům a věcem moderního života. Vytvořila módu a životní styl. Vystupovala 

v různých zemích pod různými jmény. Ovlivnila umění, malbu, sochařství, dekoraci, 

užité umění, ale i literaturu (kde ji nazýváme jako symbolismus a dekadenci). Vznikla 

jako reakce proti průmyslové civilizaci a dovolávala se návratu k řemeslné výrobě, 

považované jako lék proti ošklivosti. Hlavními znaky secese je ornamentálnost, 

plošnost a použití neobyčejných barev podle principu harmonie nebo kontrastu. Secesní 

linie je plynulá vlnící se křivka. Ústředním znakem je stylizace, čímž se snaží překonat 

tématiku historických slohů a využívá přírodních tvarů, jako jsou listy, květy, lidské a 

zvířecí tělo, zvířecí tlapy. 

  

Secese v Chrastavě: 

Tento umělecký styl můžeme vidět i na některých památkách ve městě Chrastava. První 

z nich je právě Secesní most, kterému se dále v práci budu věnovat. Další památkou je 

stavba, dnes využívaná jako budova spořitelny, ale původně to byl rodný dům účastníka 

protikomunistického odboje a občana města Chrastavy Rudolfa Fuksy, narozeného 
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27.11.1930. Zemřel popravou 9.8.1952. Na budově visí pamětní deska, věnovaná jeho 

památce. Ze secese na stavbě můžeme vidět právě ornamentálnost slohu. Bohaté 

zdobení fasády ornamenty, které mají podobu přírodních útvarů, listů a květů. Třetí 

památkou je budova postavena v roce 1904, která kdysi byla naopak spořitelnou, po té 

sloužila dlouhá léta jako školní družina a dnešní využití je jako společenský klub pro 

aktivity ve městě Chrastava, Secese se na jejím vzhledu projevila hlavně na fasádě opět 

ve formě ornamentů, zde jsou více použity motivy lidských hlav. 

 

3.Secesní most      4.budova spořitelny      5.budova společenského klubu 

 

2.3 Most 

Most je dopravní stavba, která se používá k převádění pěších, silničních, 

železničních a vodních cest přes překážky jako jsou vodní plochy (řeky, potoky, jezera 

…), terénní nerovnosti (rokle, strže, údolí …) nebo jiné komunikace. 

 První mosty byly tvořeny ze spadlých kmenů, přes vodní toky. Později se kmeny 

využívaly k přímé stavbě mostů a po zdokonalení technologií a lidských znalostí 

v oboru obrábění dřeva se začaly zhotovovat dřevěné mostní konstrukce. Dále bylo 

potřeba zhotovit mosty, které byly delší. Ty využívaly kamenné pilíře a liány (př. Incká 

říše). Průlom nastal v Římě. Staří Římané znali tajemství kamenné klenby, která je dnes 

jedním ze základních stavebních prvků mostů (př. akvadukt). Z římských znalostí 

vycházely mosty románské a gotické, které měly již zdokonalenou konstrukci. Mosty se 

stavěly s mnohem většími oblouky (z této doby pochází nejstarší mosty v České 

republice). S nástupem období renesance byly mosty doplněny o nový netradiční prvek, 

kterým je osazení chodníky. Velkým rozvojem prošly mosty v období industrializace, 

kdy rozvoj železnice zvýšil poptávku po těchto stavbách a ty musely být levnější, ale 
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odolnější. Nejdříve byly využívány mosty dřevěné, dále viadukty, stavěné z kamene a 

cihel. Dalším velkým rozvojem, byla litina a ocel, materiály, které nabídly zcela nové 

možnosti. Velká poptávka po železničních mostech vedla k tovární výrobě ze 

standardizovaných dílců. (Z oceli byl právě i secesní most v Chrastavě). V 19. a 20. 

století byla ocel tak pevným materiálem, že mohly být budovány mosty řetězové a 

lanové s velkým rozpětím. Ve 20. století byl rozhodujícím materiálem pro konstrukci 

mostů beton, železobeton a předpjatý beton.  

 Mosty jsou děleny podle: a) konstrukce: konzolový, visutý, obloukový, 

zavěšený trámový, pohyblivý. b) materiálu: dřevěný, kamenný, ocelový, ocelo-

betonový, betonový, železobetonový, předpjatý beton, plastový. c) podle účelu: 

železniční, silniční – dálniční, lávky, přechody pro zvěř (ekodukty), pro průmyslové 

instalace, akvadukty. 

 

6.Černvír           7.Praha              8.Chrastava          9.Litol 

2.4 Chrastava 

Chrastava je město v severních Čechách, v Libereckém kraji, okres Liberec. 

Leží v nadmořské výšce 295 metrů nad mořem. Žije zde přibližně 6500 obyvatel. 

Městem protéká řeka Jeřice a Nisa. Nisa propojuje téměř celý Liberecký kraj. 

Historie města začíná již v 10. století. Město založil kmen Milčanů. K velkému rozvoji 

však došlo až ve 13. století, kdy do českého pohraničí pozval král Přemysl Otakar II. 

osadníky z okolních zemí, aby došlo k pozvednutí tohoto pustého kraje. Nejstarší 

zmínka o obci pochází z knihy o placení desátků z roku 1352, kde je město 

pojmenováno jako Craczauia. Obec byla důležitým průmyslovým místem. Probíhala 

zde těžba mědi, cínu, olova, stříbra a železa. V roce 1581 získala za vlády Rudolfa II. 

svůj městský znak. V 17. století, velký rozvoj manufaktury. Díky železniční trati 

z Liberce do Žitavy se prudce rozvíjel kulturní život. V období 2. světové války se 

v Chrastavě vyráběly granáty a zbraně pro Hitlerova vojska. Hitler osobně navštívil 

Chrastavu, kvůli osobnímu zabrání pohraničí, do kterého patřila. V roce 2010 městem 

protekla 100letá voda. Z jejích škod se město vzpamatovává doposud.  
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10. pohled na město Chrastava             11.Führichův dům      12.kostel sv. Vavřince 

 

13.náměstí 1. Máje (virtuální obrázek) 

 

 

14.mapa Libereckého kraje – Chrastava   15.Znak města Chrastava 

 

 



Josef Trakal   květen 2013 

- 16 - 

 

3 PROUDY UDÁLOSTÍ, VNÍMÁNÍ A OVLIVN ĚNÍ 
 

 

 

16.proudy událostí a vnímání mostu 

 

  

  

Při analyzování lokality v okolí místa a konkrétně stavby mostu jsem zjistil 

spoustu informací, které jsem rozdělil do několika proudů. Na schématu je vidět jak 

jsou proudy rozděleny a odlišeny a čeho se každý z nich týká. Jedná se o události úzce 

spjaté s místem, kde se most nachází. (historické podoby místa, kde stojí secesní most, 

Adolf Hitler, doprava po mostě, povodně 2010, atentát na Václava Klause). Tyto 

proudy mě ovlivňovaly a inspirovaly k analyzování a bádání do hloubky místa. 
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3.1 Historický proud (podoby mostu) 

Na místě secesního mostu v Chrastavě byly v průběhu historie čtyři podoby, 

které vždy sloužily jako místo pro přesun přes řeku Jeřici, která Chrastavou protéká.  

 

3.1.1 Postupné snižování břehu na řece Jeřici 

Podle kroniky města Chrastavy byl do 15. století na místě dnešního mostu pouze 

postupně snížený břeh z obou stran říčního koryta. Svah byl vysypán drobným 

kamením, aby se přes řeku dalo přejíždět koňmi taženými vozy, trakaři, na kterých 

vozili lidé svou úrodu na trh. Snížený břeh sloužil i pro pěší přechod přes vodu. Na 

tomto způsobu je zajímavé, že průchod i průjezd byl vždy skrz vodu. 

