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existují města jako řecká Trója nebo 
sumerský nippur, Uruk či eridu, jež 
po tisíciletí vzdorují lidem i bohům, 

přírodě i katastrofám. Jejich hrdinná síla se 
nakonec vyčerpá, s přesunem civilizačních 
center definitivně zaniknou, přejdou do 
legend a do muzejních vykopávek. existu-
jí města jako Benátky, Janov, Bruggy nebo 
Florencie, která úspěšně odolávají zubu 
času. Díky svému kulturnímu bohatství 
a civilizačnímu významu dokázala překle-
nout politický či mocenský úpadek říší, 
úspěšně se integrovala do nových mocen-
ských struktur a státních celků a v nich 
našla další uplatnění. existují města jako 
Damašek či alexandrie, jejichž význam na 
kupeckých či mocenských křižovatkách 
světa trvá snad tak dlouho jako samotné 
lidstvo, proto se nemusí obávat ani pádu 
velkých říší a civilizací. Jejich obyvatelé 
dobře vědí, že přijdou noví vládci, a stejně 
zůstane všechno při starém. existují města 
jako new York, Washington či Rio de Ja-
neiro, která vznikla díky kolonizačnímu tla-
ku a následné státní nezávislosti. Založení 
nového státu pomohlo městům ke světo-
vému vlivu a k životu na mocenském výslu-
ní, jež dává místu prozatímní silnou iden-
titu bez jakýchkoli dalších otázek. existují 
města jako Pasov, Regensburg a Vídeň, jež 
vznikla díky jednorázovému mocenskému 
rozhodnutí. Pak musela tvrdě zápasit o no-
vou existenci a tvar, jakmile pominul jejich 
význam vzhledem k obraně římského valu. 

a existují lokální města jako Liberec, kte-
rá jsou trvalým problémem a výzvou od 
počátku své existence, protože vděčí za 
svůj vznik náhodě, mocenskému rozmaru 
nebo momentální konstelaci průmyslových 
center a obchodních cest. Taková města 
musí tvrdě pracovat na své identitě, neboť 
neustále vzdorují neúprosnému zubu času 
i hrozbě pádu do provinční bezvýznam-
nosti. některým se tento boj daří, jiným 
nikoliv.

Monografie sestavená z původních prací 
studentů, externích spolupracovníků a vy-
učujících na Technické univerzitě Liberec 
popisuje staletý a úspěšný zápas Liberce 
o městský charakter a jeho současný pro-
pad. Všechny autory výzkumného projek-
tu věnovaného migraci městských center 
v Liberci spojuje živý zájem o toto město. 
Pracujeme zde jako učitelé na TUL, anga-
žujeme se pro budoucnost města jako ob-
čané a mnozí z nás zde našli i svůj trvalý 
domov. Kritický a hodnotící odstup vědce 
doplňuje občanská starost o budoucnost 
města, snad jediné metropole bývalých Su-
det, jíž se podařilo získat vlastní městský 
šarm a urbánní charakter i po tragických 
událostech válečných a poválečných. Zada-
ný úkol v rámci výzkumného grantu TUL, 
týkající se charakteru městských center 
v Liberci během staletí, nechápeme jako 
pozitivistickou analýzu neutrálních faktů 
nebo trasování pomalých strukturálních 
změn typu tzv. „dlouhé historie“ ve sty-

Úvodem
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lu francouzské Školy análů. Myslíme si, že 
osud Liberce dnes visí na dosti tenkém 
vlásku. Proto píšeme pro vás, Liberečáky 
a jiné zvědavé čtenáře, tento soubor ana-
lýz a esejů. 

Příběh Liberce lze číst různým způ-
sobem, což ukazují jednotlivé kapitoly 
sestavené pracovníky různých kateder 
a specializací: od filosofů, přes geografy 
a historiky, až po architekty a specialisty na 
urbanismus. Úvodní kapitola ukazuje neu-
stálý zápas dvou klíčových archetypických 
sil člověka, totiž boje o obživu a zápasu 
o smysl života. Městské centrum v podobě 
sakrální osy světa a podzemního labyrintu 
s děsivým Minotaurem je v moderně dopl-
něno o demokratické centrum moci, která 
žádá od občanů trvalou aktivitu v dobrém 
i ve zlém. Liberec vznikl doslova z ničeho 
a celkem náhodou na nově utvořených ob-
chodních stezkách, což ukazují následující 
historické kapitoly a originální nákresy vy-
tvořené na podkladě nejstarších map. Jeho 
urputný boj o městský charakter během 
renesance a baroka byl vítězně dokonán 
povýšením osady na město roku 1577, 
včetně nově utvářeného centra díky akti-
vitě rodu Redernů, albrechtu z Valdštejna 
a pobělohorskému rodu Gallasů a clam-
-Gallasů. Skutečná městská expanze za-
čala sjednocováním řemesel a cechů v 16. 
století, zejména soukenictví a tkalcovství. 
Identita města byla završena díky průmy-
slové revoluci 19. století, kterou zde do-
kázali prosadit společně s místní šlechtou 
i významní rakousko-uherští průmyslníci 
a mecenáši. Liberec se stal moderní aglo-
merací a nová elita pečlivě dbala o pří-
slušnou reprezentaci kulturní, muzejní 
a vzdělávací. V této době také vzniká první 
ucelená urbanistická vize Liberce, která 
aktivně chápe osud města a snaží se najít 
v členitém terénu geografickém, politic-
kém i sociálním novou podobu obce pro 

další desetiletí a možná i staletí. Poválečný 
zlom a vyhnání obyvatel postihlo všechna 
česká města s německou většinou, Liberec 
nevyjímaje. Problematický vývoj začal za 
éry socialismu, kdy se vědomě rezignova-
lo na zdejší genius loci. Od padesátých let 
začala systematická destrukce významných 
částí města. a přitom právě v Liberci exis-
tovali význační architekti, městští tvůrci 
a myslitelé sdružení v ateliéru SIaL. ale 
ani jejich mezinárodně uznané práce na 
poli architektury nemohly zastavit nega-
tivní vývoj města. Fragmentarizaci středu 
urychlilo vytvoření sítě satelitních sídlišť 
se specifickými nároky na komunikaci a na 
občanské vybavení umístěné mimo měst-
ské centrum, jemuž přísluší specifická role 
historického, kulturního, sociálního a mo-
cenského středu. Trend rozpadu města na 
nesourodé části se navíc prohloubil nedo-
myšlenými developerskými zásahy po roce 
1990, jejichž důsledky analyzují závěrečné 
části studie. Již nyní lze odpovědně říci, že 
dopad „ne-vývoje“ posledních dvaceti let 
je jednoznačně negativní. Urbánní nečitel-
nost města daná v průběhu posledního půl 
století nastavila Liberci dynamiku úpadku 
a znicotnění, která jistě poznamená i další 
generaci. Pro Liberec možná přišel oka-
mžik nové volby svého vlastního osudu. 
Každé české město představuje dynamic-
ký mikrokosmos vztahů a existenciálního 
napětí, které našlo nový výraz v současné 
křehké demokracii ustavené po roce 1989. 
Tato studie paradigmaticky ukazuje kladné 
i záporné možnosti jednoho českého měs-
ta, o jehož osudu sami a nezadatelně roz-
hodujeme jako občané a voliči.

Václav Umlauf
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STřeD LIBeRce V PROMěnácH STaLeTí1. SYMBOLIKa STřeDU  a cenTRUM MěSTa

1. SymboLika Středu                               
a centrum mĚSta

Současná podoba centra zkoumaná z po-
zice urbanismu, historie a hermeneutické 
filosofie vede k sérii zajímavých otázek. 
Jak definovat střed města? Stačí k určení 
centra kvantitativní a objektivní parametry, 
např. vymezení památkově chráněné zóny, 
porovnání cen pozemků a nájmů, analýza 
dopravní obslužnosti, počet luxusních ob-
chodů a pasáží, přítomnost důležitých ma-
gistrátních úřadů? Jak se změnila charak-
teristika městského centra přechodem od 
křesťanského, feudálního a hierarchického 
středověku do sekulární, průmyslové a de-
mokratické moderny? Hraje symbolická 
funkce středu ještě nějakou roli v postmo-
derní urbánní civilizaci neosobního fungo-
vání moci a mediální manipulace?

Filosofická hermeneutika respektuje 
snahu Etiky Nikomachovy o vyložení feno-
ménů (tithéntas tá fainómena) takovým 
způsobem, aby jejich výklad zahrnul celek 
pozorovaných faktů a mínění (E.N. 1145b3). 
aristoteles brání fundamentální lidskou 
zkušenost (éndoxa) na úrovni filosofic-
ké rozpravy před sofistickým zneužitím 
či eleatickou totalizací a zachraňuje jazy-
kem sdílený smysl světa (nussbaum 2003, 
474–509). Fenomén městského centra lze 
zachránit tím, že hermeneutika vyloží ce-
lek zkušenosti ustavené skrze symbolický 
význam středu. Hermeneutika symbolu si 
všímá zejména zprostředkování smyslu po-
mocí narativity a dějinné praxe, který po-
pisuje termín „diskordantní konkordance“ 
(Ricoeur 1990, 169). Střed v sobě zahrnuje 
nejrůznější protikladné jevy a jejich spo-
lečný smysl zprostředkovává jak vyprávění, 
tak dějinná praxe. Smysl zkoumaného feno-
ménu najdeme opatrnou plavbou mezi tře-
mi vrstvami fundamentálních aporií, které 
se protínají jednak v symbolice středu jako 

takového a jednak ve významu dnešního 
městského centra fungujícího uvnitř de-
mokratické společnosti. První část popíše 
mytické aporie středu v archaickém řecku. 
Jejich archetypická síla působí i dnes, což 
ukazuje výklad současné filosofie středu ve 
druhé části. Třetí část aplikuje filosofický 
a politický význam středu na současnou 
architekturu a urbanismus města.

Spojení různorodých aporií navázaných 
na motiv středovosti může zprostředkovat 
vyprávění, které se vztahuje k počátkům 
světa. na mytické rovině najdeme pri-
mární napětí mezi božskou funkcí středu 
daného událostí teofanie v podobě „osy 
světa“ (axis mundi) a mezi démonickou 
funkcí středu jako podzemního labyrin-
tu, který tvoří „vnitřnosti země“ (viscera 
terrae). Obě mytologické funkce středu lze 
typizovat do dvou aporií nazvaných „axi-
ální“ a „viscerální“. Politická identita stře-
du vyjádřená antickou tragédií a městskou 
agorou představuje spojnici dvojího myto-
logického významu, po vzoru Ricoeurovy  
diskordantní konkordance smyslu zpro-
středkované vyprávěním a jednáním.

1.1 axiaLita Středu SvĚta

Spojení se středem světa je v mytolo-
giích symbolizováno vertikálou vzatou 
z běžné zkušenosti: hora, strom, žebřík. 
Osa světa představuje pupek Země, cent-
rum života. axiální smysl mytického středu 
světa najdeme v Jakubově snu o nebeském 
žebříku, který popisuje První kniha Mojží-
šova, kap. 28, verš 12–18. Známý vykladač 
mýtu bere toto vyprávění jako typickou 
ukázku teofanie, která organizuje svět 
jako uspořádaný celek smyslu centrovaný 
vzhledem k určitému místu (eliade 2006, 
21). Vyprávění vychází ze symboliky scho-
diště opřeného o zemi a dosahujícího 
k nebesům. Po něm sestupují a vystupují 
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nebeské bytosti a ukazují průnik nebeské 
a pozemské sféry. Jakub rituálně uctil střed 
země tím, že zde postavil stélu a pomazal ji 
olejem na znamení výsostné moci organi-
zující anonymní prostor do smysluplného 
kosmického řádu. Symbolická axialita se 
pak komunikuje pomocí jména popisují-
cího tuto událost. Dříve anonymní místo 
dostává vlastní jméno Bétel, tj. Dům Boží. 
Magické nomen omen uchovává v řádu 
jazyka smysl dané události a nominálně 
zpřítomňuje plnost božské síly naplňující 
danou osu světa. Událost teofanie vyjad-
řuje symbolika kruhu jako znamení axia-
lity. Hlavní stavební fáze kultovního místa 
Stonehenge (3500–2600–1600 př. Kr.) 
ukazují stále větší diferenciaci jednotlivých 
kruhových sfér uvnitř posvátného okrsku 
odděleného příkopem a hradbou od zbyt-
ku světa.1 Vstupní dolmen u vchodu (Heel-
stone) odděluje prostor božského působe-
ní od anonymního prostoru před svatyní. 
Profánní svět vlastně neexistuje, protože 
nemá význam ani jméno. Jeho pojmenová-
ní jako „před-zjevnosti“ (pro-fanum) pouze 
odkazuje na vlastní událost zjevování. axi-
alita v hermeneutickém smyslu vyděluje 
sakrální Totožné od profánního Různého, 
čímž identifikuje obě sféry. Úkon vztyče-
ní stély ukazuje na hierofantickou funkci. 
Symbolický kámen slouží jako „podnož“ 
či „stolec“ (cathedra) božského světa. Ja-
kubova stéla v Bételu symbolizuje axialitu 
středu v ekonomii daru a v poslušnosti 
vůči božskému řádu. Uctívající Jakub není 
architektem, ale katedrálním obětníkem, 
knězem. axialita středu symbolizuje arche-
typické úkony bohů provedené na počátku 
světa, kdy svět bytoval ve své prvotní kráse 
a neporušenosti mimo dějinný čas upadá-
ní a zla (eliade, 1993). Tato cesta k počát-

1Viz popis jednotlivých stavebních fází na 
webové stránce „http://en.wikipedia.org/wiki/
Stonehenge“. aktualizováno 9. 5. 2011.

ku věcí a plnosti smyslu není pro člověka 
schůdná, protože je smrtelný; nemá mož-
nost žít v originálním čase božského. Může 
však rituálně zpřítomňovat rajský stav svě-
ta v pomíjivém čase vlastní smrtelnosti. 
Středová funkce symbolizuje v první aporii 
maximum života otevřeného centrálním 
božským silám Dobra a Pravdy.

1.2 viSceráLní Střed SvĚta

Mýtus o Mínotaurovi uvězněném v pod-
zemním labyrintu krétského vládce Mínó-
se ukazuje druhou aporii středové funkce. 
Zplození Mínotaura ukazuje opak axiality, 
totiž porušení božských řádů končící cha-
osem a smrtí. Mínos bojující s bratrem 
o trůn slíbí Poseidónovi bílého býka, ale 
nakonec si jej ponechá. Stejnou nezříze-
ností potrestá Poseidón jeho manželku, 
jež sexuálním spojením s magickým býkem 
porodí bestiální bytost, která se živí krví 
panických chlapců a dívek. architekt Dai-
dalos, který technickým trikem umožnil 
královně toto excesivní spojení, musí zno-
vu vynaložit svůj um na vytvoření podzem-
ního labyrintu, v němž tato obluda žije až 
do smrti nastrojené rukou Thésea. athén-
ský hrdina se orientoval v labyrintu po-
mocí triku, který mu poradila zamilovaná 
královská dcera ariadné. Role primordiální 
techné jako lstivosti a zručnosti je zřejmá. 
Labyrint symbolizuje návrat do původní-
ho mateřského lůna (regressus ad uterum), 
v němž je primordiálně zjevná jednota 
všech protikladů (conjunctio oppositorum), 
současnost života a smrti, zrození a zániku 
(Freitas, 2005). Tanec představuje hlavní ri-
tuál oslavující tajemství labyrintu. Daidalos 
zbudoval na agoře Knóssosu první místo 
pro posvátný tanec s býky. Labyrint jako 
symbolický střed světa ukazuje na návrat 
zpět do primordiálního chaosu znázor-
něného symbolikou vnitřností, mandaly, 
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posvátného okrsku, brahmanského uzlu 
či podzemních prostor obývaných draky, 
hady a jinými nestvůrami střežícími zdroj 
života. Viscerální funkce středu se váže na 
exces, chaos a na démonické působení 
nespoutaných božských sil panujících na 
počátku před vznikem kosmického řádu. 
archetypickým symbolem středu je pro-
jekt bludiště jako vstupního bodu pro „se-
stup do hlubin“ (descensus ad inferos), kde 
se život mění ve smrt, a ta zase přechází 
do svého znovuzrození. Tuto rituální funk-
ci labyrintu podržela i gotická katedrála. 
Poutníci procházeli známý labyrint v cen-
tru katedrály chartres, aby si liturgicky 
zpřítomňovali přechod bloudící existence 
do christologického řádu spásy.

Hermeneuticky viděno, viscerální smy-
sl středu lze vyložit pomocí Freudova 
psychoanalytického konceptu vytěsnění 
(Verdrängung) a přechodu do opaku (Ver-
Kehrung ins Gegenteil). Mínotaurus se skrý-
vá v bludišti pod povrchem města a svou 
oběť potkává v okamžiku její smrti. Kaž-
dý obyvatel Kréty ví, kým nestvůra je, ale 
nikdo o této bytosti nemluví, protože by 
byl stižen klatbou. Jeho skrytou totožnost 
symbolizuje nekonečnost chodeb v laby-
rintu a vyprávění, nikoliv přímá zkušenost. 
Labyrint vymezuje díky technickému umu 
démonickou působnost Mínotaura jako Ji-
ného a svou materiální podobou toto Jiné 
současně skrývá. Labyrint dostává identi-
fikační funkci tím, že opětovně zpřítom-
ňuje a tím zaplňuje prázdnotu smrti jako 
totálně Jiného. nebo provádí re-prezentaci 
Jiného tím, že neustále zaměňuje klad za 
jeho protiklad: panickou existenci přemě-
ňuje na smrt a ta Mínotaurovi dává život.

Viscerální symbol středu ustavuje mytic-
ký smysl městské civilizace. Královské měs-
to a jeho palácové centrum ekonomicky 
a mocensky organizovalo kolektivní přežití 
všech předdějinných kultur. Daidalos po-

stavením podzemního labyrintu a nadzem-
ního města Knóssosu vytěsňuje smrt jako 
démonickou Jinakovost, která je nahrazena 
smrtelnou a pomíjivou Totožností lidské-
ho artefaktu. Zánik ekonomie vytěsňování 
a přechodu v opak přichází v mytické po-
stavě Thésea, anonymního cizince přichá-
zejícího z neznáma. Budování města získává 
svou skrytou ekonomii nutnosti stálým vy-
těsňováním smrti skryté jednak v labyrintu 
pod městem a jednak přicházející skrze 
cizince. Jinakovost zániku a smrti neustále 
číhá pod povrchem každodenního obsta-
rávání. Smrt je skrytým způsobem už zde 
a navíc stále znovu přichází z neznámé bu-
doucnosti. Hrozba skryté smrti v labyrintu 
a v přicházejícím cizinci ustavuje ekonomii 
pudu sebezáchovy v odkrytém městě jako 
kolektivně budované Totožnosti vůči smr-
ti. Viděno z hlediska Daidalovy zakládající 
techné, nebytujeme ve městě po vzoru Ja-
kubova rituálu symbolizujícího ekonomiku 
daru a přebytku života. Město zbudované 
nad labyrintem chrání život proti přichá-
zející smrti jako neosobní nutnosti, o níž 
nechceme nic vědět.

1.3 tragický a poLitický 
Střed řeckého mĚSta 

Funkce středu se zásadně proměnila po 
zániku mytických civilizací, což dosvědčují 
Homérovy eposy i historie. Mytická role 
paláce ztratila od 13. stol. př. Kr. svůj axi-
ální charakter zánikem postavy „božského 
krále“, jenž po vzoru egyptského faraóna 
či čínského císaře spojoval zemi s nebe-
sy a tak garantoval na zemi kosmický řád 
(Vernant, 1995). Ve společnosti dórských 
a iónských válečníků, kteří vyvrátili mytic-
kou civilizaci řecka a Malé asie (Mykény, 
Trója), poprvé vzniká pojetí veřejného 
prostoru, v němž věci nemají konkrétného 
majitele, ale patří všem společně (Detienne 
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2000, 110–113). Válečníci typu Jásóna nebo 
Odyssea po dobytí města položili kořist 
do středu, postavili se do kruhu kolem 
středu a poté následovalo dělení. Osobní 
lup se stal vložením do středu společnou 
věcí, která v daný okamžik neměla maji-
tele. Všichni byli od kořisti stejně vzdáleni, 
zachovávali vztahy reciprocity a rovnosti. 
Do středu se navíc mohl postavit i každý 
z bojovníků, aby pronesl řeč symbolizující 
obecný zájem. Příklad této středové funkce 
najdeme v Homérově Odyseji, kde vystupu-
je mladý bojovník Telemachos. Když chtěl 
veřejně mluvit (agoreúein), stanul uprostřed 
agory (mése agoré) a tímto rituálem se stal 
na chvíli prvním mezi sobě rovnými (Ody-
sseia 2.35–38). V době Trójských válek vzni-
ká nové pojetí středu, v němž se jak věci 
a tak slovo moudrého člověka stává veřej-
ným majetkem. absenci společného středu 
naopak ilustruje země Kyklópů. Homér 
připomíná, že tito barbaři nemají ani ago-
ru pro poradní sněmy (agoraí búlefóroi), ani 
nemají společné zákony. Každý Kyklop vy-
konává despotickou svézákonnost (themis-
teúei dé hékastos) nad svou izolovanou slují 
obývanou ženami a dětmi, přičemž jeden 
nedbá na druhého (Odysseia, 9.112–115). 
Brutalita a lidojedství apolitických Kyklópů 
jde ruku v ruce s neexistencí agory.

Společně sdílený střed umožňuje zís-
kat nesmrtelnost epochálním činem mezi 
sobě rovnými válečníky a později dostá-
vá i politickou funkci. V archaickém řec-
ku se postupně rodí význam středu jako 
„společné věci“ v mnohotvárném smyslu 
geografické obce, zákonů, každodenního 
života a občanské výtečnosti (politeía). Stu-
die o anaximandrovi a prvních iónských 
filosofech ukazují, že rovnováha sil ustavu-
jících středové postavení Země v kosmu 
odpovídá ideji isonomie v řeckých obcích 
zakládaných kolem 6. stol. př. Kr. (Vernant 
1985, 219–237). Pečlivým rozdělením půdy, 

vlivu a moci vzniká centrální postavení 
agory jako demokratického středu obce, 
což dosvědčují reformy v athénách (508 
př. Kr.). Prosazením isonomie Kleisthé-
nes vytvořil kruhový geometrický prostor 
moci i cyklický koloběh veřejných funkcí 
(Tamtéž, s. 238–260). Hérodotos podává 
klasický příklad isonomie jako možnosti 
společně utvářet zákony na agoře (Historie, 
3.142.14–15). Po smrti Polykrata ze Samu 
(kolem 535 př. Kr.) prohlašuje jeho ná-
stupce Maiandrós, že jeho předchůdce byl 
tyran, protože nikdo nemá právo vládnout 
despoticky občanům, kteří jsou si rovni. 
Tento demokrat říká doslova: „Tím, že kla-
du politickou moc (tén archén titheís) do 
středu (es méson), vám na agoře vyhlašu-
ji isonomii (isonomíen hymín proagoreúo).“ 
Rovný přístup ke středu moci symbolizo-
val možnost svobodně utvářet společné 
zákony a tím určoval veřejný život polis. 

Hermeneutika vidí narativní spojení 
obou antinomických funkcí středu (vis-
cerální, axiální) v nejstarší vrstvě antické 
tragédie. Orestes pronásledovaný démo-
nickými silami smrti přichází z mytických 
Mykén do filosofických athén. Dramatik 
aischylos (umírá asi 456 př. Kr.) v závě-
ru své trilogie Oresteia ukazuje model 
diskordantní konkordance, v němž bohyně 
athéna uspokojuje podzemní bohyně po-
msty tím, že nařizuje, aby jim byl zbudován 
chrám na úrovni nebeských olympských 
božstev. Porotu osvobozující prokletého 
Oresta ovšem tvoří občané athén shro-
máždění na agoře. athénská agora 5. sto-
letí př. Kr. představuje politický střed obce, 
v němž dochází ke kosmické rovnováze 
mezi démonickými silami podsvětí (bohyně 
pomsty erínye) a olympskými silami kos-
mického řádu (bohyně athéna). Médiem 
zprostředkování mezi oběma mytickými 
aporiemi se stává veřejná rozprava občanů. 
na konci dramatu Eumenidy bohyně spra-
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vedlnosti tvrdí, že ve sporu „převládl Zeus 
agory“ (v. 973), který zajistil spravedlnost 
pro všechny účastníky sporu. na athénské 
agoře symbolizovala demokratický střed 
kruhová stavba jménem Tholos postavená 
kolem 470 př. Kr., v níž bylo Prytaneum, 
tj. sídlo 50 senátorů athénské rady (Búlé). 
Ta měla 500 členů a zasedala každý den ve 
vedlejší budově zvané Búlethérion. Ve dne 
v noci bylo v Prytaneu přítomno alespoň 
17 senátorů, aby mohli reagovat na jakou-
koliv naléhavou potřebu veřejného zájmu. 

Kruhový tholos známý již v době bron-
zové jako pohřebiště kmenové elity se 
stává od 6. stol. př. Kr. politickým středem 
evropského města. Politický logos dokázal 
po Perských válkách vytvořit středovou 
pozici přístupnou všem rovnocenným ob-
čanům. Možnost isonomie symbolizovaná 
centrálním náměstím a veřejnou rozpravou 
do sebe pojala nejrůznější zájmy a mínění 
pomocí nenásilného přesvědčování. Právně 

viděno, tento střed nepatří nikomu privátně, 
ale všem společně (res nullius). Připomeňme 
funkci nápisů „Jsem hranice agory“, které se 
našly na athénském areopagu. Oddělovaly 
hranice veřejného prostoru od privátních 
pozemků a tvořily hranici, za níž nesměli 
vstoupit občané zbavení politických práv.

