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A KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 
 

A.1 ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1.1 PODKLADY, CÍLE 

A.1.1.1 Územní studie veřejného prostranství lokality Podzámčí ve Frýdlantu (dále též územní 
studie, ÚS) je součástí širší práce – Územní studie veřejného prostranství pro lokality 
města Frýdlant – Sídlištní, Novoměstská, Podzámčí. 

- Tuto práci podporovanou Evropským fondem pro regionální rozvoj – Integrovaným 
regionálním operačním programem a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR zadalo město 
Frýdlant na základě rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky projekční kanceláři SAUL 
s.r.o. Liberec smlouvou o dílo č.96/2017 z 19.4.2017. 

A.1.1.2 Věcným podkladem pro zpracování územní studie bylo především Zadání územní studie 
zpracované v roce 2016 Odborem stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu 
Frýdlant. 

- Dalšími použitými podklady předanými pořizovatelem jsou: 

 Územní plán Frýdlant, který nabyl účinnosti dne 21.9.2015 

 Územně analytické podklady – ÚAP ORP Frýdlant 2016 

 Přehled rozvojových záměrů zacílených do řešeného území poskytnutý zadavatelem 

 Přehled majetkoprávních vztahů – vlastnictví města Frýdlant 

PD kanalizace z lokality Hág 

PD rybího přechodu pod zámkem 

Situace parkoviště a areálu SDH Frýdlant 

Variantní řešení tenisového areálu 

Variantní řešení autokempu v bývalé zámecké zahradě 

- Další rozvojové záměry pro ř.ú. nebyly zpracovatelem ÚS identifikovány. 

A.1.1.3 Metodickým podkladem pro zpracování územní studie je metodika Územní studie 
veřejného prostranství, MMR, 3.11.2015. 

A.1.1.4 Územní studie je zpracována na podkladu územního plánu Frýdlant, který byl vydán 
usnesením zastupitelstva města Frýdlant č. 99/2015 ze dne 26.8.2015 s nabytím účinnosti 
ode dne 21.9.2015. 

A.1.1.5 Hlavním pracovním podkladem pro zpracování územní studie jsou doplňující průzkumy a 
rozbory provedené zpracovatelem v létě 2018, jejichž závěry jsou uvedeny v kapitole 
A.3 Analýza stavu řešeného území, a fotodokumentace připojená k digitální verzi územní 
studie. 

A.1.1.5 Cílem zpracování územní studie je definovat požadavky na veřejná prostranství a jejich 
vazby na veřejnou infrastrukturu – zejména dopravní a technickou a stanovit jejich 
jednotlivé funkce, provozní a kompoziční vazby a systém zeleně včetně prověření variant 
návrhu veřejných prostranství. 

A.1.1.6 V návaznosti na řešení veřejných prostranství dále stanovit urbanistickou koncepci celého 
řešeného území v souladu s územním plánem. 
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A.1.1.7 Požadavkem zadání je: 

- Jasně definovat funkce území podle jeho významu, hodnoty, priorit, hlediska využití, 
hlediska stáří obyvatel, sezónnosti, přírodních hodnot a jiných hledisek. 

- Propojit funkčně a komunikačně řešené území na centrum města Frýdlant. 
- Přivést návštěvníky, uživatele a potenciální uživatele lokality do centra a z centra. 
- Koordinovat veškeré rozvojové aktivity v zájmovém území i navazujících areálech. 
- Navrhnout nebo doplnit chybějící infrastrukturu potřebnou pro zajištění dopravy 

(komunikace, chodníky, cyklostezky, cyklotrasy, zastávky pro autobus), inženýrských sítí 
(elektro, plyn, voda, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, datové sítě, veřejné 
osvětlení, teplovod), sociálního zázemí, informací, smart technologií, zázemí pro rekreaci 
a sport (dětská hřiště, jiné aktivity), odpočinku, (zeleň, mobiliář). 

- Nastavit priority a etapizaci. 

A.1.1.8 Formálním účelem zpracování územních studií je jejich využití jako neopominutelného 
podkladu pro rozhodování o změnách využití pozemků v daném území, za tímto účelem 
bude územní studie po projednání vložena do evidence územně plánovací činnosti. 

A.1.2 POJMY 

viz metodika Územní studie veřejného prostranství, MMR, 3.11.2015 

A.1.2.1 "Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru". Veřejná prostranství jsou součástí 
veřejné infrastruktury, jak ji definuje stavební zákon. 

A.1.2.2 Systém veřejných prostranství slouží k užívání veřejností a plní více vzájemně 
souvisejících funkcí. Jedná se především o obsluhu území včetně obsluhy dopravní, 
konzumaci služeb spojených s návštěvou Státního hradu a zámku Frýdlant (dále též 
zámek), docházku za sportovně rekreačními aktivitami, ale rovněž o samotný pobyt na 
veřejných prostranstvích, o rekreační bydlení a rekreaci na sportovištích a v zeleni a o 
společenská setkávání. 

A.1.2.3 Na veřejných prostranstvích probíhá každodenní spolužití obyvatel. Zkvalitnění veřejných 
prostranství v lokalitě a především vytvoření centrálního nástupního prostoru k zámku 
umožní navazování a udržování neformálních kontaktů, bude sloužit k pobývání lidí, 
odpočinku a hrám dětí. 

A.1.2.4 Veřejná prostranství jsou nositelem identity místa a jsou určující pro charakter městské 
části, jsou základním prvkem její prostorové struktury. Utváření prostranství má zásadní 
vliv na kvalitu pobytu v něm i v prostředí, které ho obklopuje. Zkvalitnění veřejných 
prostranství v lokalitě výrazně přispívaje k identifikaci obyvatel s daným místem. 

A.1.2.5 Zachováním podílu vegetačních ploch a zkvalitněním materiálového řešení zpevněných 
ploch (propustnost) předmětná ÚS napomáhá provětrávání území, má příznivý vliv na 
teplotu, vlhkost, kvalitu ovzduší i nakládání se srážkovými vodami v řešeném území. 

A.1.2.6 Kvalita veřejných prostranství v řešené lokalitě ovlivní ekonomickou výkonnost města 
umístěním drobného prodeje a služeb na upraveném centrálním nástupním prostoru. 
Vzhledem k charakteru lokality se očekává stimulace rozvoje cestovního ruchu. 

- Úpadek veřejného prostoru podzámčí je dán jeho fyzickým formováním, úpravou i 
provozně funkčními aspekty, přičemž kontext a návaznosti na okolní prostory zde 
vytvářejí dobré předpoklady pro jeho zapojení do prostorového kontinua celoměstského 
systému. 

A.1.2.7 Veřejná prostranství jsou ve své podobě vždy jedinečná, přesto lze některé úspěšné 
principy použít opakovaně při individuálním přístupu k jejich obnově či úpravám a tvorbě 
nově vznikajících veřejných prostranství. 

A.1.2.8 Předmětná ÚS je řešena pro „rozvolněnou strukturu zástavby“, kde veřejná prostranství 
nejsou vymezená urbanistickými prostředky, tedy především okolní zástavbou, ale 
ohraničením pozemků, zelení (zejména stromy) nebo jinými prostorotvornými prvky a 
způsoby. 
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A.1.2.9 Předmětná ÚS řeší současně obě poměrně rozdílné skupiny veřejných prostranství – 
skupinu, kterou tvoří „performační a nástupní prostory, ulice či chodníky“ (veřejná 
prostranství, na kterých většinou převažují zpevněné plochy), i skupinu veřejné zeleně – 
„parky, malé parkově upravené plochy, přírodní hřiště, jiné plochy zeleně“ a další veřejně 
přístupná prostranství s převažujícími plochami zeleně. 

A.1.2.10 Předmětná ÚS „systému veřejných prostranství“ je základem pro úpravy stávajících 
veřejných prostranství v lokalitě Podzámčí. ÚS slouží pro určení charakteru i náplně 
jednotlivých veřejných prostranství. Do procesu jejího pořizování byla zapojena veřejnost, 
která veřejná prostranství denně užívá. 

A.1.2.11 Předmětná ÚS řeší „stávající veřejná prostranství“ a další pozemky související dopravní a 
technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s jejich účelem. 

A.1.2.12 Územní studie veřejných prostranství je zpracována v „optimální podrobnosti“ (měřítka 
výkresů 1:5000 – 1:20), bude představovat územně plánovací podklad, který je možno, 
podle konkrétních podmínek a aktuální potřeby cele či částečně využít pro následné 
zpracování dokumentace pro územní řízení jednotlivých staveb či stavebních úprav, nebo 
jako podklad pro zadání následných podrobnějších projektů zabývajících se detailním 
řešením některé části veřejného prostranství. 

- Územní studie veřejných prostranství vzhledem k navržené koncepci nebude sloužit jako 
podklad pro změnu územně plánovací dokumentace. 

A.1.3 VÝCHODISKA 

A.1.3.1 Při návrhu úprav veřejných prostranství v lokalitě Podzámčí byla brána v úvahu celá řada 
mnohdy i protichůdných aspektů – legislativní a normativní, funkční, historické, 
urbanistické, výtvarně estetické, prostorově kompoziční, ekologické, technické, 
bezpečnostní. 

A.1.3.2 Studie je zpracována jako podrobný materiál stanovující prostorové uspořádání a funkční 
využití veřejného prostranství včetně doporučení hlavních zásad utváření pro jeho 
nejbližší okolí. 

- Z pohledu detailu řeší uspořádání ploch včetně materiálového povrchu, detailní koncepci 
zeleně a případných vodních prvků, rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře a 
potřebného technického vybavení, úpravu nebo odstranění informačních a reklamních 
zařízení, podrobný návrh technické a dopravní infrastruktury, stanovení návrhu úprav 
parterů či funkční a prostorové limity pro komerční využití veřejných prostranství. 

A.1.3.3 Studie řeší území komplexně a situuje jednotlivá využití veřejného prostranství tak, aby 
byla dobře vzájemně provázána mezi sebou a stávající veřejnou infrastrukturou. 

- Řešení vhodně navazuje na funkční využití okolních ploch. Tam kde je to možné, je 
veřejné prostranství navrženo jako polyfunkční tak, aby umožňovalo širší využití 
(rekreace, sport, zeleň apod.) a je navrženo i s ohledem na snadnou údržbu těchto ploch. 
Územní studie v prostoru centrálního nástupního prostoru řeší i strukturu drobných staveb 
navazujících na veřejné prostranství. 

- Při návrhu koncepce je i přes převahu vlastnických práv Města Frýdlant brán ohled na 
vlastnické poměry v území. 

A.1.3.4 Koncepce územní studie respektuje dálkové pohledy ve směru významných výhledových 
os, vzhledem k těmto osám citlivé začleňuje navržené úpravy zeleně a komunikací. 

- ÚS doplňuje a rozvíjí stávající systém veřejné infrastruktury o nové objekty drobného 
občanského vybavení, respektuje a dotváří nedokončenou urbanistickou strukturu 
Podzámčí a usiluje o založení nového vhodného architektonického charakteru místní 
doplňkové zástavby. 

A.1.3.5 Studie obsahuje podrobnou koncepci prostorového, funkčního a provozního uspořádání 
jednotlivých pozemků veřejného prostranství, stavebně technické řešení parteru, včetně 
řešení povrchů, včetně ploch zeleně a potřebného vybavení, včetně zásad utváření pro 
jeho bezprostřední okolí, zásad uspořádání ploch navazujících na navrhovaná veřejná 
prostranství, stanovení regulativů objektů vymezující veřejné prostranství. 
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A.1.3.6 Studie byla zpracována ve dvou variantách řešení pro pracovní projednání 
s pořizovatelem, orgány hájícími veřejné zájmy, konzultaci se zástupci obce a prezentaci 
veřejnosti a s ohledem na výsledek projednání a dotazníkového šetření upravena do 
výsledné podoby. 

A.1.4 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

A.1.4.1 Řešené území územní studie ÚS Frýdlant – Podzámčí (dále též řešené území, ř.ú.) je 
vymezeno v souladu s požadavky Zadání územní studie. 

A.1.4.2 Území, pro které se územní studie pořizuje, se nachází na území města Frýdlant v k.ú. 
Frýdlant. Území se nachází na jihovýchodním okraji města tvořeném většinou rozšířenou 
údolní nivou řeky Smědé. Niva je od severu výrazně ohraničena terénní hranou ostrohu, 
na které ční dominanta města i širokého okolí – Státní hrad a zámek Frýdlant, od 
jihozápadu je niva sevřena protilehlým Křížovým vrchem, jehož okolí je vyhlášeno přírodní 
rezervací. Ř.ú. je zde ohraničeno železniční tratí na Raspenavu, od východu je ř.ú. 
ohraničeno vlastním tokem řeky Smědé. 

- Rozsah řešeného území byl detailně upřesněn na základě výsledků průzkumů a rozborů. 

A.1.4.3 Vymezené řešené území ÚS o celkové výměře 139.952 m2 je vyznačeno v všech 
grafických přílohách územní studie. 

A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY A VAZBY NA OKOLÍ 

A.2.0.1 Širší územní vztahy řešeného území ÚS vycházejí z platného územního plánu Frýdlant 
z roku 2015, který zcela respektují při využití požadavků legislativy na jeho příslušné 
upřesnění při vymezování koridorů a dělení ploch s různým způsobem využití na 
pozemky. 

- Širší územní vztahy jsou dokumentovány ve Výkresu širších vztahů (1) M 1:5000. 

A.2.0.2 Zobrazované území lokality Podzámčí upřesněné územní studií homogenizací hranice 
řešeného území nad aktuální katastrální mapou zahrnuje nejen existující rozptýlené 
zastavěné pozemky uvnitř původní hranice, ale i zastavěné pozemky a pozemky 
veřejných prostranství zahrnující trasy technického a dopravního vybavení bezprostředně 
na něj navazující důležité pro řešení funkčních a prostorových souvislostí ÚS. 

- ÚS neřeší aktivity přesahující hranici řešeného území platného ÚP Frýdlant. 

A.2.0.3 Lokalita Podzámčí navazuje těsně na jihovýchodní okraj historické zástavby města 
rozšiřující prostor centra města směrem do podzámčí. Lokalita tvořená nivou meandrující 
řeky Smědé navazuje na severu na přírodní i stavební dominantu zámku s vyhlášenou 
ochranným pásmem (zónou) nemovité kulturní památky. 

- Před proniknutím do města je niva na západní straně sevřena protilehlým Křížovým 
vrchem s přírodní rezervací vyhlášenou k ochraně dubohabrových a dubolipových hájů, 
do které je z řešené lokality zapojena naučná stezka dvěma podchody pod železniční 
tratí. 

- Směrem k východu terén nivy stoupá méně dramaticky do zemědělské produkční krajiny 
navazující na historické zemědělsko výrobní areály 

- Jižním směrem navazuje na řú za ohraničující železniční tratí zástavba předměstské 
obytné lokality Hág stoupající mírně směrem k Raspenavě. 

A.2.0.4 Vzhledem k výrazně údolní poloze lokalita neposkytuje vizuální vazby s městem, ty jsou 
však nahrazeny přímými těsnými pohledy na regionální dominantu zámku Frýdlant. 

A.2.0.5 Vizuální vazby pouze zdůrazňují funkční a provozní vazby na centrum města 
zprostředkované zde především ulicí Hejnickou – Jizerskou (silnice II/290), která 
propojuje systém veřejných prostranství lokality s jižním okrajem městského centra 
v uzlovém bodě napojení na Fugnerovu ulici. 
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- Podružná propojení systému veřejných prostranství v tomto směru zajišťuje Zámecká 
ulice ve směru k vstupu do zámku a rameno Jizerské ulice ve vazbě do zemědělské 
krajiny na východě. 

A.2.0.6 Systému sídelní zeleně lokality je i přes její poměrně zřetelné ohraničení přírodními i 
civilizačními barierami integrálně zapojen do celkového systému města. To je dáno jak 
přírodními podmínkami s dominantními prvky zámeckého a Křížového vrch s lesoparky na 
přilehlých svazích tak historickými podmínkami – lokalita nese výrazné stopy původního 
určení jako součásti urbanizované krajiny podzámčí. 

A.2.0.7 Z hlediska širších dopravních vazeb řešené území ÚS v souladu s ÚP Frýdlant s ohledem 
na svou polohu spáduje jednoznačně k centru města Frýdlant a dále do jeho západní 
poloviny ulicí Hejnickou (II/290), ven z města ulicí Jizerskou (II/290), která se výhledově 
stane přivaděčem od východního obchvatu silnice I/13. Obě ulice se stýkají na mostě přes 
Smědou. K zámku a dále do severovýchodní části města směřuje ulice Zámecká. 

A.2.0.9 Z hlediska širších vazeb technické infrastruktury je řešené území ÚS v souladu s ÚP 
Frýdlant postupně napojováno na komplexní městské systémy. 

