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LIBEREC = SILNÝ SOUSED

Nejbližší pohotovost je v Liberci, stejně jako nemocnice 
a jiné specializované lékařské obory (Krajská nemocnice 
Liberec; další specializovaná ambulantní pracoviště).
Střední školství ani jiné formy vzdělávání nejsou v 
Chrastavě zastoupeny. Nicméně pro jejich dosažení 
je klíčová blízká dostupnost krajského města Liberec. 
Téměř 45 % ekonomicky aktivních osob vyjíždí denně za 
prací. Z celkového počtu vyjíždějících cca 87% realizuje 
svoje pracovní aktivity v rámci okresu Liberec (73 % 
přímo ve města Liberci). Ve srovnání s jinými obdobně 
velkými městy, která více plní funkci spádových center je 
však počet i nabídka provozoven nižší. To je způsobeno 
výbornou dostupností Liberce jako velkého regionálního 
centra.

(1) LOKACE

(2) SROVNÁNÍ

SOUMĚSTÍ 

Chrastava je součástí euroregionu Nisa, který zah-
rnuje města německá, polská a česká. Jednotlivá 
města jsou propojena především železniční tratí, ale 
typická je pro ně i krásná krajina a jistá zapomenu-
tost 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.

1
1 CHRASTAVA

status: město
kraj : Liberecký
okres : Liberec 
obec s rozšířenou působností: Liberec
pověřená obec: Chrastava
historická země: Čechy
katastrální výměra: 27,46 km²
počet obyvatel: 6 243 (1. 1. 2012[1])
zeměpisné souřadnice: 50° 49 s. š., 14° 58 v. d.
nadmořská výška: 295 m
PSČ: 463 31
zákl. sídelní jednotky: 17
části obce: 8
katastrální území: 7
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CHRASTAVA

27,46 km2
6082 obyv.

LIBEREC
106,1km2

104 946 obyv.

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
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LIBEREC

CHRASTAVA

STARÉ PAVLOVICE (SATELIT)

?
KDE BUDEME BYDLET

VS.

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

DOSTUPNOST CENTRA LIBERCE:

1 200 000,- / 82M2

2 990 000,- /86 M2

NÁMĚSTÍ, SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ, ULICE, AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ, PROSTORY 
OKOLO ŘEKY, PARK U HORNÍ ZŠ, PARK U FÜHRICHOVA DOMU

3X ORDINACE PRAKTICKÉHO 
1X LÉKÁRNAMATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

3 FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ, KRYTÁ VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA, VOLEJBALOVÝ 
AREÁL, TENISOVÉ KURTY, 2 ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY, VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ, KUŽEL-
NA A LYŽAŘSKÝ VLEK

ŘEKY, LES, LOUKY

TADY !!!
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LIBERECKÝ KRAJ

POLE

veřejné
prostory

možnosti 
sportu

cena bytu služby, kulturazdravotní 
péče

vzdělání okolí

1CHRASTAVA: 

(STARO)NOVÁ TVÁŘ



(3) HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA

(5) ZELEŇ VE MĚSTĚ

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 
dekoračního 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 
činnostem (pěstování, odpočinek, sport); podstat-
ná je vazba na veřejnou zeleň, se kterou se může 
vizuálně spojit v jeden celek

STROM SOLITER

může být příjemným místem zastavení, 
odpočinutí si a setkání s ostatními lidmi

ZAHRÁDKY

sousedství více zahrad; většinou 
komunitně fungujících avšak uzavřených 
od okolí; navrhuji transformaci viz. loka-
lita 1

TRAVNATÁ PLOCHA

udržovaný trávník by nikdy neměl být jen “ze-
lenou skvrnou” 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

(6) VODA VE MĚSTĚ

VODA NA NÁMĚSTÍ

kašna je jednou z dominant chrastavského 
náměstí

ŘEKA

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

POTOK

drobné přítoky Jeřice vytvářejí přechod mezi ur-
banizovaným 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 dnešního 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 ostro-
hy, tedy místa se specifickou atmosférou