Díky nově ustavené středové funkci stojí 
despocie soukromého (tó ídion, privatum) 
v protikladu ke svobodnému přesvědčová-
ní o tom, co je všem společné (tó koinón, 
res publica). Historie klasického řecka 
a republikánského říma se shoduje v jed-
né zásadní věci. Zanikne-li obecní funkce 
středu, pak démonické síly pleonexie, pri-
vátní zájmy a despotické snahy jednotlivců 
vytvoří tyranii jednotlivce nad prostorem 
polis, který tím ztratil schopnost symboli-
zace „společné věci“ (res publica). Symboli-
ka středu daná agorou zásadním způsobem 
odděluje společné zákonodárné iniciativy 
dané jednáním a privátní ekonomické zájmy 

Obr. 1.1 Západní část athénské agory kolem roku 100 př. Kristem
John Travlos. Restored plan of the west side of the agora, Hesperia 

Suppl. 8 (1949), fig. 2. (Image 1997.03.0001).
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dané vyráběním. Politické jednání (práxis) 
patřilo do veřejné a svobodné sféry polis. 
naopak vyrábění (poíesis) normovala sféra 
obživy daná nutností přežít. Každá nutnost 
vyžaduje pána a jeho rozkazy, což řekové 
chápali v rámci nařízení jednotlivé domác-
nosti (oikonomía). V řecké polis platilo, že 
ekonomika nesmí zvítězit nad politikou. 
Každý pokus o přivlastnění společně sdí-
leného středu znamenal, že svobodní ob-
čané po jeho privatizaci klesnou na úroveň 
ekonomicky využívaných otroků. Privatiza-
ce agory v tyranidě ruší možnost symbo-
lizace společné věci, kde má každý právo 
svobodné iniciativy. Hérodotos ústy krále 
Kýra poznamenává, že všichni řekové mají 
ve městech agory, zatímco Peršané nikoliv 
(Historie 1.153.2). Středovost agory obno-
vovaná svobodnou iniciativou občanů stojí 
a padá s možností isonomie. Toto základní 
napětí mezi společnou věcí občanů a pri-
vátním ekonomickým zájmem vyjadřuje 
i symbolika moderního města.

Výklad mýtu ukázal, že městský střed je 
skrytě tvořen dvěma božskými silami, které 
se týkají života a smrti. Tyto síly nemohou 
zmizet, protože ztělesňují základní danosti 
kosmu a dnes nosí jinou masku (persona) 
než v mytické době. Moderní personifika-
ci božských sil symbolizovaných axialitou 
a visceralitou ukazují významní myslitelé 
moderny. Hermeneutika se pokusí vyložit 
ambivalentní funkci agory jako „věci niko-
ho“ (res nullius) vzhledem k její moderní 
podobě. Střed politeje nepatří nikomu indi-
viduálně a v této „nulitní“ podobě je pod-
statně zranitelný, protože se stal společnou 
věcí všech. V moderně a v postmoderně 
se ukazuje nulita středu trojím způsobem: 
ztrátou domova a fenoménu obývání (Hei-
degger); zmizením společného světa a ná-
stupem anonymních sil obživy (arendtová, 
Patočka); transformací středové funkce 
v moderní demokracii (Lefort).

1.4 axiáLní zjevnoSt vĚcí 
Skrze Součtveří 

novou podobu axiální symbolické funk-
ce najdeme v Heideggerových poválečných 
úvahách shromážděných v díle Vorträge und 
Aufsätze (Ga 7). Otázka techniky, pobývá-
ní a budování ukazuje na zvláštní situova-
nost člověka. Ta vyznačuje jednak blízkostí 
k původnímu zjevování světa a jednak je-
jím zapomenutím. Veřejná přednáška Bau-
en Wohnen Denken (1951) podává příklad 
mostu rozepjatého nad řekou. Jeho pro-
stornost (Ort) je původně dána tím, že most 
v sobě jedinečným způsobem podržuje 
vztah mezi nebem a zemí, božským a smr-
telným (Ga 7, 155). Most uchovává tuto 
skrytou přítomnost součtveří (Geviert) 
a fixuje ji ve své přítomné věcnosti. Jeho 
prostornost ukazuje na blízkost součtveří, 
kterou most uchovává v její původní ote-
vřenosti (Schonen).2 Skrytý zdroj původní 
věcnosti mostu je dán v jeho situovanosti 
(Stätte) vůči součtveří jako události pravdy, 
která dává věci do jejich zjevné věcnosti. 
Přítomnost mostu vydaného z události 
součtveří do odkrytosti světa a smrtelníků 
apeluje na nový program filosofie. Vstřícné 
myšlení (Besinnung) může událost původ-
ního zvěcnění vyčíst z přítomnosti mostu 
jako fenoménu skryté rozevřenosti sou-
čtveří (Freie), z níž vycházejí věci do jejich 
prostorné odkrytosti. Věci dostávají onto-
logický status díky zde a nyní zakotvené 
věcnosti každé věci vztažené ke zjevovací 
funkci neviditelného součtveří.

Hermeneuticky viděno, zjevení věcí v je-
jich viditelné přítomnosti přichází do svě-
ta ze skryté axiality, která věci ubytovává 

2 „V ochraně země, v přijímání nebe, v oče-
kávání bohů a v doprovázení smrtelníků se 
dává bytostné určení vezdejšího přebývání 
(Wohnen) jako čtverý způsob uchovávání 
(Schonen) součtveří (Geviert).“ (Ga 7, 153)
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v jejich původní rozloženosti a věcnosti. 
Ubytováním v prostornosti kosmu dostá-
vají bytí, jsou věcmi. V této směrodatné 
přítomnosti jsoucna vzhledem ke středu 
(Anwesen) se dávají smrtelníkovi k nahléd-
nutí a k aktivnímu uchovávání. Věci bytu-
jí tím, že jsou ponechány samy sobě, aby 
získaly jim vlastní věcnost a prostornost 
(Wohnenlassen). Prostornost věci (Ort) 
v její směrodatnosti vzhledem k součtve-
ří se tedy liší od geometrického prostoru 
(Raum). Přítomné bytí mostu v jeho skrytě 
blízké věcnosti není neutrálním prosto-
rem vyplněným mostní konstrukcí jako 
poznaného jsoucna v jeho matematické 
či fyzikální rozsažnosti (spatium). Pojem 
prostorovosti daný v konstruované spa-
cialitě mostu vidí věci pouze ve vztazích 
funkčnosti a kauzality. Sekundární prosto-
rovost jako abstraktní veličina (Räumlich-
keit) odezírá od blízkosti věcí vztažených 
k původní události zjevování jsoucna. Roz-
díl mezi blízkou prostorností a abstraktní 
prostorovostí vzdálenosti ukazuje i Heide-
ggerovo skvělé pojednání o bytí věci (Das 
Ding, 1950).  Věcnost džbánu se odhaluje ve 
zvláštním způsobu „ubytování“ (Anwesen) 
vnitřní prázdnoty nádoby. Tu ovšem nelze 
vědecky poznat, protože objektivně vzato 
neexistuje: ve džbánu je přece buď vzduch 
nebo voda. Džbán ve své původní věcnos-
ti není materiální jsoucno, ale zvěcněná 
prázdnota jeho vnitřku. Jsme obdarováni 
vodou nebo vínem uchovaných ve vnitř-
ní prázdnotě džbánu. Tato uprostraněná 
prázdnota vznikne tím, že vzejde do své 
prostornosti lidskou rukou z pozemské 
hlíny. Tím je vyvedena do primární prostor-
nosti světa, aby poeticky darovala vodu či 
víno na počest lidí i bohů (Ga 7, 175).

Heidegger upozorňuje, že věci a stavby 
v jejich ontologickém smyslu určuje axiální 
způsob lidského pobývání (Wohnen), které 
nás situuje vůči původní prostornosti věcí, 

například vůči pozitivisticky nevykazatel-
né prázdnotě džbánu. Původní poíesis není 
řemeslná zručnost, nýbrž básnické slovo 
sledující výstup věcí do jejich primární od-
krytosti. Poezie vztažená k počátku bytí 
odkrývá v jazyce událost pravdy jako vy-
cházení jsoucího do jeho zjevnosti a pro-
stornosti (alétheia). Bydlíme tím, že bytu-
jeme v otevřenosti součtveří. Pravdivý čili 
nezakrytý pobyt smrtelníka je ve své pod-
statě básnický, jak Heidegger připomíná 
odkazem na Hölderlina. naše smrtelnost 
jako jeden ze základů čtveřice umožňuje 
fundamentální blízkost vůči středu zjevo-
vání božského, pozemského a nebeského. 
My k součtveří patříme svou smrtelnos-
tí a věci z něj vycházejí do své věcnosti. 
Manifestace jsoucího vydaného do světa 
zakládá primární poietické zjevování věcí 
(Hervorbringen). Skrytost součtveří přivádí 
věci do jim vlastního bytí danému jako od-
krytost věcí ve světě a tím ustavuje první 
poíesis. Tento způsob pobývání a nazírání 
(Wohnen) vůči události zjevování věcí do 
jim vlastního bytí si může člověk osvojit 
díky poetické, tj. básnické existenci. V re-
spektu k původní poetice čili k vycházení 
věcí ze skrytosti součtveří do jejich svět-
ské přítomnosti pramení i starost o ucho-
vání původní významotvornosti světa 
(Bauen), ať už ve významu zemědělského 
colere nebo architektonického ædificare. 
Kontemplativně-aktivní smrtelník respek-
tuje věcnost věcí danou na základě původ-
ní poetiky zjevování. Proto chce, aby byly 
věci postaveny a uchovávány vzhledem ke 
skryté události axiality, která zakládá jejich 
původní pravdivost. Střed světa jako axiální 
otevřenost umožňuje i blízkost vzdálených 
nebo nepřítomných věcí, což dokazuje 
básnické slovo.

Věc dostává ve věku techniky své by-
tostné určení (Wesen) dvojím způsobem. 
Jako smrtelníci jsme situováni vůči otevře-
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nosti světa, v němž se zjevuje naše smr-
telnost a neznámé božské skrze rozpětí 
nebe a země. Toto primordiální Po-stavení 
(Ge-stell) smrtelníka vzhledem ke skryté-
mu součtveří určuje způsob, jak se jsoucno 
zjevuje ve své původní věcné přítomnos-
ti. Díky této axialitě člověk může bydlet 
(Wohnen), tj. uchovává si jako smrtelník 
svou vlastní existenci i blízkou věcnost 
věcí vůči zjevujícímu středu. Pozemské-
mu pobytu jako ubytovanosti smrtelníka 
vzhledem k součtveří odpovídá i pěstoun-
ská existence ochraňující věci světa v jejich 
věcnosti (Bauen). Smrtelník skrze vlastní 
poíesis danou umem slova i materie ucho-
vává události a věci tak, že bytují v původní 
prostornosti světa. Různorodým umem 
pěstuje věci tak, aby si podržely čtveré za-
kotvení, v němž se zjevuje odkrytost pů-
vodní události zakládající věcnost věcí. Za 
příklad pěstounské péče o věci slouží popis 
starého gruntu ve Schwarzwaldu. Sedlác-
ká usedlost symbolizuje skrytou blízkost 
součtveří v její prostornosti. architektura 
staleté stavby dosvědčuje zabydlenost rol-
nických generací mezi nebem, zemí, bož-
ským a smrtelným (Ga 7, 162). abstraktní 
prostorovost naopak vytváří mezi věcmi 
vzdálenost a rozestup. Pohled na přítomné 
jsoucno jako „toto zde“ zakládá rozpro-
straněnost, tj. prostor v technickém smy-
slu. Moderní technika, věda i architektura 
zapomínají na původní poetické postavení 
člověka vůči středovosti dané skrytým dě-
ním samotného bytí. Po jeho znicotnění 
a zapomenutí chápeme manifestaci věcí 
jen jako přicházení jsoucího do přítomnos-
ti díky kauzalitě dané buď plodivou příro-
dou (fýsis) nebo lidským vyráběním (poíe-
sis). Poetika věcí vychází ze stejné události 
pravdy jako technika a vyrábění předmětů. 
Obojí patří k podstatě techniky, což vyja-
dřuje ambivalence antického pojmenování 
shodného pro řemeslo i umění (techné, 

ars). Heidegger chápe novověké pojetí 
techniky jako nihilistické, protože vinou 
metafyziky bytí jako čistého jsoucna vytěs-
nilo poetickou funkci zjevování věcí v jejich 
bytí a zaměnilo je za kauzální poznání pou-
hé přítomnosti jsoucího.

Moderna tento trend dovedla na samý 
vrchol. Dvojí podoba středovosti se uka-
zuje buď jako opatrovnické postavení 
smrtelníka vzhledem ke středu věcí nebo 
sleduje technický přísun jsoucna před sub-
jekt. Jsoucno se stává v ontickém a kau-
zálním pojetí výroby pouhým předmětem 
subjektivní vůle k moci. Zvěcněný pojem 
jsoucího chápe věci pouze jako stálý Pří-
-sun (Gestell) přítomných věcí chápaných 
v čistě manipulativním významu (Ga 7, 
34). V subjekt-objektovém vztahu moder-
ny se jsoucno přeměňuje na zásobárnu 
energie, která je automaticky přisunuta do 
prostoru zjevování „našeho“ světa, který 
ztratil kosmický rozměr. axialita má tedy 
dvojí hodnotu, kladnou a zápornou. To 
vyjadřuje dvojí pojetí pravdivosti jsoucí-
ho (Ge-stell): buď v modu opatrovnického 
postoje smrtelníka nebo v modalitě pří-
sunu objektů před pilný subjekt. V onto-
logickém významu se bytí jsoucna zjevuje 
v uctivém postoji smrtelníka ke zjevování 
věcí ze skrytě blízkého součtveří; nebo lze 
jsoucno definovat jako ekvivalent energie 
(e=mc2). Možnost kvantifikace symbolizuje 
stálé dobývání a přísun vědecko-technicky 
definovaných objektů pro všeho schopný 
subjekt. nulita středu je v prvním přípa-
dě skrytostí pravdy a tím i šancí k poznání, 
protože bydlíme na zemi a máme domov 
vzhledem ke kosmické otevřenosti nebe 
a božského. Ve druhém případě nese nulita 
středu nihilistický charakter a projevuje se 
zapomněním původní axiality. Zapomenu-
tím původního fenoménu tvorby ztrácíme 
kosmos a tím přicházíme o základní ote-
vřenost pro zjevování věcí v jejich věcnos-
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ti. Tuto otevřenost pro zjevování nahrazuje 
novověký subjekt nihilistickým způsobem. 
Moderní přeměna věci na objekt ustavuje 
od Descarta akosmický svět, v němž byd-
líme jako bezdomovci. Zbyl nám pouze fe-
nomén nekonečné objektivity axiomaticky 
roztažené na celý vesmír. Hermeneutika 
tvrdí, že vědecká axiomatika není soumě-
řitelná se symbolickou axialitou. Ta první 
dává předmět objektivně a nechá s ním 
po libosti manipulovat. Ta druhá objektivně 
vzato vůbec neexistuje, protože manifesta-
ce věcí v jejich blízké věcnosti běží v jiném 
řádu pravdy. například logos u Hérakleita 
z efezu (6. stol. př. Kr.) vidí a čte původní 
jednotu věcí vzhledem ke skryté událos-
ti fýsis, bohů a kosmického ohně. Ztráta 
věcnosti věcí axiálně zjevených vzhledem 
k poodhalenému kosmu poukazuje na 
skrytou událost součtveří, nikoliv na demi-
urgickou práci pilného subjektu.

Heidegger varuje před vládou nicoty 
ustavené ztrátou poetického smyslu tvorby. 
Zapomněním podstaty ubytování, pěstoun-
ského stavění a původní prostornosti mizí 
věci ve své ontologické věcnosti. Zato ob-
jektivní a kauzální fungování jsoucna v jeho 
prostorovosti zůstává nezměněno; je stále 
zde, aby bylo poznáváno a manipulováno. 
Stavění a vyrábění je možné uchopit prav-
divě vzhledem k původní události posto-
je smrtelníka jako aktivního a vědomého 
uchovatele otevřenosti součtveří. Bytost-
né určení lidského umu v sobě ovšem nese 
nihilismus jako stálou možnost zapomnění 
středu. nulita věci vzhledem k filosoficky 
pojaté axialitě tedy odkazuje na dvojí ur-
čení lidského pobytu, které se vztahuje ke 
dvojímu významu věcí. Buď chápeme bytí 
zjevené věci jako obdarování smrtelníka 
postaveného do zjevující otevřenosti kos-
mu daného nejprve skrytou prací součtve-
ří a potom i člověka. nebo bereme věc 
jako nutně daný fakt na základě lidské nebo 

přírodní produkce, což dosvědčuje latin-
ské facere. Pak vidíme jen vědeckou správ-
nost jsoucna (veritas), metafyzicky ustave-
ného v jeho poznatelné přítomnosti pro 
nás (obiectum). Technik a vědec se zrcadlí 
v předmětu své vlastní vůle k moci, svého 
poznání, své vlastní technické a společen-
ské manipulace. Objektivita jsoucna tvoří 
nutný protipól aktivistického subjektu mo-
derny a postmoderny jako poslední stádi-
um metafyziky. Subjekt-objektový vztah za-
kládá nihilismus věcí, které již nemají věcný, 
tj. poetický charakter. Dvojí axialita tvorby 
znamená i dvojí určení pravdy. Technicky vi-
díme pouze správnost předmětu poznání, 
tj. soubor faktů chápaných jako trvalý pro-
ti-pól (Gegenstand) subjektivní vůle k moci 
vždy už vržené k tomu, co je „takto“ dané, 
tj. objektivně přítomné. Pokud věci uchopí-
me pouze vědecky správně, pak zůstaneme 
u pouhé předmětnosti jsoucího. Zapome-
neme na odkryté určení existence a věcí 
(alétheia), které vychází ze součtveří jako 
původní, a proto skryté události poetic-
ké axiality. Obě světové války postavené 
na kumulaci vší dostupné moci a energie 
jasně ukázaly, že ztráta bytostného středu 
a vědecko-technické bezdomovectví čisté 
spotřeby a obživy vede k faktickému zni-
čení lidstva. Středovost se v Heideggerově 
filosofii stává výzvou k novému způsobu 
přemýšlení (Besinnung), které odpovídá na 
skrytou výzvu osy světa, v níž se soustředí 
plnost bytí.

1.5 viSceráLní SociaLita 
moderny

axiální symbolika středu světa daná Ja-
kubovým viděním nebeského zikkuratu 
přešla v Heideggerově filosofii k explikaci 
smrtelného pobývání mezi nebem a zemí, 
jež se nechá vést fundamentální pravdivostí 
věcí. Mytický střed nese teofanickou funkci 
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danou ve vstřícném myšlení filosofie jako 
axiální událost bytí (Ereignis), která dává 
jsoucno a člověka jako jsoucno do dějinné 
podoby subjektu a objektu daného metafy-
zikou, vědou, technikou, popřípadě oběma 
světovými válkami. naopak expozice stře-
dové funkce města vzhledem k symbolické 
funkci „vnitřností země“ byla již v první 
části eseje výslovně vztažená k chaosu a ke 
smrti. Mytický architekt Daidalos a jeho 
syn Ikaros zbudovali hradby a paláce Knó-
ssosu, čímž ustavili archetyp evropského 
města, včetně jeho podzemního labyrintu. 
Individuálně i kolektivně daný pud sebezá-
chovy vůči příchodu smrti jako fundamen-
tálně Jiného se soustřeďuje na úkon přežití.

I tato síla má svou moderní a urbánní 
personifikaci. Hana arendtová v díle Vita 
activa (1958) ukazuje na problém čistě 
sociálního pojetí existence, a to v přímé 
návaznosti na Heideggerův výklad techni-
ky. analýza moderny sleduje základní pro-
měnu evropské civilizace vyjádřenou dvojí 
definicí člověka (arendtová 2007, 38–39). 
aristoteles definuje člověka ve spisu Poli-
tika z hlediska přirozenosti, která je zcela 
nepřirozená, protože patří jen těm nej-
lepším. Člověk je přirozeně politický tvor 
(ánthropos fýzei politikón zóon, Pol. 1253a3). 
Tato aristokratická definice lidské přiro-
zenosti schopné vrcholné svobody a iso-
nomie přechází u Seneky na nové určení 
člověka dané naopak čistou socialitou, tj. 
potřebami, které máme společné se všemi 
živočichy (animal socialis). Život v domác-
nosti a model vyrábění založily nadvládu 
sociálna, které dramaticky ovlivnilo mo-
derní stát. řekové chápali vyrábění jako 
nutný předpoklad pro svobodný politický 
život. ekonomika uvnitř sféry nutnosti za-
jišťovala to, co je člověku vlastní, tj. mož-
nost mít skryté útočiště, rodinu a možnost 
intimity (Eigentum, property). Bez zakot-
vení v tom, co je člověku vlastní, nemohl 

svobodný řek nebo říman vést politický 
život. aktivita na agoře má však díky nená-
silnému přesvědčování sobě rovných jinou 
povahu než despotické řízení domácnosti 
dané v zájmu všeobecné nutnosti přežít. 
Z hlediska symbolické axiality můžeme 
považovat řemeslníka a rolníka (homo fa-
ber) za skutečné vlastníky věcí, protože žili 
z toho, co jim bylo vlastní (pole, dům, dílna, 
zahrada). axiální vlastnictví symbolizující 
vitální potřeby existence zakládalo v anti-
ce možnost mít občanská práva. Zato ma-
jetek jako možnost despotické vlády nad 
tím, co je moje (Besitz, possession) mohli 
mít i bohatí propuštěnci, kteří se vykoupili 
z otroctví, ale nestali se občany polis.

axialita původního vztahu k věcem ve 
smyslu vlastnictví začíná mizet ze společ-
nosti s nástupem průmyslové revoluce ve 
druhé polovině 18. století. Vlastníci malých 
usedlostí na anglickém venkově byli vyhnáni 
ze svých políček kvůli produkci vlny. Bez-
zemci přišli do nájemných dělnických ko-
lonií ve městech, kde námezdně pracovali 
v přádelnách, textilkách a v průmyslových 
dílnách. řekové a římané tuto zvnějšku 
vnucenou tělesnou námahu (pónos, labor) 
chápali jako čisté otroctví. Moderní bezze-
mek nemá nic víc než vlastní práci, protože 
přišel o vlastnictví, ale pořád „má“ vlastní 
tělo. John Locke definuje právo na majetek 
tím, že jej člověk produkuje prací svých 
rukou. Určení člověka a jeho práv tkví ve 
faktu, že díky tělu můžeme pracovat a tím 
i produkovat bohatství. arendtová připomí-
ná, že vznikem bezzemků v anglii začíná ka-
pitalismus jako nová forma lidského soužití, 
v níž člověk ztratil vztah k vlastním věcem. 
Pracující žena nebo muž slouží nutnosti 
„mít život“ prostřednictvím pouhé práce 
jako nekonečného procesu uspokojování 
osobních potřeb (animal laborans). Moderní 
práce má z hlediska hermeneutiky visce-
rální charakter, neboť je vázána pouze na 
vlastnictví těla jako zdroje pracovní síly.
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„V naší souvislosti je rozhodující, že vlast-
nictví v novověku ztratilo svůj prostorový cha-
rakter a majetek svůj charakter věci ve světě, 
že obojí bylo lokalizováno v člověku samém, 
resp. původ obojího byl přemístěn do něčeho, 
co člověk nazývá svým vlastním do té míry, že 
to může ztratit jen spolu se svým životem.“ 
(arendtová 2007, 91).

novodobý modrý nebo bílý límeček jako 
majitel pracovní síly prodává práci svých 
rukou, své vzdělání nebo svůj důmysl. Vlast-
nění věcí nutných k životu dané jejich ze-
mědělským či řemeslným vyráběním přešlo 
v moderní mýtus produkce daný na základě 
kumulace kapitálu jako univerzálně pojaté-
ho majetku. Karel Marx jasně ukázal v díle 
Kapitál (1897) kvazi-biologický charakter 
kumulace kapitálu napojený na biologickou 
reprodukci pracovní síly. V tomto dvojím 
procesu nekonečného přivlastňování a vy-
rábění spatřoval podstatu moderní doby. 
Moderní stát chrání pod vlastnictvím pou-
ze schopnost výdělku a kumulaci kapitálu, 
který dnes dostal iracionální a nevypočita-
telný charakter tzv. „volatility kapitálových 
trhů“. Depolitizace společnosti ve jménu 
abstraktně pojatého sociálna a majetku 
ovládá veřejný život skrze státem řízený 
blahobyt (welfare-state). nadvládou kapitálu 
nad vlastnictvím je ohrožena možnost za-
kotvení lidského života ve světě věcí. Mo-
derna ztratila jak svět jako celek zjevování 
věcí (Heidegger), tak i původní schopnost 
domova (arendtová). Domov zajišťuje vy-
rábění a umění (techné či ars) jako privi-
legovaný způsob zajišťování věcnosti věcí 
ve světě. Potlačením vlastnictví a nadvládou 
majetku přišel život o své věcné zajištění, 
které řekové viděli jako nutnou podmín-
ku politického života. Procesualita vyrábě-
ní a hromadění kapitálu protiřečí stabilitě 
domácího krbu, kde se rodíme, zrajeme, 
a nakonec i umíráme. Viscerální charakter 
moderny vede k podobné Weltlosigkeit jako 

nihilistický charakter techniky.
Viscerální funkce středu ukazuje, že so-

ciální individuum, tj. dále nedělitelný nositel 
pudu sebezáchovy, není jedinečný politicky 
jednající občan. axiální rovnost politické 
isonomie symbolizovaná agorou se změni-
la na zaměnitelnost sociálních aktérů vy-
bavených vlastní platební kartou a vlastním 
strachem ze smrti. nutnost racionalizova-
ná skrze ekonomiku manipuluje politický 
prostor skrze univerzálně pojatou potře-
bu přežít vůči neodbytné smrti, co nejdéle 
a co nejpohodlněji. Sociálno vytlačilo axiali-
tu agory tím, že rozšířilo despotický model 
domácnosti na celou moderní společnost.