 

3.1.2 Dřevěný most přes řeku Jeřici 

Druhá podoba už měla podobu mostu. Na místě se nacházela v období 15. století – 17. 

století. Konstrukce byla vyrobená z dřevěných trámů. Hlavním materiálem pro výrobu 

mostu bylo jedlové dřevo. Jen některé části byly vyrobeny z dubu kvůli vyšší odolnosti, 

tvrdosti a hustotě materiálu. Střecha byla šindelová. Šindele byly vyrobeny z dřevěných 

plátů dřeva. Podloží mostu bylo částečně kamenné a částečně dřevěné. 

 

 

 

17.snížený břeh v Chrastavě            18.dřevěný most v Chrastavě 15. - 17. století 
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3.1.3 Kamenný most přes řeku Jeřici 

Třetí podobou mostu byla již kamenná varianta. Tento most zde stál od 17. Století do 

roku 1897, kde už si můžeme dovolit poprvé přesně datovat. Podoba mostu byla 

postavena v gotickém stylu. Jednalo se o monumentální mohutnou stavbu, která se 

vyznačuje obloukovou klenbou a středovým dělením v podobě věžiček. Tento most 

zasáhla povodeň v roce 1858. Pro tentokrát nápor vody vydržel. Na mostě se ovšem 

podle domněnek kronikáře stala při povodních nehoda, která stála lidský život. Od té 

doby na most přibyla tak zvaná boží muka, která se nacházela ve středu mostu a měla 

most ochraňovat od všeho zlého. Další povodeň postihla most v roce 1897, které už 

most neustál a musel být stržen. 

 

3.1.4 Secesní most přes řeku Jeřici 

Čtvrtou podobou mostu byla podoba secesní. Most na místě stál od roku 1907 až do 

roku 2010. Kdy musel být stržen, jelikož neustál náporu 100leté vody, která se městem 

valila 7.srpna 2010. Město Chrastava tak přišlo o jednu ze svých památek, kterými se 

chlubila (vedle kostelu sv. Vavřince, barokní kašny, morového sloupu a mnoho dalších). 

Jednalo se o ocelovou stavbu s prutovými nosníky, která nesla bohatý secesní dekor. 

Boční nosníky zdobil dekor tak, aby vytvářel iluzi oblouku. Secesní prvky se nacházely 

i na zábradlí a veřejném osvětlení, které most dotvářelo. Stavba byla v seznamu 

památek chráněných státem. 

 

 

19.kamenný most v Chrastavě 17. st. – 1897             20.secesní most v Chrastavě 1907 - 2010 
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3.2 Adolf Hitler – projev a průjezd městem 

3.2.1 Adolf Hitler  

(*20.4.1889 - +30.4.1945), byl nacistický politik, vůdce, diktátor, muž ze kterého měl 

strach celý svět. Byl přezdíván ,,Vůdce,, (německy Führer). Může za genocidu 

některých skupin obyvatelstva, holocaust židů, likvidaci postižených. Naopak 

protěžování tzv. árijské rasy (blonďatí, modroocí lidé, podle Hitlera ,,čistá,, rasa). Svou 

agresivitou získával územní zisky. 1939 vyvolal světovou válku, v níž Německo 

prohrálo. Hitler pocházel z rodiny celního úředníka. Byl nadané dítě, neuměl dodržovat 

kázeň a nedosáhl maturity. Po smrti rodičů se protloukal jako bezdomovec. V této době 

se utvrdil ve svých názorech a začal se zajímat a angažovat v politice. V roce 1913 se 

přesunul do Mnichova a po vypuknutí první světové války se sám přihlásil do německé 

armády. V roce 1919 vstoupil do nacistické strany a později byl ve vedení této strany. 

1923 byl odsouzen do vězení, kde byl rok a napsal zde své hlavní programové dílo Mein 

Kampf (Můj boj). Dále vedl stranu NSDAP, která se vypracovala na nejsilnější stranu té 

doby. Roku 1933 dosáhl Hitler jmenování kancléřem, což pro něj byla příležitost, kdy 

získal absolutní moc. Německo začalo zbrojit a Hitler metodou stupňování požadavků a 

hrozbou agrese dosáhl velice významných ústupků ze strany západních států. 1938 byla 

podepsána Mnichovská dohoda. Následovalo napadení Polska, což však vyvolalo 

globální válku, v níž bylo Německo nejprve úspěšné. 1940 zvítězila německá armáda 

nad Francií, další rok přepadla Sovětský svaz a postoupila do jeho území. Od roku 1943 

se karta začala obracet a Hitler svými zásahy do velení armády situaci zhoršoval. Roku 

1944 vyvázl atentátu, který na něj byl zosnován, některými důstojníky, protože chtěli 

předejít porážce, k níž se schylovalo pod fanatickým vedením Vůdce. V roce 1945 

spáchal sebevraždu spolu se svou manželkou Evou Braunovou. 

 

3.2.2 Mnichovská dohoda  

Dne 29. září byla v Mnichově podepsána zástupci čtyř zemí – Neville Chamberlinain 

(Velká Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito 

Mussolini (Itálie) tzv. Mnichovská dohoda, kterou bylo rozhodnuto, že československá 

republika musí nejpozději do 10. října odstoupit svá pohraniční území, která následovně 

připadnou Německu. Část Těšínska Polsku a jižní část Slovenska a Podkarpatské Rusi 
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Maďarsku. Ačkoli byli čeští zástupci v Mnichově přítomní, tak k samotnému jednání 

přizvání nebyli a proto je Mnichovská dohoda známá také jako ,,o nás bez nás,,. 

Spojení, které vyjadřuje bezmoc a frustraci obyvatel po rozbití pořád ještě malé 

republiky. Československu nezbývalo nic než se diktátu velmocí podřídit, a tak se 

počínaje 1.říjnem 1938 Sudety staly součástí Velkoněmecké říše. Připojení Sudet bylo 

chápáno jako Hitlerův ohromný polický úspěch a to jak v Německu, tak i ve většině 

Evropských zemí. Za oceánem dokonce probíhaly velkolepé oslavy. Na tuto situaci se 

hodí rčení ,,německý vlk se nažral a koza zůstala téměř celá,,. Napětí a válka v Evropě, 

tak měly být nadobro zažehnány. Během několika let svět tvrdě procitá z ukvapeného 

nadšení, když Hitler rozpoutává největší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva. V boji 

padlo odhadem 45 – 60 milionů lidi. Smlouva pozbývá platnosti 15. března 1939, kdy 

německá armáda – wehrmacht obsazuje zbytek Československa, což bylo v rozporu 

s tím, co ve smlouvě stálo. 

3.2.3 Adolf Hitler v Chrastavě  

Již několik dnů po připojení Sudet k Říši, 6.října 1938 – přijíždí do Chrastavy sám 

Vůdce, který je hlavním strůjcem německé rozpínavosti. Člověk, který se sám nechává 

Vůdcem německého národa nazývat. 

,, Tato skutečnost je známa všem co se trochu zajímají o historii města Chrastavy, “ 

řekl historik František Vydra. ,, Dokonce i v městském muzeu jsou vystaveny 

fotografie dokumentující Hitlerovu návštěvu. “ 

 Hitler do Chrastavy mířil z nedalekého Děčína. Jeho vojenský doprovod byl 

spojen s přehlídkou, kterou uskutečnil v Litoměřicích, České Lípě, Novém Boru, 

Osečné, Jablonném v Podještědí a Chrastavě. Hitler přijíždí po mostě směrem na 

náměstí, kde na rohu náměstí 1.máje spolu s Žitavskou ulicí, vystoupil ze svého 

Mercedesu a prochází před nastoupenou vojenskou jednotkou. V té době mělo náměstí 

jinak situovanou dopravní i pěší zónu, která vedla přímou úhlopříčkou napříč náměstím 

a spojovala Žitavskou ulici s ulicí Libereckou. Zde za doprovodu vojenské muziky 

prošel mezi morovým sloupem a kašnou, kde se na chvíli zastavil a promluvil k lidu 

z Chrastavy. Oznámil, že je město Chrastava součástí území, které se připojuje 

k Říši. Pak jeho návštěva pokračovala slavnostním obědem v hostinci U Černého koně, 

kde je dnes infocentrum a muzeum města Chrastavy. Po obědě a po rozmluvě 
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s představiteli města nastoupil opět do svého Mercedesu a odjel směr Frýdlant 

v Čechách. Tam pokračovala jeho cesta dále. 