6248>8 000
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10. STOL.
Nejstarší osídlení bylo založeno již v 10. 
století slovanským kmenem Milčanů, ke 
skutečnému 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 rozk-
ládal patrně dřevěný hrad, který patřil 
Mikuláši z Kajšperka. Ten využíval 
chaosu tehdejší doby a se svým vo-
jskem 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 koste-
la a radnice. Dlouhá desetiletí poté se 
město potýkalo s velkou krizí spojenou 
s odchodem obyvatelstva, stagnací ob-
chodu 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 datuje do roku 1815, kdy 
byla postavena první Pollackova fabrika 
v dnešním parku u kostela. Během jed-
noho 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 graná-
ty. V této továrně pracovali zajatci, totálně na-
sazení 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 novým 
obyvatelstvem vytvořily, takže na konci 80. let 
tu nebylo nic jiného než šedivé, rozbité město 
se ztracenou budoucností.

(4) TYPY ZÁSTAVBY

ŘADOVÁ 
ZÁSTAVBA

domy jsou orien-
továny k silnici/ulici; 
typické pro obce 

vzniklé podél cesty

BLOKOVÁ ZÁSTAVBA

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

VOLNÁ POZICE DOMŮ

domy nejsou ve vztahu 
k uliční čáře regulov-
ány; 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
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JE
ŘI

CE
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ŘI

CE

JE
ŘI

CE
JE

ŘI
CE
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HUSTÁ ZÁSTAVBA 
domy spolu těsně 

sousedí; linie uliční 
čáry je totožná s linií 
fasády domu; orien-
tace domů je štíty 
kolmo k ulici



HONOSNÉDROBNÉ

zastupují stavby obvy-
kle plnící veřejné funkce: 
škola, kino, pošta, 
společenský 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 menších ulic 
s předzahrádkami 

OBŘÍ

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

(7) MĚŘÍTKO STAVEB

(8) TYPICKÉ PRVKY

VEŘEJNÉ A OBYTNÉ 
STAVBY

dominantní pozice domů na nároží symetrické řešení fasády

vnitřní uspořádání domu se prop-
isuje na fasádu domu

detaily vycházíejí z celku; secesní 
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 obracení se k řece 

FASÁDY, POVRCHY A SKLADBY

břidlicový obklad režná omítka

režná omítka kombinovaná s hlad-
kou omítkou

dřevěná prkna na svislo

skládané neomítané cihly neomítané cihly

pískovcový sokl smíšená skladba cihel, žuly a břid-
lice

žulová dlažba břidlicové zdi

1 2 3 4 INDUSTRIALNÍ 
STAVBY

pravidelný rastr fasády vycházející 
z modulového systému staveb

šestiboké cihlové komíny

zkosené hmoty budov bez oken tovární zaklení poskytující dostatek 
světla zaměstnatcům

střešní “stanové” světlíky pro 
přívod světla do továrních hal

lehká kovová schodiště

lehká kovová točitá schodiště hmoty z cihel dodržující jednotný 
ráz továrních areálů

dokonale řemeslně zvládnuté de-
taily na továrních stavbách

osvětlení upevněno na fasádě 
objektu

STARÉ VCHODY
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PRINCIP KVĚTINOVÉHO ZÁHONU: PŘÍSTUP K MĚSTU

TŘÍ PŘÍSTUPY K OBNOVĚ: PŘÍSTUP KE KONKRÉTNÍM MÍSTŮM A FUNKCÍM

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

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

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

Chrastava byla na počátku 20. století prosperujícím bohatým 
městem s 8000 obyvateli. Textilnímu průmyslu vděčí za cihelné 
továrny, ale i honosné správní budovy a vily. Město žilo v té době 
kulturně a společensky.

použití tradičních lokálních a tradičních 
materiálů, tradičních prvků a typologie

tradiční nahrazeno nejdostupnějším 
a nejlevnějším bez vztahu k lokalitě

město poskytuje služby a funkce 
umožňující příjemné trávení času

kvalita skryta pod přístavky a přílep-
ky, případně nevnímatelná z důvodu 
neadekvátního okolí

kvalitní budovy

1 HISTORIE
Město utrpělo odsunem německých obyvatel, chybí vztah součas-
ných obyvatel k městu. Zástavba je nesourodá směs historických 
staveb, staveb z dob minulého režimu a nové výstavby (především 
rodinných domů). Špatný stav veřejných prostor.