„To, co dnes nazýváme společností, je rodin-
ný kolektiv, jenž si rozumí ekonomicky, jako 
ekonomicky organizovaná gigantická nad-ro-
dina a jehož politickou organizační formu tvoří 
národ.“ (arendtová 2007, 40).

Zmizení rodinného vlastnictví, zánik do-
mácí zemědělské a řemeslné produkce, 
nástup neosobního kapitálu, vědecko-tech-
nické bezdomovectví člověka, diktát bio-
logicky pojaté práce – to vše dohromady 
ustavilo moderní existenci založenou na 
globálním managementu životních potřeb 
normovaných ekonomickou nutností pře-
žít. Proměna středověkých „compania“, 
cechovních společenství chleba a obživy, 
končí u současné vlády multinacionál všeho 
druhu (company). Moderní nadvláda politic-
kých „kumpánů“ jako mocenských repre-
zentantů novodobého společenství chleba 
a her změnila centrum v nákupní zónu, kte-
rá ve skutečnosti pokrývá celé město.

Hermeneutika sociality se vrací k psy-
choanalytickému modelu vytěsňování 
smrti jako děsivého Jiného, který charak-
terizoval mytické město. Mínotaura v jeho 
labyrintu nelze zkrotit. neohrožený hrdina 
z městských athén musí mytickou nestvů-
ru zabít, riskujíc vlastní smrt ve jménu no-
vého způsobu života ztělesněného agorou. 
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nulita středu symbolizovaná viscerálně se 
váže na nedělitelného nositele (átomos, in-
diviuum) dvou anonymních sil. atomární in-
dividuum definuje v jeho společné socialitě 
pud sebezáchovy a schopnost promyšleně 
pracovat, tj. dvě základní neosobní síly vtě-
lené do izolovaného jedince. Všudypřítom-
nost sociálna připravila město o politický 
střed, v němž občané mohou ukázat svou 
výtečnost mezi sobě rovnými. Zmizením 
agory se podobáme jeden druhému skrze 
živočišný apel pudu sebezáchovy. Kupuje-
me a užíváme si, protože nechceme skon-
čit v temném labyrintu smrti, která na nás 
číhá v městské poliklinice. axiální centralita 
městské agory se změnila na viscerální du-
alitu skryté kliniky a odkrytého nákupního 
střediska. Pól smrti je vytěsněn ve jménu 
nekonečné možnosti přežívání. Střed ago-
ry se změnil na nekonečný kruh, který do 
sebe nerozlišeně zahrnul všechny sociální 
živočichy. Mají z titulu individuální sebe-
záchovy stejná práva a povinnosti, proto 
bydlí ve stejných panelácích a jsou stejně 
zadluženi vůči nutnosti práce a obživy.

Viscerální středová funkce daná v niter-
ném aktu sebezáchovy se stala společnou 
substancí a depozitem moderního města, 
protože skrytě „stojí pod“ (hypókeimai, 
depono) společně organizovanou obživou 
jako její labyrintický základ. Vykořeněný 
občan města sloužící oběma silám se stává 
faktickým základem (hypokeímenon, substra-
tum) městské sociality. Smrt a pud sebezá-
chovy tvoří skrytou substanci moderního 
města. Moderní bezdomovec usídlený ve 
městě představuje díky niterné symboliza-
ci obou sil ve vlastním těle základního no-
sitele (subiectum) tohoto depozitního zá-
kladu. animální a pudová substance města 
ztělesněná v subjektu tedy tvoří viscerální 
symboliku středu současného města. Ži-
vot se stal „mým“ jediným vlastnictvím (tó 
ídion, privatum), tedy úkonem „mé“ sebezá-

chovy (conatum). Privátní úkon moderního 
městského živočicha unikajícího „idiotské“ 
smrti se stal díky globální vesnici naší spo-
lečnou věcí (res publica). Vůči neosobní 
síle smrti jsme jeden jako druhý. Sociálně 
a individuálně zakotvený strach ze smrti 
působí ve všech exemplářích stejného ži-
vočišného druhu (animal socialis). Platón, 
aristotelés a cicero viděli, že včely a mra-
venci také žijí sociálně ve stádech a také se 
starají o pouhé přežití. nutnost žít neustá-
le vytěsňuje přicházející hrozbu smrti a tak 
ustavuje nadvládu pudových potřeb. Proto 
měla klasická antika politickou definici lid-
ské přirozenosti, která odlišovala jedineč-
ný charakter polis od všeobecné sociality.

Společenství sociálně založených in-
dividuí žijících od 19. stol. převážně ve 
městě nepotřebuje politickou agoru. Ka-
ždý ekonomický a sociální bezdomovec 
si nosí střed světa sám v sobě. Visceralita 
moderny působí jako neviditelný městský 
střed skrze atomárně ztělesněnou práci 
a obživu, které fungují v ekonomice pudu 
sebezáchovy, moderního nositele lidské 
přirozenosti a skryté dějinnosti.3 Urbánní 
moderna symbolizovaná visceralitou nutně 
potřebuje ekonomiku, aby globálně spra-
vovala celek obživy dnes zajištěné celopla-
netárně. Tuto nedějinnou formu existence 
Kacířské eseje nazývají „síly dne“ (Patočka 
2003, 125). nadvláda instrumentální raci-
onality zakotvené v technice a v ekonomi-
ce pramení podle Heideggera, arendtové 
a Patočky v sociální formě bezdomovec-

3 Moderní koncept lidské přirozenosti 
tematizovaný v liberálních teoriích společen-
ské smlouvy (Hobbes, Rouseau, Locke) stojí 
na pudu sebezáchovy, který rozbíhá proces 
z mytického bodu nula do nového uspořádání 
společnosti. Reorganizací sebezáchovy vznikají 
konceptuální dějiny moderny jako politicky 
organizovaného pudu (Leviathan, volonté 
générale), vůči nimž stojí synoptické proměny 
dějinnosti (Umlauf 2010, 266–272). 
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tví a vede ke kumulaci moci aktualizované 
a vybíjené v obou světových válkách. Ztrá-
ta politického středu a vítězství viscerální 
symboliky dané sociálně může způsobit 
planetární katastrofu, nejen ztrátu občan-
ské identity. Socialita neexistujícího středu 
světa drží v šachu individuální život všudy-
přítomným strachem ze smrti. Viscerální 
symbolizace středu se stává skutečnou 
„věcí nikoho“ (res nullius), jehož mytickou 
sílu opěvuje poéma Jana Zahradníčka Zna-
mení moci (1951) napsaná těsně před jeho 
zatčením a uvězněním. Dnešním subjek-
tům sociálna vládnou ekonomové a finanč-
ní manažeři manipulující politiku tak, aby 
technokratickou správou veřejné věci pro-
sadili privátní zájmy. aporie moderní iden-
tity spočívá v její depersonalizaci, protože 
podzemní střed buduje totožnost města 
na neosobních silách obživy a sebezáchovy. 
Příslušnost k viscerálnímu středu vyjadřuje 
latinské zájmeno idem. Diktatura identity 
definuje totožnost v tom, co máme společ-
né jako jednotlivé exempláře druhu animal 
socialis. Pud sebezáchovy a tíha práce před-
stavují mytické síly, které se individualizují 
v každém jedinci jako dále nedělitelném 
nositeli pudu sebezáchovy. Viděno z hledis-
ka hermeneutiky středu, sociální identita 
je pouhou maskou, za níž vládnou neosob-
ní síly obživy a smrti. Redukují člověka na 
atomární exemplář druhu, na dále nedě-
litelného nositele strachu ze smrti vytěs-
ňované organizovanou prací založenou na 
ekonomice nutnosti. Vůči nadvládě všeob-
sáhlého středu obživy jsme jeden jako dru-
hý, tedy Totéž. Viscerální symbolika středu 
navíc ukázala nadvládu démonických a my-
tických sil soustředěných v pólu smrti jako 
Jiného. Touha po životě vytěsňuje v sebe-
záchovné ekonomice toto Jiné symbolizo-
vané labyrintem nemocnice a městského 
hřbitova. Protože k nám toto Jiné stále 
znovu přichází, musíme jeden jako druhý 

dělat Totéž. Město pojaté v modu pouhé 
sociální identity se stává kolektivní symbo-
lickou scénou ekonomické substituce smr-
ti za individuální přežití. 

Hermeneutika musí vyložit smysl měst-
ského středu také v modu latinského 
ipse, kdy člověk přestane být pouhým 
aktérem neosobních sil a stává se sebou 
samým. Přechod od individuality k ipseitě 
je vzhledem k symbolice agory možný ve 
svobodném způsobu života, který aristo-
teles nazývá bíos politikós. Politický život 
vzniká v solidaritě občanů, kteří svobodně 
ustavují městský střed jako symbol života 
přijímajícího výzvu smrti. Heideggerova 
cesta axiality bytí již kráčí touto cestou. 
Pro hermeneutiku středu je však přesto 
neschůdná. Málo dbá na reálný stav svě-
ta, a navíc je zcela apolitická, na rozdíl od 
brilantního pojednání arendtové o povaze 
politické praxe v klíčové části Vita activa. 
Viscerální aporie sociality pojaté v modu 
diktatury planetárně založené domácnosti 
je neschůdná paradoxně, pro její snadnost 
a lákavost. Všichni chceme žít věčně a co 
nejlépe. Kunderova nesnesitelná lehkost 
bytí není jen literární bonmot, ale i militari-
stické heslo symbolizující postmoderní boj 
za kolektivní a individuální právo na neo-
mezenou slast. nezapomeňme, že „člověk 
je smrtí, strachem poután k životu a tím 
nejvíce manipulovatelný“ (Patočka 2003, 
128). Síly sebezáchovy organizované v mo-
derním státu připravily lidstvu už dvě svě-
tové války a nyní organizují globální zniče-
ní životního prostředí v mírové spotřebě 
všeho a všech. Visceralita středu určeného 
sociálními silami kolektivní obživy tragicky 
potvrzuje archetypické určení labyrintu, 
kde se život mění ve smrt. 
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1.6 SymboLická prázdnota 
demokracie

Po vzoru citovaného Ricoeurova díla 
nese úvodní pojem „diskordantní konkor-
dance“ hermeneutický smysl, pokud apo-
rie axiality a viscerality vyložíme vzhledem 
k funkci středu, která umožní smysluplný 
výklad obou neschůdných cest. Obě aporie 
ukazují na kontradikci mezi axiální funkcí 
středu daného městskou agorou a visce-
rální funkcí středu symbolizovaného měst-
ským sociálním podsvětím. nulita středu 
je v prvním případě dána nemožností najít 
jeho předmětnou definici v řádu ontic-
ké reality, což ukázal Heideggerův výklad 
součtveří jako pozitivně nevyjádřitelného 
zdroje smyslu a věcnosti. nadvláda pudu 
a práce v pojetí arendtové a Patočky uka-
zuje na druhou slabinu moderny. Visceralita 
potřeb zrušila symbolický střed tím, že pu-
dovou socialitu postavila do nitra subjektu. 
Touto moderní demokratizací pudu roz-
šířila střed na všechny anonymní nositele 
stejných neosobních potřeb (subiectum). 
Střed se stal věcí všech a nikoho (res nu-
llius). Všudypřítomné sociálno pohltilo 
politickou agoru do nerozlišené totalitní 
jednoty sociálního Subjektu bytujícího jako 
animal socialis v modu idem.

Planetární proces vytěsňování středu 
moci přes ekonomiku vykazuje podobnost 
s Lefortovou analýzou moderního totali-
tarismu, která se odlišuje od pojetí Hany 
arendtové. Francouzský myslitel tvrdí, že 
totalitarismus je negativní reakcí na speci-
fické pojetí politiky zahájené demokratic-
kými revolucemi v 18. století (Lefort 1981, 
174). Symbolická reprezentace demokra-
cie je zajímavá tím, že neumožňuje stabil-
ní reprezentaci pomocí nějaké viditelné 
substance jako bylo tělo krále nebo tělo 
totalitního vůdce. Moderní demokracie 
se odlišuje od všech politických formací 

tím, že „místo moci se mlčky uznává jako 
prázdné“ (Lefort 1981, 121). Známá studie 
o dualismu mezi faktickým a symbolickým 
tělem krále (Kantorowicz, 1957) ukazu-
je středověkou symbolizaci politického 
středu pomocí pevně daného substrátu. 
Královo tělo představuje symbolickou 
entitu, která vyplňuje prostor politických 
a sociálních vztahů a dává mu společný 
symbolický význam. Místo politické repre-
zentace nesmí zůstat prázdné, proto místo 
smrtelného krále nastoupí během doby 
interregnum na trůn jeho symbolické tělo 
znázorněné loutkou sedící na trůně. Lefor-
tova studie o trvání teologicky založené 
politiky ukazuje na příkladu francouzského 
historika Julese Micheleta (umírá 1874), jak 
buržoazní společnost Druhé republiky re-
agovala na riziko rozpadu sociálního tělesa, 
kterému po Francouzské revoluci chybělo 
symbolické tělo krále. Republikáni založi-
li novou symboliku spojující společnost 
pomocí mystické teologie. Klíčovou roli 
hrál obřad pomazání francouzského krále 
v remešské katedrále, který byl díky sym-
bolickému aktu republikánského translatio 
imperii přenesen na celý lid (Lefort 1986, 
281). novodobí republikáni typu Micheleta 
sáhli po náboženské symbolizaci moci, aby 
vytvořili potřebné symbolické pouto mezi 
nově vzniklou republikou a mezi společ-
ností. Politika a socialita vytvořila jednotu 
díky posvátným symbolům, které se staly 
symboly nové demokracie. Starší studie 
o totalitarismu ukazuje, že i totalitní režim 
reaguje stejným způsobem na rozštěpení 
moci a společnosti. Stalinský teror zruší 
pluralitní společnost tím, že ji nejprve ho-
mologizuje do ideologické abstrakce zvané 
„Lid“ a „Strana“. Ideová jednota je nako-
nec nahrazena konkrétním tělem vůdce, 
který symbolicky sjednotí politiku a sociál-
no do postavy jediného egokrata typu Sta-
lina nebo Hitlera (Lefort 1981, 125). Díky 
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symbolickému tělu vůdce dostane totalitní 
politika utopickou jednotu Totožného, vůči 
níž vystupují všechny diference jako ne-
bezpečné Jiné, které je třeba zlikvidovat za 
každou cenu.

Znamená ovšem rozdělení politiky a so-
ciálna něco negativního? Pozorná četba 
klasiků demokracie jako byl alexis de To-
cqueville ukazuje zvláštní charakter demo-
kratické symboliky. Známý esej Demokracie 
v Americe (1835) vidí totální ambivalenci 
všech čtyř konstitutivních prvků americ-
ké společnosti. Občan dostal svobodu 
a může ji zahodit sledováním nehodných 
cílů; veřejné mínění podporuje demokracii, 
ale vytváří nadvládu průměru utiskujícího 
výtečné jednotlivce; zákon ve svobodných 
komunitách se snadno zvrhne v anarchii 
nebo v útisk; politická moc suverénní-
ho lidu může skončit v prázdné abstrak-
ci nebo v byrokratické anonymitě. Lefort 
tyto ambivalence chápe jako zásadní kon-
stituční prvky demokracie, stejně jako prá-
vo každého občana na jeden volební hlas. 
Právě proti tomuto abstraktnímu právu 
se shodně bouřili socialisté i konzervativci 
v 19. století, protože jasně viděli, že není 
spojeno se sociální symbolizací společen-
ských skupin.

Lefort tvrdí, že napětí definující politický 
střed je v demokracii dáno nutně, proto-
že místo moci je principiálně prázdné: „Le 
lieu du pouvoir devient un lieu vide.“ (Lefort 
1986, 27) Každá reprezentace středu sym-
bolizovaná jednotlivými aktéry, ideologiemi, 
obrazy atd. má pouze dočasný charakter 
omezený volebními mandáty, dočasnými 
zastupiteli a jimi tvořenými zákony. Pro-
měnlivé mechanismy určují krátkodobou 
okupaci demokratického středu a stálá 
substituce moci způsobuje, že nikdo nemů-
že tento střed trvale okupovat. Demokra-
tická symbolizace centra moci nepohlcuje 
sociální život jako ve středověku nebo v to-

talitarismu. Proces symbolizace stále znovu 
hledající svůj výraz pro zaplnění středu od-
děluje demokratickou prázdnotu mocen-
ského centra od symbolické substanciali-
zace sociálna. centrum demokracie nemá 
substanciální charakter, který by prostor 
politiky vyplnil jednou provždy odkazem 
na tělo krále nebo na systém transcen-
dentních hodnot, například náboženských. 
Demokrat může použít k symbolizaci moci 
i teokratické prvky (viz Michelet), ale pod 
podmínkou, že tato konkrétní reprezen-
tace prázdného centra moci má dočasný, 
a nikoliv substanciální charakter. Demo-
kracii charakterizuje zásadní nemožnost 
definitivní symbolizace, která by zaplnila 
fundamentální prázdnotu centra moci. To 
zůstává z podstaty prázdné a tím je otevře-
no vší možné symbolizaci pod podmínkou, 
že tato symbolizace nedostane substanciál-
ní podobu. Reálná společnost může vedle 
politického centra moci fungovat ve své 
socialitě, protože symbolizace sociálního 
pouta má jiný charakter než symbolizace 
politického středu. Stále znovu zaplňované 
centrum zásadním způsobem diferencuje 
moc a společnost, a tím separuje tři základ-
ní sféry: moc, vědění a zákon (Lefort 1981, 
152). Francouzský filosof rozlišuje mezi tím, 
co je bytostným určením demokratického 
politického prostoru (le politique) a co je 
základem konkrétního režimu vlády (la poli-
tique). Politika ve smyslu aktuálního výkonu 
moci pouze reprezentuje, tedy aktuálně 
symbolicky zaplňuje „ono politické“, tj. fun-
damentálně prázdný střed moci. Trvalým 
substančním zaplněním středu moci, např. 
skrze sociální symboliku, by se zrušila pod-
stata demokracie.

Z citovaných analýz jsou pro herme-
neutiku důležité tři procesy, které souvisí 
s popsanou diferencí mezi politickým a po-
litikou (Lefort 1986, 265–271). Reflexe po-
litiky chápe sociální vztahy v procesu pri-
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mární symbolizace, v němž si společnost 
vytváří základní symboly své identity. Figura 
společného zákona (Loi) a vědění (Savoir) 
vytváří společný prostor sociálních vztahů 
a závazků, čímž zakládá socialitu jako tako-
vou (mise en scène). Díky společenskému 
vědění a jím dané normě každá společnost 
rozlišuje mezi tím, co chápe z hlediska 
identity jako společné Jedno (Un) a co je 
pro ni Jiné (Autre). Bytostné určení demo-
kratického středu má zcela speciální pova-
hu scéničnosti jako prázdnoty volající po 
symbolickém naplnění (le politique). Jeho 
mise en scène ukazuje na stálý proces opě-
tovného zaplňování středu mechanismem 
symbolické substituce. Politika ve smyslu 
pozitivní reprezentace tedy představuje 
aktuální zaplnění prázdného středu moci 
díky danému režimu vlády, zákonům, ústa-
vě nebo zvyklostem (la politique). Prázdný 
střed tvoří neviditelnou scénu a dostává 
aktuální politickou formu skrze řetěz sym-
bolů, reprezentantů moci, ideologií a všech 
možných mínění (mise en forme). Forma 
moci nese v daném okamžiku dějinnou 
podobu toho či onoho politického reži-
mu vlády. Tím naplňuje aktuální smysl de-
mokracie realizované zde a nyní v trvalém 
střetu reprezentací, symbolizací, idejí a zá-
jmů (mise en sens). Trvalost prázdné scény, 
danost mocenské formy a tím i přítomnost 
aktuálně formovaného politického smyslu 
ukazuje na nové pojetí středové funkce, 
která je schopna zprostředkovat mezi 
oběma aporiemi. Lefortův výklad axiality 
ukázal smysl středu v prostředí moderní 
demokracie. Hermeneutika diskordantní 
konkordance vztažená k symbolické funkci 
středu našla hledaného prostředníka mezi 
oběma aporiemi a může popsat charakter 
demokratického středu ve dvou krocích. 

Za prvé. Lefortovy úvahy vylučují sym-
bolizaci politického středu demokracie 
pouze antickou agorou nebo moderním 

městským centrem. Tento monolitní a vý-
lučný symbol středu je daný pouze spa-
ciálně. Tím, že místo demokracie zůstává 
trvale prázdné, je možné reprezentovat 
tuto prázdnotu libovolnou symbolickou 
konfigurací politické moci a občanských 
zájmů. Ovšem pod podmínkou, že střed 
nezůstane okupovaný nějakou substanč-
ní formou symbolu, jako bylo např. tělo 
středověkého krále nebo tělo moderního 
totalitního vůdce. Symbolickou substancí 
politiky není ani městská agora, byť nese 
pro demokracii základní historický význam 
a smysl. nově definovaná nulita demokra-
tického středu moci je výzvou pro všechny 
občany státu či obyvatele města, aby uči-
nili svým společným středem cokoliv, co 
zde a nyní chápou jako aktuálně naléhavou 
symbolizaci společného zájmu. Jednou to 
může být územní plán, podruhé úprava 
náměstí či stavba mateřské školky. axialita 
demokratického středu spočívá v prázd-
ném centru moci. V této scénické danosti 
otevřené vší symbolizaci (mise en scène) se 
děje formální určování naší společné věci 
(mise en forme), kterou může iniciativně 
a svobodně přinést jakýkoliv občan. Stálý 
polemos daný protikladným zpřítomňová-
ním toho, co je a co není střed společné 
věci, dává politickému životu jeho jedineč-
ný smysl (mise en sens). naopak nositelé 
politické moci mají neutuchající tendenci 
budovat trvalé dynastie moci a vlivu, které 
se snaží pod různými záminkami okupovat 
demokratický střed pro sebe. Lefort by 
řekl, že dělají svou zájmovou politiku (la 
politique) tak, aby zmizelo to, co je politické 
svou podstatou (le politique). Všechny triky 
symbolické okupace středu spočívají na 
fundamentální nedůvěře v demokracii. Po-
litičtí pleticháři, ekonomičtí kumpáni, hoši 
co spolu mluví – ti všichni nesnáší původní 
prázdnotu demokratické moci. Střed moci 
se má dostat pod substanční symboliku 
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soukromých zájmů a peněz, čímž by zmizel 
jeho demokratický charakter. Oligarchie 
vsází na symbol bohatství, technokracie na 
symbol vědění, aristokracie na symboliku 
narození. Trvalé překrytí středu substanční 
symbolikou znamená zničení demokracie. 
Zruší se tím původní nulita středu, která 
nese axiální charakter.

Za druhé. Za nejdůležitější Lefortův pří-
nos lze dnes považovat oddělení symboliky 
politického centra od sociální symbolizace. 
Demokratická symbolizace středu oddělu-
je svět sociálních vztahů od sféry politické 
moci. Předešlé výklady ukázaly, že viscerál-
ní symbolika středu je dána totalitním způ-
sobem, protože z našeho těla činí centrum 
moci koncentrované v dále nedělitelném 
úkonu žít a přežít. Sociálno tvoří lživý střed 
politiky tím, že vytváří pomocí ekonomiky 
a médií apel na Totéž definované v řádu 
nutnosti. Všechno Jiné se rafinovaně nebo 
přímo odmítá, protože demobilizuje soci-
ální masy jako nositele hlasovacích lístků. 
Lidské stádce identifikuje atomární strach 
ze smrti, který kolektivně organizuje své 
nositele pro Totéž (idem). Ze symbolické-
ho hlediska je úplně jedno, zda ono Totéž 
reprezentuje třídní boj marxismu 19. stole-
tí nebo státem organizovaná spotřeba 21. 
století. Obě podoby viscerální totožnosti 
ničí podstatu politického středu tím, že za 
něj dosadí sociální symboliku apolitického 
komunismu, platební karty nebo státem ga-
rantované žebračenky.

