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Historie školních budov v Chrastavì do roku 1788
a historie domu èp. 125 "Staré školy" (Alte Schule) - pokraèování

památka zapsaná v Ústøedním seznamu kulturních památek ÈR v rejsøíku 27136/5-4330

Základní specifikace památky,
zaznamenaná v Soupisu nemovitých

kulturních památek ÈR v okrese Liberec

Objekt je zapsán v Ústøedním seznamu kulturních památek ÈR
pod èíslem rejstøíku 27136/5-4330, to znamená, �e podléhá
památkové péèi dle pøíslušného zákona. Odborný popis v
seznamu, který zpracoval Národní památkový ústav, územní
odborné pracovištì v Liberci, popisuje souèasný stav památky
takto: Dùm èp. 125 (pùvodní èp. 138) postavený roku 1788, který
nalezneme ve Školní ulici severnì od námìstí, slou�il do roku

1881 jako škola. Dvoupatrový zdìný dùm postavený na
obdélném pùdorysu kryje mansardová støecha vyskládaná z
plechových šablon. Støechu doplòuje øada sedlových vikýøù,
rozmístìných po celém jejím obvodu. Objekt je situován v
mírném svahu, èím� na ji�ním náro�í èásteènì vystupuje nad
terén omítaná podezdívka z lomového zdiva. Hladké fasády èlení
bosované lizénové rámce opticky oddìlující jednotlivá patra.
Okna lemují mìlké šambrány s parapety. Hlavní vstup, umístìný
na jihovýchodním ulièním prùèelí, uvozují tøi �ulové stupnì.
Jeho pravoúhlý pískovcový portál s uchy v horní èásti rozdìluje
nadpra�ní pøeklad. Nad otvorem pro nadpra�ní okénko
nalezneme mohutný klenák s tesaným èíslem domu a datací:
„Nro 138/ Ano 1788“.

"Alte schule" na rytinì Chrastavy z roku 1795.
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Portál je osazen baroknì profilovanými dvoukøídlými dveømi.

Stará škola v obrazech
Na starých zobrazeních Chrastavy dominují mìstu – budova
kostela, stará škola a fara, v popøedí radnice a pùvodnì
mìš�anský dùm – hotel Ross (dnes muzeum, knihovna a
infocentrum). Budovy škol ztvárnil na svých kresbách ve své
kronice mìsta Gregor Knesche (Najdete je v první èásti
pojednání - Bulletin 212.). „Stará škola“ je zachycena také na
dobové rytinì Chrastavy z roku 1795, kdy v jejím pozadí je ještì
kostel ve své barokní podobì. Té� ji mù�eme zaznamenat na
kresbì mìsta z roku 1835 i 1890.

Vzhledem k tomu, �e pøed koncem 19. století byla výuka
chrastavských �ákù pøemístìna do dvou nových – vìtších
školních budov, na detailních pohlednicích mìsta s významnými
budovami se ji� dále neobjevuje.

Souèasnost
V období po 2. svìtové válce, jak
jsme zmínili ji� výše, slou�ila
budova „staré školy“ jako
knihovna a pøízemí èásteènì jako
uèebny ZŠ, pozdìji jako bytový
dùm. Za celé toto období nebyly
provedeny témìø �ádné „kvalifi-
kované“ opravy. Díky umístìní
„státních“ institucí zde byl
udr�ován základní provozní
poøádek. V bytech, kterých je v
souèasnosti v objektu devìt, byly
provádìny stavební úpravy
nahodile a øešily se pouze havarijní
stavy. Došlo k mnoha zásahùm,
které tuto významnou archi-
tektonickou památku zasáhly v
negativním smyslu a docházelo k
její devastaci, a to jak pøed rokem
1989, tak i po nìm a bohu�el se dá
konstatovat, �e k nim dochází do
souèasnosti.

Popis souèasné situace:

Pohled zvenèí

Fotografie, publikované pøed 50 lety
ukazují, �e stav objektu byl u� tehdy špatný. Srovnání s

: Opadané omítky a� na cihly, další rozsáhlé
odfouklé zbytky, drolící se øímsy vše hrozící odpadnutím a
zranìním kolemjdoucích. Èasté zatékání do omítek. Na fasádì
je spousta konzolí ze zaøízení, pou�ívaných i za první republiky,
otvorù (ji� nepou�ívaných), neupravených rýh po kabelech,
vývodù z plynových kamen, která u� dávno neexistují,
diletantsky osazených oken apod.

dnešním
stavem nepøináší �ádnou zmìnu k lepšímu. Naopak, všech-
ny škody ji� tehdy patrné se prohloubily a pøibyly k nim
rozsáhlé další (výjma opravu støechy z pùvodní bøidlicové
na krytinu z plechových šablon, která zabránila alespoò
zèásti totálnímu znièení).