,, Na náměstí bylo tolik lidí, že museli stát na střechách domů, morový sloup i kašna 

byly ověnčeny desítkami lidí, kteří se přišli a přijeli na událost podívat.“:dodává F. 

Vydra. 

  

 

 

21.Adolf Hitler ve městě Chrastava 
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3.3 Doprava 

Dalším faktorem, proč jsem se o most zajímal, byla i dopravní situace, jelikož je 

od nepaměti most důležitým spojovacím článkem obou břehů řeky Jeřice, ať už 

z důvodu obchodu. Dále propojení k části města, kde je postaven kostel sv. Vavřince, za 

dob kdy byla víra součástí života lidí, velice důležité místo a kostel na této straně břehu 

řeky Jeřice stojí již několik staletí, ovšem jeho podoba se také několikrát změnila, od 

dřevěné až po dnešní kamennou podobu. Důležitým propojením je most i dnes. Je zde 

vedena doprava do okolních měst a vesnic (Vítkov, Václavice), dále do firmy Benteler 

Group, která dává práci mnohým obyvatelům Chrastavy, okolních vesnic jako jsou 

Vítkov, Václavice, Machnín, Kryštofovo údolí, Bedřichovka, Křížany a mnoho dalších. 

Do Chrastavy však za prací dojíždí i lidé z nedalekého města Liberce, hlavním městem 

libereckého kraje. Stejným směrem je nyní zřízena Farma Vysoká, která slouží jako 

ubytovací zařízení spojené se zábavou a oblibě v koních. Dnes je však most dopravně 

odproštěn od kamionů, které mířily směr Benteler. 

 

 

 

22.mapa směrů z mostu  
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3.4 Povodeň (historie a 7.8.2010) 

3.4.1 Historie  

Během dlouhých staletí postihla město Chrastava celá řada tragických událostí. Některé 

z nich byly způsobeny přírodními silami a jiné byly zase zaviněny lidmi. K častým a 

opakovaným pohromám patřily povodně na řece Jeřici. Tato v celku klidná, 

nevýznamná, ne moc hluboká ani široká říčka se po dlouhotrvajících deštích čas od času 

proměňovala v nezkrotný živel, který podemílal dřevěné domky a chalupy, strhával 

mosty a lávky a v jeho vodách nejednou utonuli i lidé. Staré záznamy, které jsou veřejně 

známy podávají svědectví o tom, že ničivé povodně postihly město Chrastavu v letech 

1316, 1432, 1501, 1515, 1524, 1528, 1529, 1533, 1537, 1563, 1575, 1595, 1607, 1622, 

1625, 1638, 1640, 1666, 1668, 1678, 1680, 1688, 1689, 1703, 1723, 1732, 1770, 1794, 

1804, 1806, 1813, 1829, 1846, 1850, 1858, 1861, 1888, 1897 (největší) a v roce 1958. 

K největšímu počtu záplav docházelo v první polovině července. V roce 1595 byla 

jedna z nejničivějších povodní, která podemlela pravý břeh Jeřice, kde se nacházela 

osada Hradčany a zde bylo zničeno 14 dřevěných domů, pivovar a sladovna. Největší 

škody byly ale způsobeny v roce 1897. Po několikadenních vytrvalých deštích, kdy za 

jeden den napršelo 120mm vody, se vylila Jeřice z břehů, zaplavila zahrady a voda 

pronikla do sklepů. Po celém toku byly strženy lávky a mosty, v kalné vodě plavaly 

klády. Zaplaveno bylo i náměstí 1. Máje a Žitavskou ulicí protékala nová řeka. Škody 

byly tak velké, že do Chrastavy přijela zvláštní komise z Prahy v čele s hrabětem 

Coudenhove. Starší obyvatelé Chrastavy mají jistě v paměti povodeň z roku 1958, kdy 

jeřice opět ničila, ale proud vody tekl i Libereckou ulicí z polí z vesnice Bedřichovka. 

To proud mnohonásobně zvětšilo. Rozvodnila se i druhá řeka, která městem protéká, 

Nisa. Ta poničila železniční trať a zničila tak železniční dopravu mezi Libercem a 

Žitavou.  

 

  

3.4.2 Dnes  

Městu Chrastava se nevyhnula povodeň ani ,,dnes,,. Poslední velká voda se městem 

prohnala 7.srpna 2010. Po vydatném dešti hladina řeky Jeřice stoupla v odpoledních 

hodinách natolik, že se během několika minut voda vylila z koryta a zaplavila prakticky 
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celé město. Tato povodeň byla nazvaná jako ,,blesková,, nebo také ,,staletá voda,,. 

K vodě z řeky Jeřice se přidaly proudy vody z polí: město bylo uzavřeno kolem dokola 

v jedné velké pasti odkud se nedalo nikudy dostat. Mnoho rodin musel ze svých 

domovů zachraňovat vrtulník. Dále proběhla plošná evakuace obyvatel žijících v centru 

města a podél koryta řeky. Voda napáchala obrovské škody na veřejném majetku města 

tak i na soukromých majetcích obyvatel města. Byly strženy všechny lávky ve městě, 

čímž se město oddělilo na dvě poloviny, na dva světy. Mosty byly buď zničené, nebo 

poškozené tak, že byly nepoužitelné k přepravě přes koryto řeky. Symbolem zkázy se 

stal právě Secesní most, který patřil mezi památky chráněné státem a také ke stavbám 

technické doby, spolu s rodinným domem ve Spojovací ulici, který se nacházel 

v bezprostřední blízkosti mostu. Dům však na místě dnes již nestojí. Most se během 

povodní zřítil do rozbouřené řeky a při pokusu o rekonstrukci z původních dílů se 

zjistilo, že je to již nereálné, protože most byl nenávratně zničený. 

 

 

Škody způsobené povodní se jen ve městě Chrastava vyšplhaly na 1miliardu 

korun českých. Do této částky jsou započítány veškeré škody na obecním majetku 

(místní komunikace, mosty a lávky, poničená infrastruktura), ale i škody na soukromém 

majetku (především krajské silnice). Majetek poškozených obyvatel města Chrastavy 

v součtu započítán nebyl. 

 

 

 

 

23.povodeň Jeřice 1897                24.povodeň Jeřice 7.9.2010 
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3.5 Znovuotevření mostu, atentát na Václava Klause (28.9.2012) 

Datum návštěvy prezidenta města Chrastavy bylo datum, které se spojilo s mnoha 

okolnostmi, které se k tomuto datu vážou. Například den české státnosti, otevření 

mostu, Den svatého Václava, datum kdy prezident republiky slavil jmeniny. 

3.5.1 Den české státnosti (historie)  

Státní svátek, který připadá na 28. září. Tento den, v roce 935, byl zabit devátý český 

kníže sv. Václav I. na příkaz svého bratra Boleslava I. ve staré Boleslavi. Zavraždili ho 

družiníci  Hněvsa, Česta a Tira. Boleslavovi bratrovražda otevřela cestu ke krvavému 

převzetí moci, během něhož dal vyvraždit celé rodiny Václavových příznivců včetně 

nemluvňat. Václav byl prohlášen za svatého a stal se opatrovníkem panovnické 

dynastie. Posléze se pak stal patronem celého českého národa. Jeho portrét 

s přemyslovským štítem a praporem se stal symbolem země i lidu. Jméno Václav bylo 

chápáno jako synonymum pro Čechy a českou korunu. Svatý Václav je vyobrazen i na 

dnešní dvacetikorunové minci a jeho jezdecká socha stojí na Václavském náměstí. Dále 

vznikla legenda, která vypráví příběh o Svatém Václavu a jeho armádě, která spí na 

Blaníku. Procitne až při ohrožení české země a přijde jí na pomoc. 