Lefortovo pojetí toho, co je symbolicky 
politické (le politique), dovoluje aktivistické 
filosofii, aby umožnila politice novou refle-
xi demokratického středu obce. Symbolika 
středu politické moci vyhraněná vůči visce-
ralitě sociálna brání existenci společného 
světa proti nesmyslu organizované obživy, 
která nutně končí smrtí individua. Smrt 
pojatá atomárně a sociálně identifikuje in-
dividuum v jeho totožnosti vůči nevyhnu-

telnému. Subjekt podrobený kolektivně 
organizované obživě nemá střed v prostor-
nosti světa (Welt), protože žije v pouhém 
osvětí svých konkrétních potřeb (Umwelt). 
naopak symbolizace „mé“ odkrytosti ve 
společném středu vytváří možnost lidské 
nesmrtelnosti dané jako singulární výteč-
nost dějinné existence. Jedině vůči středo-
vé funkci polis se člověk stává sám sebou 
(ipse) v nezaměnitelné svojskosti. Homér, 
Hérakleitos z efezu a po něm i Hérodotos 
označuje politickou „slávu smrtelníků“ (klé-
os) získanou v soutěži sobě rovných jako 
nejvyšší metu lidského života: „Ti nejlepší si 
vybírají cestu nepomíjivé slávy smrtelníků, za-
tímco ostatní si v životě vedou jako dobytek.“ 
(Hérakleitos, B 29). Ipseita mého Já daná 
symbolickou funkcí středu jako prázdného 
místa demokracie zjevuje nový smysl obou 
aporií. Vymezení všudypřítomné sociality 
vůči politickému středu stojí a padá s roz-
lišením bytostného určení axiální a viscerál-
ní symboliky. Jistěže je někdy nutné (jako 
dnes), aby se idea sociálního a generačně 
solidárního státu stala symbolickým majet-
kem politického středu. ale žádná idea, ani 
obrana sociálního státu, nemůže tento střed 
zaplnit substančním způsobem. Substituce 
sociálna za politické by zrušila nulitu středu 
v jeho politické ipseitě společné věci jako 
res publica. Substanční symbolizace středu 
by z něj udělala pouhé idem, tj. symbolickou 
homogenizaci našich identických sociálních 
potřeb. Společnou věcí by se stalo pouhé 
přežití jednotlivce, který je svým vlastním 
středem v podrobenosti smrti.

1.7 architektonika Středu 
a moderní architektura

Předešlé úvahy se snažily uchopit pro-
blematiku městského a politického středu 
tak, aby zůstal uchován smysl všech po-
jednávaných aporií. Filosof se dostává do 
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mnohem obtížnější situace v momentu, 
kdy si hraje na rádce mocných (architektů, 
urbanistů, politiků) a z titulu svého speci-
fického nevědění se snaží udílet konkrétní 
rady těm, kteří musí volit určité cíle zde 
a nyní. Mějme tuto aporii na mysli, ale přes-
to se pokusme na závěr nastínit některé 
důsledky, které vyplývají pro současné 
město z předložené hermeneutiky moder-
ního demokratického středu.

Současné město se díky nulitní funkci de-
mokratického středu odděluje od své stře-
dověké podoby. V ní byly politické a sociál-
ní vztahy symbolizované substančně, a to 
dvojím způsobem. ambivalenci středově-
kého města vyjadřuje bipolárnost latinské-
ho slova „domus“, které vyjadřuje jednak 
katedrální „dóm“ jako symbolizaci nebes-
kého Jeruzaléma na zemi, a jednak privátní 
„dům“ zajišťující předávání života a kon-
tinuitu ekonomicky zajištěných generací. 
Sakrální a profánní symbolika středověku 
dostala substanciální symbolizaci vzhledem 
k městskému středu formovanému bipo-
lárností světské radnice a církevní katedrá-
ly. nezabýváme se ani vývojem evropského 
středověkého města a jeho strukturou 
(Dutour, 2003) ani nepodáváme popis stře-
dověkého obrazu světa vázaného na vznik 
a vývoj města (Le Goff, 2003). Symbolic-
kým výrazem městské ekonomiky se stala 
věž radnice a veřejný zájem ztělesněný v  
patricijské honoraci spravující svobodné 
kupecké enklávy jako Benátky, Janov, města 
ve Flandrech či hanzovní centra na severu 
německa a dnešního Polska. Hierarchický 
středověk přešel průmyslovou revolucí do 
nové etapy urbanismu. axiální funkci stře-
du dnes nejde vázat pouze na centrální 
náměstí. Středovost města dostala novou 
povahu díky liberální demokracii a skrze 
vědomé utváření společnosti pomocí po-
litických ideologií. Pokud se podíváme na 
nové podoby městského středu od 19. sto-

letí, pak vynikne Haussmannova přestavba 
Paříže (1853–1870) a demokratická funk-
ce městského parku. Paříž dostala široké 
a dlouhé bulváry s charakteristickým ko-
loritem kaváren, pasáží a stromořadí, které 
ovlivnilo každodenní život obyvatel města 
a založilo republikánskou možnost nefor-
málního střetávání všech tříd obyvatel-
stva. Stejnou funkci středu ukazuje zřízení 
městských parků, například v new Have-
nu (Massachuttsets, USa). Odsunutí zane-
dbaného hřbitova a přeměna pastviny na 
reprezentační městský střed zvaný Green, 
později rozšířený o univerzitní kampus 
Yale (1830–1870) vytváří první občanský 
prostor v USa, který je vědomě vytvořen 
jako symbolická reprezentace nového de-
mokratického řádu (Scully, 2004). Bulvár se 
stromořadím a městský park ukazují spa-
cialitu jako zásadní otevřenost pro mož-
nou symbolizaci a socializaci, kterou nelze 
řídit a manipulovat. Oba případy moderní 
výstavby města ukazují na význam volné-
ho prostoru napojeného na ideu státu či 
funkci občanské společnosti. Středověká 
katedrála symbolizovala světlo a prostor 
a této symbolizaci podřídil opat Suger lo-
giku přestavby opatství Saint Denis v Pa-
říži (1135–1144). Gotickou prostorovost 
kosmu a Boha dnes představuje společně 
sdílená spacialita města, která symbolizuje 
jinak nesdělitelnou blízkost jeho obyvatel.

Pokud se podíváme na města spravova-
ná pod diktátem pudu sebezáchovy a z ní 
vyplývající sociality spojené s privatizací 
veřejného prostoru, pak vidíme přesně 
opačný trend. Viscerální symbolika středu 
trpí moderní nemocí zvanou horror vacui. 
Developerská hrůza z prázdna diktuje, že 
jakékoliv prázdné místo ve městě musí 
nést nějakou funkci nebo přinášet zisk. 
Privatizace prostoru znamená ztrátu mož-
nosti symbolizovat v substanci města to, co 
je všem společné. architekt by měl vědo-
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mě hledat a zakládat volný prostor v růz-
ných částech města, aby obyvatelé dostali 
možnost spontánní a svobodné symboliza-
ce toho, co považují za společnou věc. ne-
zapomeňme, že demokratická symbolizace 
středu moci podle Leforta nemá žádnou 
substanční symboliku (kap. 2.3). na zmi-
zení klasické substanční symboliky dané 
skrze katedrálu a radnici by měla moderní 
urbanistika reagovat tím, že valorizuje on-
tologickou „prostornost“ (Heideggerův 
Ort) města ve všech jejích prostorových 
podobách (Raum). Prostor pro axialitu 
umožní lidem být demokraty, tj. iniciativně 
zakládat různá centra symbolizující občan-
skou středovost. Rozmanitost scénických 
variací symbolizované prázdnotou mocen-
ského středu vytváří pestrou demokratic-
kou scénu města (mise en scène). Občané 
nenuceně formalizují v tomto „prostoru 
nikoho“ své představy o tom, co je nebo 
co má být naše společná věc (mise en for-
me). Současný urbanista by měl bojovat 
o to, aby občané města nepřišli o scénic-
ký prostor, kde se formuje demokratické 
jednání a tím i základní smysl společného 
života (mise en sens). Tyto tři roviny občan-
ské existence nelze technicky manipulovat, 
protože jejich symbolizace vychází z inici-
ativního jednání a svobodné symbolizace. 
Jedině politické jednání a společná komu-
nikace zakládají opravdový svět života (Le-
benswelt). Ten nemá žádnou předem danou 
funkci, protože stále znovu aktualizuje 
nový a nečekaný smysl společného světa. 

Hermeneutika středu hledí skepticky na 
moderní unifikaci prostoru danou v modu 
technické funkčnosti. Boj otců moderní 
architektury (Loos, Gropius, Le corbu-
sier) proti „ornamentu“ či „emocionální-
mu stavu“ jednoznačně straní abstraktně 
pojatému prostoru. Město je definováno 
objektivním souborem funkcí a paramet-
rů. Tím vzniklo současné pojetí urbánního 

„prostoru“, který je definovaný objektivním 
výčtem různých funkcí, třeba i subjektivního 
charakteru jako bydlení. Pak ovšem pro-
stor ztrácí symbolický smysl, protože nese 
pouze objektivní význam. Funkčnost dnes 
reprezentuje industriální racionalita prů-
myslových norem a stavebních technologií. 
Její moc je stejně silná jako vláda sociálna 
v politice. není divu, vždyť oba typy racio-
nality slouží pouhému uchování života. ar-
chitekt, který původně sloužil symbolizaci 
toho, co je člověku vlastní (homo faber), se 
v moderně dané hromaděním majetku stal 
technikem a projektantem. Službou všudy-
přítomnému a všemocnému kapitálu přišel 
architektonický exemplář druhu animal la-
borans (kap. 1.2) o umělecký statut tvůrce 
schopného zakládajících gest po vzoru císa-
ře augusta, nového architekta města říma 
(Res Gestae Divi Augusti). Boj o odstranění 
ornamentu tedy maskuje boj o odstra-
nění symbolické funkce architektury jako 
umění schopného zakládajících činů v řádu 
svobody. Boj klasiků moderní architektury 
proti ornamentu prosadil funkčnost proti 
symbolizaci. Je zajímavé, že po odstranění 
symbolizace ve funkcionalismu se staly „or-
namentem“ celé budovy, viz např. Le cor-
busierovu kapli v Ronchamp nebo bizarnos-
ti v Las Vegas nebo v současné Číně (Ventun 
1977, 163). Proklínaný ornament umožňuje 
jednak spojení umění a techniky a jednak 
zajišťuje možnost symbolické reprezen-
tace světa. Stačí se podívat na Garnierovo 
majestátní schodiště v neobarokní Pařížské 
opeře (1875). Vede diváka vzhůru ke světlu 
scény a tím symbolizuje novou formu trans-
cendence, kterou přináší moderní umění 
výměnou za církevní svět katedrály. Skrze 
nadčasovou hodnotu umění se lidský duch 
vztahuje k věčnosti. Mystika Wagnerova 
divadla jako cíleně realizovaného Gesamts-
-Kunstwerk, poprvé představená v Bayeru-
thu, ukazuje na moderní spojení techné se 
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světem poetické jednoty. Funkcionalismus 
ovšem není černobílý. Programový manifest 
německého architekta Bruno Tauta k mo-
derní architektuře (1918) ukazuje, že i za 
vlády funkcionalismu šlo mnohým tvůrcům 
měst o to, aby přizvali spící a lhostejné ob-
čany k aktivnímu podílu na utváření svého 
domova (Harries 2000, 338). architektura 
angažovaná bojem za občanské hodnoty 
a ideály se přibližuje aristotelově definice 
politiky v Etice Nikomachově jako „nejvyš-
ší architektonické nauce“ (e.n. 1094a27). 
Z hlediska hermeneutiky středu vede od-
povědnost architekta za politický stav obce 
k původní jednotě poíesis, kdy tvoříme smysl 
dějin vzhledem ke společně sdílenému stře-
du světa. 

Horizontalita stavby je podle římského 
stavitele Vitruvia daná tím, že člověk existu-
je vzpřímen a upírá svůj zrak na nebeskou 
oblohu. Rovněž Hegel, nietzsche i Heide-
gger vidí architekturu na straně božského, 
jehož zjevení pro zmíněné myslitele symbo-
lizoval řecký chrám a umění klasické doby. 
Kritérium funkčnosti má být poměřováno 
symbolizací transcendence, a ne naopak. 
Vezmeme-li dnešní Vídeň, v níž koexistuje 
jak Loosova strohost tak Hundertwasse-
rův odpor k přímce, pak musíme do středu 
města zahrnout i skrytý pól domova formo-
vaného intimitou nevědomí a snových ar-
chetypů. Tento „snový obraz domu“ (maison 
onirique) v archetypální podobě podal Gas-
ton Bachelard ve svém pojednání o poetice 
prostoru chápaného skrze dialektiku vněj-
šího a vnitřního. archetyp rodného domu 
v dialektice niternosti tvoří původní „kout 
světa“ a je naším prvním universem (Bache-
lard 1958, 24). niternost a intimita domu 
je orámována temným prostorem sklepa 
a půdy, v němž nechybí knihovna, komody 
se šuplíky, stůl k tvořivé existenci a oheň 
v domácím krbu. V době, kdy Bachelard 
uvažoval o domu jako místu, který umož-

ňuje snít v klidu a má chránit snícího, Le 
corbusier definoval v manifestu „Směrem 
k architektuře“ (Vers une architecture, 1923) 
dům jako „stroj na bydlení“ (machine à ha-
biter). K symbolizaci městského středu pa-
tří i ochrana domova jako archetypu lidské 
intimity: zde nacházíme útočiště před svě-
tem, zde se rodíme a umíráme. Tento skrytý 
pól domova jako ráje srdce odděleného od 
labyrintu světa také patří k viscerální sym-
bolice středu. archetypická symbolizace 
domova tvoří protiváhu ničivé symbolice 
sociálna, která lidem bere domov a brání 
jim zakotvit v univerzu svobodné politické 
praxe. Hermeneutika labyrintického středu 
oceňuje fenomén blízkosti, intimity, geografii 
vzpomínek a kondenzaci smyslu podaného 
slovem i kamenem. Město nabízí prostor 
k bydlení ve smyslu Heideggerova exis-
tenciálu Wohnen, který charakterizuje jak 
lidskou smrtelnost v bezpečí domova, tak 
i občanskou nesmrtelnost získanou v rámci 
polis. Obě formy existenciálně pojatého by-
dlení postupně vytváří specifický genius loci 
vlastní modernímu demokratickému měs-
tu. Francouzský sociolog Bourdieu shrnuje 
v termínu habitus podstatné znaky sociál-
ního prostoru, který se vytváří kolem dvojí 
trajektorie tvořené finančním a kulturním 
kapitálem (Bourdieu 1979, 140–141). Vzhle-
dem k individuální skladbě a k dispozicím 
tohoto dvojího kapitálu každý sociální aktér 
volí vlastní životní strategii, v níž zhodnocuje 
oba dva vklady. existenci dvojího kapitálu by 
měl po svém respektovat i architekt tím, že 
cíleně vytváří habitus města, v němž ekono-
mické zájmy nepřebijí kulturní kapitál a onu 
„nulitní“ možnost občanů žít svobodně, kul-
turně a smysluplně jak ve viscerální intimitě 
domova, tak i v axiální majestátnosti politic-
ky a kulturně utvářeného smyslu světa.
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2. Struktura a funkce 
mĚStSkého centra 
ve StředovĚku

„Zakladatelem měst, stavitelem prvního 
z nich, byl Kain a v jeho stopách šli všichni zlo-
duši, tyrani a nepřátelé Boží. Naopak patriar-
chové a vůbec spravedliví, ti, kdož se bojí Boha, 
žili pod stany, na poušti. Usadit se ve městě 
znamená zvolit svět, a rozkvět měst skuteč-
ně spolu s připoutáním k půdě a s rozvojem 
vlastnictví a smyslu pro vlastnictví podporuje 
novou mentalitu a především volbu činorodé-
ho života.“ (Le Goff 2005, 388).

Středověké město již nemělo agoru 
jako řecká polis, ani fórum starého říma. 
Městský prostor odrážel mentalitu středo-
věkého člověka a jeho světa, symbolizoval 
jejich vzájemné vztahy. empirické a antro-
pomorfní pojetí středověkého města vy-
jadřovalo tělesnost prostoru (Kratochvíl, 
Halík 1993, 26). chápání středu a centra 
nebylo kontinuální a homogenní, protože 
nebylo vázáno na jednotu politicky orga-
nizovaného prostoru jako v antice. nefun-
govalo pouze jedno centrum, ale několik 
různých center rozmístěných po městě. 
Polycentrismus se vázal na různorodá mís-
ta trhů, na sakrální prostor kolem kostelů, 
klášterů, hřbitovů a sakrálních sloupů či 
křížů a byl zřejmý také v pluralitě veřej-
ných prostranství. Od 13. století se cent-
rum posouvá k předměstí, do čtvrtí vzdále-
ných od tržního náměstí, kolem konventů 
žebravých řádů (Le Goff, Schmitt 2008, 
731–732). Člověk středověku byl člově-
kem na cestě, homo viator putující z chaosu 
pozemského světa do věčnosti. christo-
centrická struktura středověkého kosmu 
umístila existenciální střed člověka mimo 
pozemské hodnoty, jež měly znaky trvalé-
ho provizoria. Dynamika života jako cesty 
propojovala vztahy obchodní, církevní i ka-
ždodenního života. 

„Mnohost center vytvořila sítě, v nichž jsou 
jednotlivá centra uzlovými body. Odtud prame-
ní důležitost cest, které je spojují.“ (Le Goff, 
Schmitt 2008, 732).

nový obraz světa způsobil, že středově-
ké město svým uspořádáním nenavazovalo 
na antiku, přestože některá města vznikala 
na starším antickém osídlení. nešlo navá-
zat na předchozí kontinuální vývoj přeru-
šený rozpadem římské říše a stěhováním 
národů. Pouze minimum měst vznikalo na 
místech, která nebyla nikdy dříve obydlena. 
Středověká města pokračovala na místech 
staršího osídlení, např. spojením několika 
vesnic dohromady; nebo se vedle staršího 
sídliště založila nová vesnice. Takto zalo-
žené sídliště se pak označilo jako „nové“. 
Viz pojmenování „nové Město“ v názvech 
měst. Typickým případem byla Praha, v níž 
se původní osídlení nalézalo okolo dneš-
ního Starého Města pražského. Pozdější 
panovníci, zejména Karel IV., posunuli nové 
osídlení směrem do nového Města praž-
ského. Tím vznikl další polymorfní střed 
města, který jen volně navazoval na starší 
sídelní struktury.

Vymezení pojmu města je velice kom-
plikované, ale jeho specifické funkce tvoří 
základní kritérium, jímž se podstatně liší 
od jiných typů osídlení. Kritéria městskosti 
se postupně utvářela v průběhu zakládání 
měst a jejich rozvoje. Hlavní funkce byly ná-
sledující: ekonomická, ochranná, obchodní, 
řemeslnická, společenská, obytná, dopravní, 
náboženská. Dělba práce, směna výrob-
ků a církevní ritus modliteb značily nové 
společenské pořádky. Prostorová hranice 
města se definovala hradbami. 

2.1 vznik mĚSt

V době neolitické revoluce mezi 8. až 
6. tisíciletím před naším letopočtem lidé 
upouštěli od života v putujících loveckých 
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skupinách. Od sběru bylin a lovu se pře-
šlo k usedlému způsobu života, kterému 
dominovalo zemědělství. Potřeba bezpečí 
a ohrany před nepřízní počasí se projevila 
stavěním prvních osad. Ze zemědělských 
osad se stávala trhová střediska, kam se 
soustředila řemeslná výroba, stavěly se bu-
dovy a opevnění. Prototypy prvních měst 
můžeme vysledovat v biblickém Jerichu či 
v tureckém neolitickém osídlení catal Hüy-
ük. Ve městě catal Hüyük se domy zapustily 
do země a neoddělovaly je od sebe ulice. 
Vstup do domů byl ze střech. Obě místa 
již nesou název „města“, protože plnila 
některé funkce, kterými dnes popisujeme 
a charakterizujeme město. Další vývoj měst 
je spojen se vznikem velkých civilizací. První 
mnohatisícové aglomerace vznikaly v druhé 
polovině 5. tisíciletí př. n. l. v Mezopotámii 
a v egyptě. V evropském středomoří byla 
první města Féničanů, k nejvýznamnějším 
patřilo Kartágo a města Mínojské civilizace 
na ostrově Kréta. naprosto nové pořádky 
přineslo řecko, jež překonalo starověká 
města svým stavebním rázem, urbanismem 
a technickým vybavením. Koncept isonomie 
čili rovného přístupu ke tvorbě zákonů vy-
žadoval středový prostor symbolizovaný 
novou architekturou města (viz kapitola 1). 
Obyvatelem polis byl občan, který ve spo-
lečném prostoru agory uplatňoval práva, jež 
mu dával statut občana. Městským centrem 
se tedy stala agora, kde se odehrával život 
obyvatel a rozhodovalo se o polis. V athén-
ské akropoli se spojoval božský a lidský pr-
vek, protože cesta propojila centrum athén 
se svatyní mystérií v eleusis. Posledním dů-
ležitým znakem antického města bylo hra-
dební opevnění. 

„Mělo nejen obrannou funkci a vyjadřovalo 
okrsek města s jeho určitou nadřazeností nad 
ostatním světem. S tím souvisí i samo „měs-
to“ jako archetyp, vyjadřující specifické poslání 
těchto sídel pro lidskou společnost jako obraz 

a zhmotnění kosmické harmonie.“ (Hrůza, 
Zajíc 1995, s. 58). 

antická města předčila původní civili-
zační megapole důrazem na symbolizaci 
demokracie spojenou s nově utvářeným 
městským středem, a tím určila nové smě-
řování evropy. nastupující římská říše na-
vazovala při stavění měst na řecké principy 
urbanismu. římská města však začala ve 3. 
století zažívat úpadek vinou vnitřního roz-
kladu impéria neschopného čelit vnitřnímu 
úpadku a také vojenským nájezdům, ze-
jména latinizovaných germánských kmenů. 
Ruralizaci ekonomiky a společnosti dopl-
nily nájezdy barbarů, které nakonec vedly 
k ekonomickému a mocenskému rozkladu 
velkých římských měst.

Křesťanství sehrálo důležitou roli při 
udržení a obnově římských měst v západ-
ní evropě. V germánských kmenech bylo 
všeobecně rozšířené ariánství. Od roku 
313, kdy Konstantinův edikt povoloval ofi-
ciálně křesťanské vyznání, se církevní ot-
cové usnesli na oficiálních dogmatech a na 
novém společenském uspořádání církve. 
Roku 496 se nechal pokřtít franský král 
chlodovik. Uznáním křesťanství jako ofi-
ciálního náboženství získala Franská říše 
převahu nad ostatními germánskými kme-
ny. Panovník s podporou církve mohl lépe 
uplatňovat svou moc při dobývání nekřes-
ťanských území. církev zase potřebovala 
podporu světské moci, aby mohla misijně 
působit v různých oblastech nekřesťanské 
evropy. Organické provázání světské a cír-
kevní moci provází společenství křesťanů 
po celý středověk, včetně napětí mezi trů-
nem a oltářem v podobě sporů o investitu-
ru na konci 11. století. Biskup vždy přebýval 
v sídelním městě, odkud vycházela christia-
nizace celé velké oblasti. Z hlediska čes-
kých zemí byla důležitá diecézní města Pa-
sov (římské Batavis), řezno (Castra Regina) 
a Salzburg (Juvavum). Světská a duchovní 
moc se vzájemně potřebovala, proto bylo 
na růst měst navázáno i feudální panství.
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2.2 proStorovoSt 
ve StředovĚku

Ptáme-li se, jak vnímal člověk středověku 
prostor, měli bychom si uvědomit svázanost 
jeho života s náboženstvím. Místo politické-
ho vymezování se vůči středu vnímal jako 
podstatnější vertikální směrovost určenou 
příslovci „nahoru“ a „dolů“. Příkladem teh-
dejší spaciality může být Dantova Božská 
komedie (1307–1321) a její složité uspořá-
dání jednotlivých kosmických sfér. nahoře 
bylo nebe a Bůh, dole pod zemí se nachá-
zelo peklo s ďáblem. Při modlení a společ-
ných bohoslužbách směřovalo bytí člověka 
pomocí modlitby směrem nahoru. Střed byl 
spíše geometrickým pojmem, jehož proje-
vy lze vysledovat v kartografii. V kruhových 
mapách se do středu umísťoval Jeruzalém, 
okolo byla evropa, asie a afrika se Středo-
zemním mořem. celou pevninu pak obklo-
poval oceán, jehož vody sahaly až do pod-
zemních základů světa. Středověk chápal 
prostor jako místo bez přesných hranic. Je 
diskontinuitní a heterogenní.

„Střed není bodem, ale více či méně rozleh-
lým místem, vzhledem k němuž se definují pe-
riferie a decentrace. Obecně vzato, středověk 
nedával prostoru řád s pomocí bodů a linií, ale 
vnímal jej jako místa, zóny, území bez přes-
ných hranic.“ (Le Goff, Schmitt 2008, 730). 

Mnohost center se projevila vznikem 
míst zasvěcených duchovním hodnotám: 
kostely a kláštery s ostatky svatých, vý-
značné hrady, vesnice a farnosti. Každá 
z těchto lokalit byla vlastním symbolickým 
středem v oblasti své vlastní působnosti. 
například hrad symbolizoval rodové cen-
trum, klášter byl zasvěcen určitému světci 
a uschovával jeho ostatky apod. Pro evropu 
existovala dvě důležitá symbolická centra, 
řím a Jeruzalém. řím byl chápán jako měs-
to uchovávající hroby dvou nejdůležitějších 
apoštolů, Petra a Pavla. Tím se stal i sídlem 

Petrova nástupce a později i místem ko-
runovace středověkých císařů. Jeruzalém 
symbolizoval město Kristovo, imaginární 
budoucí centrum křesťanů, které sjednotí 
celý kosmos po ukončení času. Symbolic-
ké středové postavení Jeruzaléma v rámci 
obnoveného kosmu popisuje novozákonní 
kniha Zjevení svatého Jana. 

na počátku středověku se oproti antice 
změnilo chápání času. Lineární čas ome-
zený stvořením světa a jeho konečným 
vykoupením vystřídal cyklickou časovost 
mytických civilizací. eschatologie nově 
chápaného času pokračuje do věčnosti, 
má začátek a konec. Spása, kterou lidem 
zaručilo ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista, ponechala prostor pro dokonče-
ní očistného a posvěcujícího procesu ze 
strany církve: „Misionářské poslání církve, 
kázání evangelia, dává času mezi vzkříšením 
a návratem Krista smysl v dějinách spásy.“ 
(Le Goff 2005, 49). Středová funkce se tím 
vztáhla i k eschatologicky vnímanému času, 
a to zcela novým způsobem, který předtím 
neexistoval. narození Ježíše Krista proto 
tvoří nový časový střed kosmického cyklu, 
který se dělí na dobu „před“ a „po“ za-
hájení posledního dějství spásy (mysterium 
salutis). Jistotu spásy ale člověk musel po-
tvrdit svým autentickým a mravním počí-
náním v tomto světě a tím se připravit pro 
definitivní příchod Božího království. Přes-
to byl čas vnímán dál i v přirozeném rytmu 
života jako čtvero ročních období v soula-
du s přírodou (tempus). Oba časové rytmy 
se vzájemně doplňovaly: život člověka byl 
veden modlitbami, chodem přírody a zcela 
oddán Bohu. 