Díky navázání na silnou tradici vznikne město se svébytnou, charak-
teristickou estetikou. Město fungující jako celek, který dokáže do 
svého celku začleňovat i nové prvky a díky nim se rozvíjet. Dojde k 
podpoření vodního prvku a středu města.

2 SOUČASNOST 3 BUDOUCNOST

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

 MOTTO:   VE MĚSTECH S OPRÝSKANÝMI FASÁDAMI DOKÁZAL 
MÁLOKDO POZITIVNĚ VNÍMAT HODNOTU STÁŘÍ
(Max Dvořák: Katechismus památkové péče, Národní památkový ústav, Praha 2004, str. 135)

1 2

x

3

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3 navrácení funkcí, které jsou při-
tažlivé i pro dnešní obyvatele

očistit staré a původní, dát vy-
niknout kráse silných staveb

aplikace původních prvků a 
postupů na novou výstavbu

(9) KONCEPT
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DOSTUPNOST ZELENÉHO PÁSU

ZELENÝ PÁS
ROZMANITÝCH CHARAKTERŮ PROSTUJÍCÍ MĚSTEM

MAX. 6 MINUT

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 AKTIVITY

PROBLÉMY SOUČASNÉ SITUACE

NESOUVISLOST
okolí řeky neumožňuje plynulý průchod městem; 
ten je rušen především rušnou dopravou, ale i 
“nikde 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 automobily a kovové zábradlí

MONOTÓNNOST
okolí řeky nenabízí žádná odpočinková místa, 
občerstavení či zastavení

NEVIDITELNOST
řeka často není viditelna ani pokud 
jsme v její bezprostřední blízkosti

NEPŘÍSTUPNOST
neexistují místa, kde by se dalo k řece snadno 
sestoupit a zažívat tak řeku bezprostředně

ŘEZ 1

ŘEZ 2

5 25 50 100 metrů

5

LAVIČKA

*

**

**

ÚPRAVA POVRCHU 
CYKLOSTEZKY (ROZDĚLENÍ NA 
ČÁST PRO PĚŠÍ A CYKLISTY)

DOPLNĚNÍ MÍST  PRO ODPOČINEK

JE
ŘI

CE

1
2 3

4 5

6

7
8

ZAJISTIT PROSTUPNOST!

JE
ŘI

CE

mapa barier

bariera terénní
bariera  nadzemní silnice
bariera dopravy
řeka

MÍSTO STŘETU



TOVÁRNA

TYP 1:  RODINNÝ DŮM
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

1000 1000 7500 120 00011 000

1000 8500 120 00011 000

NEPŘÍSTUPNOST
neexistují místa, kde by se dalo k řece snadno 
sestoupit a zažívat tak řeku bezprostředně

ŘEZ 3

ULIČNÍ PROFIL 
PŘED TOVÁRNOU

STÁVAJÍCÍ PROFIL 
PŘED TOVÁRNOU

NOVÝ PROFIL 
PŘED TOVÁRNOU

ŘEZ 4

TYP 3:  DŮM PLUS
rodinný dům plus služba či dílna; 
typologie navazující na tradici přístav-
ků, které jsou v Chrastavě časté; jde 
o objekty s rovnou střechou různým 
způsobem přistavěné k domu se 
sedlovou střechou

TOVÁRNA BREMI
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KULTIVACE PLOCHY + 
BUFET

NOVÉ RAMENO 
JEŘICE

ZEĎ OHRANIČUJÍCÍ 
ZAHRÁDKÁŘSKOU 

KOLONII

PLÁCKY PRO 
PIKNIKOVÁNÍ

PLATFORMA U 
VODY

ODHALENÍ CIHLOVÉ FASÁDY 
(ODSTANĚNÍM KOVOVÉHO PŘÍSTAVKU)

OBNOVENÍ HISTORICKÉHO 
PRVKU ALEJE

Doplnit místa k 
odpočinku!