 

3.5.2 Den české státnosti (dnes)  

Svátek měl nést název ,,Den české státnosti – Svatý Václav“, ale nakonec poslaneckou 

sněmovnou parlamentu České republiky prošel pouze název ,,Den české státnosti“ . Den 

je nazván a brán jako státní svátek od 24.března roku 2000. 

 

3.5.3 Václav Klaus  

(*19.6.1941), český politik, bývalý ministr financí, předseda vlády a také prezident 

České republiky (2003 – 2013) v pořadí druhý. Před vstupem do politiky byl úředník a 

prognostik. Po listopadu 1989 se stal ministrem financí. V roce 1990 byl jedním 

z hlavních zakladatelů Občanské demokratické strany (ODS). 1992 – 1997 byl 

předsedou vlády a od ledna až do února 1993 vykonával pozici premiéra. Po pádu jím 

zvolené vlády to vypadalo, že je jeho politická kariéra u konce, ale do vysoké politiky 

se znovu vrátil jako předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (1998 
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– 2002). Pak se opět na čas stáhl z politické scény a vrátil se až v únoru 2003, kdy 

zvítězil v prezidentské volbě, kde svou roli plnil do roku 2008 a po té byl znovu zvolen 

a jako prezident působil do roku 2013. 

 

 

3.5.4 Václav Klaus v Chrastavě  

prezident České republiky přijal pozvání a dne 28.9.2012 na Den české státnosti, aby 

slavnostně přestřihl pásku na nové kopii secesního mostu, který v roce 2010 strhla 

povodeň a učinila ho tak symbolem zkázy v Chrastavě. Návštěva prezidenta 

v Chrastavě, nebyla první. Poprvé zde slavnostně otevíral nově zrekonstruovanou 

radnici v roce 2005. Jeho druhou návštěvou byla podpora města hned po povodni 

8.8.2010, kdy Václav Klaus procházel městem zrovna ve chvíli, kdy se rozšířila fáma, 

že se znovu protrhla přehrada Mlýnice v Nové vsi a že se na Chrastavu valí druhá vlna. 

Naštěstí se jednalo o planý poplach. Třetí návštěva města byla právě při znovuotevření 

mostu. Bylo zde přítomno více důležitých lidí, například: náměstek ministra pro místní 

rozvoj, hejtman Libereckého kraje, starostové postižených obcí a měst a delegace 

z města Eichstätt v čele s panem primátorem. V tento den byl připraven program 

v podobě tradiční Cimbálové muziky, která celou akci doprovázela. Všichni čekali na 

příjezd hlavy státu. Když konečně dorazil, mohlo se začít se slavnostním otevřením. 

Vše probíhalo podle plánu. Ovšem pak se stalo něco nečekaného. Náhle se objevil 

střelec s pistolí, který namířil na prezidenta a několikrát stiskl spoušť. Ochranka včas 

nezareagovala, podle očitých svědků spíše vůbec a střelec dokonce bez povšimnutí 

odešel a po zásahu policie s ním bylo jednáno jako by se vůbec nic nestalo. Pistol sice 

byla kuličková, ale principielně nikdo neudělal nic na prezidentovu ochranu. 

V porovnání s jinými zeměmi, se jedná o absurdní zakročení. Střelba z kuličkové zbraně 

na prezidenta nebyl prý pokus o atentát na jeho osobu, ale zoufalý krok Pavla 

Vondrouše, který útok zdůvodnil, jako reakci proti celému systému politické situace 

ČR. Nyní je na střelce podáno trestní oznámení za útok na veřejnou osobu. 
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"Tento systém zcela selhává a na to je nutno důrazně upozornit," řekl Vondrouš 

s tím, že pravicový kabinet šéfa ODS Petra Nečase zdaleka překračuje hranice, jež 

mohou občané tolerovat. "Cht ěl jsem svým činem upozornit na to, že politici 

nenaslouchají lidem. Klause jsem si vybral proto, že ho považuji za jednoho z lidí, 

kteří stojí za současným špatným stavem v České republice. " 

 

 Spousta lidí hodnotí čin jako záporný a hodný trestu. Myslím, že by se takováto 

situace neměla opakovat. Jedná se o selhání několika orgánů najednou. Na druhou 

stranu se jednalo o absurdní reakci a čin, který na spoustu lidí mohl působit až komicky. 

Jelikož si tím střelec možná něco dokázal sám sobě, ale nevyřešil nic pro zbytek lidu. 

 

 

25.Václav Klaus v Chrastavě 28.9.2012 
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4 DUCHOVNÍ ANALÝZA 

 

4.1 Duchovno obecně 

Při analýze výrazu Genius loci, jsem se několikrát dostal k duchovní stránce 

tohoto významu. Samotný výraz je i překládán a zažit jako zvláštní atmosféra daného 

místa, nebo lokality. S duchovní stránkou jsem se setkal i při analyzování Genia loci v 

řecké i římské mytologii a právě toto byl okamžik, který mě vedl k zamyšlení se nad 

duchovní stranou věci (viz 2.1 Genius loci).  

Dříve byli lidé hodně ovlivněni vírou v různé bohy, byl to smysl jejich života, 

který jim udával sílu a cestu jakou se cestou životem mají vydávat. To se v průběhu 

staletí a vlivem různých uměleckých stylů měnilo. Například gotické období vedlo 

člověka k hluboké víře v boha a ústupu vlastního rozumu. Naproti tomu v renesančním 

období se tento zažitý styl života zvrátil a člověk věřil více ve svůj rozum a dovednosti, 

než ve víru v boha a nadpřirozené síly. Když se vztáhneme zpět k výrazu Genius loci, 

tak staří Římané a Řekové věřili v boha Hádese a Saturna, kteří byli strůjci jejich životů 

a obživy. Modlili se k nim za účelem udržení dobrých vztahů s nadpřirozenými silami. 

Víra v boha v jakýchkoli kulturách byla součást a styl života lidí. V dnešní době je víra 

na velkém ústupu. Doba se natolik posunula, že pravidelné mše, které dříve byli na 

denním pořádku, jsou dnes na ústupu. Možná je to životním stylem, zrychleným 

vývojem doby, hektičností? Ovšem i dnes mají lidé potřebu v něco věřit. V něco co jim 

dá odpovědi na jejich otázky. Každý věří, v osud, nebo pravdu, nebo v něco co je mezi 

nebem a zemí, ale není to vidět a většinou to ,,něco“ právě lidé ani neumí pojmenovat. 

 

4.2 Něco mezi nebem a zemí  

V roce 2011 byl vytvořen průzkum, který měl zmapovat a informovat o tom 

kolik lidí ,,věří,,. Do projektu se zapojilo 150 středních škol a učilišť z 30ti měst 

v České republice. V počtu na osoby jich bylo cca 7000. Žákům byl rozdán dotazník 

s 34 otázkami, které byly mířeny jak na nemateriální tak na materiální víru. V existenci 

něčeho ,,víc, než je jen viditelný materiální svět, věří přes 60 procent chlapců a dívek. 

Téměř čtvrtina mládeže o něm není přesvědčena, ale neodmítá jej. K ateismu se 

přihlásilo 17 procent studentů. Naopak 25 procent se přihlásilo k náboženské víře 

(zhruba polovinu tvoří římští katolíci). Církev v průběhu let ztratila důvěryhodnost. 



Josef Trakal   květen 2013 

- 29 - 

 

Studentům, nejvíce vadí tzv. vymývání mozků, omezování svobody neschopnost 

nabízet řešení problému dnešního světa. Nenacházejí v náboženské víře odpovědi na 

své otázky. Podle socioložky Dany Hamplové jsou výsledky obdobné s výsledky, které 

vzešly z testování dospělých osob. 