Křesťanství se šířilo nejdříve ve městech 
a později na venkově. Rozdělení církevní 
moci na správní oblasti mezi biskupy vedlo 
ke vzniku biskupských měst. V oblastech 
vzdálených od správních center působily 
mnišské řády. Symboly církevní moci ve 
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městech byly kostely, katedrály a kláštery. 
V okolí katedrál a kostelů se potkávali lidé 
nejenom při bohoslužbách. Dnes se nám 
může zdát zvláštní tehdy běžný kult hřbi-
tovů a celková kultura spojená s uctíváním 
mrtvých. Oproti antice se významní mrtví 
nepohřbívali za hradbami měst, ale přímo 
v centru města, to jest v okolí kostelů nebo 
přímo uvnitř sakrálního prostoru. Smrt ne-
byla událost, která by byla děsivá či odsu-
nutá do pozadí ze života lidí, naopak byla 
vnímána jako přechod na onen svět, který 
znamená nebeskou blaženost. Tento zvyk 
však trval pouze do 14. století, kdy se smrt 
stala společensky neoblíbenou a příliš dě-
sivou k oslavování. 

Život nasměrovaný k Bohu narušili kup-
ci, kteří poklidnost času modliteb a roz-
jímání v klášterech proměnili na manipu-
lovatelnou jednotku zhodnocující aktivitu, 
zisk a zboží. Kupec působil v hanzovních 
a jiných obchodních městech, cestoval 
mezi čtyřmi městskými trhy (12. stol.) ve 
francouzském hrabství champagne (foires 
de Champagne), pak mezi Bruggami a stře-
dozemními centry obchodu jako Benátky 
a Janov. Kalkuloval s časem i s penězi, smě-
ňoval výrobky a zvyšoval své bohatství. Měl 
mnohem více peněz, než potřeboval, a tak 
je mohl i půjčovat na úrok. Z doposud ne-
předvídatelného času se stal čas měřitelný 
a předvídatelný. Zracionalizovaný čas s se-
bou přinesl první hodiny, kterými se vymě-
řoval čas pracujícím řemeslníkům. Místo 
času modlitby určovaného zvonem kated-
rály se ve městech od 14. století postupně 
zavedl i světský čas práce symbolizovaný 
orlojem na věži radnice. Kupcův čas byl va-
riabilní, tvárný, mohl být plánován. Kupec 
byl zároveň věřícím křesťanem, který se 
pohyboval mezi dvěma prostory: „Jako lid-
ská bytost si uvědomuje, že čas, jenž jej unáší 
k Bohu a věčnosti, se také dá zastavit, zbrzdit 
či zrychlit. Je to čas hříchu a milosti.“ (Le Goff 

2005, 55). Věčný čas se tak začínal dělit 
a „prodávat“. Započal se tak proces, kte-
rý vyvrcholí v renesančním člověku, jenž 
se stane individuem jdoucím bez omezení 
světem.

Prostor nebyl pro středověkého člověka 
neutrálním kontinuem, ale byl chápán jako 
součást krajinného reliéfu. Danost terénu 
musela být respektována. Utváření města 
se proto odvíjelo od stávající sítě stezek, 
obchodních cest a vodních toků. Středo-
věké město proměňovalo přírodní krajinu 
v kultivovanou, což se odráží i lexikálně 
ve slově kultura pocházejícím z latinské-
ho „colere“. Místo osídlení muselo nabí-
zet bezpečí, vhodnou pozici pro směnu 
s ostatními městy, úrodnou půdu, blízkost 
vody, výhodnou terénní polohu, vhodnou 
nadmořskou výšku a blízkost zemské cel-
nice. Město nemohlo existovat bez vody, 
protože stabilní a vydatný zdroj vody byl 
naprosto zásadní pro přežití jeho obyvatel. 
Voda znamenala obživu a energii ponejvíce 
pro právovárečné domy. Mnozí řemeslníci 
bez kašen a studen nemohli vykonávat své 
řemeslo. Dřevěná města často podléha-
la požáru a k jeho uhašení bylo nezbytně 
potřeba vody. Ve městě nebo na vesnici se 
proto musela nacházet říčka nebo alespoň 
pramen vody, na jehož místě se vybudo-
vala studna. Před zavedením vodovodů si 
lidé chodili pro vodu do kašen a studní 
a při té příležitosti si předávali důležité in-
formace. Kašny stály na náměstí v centru 
města a plnily významnou středovou funkci 
(Hoffmann 2009, 122–128). Zemědělci po-
třebovali napojit dobytek a zalít úrodu na 
polích. Jakmile se začaly stavět vodní mlýny 
na zpracování obilnin nebo hamry na roz-
tloukání narubané rudy, bylo zapotřebí sil-
ného proudu vody směřované přes náhon 
na mlýnské kolo. 

Od poloviny 12. stol. do 13. století pro-
běhly v evropě největší vlny kolonizace 
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krajiny. Lidé migrovali do málo zalidněných 
oblastí a zakládali nová sídliště. Přišli do 
zalesněné pralesní krajiny, kterou potře-
bovali žďářením zkultivovat (odtud jména 
„Žďár“ a jejich modifikace) a získat více 
ploch k obdělávání půdy. Využívaný les 
v okolí nově vzniklých sídlišť tvořil přiro-
zenou hradbu jejich světa. chránil lidi před 
neznámem a před nepřátelskými bytost-
mi, které obývaly podle tehdejšího mínění 
divoký prales. Les nabýval strategického 
významu při kolonizaci, protože na stavby 
bylo potřeba dřeva jako stavebního mate-
riálu, k řemeslným pracím (horníci, kováři, 
tesaři) a na otop v domácnostech (Hoff-
mann 2009, 111–114). Lesy dříve tvořily 
většinu krajiny ve střední, severní a západ-
ní evropě, ale začalo jich rapidně ubývat 
vlivem rozšiřování vesnic a měst.

2.3 ideáL mĚSta 

V očekávání druhého příchodu Krista 
byl Jeruzalém vzorem a ideálem nebeského 
města, což najdeme již ve starozákonních 
zjeveních proroka ezechiela. V novozákon-
ním Janově zjevení je předložena eschatolo-
gická vize nového Jeruzaléma vybudované-
ho podle nebeského vzoru harmonie a řádu.

„Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou 
a vysokou horu a ukázal mi svaté město Je-
ruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářící 
Boží slávou; jeho jas jako nejdražší drahokam 
a jako průzračný křišťál. Město mělo mohut-
né a vysoké hradby, dvanáct bran střežených 
dvanácti anděly a na branách napsaná jména 
dvanácti pokolení synů Izraele. Tři brány byly 
na východ, tři brány na sever, tři brány na jih 
a tři brány na západ. A hradby města byly 
postaveny na dvanácti základních kamenech 
a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů 
Beránkových. Ten, který se mnou mluvil, měl 
zlatou míru, aby změřil město i jeho brány 
a hradby. Město je vystaveno do čtverce: jeho 

délka je stejná jako šířka. Změřil to město, 
a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka 
i výška jsou stejné.“ (Zjevení 21, 10–16). 

Pozemský Jeruzalém z tohoto eschato-
logického důvodu přitahoval věřící z celé 
evropy. Mohli se projít po místech půso-
bení Ježíše Krista, kde kázal, konal zázra-
ky, byl ukřižován a pohřben. Posvátnost 
Jeruzaléma zvala poutníky k výpravě. Vize 
budoucího Jeruzaléma byla často zobra-
zována středověkou kulturou v kresbách 
a výšivkách např. v Kodexu Gigas (Le Goff, 
Schmitt 2008, 731–732). Podle novozákon-
ní vize nebeského Jeruzaléma se sice sta-
věly katedrály, aby jej symbolizovaly svou 
harmonií a nádherou, ale nikoliv skutečné 
urbánní celky. 

Pro raný středověk neexistovala žádná 
jednotná praktická příručka, jak postavit 
město. antičtí stavitelé měst nemohli pře-
dat středověku své zkušenosti a dochova-
né spisy nebyly dostupné. Vitruviův klíčový 
spis o architektuře a zakládání měst (De 
architectura libri decem) psaný v římě v 1. 
stol. př. n l. se dostal do pozdně středově-
ké evropy až s araby. Středověkému městu 
dával ideu a plán výstavby lokátor, kterého 
tímto úkolem pověřil panovník, vrchnost 
nebo církev. V Čechách známe například 
lokátora jménem Hirš či eberhard, který 
založil České Budějovice. Lokátor musel 
disponovat finanční částkou nutnou k in-
vesticím a musel mít připravené kolonis-
ty, kteří dané místo osídlili, aby nezůstalo 
pusté (Hoffmann 2009, 54–55). Město 
potřebovalo být tam, kde byly nejlepší 
hospodářské a přírodní podmínky. Zalo-
žená města vznikala zcela spontánně, bez 
předchozích plánů. Půdorys se musel vy-
rovnávat s přírodními podmínkami lokality, 
a proto zvolený terén musel být co nejpří-
hodnější pro daný typ osídlení a řemesel. 
Preferovala se místa s dobrou orientací, 
přístupem k vodě bez hrozby záplav.
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Jiným typem města byla tzv. „horní měs-
ta“ jako Jihlava, Kutná Hora nebo pozdě-
ji i nové Město pod Smrkem (Bergstatt). 
Jejich založení předcházel nález drahých 
kovů a vzácných kamenů, které se v dané 
lokalitě začaly těžit. I přes nepříznivé pří-
rodní danosti vznikala horní města na mís-
tech v horách a nepřístupných kopcích. 
Obecně se usazovali ve městech nejvíce 
řemeslníci, kteří zde mohli snadno vyrábět 
a také prodávat své produkty na trzích. 
Život ve městech jim navíc zaručoval svo-
bodnější vykonávání jejich povolání než na 
vesnici. Z uvedených charakteristik plyne, 
že středověká města se svým uspořádáním 
snažila naplnit účelové podmínky obyvatel 
a majitelů. Specifickým druhem zakládání 
měst bylo tzv. „zähringské“. V severozá-
padním Švýcarsku takto zakládala města 
zähringenská hrabata v letech 1122–1218. 
Hrabata si na svém území založila dvanáct 
měst, např. curych a Bern. Jejich společ-
ným rysem bylo založení při obchodní ces-
tě, kdy hlavním centrem města byla široká 
obchodní ulice. Město curych dodnes po-
strádá velké historické náměstí. Tržní ná-
městí nahradila cesta. U takto založených 
měst se využilo dispozic terénu, města 
leží v údolí obklopeném vysokými horami 
(Hrůza, Zajíc 1995, 95).

Těžištěm městského života a jedním 
z center bylo tržiště na náměstí, které 
vzniklo na nejdůležitějším místě ve městě. 
na náměstích se stavěly radnice a kostely. 
Tržní náměstí často vzniklo rozšířením ces-
ty či křižovatky. nově založená města měla 
pravidelný tvar, což u spontánně rostlých 
měst nebylo zpravidla proveditelné. Znalec 
českého středověkého města přirovnává 
tržní náměstí k srdci, ze kterého vedou 
tepny ulice, celé pak náměstí tvoří jeviště 
(Hoffmann 2009, 158). nejdůležitějšími ve-
řejnými budovami, které nesměly ve měs-
tech chybět, byly kostely se hřbitovem, rad-

nice, kláštery, špitály, školy, městské domy. 
Úzké ulice fungovaly jak pro dopravu, tak 
i jako spojnice mezi náměstím a ostatními 
částmi města. Kostely a katedrály se umís-
ťovaly na snadno lokalizovatelná místa na 
návrších, aby byly dobře viditelné. Kostely 
s náměstími tvořily nejstarší jádra měst. 
Od náměstí se dělilo území na stavební po-
zemky. Plánování komplexů budov a volba 
lokalit si vyžadovala formální stavební řád. 
Z českého prostředí známe nejstarší sta-
vební řád z doby Přemysla Otakara, který 
se využil při výstavbě Jihlavy v roce 1270. 

2.4 typy mĚSt

V Českých zemích převažovaly dva typy 
měst, královské a poddanské. Královská 
města měla největší počet městských pri-
vilegií, podporovala královskou moc a jako 
opěrný bod krále byla pod jeho přímým 
dohledem. Taková města měla více oby-
vatel než menší poddanská města a z ar-
chitektonického hlediska v nich najdeme 
výstavnější a prestižnější budovy. na vy-
soké úrovni se v nich rozvinul obchod 
a řemesla. V primárním zájmu královských 
měst bylo zachovávání míru v zemi, aby 
neztratila vysoké postavení mezi ostatní-
mi městy. nechtěla se přiřadit ke městům 
poddanským, která nabízela méně svobod 
(Hoffmann 2009, 443). Poddanská města 
spadala do správy šlechty, církevní insti-
tuce či královské komory. Osoba, která 
město spravovala, rozhodovala o zvelebení 
města, jeho povznesení a také o získání po-
třebných privilegií k provozování výnosné 
činnosti (pivovar, ražení mincí, výběr cla, 
konání trhů apod.). Vlastník panství, ke kte-
rému poddanské město patřilo, byl jedním 
z největších donátorů staveb, určoval míru 
svobod měšťanů a řemeslníků.

„Při nastěhování do města skládal měšťan 
vrchnosti slib věrnosti, k vystěhování musel mít 
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písemný souhlas zvaný výhost. I některé další 
rysy postavení obyvatele poddanského měs-
ta jej přibližovaly venkovskému poddanému, 
neboť vrchnost udělovala například i souhlas 
ke svatbám.“ (Hoffmann 2009, 448).

Oba typy měst měly společnou struk-
turu budov, uliční sítě, centrem obou bylo 
náměstí, i když samozřejmě v jiném archi-
tektonickém provedení. Poddanská města 
měla převážně dřevěnou zástavbu a neod-
povídala tak nejnovějším trendům stavitel-
ství. Lidé se scházeli a shromažďovali na 
náměstí, které se nazývalo rynk. Směrem 
od náměstí vyrůstala zástavba měšťan-
ských a řemeslnických domků. náměstí 
bylo sociálním, politickým a hospodářským 
centrem města. V jeho středu byl pranýř, 
kašna, radnice a rychta. Domy významných 
a bohatých měšťanů byly obráceny průče-
lím do náměstí. Ráz ulic určovala řemesla, 
jež se v dané ulici uskutečňovala. Pokud 
ulice sloužila i jako dopravní cesta, muse-
la být širší, aby jí mohly projíždět povozy. 
(Hoffmann 2009, 146–168).

České země postrádaly hanzovní města. 
Hanza obchodních měst vyrostla ze spol-
ku kupců, kteří si chtěli zajistit ochranu 
při cestování mezi obchodními středisky 
v zahraničí. Dálkový obchod byl ohrožován 
lupiči a piráty, nezbytnou součástí karavan 
se tak stával ozbrojený doprovod. cesto-
vání také znesnadňovalo zařizování listin 
pro průchod územími mimo domovskou 
zemi. Roku 1283 se spojil do obchodní 
unie Kolín nad Rýnem, Rostock a Lübeck, 
postupně se připojovala další města z ob-
lastí Baltského moře. Pobřeží Baltského 
moře bylo závislé na dovozu obilí (žitná 
a obilná mouka, ječmen na výrobu sladu). 
Z východu se dovážely kožešiny, dřevo, de-
het, smola, vosk, len. Ze západu se vyvážely 
flanderská sukna na východ (Zimák 2002, 
37–56). Hanza zprostředkovávala obcho-
dování v severní evropě na ose „anglie-

-Rusko“, kam dovážela výrobky z jižní i vý-
chodní evropy a z Orientu. Původní spolek 
severoněmeckých měst se transformoval 
do společenství „Steden van der Dude-
schen Hanse“. Města německé hanzy měla 
v jednotlivých přístavech a obchodních 
střediscích „kontory“ a “faktorie“, které 
zastupovaly zájmy hanzovních obchodníků. 
Kontory mezi městy Bruggy – Londýn – 
novgorod můžeme přirovnat k obchodní 
společnosti, která je právnickou osobou. 
Kontory řídila rada starších, jež zastupo-
vala v právních a diplomatických záležitos-
tech hanzovní obchodníky. Ve většině měst 
měla hanza pro tyto účely svůj dům s po-
kladnou a pečetidlem. Hanzovní kontor 
Bruggy se nechtěl podřizovat nařízením 
hanzovních měst, proto neustále měnil ob-
chodní podmínky a zvyšoval poplatky (Zi-
mák 2002, 51–50). „Hanzovní sněm“ pře-
stěhoval kontor z Brugg do holandského 
Dordrechtu (1358) a rozhodl o blokádě 
Flander. Hanzovní lodě nesměly převážet 
a ani nakupovat vlámské zboží. Blokádu 
po dvou letech ukončily smířlivější Bruggy, 
které ustoupily hanze. Zajímavé je svědec-
tví Václava Šaška z Bířkova, který navštívil 
s výpravou Lva z Rožmitálu a z Blatné toto 
známé obchodní město a hanzovní kontor. 

 „Z Gentu jsme se dostali do Brugg ve Flan-
drech. Cesta je tam osm mil dlouhá a celá mo-
čálovitá a písčitá až k samým hradbám. Také 
toto město jest rozlehlé, krásné a bohaté vše-
likým zbožím. Jest k němu totiž po souši i po 
moři otevřen přístup ze všech zemí křesťan-
ského světa. Kupci tam mají velikánské vlastní 
domy a v nich mnoho klenutých světnic. Domy 
jsou postaveny u přímořských močálů, které se 
městem rozlévají až k nim. Jsou totiž v tomto 
městě mnohé vody, překlenuté asi pěti sty pět-
advaceti mosty, jak jsem se doslechl, protože 
já sám jsem je nepočítal.“ (Šašek z Bířkova 
1951, 39).
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Flanderské město Bruggy bylo evrop-
skou tržnicí a důležitou spojnicí mezi jed-
notlivými obchodními středisky. největší-
ho rozmachu zažívalo společenství hanzy 
ve 14. století. Města byla natolik silná, že 
získávala výsadní postavení na poli politic-
kém a vojenském, jelikož disponovala vlast-
ní vojenskou silou. 

2.5 kLáštery

O středověkém klášteře můžeme hovořit 
jako o městě ve městě, společenství kleriků 
žilo odděleně od veřejného dění. Kláštery 
představovaly nový typ společenství pro 
křesťanskou společnost. Život v prvních zá-
padních klášterech se řídil řeholí Benedikta 
z nursie (540).  Mniši měli zavedený ritus, jenž 
se odvíjel od vykonávání bohoslužeb a zá-
kladní liturgie. Při stavbě kláštera se vychá-
zelo z ideální představy Šalamounova chrá-
mu, který popisuje První Kniha Královská.

„Svůj dům stavěl Šalomoun třináct let, než 
jej zcela dokončil. Vystavěl dům Libanónského 
lesa, dlouhý sto loket, široký padesát loket a vy-
soký třicet loket, na čtyřech řadách cedrových 
sloupů; na sloupech byly cedrové trámy. Byl 
přikryt cedrovým dřevem spočívajícím na nos-
nících, které byly na sloupech. Těch bylo čtyřicet 
pět, po patnácti v jedné řadě. A dal udělat tři 
řady okenních ostění, takže třikrát bylo okno 
proti oknu. Všechny vchody s veřejemi měly 
obdélníková ostění a třikrát bylo okno proti 
oknu.“ (1. Kniha Královská 7,1–5)

Každé klášterní společenství mělo kláš-
ter s křížovou chodbou, kapitulní síň, dor-
mitář, ošetřovnu nemocných a refektář. Od 
mnicha cassiodora (6. stol.) se začaly ucho-
vávat antické spisy a knihovna se skripto-
riem se stala přirozenou součástí kláštera. 
Z místa, kde se klerici usadili, se christiani-
zovalo okolí. Kláštery s sebou přinesly no-
vátorství v mnoha ohledech. nové postupy 
v manuální a polní práci, základy vzdělanos-

ti, nové prvky v architektuře při stavění 
katedrál a kostelů. Ve 13. století se zrodil 
nový druh mnišství vázaného na městský 
život a na jeho rytmus (Le Goff, Schmitt 
2002, 400–402). Františkáni a dominikáni 
nazvaní podle svých zakladatelů, potulných 
kazatelů a misionářů, dostali papežská privi-
legia, která vedla ke vzniku žebravých řádů. 
Obě řehole měly rozdílný přístup k liturgii. 
Svatý Dominik byl vzdělaný klerik, kterého 
ovlivnilo vyslání do katarských oblastí Lan-
guedocku. naopak svatý František byl laik 
cele oddaný chudobě a lásce k bližnímu. 
Žebravé řády si vybraly největší městské 
centrum v dané oblasti, zde vybudovaly 
klášter a postupně obsazovaly další důležitá 
místa v regionu. Konventy žebravých řádů 
se nacházely ve městech, kde se postupně 
stávaly součástí městské výstavby a svými 
vzdělávacími aktivitami působily od začátku 
14. století i na laickou společnost.

2.6 Shrnutí

Život člověka ve středověku se odehrá-
val ve třech provázaných časech. Středový 
čas spásy před a po Kristu žitý v klášte-
rech byl doplněn přirozeným rytmem pol-
ních a řemeslných prací, který od konce 12. 
století doplnil sekulární čas hodin a kupec-
ké kalkulace. Život společnosti je postup-
ně řízen hodinami a nikoliv přirozeným 
rytmem východu a západu slunce. Časem 
se začíná měřit míra práce, kterou odvádě-
jí řemeslníci, zemědělci nebo kupci. I vztah 
k prostoru prošel ve středověku změnou. 
chceme-li interpretovat středověké měs-
to v jeho původním významu, pak jej musí-
me brát v rámci vědění dané doby, protože 
ta se odráží ve stavbě města. někteří auto-
ři proto navrhují, aby se středověké město 
vykládalo jako určitá forma znakovosti.

 „Interpretujeme-li tedy město a urbánní for-
my jakožto znaky, odhalíme nejen praktické, 
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ekonomické, sociální, právní základy dané doby, 
ale spolu s tím i její celkový duchovní obzor, její 
dobové porozumění tomu, co je smysl lidské 
existence a smysl lidského světa.“ (Kratochvíl, 
Halík 1993, 96) 

Ve městech neexistovalo pouze jedno 
centrum, které by dominovalo celému 
společenství jako v době antiky. Polycent-
rismus města se musí chápat podle funkcí, 
jež jednotlivé části města zastávaly. cent-
ry tak byly kostely, tržní náměstí, kláštery, 
kašny a vůbec každá lokalita nabytá urči-
tou symbolickou nebo užitnou hodnotou. 
Město se pojímalo v symbolickém řádu 
jako imago mundi (obraz světa) a bylo 
mikrokosmem, tj. uspořádaným světem 
řádu, který byl opakem chaosu. Křesťan-
ské město navíc uplatňovalo urbanisticky 
ve svých ulicích symbol kříže jako ochranu 
města s pomocí Ježíše Krista visícího na 
kříži (Kratochvíl, Halík 1993). Sepjetí du-
chovní symbolizace a praktických potřeb 
vyjádřených v jednotném christologickém 
řádu kosmu vytvořilo úchvatnou strukturu 
středověkých měst, která dnes tvoří jedno 
z největších bohatství islámské, byzantsko-
-pravoslavné i křesťanské evropy.
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3. Liberec na Starých 
mapách

Kartografie jako vědní disciplína se za-
bývá v dílčím oboru zvaném „dějiny kar-
tografie“ vývojem kartografických metod 
a technik, měřících metod a reprodukčních 
technologií. Dějiny kartografie pomáhají 
dalším disciplínám. Vzhledem k projektu 
Migrace a transformace center v Liberci 
se jedná o historii, urbanismus, historickou 
geografii a historický GIS (geografický in-
formační systém). Dějiny kartografie stu-
dují staré mapy nejen pro jejich estetickou 
a historickou stránku, ale i pro jejich obsah, 
který je zdrojem dat a informací o vývoji 
sídelní a krajinné struktury studovaného 
území. Připusťme, že mapa je „odrazem 
skutečnosti v lidském vědomí, vyjádřeným 
v grafické podobě“ (Semotanová 2001, 9). 
Pak lze staré mapy studovat jako důleži-
tý zdroj informací o území v době jejich 
vzniku včetně významu, který autor mapy 
přisuzoval vybraným prvkům v krajině. 
Zvláště u nejstarších mapových obrazů 
platí, že jsou zobrazeny ty krajinné prvky, 
sídelní a komunikační struktury, které byly 
v době vzniku mapy významné a zazname-
nání hodné. Mnohé informace získali autoři 
starých map přímo od cestovatelů, proto 
zaznamenávali i charakteristické jevy kraji-
ny důležité pro orientaci v terénu.