LISTNATÝ LES 
PODÉL ŘEKY; 

PROMĚNLIVOST 
BAREVNOSTI LISTÍ

MEANDR ŘEKY 
OBTÉKAJÍCÍ 

ZAHRÁDKÁŘSKOU 
KOLONII

NOVÉ MĚSTSKÉ 
PROSTŘEDÍ 
S TYPICKOU 
ZÁSTAVBOU

PROSTŘEDÍ 
U “ŘÍČNÍHO 
OSTROVA”; 
KAVÁRNA 

V ATRAKTIVNÍM 
PROSTŘEDÍ
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doplnit mobiliář 
a přidat herní 

prvky!

PARKOVÝ 
CHARAKTER 
NAVAZUJÍCÍ 

NA DROBNOU 
ZÁSTAVBU U ŘEKY

navržené úpravy

stávající charakter nový charakter

Úprava povrchů! 
Doplnit mobiliář!

DROBNÉ 
DOMKY 

PODÉL ŘEKY 
S ÚZKÝMI 

PROFILY ULIC
Doplnit místa zastavení!

Doplnit definování 
pruhů!

DROBNÁ VESNICKÁ 
ZÁSTAVBA PODÉL 

ŘEKY SE ZAHRÁDKAMI 
A DÍLNAMI

Přidat mobiliář!

Upravit říční břeh!

TOVÁRNY Z CIHEL 
POCHÁZEJÍCÍ Z OBDOBÍ 
ROZVOJE TEXTILNÍHO 

PRŮMYSLU



TOVÁRNA

TYP 1:  RODINNÝ DŮM
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

1000 1000 7500 120 00011 000

1000 8500 120 00011 000

NEPŘÍSTUPNOST
neexistují místa, kde by se dalo k řece snadno 
sestoupit a zažívat tak řeku bezprostředně

ŘEZ 3

ULIČNÍ PROFIL 
PŘED TOVÁRNOU

STÁVAJÍCÍ PROFIL 
PŘED TOVÁRNOU

NOVÝ PROFIL 
PŘED TOVÁRNOU

ŘEZ 4

TYP 3:  DŮM PLUS
rodinný dům plus služba či dílna; 
typologie navazující na tradici přístav-
ků, které jsou v Chrastavě časté; jde 
o objekty s rovnou střechou různým 
způsobem přistavěné k domu se 
sedlovou střechou

TOVÁRNA BREMI

JEŘICE

 PLÁNOVANÁ NOVÁ VÝSTAVBA
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 
důchodce (profilově nenáročná trasa pro procházky, na kterých budou potkávat své známé) i pro eko-
momicky aktivní obyvatele, kteří si po práci jdou rádi zasportují v přírodě.
Tím se město stává atraktivnějším i pro potenciální investory.

+ ROZHLEDNA
vzniklá ze stávající kotelny 
pro panelový dům kovák

TYP 4:  BYTOVÝ DŮM
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

TYP 5:  CENTRUM DOPRAVY A NÁKUPŮ
v historii byly největšími stavbami továrny, dnes jejich místo 
zaujímají nákupní centra; proto ve městě jako je Chrastava 
navrhuji, aby objekt zastupující funkci nákupní vycházel z jejiíh 
forem a proporcí

ŘEZ 5

ŘEZ 6

300 NOVÝCH 
OBYVATEL

CELKOVÁ PLOCHA 113 062 M2

VĚTROLAM 
27 712 M2 VEŘEJNÉ 

PROSTORY 
27 712 M2

KOMUNIKACE 
10 160 M2

ZELEŇ 15 768 M2

TYP 2:  DŮM NA NÁROŽÍ
rodiný dům na rohu; specifická 
pozice vůči ulici, působení do 
dvou směrů; dům má mírně 
dominantní pozici v porovnání s 
ostatními domy v ulici