 

,,Potvrdilo se, že v Česku je velmi rozšířená víra v něco a že pohled na Čechy jako na 

ateisty je dost nepřesný. Lidi, kteří nevěří v existenci nadpřirozena a nemateriálna 

jsou v menšině,“  řekla iDNES.cz socioložka. ,,Za klíčové považuji to, že velká část 

mladé generace má zájem o duchovno, ale hledají ji mimo církev. Nevidí ji jako 

prostředí, které by jim dalo odpovědi na jejich otázky“. 

 

 Zadavatele průzkumu nejvíce překvapil nízký počet ateistů a také pravý opak. 

Přitom Česká republika byla doposud brána jako jedna ze zemí, kde víra vymizí co 

nejdříve na světě. K duchovnu více inklinují dívky. V bibli si často čtou pouze 3 

procenta dotázaných chlapců a dívek. Necelá polovina nikdy knihu ani nečetla. 

 

 Tento průzkum mě dovedl k zamyšlení se nad mým přístupem a vnímáním 

tohoto tématu. Vnímání a víra v nemateriálno. Dříve jsem se nad touto otázkou 

nezamýšlel, ovšem každý člověk má v životě chvíle a potkají ho situace, kdy je potřeba 

hledat odpovědi na své otázky. Hledat řešení v jiném světě. Po rozboru svých 

myšlenkových pochodů jsem přišel na to, že mám respekt a strach z tenkosti brány mezi 

životem a smrtí. Nikdy nevíme, kdy se stane něco, čím bránu překročíme. Toto ve mně 

vyvolává vlnu přemýšlení, respektování, sebeuvědomování. Člověk je subjektivní 

jedinec a může vnímat nemateriálno jinak.  

 

 V minulosti takováto místa vznikala. Nazývají se boží muka nebo také dnešním 

názvem exteriérové krucifixy. Význam nebyl zcela shodný s vyznáváním 

nemateriálního světa, ale vznikaly, jako označení místa, kde se něco stalo. Místo, kde 

někdo zemřel, a tímto způsobem bylo označeno. Bylo to tak zvané ,,TO MÍSTO“. 

Takové označení mělo i místo kde se nyní nachází secesní most v Chrastavě. (viz. 3.1.c 

Kamenný most přes řeku Jeřici) Ve zkratce: podle domněnek kronikáře se na mostě 

při povodni 1858 stala při povodních nehoda, která stála lidský život. Od té doby na 
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most přibyla tak zvaná boží muka, která se nacházela ve středu mostu a měla most 

ochraňovat od všeho zlého.  

 

4.3 Boží muka  

Boží muka, je drobná stavba. Často bývá stavěna do tvaru sloupu nebo pilíře, 

který někdy bývá zakrytý i stříškou. Mají symbolizovat sloup, u nějž byl bičován 

Kristus. Hlavní význam je označení místa, kde se odehrálo něco, co je potřeba 

připomenout. Většinou místo vraždy, smrti. Boží muka se nacházejí na návrších, 

rozcestích, nebo právě na místech, kde někdo zahynul. Často bývají obklopena 

památnými, dnes již staletými, stromy. Duchovní význam míst je právě připomenutí 

nějaké události toho daného místa, zastavení se a vnímání atmosféry místa. Nejstarší 

boží muka se objevují od 14. století. Nejdříve kamenná (gotická) z nichž se jich 

dochovalo pár na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Největší rozšíření božích muk 

bylo za období baroka. Boží muka mají dnes i funkci jako orientační body například pro 

turisty a majitele správce pozemků.  

 

Materiály:  

První boží muka byla pravděpodobně dřevěná. Ta se objevovala ve 14. - 15. 

století, která se však nedochovala. Od 15. století se začala tesat z kamene, ze žuly. Tato 

podoba zůstala až do baroka, kde přibyl železný kříž umisťován do horní části božích 

muk. Od poloviny 18. století byla boží muka zděná a omítnutá, i když některá mohou 

být i starší. 

 

Části božích muk: 

 Boží muka se většinou skládají ze tří částí (patka, dřík, hlavice). Bývají vytesány 

z jednoho kusu kamene, ale častěji je každá část tvořena zvlášť a následně na sebe 

skládána.  

 

Patka: nejspodnější část božích muk, která často připomíná sokl. Mívá obdélníkový 

tvar s ohlazenými stěnami. Vrchní hrany patky jsou někdy zkoseny. Část, která je 

v zemi se pozná tak, že není opracovaná. 
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Dřík: navazuje na patku. Je užší a postranní hrany jsou zkoseny. Mohou na sobě také 

nést znaky, reliéfy a různá data, která se ovšem nemusí shodovat se stářím božích muk. 

Hlavice: je třetí a také zakončující část této malé stavby. Hlavice může být různě 

tvarovaná. Doplněná o niky, kamenné křížky, kovové křížky. Bývají zdobeny 

rostlinnými motivy. Někdy bývá doplněna o sošku, která ale většinou bývá novějšího 

data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.ukázky božích muk 
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4.4 Mé poznání a využití duchovní analýzy 

Z analýzy duchovní stránky věci a božích muk jsem si odnesl hlavně informaci o 

duchovním významu této stavby. A to, že se jedná o místo, které nese zvláštní 

atmosféru. Místo, které připomíná nějakou událost, která se zde stala. Místo kde 

se člověk může zastavit. Může nasát jeho atmosféru. Načerpat informaci, kterou 

má místo sdělit.  Tento princip jsem si i odnesl a dále s ním pracoval. Toto by měl 

vyjadřovat most. Místo, kde se zastavím a uvědomím si proč je tak zvláštní. Rozbor 

duchovna obecně mě dovedl k zamyšlení se nad místem jako takovým. 
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5 ANALÝZA LOKALITY 
Jedná se o místo ve Spojovací ulici ve městě Chrastava. Místo a okolí, kde se 

nachází most, kterého se týká veškerá analýza a bádání. Místo, do kterého bych chtěl 

vnést a zdůraznit jeho atmosféru a předat jí lidem. 

 

5.1 Analýza místa (za dobu mého života v Chrastavě) 

Když jsem se na místo vydal, tak ve mně vyvolalo mnoho vzpomínek. Po mostě 

jsem chodil již jako malý kluk. Přemýšlel jsem, jak vypadalo místo před 15ti lety, když 

jsem tudy chodil na základní školu. Když jsem tudy jezdil na kole na koupaliště. Místo 

bylo mnohem více obklopené zelení, keři, stromy. Vedle mostu stál dům se zahradou. 

To vše už je jen vzpomínka. V roce 2010 po povodni se to tu celé změnilo a ještě nyní 

není místo zcela revitalizované. V rychlosti byly provedeny prvotní stavební úpravy. 

První z nich byla celkové strhnutí secesního mostu, místo kterého tu během několika 

dní vyrostl provizorní vojenský pontonový most. Díky kterému bylo opět město 

Chrastava spojeno v jeden celek. Myslím, že pro mnoho lidí to byl velice emotivní 

zážitek. Jelikož město přišlo o jednu z nejcennějších památek, na druhou stranu zde byl 

během dne most nový a pro mnoho lidí s neznámým systémem skládání. Pontonový 

most tu vydržel více než rok. Více než rok trvalo vytvoření kopie původního mostu, 

která není tolik propracovaná, jako býval originál, jelikož se na ní nesehnalo 

požadované množství finančních prostředků. Místo znám, protože se tu vyskytuji velice 

často. Vždy pouze jako aktér městského života, který zde prochází.  