Podle dosavadních poznatků se Liberec 
objevuje poprvé na mapě Johanna crigin-
gera z roku 1568 pod německým názvem 
Reichenberg, v případě crigingerovy mapy 
„Reichenperg“. V dalším období se objevuje 
již pravidelně na všech nám známých ma-
pách zobrazujících samostatné české země 
(viz kap. 3.2). Společným znakem pro tyto 
mapy je ale malá podrobnost a vysoká ne-
přesnost daná nedokonalými metodami 
sestavování mapy. Z tohoto pohledu jsou 
staré mapy až do poloviny 18. století jen 

omezeným zdrojem informací pro studium 
Liberecka. Pomyslným vrcholem tohoto 
období je Müllerova mapa Čech z roku 
1720. Významným posunem v kartografic-
ké tvorbě je zavedení mapování s využitím 
trigonometrické sítě, které v rakouské 
monarchii nahradilo do té doby používané 
mapování odhadem, tj. terénním průzku-
mem. Trigonometrická síť se poprvé po-
užila během mapování stabilního katastru 
a tzv. Druhého vojenského (Františkova) 
mapování (Boguszak, císař, 1961). Geode-
tické práce byly v habsburské monarchii 
sice zahájeny v letech 1806–1808 a 1810–
1811 (Semotanová, 2001), ale pro účely 
pozemkového katastru byla již o deset let 
později v letech 1821–1842 založena nová 
trigonometrická katastrální síť. Mapy dru-
hého vojenského mapování jsou odvozeny 
z map stabilního katastru zjednodušením 
jejich obsahu do měřítka 1:28.800. Pro 
studium regionu získáváme v podobě map 
stabilního katastru a vojenského mapování 
poprvé velice přesný a obsahově podrob-
ný zákres dobové situace (viz kap. 3.3).

Podrobné a přesné zmapování katastrů 
obcí dalo rovněž podklad mapám měst. 
Již patnáct let po mapování stabilního ka-
tastru vychází v Liberci první tištěný plán 
města (1858). následuje poměrně četné 
vydávání plánů Liberce, které nám dovolují 
vytvořit si představu o stavebním vývoji, ale 
rovněž o slučování obcí a o regulaci vod-
ních toků. Od 30. let 20. století lze studovat 
prostorové uspořádání Liberce a okolí na 
leteckých fotografiích, které jsou v  době 
dynamického vývoje města v poslední tře-
tině 20. století a v současnosti nejlepším 
zdrojem informací umožňujícím zachycení 
rychlých změn. Historické ortofoto zachy-
cující území z let 1937 a 1953–1954 je ulo-
ženo v archivu VGHMÚř Dobruška.
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3.1 Střední evropa a čeSké 
zemĚ na Starých mapách 
do počátku 16. StoLetí

Zobrazení střední evropy na středově-
kých mapách se omezuje na hlavní terén-
ní prvky, významná sídla a obchodní cesty. 
České země jsou dobře patrné díky věnci 
pohraničních pohoří obepínajících českou 
kotlinu. až do 14. století je místopis Čech 
omezen na hlavní město Prahu a několik 
málo dalších vybraných měst a řek. Během 
14.–15. století vznikají na významných ev-
ropských univerzitách a ve velkých klášte-
rech podrobnější mapy, které se nám do 
dnešní doby dochovaly jen v podobě tex-
tových návodů k jejich sestavení. Pravdě-
podobně z roku 1422 pocházejí souřadni-
cové tabulky, jejichž grafickou rekonstrukcí 
získáváme obraz Čech počátku 15. století 
(Kuchař, 1959). Liberec v něm chybí vzhle-
dem k pozdější době založení, významnými 
sídly jsou naopak označeny Žitava, Jablon-
né v Podještědí, Česká Lípa, Bělá pod Bez-
dězem, Trutnov, Dvůr Králové. Zakreslová-
na byla řeka Labe.

Tvorba map byla doprovázena sbíráním 
zkušeností a informací od poutníků a ob-
chodníků, kteří si výrazného tvaru české 
kotliny všímali. Díky němu jsou Čechy na 
mapách evropy jasně vymezeny. Ze sídel 
bývá ale uváděna pouze Praha a dále na 
sever nejčastěji Litoměřice a Žitava. Pří-
kladem může být mapa edharda etzlauba 
vydaná v roce 1500 (Obr. 3.1) pod názvem 
Rom Weg. Vydaná byla pravděpodobně 
jako první tištěná mapa, jejím účelem byla 
cestovní pomůcka poutníkům putujícím 
do říma (Harwood, 2006). Mapa zobra-
zuje mnoho prostorových informací: více 
než 800 evropských měst, významné cesty 
a pohoří. Mapa je orientována horní hra-
nou k jihu.

Mapy tohoto období jsou značně nepřes-
né, k odměření vzdáleností slouží značky 
na cestách, sídla jsou často nesprávně za-
kreslena. nejdůležitějším sídlem v blízkosti 
dnešního Liberce je zakreslována Žitava 
(Zitta).

Obr. 3.1: Výřez z mapy Rom Weg od edharda etzlauba (1500)
Zdroj: etzLaub, 2009.
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3.2 první mapy čeSkých zemí 
(1518–1750)

První známou a dochovanou mapou 
samostatně zobrazující Čechy je mapa 
Mikuláše Klaudyána datovaná na jejím tis-
ku rokem 1518. Mapu nechal tento mla-
doboleslavský lékař a zakladatel tiskárny 
Jednoty bratrské vyrobit tiskem z dřevěné 
desky v norimberku při jedné ze svých 
návštěv tohoto města. Sama mapa zabírá 
na rozměrném vyobrazení pouze jednu 
třetinu dolní části o rozměrech 46 x 55 
cm (Kuchař, 1959). Její měřítko je přibliž-
ně 1:685.000 (Samotanová, 2001). Mapa se 
zachovala v jediném kolorovaném výtis-
ku uchovávaném v litoměřické biskupské 
knihovně. Její obsah sestává ze zákresu 
sídel, hradů, tvrzí, zámků a klášterů a do-
plněna je o obchodní cesty (Obr. 3.2). Hor-
stvo je zakresleno symbolicky olistěnými 
kmeny stromů, až na jedinou výjimku – 

Krkonoše – nejsou pohoří pojmenována. 
Jizerské hory jsou ale dobře rozpozna-
telné svým charakteristickým výběžkem 
oddělujícím Frýdlantsko od vnitrozemí. 
Mapa je stejně jako již zmíněná etzlaubova 
mapa orientována k jihu, její obsah je psán 
česky. Pro studium regionu Liberecka jsou 
nejdůležitější zakreslené obchodní cesty 
(od jihu z nymburka přes Turnov do Vy-
sokého a na západě od Mělníka přes Úštěk 
a Českou Lípu do Děčína) a skutečnost, že 
Liberec na této mapě počátku 16. století 
ještě zakreslen není. následující obrázek 
zachycuje rekonstrukci Klaudyánovy mapy 
z roku 1518 ve správném polohopisu. 

Legenda rozlišuje města na pod obojí 
a katolická, královská a panská, dále jsou 
zakreslena městečka, hrady, tvrze, zámky 
a kláštery. autorem v pořadí druhé tištěné 
mapy Čech a první, která zakreslila Liberec 
pod zkomoleným německým pojmenová-
ním Reichenperg, je Johannes criginger, pro-

Obr. 3.2: Místopis Klaudyánovy mapy z roku 1518
Zdroj: zpracováno autorem, 2011.
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testantský duchovní z Jáchymova. Jeho mapy 
se zachovaly v neúplné podobě v salzburské 
a pražské strahovské knihovně. Jejich kom-
binací lze ale zrekonstruovat úplný obraz 
mapy. Obraz Krkonoš a Jizerských hor není 
správně zakreslen, Lužické hory a Ještědský 
hřbet zcela chybí (Kuchař, 1959). 

na třetí mapě Čech od Pavla aretina 
z roku 1619 jsou sice přesněji zakresleny 
Jizerské hory i s Libercem (označeným jako 
Reichenheig, teprve v pozdějších vydáních 
pod správným názvem Reichenberg), vod-
ní toky jsou ale ve srovnání s crigingero-
vou mapou ještě více zkresleny. Především 
Ploučnice má umístěn pramen na sever od 
Liberce do Jizerských hor, Smědá je prame-
nem zakreslena jižně od Frýdlantu. Poloha 
některých sídel je nepřesná natolik, že ne-
jsou dodrženy ani světové strany vůči Li-
berci (navarov). následující rekonstrukce 

ukazuje aretinovu mapu Čech z roku 1619 
v měřítku 1:504.000 (vlastní zpracování).

Období prvních map českých zemí po-
myslně završuje rozsáhlé dílo Jana Kryštofa 
Müllera, rakouského vojenského inženýra, 
který byl pověřen zpracováním přehledné 
mapy Uher (1709), Moravy (1712) a Česka 
(1720). Mapa Čech je vyryta na 25 sekcích 
v měřítku 1:132.000 (Samotanová, 2001). 
Müller zakreslil 12.495 lokalit, které rozlišil 
značkami (Kuchař, 1959). Reliéf je stejně 
jako na všech dosavadních mapách zakres-
len schematicky tzv. kopečkovou metodou. 
Polohopis sídel je významně upřesněn. 
Měřítko mapy stále neumožňuje studovat 
územní vývoj obce, lze ale již dobře sledo-
vat jednotlivá, v té době samostatná sídla 
tvořící později tzv. Velký Liberec. Příloha 
ukazuje výřez ze sekce 04 s Libercem (Re-
ichenberg) při jeho západním okraji.

Obr. 3.3: Výřez z mapy Čech od crigingera (1568)
Zdroj: Kuchař, 1959.
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Obr. 3.4: Místopis na aretinově mapě Čech z roku 1619
Zdroj: zpracováno autorem, 2011.
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Müllerova mapa byla poměrně brzo 
překonána jiným, podrobností a později 
i přesností zcela nedostihnutelným dílem 
– tzv. vojenským mapováním.

3.3 vojenSká mapování 
a StabiLní kataStr 
(1780 – 19. StoLetí)

na přelomu 18. a 19. století si politické 
a správní důvody vyžádaly vytvoření do té 
doby nebývalého mapového díla. V dru-
hé polovině 18. století vzniklo pro účely 
vojska rozsáhlé tzv. I. vojenské (josefské) 
mapování. Jednotlivé kolorované listy byly 
vytvořeny v letech 1764–1768 a rektifiko-
vány v letech 1780–1783. Podkladem pro 
mapování se stala Müllerova mapa zvět-
šená do měřítka 1: 28 800. Toto měřítko 
je dáno poměrem 1 vídeňského palce ku 
400 vídeňským sáhům ve skutečnosti. Ma-
pování probíhalo bez triangulace metodou 
„à la vue“ – „od oka“. Důstojníci armá-
dy mapovali průzkumem terénu ze sedla 
koně, někdy si pomáhali doptáváním se 
u lidí. Mapové listy jsou doplněny počtem 

domů a koní, tedy informacemi důležitými 
pro postupující vojsko. Podrobně jsou za-
kresleny reliéfy s horskými pásy (metodou 
tzv. nepravých šraf), s průsmyky, s lesními 
průseky, s loukami a údolími; dále komu-
nikace, vodstvo a podrobně je zakreslen 
také intravilán sídel. Význam I. vojenského 
mapování pro studium regionu spočívá 
v podrobnosti obsahu map, měřítku a do-
provodném textu. na mapách je díky době 
vzniku pozdního baroka zachyceno úze-
mí před nástupem průmyslové revoluce 
s krajinou bohatou na různorodé využívání 
a s výstavbou koncentrovanou do center 
sídel. na obrázku 3.6 najdete mapový list 
č. 20 s Libercem mapovaný v letech 1764–
1768. Kolorovaný originál převeden do od-
stínů šedi.

Přes veškerou snahu zachytit věrně ma-
pované území se to kartografům příliš ne-
dařilo. Důvodem byly používané metody. 
Teprve s propracováním metodiky a vý-
vojem nového technického vybavení bylo 
možné položit přesný topografický pod-
klad map. V roce 1817 vydal císař Franti-
šek I. patent o pozemkové dani a vyměření 

Obr. 3.6: První vojenské mapování na území Liberce
Zdroj: viz bibliografie.
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půdy, tedy o založení stabilního katastru 
(Samotanová, 2001). Pro účel tohoto nej-
podrobnějšího státního díla na našem úze-
mí v 19. století byla vybudována nová trigo-
nometrická katastrální síť (1821–1842). na 
jejím základě proběhlo v českých zemích 
v letech 1824–1843 mapování samostatně 
pro každou katastrální obec, a to v mě-
řítku 1:2 880. Mapy zobrazovaly pozemky 
členěné podle způsobu využívání. na úze-
mí Liberce jsou to zahrady, louky, pastviny, 
pole (role), lesy, zastavěné plochy, vodní 
plochy, hřbitovy, silnice a ulice. Mapy jsou 
doplněny o podrobný zákres vodních toků, 
pramenů, splavů a náhonů. Zakresleny jsou 
mlýny, nádrže (studny nebo cisterny), láv-
ky v rozlišení dle velikosti (lávky a mosty). 
Bodovými znaky jsou rovněž zaznamenány 
sakrální objekty (kostely, Boží muka, kaple, 
kříže) a milníky. Katastrální území soudo-

bého území Liberce je na císařském povin-
ném exempláři stabilního katastru z roku 
1843 zobrazeno celkem na 173 mapových 
listech. 

Mapový obraz v této podrobnosti a přes-
nosti nám poskytuje první rozsáhlý mate-
riál vhodný pro studium změn v krajině 
(změny ve využívání půdy), změny v přiro-
zeném vedení vodních toků. To je v přípa-
dě Liberce zvlášť důležité, protože později 
došlo k rozsáhlým úpravám díky napřimo-
vání a zatrubňování vodních toků. Mapa 
ukazuje komunikační a sídelní strukturu. 
Zajímavé jsou územní změny intravilánu 
obcí, rozrůstání zástavby do volné krajiny 
Jizerských hor od přelomu 19. a 20. století. 
Ohromný význam tohoto mapového díla 
podtrhuje skutečnost, že se stalo přesným 
podkladem pro plány a mapy města, kte-
ré začaly intenzivně vznikat právě od 19. 

Obr. 3.7: Významné objekty a rekonstrukce říční sítě podle katastru 1843
Zdroj:  zpracováno podle autora, 2011.
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století. na obrázku 3.7 je zobrazen příklad 
rekonstrukce využití půdy digitalizací pro 
severovýchodní část Liberce z podkladů 
map stabilního katastru pro obec Reichen-
berg z roku 1843 společně s rekonstrukcí 
vodních toků a zobrazení vybraných pamá-
tek, které lze z dobových podkladů zjistit.

Stabilní katastr se stal podkladem pro 
další dvě ze tří největších mapových děl 
našich zemí 19. století, tzv. druhé a třetí vo-
jenské mapování. Druhé Františkovo (též 
františkovské) vojenské mapování vznika-
lo v odvozeném měřítku 1:28 800 na 267 
rukopisných kolorovaných sekcích v le-
tech 1842–1852 (Boguszak, císař, 1961). 

Liberec je zakreslen na sekci 3V, mapování 
bylo podle informace v tiráži provedeno 
v letech 1847–1848. Ve srovnání s prvním 
vojenským mapováním jej lze dobře trans-
formovat metodami GIS do souřadnicové-
ho systému S-JTSK a tím pádem i odměřo-
vat vzdálenosti v odvozených dekadických 
měřítkách (Obr. 3.8). na obrázku vidíte 
Reichenberg (Libereč) z let 1847–48. Kres-
ba je doplněna o zákres železnice a dalších 
komunikací, reliéf je zpřesněn pomocí me-
tody tzv. Lehmanových (též pravých) šraf 
(tloušťka čáry je úměrná sklonu svahu). 
Jednotlivé sekce jsou doplněny o počty 
domů, hostinců apod. pro potřeby vojska, 

Obr. 3.8: Druhé vojenské mapování s územím Liberce
Zdroj: viz bibliografie.
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které tyto informace potřebuje k napláno-
vání trasy pochodu a ubytování. Podle vo-
jenských podkladů bylo v době mapování 
v Reichenbergu 1341 domů (Obr. 3.9).

Třetí vojenské mapování použilo dal-
ší zdokonalené metody (šrafy doplněny 
vrstevnicemi a kótami) a technologie (fo-
tolitografický tisk). Rozhodnutí o jeho 
provedení bylo zveřejněno v roce 1868, 
v českých zemích probíhalo v letech 1874–
1880. Výsledkem byly topografické mapy 
v měřítku 1:25 000. Po rozpadu Rakous-
ka-Uherska převzal mapy třetího vojen-
ského mapování československý stát a po 
provedení úprav v názvosloví (nahrazení 
německých názvů českými) a soutisku lesů 
zelenou barvou byly mapy používány až do 
30. let 20. století, kdy byly zahájeny práce 
na novém vojenském mapování. 

3.4 mĚStSké pLány 
(1844–20. StoLetí)

největší množství informací poskytují 
mapy velkých měřítek a plány měst, které 
po technické stránce prošly stejným vývo-
jem jako mapy středních a malých měřítek 
popisované v předcházejících kapitolách. 
Rozsáhlý studijní materiál plánů Liberce 
od 18. století je uložen ve Státním oblast-
ním archivu v Liberci. Sbírka map a plánů 
byla zpracována do katalogu, který je pro 
účely organizace sbírky členěn do sekcí 
rozdělených na atlasy, mapy a plány (Bock, 
2010). nejstarší plán města je ručně kolo-
rován, podlepený na kartonu a dochovalo 
se z něho pouze 9 sekcí. Datovaný je do 
roku 1844, jak ale upozorňuje Semotanová, 
jedná se o zaznamenání stavu z doby okolo 
roku 1833 (Karpaš, 2009). Vyhotovení plá-
nu souviselo s českým stavebním řádem 
pro města a venkov (vydáno 1833) a tento 
plán se stal jedním z podkladů pro plánovi-
tou výstavbu města.

První tištěná mapa s podkladem stabilní-
ho katastru vyšla v roce 1858 jako příloha 
prvního městského adresáře. Mapu sesta-
vil anton anschiringer, sekretář liberecké 
obchodní a živnostenské komory. Odtud 
též Karpašem (2004) uváděné označení 
„Anschiringerova mapa“. Mapa je doplněna 
o čísla budov, které jsou popsány v dopro-
vodném adresáři. Významné budovy (úřady, 
školy, kostely ad.) jsou uvedeny v samostat-
né legendě mapy a opět označeny číslová-
ním. Plán je v libereckém statním oblastním 
archivu zachován ve dvou kopiích, v dru-
hém případě jsou barevně vyznačeny domy 
zaplavené povodní 1. – 2. 8. 1858. Mapa je 
tak důležitým zdrojem poznání přírodních 
jevů, jakými jsou povodně, a jejich chování 
v zástavbě Liberce v polovině 19. století. 
na obrázku najdete výřez anschiringerova 
mapy Liberce (Plan der Stadt Reichenberg 

Obr. 3.9: Druhé vojenské mapování 
s údaji pro vojsko

Zdroj: viz bibliografie.
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nach der neuesten Regulirung, 1858). Zde 
je zobrazena severní okrajová část měs-
ta, která končila v prostoru za dnešní Ša-
mánkovou ulicí, zajímavý stav je zobrazen 
v prostoru dnešního Benešova náměstí.

Mezi další zajímavé plány Liberce pat-
ří dva barevně tištěné plány Liberce Plan 
von Reichenberg (Kaulfers, 1882 a Dressler, 
1901).  Porovnáním obou plánů  je dobře 
patrný stavební vývoj v centru Liberce, pře-
devším v území dnešního Benešova náměs-
tí (Obr. 3.11, 3.12). na plánu města z roku 
1882 je již vybourána severní fronta domů, 
která ustoupila stavbě nové radnice. Plán 
její stavby je zakreslen, stejně jako plán vý-
stavby pošty. V době sestavení plánu ještě 
neexistuje přemostění do dnešní Rumjan-

cevovy ulice. Vše je ale do dnešní podo-
by změněno již na plánu z roku 1901, na 
kterém je již zakreslena i stavba liberecké 
synagogy.

Plán z roku 1901 udělaný obyčejnou 
tužkou s vyznačeným rokem 1899 patrně 
zobrazuje některé již realizované plány ví-
deňského architekta camilla Sitteho pro-
vedené v letech 1900–1901 (Mohr, 2009). 
Oba plány, společně s plánem z roku 1858, 
mají další hodnotu pro badatele spočívají-
cí v přiložených adresářích, které obsahují 
jmenný seznam obyvatel i s jejich identifi -
kací na plánu. na mapě z roku 1899 jsou 
dobře patrné tramvajové tratě v prostoru 
Benešova náměstí.

Z první poloviny 20. století se dochovalo 

Obr. 3.10: anschiringerova mapa Liberce (1858)
Zdroj: SOa Litoměřice, pobočka Liberec.
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velké množství plánů, které jsou zajíma-
vé mimo jiné vývojem pojmenování ulic 
a zobrazením území tzv. Velkého Liberce. 
netradiční pohledovou mapou je panora-
ma vydané pro účely propagace cestovního 
ruchu v roce 1927. Zvolená ukázka zobra-
zuje pohled na Liebiegovu továrnu, Har-
covskou přehradu a Perštýn s dnešní ulicí 
Broumovskou (tzv. Liebiegovo městečko).

Poslední mapa ukazuje výřez ze západní 
části města v době nacistického plánování 
Velkého Liberce jako župního centra. na 
obrázku vidíte plán na výstavbu silničního 
obchvatu včetně sjezdů do města. V téměř 
shodném prostoru se ve druhé polovině 
20. století výstavba uskutečnila nebo byla 
plánována v územních plánech města.

3.5 závĚr
Studiem starých map a využitím metod 

digitální kartografie a prostorových ana-
lýz se zabývá relativně nový, ale rychle 
se rozvíjející obor zvaný „historický GIS“ 
(Knowles, 2002). Zatímco klasické geo-
grafické informační systémy (GIS) studují 
prostorová data za účelem zjistit a popsat 
prostorové souvislosti v jejich distribu-
ci, historický GIS krom jejich distribuce 
v prostoru studuje i jejich distribuci v čase 
(Knowles, Hiller, 2008). Data získaná stu-
diem starých map, historických leteckých 
snímků, sborníků, adresářů a jiných texto-
vých, tabulkových a obrazových archivních 
dokumentů, lze analyzovat stejnými meto-
dami, které se používají na současná data. 
Pomocí digitální kartografie a oboru web 
GIS lze mapové sbírky uložené v archivech 
digitalizovat a bezpečně sdílet s odbornou, 
ale i laickou veřejností.

Obr. 3.11: Plan von Reichenberg, 1901
Zdroj: SOa Litoměřice, pobočka Liberec.
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Obr. 3.12: KauLFers, Plan von Reichenberg, 1882 
Zdroj: Sagasser, 1882.

Obr. 3.13: Panoráma Liberce kolem 1927
Zdroj: sbírka autora.
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S procesem digitalizace jsou spojeny 
problémy způsobené nepřesnými měřič-
skými metodami použitými při jejich tvor-
bě, nízkou kvalitou archiválie, její rozdělení 
na samostatné listy, které na sebe nemusí 
polohově navazovat a dalšími, pro staré 
mapy typickými nedostatky (Brovelli et al. 
2011, Grosso, 2011). Transformací pravo-
úhlých kartézských souřadnic naskenova-
ných map do souřadnicového systému ale 
získáváme mapy, které lze libovolně pro-
storově porovnávat prostým překryvem, 
nebo z nich odvozovat další data vhodná 
pro analytické zpracování (Obr. 3.7). Do-
sažené výsledky výzkumu starých map 
a plánů Liberce v rámci projektu „Migrace 
a transformace center v Liberci“ předsta-
vují pouze jednu část, na níž bude v dalších 
období navazovat studium prostorových 
informací na plánech. Rádi bychom zpra-
covali zejména tyto jevy: vývoj říční sítě od 
jejího zaznamenání na mapách stabilního 
katastru; význam povodní dle zachované 
informace na plánu města z roku 1858; 

analytické zpracování demografických dat 
obyvatel města uchované ve třech měst-
ských adresářích (Adressbuch) z let 1858, 
1882 a 1901.

Výsledky dalšího výzkumu budou pomo-
cí postupné digitalizace starých map a plá-
nů SOa metodami GIS transformovány do 
souřadnicového systému a prezentovány 
na mapovém serveru katedry geografie.

Obr. 3.14: Plan der Gauhaptstadt Reichenberg, 1943 
Zdroj: sbírka autora.
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4. Struktura oSady 
na zemSké ceStĚ 1352–1577

Liberec je městem bez hradeb a nachází 
se ve výrazné kotlině uzavřené Jizerskými 
a Lužickými horami, které tvoří spolu s dra-
matickou konfigurací terénu, s množstvím 
vodních toků a lesních porostů přirozené 
hranice města (Koucký, 2006). Geografic-
kou polohu města lze blíže specifikovat 
jako kotlinu Žitavské pánve mezi Ještěd-
sko-kozákovským hřbetem a Jizerskými 
horami. nejvyšším bodem katastru města 
je vrchol Ještědu (1012 m. n. m.) a radnice 
se nachází ve výšce 374 m. n. m. nejnižším 
bodem je Machnín (325 m. n. m.). Městem 
protéká Lužická nisa, Černá nisa, Jizerský 
potok a Harcovský potok. Tomáš Valena ve 
své knize Město a topografie ukazuje, jak 
velký vliv má krajinný reliéf na uspořádání 
města. Prostor a vztah ke krajině hraje při 
utváření města zásadní a trvalou roli. 

