
POŘIZOVATEL

STUPEŇ

NÁZEV PŘÍLOHY

VYPRACOVAL KONTROLA

DATUM POČET FORMÁTŮČÍSLO ZAKÁZKY MĚŘÍTKO

11/2020 -

ČÍSLO PŘÍLOHY ČÍSLO KOPIE

ÚZEMNÍ STUDIE

Ing. arch. Rostislav Aubrecht

ZHOTOVITEL

tel. +420 737 149 299, e-mail: eduard.zaluda@gmail.com

Ing. Eduard Žaluda

T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Frýdlant

PROJEKT

k.ú. Hejnice

ÚZEMNÍ STUDIE - X4

Nádražní 521, 463 62 Hejnice

Město Hejnice

OBJEDNATEL

ŽALUDA, projektová kancelář

Ing. Eduard Žaluda

REVIZE Č.01     12/2020 ÚPRAVA NA ZÁKLADĚ VYJÁDŘENÍ NPÚ

DOKLADOVÁ ČÁST

11

9xA4 -



Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci | Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec
T +420 485 222 411| E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333 1/8

Vážený pan
Ing. arch. Rostislav Aubrecht
Žaluda, projektová kancelář
Železná 493/20
110 00 Praha 1

Váš dopis čj ./ spis. zn:   rostislav.aubrecht@centrum.cz
Ze dne /doručeno dne:  23.11.2020
Naše čj.:   NPU-353/96605/2020
Vyřizuje:   Řičánková/Jaklová/Freiwillig
Spisový znak:   820.3.2

Liberec 4. 12. 2020

KP klášter s kostelem Navštívení Panny Marie, r. č. ÚSKP 46793/5-4274, p. p. č. 1250, prostředí NKP 
Poutní areál kostela Navštívení Panny Marie v Hejnicích, r. č. ÚSKP 427, prostředí KP  klášter 
s kostelem Navštívení Panny Marie, p. p. č. 257/2 a 1249/2, k. ú. Hejnice, Hejnice, okres Liberec -  
dokumentace k územní studii v centru Hejnic, plocha X4

Sdělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, mimo správní 
řízení. Nenahrazuje stanovisko správního orgánu státní památkové péče k územně plánovací 
dokumentaci ani ke stavebním úpravám na pozemku kulturní památky a v prostředí KP/NKP dle § 14 
zák. č. 20/1987 Sb.

Předmět: 
Územní studie v centru Hejnic, plocha v ÚP vymezená jako X4

Přílohy: 
- Územní studie – X4, k. ú. Hejnice, zpracoval Ing. arch. Rostislav Aubrecht v lednu 2020

Popis navržené ÚS:
Cílem řešení studie je prověření záměru vycházejícího z konceptu ÚP Hejnice – revitalizace 
městského centra a vytvoření kvalitních městských prostorů mimo jiné ve vazbě na NKP areálu 
kostela Navštívení Panny Marie. Studie je zpracována ve dvou úrovních, a to návrh a doporučující 
část.

1) Návrh: kapitoly a výkresy zařazené do této části územní studie budou sloužit jako podklad 
pro rozhodování v území, který odpovídá vymezenému funkčnímu využití v územním plánu 
Hejnic a v rámci regulativů upřesňuje stanovené obecné zásady pro umisťování a charakter 
staveb, řešení veřejných prostranství a zajistí ochranu architektonických, urbanistických a 
kulturních hodnot přítomných v území.

2) Doporučující část - varianty A - D: kapitoly a výkresy zařazené do této části územní studie 
mají pouze doporučující charakter. Jsou zpracovány jako ověření možností území, bez 
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nutnosti respektovat nadřazenou ÚPD a majetkoprávní vztahy, což umožňuje prověřit ideální 
řešení území. Součástí bude i zdůvodnění přijatých regulačních prvků.