7

***
* *

VSTUPNÍ STROM

VSTUPNÍ BRÁNA 
DO MĚSTA



TURPIŠOVA

MUZEJNÍ

LIB
ER

ECK
Á

NÁKUPNÍ ULICE
RADNICE

OBNOVENÁ NÁKUPNÍ ULICE

KOSTEL SV. VAVŘINCE

SP
O
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VACÍ

FRÝDLANTSKÁ

PĚŠÍ CENTRUM

LO
U

D
ÁTO
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ŘEZ 7
ŘEZ 8

ŽITAVSKÁ
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HISTORIE

uliční profil vznikl v době kdy automobily vzácností 

a nedocházelo tedy k jejich střetům s chodci

SOUČASTNOST

chodci jsou vytlačení auty na nedostatečné chodníky

NÁVRH

OBNOVIT PEŠÍ CHARAKTER 
ULIC; ODSTRANIT PRVKY 
ZABRAŇUJÍCÍ PLYNULÉMU 

POHYBU CHODCŮ

*
** **

**

OČIŠTĚNÍ 
CIHLOVÉ 
FASÁDY

KAVÁRNA   
NA OSTROHU

MOLO

NOVÁ 
CESTA

PARKOVIŠTĚ

CVIČEBNÍ 
PRVKY

OBNOVENÍ ŠTÍTU 
OBCHODU

ODSTRANĚNÍ NEVHODNÉ VÝLOHY



TURPIŠOVA

MUZEJNÍ
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NÁKUPNÍ ULICE
RADNICE

OBNOVENÁ NÁKUPNÍ ULICE
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PĚŠÍ CENTRUM
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ŘEZ 7
ŘEZ 8

ŽITAVSKÁ

NÁMĚSTÍ

PĚŠÍ CENTRUM
DOPRAVA
ruch dopravy odděluje obchody na obvodu 
od centrální plochy náměstí

PARKOVIŠTĚ
obvod náměstí slouží jako parkoviště; 
zaparkovaná auta brání pohledu na 
fasády domů a výlohy krámků

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

JEHLIČNAN
větve jehličnatých stromů sahají až k 
zemi a neumožňují využívat jejich stín; 
svým půdorysem zabírají plochu náměs-
tí; jediné využití je ozdobení jehličnanu 
vánoční výzdobou

DLAŽBA
vydláždění plochy umožní lepší 
využití celého prostoru, mohou 
se zde konat trhy, setkání (ofici-
ální a především ty neoficiální), 
demonstrace, atd.

LISTNÁČ
listnaté stromy svými vysokými 
korunami poskytují ideální prostor 
pro příjemné posezení ve stínu

VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
dává vyniknout rázu náměstí, umožňuje 
volný pohyb chodců a postavení dočas-
ných prodejních stánků; původní parko-
vací místa jsou nahrazena “záchytnými“ 
parkovišti (viz doprava)

PROBLEMATICKÉ PRVKY         » » » FUNGUJÍCÍ PRVKY

 » » »

 » » »

 » » »

 » » »

PĚŠÍ A CYKLISTÉ
se mohou volně a bez obav 
pohybovat po náměstí

(B

9

1853

1905

1914

1938

1949

NÁVRAT K 
HISTORICKÉ 

PODOBĚ NÁMĚSTÍ



ŘEZ 2: CESTA PODÉL DVORKŮ

ŘEZ 3: ZÁKRUTA 

ŘEZ 4: MEANDR ŘEKY

ŘEZ 5: NOVÁ ZÁSTAVBA 

ŘEZ 6: DLÁŽDĚNÉ ULICE

ŘEZ 1: CESTA LESEM

ŘEZ 8: PARČÍK

ŘEZ 7: OSTROH
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ŘEZ 2: CESTA PODÉL DVORKŮ

ŘEZ 3: ZÁKRUTA 

ŘEZ 4: MEANDR ŘEKY

ŘEZ 5: NOVÁ ZÁSTAVBA 

ŘEZ 6: DLÁŽDĚNÉ ULICE

ŘEZ 1: CESTA LESEM

ŘEZ 8: PARČÍK

ŘEZ 7: OSTROH

DOPRAVA: 11

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

JAK
JAK

CÍLCÍL

CÍLCÍL
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

JE
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CYKLOSTEZKA

TURISTICKÁ STEZKA

JE
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CYKLOSTEZKA

TURISTICKÁ STEZKA

NÁVRH 

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

DNES 

Městem Chrastava prochází významná nadregionální cyklotur-
istická 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.
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doprava  new