A.3 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

A.3.0.1 Analýza současného stavu řešeného území je dokumentována ve Výkresu problémů – 
analýza území (3) M 1:1000. 

A.3.1 URBANISTICKÉ ASPEKTY 

A.3.1.1 Řešené území je tvořeno původně přírodním a po výstavbě zámku přetvořeným – 
urbanizovaným přírodním prostředím meandru řeky Smědé ve správě Povodí Labe (dále 
též řeka) pod Zámeckým vrchem. V průběhu historického vývoje byla lokalita doplněna 
stavbami zámeckého pivovaru – dnes pivovar Valdštejn (dále též pivovar) mezi řekou a 
skalním ostrohem, oplocením a provozním objektem (dnes zbourán) zámecké zahrady – 
zahradnictví. 

- Lokalita byla od zástavby předměstí Hág oddělena železniční tratí do Raspenavy a příčně 
předělena na východní a západní část silniční komunikací na Raspenavu v návaznosti na 
historický most pod zámkem, později přeloženou k zajištění mimoúrovňového křížení 
s železnicí. 

A.3.1.2 V novodobých dějinách bylo zrušeno zahradnictví a využívání lokality se posouvalo 
k sportu a rekreaci spojenému s poněkud chaotickým umisťováním ploch jednotlivých 
aktivit provázaných pěšími komunikacemi, odstraňováním nelesní zeleně a výstavbou 
jednoho rodinného domu a provozního objektu tenisového areálu. 

A.3.1.3 V současnosti jsou hlavním funkčním využitím v daném území v souladu s ÚP Frýdlant 
sport a rekreace doplněné nezbytným podílem prostorotvorné sídelní zeleně, 
samostatnou roli zde hraje objekt polyfunkčního občanského vybavení – pivovar. 

A.3.1.4 V součinnosti hrají dominantní roli v této části města především tyto aktivity umístěné v 
řešeném území nebo těsně za jeho okrajem: 

- Zámecký park tvořící severní hranicí ř.ú. obklopuje celý areál hradu a zámku, obkružuje 
jeho hradby. Jeho základem je bývalý anglický park s jedinou zpevněnou štětovou 
obslužnou komunikací napojenou na síť místních komunikací a sítí štětových a štěrkových 
pěších cest. Po revitalizaci v roce 2015 v parku nadále chybí informační systém, inventář 
a osvětlení. Parkoviště před zámkem pro cca 40 osobních vozidel není jasně vymezené a 
spolu s malým placeným parkovištěm představuje dopravní i estetickou závadu. 

- Vlastní areál státního hradu a zámku Frýdlant je přirozenou dominantou města a 
pravděpodobným místem nejstaršího osídlení, zmiňovaným již v 10. století. Tvoří jej 
komplex budov hradu a zámku s věží Indica obehnaný hradbami a příkopem. Areál 
disponuje nedostatečným zázemím. Areál je v majetku státu a ve správě NPÚ. 

- Křížový vrch prohlášený za přírodní rezervaci spravovanou AOPK je tvořený strmým 
svahem zakončeným lávovou plošinou. V lesním porostu je rozmístěno 14 zastavení 
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křížové cesty a kaple. Na křížovou cestu navazuje lesní (naučná) stezka zasahující do 
severní části ř.ú. 

- Areál pivovaru na křižovatce ulic Hejnické, Jizerské a Zámecké na severním předmostí 
mostu přes řeku s minimálním předpolím veřejného prostranství, barokní pivovar je tvořen 
objekty uspořádanými do tvaru písmene U. Po obnovení soukromým subjektem v roce 
2014 slouží budovy bývalé sladovny a varny jako pivovar, aula, školící centrum, 
restaurace a sklady vedle ležáckých sklepů. Počítá se s vymístěním zbytných provozů a 
vybudováním ubytovací kapacity. 

- Sportovní areál provozovaný tenisovým klubem Frýdlant, který postupně bez viditelné 
koncepce zaujal většinu ploch původní nelesní zeleně mezi řekou, silnicí II.třídy a 
železniční tratí. Jeho součástí jsou dvě samostatně oplocené skupiny osmi tenisových 
kurtů, kemp a kapacitní parkoviště, připravuje se novostavba ústřední budovy a obnova 
rekreačních chatiček v prostoru louky s dětským bazénkem. Součástí areálu je dětské 
dopravní hřiště v majetku města, montovaná stavba zázemí i beachvoleybalový kurt 
vyžadují obnovu. 

- Zanedbaný areál bývalé zámecké zahrady – zahradnictví na jihovýchodním předmostí 
vymezený zachovalou ohradní zdí s historickými prvky – klasicistní altán a lunety na 
východní části ohradní zdi podléhají památkové péči. Městem připravovaná revitalizace 
doplní sociální zázemí z roku 2006 o koupaliště a odpovídající stravovací a ubytovací 
kapacity, parkování bude řešeno mimo ohrazený prostor. 

- Manipulační plocha po obou stranách místní komunikace za jižním okrajem autokempu 
s nejasně vymezenými dílčími prostory a uspořádáním povrchů. 

- Areál hasičského cvičiště SDH Frýdlant, pro který je připraven á projekt revitalizace 
včetně doplnění provozní budovy a parkování s kapacitou odpovídající špičkovým akcím. 

- Pivovarský rybník ve správě a majetku ČRS tvoří okrajovou klidovou součást lokality. 

- RD a skupina zahrádek (některé opuštěné) mezi východní stranou autokempu a řekou. 

- Víceméně přírodní plochy jižního – levého nábřeží Smědé zbavované postupně 
náletových dřevin z důvodů protipovodňové ochrany, jejichž využití zatím nebylo 
stabilizováno. Uvažuje se využití opraveného splavu a pláže mezi mostem a 
připravovaným rybím přechodem, pro osvěžení a hrátky veřejnosti. 

- Malá vodní elektrárna na náhonu na pravém břehu Smědé u Hejnické ulice v soukromém 
vlastnictví. 

A.3.1.5 Plochy většiny areálů aktivit i potenciálních veřejných prostranství jsou ve vlastnictví 
města Frýdlant s výjimkou pivovaru, tenisových kurtů, MVE, Pivovarského rybníka, silnice 
II.třídy, zahrádek, RD a asanovaného provozního objektu zámeckého zahradnictví. 

A.3.1.6 Řešené území je z vnějšku komunikačně obslouženo ulicemi Hejnickou a Jizerskou 
propojenými na severním předmostí v křižovatce s ulicí Zámeckou a tvořícími průtah 
silnice II/290 městem ve spojení centrum – Hág (v majetku Libereckého kraje a ve správě 
KSS LK), ulicí Zámeckou napojující areál zámku a vedlejším ramenem ulice Jizerské 
napojujícím zemědělskou krajinu východně města, 

- Ulice Hejnické kopíruje jako sběrná komunikace a hlavní přístup k centru města pravý 
břeh Smědé, po povodních byla rekonstruována částečně do nábřežní opěrné zdi, 
z úsporných důvodů nebyla v úseku mezi lávkou k sportovnímu areálu a Zámeckým 
pivovarem „Valdštejn“ ani jednostranným chodníkem, přičemž rozšíření chodníku mezi 
lávkou a centrem dosud bránily majetkoprávní poměry, povrch komunikace je živičný. 

- Ulice Jizerská dělí jako sběrná komunikace rekreační území řešené lokality na dvě části, 
přičemž nájezdy do dílčích ploch aktivit jsou poněkud chaotické a prostor křižovatky 
s Hejnickou a Zámeckou ulicí včetně nástupu do pivovaru nejasně organizovaný, po 
povodních byla rekonstruována včetně mostu přes Smědou, z úsporných důvodů však 
most zahrnuje pouze úzký jednostranný chodník, směrem k Hágu ulice stoupá dvěma 
nenormovými oblouky k nadjezdu nad železniční tratí, povrch komunikace je živičný, 
podél komunikace je vysázena nová jednostranná alej  
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- Vedlejší rameno ulice Jizerské tvoří páteřní obsluhu manipulační plochy, skrze kterou 
mírně diagonálně prochází východním směrem, povrch komunikace je živičný, podél 
komunikace je vysázena nová oboustranná alej. 

- Ulice Zámecká stoupá poměrně strmě od pivovaru k areálu zámku, její šířka neumožňuje 
bezpečné míjení vozidel v obousměrném provozu, což je provizorně řešeno úpravou 
napojení jednostranného chodníku na vozovku, povrch komunikace je živičný. 

- Lokalita je s ohledem na její využívání jako nástupního místa k zámku a pravidelné konání 
hromadných sportovních akcí nedostatečně vybavena především parkovacími místy, 
která jsou navíc především na manipulační ploše neekonomicky a chaoticky uspořádána, 
při snaze o reorganizaci veřejných prostranství lze očekávat jejich další úbytek, přitom 
podle ústního i dotazníkového šetření je kumulovaná potřeba stání v lokalitě teoreticky až 
cca 300 osobních automobilů a 15 autobusů. 

- Bezmotorové komunikace – veřejná prostranství – nevytvářejí v území ucelenou síť, jsou 
představovány především živičnou páteřní spojnicí mezi lávkou a železničním nadjezdem 
oddělující dvě části tenisového areálu a na ni navazujícími více či méně zpevněnými 
propojkami zejména k naučné stezce na Křížovém vrchu. Rampa pro cyklisty napojující 
lávku přes řeku má nebezpečný sklon a chybí nasměrování proti proudu řeky, na pravém 
břehu Smědé chybí chodník podél komunikace, nerealizovaný z úsporných důvodů 
v rámci popovodňových oprav stejně jako dostatečný chodník na mostě. 

- V místě se nachází 1 oboustranná autobusová zastávka v ulici Jizerská u sportovního 
areálu a autokempu, která zajišťuje dostupnost celého řešeného území v izochroně 
300 m, autobusová stání jsou umístěna v hlavním dopravním prostoru komunikace. 

- Na železniční trati 037 Liberec – Frýdlant – Černousy – Zawidow (Pl) procházející 
řešeným územím od jihu k severu v obloucích postupně ze zářezu pod lokalitou Hág k 
násypu nad levým břehem Smědé se v kontaktu s řešeným územím nachází rovný úsek 
v úrovni terénu, který lze po projednání s příslušnými orgány využít pro napojení lokality 
na železniční dopravu. 

A.3.1.7 Vybavení lokality zařízeními technické infrastruktury je regulováno územním plánem 
Frýdlant a ochrannými pásmy jednotlivých inženýrských. Ty jsou přitom často uloženy 
natolik nekoordinovaně, že vybavení lokality například komponovanou novou vzrostlou 
zelení bude velmi problematické. 

- Území je napojeno VN nadzemní vedení 22 kV přivedené od lokality Hág do 
TS Ředitelství statku, z níž jsou vyvedeny kabelové NN rozvody k pivovaru a tenisovému 
areálu resp. dopravnímu hřišti. Území není napojené na teplovodní ani plynovodní 
rozvody, napříč územím je veden koridor STL plynovodu od centra města k lokalitě Hág. 
Napříč územím prochází nepřeložitelný dálkový optický kabel a místní spojové vedení 
zasahující do areálu budoucího autokempu. Hlavní silniční a bezmotorové komunikace 
jsou vybaveny rozvody veřejného osvětlení. 

- Podél Jizerské ulice prochází lokalitou vodovodní řady od zámku k lokalitě Hág, u jižní 
ohradní zdi autokempu je vybudována čerpací stanice splaškových odpadních vod, která 
podle PD aktualizované oproti ÚP zajistí pomocí tlakové kanalizace odvedení odpadních 
vod z lokality Hág i tenisového areálu ke Krajskému statku Frýdlant (původně ČSOV5 u 
Smědé a dále Hejnickou ulicí k centru města.  

A.3.2 SYSTÉM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

A.3.2.1 Systém veřejných prostranství ve víceméně chaoticky rozprostřených převážně sportovně 
rekreačních plochách lokality Podzámčí je ne zcela jasně vymezený a už vůbec ne 
urbanisticky a architektonicky koncepčně utvářený. 

- Lokalita má celkem jasně určené dvě hlavní osy bezmotorové dopravy – ulici Jizerskou a 
průchod od lávky přes Smědou napříč tenisovým areálem. Nemá však urbanisticky 
definované ani architektonicky vyjádřené těžiště, stejně tak postrádá další hierarchizaci 
veřejných prostranství nevytvářejících uzlové body zvýrazňující vstupy do jednotlivých 
aktivit. 
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A.3.2.2 S ohledem na způsob využití a utváření území nejsou veřejná prostranství vymezena zde 
sporadicky umístěnými stavebními objekty, ale hranicemi pozemků, které jsou částečně 
tvořeny oplocením nebo ohradní zdí autokempu, u tenisového areálu a víceúčelových či 
manipulačních ploch jsou hranice veřejných prostranství těžko čitelné. 

A.3.2.3 Vstupy do objektů nebo spíše vjezdy na pozemky byly v minulosti umisťovány zcela 
účelově bez vazby na koncepci veřejných prostranství. K úrovni parteru nepřiléhají žádné 
veřejně využitelné vnitřní prostory občanského vybavení kromě restaurace pivovaru, jejíž 
„předzahrádka“ je znehodnocena chaotickým parkováním osobních vozidel návštěvníků. 

A.3.2.4 Silniční komunikace mají asfaltový nebo betonový povrch deformovaný provozem nebo 
pohyby podloží. Parkovací stání, pokud jsou vůbec organizačně vyčleněna, nejsou od 
komunikací ani symbolicky oddělena ani vymezena vodorovným značením, což často 
vede k zúžení průjezdných profilů. 

A.3.2.5 Chodníky vesměs asfaltové, pokud v některých úsecích vysloveně nechybí, jsou od 
komunikací odděleny obrubníky od nedostatečné až po těžko překonatelnou výšku, od 
ploch zeleně nejsou odděleny obrubami. Rampa na jižním předpolí lávky přes Smědou 
zajišťující bezbariérový nástup má nebezpečně prudký sklon. Na okrajích zastavěných 
ploch přecházejí bezmotorové komunikace do přirozeně zpevněných „mlatových“ ploch, 
na travnatých plochách jsou znatelné vyšlapané zvykové pěší propojovací cesty bez 
samostatně vymezených pozemků. 

- Silniční i bezmotorové komunikace jsou více či méně vhodně využívány pro vedení dvou 
mezinárodních cyklotras č.3016 „Pohodová“ z Andělky přes Frýdlant, Raspenavu, Hejnice 
do Jizerských hor a č.3059 „Krakonošova“ a dvou turistických značených tras – zelené a 
žluté, na něž navazují naučné stezky „Putování za vodou“ a „Frýdlantem a jeho okolím“. 

A.3.2.6 Lavičky rozmanitého typu a spíše vyššího stáří jsou poměrně rovnoměrně rozmístěny 
v tenisovém areálu a zcela sporadicky u Pivovarského rybníka, lavičky jsou umístěny 
nahodile s ohledem na momentální možnosti navazujících pozemků, nikoliv podle 
promyšleného scénáře s ohledem na atraktivitu a pobytovou pohodu. Výjimkou je 
soustředěná skupina nových laviček na dosud nevyužívané ploše nad jezem. 

A.3.2.7 Na povrchu veřejných prostranství jsou znatelné účelově rozmístěné povrchové prvky 
technické infrastruktury – rozvodné skříně elektro a sdělovacích rozvodů, 
vodohospodářské šachty a další. 

A.3.2.8 V lokalitě nejsou s ohledem na její celkový rekreační charakter rozmístěna samostatná 
dětská hřiště, postupně zanikající herní prvky různého stáří a kvality se zachovaly 
v prostoru tenisového areálu, dopravního hřiště a u Pivovarského rybníka. 

A.3.2.9 Veřejná prostranství lokality jsou téměř plně pokryta veřejným osvětlením, jde však 
o svítidla zastaralého typu. Přemístění svítidel není bez dalšího důvodu nutné, bude však 
třeba řešit deficit pokrytí parkových cest a osvětlení nově koncipovaného centrálního 
veřejného prostoru. 

A.3.2.10 Po celé lokalitě jsou poměrně rovnoměrně rozmístěna klepadla na koberce a sušáky na 
prádlo, vesměs funkčně zastaralé a fyzicky opotřebené kovové prvky, jejichž rozmístění 
však bylo prověřeno lety užívání. 

A.3.2.11 S ohledem na rekreační charakter lokality je těžké určit normový počet nádob na odpad. 
Nádoby na odpad, resp. odpadkové koše pro jednotlivé aktivity jsou / budou rozmístěny 
v rámci jejich areálů. Totéž platí pro stanoviště nádob na sběr tříděného odpadu. Pro 
veřejná prostranství jsou odpadkové koše umístěny pouze u skupiny laviček nad jezem. 