Ad 1) Návrh 
Základním cílem urbanistické koncepce je dotvoření struktury zástavby a stanovení zásad pro veřejná 
prostranství, které zajistí efektivní využití území s důrazem na podporu a zvýraznění stávajících 
hodnot v území. Návrh je podřízen především významné dominantě v území, kostelu Navštívení 
Panny Marie. Studie vymezuje zastavitelné plochy tak, aby stavby na nich umístěné respektovaly 
měřítko a charakter stávající zástavby (odstupy, hloubka staveb) a držely navržené stavební čáry. 
Stavební čáry jsou stanoveny na základě stávající zástavby. Doplněním zástavby dojde k vymezení 
hran ulic a zvýraznění kompozičních os v území. Hlavní kompoziční osa ulice Klášterní je zároveň 
doplněna liniovou zelení, která ještě více zdůrazní průhledovou osu na kostel Navštívení Panny 
Marie. Ulici Klášterní je možné řešit jako pěší zónu s povoleným vjezdem pouze pro vozidla rezidentů 
a zásobování a navrhnout její zjednosměrnění od severu k jihu. Tím by se zlepšila přehlednost 
křižovatky ulic Jizerská, Lázeňská a Klášterní, zvětšila by se plocha pro předprostory obchodů a 
parkovací místa bez zásadního negativního ovlivnění obslužnosti objektů. Dopravní řešení napojení 
silnice III/29016 (Klášterní) na silnici II/290 (Jizerská) ve veřejném prostranství je z důvodů 
komplikovaných majetkoprávních vztahů a nadřazené ÚPD vedeno v původní trase. Je však 
vymezena rezerva pro případné přeložení silnice III/29016 v případě dohody mezi obcí a vlastníky 
pozemků. Územní studií jsou vymezena i doporučená pěší propojení. Především zpřístupnění a 
kultivace prostorů podél řeky Smědé má velký význam. Nábřeží a prostory podél vodních ploch 
zpravidla nabízejí atraktivní prostředí. Obzvláště v prostoru mezi zadním valem kostela a řekou je 
tento potenciál velký. Navíc by toto propojení zpřístupnilo z jiného pohledu i další kulturní památku 
na území obce, totiž barokní most přes řeku Smědou. Pro zajištění ochrany urbanistických a 
architektonických hodnot v centru města jsou stanoveny podrobnější regulační prvky pro nově 
navrhovanou zástavbu.

Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání: 
je stanovena stavební čára – stavba na ní musí ležet alespoň jednou hranou zastavěné plochy 
minimálně ve 2/3 své délky, odchýlení od stavební čáry je možné max. o 1m z důvodu 
architektonického řešení objektu, např. rizalit, arkýř, apod. (v rozsahu zákresu v hlavním výkresu – 
grafická příloha č.02)
- zástavba bude orientována směrem do ulice s uplatněním aktivního parteru
- zastavitelné plochy SP-01 – SP-07 vymezují plochu pro umístění stavby hlavní. Doplňkové stavby 
můžou být umístěny i mimo tyto zastavitelné plochy
- stavby doplňkové nepřekročí měřítko staveb hlavních, zejména hmotovým uspořádáním, výškou, 
zastavěnou plochou a půdorysnými rozměry
- hloubka zástavby v plochách SP-01 – SP-06 by měla navazovat na hloubku okolní zástavby 
(standardně je doporučena max. hloubka zastavitelných ploch pro umístění hlavních objektů max. 15 
m). V případě štítové orientace stavby vůči veřejnému prostranství lze tento regulativ překročit.
- v plochách SP-01 – SP-06 je doporučeno orientovat hřeben střechy rovnoběžně s komunikací (tzn. 
podélně), v odůvodněných případech je možné se od této orientace odchýlit (např. z důvodu 
efektivního využití pozemku nebo vychází-li takové řešení z přítomnosti limitů využití území – 
ochranná pásma, sítě TI apod.)
- objekty hlavní budou mít sedlovou, valbovou (polovalbovou, čtvrtvalbovou) nebo mansardovou 
střechu
- minimální rozestup mezi hlavními stavbami je 5 m, pouze pro pozemek SP-02 je tento požadavek 
snížen na 4 m
- v zastavitelné ploše SP-07 lze umístit max. 3 hlavní stavby
- kompoziční osu ulice Klášterní podpořit doprovodnou vzrostlou liniovou zelení
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- v blízkosti chrámu Navštívení Panny Marie vymezit místo pro zastavení autobusů a rozptyl osob
- ulici Klášterní bude řešena jako pěší zóna s povoleným průjezdem vozidel rezidentů, zásobování, 
příp. návštěvníků obchodů a další občanské vybavenosti zde umístěné
- všechny pěší plochy ve veřejném prostoru budou dlážděné, v plochách s parkovou úpravou je 
možné využití mlatových povrchů
- parkovací stání rezidentů umisťovat na vlastních pozemcích, pokud to bude technicky možné