 

5.2 Analýza místa (,,dnes“)  

Nyní jsem zde trávil času mnohem více. Místo nyní prochází i plošnou 

rekonstrukcí, která se týká úpravy koryta v této lokalitě, zpevňování břehu a jiné 

popovodňové úpravy. Oprava pozemních komunikací, čištění terénu, strhnutí budovy 

starých autodílen. Celkově to místu postupně prospívá, protože se lokalita pročišťuje od 

zbytečných objektů, které chátraly. Bohužel revitalizaci spustily až povodně, které 

napáchaly škod nesčetně více. Místo jsem nyní neanalyzoval jako účastník, který po 

mostě jen prochází, ale jako pozorovatel lidí, místa, mostu, řeky, stavebních prací, 

projíždějících aut, staveb v okolí a celkově života, který se kolem mostu odehrává. 
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Každým dnem se tento život mění, v počtu lidí, aut, počasí. Snažil jsem se nasávat 

atmosféru a představovat si situace, které na mostě chci připomenout v dnešku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        27.revitalizace lokality a úprava koryta (protipovodňový systém) řeky Jeřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        28. revitalizace lokality a úprava koryta (protipovodňový systém) řeky Jeřice 
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6 IDEA KONCEPTU 

6.1 Cesta ke konceptu 

Má cesta začala výběrem tématu, které pro mě bylo srdcové, protože se jedná o 

místo ve městě, ve kterém žiji. Dále jsem si zjistil pár základních informací a utvořil si 

o lokalitě svůj názor. Následovalo vypracování dotazníku, který jsem nechal vyplnit 

různé skupiny lidí. Od tohoto kroku jsem očekával, zjištění myšlení a vnímání hlavně 

obyvatel Chrastavy, kteří také lokalitu dobře znají.  Důležitým krokem pro mě byla 

analýza místa Secesního mostu ve městě Chrastava a lokality kde se most nachází. 

Vznikl jednoduchý přehled proudů, které mě nejvíce utkvěly v hlavě a nadále mě 

ovlivňovaly. (historické podoby mostu, Adolf Hitler v Chrastavě, doprava, povodně 

2010, atentát na Václava Klause 28.9.2012). Tyto proudy mě ovlivňovaly a inspirovaly 

k analyzování a bádání do hloubky místa. Tímto krokem jsem získal určité reálie, které 

jsem chtěl pozorovateli předat. Při analýze pojmu Genius loci, jsem však narazil na 

duchovní stránku věci a provedl duchovní analýzu svého myšlení. Zjistil jsem, že stejně 

jako v historii věřili lidé v božstvo, které jim mělo pomoci na světě přežít, tak dnes lidé 

inklinují k víře v něco, co neumí pojmenovat (určité nemateriálno). Objevil jsem 

v historii stavby, které takto fungovaly. Byla to boží muka. Stavby, které označovaly 

určité místo, kde se stala nějaká událost (často smrt, mord, vražda). Stavba má za úkol 

na tuto událost a zvláštní atmosféru poukázat a pomocí ní si ji i uvědomit a 

zavzpomínat. Toto mě inspirovalo k vytvoření něčeho na mostě, co bude události, které 

se na něm staly, nebo jsou s ním spjaty, připomínat a poukazovat na ně. K interpretaci 

zvláštní atmosféry využívám samotný most a okolí mostu, tak aby jako místo se zvláštní 

atmosférou bylo i pochopeno. Dalším krokem pro mě bylo uvědomit si, co chci, aby 

místo vůbec splňovalo a sdělovalo. 

 

6.2 Směry konceptu 

Koncept se mi rozbíhá do dvou směrů. Prvním je místo na mostě, které 

koncentruje a předává zvláštní atmosféru. Druhým je předání vjemu z událostí, které 

chci ukázat. Dohromady spolu budou tvořit propojený celek. 
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6.2.1 Koncept místa, které koncentruje zvláštní atmosféru 

První směr je ,,To místo“. Místo, které na mě působí zvláštně. Místo, které by 

mělo přenést určité poselství lidem. A tím je most. Most je místo, které propojuje a 

koncentruje energie po staletí a neustále svým vývojem přináší život, který pokračuje 

neustále dál a dále se vyvíjí, i když se zde vystřídalo již několik podob, tak místo 

zůstává stejné. Místo, kde se kříží duchovní energie, se sociálními vazbami, historií, 

událostmi, které se na mostě staly a tyto energie se na mostě koncentrují. Všechny síly a 

energie mají svou horizontální rovinu. Rozhodl jsem se tyto roviny propojit vertikální 

rovinou, která vytvoří místo pro plastiku, která bude na mostě koncentrovat veškeré 

energie. Vertikální rovina, všemi horizontálními jakoby proroste. Proto jsem další 

inspiraci pro vertikální objekt hledal v prorůstání. Jelikož vertikála bude propojovat i 

energii zvanou voda. Dovedla mě k zamyšlení se nad tím, co vlastně voda pro most 

znamená. Došel jsem k závěru, že bez vody by nebyla řeka, bez řeky by nebyly břehy a 

bez břehů by nebyl most, který je jejich spojnicí. Voda je energie, o kterou bych chtěl 

koncept vertikální plastiky doplnit a prohloubit její smysl. Voda a její zvuk je vjem, 

který zesílí koncept plastiky, protože bez ní, by tu toto místo ani most, nemusely být. 

Citace z knihy Genius Loci - Christian Norberg – Schulz: 

Most se lehce a mocně klene nad říčním proudem. Nespojuje pouze předem dané 

břehy. Most staví břehy jeden proti druhému. Břehy se také lhostejně táhnou 

podél řeky jako pouze okrajové pásy pevné země. Most spolu s břehy vždy k řece 

přibližuje i dálky krajin, které jsou za oběma břehy. Přivádí řeku i břeh i zemi do 

vzájemného sousedství. Teprve díky spojnici mostu vystupují břehy jako břehy. 

      29.vysvětlení propojení energií mostu 
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Inspirace v prorůstání 

Na základě prorůstání vertikální roviny, jsem hledal inspiraci pro vytvoření plastiky, 

která bude energie s mostem propojovat a bude prorůstat i mostem. 

 

30.prorůstání krystalů aragonitu 

Inspiraci jsem našel v růstu krystalů minerálu aragonitu. Vyznačuje se tím, že vzniká 

jako jednotný hlavní krystal, který vzlíná směrem vzhůru. Kolem dokola se utvářejí 

menší krystaly, které již nedosáhnou stejné velikosti. Vzniká na základě chemických 

reakcí mezi minerálními látkami, čerpání živin z půdy a pomocí vody vzlíná směrem 

vzhůru. Uvnitř vertikálního krystalu se mohou utvořit pukliny, ve kterých se začínají 

tvořit horizontální krystaly, které dokážou prorůstat skrz naskrz, ovšem už nemají 

možnost čerpat velkého množství minerálních látek a rostou pouze z těch, které jim 

dodá vertikální krystal. Jejich barva je také jiného odstínu. Krystal dokáže prorůst i 

jinými materiály a vrstvami a vytváří si proražením svou cestu. Tyto principy jsem se 

rozhodl vnést i do fyzické podoby plastiky. Chtěl jsem, aby i ona navodila dojem, že si 

přirozeně prorazila cestu a vytvořila si své místo. 
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6.2.2 Koncept zobrazení událostí 

Naproti prvnímu směru tu je směr druhý a to jsou události, na které chci poukázat. Byly 

pro mě nejvýraznější a chtěl bych je přenést do dneška vlastní interpretací. Jedná se o tři 

historické odkazy. Událost přítomnosti Adolfa Hitlera v Chrastavě, kdy hlavní náplň, 

jeho návštěvy byla anexe území Sudet pro německou Říši. Další událostí, která město i 

místo a chápání lidí hodně ovlivnila, byly bleskové povodně v roce 2010. Poslední 

událostí, střelba na Václava Klause. Každá událost má i své datum a místo, kde se udála 

nebo nejvíce projevila. Události bych na člověka chtěl přenést tak, aby se v nich cítil 

aspoň trochu přítomen, i když jim přítomen nebyl, protože historie se dvakrát 

neopakuje. Což jsem si uvědomil díky pokusu, který jsem si vyzkoušel. 

 Pokus 

Vytiskl jsem si fotografii z rodinné oslavy, na které jsem nemohl být. Oslavy, na 

které byl i můj dědeček, několik dní před smrtí. Fotografie ve mně vyvolala plno emocí, 

ale ne tolik, abych se do děje vžil. Hledal jsem způsob jak se do děje více vcítit. 