„Za prvé, vztahy mezi budovami (hmota) 
a volnými plochami (prostor), za druhé vztahy 
mezi formou města (kultura) a krajinou (pří-
roda). Takovéto vztahy utvářejí strukturu a tím 
pádem jsou trvalejší než jednotlivé prvky, kte-
ré mohou být zaměnitelné.“ (Valena 1991, 
26). Město využívalo každou topografic-
kou situaci, která vždy umožňuje nějakou 
specifickou funkci. například sídlo na kopci 
usnadňovalo obranu, naopak údolí mohlo 
nabízet úrodnou půdu v blízkosti obchodní 
stezky.   

4.1 putování na obchodních 
Stezkách

Putováním obohacoval člověk svou do-
savadní zkušenost, mohl na cestě poznávat 
nové kultury a nacházet úrodnou půdu 
jako nový zdroj obživy. nejsnadnější cestu 
nabízely břehy podél řek, kde lidé nejsná-
ze potkávali jiné putující a také nacházeli 

místa k trvalému pobytu. Hydrografická 
síť po celé evropě dala lidem vodítko, jak 
se orientovat při putování na vzdálených 
trasách. První pravěké stezky procháze-
ly bezlesím terénem, podél vodních toků. 
Další determinantu stezek a putování tvoří 
morfologické členění krajiny. Zemská kůra 
byla deformována tektonickými poruchami, 
vrásněním a zlomy. Poruchy zemské kůry 
se v krajině projevily v jejím vertikálním 
členění. řeky, skály, výrazné kopce se staly 
důležitými predispozicemi pro orientaci 
v terénu během putování. Podle známého 
znalce českých a moravských obchodních 
stezek ovlivňují krajinu čtyři základní sítě 
(Květ 2003, 9). První síť je dobře viditel-
ná lidskému oku. Jedná se o roviny, údolí, 
kopce či celá pohoří, která vznikla prvot-
ními poruchami v zemské kůře. Druhá síť 
je hydrografická: vodní plochy na zemském 
povrchu jsou tvořeny tekoucí vodou v ko-
rytech řek. Do třetí sítě patří stezky dál-
kových tras, které kopírují hydrografickou 
síť. Čtvrtou síť položil člověk. Vznikala při 
procházení obchodními stezkami, na nichž 
se lidé potkávali a začali si předávat myšlen-
ky, obchodovat, navazovat kontakty, vymě-
ňovat si zkušenosti jak léčit nebo vyrábět 
užitné předměty. Podél obchodních cest se 
začal člověk trvale usazovat, zakládal ves-
nice, města, hrady. Pro osídlení Liberecké 
kotliny byla velice důležitá obchodní stezka, 
která spojovala vnitřní Čechy s Horní Luži-
cí a napojovala regionální stezky na dálkové 
severní trasy. Žitavská stezka nebyla jedi-
nou stezkou, která plnila tuto funkci, další-
mi významnými cestami na sever za hranice 
země byly cesty od Litoměřic a Mělníka. 
Brody, stezky a hlavně jejich křižovatky plni-
ly podle našeho předního znalce stibologie 
klíčovou roli při zakládání sídel. 

„Nová městská centra s přednostními pri-
vilegii nevznikala na libovolných místech. Na-
opak všechna určení jejich poloh byla přísně 
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dána. Osnovu krajiny s vytvořenou sítí stezek 
nebylo možno nijak obejít. Predispozice pro 
vznik města vytvořila křižovatka stezek nebo 
ještě více poloha při brodu. Ostatně v těch 

polohách již dříve existovaly osady nadané 
jistými tržními znaky: tržiště, hospoda, kostel, 
panské sídlo. To se dělo v době vrcholícího 
pokřesťanštění obyvatel a vznikajících center 

Obr. 4.1: Možná varianta kupecké stezky na Žitavu                                                                    
Do aretinovy mapy (1619) zakreslila zuzana Koňasová podle:  vávra 1974, 29–63.
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moci duchovní i světské. V dávno osídlených ní-
žinných krajích se mohla na křižovatce podílet 
dálková stezka, zatímco v nově okupovaných 
územích přednostně se uplatňovala regionální 
stezka.“ (Květ 2003, 130).

Trasa žitavské stezky měla několik va-
riant. Místo tradiční cesty přes Jablonné 
v Podještědí si kupci zvolili zkratku mno-
hem těžším terénem údolí nisy. Kupci toto 
úsilí podstupovali, aby se vyhnuli placení 
nuceného skladu v Žitavě (Karpaš, 2004).  
Karavany kupců procházely údolím řeky 
Jizery přes cisterciácký klášter Hradiště 
nad Jizerou až k Turnovu. U Turnova se na 
žitavskou cestu napojovaly cesty ze Semil 
a z Jičína. Přiložený nákres ukazuje možnou 
variantu kupecké stezky na Žitavu, kterou 
jsme pro věrnější ilustraci zakreslili do 
známé aretinovy mapy z roku 1619 (Obr. 
4.1). Stezka pokračovala údolím řeky Mo-
helky, stoupala na sever k Hodkovicím nad 
Mohelkou, míjela vesnice Rádlo, Jeřmanice 
a Dlouhé Mosty. cesta podél Javorníku 
a císařského kamene pak klesala do údolí 
nisy vedoucí přes Doubí a Rochlici (Šťo-
víček, 1993). Z hlediska dnešního Liberce 
můžeme říci, že kupci scházeli z Monst-
rančního vrchu do ulice na Perštýně. Pro 
snadné překonání Harcovského potoka 
se zde vybudoval brod. Od brodu vedla 
stezka ulicí Moskevskou, která se dříve 
nazývala Zemská nebo Česká. na dnešním 
Benešově náměstí se stezka dělila dvěma 
směry. Frýdlantskou ulicí stezka pokračo-
vala přes Frýdlant do Zhořelce a Závidova. 
Druhým směrem na dnešní Sokolovské ná-
městí kupci pokračovali do Žitavy. Prochá-
zeli údolím řeky nisy, kterou strážily hrady 
Hamrštejn a Grabštejn (Ruda, 1977). 

4.2 rozdĚLení moci

Velká většina severočeských měst vznik-
la v průběhu kolonizace ve 13. a 14. století. 

Šlechtické rody Bibrštejnů, Donínů, Ronov-
ců a Markvarticů se v prostoru od Mělníka 
k Žitavě pevně usadily a kolonizovaly, např. 
Havel z Lemberka založil město Jablonné 
v Podještědí. Snahou krále Přemysla Ota-
kara II. v tomto prostoru bylo posílit krá-
lovskou moc, aby lépe vzdorovala dravé 
šlechtě a jejím územním nárokům. Krajem 
stále procházela zemská stezka na Žitavu 
a král podél cesty nechal vybudovat Bezděz, 
Doksy a Kuřivody, protože zde nechtěl ztra-
tit majetková práva (Bobková, Svobodová 
1989, 6–7). Zároveň ve 13. století probíhala 
druhá fáze kolonizace, tzv. vnější. Před vnější 
kolonizací probíhalo osídlování hraničních 
území pouze sporadicky, a to z vnitrozem-
ských částí Čech. Během 13. století král 
pozval do země německy mluvící osadníky 
a také se zakládaly nové osady s pomocí 
církevních řádů. nejblíže liberecké kotlině 
byli johanité z Českého Dubu a cisterciáci 
z kláštera Hradiště nad Jizerou. Další klášter 
johanitů byl založen v roce 1260 v Žitavě. 
V samotném Liberci se žádný řeholnický 
řád v této době neusadil. největším vlast-
níkem pozemků v Horní Lužici, Frýdlantsku 
a Šluknovském výběžku byl sám král. Velice 
důležité a významné bylo Frýdlantsko, které 
Přemysl Otakar II. věnoval roku 1278 rodu 
Bibrštejnů. Významný německý rod Bibrštej-
nů pocházel ze Saska. Spolu s Frýdlantským 
panstvím získali Bibrštejnové i Liberec, ale 
písemné zmínky se dochovaly až z roku 
1352. S Bibrštejnským dominiem sousedilo 
panství pánů z Donína, kteří vlastnili neda-
leký Machnín, Grabštejn a část Lužice. Pod 
Grabštejnské panství spadal také Hrádek 
nad nisou s chrastavou.

Mezi Bibrštejny, Doníny a Žitavskými 
probíhaly neustálé spory o vedení kupec-
kých cest a placení cel. Žitava byla nespo-
kojena, protože na trase obchodní stez-
ky byla opomíjena a nemohla vybírat clo. 
Stěžovala si až u krále, který nařídil v roce 



STřeD LIBeRce V PROMěnácH STaLeTí63

1341 zákaz používání cesty z Hodkovic 
do Frýdlantu, která vedla přes Bibrštejn-
ské panství. Zákaz byl porušován a král 
byl nucen jej opakovaně obnovovat v roce 
1351 a 1378. Tyto spory měly rozhodující 
vliv na založení Liberce. Po skončení husit-
ských válek došlo k vyostření sporů mezi 
Bibrštejny a jejich sousedy Doníny. Toto 
napětí opět vyvolával dlouholetý spor 
o trasu zemské stezky a výběr cla. Tradičně 
se do Žitavy chodilo přes panství Donínů 
(chrastava a Hrádek nad nisou). Této ces-
tě konkurovala zkratka, která vedla přes 
Bibrštejnské panství (Hodkovice, Mníšek, 
Frýdlant). Donínové blokovali cestu a zřej-
mě se snažili donutit kupce, aby procházeli 
jejich panstvím a zde platili mýtné. Bibrštej-
nové si stěžovali u krále a Ladislav Pohro-
bek zrušil v roce 1454 výše citované záka-
zy, které bránily kupcům v používání nové 
stezky přes Bibrštejnské panství (Karpaš 
2004, 7–9). cesta se mohla volně používat 
s tím, že clo se vybíralo právě v Liberci. 
Změnou kupecké cesty a jejím oficiálním 
uznáním začal první rozvoj města.

4.3 od oSady k mĚStu 

Pro období pravěku nebylo na území Li-
berce dokázáno žádné trvalé osídlení, avšak 
v okolních osadách (např. Růžodol, Vratisla-
vice) byly nalezeny pravěké nástroje, které 
dosvědčují přítomnost člověka v Liberecké 
kotlině. Jednalo se pravděpodobně o pro-
spektorskou činnost nebo o lovce zvěře 
a sběrače rostlin. co jim mohl kopcovitý 
terén nabídnout? Podhorské prostředí 
s Harcovským potokem a s Lužickou nisou 
nebyly vhodné pro zemědělství a v okolí 
řek docházelo k častým záplavám. Všechny 
tyto faktory mohou být důvodem pro poz-
dější osídlení. navíc zemská stezka na Ži-
tavu a na Zhořelec zpočátku neprocházela 
Libercem. na nejstarší mapě Českých zemí 

není Liberec vůbec zanesen, zato nechybí 
Frýdlant s Žitavou. Do známé Klaudyánovy 
mapy (1518) jsme orientačně zanesli nejdů-
ležitější města, hrady a kláštery (Obr. 4.2). 
Z nákresu je patrné, že Liberec byl pouhou 
řádovou osadou spadající do Bibrštejnské-
ho dominia. Budoucí město bylo ve svých 
počátcích patrně jen průchozím terénem 
na trase Praha-Zhořelec. 

Kupci si po dlouhém putování náročným 
terénem museli odpočinout, uskladnit zbo-
ží, opravit povozy a nechat koním překovat 
podkovy v kovárně. Z hlediska urbanismu 
lze říci, že kupecká stezka měla v dané kon-
figuraci terénu kondenzační charakter díky 
jakési „středové“ poloze terénu, kterou 
dovedly ocenit tehdejší kupecké karavany. 
Jistě k tomu přispěla konfigurace terénu 
popsaná ve výše uvedené citaci Radovana 
Květa. Kupci z Prahy přejeli brod a na návr-
ší si chtěli odpočinout po překonání kop-
covitého terénu a brodu, popřípadě opra-
vit povozy, napojit a nakrmit koně. navíc se 
zde větvila kupecká cesta do dvou směrů: 
na Žitavu a na Frýdlant. Konfigurace geo-
grafických podmínek násobená kondenzač-
ním efektem kupecké cesty dala vzniknout 
primitivní osadě, která uspokojovala fyzic-
ké i ekonomické potřeby cestujících a kup-
ců. První písemná zmínka o Liberci pochází 
z pozdější doby, avšak osídlení mohlo být 
starší. O existenci osady se dozvídáme ze 
zápisů papežských desátků k roku 1352. 
Víme tedy, že tu byla fara, která spadala pod 
boleslavský arciděkanát a odváděla pouhé 
dva groše. Podobně na tom byla Rochlice, 
která byla také zanesena do papežských 
desátků. Pro srovnání: Hodkovice nad 
Mohelkou odváděly dvanáct grošů. Ve 14. 
století se dochovaly první písemné zmín-
ky o lánových vesnicích v blízkosti Liberce 
(Kuča, 1998). Jmenujme vesnici Vratislavice 
(1360), Krásnou Studánku (1381) a o něco 
mladší Doubí (1412), Machnín (1428), Svá-
rov (1444), Radčice (1444) a Stráž nad ni-
sou (1469). 
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Obr. 4.2: Liberec ve struktuře strážních hradů a feudálních měst
Podle Klaudyánovy mapy (1518) zakreslila zuzana Koňasová, 2011.
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etymologický původ názvu Liberce vedl 
k diskuzi o existenci dvou osad a jejich 
původnosti. Původ názvu Liberce je zdro-
jem dohadů, které doposud nebyly zcela 
sjednoceny a vyřešeny. název Reychinberg 
či Reychiberch přinesli s největší pravdě-
podobností němečtí kolonisté. V překladu 
název znamená „Bohatá hora“. Může to být 
z důvodu nálezu železité rudy v podzemí 
města a jejího okolí (Rous, 2009). chudá 
osada byla jednou ze součástí frýdlantské-
ho panství. V listině z roku 1411 se objevi-
lo vedle názvu Reychenberg také označení 
Habersdorf, protože Bibrštejnové nakrátko 
dali prezenční právo na libereckou faru 
klášteru sv. Tomáše v Praze (Karpaš 2004, 
9). Je otázkou, jestli vedle sebe mohly ko-
existovat dvě osady. Habersdorf se měl 
nacházet v oblasti dnešní Fügnerovy ulice 
podél povodí Harcovského potoka v okolí 
jeho brodu (Technik, 2000). V osadě měla 
být kovárna se zájezdním hostincem, dnes 
známým pod jménem „U Zeleného stro-
mu“. S Habersdorfem by tedy sousedila na 
kopci založená osada Reychenberg, která 
je bezpečně doložena od samého počát-
ku kolonizace. Horní osadě totiž nehrozi-
ly povodně a zvolené místo bylo mnohem 
výhodnější pro stálé osídlení. Žádný arche-
ologický nález teorii dvojího původu nepo-
tvrdil a na Soukenném náměstí nebyl nikdy 
proveden archeologický výzkum (Bresto-
vanský 2005, 6–7). Také z hlediska středo-
vé pozice dané logikou stezek a terénu je 
místo bývalého Reychenbergu mnohem 
příhodnější k osídlení než údajná osada le-
žící přímo v bažinatých částech údolního 
brodu.

Ve 14. století tedy vzniklo první historic-
ké centrum Liberce, a to na dnešním Be-
nešově náměstí. Mělo čtvercový půdorys 
a ústily k němu dvě důležité komunikace. 
Byly to dnešní Moskevská a Pražská ulice. 
Větší důležitost měla Moskevská ulice, po 

níž vedla trasa zemské stezky. V Pražské 
ulici byl úvoz. na západní straně náměstí 
za blokem domků byl dřevěný kostel sv. 
antonína s farou a hřbitovem. na samot-
ném náměstí při západní straně u Pražské 
ulice stála dřevěná rychta. V místech dneš-
ního zámku stál panský dvůr, ke kterému 
byl později postaven dům pro správce. Já-
dro osady budoucího města se soustředi-
lo na náměstí a osídlení v dalších směrech 
bylo již velmi řídké. celá zástavba byla ze 
dřeva. První obyvatelé byli pravděpodobně 
hledači nerostného bohatství, zemědělci 
a řemeslníci. O hospodářských a správ-
ních záležitostech rozhodovala vrchnost 
s hejtmanem, který byl určen jako správce 
panství za nepřítomné majitele Bibrštejny. 
Osada byla spravována z rychty na dneš-
ním Benešově náměstí a správním stře-
diskem byl hrad Hamrštejn. Od Liberce je 
vzdálen šest kilometrů a do první třetiny 
16. století z něj byl spravován bibrštejnský 
majetek (Úlovec, 2003).

V době husitských válek byli feudálové 
severních Čech na straně krále Zikmunda 
Lucemburského, a proto se husitské jed-
notky rozhodly zaútočit tímto směrem. 
Husité se snažili dobýt prostory v oblas-
tech Dolní i Horní Lužice a oslabit tak ka-
tolickou šlechtu stojící při králi. Od roku 
1346 fungovalo tzv. Šestiměstí, které se 
spojilo proti odbojným husitům. K těm-
to městům Horní Lužice patřil Budyšín, 
Žitava, Zhořelec, Kamenec, Lubij, Lubaň. 
Šestiměstí blokovalo užívání stezek a pře-
pravování kupeckých artiklů (sůl a střelný 
prach). Husitská vojska se opakovaně pro-
hnala i Libercem a dvakrát se tu usadila 
v roce 1432 a 1434. Po konci husitského 
hnutí a po smrti krále Ladislava Pohrobka 
nastoupil na trůn husitský král Jiří z Podě-
brad. Tento umírněný utrakvista nevyhovo-
val katolické části království. Bibrštejnové 
a Donínové nesouhlasili s jeho nástupem 
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Obr. 4.3: Schéma osídlení Liberce v 16. století
Zpracovaly: zuzana Koňasová, romana Fojtová, podle: Ruda 1977, 4.

1 - kostel svatého antonína Velikého, 2 - rychta, 3 - panský dům, 4 - náměstí Bojovníků 
za mír, 5 - stará radnice , 6 - nová radnice, 7 - divadlo , 8 - fara, 9 - škola, 10 - U Zlaté 
koruny, 11 - mlýn, 12 - městský pivovar, 13 - kovárna, 14 - špitál, 15 - Mlýnský rybník, 
16 - Sokolovské náměstí, 17 - Železná ulice, 18 - Kostelní ulice, 19 - Frýdlantská, 20 - 
ulice 5. května, 21 - Šaldovo náměstí, 22 - Zámecká (Felberova) ulice, 23 - Zemědělská 
ulice, 24 - Rumunská ulice, 25 - na Bídě, 26 - Zemská (Moskevská) ulice, 27 - Mlýnská 
(Pražská) ulice, 28 - Jezdecká ulice, 29 - Revoluční ulice, 30 - tzv. Papírové náměstí, 31 
- Barvířská ulice, 32 - Široká ulice, 33 - Papírová ulice, 34 - U Stoky, 35 - Lucemburská 
ulice, 36 - Lazebnický vrch, 37 - Zemská stezka, 38 - Harcovský potok
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na trůn a přislíbili svoji oddanost uherské-
mu králi Matyáši Korvínovi. Vojska Jiřího 
z Poděbrad proto vtrhla do jejich domén 
a dne 6. září 1469 osadu Liberec vypálila. 

Za panování posledních Bibrštejnů začala 
do Liberecké kotliny pronikat také protes-
tanská víra z německa. Do druhé poloviny 
14. století byl náboženským střediskem li-
bereckého a frýdlantského panství děkanát 
v Žitavě a později arciděkanství v Mladé 
Boleslavi (Karpaš 2004, 13–17). 

Roku 1551 vymřela frýdlantská větev 
Bibrštejnů po meči a Frýdlantské panství se 
nakrátko dostalo do rukou Hohenzollernů. 
O sedm let později koupil panství slezský 
šlechtic Bedřich z Redernu. Pro Liberec 
bylo období Redernů (1558–1621) velmi 
významné. Vznikly zde první kamenné stav-
by a osada byla povýšena na město v roce 
1577. někteří autoři toto období nazývají 
„zlatým obdobím“ města. Bedřich z Re-
dernu měl své sídlo ve Vratislavi a správou 
Liberce pověřil hejtmana Jáchyma Ulricha 
z Rosenfeldu. Přízvisko „z Rosenfeldu“ zís-
kal Ulrich za svou věrnou službu Reder-
nům. O Ulrichovi se dozvídáme z životo-
pisu, který uložil do báně věže kostela sv. 
antonína. V období Ulrichovy správy v le-
tech 1558–1594 se město rozrůstalo. Ul-
rich nechal vydláždit ulice, náměstí, posta-
vit mlýn, školu v Železné ulici a novou faru 
v Kostelní ulici (Karpaš 2004, 19). U pan-
ského dvora vznikl panský pivovar. Roku 
1560 dostala osada várečné právo. na ob-
rázku najdete přibližnou podobu liberecké 
zástavby v 16. století (Obr. 4.3). V této době 
do Liberecké kotliny přicházeli soukeníci, 
dřevaři, uhlíři a skláři z Lužice (Ruda, 1977). 
Budoucí město dostalo povolení konat dva 
výroční trhy ročně a vzkvétající malou osa-
du císař Rudolf II. povýšil na město roku 
1577. 

Rekapitulujme vývoj města vzhledem 
ke středové funkci. V první fázi historic-

kého vývoje vzniklo sídliště Reychenberg. 
Jeho centrum bylo na dnešním Benešově 
náměstí a středovou roli hrálo vzhledem 
k síti kupeckých stezek. Střed osady tvo-
řilo Benešovo náměstí, kostel sv. antonína 
s Moskevskou ulicí. Zástupné sídlo moci 
bylo v místech dnešního zámku v tzv. „pan-
ském domě“ a správní středisko Liberce 
bylo do počátku 16. století na hradě Ha-
mrštejn. excentricita středu moci vzhle-
dem k tehdejší osadě v okolí Benešova 
náměstí je jasně doloženým faktem. K za-
ložení města vedly ekonomické potřeby 
a ty rovněž tvořily první „analytiku moci“ 
(Michel Foucault), která formovala výstav-
bu města a jeho charakter. Průběh zemské 
stezky a její nám neznámá „středová po-
zice“ pro tehdejší kupce zásadně ovlivnila 
vznik a charakter prvotního osídlení. 
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5. mĚStSká expanze Liberce 
1577–1810

Od roku 1577, kdy byl Liberec povýšen 
na město, začala série událostí, které po-
změnily tvář města. Panství změnilo něko-
likrát majitele a každý z nich měl odlišný 
vztah k městu Liberci a k jeho obyvatelům. 
Doba pobělohorská s nevyhnutelnou reka-
tolizací zásadně změnila strukturu obyva-
telstva, protože vlivná protestantská šlech-
ta se musela vystěhovat ze země. Vystavení 
nových městských čtvrtí vedlo ke staveb-
nímu rozvoji a ke zvýšení počtu obyvatel, 
hlavně po zrušení nevolnictví. Z okolních 
příměstských vesnic chodili lidé na pravi-
delné trhy, které zvýšily regionální význam 
města. Hospodářsky byl Liberec oriento-
ván více na Žitavsko než na Prahu a na vni-
trozemí Čech. 

5.1 redernovSký Liberec

Rod Redernů měl pro stavební vývoj Li-
berce zásadní význam. Kateřina z Redernu 
(† 1617) se stala po smrti svého manžela 
Melichara, vzdělance a známého vojevůdce 
císařské armády v bitvách s Turky, hlavní 
správkyní panství a vládla za svého nezle-
tilého syna Kryštofa II. z Redernu. Kateřina 
se zasloužila o výstavbu kostelů v přileh-
lých osadách (Stráž nad nisou, nové Město 
pod Smrkem, nová ves) a přímo v Liberci 
nařídila vybudovat zámeckou kapli (1604–
1606). Redernové nebyli katolíky a hlásili se 
k luteránství. Luteránství se postupně etab-
lovalo v německu a v dalších zemích od 
roku 1517, kdy Martin Luther ve Witten-
bergu zveřejnil 95 tezí o reformě katolické 
církve. Luther byl roku 1521 exkomuniko-
ván z katolické církve a západní křesťanství 
se rozdělilo na dva proudy. Frýdlantské i li-
berecké panství se řídilo augšpurským vy-
znáním, které je dnes součástí Knihy svor-

nosti. Kniha svornosti obhajuje luteránské 
vyznání víry a v tomto spise se distancovala 
od katolických nařčení z kacířství. Katolic-
ká církev protestantské vyznání zakazova-
la a nepřála si přítomnost evangelických 
kněží v Liberci. Pražské arcibiskupství však 
tvrdě narazilo při napravování evangelic-
kého města. Redernové s měšťanstvem 
nevěnovali přízeň vyslaným katolickým 
kněžím a odmítli nahradit evangelické kně-
ze na liberecké faře. Liberečtí občané měli 
v předbělohorské době právo na svobodné 
zvolení náboženského vyznání. Konfesijní 
spory se vyostřily v roce 1631, kdy byl při 
loupežném přepadení zabit katolický kněz 
andreas Stommäus (Karpaš 2004, 34). Syn 
Kateřiny z Redernu, Kryštof II. z Redernu, 
se po vypuknutí stavovského povstání při-
pojil na stranu českých stavů, jež podporo-
valy Fridricha Falckého. Po prohrané bitvě 
na Bílé hoře se Kryštof z Redernu uchý-
lil se svým strýcem Jáchymem Ondřejem 
Šlikem na frýdlantský zámek. Porážka pro 
Kryštofa z Redernu znamenala ztrátu ma-
jetku a jeho strýc Jáchym Ondřej Šlik pat-
řil ke 27 pánům, kteří byli popraveni roku 
1621 na Staroměstském náměstí. Kryštof 
utekl na svá panství do Horní Lužice a Frý-
dlant s Libercem roku 1622 koupil albrecht 
z Valdštejna (anděl, 2003). Známý vojevůd-
ce pokračoval v ekonomickém zvelebování 
města. 