Dopravní řešení:
Řešeným územím prochází silnice II. a III. třídy, konkrétně silnice II/290 a III/29016. Ke křížení těchto 
komunikací dochází v prostoru před zahradou františkánského kláštera. Studie respektuje současnou 
trasu silnice III/29016 stanovenou Územním plánem Hejnic, avšak doporučuje její změnu podél zdi 
pozemku zahrady františkánského kláštera. S ohledem na to studie vymezuje rezervy pro budoucí 
možné přeložení této komunikace. Silnice III/29016 je nyní nevhodně vedena po obvodu veřejného 
prostranství. Ideální trasa této komunikace by byla podél zdi zahrady, která je však nyní z důvodu 
majetkoprávních vztahů těžko proveditelná. Ulice Klášterní bude řešena jako pěší zóna s povoleným 
vjezdem pro zásobování a rezidenty. Zjednosměrněním od severu k jihu se docílí možného zúžení 
profilu pro dopravu a naopak zvětšení ploch pro možné předprostory obchodů a odstavování vozidel.
Studií je navrženo základní prostorové uspořádání. Délky rozhledů, směrové oblouky, příčné a 
podélné sklony atd., budou navrženy v dalších stupních projektové dokumentace. Při navrhování 
místních komunikací a křižovatek je doporučeno respektovat požadavky ČSN 73 6110 Projektování 
místních komunikací, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek a místních komunikací, ČSN 73 6056 
odstavné a parkovací plochy a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.
Parkování a odstavování vozidel rezidentů bude řešeno na vlastních pozemcích, pokud to bude 
technicky možné, případně ve veřejném prostranství. Další parkovací stání budou navržena v ploše 
náměstí a v profilu ulice Klášterní. Nová parkovací stání v profilech komunikací nesmí omezit vjezdy 
na pozemky.
V blízkosti řešeného území leží nádraží Hejnice i autobusová stanice (obě ve vzdálenosti cca 200 m 
od hranice lokality). V řešeném území v ploše náměstí je navržena plocha pro zastavení autobusů z 
důvodu množství turistů přijíždějících do Hejnic za účelem návštěvy kostela Navštívení Panny Marie.
Bezpečný pohyb pěších a cyklistů je umožněn v rámci profilů místních komunikací. Z důvodu zajištění 
lepší průchodnosti území jsou navržena pěší propojení v prostoru náměstí a podél řeky Smědé v 
rozsahu zakresleném v grafické části návrhu. Pěší propojení v prostoru náměstí kopírují směry 
nejintenzivnějšího pohybu pěších, zatímco pěší propojení podél řeky Smědé vytváří atraktivní prostor 
pro vycházky a rekreaci v návaznosti na pěší stezky pod terénním ostrohem chrámu. Kostel 
Navštívení Panny Marie je významným turistickým cílem a území proto prochází turistické trasy i 
cyklotrasy. Systém cyklotras a turistických tras zůstává nezměněn. Cyklotrasy jsou vedeny souběžně s 
ulicemi Jizerská a Klášterní (cyklotrasa 3006 Habartice – Horní Řasnice – Hejnice – Liberec a 
cyklotrasa 3016 Andělka PL/CZ – Smědava).