Fotografii jsem zvětšil a nalepil přímo proti zrcadlu. Pak jsem si stoupl před zrcadlo a 

díval se do něj. Viděl jsem svůj odraz, ale za sebou jsem měl oslavu, na které jsem 

nebyl. V tu chvíli to byl pro mě moment, kdy jsem se cítil více přítomný této události, 

kterou jsem promeškal. A uvědomil si, že ačkoli jsem nebyl přítomen, tak se dají 

vytvářet vzpomínky jinak než pouze z fotografií, ale i s propojitostí místa, kde se, 

v tomto případě, oslava konala. Místo jsem pak navštívil a vybavil si ten moment, kdy 

jsem se také na oslavě viděl a částečně cítil přítomen. Hlavním cílem je pro mě docílení, 

vnesení pozorovatele do pomyslného děje. 

 

Tento moment byl pro mě základem idey, kterou jsem se rozhodl více 

prohlubovat. Práce s autentičtějším vnímáním, jak míst kde se události odehrály, tak i 

s navozením dojmu větší přítomnosti pozorovatele v událostech. Z každé z nich jsem se 

snažil vytáhnout tu největší podstatu, kterou jsem ztvárnil na místě, kde se událost stala, 

nebo na místě, které také ovlivnila. Celková podstata a dovtípení se je ale pochopeno až 

po propojení s místem, kde vznikne plastika. Tím dojde k vzájemnému propojení 

plastiky s okolím a plastiky a místy událostí. 
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           31.ukázka pokusu 

6.3 Koncept - souhrn 

- Vytvoření místa, které bude koncentrovat a prorůstat energiemi, které se k mostu 

vážou (vertikální plastika, která proroste energiemi a událostmi a protne, 

proroste i skrz most). 

- Plastiku prohloubit o sílu vody, která je jednou z energií, jež je pro most 

nejdůležitější (bez vody by v tomto případě nebyl most). Šum, který se bude 

plastikou linout až nad most tak, aby ji zaslechli kolemjdoucí. 

- Poukázat na vybrané události, které se k mostu vážou, zabrání území Sudet A 

Hitlerem, poukázání na střelbu na V. Klause, připomenutí živlu povodní, které 

město v roce 2010 zničilo. Zobrazení tak, aby se pozorovatel cítil více přítomný 

v ději. 

- Každá událost má svůj datum a směr kde se stala. To je (6.10.1938, 7.8.2010, 

28.9.2012). Zobrazení každé z událostí by mělo částečně nastínit, co se stalo 

přímo na místě, ale k úplnému pochopení události dopomůže pozorovateli právě 

plastika na mostě, která prozradí datum a její dokreslení a dovtípení proč ji 

ukazuji. 

- Poukázání na zvláštní atmosféru místa mostu, který je přímo provázaný 

s historickými odkazy, které bych chtěl na pozorovatele přenést, tak aby 

historické odkazy, které zanechávají stopy a dopady v pozorovateli zanechaly 

například i poučení a dojem, že i přes nesnáze místo žije dál a že takto to chodí i 

v životě. 
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7 PROVEDENÍ 

7.1 Plastika 

Plastika prorůstající most, je inspirována prorůstáním a vzlínáním minerálu aragonitu. 

Jedná se o plastiku vytvořenou z vysoce leštěného nerezu, která je vytvořena tak, aby 

navodila prorůstání i konstrukcí mostu a propojení všech energií (země, voda, vzduch, 

most, události, nebe). Tímto gestem jsem chtěl vytvořit iluzi přirozeného proražení 

energie, která z místa sálá s výsledkem srůstu s mostem. Pro autentičnost jsem nechal 

přiznaný průraz i na chodníku. Celý objekt je dutý. Má 3 hrany, protože takto se 

vyznačuje dokonalý krystal. A události jsou také tři. Špička plastiky vyznačuje 

pokračování pomyslného růstu, čímž spojuje i energii nebe. Ve spodní části, která je 

umístěna ve vodě, je ještě shluk malých krystalů, které poukazují na to, že i do 

budoucna se tu budou sdružovat energie, ze kterých může časem růst další směr. Skrz 

celý objekt prochází trubice, která přenáší šum vody až do výšky nad most, kde trubice 

z objektu opět vystupuje. V kolemjdoucím má navodit právě vjem šumu vody, která je 

důležitou energií plastiky a mostu. V části nad mostem jsou další tři trubice, které 

prorůstají objektem ve směrech událostí, stejně jako krystaly aragonitu, které rostou 

z výduťě hlavního krystalu. Takto vzniklé krystaly mají jiný odstín, proto jsem volil i 

jiný materiál, kterým je mosaz. Tyto díly budou sloužit jako průzory, které ukážou směr 

na místa událostí. V nich je zabudována optika, která události dokreslí tak, že nám bude 

jasné, co se na místě kdysi stalo. Nad každou trubicí je datum, tudíž průzory nesou 

informaci o směru a o datu, kdy a kde se událost stala. Leštěný nerez je materiál, který 

jsem volil proto, aby se plastika propojila nejen s mostem, ale pomyslně i s okolím, 

které se v ní bude odrážet. Ostatní trubice procházející skrz jsou z mosazi. 

 

7.2 Události 

Jsou vytvořeny tak, aby na místě kde se stala, nebo kde ji zobrazuji, byla pouze 

podstata, která nám dovolí rozkrýt pouze část události, pouze hlavní podstatu, která nás 

má dovést k zamyšlení. K dokonalému dokreslení slouží právě průzory v plastice. 
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7.2.1 Střelba na Václava Klause 28.9.2012 

První událostí, kterou bych rád lidem předal, byla střelba atentátníkem Pavlem 

Vondroušem na Václava Klause. Jednalo se o čin, kterým chtěl poukázat na špatnou 

politickou situaci v České republice a na nezájem české politiky o obyčejný lid. 

Poukazuje asi na správnou věc, ale řešení, které volil, spíše vyvolává pocit banality 

tohoto činu. Tímto směrem a způsobem akt zobrazuji. Situaci odlehčuji a poukazuji na 

banalitu činu. Důležité pro přenos na pozorovatele je datum události, tj. 28.9.2012, 

který je umístěn nad průzorem na plastice. Označil jsem místo, kde se střelba stala, 

pomocí hledáčku  pušky, který jsem umístil přímo do vozovky, kde došlo ke střelbě. 

Hledáček jsem vybral jako symbol střelby. Je vyroben ze železa. Hledáček je přímo 

zafrézovaný do silnice, přetřený červenou barvou, aby na první pohled zaujal a dovedl 

k zamyšlení. Po nakouknutí do trubice na plastice, která nám odkryje datum, 

nahlídneme dovnitř a spatříme na místě hledáčku prezidenta Václava Klause jako oběť 

v zaměřovacím zařízení. Tím dojde k pochopení, jakou událost tímto způsobem 

představuji. Může se stát, že se vám v hledáčku mihne i procházející osoba, která se 

nevědomky může stát pomyslnou obětí a pozorovatel se stane pomyslným střelcem. 

Což by mělo vést k poučení, že každý může být oběť, nejen prezident. To by mělo 

dovést pozorovatele k závěru, že takto se nesouhlas neřeší. 

7.2.2 Povodně 7.8.2010 

Další událost, kterou bych rád připomněl, jsou povodně, které město doslova zničily. 