A.3.2.12 V území jsou specifikovány dvě jasně k tomu účelu určené informační plochy – na okraji 
tenisového areálu při nástupu na naučnou stezku. 
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A.3.3 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.3.1 Při V hranici ř.ú. se nachází rodinný dům se zahradou a dvorem, podél řeky za zdí 
autokempu malá zahrádkářská kolonie, v níž některé zahrádky jsou t.č. nevyužívané. 
Východní část řešeného území je tvořená běžné veřejnosti nepřístupným areálem 
budoucího autokempu (bývalé zámecké zahradnictví, t.č. uzavřený) s poškozenou 
obvodovou zdí, střední část tenisovým a chatovým areálem. SV část za řekou Smědou je 
součástí areálu pivovaru a prostorem u křižovatky Hejnické a Lužické ulice. SZ část ř.ú. je 
prostorem okolí malé vodní elektrárny s náhonem, J část je okolím Pivovarského rybníka. 

A.3.3.2 Hodnocení zeleně bylo vypracováno závěrem června 2018, kdy byl zjištěn i pomístný 
nesoulad mapového podkladu katastrální mapy se skutečností – odchylky byly 
vyhodnoceny v rámci ortofotomapy a kvalifikovaným odhadem přímo v terénu. 

A.3.3.2 Při terénním šetření nebyl v řešeném území (dále ř.ú.) zaznamenán výskyt zvláště 
chráněných druhů rostlin či dřevin, avšak v areálu opuštěného autokempu byl 
zaznamenán registrovaný významný krajinný prvek (č.7) dle zákona č. 114/92 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, §6. 

- Vymezený prvek č.34 a 99 svými parametry, vzhledem a dominantností zasluhuje rovněž 
vyšší ochranu (v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny). 
Z dřevin či keřů zde druhově převládají autochtonní druhy, zastoupení introdukovaných 
druhů (dnes již i zde běžných) je menší, soustředěné v místech větší intenzity využívání. 

A.3.3.3 Pro orientaci je hodnocená zeleň z hlediska vzrůstu a dominance členěna na: 

- zeleň nízkou – akt. výsadby stromů, keře, živé ploty…, 
- zeleň střední – vzrostlá a vzrůstající zeleň stromů (či některých keřů) diferencovaně dle 

druhu cca do výšky 8-10 m, často zapojená do skupin, 
- zeleň vysokou – vzrostlé stromy, dominantní solitéry, prostorové hmoty lesoparků (ve 

výkresu značeny plochou). 

 Tyto pracovní kategorie jsou z hlediska prostorového uspořádání členěny na zeleň 
skupinovou, liniovou a zeleň solitérní. Při zachování všech hodnotných solitér některá 
uliční stromořadí založená v nedávné době podél komunikací nelze zahrnout do 
koncepčních úprav území. 

A.3.3.4 Součástí vymezeného ř.ú. jsou i veřejnosti nepřístupné některé oplocené pozemky – 
pivovar a okolí, nebo pozemky sloužící úzce skupinovému zájmu (areál tenisových kurtů, 
chatový areál, nebo plochy aktuálně uzavřeného autokempu. 

A.3.3.5 Údaje o prostorových parametrech prvků jsou stanoveny kvalifikovaným odhadem 
(výčetní obvod kmenu ve výšce 1,3 m přepočtený z odhadu průměru kmenu). 

A.3.3.6 Trávníky jsou v hodnocení rozlišeny na udržované (většinou péčí Města, či 
vlastníků/nájemců oplocených a běžně veřejnosti nepřístupných pozemků jsou pečlivě a 
pravidelně udržované), či neudržované – jedná se o veškeré travnaté plochy nezahrnuté 
do systému vyššího rekreačního a sportovního využití. Ohraničující živé ploty často lemují 
zdejší chodníky a silnice. 

A.3.3.8 Specifikou ř.ú. jsou místy i rozsáhlejší plochy charakteru nepěstěného lesa vzniklé 
přirozenou sukcesí – na prudkých svazích v blízkosti pivovaru (31) nebo podél železniční 
trati (59) charakteru ochranného lesa, v litorální části Pivovarského rybníka (55) zčásti 
charakteru lužního lesa, v blízkosti toku řeky Smědé v podobě ploch mladých nárostů olší 
či iniciálních trávníků, které v případě většího průtoku budou přirozeně odstraněny. 

A.3.3.9 V ř.ú. je množství zpevněných ploch (silnice, chodníky a stezky, antukové kurty, 
parkoviště…), či ploch bez jakékoliv vegetace patrně připravené k dalšímu využití. 
Specifikou ř.ú. je i letitá historická a značně poškozená obvodová zeď areálu autokempu, 
porostlá popínavkami (v prvku č.13 Vitis vinifera, jinde Hedera sp., Parthenocissus 
quinquefolia, Convolvulus arvensis…), v areálu je několik zbořenišť zarůstajících nálety. 

A.3.3.10 Západní část nivní polohy řeky Smědé je prostorem lesní naučné stezky s chodníky a 
informačními tabulemi, vlastní koryto řeky je t.č. upravováno (až na výjimky nebyla zeleň 
v korytu řeky hodnocena). 
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PASPORT ZELENĚ 
poř.č. foto č. p.p.č. popis zeleně kategorie návrh, využití 

1. 

01. 

3244 
1x Ulmus glabra, výčetního obvodu cca 110cm, v.17m 
solitéra na parkovišti u zdi autokempu poblíž zbořeniště + 
Hedera helix 

vysoká, 
solitérní 
 

perspektivní, opt. 
ponechat i v případě 
opravy zdi, zachována 

2. 3244 
1x Acer platanoides, výčetního obvodu cca 110cm, v.17m 
solitéra na parkovišti u zdi autokempu poblíž zbořeniště + 
Hedera helix 

vysoká, 
solitérní 
 

perspektivní, opt. 
ponechat i v případě 
opravy zdi, zachována 

3. - 3250/2 

4x Thuja sp., výčetního obvodu cca 45 cm, v. 15m, 
zastíněné potlačené solitéry u zbořeniště 
 
 

vysoká, 
skupinová 
 
 

v případě likvidace 
zbořenišť a změny využití 
pozemku možná likvidace, 
zachována 

4. 02. 3250/1 
5x Tilia cordata, středního výčetního obvodu cca 280cm, 
v. 24m, linie zanedbaných dominantních lip, v minulosti 
tvarované koruny akt. zmlazené, místy hniloby kmenů 

vysoká, 
liniová 
 

perspektivní, opt. 
zachovat, odborné zdra-
votní zásahy, zachována 

5. - 3250/1 
1x Thuja sp., výčetního obvodu cca 80cm, v.12 m, 
potlačená solitéra u zdi autokempu pod krajní lípou linie 

střední, 
solitérní 

neperspektivní, možná 
likvidace, zachována 

6. - 3250/1 
1x Thuja sp., výčetního obvodu cca 95cm, v.13m, 
solitéra u zdi autokempu 

střední, 
solitérní 

možné setrvání, likvidace 
pro kemp 

7. 03. 3250/1 
1x Liriodendron tulipifera, mohutná dominantní solitéra v 
okraji skupiny nárostů, hniloba kmenu, registrovaný 
významný krajinný prvek (viz ÚP Frýdlant) 

vysoká, 
solitérní 
  

perspektivní, nutno 
zachovat, zachována 
 

8. 04. 3250/1 
2x Thuja sp., středního výčetního obvodu cca 95cm, 
v.13m, solitéry společného habitu u zdi u vchodu do AK 

střední, 
solitérní 

perspektivní, možné 
zachovat, zachována 

9. 05. 3250/1 
1x Carpinus betulus, výčetního obvodu cca 200 cm, 
v.14m, dominantní rozložitá solitéra na udržované louce 

střední, 
solitérní 

perspektivní, možné 
zachovat, zachována 

10. 06. 3250/1 
1x Picea pungens var. viridis (prosychá, oděr kmenu), 
Picea pungens var. argentea, 1x Pinus mugo, hlouček 
konifer u recepce autokempu 

střední, 
solitérní 
 

likvidace smrku pichlavého 
zeleného, smrk stříbrný a 
kleč ponechat, zachována 

11. 07. nezjišt
ěno 

2x Tilia cordata, středního výčetního obvodu cca 230cm, 
střed. v.19 m, 1x Tilia cordata zlom, dominantní solitéry 
za zdí nad řekou 

vysoká, 
solitérní 
 

perspektivní, možné 
zachovat, likvidace zlomu, 
zachována 

12. - 3250/1 
1x Betula pendula, výčetního obvodu cca 100 cm, v.19m, 
dominantní pravidelná solitéra na udržované louce poblíž 
zdi autokempu 

vysoká, 
solitérní 
 

perspektivní, možné 
zachovat, zachována 
 

13. 08. 3250/1 
popínavá Vitis vinifera na obvodové zdi autokempu 
(druhová zajímavost) 

nízká 
 

možná likvidace při opravě 
zdi, zachována 

14. 09. 3250/1 
1x Picea excelsa, výčetního obvodu cca 140cm, v.24 m, 
dominantní solitéra u obvodové zdi autokempu 

vysoká, 
solitérní 

perspektivní, možné 
zachovat, zachována 

15. 10. 3250/1 
1x Acer pseudoplatanus, výčetního obvodu cca 250cm, 
v.21m, dominantní solitéra na udržované louce 

vysoká, 
solitérní 

perspektivní, možné 
zachovat, zachována 

16. 11. 3250/1 
7x Tilia cordata, výčetního obvodu cca 125-300 cm, 
střední v.25 m, zapojená skupina vitálních lip, v minulosti 
tvarované koruny aktuálně zmlazené 

vysoká, 
skupinová 
 

perspektivní, možné 
zachovat, zachována 
 

17. 12. 3250/1 
1x Pseudotsuga taxifolia, výčetního obvodu cca 220cm, 
v.26m, dominantní solitér na udržované louce u chodníku 

vysoká, 
solitérní 

perspektivní, nutné 
zachovat, zachována 

18. 13. 3250/1 
nepěstěné mladé nálety Betula pendula, Acer platanoides 
A. pseudoplatanus, Prunus padus, Symphoricarpos albus 

nízká, 
skupinová 

likvidace i v případě 
opravy zdi, zachována 

19. 14. 3246/2 
hlouček náletových 2x Salix sp. dvoják, výčetního obvodu 
cca 45 a 90cm, v.14 m, 1x Acer platanoides výčetního 
obvodu cca 90cm, v.14 m, na místě původní stavby 

střední 
skupinová 
 

možná likvidace v případě 
opravy zdi, zachována 
 

20. 15. 3250/1 
hlouček náletových zmlazených Salix sp. ze zmlazení, na 
udržované louce 

nízká 
skupinová 

možná likvidace, 
zachována 

21. 16. 3250/1 
hlouček náletových zmlazených Salix sp. ze zmlazení, na 
udržované louce 

nízká 
skupinová 

možná likvidace, 
zachována 

22. 17. 3250/1 
3x Picea pungens var. argentea, středního výčetního 
obvodu cca 45cm, v.8 m, dominantní hlouček u zdi 

střední 
skupinová 

perspektivní, možné 
zachovat, zachována 

23. 18. 3250/1 

zapojená skupina vzrostlých stromů v okolní udržované 
louce: Picea excelsa, výčetního obvodu cca 190cm, v.18 
m, Betula pendula, výčetního obvodu cca 190cm, v.22 m, 
Tilia cordata, výčetního obvodu cca 190cm, v.20 m, 
Taxus baccata, výčetního obvodu cca 78cm, v.6m, 
Carpinus betulus, výčetního obvodu cca 140 cm, v. 21 m, 
Quercus robur, výčetního obvodu cca 180 cm, v. 24m, 
Acer platanoides, výčetního obvodu cca 180cm, v.24m, 
Thuja sp., zastíněný, výčetního obvodu cca 75cm, v.7m, 

vysoká 
skupinová 
 
 
 
 
 
 
 

perspektivní, zachovat, na 
ploše možné jiné využití 
zachována 
 
 
 
 
 
 

24. 19. 3250/1 
1x Quercus robur ´Fastigiata´, výčetního obvodu cca 
95cm, v.15m, dominantní solitéra na udržované louce 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

25. 20. 3250/1 
1x Picea pungens var. argentea, výčetního obvodu cca 
45cm, v.8 m, dominantní solitéra na udržované louce 

střední 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 
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26. 21. 3250/1 
hlouček náletových Ulmus glabra 
 

nízká 
skupinová 

možná likvidace, 
zachována 

27. 22. 3250/1 
5x Salix viminalis, středního výčetního obvodu cca 
125cm, v.20m, dominantní hlouček (pařezina) se 
společným rozložitým habitem na udržované louce 

vysoká 
solitérní 
 

perspektivní, zachovat, 
zachována 
 

28. 23. 3250/1 
1x Picea pungens var. argentea, výčetního obvodu cca 
45cm, v.8m, 

střední 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

29. 24. 3250/1 
1x Malus sp., výčetního obvodu cca 150cm, v.8m, pravi-
delná dominantní solitéra s nádory na udržované louce 

střední 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

30. 25. 3250/1 
hlouček Syringa vulgaris u recepce autokempu 
 

nízká 
solitérní 

neperspektivní, možná 
likvidace, zachována 

31. 26. 
nezjiš-
těno 

Skupina vzrostlých Acer platanoides, Tilia cordata, Acer 
pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Quercus robur, Corylus avellana, na prudkých svazích 
nad pivovarem, charakteru ochranného lesa 

vysoká 
skupinová 
 
 

výchovný zásah – podpora 
cílových jedinců, 
zachována 
 

32. 27. 3189/1 
2x Alnus glutinosa, výčetního obvodu cca 45cm, v.13 m, 
dominantní solitéry u křižovatky silnic, na neudržovaném 
a zanedbaném trávníku 

vysoká 
solitérní 
 

perspektivní, zachovat, 
zachována 
 

33. 28. 3189/1 
1x Acer platanoides, výčetního obvodu cca 170cm, 
v.19m, dominantní solitéra nad řekou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

34. - 3189/1 
1x Quercus robur, výčetního obvodu cca  310cm, v.25m, 
dominantní mohutná solitéra poblíž silnice nad řekou 
 

vysoká 
solitérní 
 

perspektivní, zachovat, 
vhodný k vyšší ochraně, 
zachována 

35. 29. 3189/1 
1x Acer platanoides, výčetního obvodu cca 120cm, 
v.18m, solitéra v okolních živelných nárostech, nad řekou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

36. 30. 3189/1 
1x Quercus robur, výčetního obvodu cca 300cm, v.21m, 
solitéra u silnice v okolních živelných nárostech, nad 
řekou, pod korunou nálet Ulmus glabra 

vysoká 
solitérní 
 

perspektivní, zachovat, 
zachována 
 

37. - 3189/1 
1x Quercus robur, výčetního obvodu cca 300cm, v.21m, 
solitéra u silnice v okolních živelných nárostech nad řekou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

38. 31. 3267/1 
3267/8 

založená alej podél chodníku 
 

nízká, 
liniová 

perspektivní, zachovat, 
zrušena rozšířením ulice 

39. 
32. 