Veřejná prostranství:
Veřejná prostranství jsou zvýrazněna v hlavním výkresu (grafická příloha č. 02). Územní studie 
navrhuje úpravu a kultivaci veřejných prostranství podél řeky Smědé a vytvoření nového pěšího 
propojení podél řeky od kostela k prostoru bývalého hotelu Perun. V ploše náměstí jsou též 
vymezeny trasy pro doporučená pěší propojení a také rezerva pro případné přeložení silnice 
III/29016. Západní frontu v místě bývalého hotelu Perun lze doplnit zástavbou a jasně tak vymezit 
hranice náměstí. Významnou kompoziční osu tvoří ulice Klášterní, která je nově zvýrazněna dvěma 
řadami liniové zeleně. Jako nezávazný podklad je zpracován detail veřejného prostranství (grafická 
příloha č. 05 - 08), včetně podrobného popisu řešení (podkapitola C.02).
K výsadbám ve veřejném prostoru je vhodné využít druhově původních dřevin. Významná je 
především osa zeleně navržena v ulici Klášterní, která má za cíl zdůraznit kompoziční osu zakončenou 
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kostelem Navštívení Panny Marie. Občanská vybavenost v obci se orientuje v okolí ulic Klášterní a 
Jizerská. Územní studie si klade za cíl podpořit stávající systém koncentrace občanské vybavenosti 
podél těchto ulic. Nově navržené objekty by měly být navrženy s aktivním parterem, obchody a 
dalšími službami orientovanými v 1.NP. Pro případnou širší nabídku služeb je možné využít města 
Frýdlant nebo Liberec.

Ad 2) Doporučující část
Jako ideový podklad a ověření možností území jsou zpracovány následující varianty řešení detailu 
veřejných prostranství v těžišti řešeného území. Cílem je ověřit dopravní vztahy, působení 
hmotového řešení a doplnění zástavby, vymezení hlavních ploch pro shromažďování osob, vymezení 
ploch zeleně či celkové ověření koncepce veřejného prostoru.

Varianta A
Hlavním určujícím prvkem této varianty je vymezení hlavního veřejného prostranství v návaznosti na 
prostranství před chrámem Navštívení Panny Marie, se kterým vytváří jeden kompoziční celek. 
Řešení odkazuje na původní stav lokality. Výhodou tohoto řešení je získání minimálně dvou aktivních 
hran veřejného prostranství i při zachování stávajícího nevhodného vedení silnice III/29016 a 
zapojení nejhodnotnějších prostorů (předprostor chrámu a ulice Klášterní) do celkové kompozice 
řešení.
Silnice III/29016 bude v úseku hlavní VP dlážděná, čímž se zajistí jednotnější vizuální působení 
prostoru, který nebude násilně „přepůlen“ komunikací. Hlavní prostor pro shromažďování a konání 
akcí je tedy vymezen po pravé straně ul. Klášterní (při pohledu na chrám) u budovy bývalé školy a v 
předprostoru chrámu. Severní hrana náměstí v místě bývalého hotelu Perun je doplněna objektem 
větší hmoty, který zřetelně vymezí veřejné prostranství a umožní vnesení dalších aktivit do prostoru 
náměstí. Náměstí v této poloze není obklopeno ze všech stran komunikacemi a tím je mnohem 
příjemnější a vhodnější pro trávení volného času. Část mezi zákrutou silnice III. třídy a zdí zahrady 
kláštera je vymezena jako plocha veřejné zeleně s parkovou úpravou, s umístěním zastávky pro 
přijíždějící autobusy s turisty a plochy pro rozptyl osob. Ulice Klášterní bude pěší zónou, s vjezdem 
povoleným pouze rezidentům a vozidlům zajišťujícím zásobování. Tím dojde k zatraktivnění ulice, 
možnému rozšíření předzahrádek a doplnění ulice liniovou zelení, která ještě více podpoří a zdůrazní 
kompoziční osu směřující na průčelí Chrámu Navštívení Panny Marie.
Nové pěší propojení je navrženo podél řeky Smědé od zadního valu chrámu, pod barokním mostem 
až k novému VP. Zpřístupnění a kultivace břehu Smědé má velký význam pro rozvoj rekreačně-
vycházkových ploch. Nábřeží jsou většinou místa s velkým potenciálem a estetickou hodnotou. Další 
navrhovaná propojení jsou vedena v místech nejintenzivnějších pohybů pěších. Zástavba je doplněna 
v prolukách, aby vyplnila volná místa v založeném stavebním bloku.