Liberec
Praha

Andělská 
Hora

Ústí
Děčín

Sasko

Frýdlant

Panenská 
Hůrka

NOVÉ ŘEŠENÍ  
MOTOROVÁ VOZIDLA

NOVÉ ŘEŠENÍ  
ALTERNATIVNÍ 

ZPŮSOBY DOPRAVY

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOBY DOPRAVY
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FREKVENTOVANÉ 
SILNICE

DNES 
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. 

vytvoření “záchytných” parkovišť souvisí s “odautomobi-
lizováním“ 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
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DOPRAVA V KLIDU

JE
ŘI

CE

HROMADNÁ DOPRAVA

autobusové nádraží posouvám na místo dnešního Penny mar-
ketu, 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 místě 
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)

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 severním 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 odlehčí 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
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5

INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA
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NOVÁ ZÁSTAVBA: 12

pohled

měřítko

pohyb

NÁMĚSTÍ 1. MÁJE

KOSTEL SV. 
VAVŘINCE

PARK

 (1) PEŠÍ CESTA

1,2 M

(3) OBYTNÁ ULICE 

ALEJ

11 METRŮ1,2 1,8 1,2

 (2) HLAVNÍ SILNICE

ULIČNÍ PROFILY

(B)

(C)

(A) 6 METRŮ

61,5

6 7

KAVÁRNA

ČÁST 2

ČÁST 1

ROZDĚLENÍ ÚZEMÍ 
DLE FUNKCÍ

ČÁST 1

i

P P P P

(2B) ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ 

(2A) JEDEN OBJEKT PRO NÁKUPNÍ 
CENTRUM, INFOCENTRUM A AUTOBU-
SOVÉ NÁDRAŽÍ
v historii byly největšími stavbami továrny, dnes jejich 
místo zaujímají nákupní centra; proto ve městě jako 
je Chrastava navrhuji, aby objekt zastupující funkci 
nákupní vycházel z jejiíh forem a proporcí

ČÁST 2

(1A) PARK 

(1B) RODINNÝ DŮM 

(1C) RODINNÝ DŮM + 

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

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

(1D) BYTOVÝ DŮM

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

pozice na štítové zdi oriento-
vané do ulice

pozice podél domu, avšak 
nikoliv přes celou jeho délku

pozice podél domu po jeho celé 
délce

ZELEŇ VEŘEJNÁ A POLOVEŘEJNÁ

POLOVEŘEJNÉ PROSTORY

VEŘEJNÉ PROSTORY

volná pozice u uliční čáry

pevná pozice na uliční čáře

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 set-
kávají a znají, zvyšuje bezpečnost prostředí ve kterém 
žijí

VEŘEJNÝ PROSTOR: PARK 

slouží všem obyvatelům; přírodní prostředí 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

POSÍLIT VZTAH OBYVATEL K PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJÍ 

POSÍLIT VZTAHY MEZI OBYVATELI OBLASTI

ZVÝŠIT BEZPEČNOST 
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LOKALITA
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mapa barier

bariera terénní
bariera  nadzemní silnice
bariera dopravy
řeka

MÍSTO STŘETU
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stavby určující pro
charakter obce
stavby k odstranění
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stavby určující pro
charakter obce
stavby k odstranění

1

2

+

3A 3B
3C

MAX.           

7 METRŮ

MAX.           

13 METRŮ
MAX.           

8,5 METRU

MAX.          
VÝŠKA 

ZÁSTAVBY

PŘIZPŮSOBIT VÝŠKU BUDOV 
TAK, ABY NERUŠILY POHLED 

NA KOSTEL SV. VAVŘINCE

RODINNÝ 
DŮM

maximální 
počet podlaží: 
2

BYTOVÝ 
DŮM

maximální 
počet podlaží: 
3 plus obytné 
podkroví

NÁKUPNÍ A INFO 
CENTRUM

maximální počet 
podlaží: 2