3255 
alej Tilia cordata podél cesty 
 

střední 
liniová 

perspektivní, zachovat, 
zrušena rozšířením ulice 

40. 3255 
alej Tilia cordata podél cesty 
 

střední 
liniová 

perspektivní, zachovat, 
zrušena rozšířením ulice 

41. 33. 3247 
1x Larix decidua, výčetního obvodu cca 90cm, v.16m, 
dominantní solitéra v rohu patrně soukromé zahrady 

vysoká 
solitérní 

opt. ponechat, zachována 
  

42. - 3247 
1x Juglans sp., výčetního obvodu cca 90cm, v.13m, 
dominantní solitéra patrně na soukromé zahradě 

vysoká 
solitérní 

opt. ponechat, zachována 
 

43. 34. 3247 
1x Abies grandis, výčetního obvodu cca 120cm, v.15m, 
1x Picea pungens var. argentea, výčetního obvodu cca 
45cm, v.10m, hlouček na soukromé zahradě u plotu 

vysoká 
solitérní 
 

opt. ponechat (v režii 
vlastníka pozemku), 
zachována 

44. 35. 3251/1 
3x Picea excelsa, výčetního obvodu cca 30-110cm, v.12-
16m, 3x Larix decidua, středního výčetního obvodu cca 
45cm, v.12m, linie nad řekou na soukromé zahradě 

vysoká 
liniová 
 

opt. ponechat, zachována 
 
 

45. 36. 3261 
1x Fraxinus excelsior (troják), středního výčetního obvodu 
cca 110cm, v.16m, dominantní solitéra nad řekou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

46. 37. 3261 
hlouček nárostu Salix caprea (Populus tremula, Tilia 
cordata) u silnice 

nízká 
skupinová 

neperspektivní, možná 
likvidace, zachována 

47. 38. 3261 
1x Tilia cordata, výčetního obvodu cca 155cm, v.18m, 
dominantní solitéra u Pivovarského rybníka 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

48. 39. 3261 
3x Fraxinus excelsior, výčetního obvodu cca 155 cm, 
v.19m, linie na břehu Pivovarského rybníka 

vysoká 
liniová 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

49. 40. 3261 
plocha náletu Alnus glutinosa u odtoku z Pivovarského 
rybníka 

nízká 
skupinová 

výchovný zásah (redukce 
počtu), zachována 

50. 41. 3261 
skupina vzrostlých nárostů Alnus glutinosa, Populus 
nigra, Prunus padus cca v linii nad řekou 

vysoká 
skupinová 

perspektivní, zachovat,  
zachována 

51. 42. 3261 
mladé nálety Alnus glutinosa, Salix sp. s Reynoutria sp. 
na svahu nad řekou 
 

nízká 
skupinová 
 

výchovný zásah v prostoru 
mimo rozlivné pásmo, 
zachována 

52. 43. 3263 
5x Fraxinus excelsior (Tilia cordata), výčetního obvodu 
cca 140-250cm, v.20-24m, alej listnáčů podél cesty, lípa 
prosychá 

vysoká 
liniová 
 

perspektivní, zachovat, 
odstranění proschlé lípy, 
zachována 

53. 44. 3263 
skupina náletů Tilia cordata, Quercus robur, Fraxinus 
excelsior, v okraji nevyužívané travnaté plochy 

střední 
skupinová 

perspektivní, výchovný 
zásah, zachována 

54. 45. 3263 
zapojená skupina náletů Tilia cordata, Betula pendula, 
výčetního obvodu cca 90cm, v.16m, nad železniční tratí 

střední 
skupinová 

perspektivní, výchovný 
zásah, zachována 
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55. - 
3261, 
3263, 
3264 

zapojená skupina listnáčů charakteru vzrostlého lesa 
zčásti v nivní litorální poloze Pivovarského rybníka – 
směs Tilia cordata, Acer platanoides i A. pseudoplatanus, 
Betula pendula, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, 
Quercus robur 

vysoká 
skupinová 
 
 
 

výchovný pěstební zásah, 
zachována 
 
 
 

56. 46. 3256/2
3267/1 

zapojená skupina náletů na prudkém svahu mezi silnicí a 
slepou cestou charakteru ochranného lesa, směs 
Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Acer platanoides 

střední 
skupinová 
 

výchovný pěstební zásah, 
zachována 
 

57. 47. 3267/1 
jednostranná alej podél silnice, Tilia cordata, výčetního 
obvodu cca 90cm, v.12 m 

vysoká 
liniová 

perspektivní, možné tva-
rování korun, zachována 

58. - 3267/1 
jednostranná nesouvislá mezernatá alej podél silnice Tilia 
cordata, výčetního obvodu cca 90 cm, v. 12 m 

vysoká 
liniová 

perspektivní, zachovat, 
vhodné doplnění mezer 

59. 48. 3265, 
3270/1 

plocha charakteru vzrostlého víceetážového nepěstěného 
lesa podél železniční trati směsi Tilia cordata, Fraxinus 
excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Acer 
platanoides i A. pseudoplatanus, Prunus sp., s podrostem 
Corylus avellana, Salix caprea a zmlazených dřevin 

vysoká 
skupinová 
 
 
 

výchovný pěstební zásah,  
zachována, probírka pro 
cesty 
 
 

60. 49. 3267/1 
1x Tilia cordata, výčetního obvodu cca 90cm, v.12m, 
dominantní solitéra u silnice 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

61. 50. 3268/1 

skupina vzrostlých až mohutných Quercus robur, Quercus 
rubra, Picea excelsa, Fagus sylvatica, Acer platanoides, 
Tilia cordata, Fraxinus excelsior, po provedeném 
výchovném zásahu a redukci původní plochy pro jiný účel 

vysoká 
skupinová 
 
 

perspektivní, zachovat, 
zachována, probírka pro 
cesty 
 

62. 51. 3270/1 
živý plot z Carpinus betulus rozčleňující parkoviště 
 

nízká 
liniová 

tvarování, zachována 
 

63. 52. 3270/1 
1x Picea excelsa, výčetního obvodu cca 235cm, v.30m, 
dominantní pravidelná solitéra u tenis. kurtu a parkoviště 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována, doplněna 

64. 53. 3268/1 
tvarovaný živý plot z Carpinus betulus při hranici chatové 
osady 

nízká 
liniová 

tvarování, zachována, 
doplněna 

65. - 3268/1 
2x Quercus robur, výčetního obvodu cca 280cm, v.23m, 
dominantní solitéry u chodníku 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

66. 
54. 

3268/1 
1x Picea excelsa, výčetního obvodu cca 215cm, v.30 m, 
dominantní solitéra na trávníku v areálu tenisových kurtů 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

67. 3268/1 
1x Chamaecyparis sp., 3x v.6m, solitéra na udržovaném 
trávníku v areálu tenisových kurtů 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

68. 55. 3268/1 
1x Acer platanoides, výč. obvodu cca 340cm, v.18m, 
mohutná dominantní solitéra v areálu tenisových kurtů 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována  

69. 56. 3270/4 
1x Quercus robur, výčetního obvodu cca 315cm, v.18m, 
mohutná dominantní solitéra v areálu tenisových kurtů 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

70. 57. 3270/1 
1x Betula pendula, výčetního obvodu cca 75 cm, v.13 m, 
solitéra u parkoviště 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

71. 58. 3270/4 
1x Tsuga canadensis, výčetního obvodu cca 250cm, 
v.16m, dominantní solitéra u chodníku před lávkou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

72. 59. 3268/1 
1x Tsuga canadensis, výčetního obvodu cca 250cm, 
v.21m, dominantní solitéra u chodníku před lávkou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

73. 
60. 

3268/1 
1x Tsuga canadensis, výčetního obvodu cca 160cm, 
v.16m, dominantní solitéra u chodníku před lávkou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

74. 3270/1 
1x Tsuga canadensis, výčetního obvodu cca 190cm, 
v.19m, dominantní solitéra u chodníku před lávkou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

75. 61. 3270/1 
nesouvislá linie vzrostlých Tilia cordata, Fraxinus 
excelsior, Alnus glutinosa, mezi chodníkem a řekou 

vysoká 
liniová 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

76. 63. 3270/1 
mezernatá skupina vzrostlé směsi Picea excelsa, Alnus 
glutinosa, Prunus sp., Acer pseudoplatanus 
 

vysoká 
skupinová 
 

perspektivní, zachovat, 
zachována, probírka pro 
cesty 

77. 62. 3270/1 
1x Fagus sylvatica, výčetního obvodu cca 190cm, v.23m, 
dominantní solitéra v zanedbané ploše 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

78. - 3270/1 
1x Betula pendula, výčetního obvodu cca 75cm, v.14 m, 
solitéra na trávníku u tenisového kurtu 

střední 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

79. 64. 3268/1 
1x Fagus sylvatica Atropunicea, výčetního obvodu cca 
205cm, v.19m, dominantní solitéra na udržované louce 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

80. 65. 3268/1 
1x Taxus baccata, v. cca 4 m, na udržovaném trávníku 
 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

81. 66. 3268/1 
hlouček Taxus baccata, v. cca 4 m, na udržovaném 
trávníku 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

82. 67. 3223/1 
skupina vzrostlé víceetážové náletové zeleně charakteru 
lesa, na svahu nad řekou podél silnice – směs Acer 
platanoides, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior 

vysoká 
skupinová 
 

výchovný zásah, možná 
redukce podél silnice, 
probírka pro cesty 

83. 68. 3223/4 
3x Alnus glutinosa, výčetního obvodu cca 70-155 cm, 
v.17m, dominantní náletový hlouček na terénním hřbetu 
nad řekou 

vysoká 
solitérní 
 

perspektivní, zachovat, 
zachována 
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84. 69. 3223/4 
1x Alnus glutinosa, výčetního obvodu cca 110cm, v.15m, 
solitéra na terénním hřbetu nad řekou 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

85. 70. 3223/4 
1x Betula pendula, výčetního obvodu cca 110 cm, v.15m, 
solitéra u chaty 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

86. 71. 3268/1 
1x Alnus glutinosa, výčetního obvodu cca 300 cm, v.23m, 
prosychající solitéra na terénní hraně nad řekou 

vysoká 
solitérní 

neperspektivní, možná 
likvidace, zachována 

87. 72. 3268/1 

cíleně založená okrasná zeleň, tč. zanedbaná a prorostlá 
nálety (Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Tilia cordata, 
Symphoricarpos albus…), směs Picea pungens var. 
viridis i P.p. var. argentea 

střední 
skupinová 
 
 

výchovný zásah, možné 
rekreační a okrasné 
využití, probírka pro 
cesty 

88. 
73. 

3268/1 
1x Picea pungens var. argentea, výčetního obvodu cca 
210cm, v.28m, dominantní pravidelná solitéra, na 
udržované louce v okraji nárostů 

vysoká 
solitérní 
 

perspektivní, zachovat, 
zachována 
 

89. 3268/1 2x Quercus robur, výčetního obvodu cca 280cm, v.26m, 
dominantní pravidelná solitéra, na louce v okraji nárostů 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

90. 74. 3268/1 
hlouček Corylus avellana, na udržované louce u 
tenisového kurtu 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

91. - 3268/1 
Udržovaný živý plot Thuja sp., v cca 3,5 m, podél 
oplocení tenisového kurtu 

nízká 
liniová 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

92. 75. 3268/1 
1x Abies nordmanniana, v. cca 2,5 m, 
vysazená solitéra na udržované louce 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

93. 76. 3268/1 
1x Abies nordmanniana, v. cca 2 m, 
vysazená solitéra na udržované louce 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

94. 77. 3268/5 
1x Fagus sylvatica var. Atropunicea, v. cca 4 m, 
vysazená solitéra na udržované louce 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

95. 78. 3268/5 
1x Betula pendula, výčetního obvodu cca 65 cm, v. 15 m, 
solitéra na dopravním hřišti 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

96. 79. 3268/5 
1x Fraxinus excelsior, výčetního obvodu cca 140cm, 
v.24m, dominantní solitéra na dopravním hřišti 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

97. 81. 3268/5 
1x Tsuga canadensis, výčetního obvodu cca 190cm, 
v.25m, dominantní solitéra na dopravním hřišti 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

98. 80. 3268/5 
1x Acer platanoides, výčetního obvodu cca 340cm, 
v.25m, mohutná dominantní solitéra na dopravním hřišti 

vysoká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

99. 82. 3268/5 
1x Quercus robur, výčetního obvodu cca 400cm, v.24 m 
 
 

vysoká 
solitérní 
 

perspektivní, zachovat, 
vhodný k vyšší ochraně, 
zachována 

100. 83. 3268/1 
linie Ulmus glabra (vtr. Tilia cordata, Salix sp.), výčetního 
obvodu cca 45cm, v.10 m, podél chodníku za oplocením 
dopravního hřiště (nedávno po výchovném zásahu) 

vysoká 
liniová 
 

výchovný zásah – redukce 
počtu, zachována 
 

101. 84. 3268/1 

nepěstěná vzrostlá víceetážová zeleň charakteru 
ochranného lesa, směs Tilia cordata, Fraxinus excelsior, 
Quercus robur, Picea excelsa, Alnus glutinosa, v podrostu 
zmlazené dřeviny, Corylus avellana… 

vysoká 
skupinová 
 
 

výchovný zásah, probírka 
pro cesty 
 
 

102. 85. 3268/1 
homogenní pás mladých náletů Alnus glutinosa (Robinia 
pseudacacia), v. cca 2,5m, v rozlivném prostoru řeky 

nízká 
skupinová 

možná likvidace, 
zlikvidována 

103. 

86. 

3268/1 
1x Juniperus communis, v. cca 4m, solitéra na 
udržovaném trávníku v chatovém areálu 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována  

104. 3268/1 
1x Juniperus communis, v. cca 4m, solitéra na 
udržovaném trávníku v chatovém areálu 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

105. 3268/1 
1x Juniperus communis, v. cca 4m, solitéra na 
udržovaném trávníku v chatovém areálu 

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

106. 87. 3268/1 
1x Chamaecyparis sp., solitéra na udržovaném trávníku v 
chatovém areálu  

nízká 
solitérní 

perspektivní, zachovat, 
zachována 

A.3.4 SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY 

- těsná vazba na státní hrad a zámek Frýdlant 

- probíhající revitalizace pivovaru Valdštejn 

- funkční tenisový areál a dopravní hřiště 

- přímé dopravní napojení silnicí II. třídy na průtah / obchvat silnice I/13 

- styk mezinárodních cyklistických a značených turistických tras 

- bohatá veřejná zeleň jako pozůstatek kulturní krajiny podzámčí 
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SLABÉ STRÁNKY 
- vzdálenost od centra města,  
- nepřímé propojení funkční i prostorové propojení 
- nekomunikace se zámkem 
- nestrukturovaný a architektonicky nevyjádřený systém veřejných prostranství 
- chybějící informační systém, zastaralý nekvalitní mobiliář 
- odkládaná realizace autokempu 
- neexistence objektů vybavenosti vymezujících veřejná prostranství 
- chybějící samostatné komunikace pro cyklisty 

PŘÍLEŽITOSTI 
- hierarchizace a architektonické ztvárnění veřejných prostranství 
- revitalizace areálů a doplnění obslužných objektů vymezujících veřejná prostranství 
- doplnění a prostorová reorganizace parkovacích stání 
- obnova mobiliáře a zeleně, 
- zapojení Křížové cesty a jezu na Smědé 
- existence rozvojových a přestavbových ploch 
- zřízení zastávky na železniční dráze a turistického vláčku 

HROZBY 
- nezapojení zámku do aktivit v území 
- převládnutí dílčího pohledu na území – protipovodňová ochrana, památková péče,… 
- nedostatek zdrojů na navržené stavební úpravy veřejných prostranství 
- opadnutí zájmu o aktivní využívání volného času a turistický ruch 

A.3.5 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A 
CHARAKTERU ÚZEMÍ 

 

A.3.5.1 Řešené území v kontextu širšího zájmového území disponuje řadou hodnot, které často 
představují současně limity využití území. 

OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

A.3.5.2 Řešené území charakteru poněkud stagnujícího rekreačního zázemí města Frýdlantu 
disponuje minimem civilizačních hodnot: 

A.3.5.3 V přímém kontaktu s řešeným územím se nevyskytují nemovité kulturní památky (NKP), 
památkově chráněná území (MPZ Frýdlant) ani architektonicky cenné stavby. 

- do ř.ú. zasahuje ochranné pásmo (zóna) státního hradu a zámku Frýdlant (NKP), vizuální 
kontakt se zámkem Frýdlant je zvýrazněn jeho pozicí na vysokém ostrohu vytvarovaném 
meandrem řeky Smědé, vizuální kontakt s Frýdlantskou radnicí se neuplatňuje. 

A.3.5.4 Areál zámku umístěný bezprostředně za hranicí ř.ú. představuje současně území 
s archeologickými nálezy – ÚAN II č.03-12-22/2. 

A.3.5.5 Stávající chaotická zástavba lokality nedosahuje až na ohradní zeď autokempu požívající 
částečnou památkovou ochranu nadstandardních civilizačních hodnot, přesto koncepce 
úprav veřejných prostranství, stanovená v ÚS zohledňuje kvality kulturní krajiny 
podzámčí. 

A.3.5.6 Prostupnost příměstské krajiny po katastrovaných nebo zvykových cestách bude 
koncepcí zástavby, stanovenou v ÚS posílena. 

A.3.5.7 Dostupnost infrastrukturních zdrojů na hranici řešeného území je stanovenou koncepcí 
ÚS využívána. 

A.3.5.8 Řešené území není z(ne)hodnoceno vloženými investicemi do půdy – plošnými 
melioračními odvodňovacími zařízeními. 
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ZÁSADY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU 

A.3.5.9 Z hlediska krajinného členění je řešené území ÚS součástí Oblasti krajinného rázu 01-
Frýdlantsko (dle AZÚR LK 2018 Krajinný celek 01-Frýdlantsko), Podoblasti krajinného 
rázu 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko (dle AZÚR LK 2018 Krajina 01-5 Frýdlantsko - Hejnicko), 
Místa krajinného rázu Frýdlant sever. 

- Koncepce úprav veřejných prostranství v zastavěném území stanovená v ÚS respektuje 
přírodní podmínky a není předmětem hodnocení krajinného rázu. 

A.3.5.10 Terén částečně zastavěné a částečně přírodní lokality vytváří rovinu v meandru Smědé a 
je poměrně výrazně ohraničen terénními hranami. 

A.3.5.11 Takto ochráněná prostorová nika z velké části zasažená záplavovým územím Smědé a 
částečně i jeho aktivní zónou vybřežující místy z koryta řeky vytváří předpoklady pro 
většinově nestavební využití plochami rekreace a příměstské zeleně propojenými 
veřejnými prostranstvími. 