Varianta B
Obdobně jako u varianty A je hlavní veřejné prostranství pro shromažďování a pořádání akcí 
vymezeno z části po pravé straně ulice Klášterní, dále ovšem navazuje na plochu mezi silnicemi II. a 
III. třídy a zdí kláštera. Veřejné prostranství v předprostoru chrámu zůstává zachované ve stávající 
podobě. Zástavba na severní hranici v místě bývalého hotelu Perun je doplněna stejně jako u 
předchozí varianty. Dále je však zástavba doplněna i mezi ulicemi Klášterní a Jizerská v místě 
stávajícího parku. Tímto dojde k zarovnání hrany náměstí a jejímu jasnému definování a především k 
vytvoření řady orientované směrem do náměstí. Stávající objekty jsou do tohoto prostranství 
orientovány štítovými stěnami, které netvoří plnohodnotné vymezení prostoru.
Silnice III/29016 bude stejně jako u varianty A vedena podél zdi klášterní zahrady. Ulice Klášterní 
bude zjednosměrněna od severu k jihu. Tento směr je výhodnější z důvodu zpřehlednění křižovatky 
ulic Jizerská, Klášterní a Lázeňská, kde již nebude docházet k výjezdu z ulice Klášterní. Zároveň je 
průjezd směřován na dominantu území, tedy chrám Navštívení Panny Marie. Zjednosměrnění 
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umožní zúžení profilu pro dopravu a naopak rozšíření ploch pro pěší a výsadbu liniové zeleně, která 
podpoří a zdůrazní kompoziční osu ulice klášterní.
Nové pěší propojení je navrženo podél řeky Smědé od zadního valu chrámu, pod barokním mostem 
až k novému VP. Zpřístupnění a kultivace břehu Smědé má velký význam pro rozvoj rekreačně 
vycházkových ploch. Nábřeží jsou většinou místa s velkým potenciálem a estetickou hodnotou. Další 
navrhovaná propojení jsou vedena v místech nejintenzivnějších pohybů pěších. Zástavba je doplněna 
v prolukách, aby vyplnila volná místa v založeném stavebním bloku.

Varianta C
Varianta C zachovává stávající trasu silnice III. třídy III/29016. Hlavní veřejné prostranství je umístěno 
mezi zdí zahrady kláštera a silnicí III/29016. Vymezeno je jako oválná zpevněná plocha ohraničená 
zelení, aby došlo k pocitovému oddělení prostoru pro shromažďování od dopravního prostoru. 
Předpokládá se umístění parkovacích stání a zastávky autobusů v místě komunikace vedené podél 
zdi klášterní zahrady. Zástavba v místě bývalého hotelu Perun je oproti předešlým variantám 
doplněna prodloužením řady zástavby v ulici Klášterní. V zadní části směrem k řece Smědé poté 
vznikají prostory pro trávení času s parkovou úpravou a kultivací nábřeží, kde jsou navrženy pobytové 
schody apod. Místo stávajícího parku mezi ulicemi Jizerská a Klášterní tvořící severní hranu náměstí, 
je doplněno o hmotově výraznější objekt vymezující prostor náměstí. Hmotové řešení akcentuje 
významnou pozici objektu v kompozici náměstí. V původní pozici zůstane zachován pomník vedle 
budovy bývalé školy. Ulice Klášterní může fungovat jako pěší zóna nebo jako jednosměrná 
komunikace průjezdná od severu k jihu.