Symbol zkázy povodní v roce 2010 se stal secesní most a rodinný dům, který stál vedle 

mostu. Chtěl bych zobrazením v člověku vyvolat pocit vzpomínky na tuto, pro město 

ničivou, katastrofu, která ovlivnila mnoho životů. Pro tuto událost jsem vytvořil objekt, 

který symbolizuje právě ničivé povodně, které naplavovaly vše, co se jim dostalo do 

cesty. Objekt je vytvořen v duchu vystupujícího balvanu z podlahy, který jakoby voda 

naplavila na místo, kde stál kdysi rodinný dům, který se spolu s mostem stal symbolem 

zkázy. Nachází se bezprostředně v okolí mostu. Balvan je umístěn tak, aby chodcům 

překážel v průchodu přes chodník a museli ho obejít a uvědomit si, že tam není 

náhodou. Plastika balvanu je vytvořená opět z leštěného kovu, který odráží krajinu 

v okolí a deformuje jí stejně jako odraz v rozbouřené vodní hladině. Do výše, kam 

sahala hladina vody při povodních na tomto místě (tj. 1,2 m) je vytvořena koroze, která 

prohloubí emoce, při uvědomění si co se tu vlastně při povodních stalo. Při nakouknutí 
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do trubice na plastice na mostě, opět vidíme datum (7.8.2010), směr a v pohledu se nám 

za balvanem objeví rodinný dům, který na místě kdysi stával, což po spojení s datem 

prohloubí informaci a emoci.   

 

7.2.3 Adolf Hitler v Chrastavě 

Jedná se o návštěvu Adolfa Hitlera v Chrastavě, jejíž hlavní účel byl informování, nebo 

lépe řečeno oznámení o zabrání území Sudet, do kterých patřilo i město Chrastava, a 

následné připojení k německé říši. Nečekal souhlas. Byl to prostě oznamovací rozkaz, 

se kterým lidé neměli možnost nic udělat. Toto rozhodnutí bylo zpečetěno 

Mnichovskou dohodou.  Zobrazení událostí by mělo v člověku vyvolat pocit, jak to 

kdysi asi probíhalo. Tuto událost jsem zobrazil, pomocí grafiky siluety umístěné na 

budově, která patří městu, je neobývaná, prázdná a pustá. Vybral jsem prostor v jejím 

zákoutí, aby byla silueta částečně skrytá, což podpoří i to, že je budova dosti tmavá o 

což mi jde. Zobrazuji siluetu postavy a republiky. Měla by tvořit dojem stínu, který byl 

na Sudety vržen a nikoho nezajímal názor, zda se připojit chtějí, nebo nechtějí. Byl to 

prostě rozkaz. V posledním průzoru na plastice na mostě, který opět udá datum a směr, 

člověk spatří, co silueta znamená. Silueta se v průzoru vybarví. Její ztvárnění by mělo 

vzbudit v pozorovateli dojem strachu. Proto grafiku doplňují i nacistické barvy, které 

lemují siluetu Čech, na které je vytyčený prostor, kde jsou podpisy osob, které se 

zasloužili o zabrání Sudet (Hitler, Chamberlein, Daladier, Mussolini). Silueta by měla 

dělat dojem jakoby razítka, kterým si Hitler území označil za své dne 6.10.1938. 

 

Prohlášení: Použitím částečně nacistického obsahu se nehlásím k její propagaci. Ve své 

práci poukazuji pouze na odkazy historie, tak jak se staly. 

Dne: 24.5.2013 

Podpis: 
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8 OBRAZOVÉ PŘÍLOHY 
 

 

půdorysné řešení lokality 

 

 

půdorysné rozmístění objektů 
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8.1 Plastika označující zvláštní místo 
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8.2 Zobrazení události – střelba na Václava Klause (28.9.2012) 
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8.3 Zobrazení události – povodeň v Chrastavě (7.8.2010) 
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8.4 Zobrazení události – Adolf Hitler v Chrastavě (6.10.1938) 
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9 ZÁVĚR 

 

 Po stanovení tématu a sestavení zadání pro mou bakalářskou práci následovalo 

mnoho analýz a seznámení se spoustou informací, které mi pomohly určit si cestu, po 

které jsem se vydal a bádal dále. Cílem mé práce bylo nalézt zvláštní atmosféru 

Secesního mostu v Chrastavě, ke kterému se váže mnoho situací a informací a událostí, 

které ovlivnily mé myšlení a pohled na lokalitu, kde se most nachází. Situaci jsem se 

snažil řešit prostě, ale přitom úderně, tak aby bylo na první pohled jasné, co chci 

pozorovateli sdělit. Přímé vnesení pozorovatele do událostí, které jsou zprostředkovány 

přes místo na mostě. Místo kde most stojí, bylo hnacím prvkem, pozorovatelem všeho 

co se zde po staletí sbíhalo a koncentrovalo, proto jsem využil jeho zvláštní atmosféry a 

vytvořil objekt, který se stal pomocníkem, který vnese pozorovatele do událostí tak, aby 

se v nich cítil přítomen, aniž by u událostí musel být v době, kdy se staly a přitom 

alespoň částečně cítil atmosféru s odkazem na minulost. Minulost, která by měla přinést 

poučení i pro přítomnost a budoucnost.  

 

 Svou prací jsem chtěl poukázat na historii, která vždy ovlivňovala životy lidí a 

vždy ovlivňovat bude. Vždyť i co je dnes přítomností nebo očekávanou budoucností, 

budou jednou odkazy historie, které nějak ovlivní nebo i změní naše životy, ale i životy 

dalších generací. Je potřeba tyto momenty připomínat a ne na ně zanevřít nebo 

zapomenout, protože díky historickým odkazům je možné si uvědomit, co bylo špatné a 

poučit se z chyb. 
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PŘÍLOHA č. II: Dotazník k bakalářské práci 

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / ENVIRONMENTAL DESI GN / JOSEF TRAKAL 
DOTAZNÍK K BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCI 2012-2013 

  
1) Víte, co znamená spojení ,,GENIUS LOCI,, ? 
ANO   NE     
2)Jak vnímáte město Chrastava? 
domov   město, ve kterém žiju     pracoviště   jiné   

3)Co vnímáte jako symbol města Chrastavy? 
Secesní most   Kostel svatého Vavřince     morový sloup   jiné   
4)Zasáhly vás povodně v srpnu 2010? 
ANO   NE     
5)Co je podle vás symbol zkázy (povodní) 2010? 

městská kašna   
lávka u Führichova 
domu     Secesní most   jiné   

6)Víte, že je nynější podoba Secesního mostu již v průběhu historie čtvrtá? 
ANO   NE     

7)Víte, že je nová podoba Secesního mostu replikou, která kvůli nedostatku financí není věrohodnou 
kopií původní podoby? 

ANO   NE     

8)Považujete Secesní most za důležité dopravní propojení města Chrastavy? 
ANO   NE   NEVÍM     

9)Při slavnostním otevření mostu v Chrastavě, v Den české státnosti, byl spáchán atentát na 
Prezidenta 
České republiky Václava Klause, který spáchal Pavel Vondrouš. Znáte atentátníka osobně? 
ANO   NE     

10)Z veřejně známých důvodů je známo, že atentát spáchal z důvodu nesouhlasu s politickou situací 
v  
České republice. Souhlasíte s jeho reakcí a to střelbou na hlavu státu Václava Klause? 
ANO   NE   NEVÍM     

11)Myslíte, že je správné, že ke střelbě došlo a nebyl potrestán? 
ANO   NE   NEVÍM     

12)Kdyby záleželo na vás, potrestali byste střelce? 
ANO   NE   NEVÍM     

13)Byli jste přítomni této události? 
ANO   NE     

14)Ovlivnila vás při odpovídání na otázku číslo 9-12 amnestie, kterou vyhlásil v roce 2013 prezident  
České republiky Václav Klaus? 
ANO   NE   NEVÍM     

15)Myslíte si, že je Secesní most po všem co se na něm v průběhu historie podepsalo a stalo, něčím  
zvláštní místo? 
ANO   NE     NEVÍM     

16)Každý most má pojmenování, (například: Karl ův most, Juditin most, Most legií) … Secesní most  
pojmenovává pouze styl, ve kterém byl postavený. Nechybí podle vás Secesnímu mostu jméno? 
ANO   NE     NEVÍM     
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PŘÍLOHA č. III: Odpov ědi a grafy k dotazníku 
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