A.3.5.12 Při návrhu úprav veřejných prostranství ÚS zohledňuje terénní konfiguraci, nemělo by 
dojít k narušení hydrologických a odtokových poměrů území. 

RESPEKTOVÁNÍ PODMÍNEK OCHRANY PŘÍRODY 

A.3.5.13 Řešené území je na západní hranici v kontaktu s prvkem ÚSES – biocentrem místního 
významu č.1406 tvořeným zde v podstatě Přírodní rezervací Křížový vrch. Do ř.ú. 
zasahuje ochranné pásmo přírodní rezervace zde shodné s OP lesa. 

A.3.5.13 Řešené území je dotčeno prvkem ÚSES – biokoridorem místního významu č.1406/B 
tvořeným zde v podstatě korytem řeky Smědé. Vzhledem k rekreačnímu charakteru 
lokality a již realizovanému trojnásobnému překřížení řeky v uzlových místech není 
vymezení biokoridoru překážkou zamýšleného rozvoje území. 

A.3.5.14 V řešeném území se nachází registrovaný významný krajinný prvek dle §6 zákona 
č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny – Liriodendron tulipifera, mohutná dominantní 
solitéra v okraji skupiny nárostů, (viz ÚP Frýdlant) (dle pasportu ÚS č.7), který je i přes 
stavební aktivity navržené v jeho okolí ochráněn. 

OCHRANA NELESNÍ ZELENĚ 

A.3.5.15 V ř.ú. se nelesní zeleň vyskytuje v podobě ucelených ploch charakteru lužního lesa, 
solitérních dominant, skupin, linií a živých plotů – součástí sídelní zeleně a její pasport i 
navržené úpravy jsou popsány v příslušné kapitole. 

- Stabilizované a zejména nově navržené nebo přemístěné uliční prostory budou, pokud 
možno, doplněny uličními stromořadími, přičemž do určité fáze vývinu lze přesadit 
nedávno zasazená dřeviny. Veřejné i vyhrazené plochy rekreační zeleně budou doplněny 
o další solitéry, skupiny dřevin a zejména izolační živé ploty v návaznosti na kompozici 
průhledů a pobytových kvalit jednotlivých míst. 

A.3.5.16 Při umisťování staveb, definování jejich objemu a při dalších úpravách vyhrazených ploch 
i veřejných prostranství nad rámec podrobnosti územní studie se bude postupovat tak, 
aby byly zachovány podmínky ÚP Frýdlant: 

- rozvíjet systém sídelní zeleně dle harmonogramu města Frýdlant a Generelu zeleně, 
- rozvíjet ochrannou a doprovodnou zeleň místních komunikací (plochy veřejných 

prostranství – komunikace) formou výsadby drobných dřevin a keřových porostů vždy 
v souladu se zajištěním bezpečnosti provozu (rozhledové poměry) a s respektováním 
umístění rozvodů technické infrastruktury a podmínek jejich ochranných pásem. 

A.3.5.17 V návrhu urbanistického řešení jsou vytipovány stromy k odstranění (klasifikace a 
kvantifikace budiž na následné projektové dokumentaci) – jedná se o prvky nezapadající 
do celkové koncepce návrhu, tj. stromy na plochách určených k vyššímu standardu 
využití, v trasách navrhovaných nebo přeložených cest apod. Ve většině případů se jedná 
o zeleň náletovou. Jako kompenzace i pro dotvoření kompozice veřejných prostranství 
jsou navrhovány četné náhradní výsadby. 
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PROSTUPNOST KRAJINY 

A.3.5.18 Zachovat prostupnost městské krajiny, a to jak pro její obyvatele a návštěvníky, rekreační 
i mezisídelní vazby pomocí kostry vymezených veřejných prostranství a jejich návazností 
na stávající zvykové trasy (historické cesty). 

A.3.5.19 Pěší trasy a ostatní druhy bezmotorové dopravy, pokud to situace dovoluje, vést nezávisle 
na základní silniční síti města. To nelze realizovat v případě hlavních mezistátních 
cyklotras vedených po Jizerské ulici vzhledem k jejím šířkovým parametrům na mostě 
přes Smědou a napojení na navazující účelové plochy. 

A.3.5.20 Nepovolovat stavby ani záměry, které by vedly k narušení nebo zneprůchodnění soustavy 
veřejně přístupných cest (rozdělení tenisového areálu na dvě části). 

A.3.6 LIMITY VYUŽITÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

A.3.6.1 Koncepce zástavby ÚS respektuje stanovené limity využití území zakreslené podle 
možností měřítka ve Výkresu problémů – analýza území (3): 

A.3.6.2 Ochranná pásma stávajících podzemních inženýrských sítí procházejících vnitřkem 
řešeného území nejsou s ohledem na minimální význam těchto tras pro celkovou 
přestavbu a dostavbu území podstatným limitem (nezakresleno). 

A.3.6.3 Záplavové území Q100 vodního toku Smědá včetně jeho aktivní zóny bylo při řešení 
stavebního rozvoje lokality zohledněno (zakresleno). 

A.3.6.4 Trasa dálkového optického kabelu vedená napříč lokalitou v prostoru tenisového areálu 
byla při jeho úpravách zohledněna stejně jako OP VN nadzemního vedení při umístění 
provozního zázemí SDH. 

A.3.6.5 Ochranné pásmo lesa bez praktického dopadu na nestavební využití lokality (zakresleno). 

A.3.6.6 Ochranné pásmo železniční dráhy bez praktického dopadu na nestavební využití lokality 
(zakresleno). 

A.3.7 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

A.3.7.1 Lokalita Podzámčí je v ÚS řešena komplexně se zapracováním požadavků na územně 
technická a organizační řešení nezbytná k dosažení optimálního uspořádání a využití 
území za účelem dosažení vyváženého vztahu všech složek udržitelného rozvoje – tedy 
trvalého souladu přírodních, krajinných, civilizačních a kulturních hodnot v území. 

A.3.7.2 Řešení ÚS vytváří podmínky pro využití území tak, aby byl minimalizován vzájemný 
negativní vliv lokality a širšího okolí i jednotlivých částí lokality navzájem. To se týká 
především vztahu stávajících kulturní krajiny podzámčí a areálu zámku a uspořádání 
veřejných prostranství a kapacitních dopravních ploch ve vztahu k rekreační funkci 
lokality. 

A.3.7.3 ÚS při stanovení koncepce úprav veřejných prostranství využívá civilizační i přírodní 
hodnoty lokality a respektuje limity využití území. 

A.3.7.4 ÚS zajišťuje vytvoření příznivého životního prostředí přiměřeným využitím vstupních 
podmínek řešeného území, které se nachází částečně ve vymezeném záplavovém území 
ale mimo dosah nadměrného působení hlukové zátěže z dopravních koridorů. 

A.3.7.5 Zajištění kvality lokality bude dosaženo mimo jiné stanoveným způsobem napojení na 
infrastrukturu města Frýdlant. 

A.3.7.6 Zajištění kvality lokality i širšího dotčeného území bude dosaženo optimalizací a úpravami 
komplexního dopravního systému na veřejných prostranstvích s odpovídajícími parametry 
řešícího jak napojení jednotlivých areálů, tak atraktivních ohnisek města Frýdlant i 
prostupnost území do navazující příměstské městské krajiny a lokality Hág. 

 



Frýdlant – lokalita Podzámčí Územní studie veřejných prostranství 

 19 

A.3.7.7 Zajištění kvality lokality i širšího dotčeného území bude dosaženo realizací veřejné zeleně 
v rozsahu odpovídajícím rekreační funkci lokality a zajištění příznivého vnímání kulturní 
krajiny podzámčí při pohledech ze zámku případně z Křížového vrchu, a dovybavením 
lokality základními obslužnými funkcemi i dosud nespecifikovaným občanským vybavením 
využívajícím a zároveň posilujícím atraktivitu místa. 

A.3.7.8 Vzhledem k tomu, že ÚS vychází z platného ÚP Frýdlant, kde je zábor ZPF vyhodnocen 
podle příslušných předpisů, a ÚS nepřekračuje jeho návrhy zastavitelných ploch, není 
v ÚS provedeno samostatné vyhodnocení záborů půdního fondu, (nivní lokalita je dotčena 
půdami II. třídy ochrany). 

A.3.8 PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO 
POŽÁRNÍ OCHRANU 

A.3.8.1 Zajištění podmínek pro ochranu veřejného zdraví pomocí koncepce ÚS vyplývá z výše 
uvedených podrobných podmínek pro vytváření příznivého životního prostředí. 

A.3.8.2 Zajištění podmínek pro požární ochranu pomocí koncepce územní studie spočívá 
především v požadavcích: 

- Uspořádání všech komunikací v lokalitě umožní dosáhnout veškeré zástavby vozidly 
těžké požární techniky a záchranných složek. 

- Na veřejném vodovodu budou dle požadavku provozovatele osazeny v potřebném počtu 
hydranty DN 80, z nich vybrané budou sloužit i pro potřeby HZS. 

A.3.9 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

A.3.9.1 V kontaktu s řešeným územím jsou v územním plánu Frýdlant vymezeny níže uvedené 
veřejně prospěšné stavby (VPS): 

 VPS technické dopravní infrastruktury – vodní hospodářství – kanalizace 

- K.4 – splašková kanalizace 
- K.5 – splašková kanalizace 
- ČSOV.5 – čerpací stanice splaškových odpadních vod 
- PS.1 – protipovodňová štola 

A.3.9.2 Územní studie veřejných prostranství respektuje okrajové umístění i potenciální přínos 
protipovodňové štoly, která je trasována za SZ hranicí ř.ú., a tudíž není zakreslena 
v Hlavním výkresu vč. dopravy a regulací (4). 

- Územní studie nerespektuje, a tudíž nezakresluje v Hlavním výkresu vč. dopravy a 
regulací (4) tři prvky systému odvádění splaškových odpadních vod z řešeného území a 
navazující obytné lokality Hág pomocí tlakové kanalizace, protože aktuálně zpracovaná 
technická dokumentace navrhuje mírně odlišné řešení bez využití těchto prvků, přičemž 
čerpací stanice odpadních vod již byla realizována v nové poloze. 

A.3.9.3 Obecně, tam, kde je koncepce navržena v rozporu s momentálními zájmy vlastníků 
nemovitostí v lokalitě a z legislativy nevyplývá možnost jejího prosazení pomocí institutu 
VPS, je třeba ji chápat jako stanovení územně plánovacích podmínek pro rozvoj lokality 
jako celku i jejích částí.  

- Rozvoj zde lze realizovat pouze v souladu s těmito podmínkami a při dosažení souladu 
zájmů vlastníků. Při nemožnosti dosažení souladu nebude rozvoj na příslušných částech 
lokality realizován. 

A.3.9.4 Vzhledem k charakteru řešeného území Zadání územní studie neuplatnilo konkrétní 
požadavky asanační úpravy. 

A.3.9.5 Veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které může město Frýdlant uplatnit předkupní právo, 
se nevymezují. 
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B ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ 

 

B.0 CELKOVÁ KONCEPCE LOKALITY 

B.0.0.1 Celková koncepce úprav veřejných prostranství vychází z primárního určení funkce 
řešeného území. 

- Ta je v souladu s platným ÚP zachovávána jako sportovně rekreační v nejširším smyslu. 
Zahrnuje nepříliš rasantně revitalizovaný sportovní areál tenisových kurtů, navazující 
víceúčelové dětské dopravní hřiště, areál budoucího autokempu s veřejným koupalištěm, 
nově vybavovaný areál cvičiště SDH na rozšířené dosud pouze oplocené ploše a 
navržený amfiteátr s manéží.  

- To vše je potkáno a pospojováno sítí ploch rekreační zeleně s pláží na břehu Smědé, 
pobytovými rekreačními loukami, přírodními i specializovanými hřišti, souvislými plochami 
lužního lesoparku i roztříštěnými enklávami drobné pobytové a ochranné zeleně. 

B.0.0.2 Nově je do území vložena druhá hlavní funkce – přestupní uzel více druhů doprav – pěší, 
cyklistické, individuální automobilové, veřejné autobusové a železniční a speciální, to vše 
ve vazbě na zajištění odpovídajícího nástupního místa pro státní hrad a zámek Frýdlant. 

- Novým prvkem, kterému je do značné míry uzpůsobeno řešení území, je kolový turistický 
vláček. Ten by měl v období, intervalech, trase, vazbách, cenách atd. stanovených 
následným podnikatelským záměrem propojit územní studií řešený terminál se zámkem, 
náměstím TGM, parkem u kostela a nádražím ČD. 

- Současně se v terminálu soustřeďují parkovací stání standardních turistických autobusů a 
motorizovaných individuálních návštěvníků hradu, které je třeba vymístit 
z bezprostředního předpolí zámku. Setkávají se cyklisté projíždějící lokalitou nebo 
navštěvující zámek i nárazové zejména letní sportovní akce s pěšími přicházejícími po 
turistických trasách nebo od navrhované železniční zastávky. 

B.0.0.3 Všechna veřejná prostranství jsou pak doplněna o obslužné objekty, úpravy povrchů 
odpovídající účelu a zatížení, mobiliář a zeleň. 

B.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PARTERU (ZEJMÉNA 
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ) 

B.1.0.1 Z hlediska úprav systému veřejných prostranství v řešeném území je v následující 
kapitole je uveden návrh revitalizace veřejných prostranství v lokalitě Podzámčí. 

B.1.0.2 Z hlediska funkčního se při přiměřeném respektování stabilizovaných zastavěných ploch a 
jimi vymezených ploch veřejných prostranství ÚP dalším dělením v ÚS vyčleňují pozemky 
upřesněného homogenního funkčního uspořádání. 

B.1.0.3 Na veřejných prostranstvích se uplatňují především pozemky: 

 pozemky sportu a rekreace – dětská a sportovní hřiště – přírodní, s mlatovým, 
specifickým povrchem  

 pozemky dopravní infrastruktury – železniční dráha, silnice II.třídy, parkoviště, zastávky 
 pozemky veřejných prostranství – komunikace obslužné spojovací a přístupové, 

komunikace zklidněné, komunikace pěší a cyklistické.  
 pozemky veřejných prostranství – zeleň – pozemky charakteru lesa, pobytové louky, 

vodní plochy 

- Ve Výkresu problémů – analýza území (3) a Hlavním výkresu vč. dopravy a regulací (4) 
jsou tyto pozemky podle jejich charakteru dále rozděleny z hlediska materiálového 
ztvárnění (komunikace, sport) resp. podle míry veřejné přístupnosti prostoru (zeleň). 

B.1.0.4 Veškeré komunikace na veřejných prostranstvích jsou z principu veřejně přístupné 
s omezeními vyplývajícími pouze z dopravních předpisů. 
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B.1.0.5 Pozemky pro sport a rekreaci – dětská a speciální hřiště – jsou veřejně přístupné, pokud 
jsou vsazeny do pozemků veřejné zeleně a tím součástí veřejných prostranství, ostatní 
dětská a speciální hřiště jsou vyhrazená – vsazena do ploch vyhrazené zeleně a 
neřešených vyhrazených ploch. 

B.1.0.6 Pozemky veřejné zeleně jsou nedílnou součástí veřejných prostranství, nenáleží fyzicky 
ani pocitově k žádnému neveřejnému objektu, nepřipouští se jejich oplocování, aby mohly 
být užívány bez omezení, vymezují se obvykle hranami komunikací a vyhrazených ploch. 

B.1.0.7 Pozemky vyhrazené (polosoukromé / poloveřejné) zeleně jsou fyzickou či pocitovou 
součástí neveřejných objektů, v souladu s vlastnictvím je nepodmiňuje ale připouští se 
jejich oplocování, které vymezuje veřejné prostranství. 

ÚPRAVY SYSTÉMU ZELENĚ 

B.1.0.8 Základem úprav místního systému sídelní zeleně, tak jak je popsán v pasportu zeleně 
v předchozích kapitolách, je návaznost na slabě čitelnou koncepci urbanizované krajiny 
podzámčí. 