Varianta D
Varianta D je navržena kompletně v souladu s ÚP. Prověřuje možnosti území při respektování 
podmínek stanovených územním plánem. Hlavní veřejné prostranství je vymezeno mezi silnicí 
III/29016 a zdí klášterní zahrady. Stávající park na severní hranici náměstí zůstává zachován. V místě 
bývalého hotelu Perun je zástavba doplněna dvěma objekty navazujícími na řadu domů v ulici 
Klášterní. Ulice Klášterní může fungovat jako pěší zóna nebo jako jednosměrná komunikace 
průjezdná od severu k jihu. Je doplněna liniovou zelení pro podpoření kompoziční osy. Parkovací 
stání a zastávka autobusu jsou řešena obdobně jako u předchozí varianty, tedy na místě stávající 
komunikace vedené podél zdi klášterní zahrady.
Využitelnost hlavního veřejného prostranství u této varianty je minimální. Pozice uprostřed 
dopravního prostoru nevytváří podmínky pro atraktivní veřejné prostranství. Objekty prostorově 
vymezující náměstí jsou odděleny silnicí III. třídy a proto nepřispívají aktivitami umístěnými v parteru 
přímo životu na náměstí. Park v severní části náměstí mezi ulicemi Jizerská a Klášterní není doplněn 
zástavbou a prostor tak zůstává ne zcela uzavřený a jsou do něj orientovány štítové stěny stávajících 
objektů.

Charakteristika území: 
Řešené území je v územním plánu vymezeno stabilizovanými plochami smíšené obytné – městské 
(SM), veřejná prostranství (PV), veřejná prostranství – veřejná zeleň (ZV).
Území se nachází ve středu obce, v jejím historickém jádru, na levém břehu řeky Smědé nedaleko 
železniční stanice. Řešené území je ze západu vymezeno zástavbou podél ulice Klášterní, z jihu 
areálem nemovité národní kulturní památky chrámu Navštívení Panny Marie na skalnatém ostrohu 
podél zákrutu řeky Smědé, navazujícím areálem kláštera františkánů, z jihovýchodu řešené území 
vymezuje ulice P. Bezruče, areál hasičské zbrojnice, z východu pak zástavba soustředěná podél ulice 
Jizerská s navazujícími postranními ulicemi a zástavbou v propojení Nádražní - Lázeňská a ze severu 
je řešené území ohraničeno opět zástavbou soustředěnou kolem křižovatky Jizerská – Klášterní – 
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Lázeňská. (ZV), občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) a dopravní infrastruktura – silniční 
(DS).
Jedná se o území s velkou urbanistickou a architektonickou hodnotou, které je zároveň funkčním 
centrem, těžištěm občanské vybavenosti v obci. Dominantou místa je kostel Navštívení Panny Marie 
s přilehlým františkánským klášterem. Svým významem přesahuje kostel hranice Hejnic a je 
významným poutním místem. V území je patrná kompoziční osa ulice Klášterní, směřující právě na 
budovu kostela. Další kulturní památkou v úzké návaznosti na řešené území je barokní most přes 
řeku Smědou. Významným objektem s velkou architektonickou hodnotou je i hrázděná stavba na 
severním zakončení ulice Klášterní, tvořící zakončení významné kompoziční osy na jejím druhém 
konci, dnes fungující jako pekárna/cukrárna. Prostor před kostelem Navštívení Panny Marie a 
zahradou františkánského kláštera je vymezen jako plocha veřejného prostranství. Tato plocha je 
však výrazně zanedbaná, bez jasné kompozice a podřízena dopravě, přičemž by tato plocha 
vzhledem ke svému umístění měla plnit funkci městského centra a vhodně doplňovat zmíněné 
kulturní památky. Nepřehledné dopravní řešení je způsobeno vedením silnice III. třídy III/29016 po 
obvodu volného prostoru. Přímé napojení na silnici II/290 vedené podél zdi zahrady kláštera je 
reálně též využíváno.
Zástavba historické části je tvořena objekty menších objemů, které ačkoliv nevytvářejí souvislou řadu 
zástavby, tak jsou uspořádány do jasné struktury vytvářející stavební bloky s jasně definovanou uliční 
čárou. V tomto ohledu je významná především ulice Klášterní, tvořící kompoziční osu směřující na 
kostel. V zástavbě se nachází několik proluk a volných pozemků, nejvýznamnějším z nich je plocha 
bývalého hotelu Perun na západním okraji hlavního veřejného prostranství. Ulice Jizerská (silnice 
II/290) má obdobný charakter zástavby jako ulice Klášterní. Je vedena po východním okraji hlavního
veřejného prostranství a spolu s ulicí Klášterní zajišťují koncentraci občanské vybavenosti ve městě. V 
řešeném území se nachází kino, spořitelna, pošta a další drobné obchody a restaurace.