Kresba
Chrastavy
z roku 1890.

Textilní továrna fa Pollack    Stará škola, u� tøípatrová    Kostel ji� v novogotické podobì   Vrchol Výhledù
s chatou

Textilní továrna
Pollack

Dobová dopisnice z roku 1902.

Fara
Chlapecká škola

u kostel Stará škola



3

"Stará škola" na fotografii ze 70. let 20. století napovídá, �e stav budovy u� tenkrát nebyl dobrý.

Pou�itá studijní literatura a materiály:

Miesler Arno, Schwertner Rudolf: Kratzau  Ein Bilderbuch von Land und Leuten

Archiv MìÚ Chrastava  scany stavebního povolení pøístavby zadního traktu z r. 1941 - 1943

Schwertner R., Kratzau - Schicksal einer sudetendeutschen Stadt, Kratzauer Gilde 1966

Kronika Gregora Knescheho

Vydra  František PhDr., Chrastava  kapitoly z historie mìsta, 2003

Dobové pohlednice ze soukromé sbírky Ivana Vydry

Kühn K.F., Topographie der historischen und kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg, 1934 (str. 151, 152, 157)

Císaøské povinné otisky, 1843 (soubor map)

Stav oken a pískovcových parapetù a detail
necitlivého prùrazu výduchu topení a jeho okolí...

Na pøípravì pøíspìvku se podíleli
Ivan Vydra, Petr Medøický, Lambert
Medøický, souèasné fotografie
zhotovila Jana Zahurancová.

Detail pùvodního kamenného zdiva,
pocházejícího z roku 1788.

Vpravo: Vstup do èp. 125 sám o sobì nejlépe
vypovídá o stavu tohoto napùl "mìstského"
domu.
Neudr�ovaný, historicky cenný portál s datací,
necitlivì umístìné rozvodné skøínì, vlhká,
opadaná omítka, pamatující zøejmì prvopoèátky
stavby...
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Chrastava – vèera a dnes

Vydává jako pøílohu Chrastavských listù a pro svoji potøebu Spoleènost pøátel historie mìsta Chrastavy.
Toto èíslo pøipravili: Lambert Medøický, Petr Medøický, Ivan Vydra, Jana Zahurancová

Napsat nám mù�ete na
e-mail: sphmch@volny.cz

No. 213, vyšlo v dubnu 2013

V minulém èísle Bulletinu jsme
zveøejnili fotku, zachycující dnešní Tur-
pišovu ulici (pùvodnì Schützengasse,
tedy Støeleckou ulici) z pohledu od
jihozápadu na severovýchod.
Dnešní srovnávací snímky ukazují po-
hled na tuté� ulici z opaèného smìru.

Dobový snímek pochází z roku 1928,
tedy z období, kdy tok Jílového potoka
(Thonbach) byl ještì nezakrytý a
protékal podél budovy tehdejší dívèí
školy z kamenù vyzdìným otevøeným
korytem. K jeho zakrytí došlo a� v roce
1929.

Po levé stranì snímku mù�eme vidìt pùvodní starou zástavbu
rodinných domù. Pøed první budovou po levé stranì, blí�e k
námìstí, stávala v té dobì na rohu pekárna, která mìla vysoký
tovární komín.

V šedesátých letech 20. století byla tato stará zástavba srovnána se
zemí a na jejím místì byly postaveny ètyøi nové - tehdy ještì
oddìlené - moderní bytové domy, tzv. „èin�áky“.

Od stejné doby a� do osmdesátých let
20. století, bylo v rohu nejblí�e
námìstí umístìno vyøazené armádní
tryskové letadlo sovìtské výroby
MIG 15.
Stejný stroj se nacházel i na zahradì
Výchovného ústavu. Kdy pøesnì
"zmizely" a kam se mi nepodaøilo
zjistit, bude to pøedmìtem dalšího
bádání.
Samotná školní budova na námìstí
èp. 229 pùvodnì nìmecká, výhradnì
dívèí - byla postavena v roce 1881,
prošla první vìtší opravou v roce
1973. Její generální rekonstrukce
spolu s pøístavbou a pùdní vestavbou
byla realizována v letech 2006-2007.

Text pøipravil: Ivan Vydra

Souèasný stav zachytila Jana
Zahurancová, 2012.