B.1.0.9 Územní studie navrhuje: 

 jasné rozdělení pozemků na pozemky veřejné a vyhrazené zeleně, 

 probírku, druhovou obměnu a doplnění masivů i solitér vysoké a střední zeleně s ohledem 
na vytváření prostorů, uvolnění průhledů a zlepšení oslunění pobytových ploch – lípa 
malolistá, dub letní, dub červený, buk lesní červenolistý), 

 probírku, druhovou obměnu a doplnění skupin, stromořadí i solitér nízké zeleně 
s ohledem na oddělení vlastnictví a charakterů pozemků zeleně, vytváření mikroprostorů, 
odclonění dopravního a technického vybavení veřejných prostranství – javor mléč, jilm 
drsný převislý, lípa malolistá a živých plotů – habr, ptačí zob, buxus, 

 přitom s ohledem na požadovanou jednoduchost údržby do souvislejších skupin 
parkovacích stání (kolmých) neintegrovat vzrostlou doprovodnou zeleň formou členění 
ostrůvky. 

 podle v aktuální době dosaženého stáří a velikosti přesadit nebo nahradit novou výsadbou 
v nedávné době zasazená stromořadí podél místních komunikací – dle pasportu ÚS č.38 
a 39 – Tilia cordata, která se dostávají do nevyhnutelné kolize s nově navrženou koncepcí 
uspořádání veřejných prostranství, 

 přes stavební aktivity navržené v prostoru autokempu chránit významný krajinný prvek dle 
§6 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny – Liriodendron tulipifera (mohutná 
dominantní solitéra v okraji skupiny nárostů – dle pasportu ÚS č.7), 

 iniciovat vyšší ochranu prvků označených dle pasportu ÚS č.34 – Quercus robur, 
výčetního obvodu cca 310cm, v.25m, dominantní mohutná solitéra při Hejnické ulici nad 
řekou a 99 – Quercus robur, výčetního obvodu cca 400cm, v.24 m na dopravním hřišti, 

ÚPRAVY ZPEVNĚNÝCH POBYTOVÝCH PLOCH 

B.1.0.10 Základem úprav místního systému veřejných prostranství je jeho hierarchizace na několik 
dílčích prostorů. 

B.1.0.11 Přestupní prostor v těžišti lokality na přemístěném křížení ulic Jizerské a jejího odbočného 
ramene východním směrem k mostu přes Smědou, tento prostor je předmětem 
podrobnějšího zpracování výkresy územní studie v měřítku 1 : 25. 

- Přestupní prostor je vymezen na severní straně historickým mostem přes Smědou a dále 
směrem k jihu vjezdem do budoucího autokempu z Jizerské ulice orámovaným provozním 
objektem autokempu, zcela přetvořenou plochou mezi západní ohradní zdí autokempu a 
upraveným úsekem Jizerské ulice a zcela přetvořeným prostorem mezi přemístěným 
odbočným ramenem Jizerské ulice a jižní ohradní zdí autokempu. 

- Oproti původnímu návrhu se přestupní prostor odvíjí od přemístěné stykové, nikoliv 
okružní, křižovatky, do které je nově zaústěno i napojení tenisového areálu sjednocené 
s napojením dopravního hřiště. 
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- Většina plochy přestupního prostoru v zásadě rovinatého profilu je bez nároků na 
asanace stávajících objektů určena pro jeho hlavní funkci – výstup, nástup a odstavování 
automobilů a autobusů návštěvníků lokality včetně pivovaru. 

- Podstatnou část plochy zaujímá parkoviště osobních vozidel přimknuté k jižní i západní 
ohradní zdi autokempu s minimální prolukou pro vysazení okrasných rostlin, které 
nahrazují dříve uvažovanou rytmickou výsadbu dřevin nevhodnou z hlediska údržby. 
Vlastní kolmá stání z hrubé žulové dlažby jsou tak kompaktní, dopravně zklidněná 
středová komunikace připojená do Jizerské ulice u vjezdu do autokempu a do její 
odbočné větve u čerpací stanice odpadních vod má živičný povrch. 

- Odstavení 15 autobusů ve špičkovém zatížení zámku současně s nárazovými akcemi je 
navrženo na dnešní nespecifikované manipulační ploše nově vymezené mezi oploceným 
pozemkem cvičiště SDH na jihu a přeloženou odbočnou větví Jizerské ulice na severu. 
Organizace plochy je kromě vyčleněných pobytových odpočinkových částí řešena pouze 
vodorovným dopravním značením na živičném povrchu za účelem jejího víceúčelového 
využití mimo dobu parkování – cirkusy, kolotoče, motokáry,… 

- Oválná plocha je zároveň objížděna turistickým vláčkem, který zde má koncovou i 
nástupní stanici na rozšířeném zálivu z hrubé žulové dlažby při severní straně odbočné 
větve Jizerské ulice. 

- Návštěvníci lokality se po opuštění resp. před nastoupením vozidel rozptýlí na rozšířených 
chodnících z drobné žulové mozaiky podél Jizerské ulice, které jsou prostupnými živými 
ploty odděleny od parkovacích stání. 

- Rovinatý prostor při jižní ohradní zdi autokempu určený pro bezprostřední výstup a nástup 
do turistického vláčku resp. autobusů je rytmicky členěny stabilními lavičkami a stínícím 
stromořadím, prostor při Jizerské ulici sloužící pro delší čekání, případně pěší nástup 
k zámku je doplněn pásem obslužných objektů vyrovnávajících spolu s betonovými prvky 
nevelký příčný výškový sklon. 

B.1.0.12 Veřejný průchod od města mezi oběma částmi tenisového areálu je navržen k dílčím 
úpravám. Nástupní objekt na jižním předmostí pěší a cyklistické lávky přes Smědou 
vyžaduje prodloužení (zmenšení sklonu) bezbariérové lávky, na niž obloukem 
vymezujícím centrální prostor areálu navazuje nová levobřežní pěšina vedená po hraně 
koryta Smědé. Pro přímé napojení pěšiny od východu se doplňují nové schody. 

- Centrální prostor areálu se od severu vymezuje novým obslužným objektem, je nově 
rozčleněn drobnými plochami okrasné zeleně na mlatové a živičné pěší plochy s ohledem 
na pohyb servisní dopravy a přímé napojení veřejného hřiště s cvičebními prvky v JZ části 
areálu. 

- Areálové parkoviště při jižním vstup je zachováno v původním uspořádání avšak 
prodlouženo východním směrem s výměnou povrchu stání na hrubou žulovou dlažbu. 
Zatímco pěší a cyklistický průchod je zaústěn v souladu se stávajícím stavem do oblouku 
Jizerské ulice, zaústení motorové dopravy je převedeno do nově umístěné stykové 
křižovatky společné i pro dětské dopravní hřiště. Prostor vymezený komunikací se 
navrhuje přičlenit ke kempu v tenisovém areálu. 

- V návaznosti na nové nástupiště železniční zastávky s betonovým povrchem jsou 
v lužním lesoparku obklopujícím areál z jižní strany doplněny veřejné obvodové mlatové 
cesty. 

B.1.0.13 Tyto cesty lépe zpřístupňují západní cíp lokality sevřený mezi železniční tratí a korytem 
Smědé dosud využitý pouze skupinou laviček. Zde se navrhuje v opoře o železniční 
násyp vybudování zemního tělesa amfiteátru s betonovým zpevněním odolným vlivům 
záplav stejně jako na něj navazující mlatová manéž a případný obslužný objekt. 

- Orientace amfiteátru na osu zámku vysoko čnícího nad protějším ostrohem vybízí 
k využití pro akce spojené s Valdštejnskými slavnostmi ale i např. letní kino, obslužný 
altán se může stát výchozím bodem pro naučnou stezku na křížovém vrchu či pozorování 
nového rybího přechodu. 
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B.1.0.14 Na protějším pravém břehu Smědé je navržena úprava prostoru nejasně vymezené 
manipulační plochy na soukromém pozemku majitele malé vodní elektrárny u Hejnické 
ulice na parkoviště oddělené od komunikace novým chodníkem a pásem zeleně 
s umístěním nabíjecí stanice elektromobilů. 

- To umožní vybudovat prodloužení chodníku z drobné žulové mozaiky mezi řekou a ulicí 
od napojení zámeckého parku až k lávce k tenisovému areálu. Další pokračování 
pravobřežní pěší komunikace požadované obyvateli města pro přímé napojení pivovaru je 
navrženo v polovině trasy lávkou s betonovým povrchem vykonzolovanou na opěrné 
protipovodňové zdi. Toto řešení je podmíněno souhlasem povodí Labe vázaným na 
udržitelnost projektu protipovodňových úprav. 

B.1.0.15 Předpolí pivovaru není s ohledem na primární dopravní funkci křižovatky Hejnické, 
Zámecké a Jizerské ulice prostorově upravováno. Jsou však obrubami jasně odděleny 
dopravní prostor s živičným povrchem, smíšený dopravně zklidněný prostor z drobné 
žulové mozaiky a prostor vymezených parkovacích stání z hrubé žulové dlažby. 

- Vzhledem k deficitu jsou parkovací stání rozšířena i na úkor dnešní nejasně vymezené 
předzahrádky, která je navržena k přemístění na plošinu pivovarské zahrady mezi hlavní 
budovou a řekou, kde má mnohem příznivější mikroklima i výhledy. 

B.1.0.16 Na východní okraji lokality v návaznosti na přestupní prostor jsou veřejné cesty 
přeuspořádány tak, aby byla zachována a posílena propojení lokality jak ve směru přes 
viadukt k Hágu tak východním směrem přes most přes Smědou. 

- Přitom trasování mlatových cest nenaruší klidovou funkci areálu rybníka ČRS navrženého 
pouze k doplnění laviček ani možné rozšíření sportoviště SDH o plochy vyhrazené zeleně 
s obslužnými objekty. 

B.1.0.17 Obecně jsou chodníky podél komunikací v deficitních trasách navrženy k doplnění 
v minimální šíři 2 m s vymezujícími obrubníky včetně doplnění bezbariérových řešení – 
skosení obrub, náhrada vyrovnávacích schodišť rampami. 

B.2 VYBAVENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, DROBNÁ 
ARCHITEKTURA, MOBILIÁŘ 

B.2.0.1 Podle analýzy území drobná architektura a mobiliář veřejných prostranství v jednotlivých 
částech lokality většinou absentují nebo jsou v rozdílném až nevyhovujícím stavu. ÚS 
tento deficit nahrazuje buďto konkrétním řešením nebo stanovením pravidel. 

B.2.0.2 Úpravy a doplnění herních prvků a pískovišť na jednotlivých konkrétně umístěných 
hřištích pro děti a mládež s mlatovým i přírodním povrchem nejsou blíže specifikovány 
s ohledem na jejich poměrně rychlé morální i fyzické opotřebování. Konkrétní podoba 
prvků bude předmětem architektonického návrhu specifického pro každou lokalitu 
pravděpodobně s využitím výběru z široké škály nabízených typových prvků (např. 
Tomovy parky). 

B.2.0.3 Veškeré lavičky v řešené lokalitě jsou morálně i fyzicky opotřebené a jejich umístění 
nahodilé. ÚS navrhuje na veřejných prostranstvích soustředění laviček do obecně 
určených míst pro jejich potenciální umístění v rozsahu odpovídajícím danému místu 
z hlediska ochrany před vnějším prostředím, výhledů, vazeb na doprovodné aktivity apod.  

B.2.0.4 Stojany na kola budou umisťovány u nebo do obslužných objektů u vstupů do jednotlivých 
areálů v místech soustředěného cyklistického provozu. Nedoporučují se stojany pro 
uchycení ráfků kol, které je deformují. 

B.2.0.5 Nádoby na odpad – 1.100 litrové kontejnery – budou umístěny v jednotlivých funkčních 
areálech. Pro funkci veřejného prostranství je navrženo jedno soustředěné stanoviště pro 
sběr tříděného odpadu umístěné v blízkosti dominantní věže v těžišti lokality, v ostatních 
částech veřejných prostranství vystačí odpadkové koše. 
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B.2.0.6 Další specifické prvky mobiliáře jako např. plakátovací a kreslící stěna, hodiny, 
meteostanice, pítko, poštovní schránka, telefonní automat umístěné konkrétně 
v přestupním prostoru mohou být podle místní iniciativy umístěny na dalších vhodných 
stanovištích lokality. 

B.2.0.7 Přístřešky autobusové zastávky budou řešeny individuálně v návaznosti na nový design 
ostatního mobiliáře v lokalitě. 
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C KONCEPCE OBJEKTŮ 
 

C.1 ANALYTICKÁ ČÁST 

C.1.0.1 Územní studie řeší systém veřejných prostranství v lokalitě s převažujícím podílem 
sportovně rekreačních ploch a ploch sídelní zelně bez významného podílu staveb, které 
by samy o sobě vymezovaly prostor veřejného prostranství. Vlastní veřejná prostranství 
nejsou obslužnými objekty vybavena. 

C.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE OBJEKTŮ 

C.2.0.1 Územní studie proto k prostorovému dotvoření a funkčnímu oživení ústředního 
přestupního prostoru i ostatních částí nově koncipovaného systému veřejných 
prostranství navrhuje nové stavební objekty. 

C.2.0.2 Provozní a obslužný objekt autokempu u zastávky veřejné autobusové dopravy je 
v souladu s první studií areálu (SAUL) umístěn na hranici areálu, aby mohl plnit více 
funkcí ve vztahu k autokempu i veřejnému prostranství. 

- Dvoupodlažní objekt je umístěn těsně na vnější hranici tvořené ohradní zdí tak, aby 
nezasahoval do navazujících soukromých pozemků. Bezprostředně u brány autokempu je 
uvažována vrátnice, zbytek přízemí je určen pro stravovací provoz obrácený 
k předzahrádkám orientovaným do autokempu i veřejného předprostoru. Ostatní provozy, 
které nevyžadují přímou vazbu na parter – administrativa, hygiena, kluby,… jsou umístěny 
v 2.NP. 

C.2.0.3 Přestupní prostor navazující podél Jizerské ulice jižním směrem je vybaven pro 
dlouhodobější čekání lehkými dřevěnými obslužnými objekty s možností propojení do 
souvislé pergoly, jejíž volné části jsou osazeny uličním stromořadím a využívají rozdílných 
výškových úrovní terénu k osazení betonových zídek s dřevěnými lavičkami. 

- Jednotlivé pronajímatelné „kontejnery“ mohou sloužit pro občerstvení, služby (půjčovny, 
úschovny, dětský koutek), prodej (suvenýrů,..), základní konstrukce může sloužit jako 
plakátovací plochy, pro malování dětí a další aktivity podle soukromé iniciativy. 

C.2.0.4 Podélná pergola je na nároží kompozičně zakončena dominantní věží s funkcí upoutávky 
k přestupnímu terminálu a hodin. 

C.2.0.5 Hlavní obslužný objekt přestupního prostoru je umístěný v JV kvadrantu křižovatky 
s možností společného využití i pro cvičiště SDH nebo jiné dočasné využití víceúčelové 
plochy parkoviště autobusů (cirkusy, kolotoče,…). 

- Jednopodlažní objekt bude soužit pro umístění kryté čekárny vč. služeb pro matky 
s dětmi, informační služby, poštovní schránky, pítka, meteostanice, tefonního automatu, 
kapacitního hygienického zázemí,… 

C.2.0.6 Objekt na východním okraji přestupního prostoru bude sloužit pro speciální potřeby 
cvičiště SDH. 

C.2.0.7 Objekt vymezující ze severní strany ústřední prostor tenisového areálu bude na rozdíl od 
objektů připravovaných v soukromé režii tenisového oddílu sloužit veřejnému prostranství 
pro úschovu kol, hygienu, občerstvení a další zázemí navazujících veřejných sportovně 
rekreačních ploch – pobytové louky, pláž, hřiště s cvičebními prvky. 

C.2.0.8 Objekt uzavírající manéž proti amfiteátru bude koncipován primárně s ohledem na 
dodržení zásad protipovodňové ochrany spíše jako altán, ve kterém může být umístěno 
zázemí pro účinkující a návštěvníky naučné stezky. 
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D ŘEŠENÍ DOPRAVÍ INFRASTRUKTURY VE VAZBĚ NA 
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 

D.1 OBECNÉ PODMÍNKY 

D.1.0.1 Územní studie obsahuje prověření řešení napojení veřejných prostranství na stávající 
dopravní infrastrukturu a případný návrh umístění nové infrastruktury v řešené ploše s 
návazností na stávající i navržené aktivity. Pro zohlednění v řešení nebyla dodána žádná 
vydaná územní rozhodnutí. 

D.1.0.2 Veřejná prostranství jsou vymezena tak, aby svou polohou, velikostí a uspořádáním 
umožňovala využití pro navrhovaný účel a byla napojena na dostatečně kapacitní veřejně 
přístupné pozemní komunikace vč. vyřešení požadovaných špičkových kapacit 
parkovacích stání přiměřeně možnostem lokality. 

D.1.0.3 Dopravní infrastruktura umístěná v lokalitě v návaznosti na pozemky veřejných 
prostranství bude s ohledem na stávající charakter území (stabilizovaná celoměstská 
sportovně rekreační zóna) pouze dílčím způsobem upravena v návaznosti na stávající 
průtah silnice II/290 městskými ulicemi Hejnickou – hlavní motoristické napojení centra 
města, a Jizerskou – hlavní motoristické napojení lokality Hág sídel východně města. 

D.1.0.4 Méně významné obslužné komunikace Zámecká a Jizerská, které zprostředkují napojení 
zámku resp. příměstské krajiny budou šířkově resp. směrově upraveny v souvislosti 
navrženým systémem dopravní obsluhy zámku. 

D.1.0.5 Železniční trať procházející po jižním okraji lokality bude zachována v neměněné podobě, 
v případě kladného projednání bude doplněny o železniční zastávku. 