Současný stav poznání dotčených kulturně-historických hodnot:
Nadregionální význam Hejnic jako poutního místa je zakotven hluboko v dějinách, poutě sem 
směřovaly již od poloviny 14. století. Zásadní vzestup jejich věhlasu spadá do druhé poloviny 17. 
století a do prvních desetiletí století následujícího, kdy zde při klášteře vzniká monumentální barokní 
kostel. Klášter s kostelem, architektonicky a historicky organický celek, představuje nejvýznamnější 
fundátorský počin rodu Gallasů a zároveň hlavní centrum zbožnosti jejich rozsáhlého severočeského 
dominia, spojené také s rodovým mauzoleem. 
Rozlehlý areál kostela Navštívení Panny Marie s ambitem a přilehlým, původně františkánským 
klášterem, vytváří charakteristickou dominantu na jižním okraji města situovaném při úpatí 
Jizerských hor. Jedná se o jednu z nejhodnotnějších stavebních památek kraje se stěžejním kulturním 
a historickým významem, nesoucí v sobě středověký základ, barokní urbanistickou a krajinotvornou 
stopu, hmotu a tvary dynamické fáze slohu a řadu uměleckých a uměleckořemeslných souborů 
dochovaných v autentické podobě.
Urbanistická struktura této části města je charakteristická zástavbou převážně samostatných, 
maximálně dvoupodlažních domů s využitým podkrovím podél komunikace tvořící nedokončený blok 
mezi ulicí Klášterní a Jizerská a nedokončenou zástavbou levé strany ulice Klášterní, která je 
významná v průhledu od kostela Navštívení Panny Marie. Důležitá je dopravní kostra ulic, kdy ulice 
Klášterní tvoří hlavní průhledovou osu od kostela Navštívení Panny Marie. Veřejné prostranství mezi 
ulicemi Klášterní a Jizerská dnes tvoří bezprizorní prostor bez jasného funkčního a prostorového 
vymezení, navíc s dopravními problémy, které bude možné dořešit jedině v souladu s vlastníky 
pozemků. Současný stav křižovatky Jizerská a Klášterní vyžaduje úpravy odpovídající současným 
požadavkům na veřejné prostranství a dopravní řešení v návaznosti na řešení celé ulice Klášterní. 
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Sdělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci k ÚS:
Z uvedených variant možné úpravy daného území doporučujeme řešení varianty B s doporučením na 
náhradu navrženého dlouhého bloku za minimálně dvě budovy s dopravním připojením, které 
naváže na komunikační propojení mezi ulicí Klášterní a Jizerská a s pěším protažením až k řece 
Smědé. 