D.2 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

D.2.0.1 Lokalita Podzámčí je poměrně jasně definována prvky vyšší dopravní kostry: 

- jedná se o průtah silnice II/290 vedený v trase sběrné komunikace – ulice Hejnická a 
Jizerská vedený středem lokality, jehož význam je územním plánem Frýdlant posílen jako 
jeden z hlavních přivaděčů k východnímu obchvatu silnice I/13 a územní studií rovněž 
posílen umístěním přestupního terminálu. 

- z ní odpojené hlavní obslužné komunikace spojovací – ulice Zámecká k areálu zámku a 
krajského statku, a ulice Jizerská napojující mostem přes Smědou příměstskou krajinu, 

- nekapacitní místní víceméně dopravně zklidněné komunikace uvnitř lokality bez určení 
názvů ulic napojující jednotlivé aktivity v území – autokemp, tenisový areál a dětské 
dopravní hřiště. 

 ŠIRŠÍ VZTAHY 

D.2.0.2 Z hlediska širších vztahů bude řešené území ÚS pro motorovou dopravu nadále napojené 
na město Frýdlant především silnicí II/290 – ulice Hejnická, do převedení I/13 do trasy 
východního obchvatu z průtahu silnice I/13 v trase sběrné komunikace – ulice Fügnerova.  

- Z hlediska vnitroměstských vazeb a bezmotorové dopravy jsou nejdůležitější propojení 
realizována po chodníku v Hejnické ulici, z menší části Zámeckou ulicí. Vazby na lokalitu 
Hág po Jizerské ulici jsou méně významné. 

 DOPRAVNÍ SÍŤ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

D.2.0.3 Hlavní dopravní napojení stávajících převážně sportovně rekreačních aktivit řešené 
lokality i navrhovaného přestupního terminálu se v ÚS zachovává s využitím Jizerské 
ulice rekonstruované po povodních s minimální návrhovou kategorií MS2 12/7/50. 

D.2.0.4 Dosažení resp. udržení této kategorie při navrhované reorganizaci území bude místně 
vyžadovat posunutí komunikace východním směrem, přesazení obrubníků, dešťových 
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vpustí, osvětlení, informačních zařízení apod., přirozeným předpokladem je obnova 
živičného povrchu, to vše za účelem: 

 napojení autokempu a parkovacích stání na jižním předmostí, 

 umístění zastávek veřejné autobusové dopravy mimo hlavní dopravní prostor 
komunikace, 

 doplnění chybějících oboustranných chodníků, přemístění přechodů, 

 přemístění napojení odbočné větve Jizerské ulice a parkoviště autobusů do nové stykové 
křižovatky společné pro tenisový areál a dopravní hřiště, 

 doplnění levého odbočovacího pruhu pro turistický vláček. 

D.2.0.5 Přístupová Hejnická ulice rovněž rekonstruovaná po povodních s minimální návrhovou 
kategorií MS2 10/7/50 je stabilizovaná s výjimkou doplnění chybějících úseků chodníku na 
říční straně. 

D.2.0.6 Odbočná větev Jizerské ulice je jako součást oválného přestupního prostoru s otočkou 
turistického vláčku posunuta jižním směrem na úkor části nejasně vymezené manipulační 
plochy a navržena v charakteru „zóna tempo 30“ s minimální návrhovou kategorií 
MO2 8/5,5/30 s oddělenou vozovkou, jednostranným chodníkem a zálivem pro výstup a 
nástup do vláčků a autobusů. 

D.2.0.7 Zámecká ulice, která by měla do budoucna sloužit především pro napojení zámku 
s nahrazením zbytných průjezdů turistickým vláčkem, je navržena k rozšíření v charakteru 
„zóna tempo 30“ s minimální návrhovou kategorií MO2 8/5,5/30 s tím, že vozovka by se 
měla pro bezpečné křížení vozidel rozšířit na úkor dnešního chodníku a pro pěší spojení 
hledat novou samostatnou souběžnou parkovou cestu. 

D.2.0.8 Uspořádání všech komunikací v lokalitě umožní dosáhnout veškeré zástavby vozidly 
těžké požární techniky, záchranných složek i „technologické dopravy“ (výstavba, 
technické služby, stěhování, apod.). Výsadba zeleně bude z hlediska zajištění podmínek 
rozhledových poměrů v křižovatkových napojeních upřesněna v DSP úprav komunikací. 

 BEZMOTOROVÁ DOPRAVA 

D.2.0.7 Návrh dopravy je v ÚS zpracován tak, aby odpovídajícím způsobem vylepšil situaci i pro 
pěší a cyklisty. Přesto je u všech sběrných a obslužných komunikací v lokalitě cyklistická 
doprava vzhledem k jejich charakteru, zatížení a prostorovým možnostem součástí 
hlavních uličních prostorů. 

- Navržená hustá síť veřejných bezmotorových komunikací navržená v lokalitě včetně 
odpovídajícího vybavení však nabízí alternativní trasy zejména pro cílovou dopravu mimo 
mezinárodní trasy. 

D.2.0.8 ÚS zajišťuje jak doplnění návazností bezmotorové dopravy na historickou uliční síť města 
a na příměstskou krajinu zvýrazněním zvykových tras propojujících nejkratším směrem 
atraktivity území (centrum – pivovar, železniční zastávka – zámek), tak nabízí vlastní síť 
zokruhovaných parkových cest zpřístupňujících jednotlivé rekreační aktivity i umožňujících 
samostatné rekreační využití. 

 MHD 

D.2.0.10 Z hlediska MHD je řešené území obslouženo autobusovou zastávkou v ulici Jizerská, jejíž 
docházková izochrona 300 m (4 min) pokrývá celé řešené území. Zastávka je navržena 
k úpravě – umístění mimo hlavní dopravní prostor komunikace. Na západní straně 
zůstane zachována a jízdní pruhy budou posunuty východním směrem, na východní 
straně bude posunuta spolu s jízdními pruhy. Tato úprava mimo jiné zajistí vyšší 
bezpečnost cyklistů objíždějících autobus ve stání. 

- Na železniční trati 037 Liberec – Frýdlant – Černousy – Zawidow (Pl) se navrhuje zřízení 
železniční zastávky sloužící jak pro návštěvníky zámku tak potenciálně i pro studenty 
zemědělské školy. V jednání jsou možnosti vložení zastávky do standardního jízdního 
řádu Českých drah nebo vložení do intervalu mezi standardními spoji speciální spoje 
např. historického vlaku z nádraží Frýdlant k zastávce a zpět. 
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 DOPRAVA V KLIDU 

D.2.0.11 Při pracovním projednání konceptu studie byla zjišťována špičková potřeba parkovacích 
stání jednotlivých subjektů v území – zámek, pivovar, autokemp, tenisový areál, hasiči 
dopravní hřiště, ostatní návštěvníci zejména sportovně rekreačních aktivit. Dospělo se 
k odhadu cca 300 míst pro OA a 20 míst pro autobusy. 

D.2.0.12 Vzhledem k předpokladu nadsazených požadavků, vyloučení současnosti požadavků a 
možnostem lokality s ohledem na zachování jejího přírodně rekreačního charakteru studie 
v lokalitě navrhuje celkovou reorganizaci parkovacích míst jejímž výsledkem je umístění 
212 stání pro OA odpovídajícím způsobem prostorově vymezených na veřejných 
prostranstvích a15 stání pro autobusy na víceúčelové ploše. 

- Hlavními opatřeními jsou: 

 prostorové vymezení, rozšíření a úpravy povrchu parkovací plochy pro OA na 
nezpevněné ploše při západní ohradní zdi autokempu – 52 stání, 

 prostorové vymezení, rozšíření a úpravy povrchu parkovací plochy pro OA na 
manipulační ploše při jižní ohradní zdi autokempu – 68 stání, 

 rozšíření a úpravy povrchu parkovací plochy pro OA na vymezené ploše při jižním vstupu 
do tenisového areálu – 70 stání, 

 prostorové vymezení, rozšíření a úpravy povrchu parkovací plochy pro OA na 
manipulační ploše při vstupu na dětské dopravní hřiště – 12 stání, 

 prostorové vymezení a úpravy povrchu parkovací plochy pro OA na manipulační ploše při 
vjezdu do areálu pivovaru – 10 stání, 

 prostorové a organizační vymezení a úpravy povrchu parkovací plochy pro autobusy na 
manipulační ploše při jižní ohradní zdi autokempu – 15 stání. 

 HLUK Z DOPRAVY 

D.2.0.13 Řešené území je v současnosti minimálně zasaženo hlukem z dopravy na stávajícím 
průtahu silnice II/290 Jizerskou a Hejnickou ulicí. S tímto omezujícím limitem se 
s ohledem na plánovanou přeložku silnice I/13 dále nepočítá. 

E ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VE VAZBĚ NA 
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

 

E.1 OBECNÉ PODMÍNKY 

E.1.0.1 Územní studie obsahuje prověření řešení napojení veřejných prostranství stávající 
technickou infrastrukturu a případný návrh umístění nové infrastruktury v řešené ploše s 
návazností na stávající i navržené aktivity. Pro zohlednění v řešení nebyla dodána žádná 
vydaná územní rozhodnutí. 

E.1.0.2 Veřejná prostranství jsou vymezena tak, aby svou polohou, velikostí a uspořádáním 
umožňovala využití pro navrhovaný účel a byla napojena na dostatečně kapacitní rozvody 
veřejné technické infrastruktury vč. nakládání s odpady, odpadními a dešťovými vodami. 

E.1.0.4 Technická infrastruktura pro řešenou lokalitu využije napojovacích bodů většiny 
podzemních sítí, které se nacházejí uvnitř nebo na okraji řešeného území. 

- Nově navržené stavební objekty budou napojeny na dostupnou stávající veřejnou 
technickou infrastrukturu – NN elektrickou energii, telekomunikační kabely, veřejný 
vodovod, tlaková splašková kanalizace a nevyvolá potřeby jejích podstatných úprav. 

- Připojení vlastních veřejných prostranství na technickou infrastrukturu bude provedeno 
podle příslušných technických norem a nevyvolá potřebu jejích podstatných úprav. 
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E.2 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ 
USPOŘÁDÁNÍ STAVEB TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

E.2.0.1 Řešení technické infrastruktury, nezbytné pro obsluhu řešeného území, (zásobování 
pitnou vodou, splašková kanalizace, likvidace dešťových vod, zásobování elektrickou 
energií, teplem případně plynem, veřejné komunikační sítě, likvidace odpadů) je 
provedeno včetně nutných souvislostí s rozvody a zařízeními vně řešeného území. 

 VODOVOD 

 STÁVAJÍCÍ STAV 

E.2.0.2 Vlastníkem a provozovatelem vodovodního systému v řešeném území je Frýdlantská 
vodárenská společnost a.s. 

E.2.0.3 Stabilizované plochy řešeného území jsou napojeny na vodovodní řad LTH 80 vedený 
napříč lokalitou ze Zámecké do Jizerské ulice a dále do lokality Hág. 

 NÁVRH NAPOJENÍ LOKALITY NA VODOVOD 

E.2.0.4 Ve stabilizovaném území se navrhují jednak revitalizace včetně dovybavení jednotlivých 
areálů aktivit, které budou řešeny v režii jejich provozovatelů, jednak úpravy veřejných 
prostranství včetně doplnění příslušných obslužných objektů vyžadujících napojení na 
veřejný vodovod. 

- Úpravy veřejných prostranství nebudou mít vliv na řádně uložené trasy uličních 
vodovodních řadů ani v případech dílčích úprav uličních profilů včetně parkovacích stání a 
chodníků. 

- Navržené obslužné objekty budou napojeny novými přípojkami nebo rozváděcími řady na 
stávající uliční vodovodní rozváděcí řad v Jizerské ulici. 

 KANALIZACE 

 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – STAV 

E.2.0.5 Vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace v řešeném území je Frýdlantská 
vodárenská společnost a.s. 

E.2.0.6 Stabilizované plochy řešeného území nejsou napojeny na splaškovou kanalizační síť, 
která se zde dosud nenachází. 

 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – NÁVRH 

E.2.0.7 Ve stabilizovaném území se navrhují jednak revitalizace včetně dovybavení jednotlivých 
areálů aktivit, které budou řešeny v režii jejich provozovatelů, jednak úpravy veřejných 
prostranství včetně doplnění příslušných obslužných objektů vyžadujících napojení na 
splaškovou kanalizaci. 

- Navržené obslužné objekty budou napojeny novými přípojkami na navržený systém 
tlakové kanalizace sloužící pomocí již vybudované čerpací stanice splaškových 
odpadních vod k odvádění splašků z řešeného území i obytné lokality Hág. 

 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – STAV 

E.2.0.8 Horninové podloží v řešené lokalitě je pouze omezeně propustné. Lokalita nemá 
vybudovánu dešťovou kanalizaci, její rovinatá poloha je potenciálním zdrojem jejího 
nekontrolovaného podmáčení. 

 DEŠŤOVÁ KANALIZACE – NÁVRH 

E.2.0.9 Ve stabilizovaném území je i přes charakter a rozsah úprav a vymezení ploch veřejných 
prostranství, kdy se zvyšuje podíl ploch s možným zasakováním, třeba napojit veškeré 
zpevněné plochy na systém oddělené dešťové kanalizace doplněný především v uličních 
profilech. 

- Dílčí doplnění uličních řadů a dešťových vpustí při úpravách komunikací a parkovišť bude 
předmětem následných stupňů projektové přípravy. 
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E.2.0.10 Do rozšířené dešťové kanalizace bude přímo napojeno pouze odvodnění z veřejných 
komunikací a zpevněných ploch pomocí uličních vpustí a liniových odvodňovacích prvků. 
Konkrétním problémem k řešení je povrchová voda odtékající ze silnice na pozemek 
objektu č.p.4018, čemuž je třeba zamezit při úpravách křižovatky ulic Hejnická, Jizerská a 
Zámecká. 

- Uliční vpusti budou z prefabrikovaných betonových dílců DN 450, zakryté litinovou mříží. 
Vpusti budou opatřeny košem na bahno. Napojení vpustí bude provedeno potrubím 
DN 150. Napojení na stoky bude řešeno přes revizní šachty nebo přímo na odbočku. 

- Obecně by nemělo dojít k navýšení stávajícího odtoku z území. 

- Srážkové vody ze střech objektů a zpevněných ploch na plochách jednotlivých aktivit 
budou částečně likvidovány přímo na pozemcích u jednotlivých objektů akumulací a 
druhotným využitím pro zálivku i jako užitkové vody nebo vsakováním – vypouštěním přes 
půdní vrstvy do vod podzemních. Do dešťové kanalizace bude napojen pouze havarijní 
přepad. 

- Přepady z jednotlivých objektů budou do veřejných dešťových stok napojeny pomocí 
samostatných kanalizačních přípojek DN 200. Přípojky budou napojeny přímo do 
revizních šachet na stokách. Z každého objektu bude samostatně vyvedena vnitřní 
kanalizace, která bude na tyto kanalizační přípojky napojena. 

 MELIORACE 

E.2.0.11 Řešené území není dotčeno plošnými melioračními odvodňovacími zařízeními ani 
liniovým odvodňovacím vedením. 

 OCHRANNÁ PÁSMA 

E.2.0.12 Ochranná pásma kanalizačních stok a vodovodních řadů jsou dána § 23 Zákona 
č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

(1) K ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují 
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen „ochranná pásma“). 

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a 
kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. 

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
nebo kanalizační stoky na každou stranu: 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m, 
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m. 
- V zastavěném území je bezpodmínečně nutné zajistit přístup na pozemky, přes které je 

veden vodovod a kanalizace, aby mohla být zajištěna údržba a případné opravy. 
- Při souběhu a křížení jednotlivých inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti 

předepsané v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
- Vzhledem k těmto parametrům nejsou ve výkresové části komplexního řešení ochranná 

pásma podzemních uličních řadů zakreslena. 

 KOMPLEXNÍ POHLED NA ENERGETIKU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. 

E.2.0.13 Řešené území má neúplnou energetickou vybavenost. Primární energií pro vytápění by 
zde měla být elektrická energie spolu s obnovitelnými zdroji. 

- Podle vyjádření zástupce provozovatele teplárenské soustavy v řešeném území Teplo 
Frýdlant nelze s pokračujícím napojením lokality počítat. 

- Lokalita není plynofikována, v ÚP Frýdlant je navržen STL plynovod prodloužený 
z Hejnické ulice lávkou přes Smědou, hlavní pěší osou sportovně rekreačního areálu a 
dále Jizerskou ulicí do lokality Hág. 

- Reálně se v řešeném území jako hlavní zdroj energie uplatní elektrická energie přiváděná 
do ř.ú. kapacitním VN nadzemním přívodem z jihu do TS Ředitelství statku a rozváděná 
dále nadzemními i podzemními NN vedeními. 
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- Důležitým potenciálem v území je využití obnovitelných zdrojů energií – využívání 
tepelných čerpadel, sluneční energie pomocí solárních kolektorů nebo fotovoltaických 
panelů, rekuperace tepla a pod. 

 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

E.2.0.14 Provozovatelem distribuční soustavy (PDS) v širším území je ČEZ distribuce a.s.  

E.2.0.15 Aktivity řešeného území jsou kompletně obslouženy stávajícími rozvody NN vyvedenými 
z TS Ředitelství statku. Úpravy veřejných prostranství mohou mít v případech dílčích 
posunů a rozšíření uličních profilů včetně parkovacích stání a chodníků vliv na umístění 
rozvodů NN. Při jejich přemisťování budou NN vedení ukládána do sdružených výkopů 
s ostatními inženýrskými sítěmi pod veřejnými prostranstvími. 

- Ve stabilizovaném území se navrhují jednak revitalizace včetně dovybavení jednotlivých 
areálů aktivit, které budou řešeny v režii jejich provozovatelů, jednak úpravy veřejných 
prostranství včetně doplnění příslušných obslužných objektů vyžadujících napojení na 
elektrickou energii. Toto napojení bude provedeno pomocí prodloužení stávajících nebo 
přeložených NN elektrických rozvodů do sdružených výkopů s ostatními inženýrskými 
sítěmi pod veřejnými prostranstvími. Ve Výkresu koordinace inženýrských sítí (5) jsou 
návrhové trasy označeny jako sdružený koridor NN, VO a spojů. 

 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

E.2.0.16 Provozovatelem soustavy centrálního zásobování teplem v širším zájmovém území je 
společnost TEPLO Frýdlant. Stabilizované aktivity řešeného území na tento systém 
napojeny nejsou. 

E.2.0.17 Ve stabilizovaném území se navrhují jednak revitalizace včetně dovybavení jednotlivých 
areálů aktivit, které budou řešeny v režii jejich provozovatelů, jednak úpravy veřejných 
prostranství včetně doplnění příslušných obslužných objektů, z nichž některé vyžadují 
vytápění. To bude řešeno primárně pomocí elektrické energie s doplňkovým využitím 
obnovitelných zdrojů. 

 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

E.2.0.18 Stabilizované aktivity řešeného území nejsou plynofikovány. I přes koncepci ÚP Frýdlant, 
která napříč lokalitou vede STL plynovodní řad do obytné čtvrti Hág, s ohledem na 
sezonní charakter obslužných objektů se neočekává zájem o jejich plynofikaci. 

 OCHRANNÁ PÁSMA: 

E.2.0.19 Ochranná a bezpečnostní pásma energetických zařízení jsou dána dle energetického 
zákona č. 458 sb. z 28.10.2000. 

 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ. 

E.2.0.20 Stabilizovaná struktura veřejných prostranství řešeného území je z velké části obsloužena 
stávajícími rozvody VO. Na této části kostry veřejných prostranství se navrhují úpravy, 
které budou mít dílčí vliv na rozmístění svítidel i řádně uložené trasy uličních kabelových 
rozvodů VO zejména v případech úprav uličních profilů včetně parkovacích stání a 
chodníků. 

- Přitom jsou svítidla značně morálně i fyzicky zastaralá a budou vyžadovat výměnu 
doplněnou umístěním nových svítidel v částech, kde se navrhuje zatraktivnění veřejných 
prostranství – zejména parčíků a hřišť se zintenzivněním pobytu za snížené viditelnosti. 

E.2.0.21 Do rozvojových částí kostry veřejných prostranství bude veřejné osvětlení doplňováno 
v souladu se souborem norem ČSN EN 13211. Rozvod veřejného osvětlení bude 
proveden kabelem CYKY 4 x 25 mm2. Po celé délce bude uložen do kopoflexu Φ63 mm. 

- Podle podrobné dokumentace budou osazena na čtyři metry vysokých žárově 
zinkovaných stožárech výbojková svítidla 100 W. 
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 SPOJE 

E.2.0.22 Stabilizovaná struktura ploch aktivit a veřejných prostranství řešeného území je z části 
dotčena stávajícími rozvody spojových vedení. 

- Jedná se o dálkový optický kabel vedený z lokality Hág přes prostor tenisového areálu a 
dopravního hřiště, Smědou a dále Zámeckou ulicí. Do trasy není z technických důvodů 
zasahováno. 

- Lokalitou prochází i blíže neurčené trasy místních spojových vedení. Úpravy veřejných 
prostranství mohou mít v případech dílčích posunů a rozšíření uličních profilů včetně 
parkovacích stání a chodníků vliv na umístění spojových vedení. Při jejich přemisťování 
budou spojová vedení ukládána do sdružených výkopů s ostatními inženýrskými sítěmi 
pod veřejnými prostranstvími. 

- Ve stabilizovaném území se navrhují jednak revitalizace včetně dovybavení jednotlivých 
areálů aktivit, které budou řešeny v režii jejich provozovatelů, jednak úpravy veřejných 
prostranství včetně doplnění příslušných obslužných objektů vyžadujících napojení na 
informační systémy. Toto napojení bude provedeno pomocí prodloužení stávajících nebo 
přeložených spojových vedení do sdružených výkopů s ostatními inženýrskými sítěmi pod 
veřejnými prostranstvími. Ve Výkresu koordinace inženýrských sítí (5) jsou návrhové trasy 
označeny jako sdružený koridor NN, VO a spojů. 

- Přeložky a doplnění spojových vedení vzhledem k bouřlivému rozvoji informačních 
technologií mohou být důsledkem nebo iniciátorem realizace navržených úprav veřejných 
prostranství, vliv na veřejná prostranství lze však těžko předpokládat vzhledem k možnosti 
bezdrátových řešení. 

 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

E.2.0.23 Nakládání s komunálním odpadem v řešeném území lokality Podzámčí se bude řídit dle 
obecně závazné vyhlášky města Frýdlant. 

E.2.0.24 Rozmístění společných nádob na odpady pro stávající i rozvíjené zejména sportovně 
rekreační aktivity bude organizováno s ohledem na bezpečnou docházku 50 m a 
navržené urbanisticko-architektonické úpravy veřejných prostranství přednostně na 
vlastním pozemku těchto aktivit. 

E.2.0.25 Kapacitní nádoby na odpad pro pozemky veřejných prostranství – ústřední přestupní 
prostor s obslužnými objekty budou umístěny ve sdružení se stanovištěm pro sběr 
tříděného odpadu v blízkosti dominantní informační věže v těžišti lokality, v ostatních 
částech systému veřejných prostranství postačí umístění odpadkových košů v dostatečně 
husté síti. 

E.2.0.26 Použití podzemních kontejnerů bylo vyhodnoceno jako neadekvátní prostorové 
uvolněnosti dané lokality. 
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F ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ VČETNĚ VYHODNOCENÍ VARIANT, 
ETAPIZACE A PRIORIT 

 

F.1 VYHODNOCENÍ ANKETNÍHO A DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

F.1.0.1 Pořízení územní studie veřejných prostranství lokality Podzámčí je vyvoláno potřebou 
revitalizace stabilizovaných ploch sportovně rekreačního území a doplnění jeho dopravní 
infrastruktury při sladění zájmů města Frýdlant se zájmy celospolečenskými na dosažení 
průběžné i konečné kvality celkové koncepce lokality a zabezpečení trvalého souladu 
přírodních, krajinných, civilizačních a kulturních hodnot v území. 

F.1.0.2 Požadavek na zpracování ÚS ve stabilizovaném území vyplývá z obecného požadavku, 
že revitalizované lokality budou řešeny komplexně s požadavkem na územně technická a 
organizační opatření nezbytná k dosažení optimálního uspořádání a využití území. 

F.1.0.3 Cílem územní studie lokality Podzámčí je navrhnout podrobné funkční a prostorové 
uspořádání pozemků veřejných prostranství řešené lokality. 

F.1.0.4 Projednávacím procesem pak prověřit a posoudit navrženou koncepci z hlediska způsobu 
uspořádání revitalizované sítě veřejných prostranství pro dopravní obsluhu areálů aktivit, 
zajištění prostupnosti území i dopravní napojení na stávající širší komunikační kostru a 
technickou infrastrukturu, úpravy systému sídelní zeleně a dalších vazeb v souladu s ÚP 
z roku 2015. 

F.1.0.5 Zdůvodnění řešení jednotlivých koncepčních návrhů je popsáno v přímo v příslušných 
kapitolách návrhu územní studie. 

F.1.0.6 Základním podkladovým dokumentem pro zpracování ÚS bylo její Zadání. Dalšími 
podkladovými dokumenty jsou zejména vlastní ÚP Frýdlant, okrajově pak Zásady 
územního rozvoje Libereckého kraje (AZÚRLK 2018), teoreticky i Politika územního 
rozvoje České republiky (PÚRČR – aktualizace č.1). 

F.1.0.7 Koncepce ÚS byla vytvářena při zohlednění souladu s cíli a úkoly územního plánování 
s využitím standardních urbanistických principů aplikovaných na základě invence a 
erudice zpracovatele. 

F.1.0.8 Jako první fáze byla zpracována analýza území na základě studia předaných a 
individuálně získaných podkladů, terénního šetření a společné komentované procházky 
po území dne 28.12.2017. 

F.1.0.9 Jako součást analýzy byl pořizovatelem mezi obyvatele bydlící v dané lokalitě rozdán 
dotazník v počtu několika set. Bylo navráceno pouze 6 ks ! vyplněných dotazníků. 
Zpracovatel provedl následující vyhodnocení dotazníkového šetření ÚSVP Podzámčí: 

 

1. Identifikace subjektu 

2. Jaké s vaší činností souvisí návštěvnost / parkovací potřeby? 
 - 
 - 
 občasný návštěvník, zastávka vlaku 
 - 
 100 – 300 osob / den, 30 – 80 OA / den 
 denní / denní 

3. Uveďte hlavní nedostatky (problémy) umístění vaší nemovitosti v dané lokalitě. 
 povrchová voda odtékající na pozemek objektu č.p.4018 z křižovatky ulic Hejnická, Jizerská a Zámecká 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
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4. Jaké zhodnocení veřejných prostranství v lokalitě očekáváte? 
 kanalizace v zatáčce mezi č.p.4018 a pivovarem je špatně řešena, v případě silných srážek a ucpaných vpustí 

stékající voda zaplavuje objekt č.p.4018 do výše 40 cm 
 doplnění laviček, odpadkových košů, orientačního systému, altány, přístřešky 
 - 
 doplnění laviček, odpadkových košů, orientačního systému, altány, přístřešky, občanské vybavení, terminál 

rekreačního vláčku, probírka / doplnění dřevin, doplnění hřišť pro děti / obyvatele / turisty 
 povrchová parkovací stání, propojování a doplňování cest, doplnění laviček, odpadkových košů, orientačního 

systému, altány, přístřešky, probírka / doplnění dřevin 
 zkvalitnění staveb, povrchová parkovací stání, terminál rekreačního vláčku, propojování a doplňování cest, 

probírka / doplnění dřevin, koupaliště, kemp, ubytování 

5. Jaké vybavení vám v dané lokalitě chybí a potřeboval/a byste ho? 
 - 
 - 
 zastávka vlaku pro návštěvy pivovaru 
 odpadkové koše, kamerový systém 
 ošetření zeleně, odvodnění lokality 
 zastávka vlaku 

6. Jaké plánujete zhodnocení vašich nemovitostí a v jakém časovém horizontu? 
 nároky na infrastrukturu obce – kanalizace 
 rekonstrukce jezové vpusti, dobíjecí stanice pro elektromobily 
 - 
 - 
 - 
 - 

7. Byl byste ochoten se dobrovolnou bezplatnou prací podílet na úpravách lokality? 
 - 
 - 
 - 
 - 
 ano 
 - 

F.2 VYHODNOCENÍ VARIANT 

F.2.0.1 Na podkladě analýzy byla studie zpracována ve dvou variantách řešení, které nebyly 
ucelenými koncepčními materiály, ale syntézami variantních pohledů na řešení dílčích 
problémů v lokalitě. 

- Variantní pracovní návrhy byla představeny veřejnosti na pracovním projednání 
v kongresovém sále pivovaru Valdštejn dne 03.01.2019, na němž byly zaznamenány 
reakce na tyto návrhy a získávány informace o dalších problémech občanů s využíváním 
veřejných prostranství v lokalitě a podněty občanů k jejich řešení. 

F.2.0.2 Vzhledem k pouze částečně stabilizovanému charakteru území s plochami převážně 
sportovně rekreačních aktivit na cca polovině území, zcela nejasné struktuře veřejných 
prostranství, která vyžaduje a ospravedlňuje zásadní zásahy a vložení do území nové 
funkce dopravního přestupního terminálu, se varianty řešení lišily především v prvcích: 

- systém odstavování turistických autobusů 

- umístění nástupního a výstupního prostoru turistických vláčků  

- charakteru a umístění obslužných objektů přestupního prostoru 

- umístění nebo neumístění železniční zastávky 

- zachování veřejného průchodu nebo spojení tenisového areálu do jedné plochy 

- umístění veřejného víceúčelového hřiště nebo rozšíření tenisových kurtů 

F.2.0.3 Po pracovním projednání s pořizovatelem, orgány hájícími veřejné zájmy, konzultaci se 
zástupci obce a s ohledem na výsledek představení veřejnosti byla rozpracována 
výsledná varianta návrhu studie jako propojení vhodně navazujících dílčích řešení do 
jednoho integrálního celku. 
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F.3 ÚPRAVY VÝSLEDNÉ VARIANTY 

F.3.0.1 Po výběru varianty bylo výsledné řešení znovu představeno veřejnosti v kongresovém 
sále pivovaru Valdštejn dne 27.02.2019. Z jednání vyplynuly další připomínky a podněty 
k výsledné variantě, které byly použity pro její dopracování: 

- byla zrušena parkovacích místa u tenisových kurtů v přední části (u hlavní komunikace) 

- byl zrušeno umístění okružní křižovatky obsažené původně v obou variantách 

- parkoviště mezi cvičištěm SDH a areálem autokempu řešeno jako víceúčelová plocha 
(parkování, kolotoče, atd.) 

- zachována příprava území pro turistický vláček 

- zachováno umístění amfiteátru 

- levobřežní stezka a cyklostezka posunuta na hranici koryta řeky 

- přidán pravobřežní chodník z centra k pivovaru formou závěsné lávky na opěrné zdi 

- zachováno umístění železniční zastávky 

- byly zakresleny obslužné objekty cvičiště SDH a přestupního prostoru (společné využití) 

- byla zakreslena dobíjecí stanice pro elektromobily u autokempu a u pivovaru. 

F.4 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ – ETAPIZACE 

F.4.0.1 Řešení územní studie je celé v souladu s platným ÚP Frýdlant a tedy po projednání 
realizovatelné bez jeho zpětných změn, které bývají obvyklým důvodem etapizace 
územních studií. 

F.4.0.2 Na stabilizované lokalitě Podzámčí tvořené převážně plochami sportovně rekreačních 
aktivit a veřejnými prostranstvími v různé architektonické kvalitě a fyzickém stavu je 
obtížné stanovit etapizaci či priority jednotlivých realizačních celků, které pravděpodobně 
stanoví spíše politické orgány. 

- Pro jejich rozhodování mohou částečně posloužit výsledky ne příliš reprezentativního 
dotazníkového šetření, z nichž vyplývají spíše „přízemní“ požadavky – zkapacitnění 
parkování, úpravy chodníků a zeleně, zatímco koncepční návrhy na zajištění urbanistické 
a architektonické kvality prostoru se nejeví jako podstatné. 

F.4.0.3 S ohledem na tento fakt studie doporučuje: 

- realizovat výstavbu přestupního prostoru s obslužnými objekty a úpravou příslušného 
úseku silnice II/290 v závislosti na získání dotací a zajištění spolupráce Libereckého kraje 
při respektování navrženého prostorového uspořádání, 

- realizovat úpravy ostatních obslužných komunikací zpřístupňujících jednotlivé plochy 
aktivit vč. navazujících parkovacích stání, chodníků nezávisle při respektování 
navrženého prostorového uspořádání nebo v souvislosti s obnovou zásadních 
inženýrských sítí, 

- realizovat úpravy navazujícího systému veřejných prostranství vč. obslužných objektů, 
hřišť, mobiliáře a systému sídelní zeleně časově nezávisle při respektování navrženého 
prostorového uspořádání, 

- realizovat úpravy západní části ř.ú. včetně amfiteátru a pravobřežní chodník formou 
závěsné lávky na opěrné zdi v závislosti na respektování udržitelnosti projektu 
protipovodňových úprav,  

- realizovat železniční zastávku nezávisle při respektování navrženého prostorového 
uspořádání. 

 

 

V Liberci 04/2019        Ing. arch. Jiří Plašil 