Odůvodnění:
Varianta B dotváří řešené veřejné prostory v odpovídajícím měřítku města, které jsou definovány 
budoucí zástavbou kolem veřejných prostranství doplněné vzrostlou zelení, v ulici Klášterní se jedná 
o doplnění oboustranné aleje. Dopravní řešení křižovatky Jizerská - Klášterní - Lázeňská s terénními 
úpravami a výsadbou zeleně bude možné posoudit až v rámci zpracování podrobného výškového 
zaměření a konkrétních požadovaných poloměrů oblouků navrhovaných silnic včetně navázání na 
ulici Lázeňskou.
Zásadní přínos spatřujeme především ve snaze rehabilitovat stávající prostor a vytvořit skutečné 
centrum ve smyslu urbanistickém i společenském/sociálním. Ve snaze vytvoření nového „náměstí“ 
se jako důležité jeví především vytvoření hranic prostoru tak, aby se místo zcelilo a získalo na 
kompaktnosti a přehlednosti, které zde v současnosti schází. To se týká především severní hrany 
náměstí (mezi ulicemi Klášterní a Jizerská), tedy v místě, kde je v současnosti park s cestní sítí do 
kříže. Z předložených variant se s daným úkolem nejlépe vypořádává varianta B, která v daném místě 
předpokládá novou zástavbu, jež se bude do náměstí obracet podélnými částmi fasád. Zanikne tak 
stávající neukotvenost, kdy je zde vizuálně otevřený prostor do dvorů mezi štítovými stěnami objektů 
čp. 500 a 629.
Nová zástavba je dále navržena v místě bývalého hotelu Perun (západně od ulice Klášterní). Její 
podélná část fasády navazuje na objekty plánované mezi ulicemi Klášterní a Jizerská, čímž dochází 
k vytvoření ucelené severní hranice prostoru. Vznik nové hmoty v daném místě proto kvitujeme, 
nicméně doporučujeme ji rozdělit na dva menší objemy, namísto kompaktního stavebního bloku 
s výrazně podélným půdorysem. 
Významným faktorem zklidnění a zároveň sjednocení prostoru je vyřešení vedení komunikací. 
Nejkratší stávající silnice do Ferdinandova vede podél zdi klášterní zahrady, což neodpovídá 
historickému řešení. Její realizací naopak došlo k násilnému přepůlení někdejší komponované 
klášterní zahrady. Stávající hlavní silnice je sice ve svém vedení komplikovanější, nicméně respektuje 
historické vazby a nechává prostor otevřený pro případné budoucí rozšíření klášterní zahrady do její 
původní rozlohy. 
V zájmu vytvoření plnohodnotného prostoru náměstí doporučujeme zrušení jedné z výše popsaných 
komunikací. Dané rozhodnutí ovšem záleží na dohodě mezi vlastníky pozemků, bez které není další 
práce se sledovaným prostorem možná.   

Upozornění:
V hlavním výkresu je navržena k odstranění budova bývalé porcelánky firmy Klatzer (Klášterní čp. 
297).  S odstraněním objektu NPÚ, ÚOP nesouhlasí, neboť se jedná o významnou připomínku dějin 
města, v nichž porcelánky sehrály důležitou roli. Sousední plocha SP-05 je navržena k zástavbě, 
pravděpodobně na základě představy umělého zarovnání uliční čáry, které je ovšem navrženo 
v rozporu s doloženým historickým urbanismem místa.  

Samotnou plochu náměstí je vhodné řešit jako zpevněnou, dlážděnou plochu s doplněnou 
stromovou výsadbou po obvodu (výběr vhodných dřevit bude předmětem dalších konzultací). Dlažbu 
zpevněných ploch je třeba řešit jako kamennou mozaiku. Užití betonové zámkové dlažby je v daném 
místě krajně nevhodné. Detailní provedení zádlažby (velikost kostek, barevnost, skladba) bude 
předmětem posouzení v rámci dalších stupňů vznikající dokumentace. K dílčím detailům budoucích 
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konzultací patří také městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, lampy veřejného osvětlení, 
ukazatele, atd), který významně přispívá k celkovému vyznění prostoru. 

V případě výstavby nových objektů netrvá NPÚ, ÚOP v Liberci na hmotovém řešení pouze se 
sedlovými a mansardovými střechami. Každou novostavbu je vždy třeba hodnotit individuálně a 
v zájmu vzniku zajímavě pojaté současné architektury se nebráníme soudobým hmotovým řešením.
  

S pozdravem

Mgr. Miloš Krčmář
ředitel NPÚ, ÚOP v Liberci
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