Střed Liberce se v polovině 17. století 
zásadně proměnil, zejména jeho silueta. 
Hustší zástavbu města doplnily reprezen-
tativní kamenné budovy, které nahradily 
původní dřevěné stavby. První kamennou 
budovou ve městě se stal farní kostel sv. 
antonína, jenž tehdy stál na samém konci 
osady. Stavba probíhala s přestávkami od 
roku 1579 do 1581 pod vedením stavitele 
Georga Leypolda ze Závidova, který ji však 
nedokončil. Vnitřní omítku a klenby dopra-
coval v letech 1587–1589 Markus Spacius 
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z Lanza (Dobiáš, 1983). Redernové si pro 
své potřeby nechali postavit nedaleko od 
panského dvora zámek (1583–1587), poté 
následovala stavba renesanční radnice 
s osmibokou věží (1599–1603) uprostřed 
náměstí. Budovy reprezentovaly církev-
ní, šlechtická a měšťanská centra moci 
(Technik 1980, 10). Bohatí měšťané si přáli 
honosnější a reprezentativnější mocenské 
sídlo pro jejich město. Obě nové budovy 
doplnil špitál Všech svatých v dnešní Malé 
Moskevské ulici. Špičky kamenných budov 
na celá staletí formovaly vzhled centrální-
ho prostoru a jeho siluetu. Díky přeměně 
na skutečné město získal historický střed 
města hned tři výškové dominanty.

Ve městě bohatla i řemesla, která se 
hlásila o svá práva. Rozvíjelo se plátenictví 
i soukenictví, ale soukenictví se dostávalo 
do popředí v odbytu. Velké zásluhy na tom 
měli soukeničtí mistři Urban Hoffmann 
ze Závidova s christophem Krausem, 
kteří se přistěhovali z Lužice do Liberce 
kolem roku 1579 (Karpaš, 2004). Zaslou-
žili se o zdokonalení zpracovávání bavlny 
a vychovali nové generace soukenických 
mistrů. V druhé polovině 16. století se po-
stavila barvírna a valcha (Kuča, 1998). Před 
založením soukenického cechu platil na 
Liberecku tzv. faktorský systém, jenž před-
cházel manufakturní výrobě. Faktoři vyku-
povali výrobky od jednotlivých řemeslníků 
a obchodovali s nimi na domácích trzích či 
je exportovali do zahraničí. Dne 21. února 
1599 vznikl soukenický cech. Soukeníci byli 
v tomto společenství chráněni před kon-
kurencí, určila se pravidla pro obchodování 
se suknem a přijímání tovaryšů. Sukno se 
začalo značit a mistři směli sukno prodá-
vat (Zeman 2009, 17). Bohatí měšťané si 
postavili obecní pivovar (1595) a s nově 
nabytým pivovarnickým právem se stali 
nezávislými na panském pivovaru.

centrum města na dnešním Benešově 

náměstí změnilo svou podobu. Původně 
bylo pouze průchozím náměstím s měš-
ťanskými domy a s dřevěnou rychtou (viz 
kap. 4). nyní středu náměstí dominovala 
nová radnice, v jejímž přízemí prodával 
pekař s řezníkem své výrobky, byl tu také 
výčep a několik dalších obchodů. V prvním 
poschodí úřadoval radní a byl tu sál pro 
konání společenských záležitostí (Technik, 
Ruda, 1980). Vedle radnice postavila vrch-
nost obecní pranýř. V čele města stáli rych-
tář, hejtman, konšelé a později purkmistr. 
Za vrchnost spravoval panství hejtman, 
správa města spadala pod rychtáře a kon-
šely. Konšelé tvořili městskou radu, bylo 
jich osm až deset, z nich se volil rychtář, 
později purkmistr. K městské radě rov-
něž patřili dva obecní starší, tři kostelníci 
a městský písař. Konšelé se střídali ve funk-
ci purkmistra po čtyřech týdnech. Purkmi-
str vyřizoval finanční stránku města, měl 
u sebe pečetidlo, finanční hotovost a dů-
ležité dokumenty. Obecní starší dbali na 
dodržování rozhodnutí vrchnosti a měst-
ské rady. Porušování obecního pořádku 
a rozhodování o hrdelním právu bylo na 
rychtáři. Vězni čekající na soud byli zavřeni 
v šatlavě, která se z Malé Moskevské uli-
ce přesunula na Lazebnický vrch (Karpaš 
2004, 24–25). Za Redernů se Benešovo 
náměstí stalo skutečným centrem města, 
protože začalo architektonicky i mocen-
sky reprezentovat nové postavení měšťa-
nů, kteří zbohatli díky řemeslné výrobě.

5.2 aLbrecht z vaLdštejna

Generálu Valdštejnovi patřilo liberecké 
panství pouhých dvanáct let, přesto se však 
stihl zásadně zapsat do dějin Liberce. nej-
bohatší měšťané vlastnili domy s právem 
na vaření piva a byli velice překvapeni, když 
jim Valdštejn toto právo neobnovil. Další 
Valdštejnovy kroky vedly k zajištění podpo-
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ry panského hospodářství, a proto odebral 
měšťanům mlýn, pivovar a několik statků. 
Posílil tak postavení majitele panství, jenž 
měl mít kontrolu nad měšťanstvem. Pro 
svou armádu nechal šít vojenské obleky 
ze suken vyrobených v Liberci. Soukenický 
cech měl odbyt a celé město nebylo zpo-
čátku ohroženo třicetiletou válkou. Zato 
konec války prožívali obyvatelé liberecké-
ho panství velmi krušně, protože Švédové 
několikrát město vyrabovali. Vedle exportu 
sukna armádě byla zřízena sýpka na obilí 
pro potřeby vojska. Rozvíjející se město 
potřebovalo zrekonstruovat redernovský 
vodovod, jenž musel odpovídat zvyšujícím 
se požadavkům na hospodářskou situaci 
(Karpaš 2004, 33). 

Pro rozvoj městské struktury bylo důle-
žité Valdštejnovo rozhodnutí o vybudování 
nového Města (1630) na dnešním Soko-
lovském náměstí. nové Město bylo posta-
veno za hřbitovem u kostela sv. antonína. 
na příkladu stavby nového Města můžeme 
sledovat další významný zásah do zástavby 
města. na náměstí se postavily hrázděné 
domky s podestýlkou, jejichž průčelí ved-
lo do náměstí. O něco mladší jsou dodnes 
zachované tři domky (1670) ve Větrné 
ulici, které nám připomínají původní typy 
domků, jež stály na náměstí. Znalec města 
k tomu poznamenává, že „bylo využito po-
lohy farního kostela, který se ocitl ve středu 
Liberce a teprve nyní získal dominantní urba-
nistické působení“ (Kuča 1998, 443). Město 
získalo nové centrum, kde sídlili cechovní 
mistři. Roku 1634 byl albrecht z Valdštejna 
zabit v chebu a císař Ferdinand II. věno-
val panství hraběti Janu Matyáši Gallasovi. 
Rod Gallasů byl věrný císaři a katolickému 
vyznání. 

S novými katolickými majiteli a nastupu-
jící rekatolizací začal platit zákaz protes-
tantského vyznání. První kroky podnikl již 
albrecht z Valdštejna, když pozval řád Tova-

ryšstva Ježíšova do Jičína (Krámská, 2006). 
Za protireformace vznikl v roce 1651 se-
znam obyvatel, který měl sloužit ke zjištění 
náboženské příslušnosti. Z celkového po-
čtu obyvatel 6 122 bylo pouze 545 osob 
ochotno konvertovat ke katolictví. Převaha 
protestantismu byla jasně patrná, ke kato-
lictví se přihlásilo pouze 112 osob (Karpaš 
2004, 37). Lidé, kteří nebyli ochotni pře-
stoupit na katolické vyznání, museli nuceně 
opustit panství. Z Liberce emigrovalo ně-
kolik stovek obyvatel směrem do Lužice, 
která již nepatřila k Čechám. export výro-
by a soukenictví byl v této době pozastaven 
(Technik, Ruda, 1980). Svědectví Magdaleny 
Pakostové, která emigrovala v roce 1735, 
přináší bezprostřední zážitek z tehdejšího 
Liberce. Rodina jejího manžela emigrovala 
do Gerlachsheimu. Oba manželé se pro-
to pokusili o odchod k příbuzným, ale byli 
chyceni. Při novém pokusu o odchod byla 
Magdalena těhotná, a proto odešel pouze 
její manžel. Magdalena pak musela cestovat 
sama z Litomyšle do Gerlachsheimu, při-
čemž se zastavila také v Liberci.

„Pokud jsem mezi Čechy byla, šla jsem dob-
ře, ale když jsem mezi Němce přišla do Rei-
chemberku, tu jsem nevěděla, kam se obrátit. 
Chodila jsem tam pod jednou podsíní a na 
druhé straně měli židi své krámy, to bylo prá-
vě v poledne a lidi byli v domcích. Když jsem 
tu pořád procházela, jeden žid, který naproti 
u svého krámu seděl…, přišel ke mně, poně-
vadž na mně znal, že jsem Češka, tak se mě 
otázal česky, co tam chci. Já jsem řekla, že 
jsem přišla na jarmark… On pravil, že není 
tak, nýbrž že on to na mně zná, že já z Čech 
ucházím. Já jsem se přiznala, že ano a že 
chci do Gerlachsheimu jíti, nebo tam již svého 
muže mám... Já jsem mu všecko pověděla, jak 
se mnou až posavad šlo. On řekl: ´Pojďte za 
mnou, já vám ukážu cestu k Chrastavě. ´Tak 
mě vyvedl hezký kus za město a ukázal mi, 
kudy mám jít.“ (Štěříková 1999, 449–450).
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5.3 popiS Liberce podLe 
berní ruLy z roku 1677

Odchodem protestantů z Liberce, tj. bě-
hem let 1621–1650, klesl počet obyvatel 
o polovinu (viz kap. 5.5). Liberec jako pod-
danské město navíc musel platit vrchnos-
ti nemalé daně. Po třicetileté válce došlo 
k zadlužení a k chudobě velkého počtu 
obyvatelstva. Kvůli nepříznivému počasí se 
v Liberecké kotlině nedařilo pěstovat len, 
hlavní surovinu pláteníků. Léto bylo krátké, 
zima přicházela brzy a trvala dlouho, takže 
sklizeň lnu byla znemožněna sněhem. Rov-
něž scházely úrodné louky pro chov do-
bytka (Svoboda, 2008). Proto se zdrojem 
obživy stalo soukenictví. chov ovcí zaru-
čoval vlnu, z níž soukeníci vyráběli sukna. 
V popisu tzv. „Berní ruly“ sestavené pro 
účely daní byl Liberec uveden jako místo, 
kde řemeslníci nemají peníze a ani práci.1 
řemeslníci, soukeníci a pláteníci byli zadlu-
žení a chudí. O nic lépe na tom nebyli ani 
cechovní mistři, jež stejně jako řemeslníci 
neměli kapitál. někteří přestali pracovat 
jako mistři a vybrali si jiné povolání či šli 
o žebrotě. Soukenických mistrů bylo 74 
a většina z nich nemohla provádět živnost 
na sebe, pouhých dvacet jich mělo dosta-
tek peněz, aby sukna prodávali samostatně. 
Ostatní byli závislí na odkupování zboží 
od „přespolních handlířů a židů“. Popis 
tehdejšího Liberce odrážel úpadek řeme-
sel a slabý výnos z podhorské zemědělské 
půdy. 

„Ty domky jejich jsouce všechny ode dřeva 
vystavený, kteří od 30 neb 40 let stojí, již schá-
zejí, a k rozboření se schylují, jinším, kterým 

1 Informace o hospodářském stavu z Berní ruly 
pro liberecké panství (Bemerkung zur Revisita-
tion der Berní rula, Liberec 20.9.1677) poprvé 
popsal regionální historik Hermann Hallwich. 
Překlad uveřejnil Milan Svoboda ve sborníku 
Fontes nissae v roce 2008.

vrchnost ze svých prostředků v nově vystavěti 
dala, ti do důchodu platiti povinni a dosavad 
dlužni jsou. Pole ty, které se při tom městě na-
cházejí, jsou velmi neúrodné, hubené, kamenité 
a písčité, místem zase močálovité půdy. To, co 
obsívají, pokaždé mrtviti musejí, však ale pro 
nedostatek slám, a že na mále dobytka chova-
jí, pole čím opraviti nemají.“ (Svoboda 2008, 
149–150).

Podle historika Milana Svobody jsou ci-
tované domky, které „k rozboření se schy-
lují“, právě ony měšťanské domy v novém 
Městě, které vystavěl Valdštejn. Ze zápisu 
vyplývá, že obchodně i kulturně byl Liberec 
orientován na Žitavu. Úředníci, jež citova-
ný zápis zhotovili, byli shovívaví k chudému 
podhorskému městu a sami o výběru daní 
nerozhodli. 

5.4 Stavební vývoj 
po roce 1680

Vývoj města poznamenal po roce 1680 
výběr hejtmanů, kteří poddané drželi vel-
mi zkrátka. Vrchnost si vybírala oddané 
služebníky, kteří již prokázali svou loajali-
tu, a proto mohli být jmenováni do pozice 
hejtmana. Tvrdé robotování vyvolávalo sel-
ské bouře. Mezi neoblíbené hejtmany pat-
řil Kristián Platz z ehrentalu, jenž se ještě 
v 19. století objevoval v různých historkách 
jako záporná postava. Roku 1680 zasáhla 
zchudlé město morová rána a pro po-
hřbívání byl vybudován nový hřbitov s ba-
rokním kostelem sv. Kříže (1694–1698). 
Prostor kostela přestal vyhovovat, malá 
kapacita si žádala náhradu. Donátorem 
nové stavby byl František Ferdinand Gallas. 
Původní stavbu navrhl italský mistr Marcus 
antonio canavella a z jeho stavby zůstala 
pouze krypta a možná část základů, které 
mohly určit rozměr dnešního chóru. Stav-
bu vedl panský stavitel Johann Josef Kun-
ze. Poutní kostel s půdorysem kříže získal 
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věhlas díky sošce Panny Marie Bolestné, 
kterou kostelu daroval František Ferdi-
nand Gallas (Dobiáš, 1983). největší slávy 
se kostelu dostalo za správcování děkana 
antona Kopsche. Tento kněz se zasloužil 
o zvelebení kostela, kde se pravidelně od 
roku do 1782 konaly slavnostní procesí ka-
ždé tři týdny po Velikonocích.

V druhé polovině 18. století vymřeli 
Gallasové po meči a statky zdědil syno-
vec hraběte, Kristián Filip z clamu, jenž 
ke svému jménu musel přidat strýcovo 
přízvisko Gallas. Šlechtický rod clam-Ga-
llasů panoval v Liberci a ve Frýdlantě až 
do konce 2. světové války. V okolí Liberce 

vznikaly další osady, které jsou dnes řaze-
ny k Liberci jako městské čtvrti. Budoucí 
městské čtvrti zakládali panští správci na 
příkaz vrchnosti, nebo na daných místech 
vlastnili sami pozemky a investovali do 
nich zřízením zástavby (Zeman 2009, 26). 
K předměstským osadám patřil Františkov 
(1657), nový Harcov (1681), Hanychov 
(1682), nové Pavlovice (1691), Janův Důl 
(1704). Přiložený nákres ukazuje strategic-
ké místo Liberce ve struktuře nových ves-
nic (Obr. 5.1). Roku 1786 se Liberec stává 
svobodným městem, což umožňuje jeho 
další rozvoj. Město potřebovalo prostory 
pro průmysl a bydlení, přičemž obojí vyža-

LIBEREC / Reichenberg

Bedřichovka / Friedrichshain

Dolní Hanychov
/ Nieder Hanichen

Pilínkov / Heinersdorf

Františkov / Fransthal
Harcov / Harzdorf

Doubí / Eichicht
Vratislavice / Maffersdorf

Hluboká / Lubokay

Horní Suchá / Ober Berzdorf

Janův Důl / Johannesthal

Karlinky / Karolinsfeld

Karlov / Karlswald

Kateřinky / Katharinberg

Krásná Studánka / Schönborn

Kunratice / Kunnersdorf

Machnín / Machendorf

Nové Pavlovice / Neu Paulsdorf

Radčice / Ratschendorf

Rochlice / Röchlitz

Ruprechtice / Ruppersdorf

Růžodol / Rosenthal

Staré Pavlovice / Alt Paulsdorf

Stráž nad Nisou / HabendorfSvárov
 / Schwarau

Vesec / Dörfel

Obr. 5.1: Liberec ve struktuře okolních vesnic 
Do podkladové vojenské mapy (viz literatura) zakreslili jiří šmída a zuzana Koňasová.
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dovalo nový životní standard. Důležité bylo 
vybudování zemské silnice v roce 1720 ve 
směru Praha-Görlitz, která kopírovala sta-
rou zemskou stezku.

V období klasicismu za Kristiána Filipa 
clam-Gallase se Liberec stavebně rozvíjel. 
Filip nechal vybudovat na panství dvě nové 
městské čtvrti, Filipovo město a Kristiá-
novo město. Došlo k rekonstrukci zám-
ku, protože hrabě pobýval mnohem čas-
těji v Liberci a chtěl pro sebe velebnější 
a modernější sídlo. V Liberci v této době 
proběhly dvě etapy expanze, neplánovaná 
a plánovaná. Podle Karla Kuči nastala ve 
druhé polovině 18. století živelná výstav-
ba Liberce, která byla patrná na tzv. prv-
ním vojenském mapování (viz kap. 3). Zá-
stavba se rozšířila do Frýdlantské ulice na 
Tovaryšský vrch. Soukenická čtvrť vznikla 
v ulicích na Bídě a rozšiřovala se do ulic 
Barvířská, Široká, Lucemburská a na La-
dech. Dodnes tyto ulice zachovávají úzký 
ráz, proto někdy bývají nazývány jako „li-
berecká stínadla.“ Bydleli tu méně majetní 
řemeslníci a zemědělci. Proměnou prošla 
i Pražská ulice, která ztratila svůj úvozový 
charakter.

Od druhé poloviny 18. století rovněž 
docházelo k cílené urbanistické zástavbě 
nových čtvrtí, které město rozšiřovaly do 
souvislého celku. Filipovo město založené 
na dnešním nerudově náměstí se dříve na-
zývalo Hrnčířským náměstím, kvůli konání 
hrnčířských trhů. Jeden z největších maji-
telů pozemku v této lokalitě, Johann Josef 
Kuntze, navrhl na místě městské střelnice 
novou výstavbu. Pozemky se rozdělily na 
pravoúhlé bloky, jednotlivé zděné domy byly 
dvoupodlažní. Výstavba začala v roce 1799 
a nová obec dostala jméno na počest Kris-
tiána Filipa clam-Gallase (Šťovíčková 2007, 
23) Kristiánovo město vzniklo jako samo-
statná osada v roce 1787 jižně od zámku 
na tzv. Skřivánčím poli, Psím vrchu a Mod-

řínavském vrchu. Sloužilo jako reprezenta-
tivní předměstí, které bylo přímo určené 
k bydlení. Stavbu projektoval panský inženýr 
anton z Frýdlantu. nelze bohužel zjistit, zda 
panský inženýr znal podobný projekt hra-
běte Kinského uskutečněný v novém Boru. 
Kristiánovo město navazovalo na zámecký 
areál, který obývali vrchnostenští úředníci, 
bohatí měšťané a zaměstnanci zámku. Pů-
dorys Kristiánova města byl rozdělený na 
pravoúhlé obdélníkové plochy s čtvercovým 
náměstím. Hrabě osobně dohlížel na reali-
zaci plánu, který probíhal v několika etapách.

 „Stavebníci se měli při koupi pozemku za-
vazovat k poslušnosti stavět jen podle plánů 
schválených vrchnostenským úřadem a k do-
držování všech nařízení, aby nebyla poruše-
na celková koncepce výstavby.“ (Šťovíčková 
2007, 18). 

Parcely se prodávaly mezi 196 zlatými 
a 40 krejcary a 215 zlatými a 50 krejca-
ry. Kamenné klasicistní domy byly dvou 
až třípatrové stavby se zahradami. cent-
rum nové osady bylo na dnešním náměstí 
Českých bratří, dominoval mu altánek se 
studnou na pitnou vodu. Od náměstí vedla 
alej lip, která byla později zrušena. Osada 
byla správně samostatná, ale nikdy neměla 
samosprávné vedení mimo libereckou rad-
nici. V roce 1850 se připojilo Kristiánovo 
město k Liberci jako pátá čtvrť (Šťovíčko-
vá, 2007). Kristiánovo město popisuje ve 
svých dopisech Božena němcová, která 
tu s rodinou v roce 1850 bydlela. citujme 
dopis ze 27. května 1850, v němž Božena 
němcová uznale píše o nové osadě.

„Měli jsme špatný, studený byt, ale teď byd-
líme na předměstí Christiánově a máme zdra-
vý, čistý a příjemný byt, platíme 120 zlatých 
stříbrných. Od císaře máme na byt 60 zlatých 
– tedy jednou tolik musíme přidat. Z oken 
přehlédneme celé město, Ještěd a krásné to 
pohoří a před okny plno lípových stromořadí. 
Docela nablízku máme zámecký park, a tady 
žijeme jen v samých zahradách.“ (Tomsa 
1982, 12).
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O sto let později po vystavění Kristiáno-
va města napsal ebenezer Howard knihu 
Zahradní města budoucnosti (1902). Tento 
stenograf reagoval na průběh průmyslové 
revoluce ve Velké Británii, kdy se vesnické 
obyvatelstvo koncentrovalo do průmys-
lových center měst. V takových městech 
vznikaly dělnické kolonie, které odrážely 
chudobu dělníků a nulovou hygienu bydlení. 
navržením zahradního města a založením 
„Hnutí zahradních měst“ (The Garden city 
movement) vznikly snahy vystavět zdravé 
a esteticky krásné město, které bude při-
jatelné pro všechny vrstvy společnosti. na 
Howardovy myšlenky navázali architekti 
Barry Parker, Raymond Unwin a Louise 
de Soissons. Stavěli vzdušné byty a upravili 
zástavby jako zahrady, aby se zahrada stala 
přirozenou součástí domu. Tím se spojily  
výhody městského a vesnického bydlení. 
Budovy musely být funkční, pro některé 
typy budov byly stanoveny výškové limity, 
průmysl nebyl v centrech měst, ale na jejich 
okraji (Lehmann, 2002). Kristiánovo město 
předznamenalo výstavbu zahradních měst, 
ale samo jím ve své koncepci ještě neby-
lo. Další výstavba proběhla v okolí kostela 
sv. Kříže na dnešním Malém náměstí (ulice 
U Lomu, Valdštejnská, na Ladech a Pelhři-
movská). Jednalo se o řemeslné centrum 
„Bedřichovo město“, konaly se tu masné 
trhy (Zeman 2009, 47). 

5.5 vznik manufaktur

V 18. století se v Liberci soukenictví 
prosadilo jako hlavní výrobní artikl. Měs-
to se stalo největším výrobcem sukna 
v Čechách vedle Brna a Jihlavy. cechy se 
zpočátku bránily zakládání manufaktur, ne-
chtěly ztratit své výsady. První manufaktury 
zakládala šlechta, která k tomu měla vhod-
ný kapitál. Prolomit stavovskou nadvládu 
cechů se povedlo až bohatým měšťanům 

Möllerovi a Bergerovi. Berger byl obchod-
ník s plátnem, který si v roce 1790 v Pan-
ské ulici postavil dům. Obchodník Möller 
si otevřel obchod s plátnem a později se 
suknem také roku 1790. Obchodník patřil 
do libereckého soukenického cechu a jako 
jeho člen mohl používat vybavení valchy 
a barvírny, které patřily cechu. Roku 1775 
se do Liberce přistěhoval podnikatel G. 
Möller, měl obchod s plátny, která vykupo-
val od výrobců.  Ve Stráži nad nisou si kou-
pil a zrenovoval plátenickou valchu. Möller 
i Berger si zde museli nechávat upravovat 
sukna, jež nakoupili v cechovních zaříze-
ních. Jejich obchody se staly natolik kon-
kurenceschopné, že se je soukenický cech 
snažil blokovat (Karpaš 2004,76–78).

Velký vzestup soukenictví proběhl za na-
poleonských válek, kdy napoleon zahájil 
kontinentální blokádu anglie (1806). na-
poleon Bonaparte se snažil anglii hospo-
dářsky zničit, a proto zakázal obchodovat 
s anglickým zbožím na pevninské evropě. 
Sukno nemohlo být dováženo z anglie 
a nahradila jej domácí výroba. Hospodář-
skému vývoji také napomohly osvícenské 
reformy: upravila se robota, následně se 
zrušilo nevolnictví, sjednotilo clo v celé 
monarchii a zřídily se magistráty ve měs-
tech. Paradoxním přínosem byla i ztráta 
Slezska (1740) a následovné uzavření hra-
nic. Liberec neměl na trhu přímou konku-
renci a bohatí měšťané a majitelé manu-
faktur si nechávali postavit výstavné domy 
(Ruda 1973, 4). Po roce 1810 končí éra li-
bereckých velkoobchodníků, velká konku-
rence ze zahraničí nabízela jemnější látky. 
Skončila blokáda anglie a kvalitní anglické 
látky se opět prodávaly na kontinentu.

Ve druhé fázi historického vývoje získal 
Liberec dvě nová ohniska, Filipovo město 
a Kristiánovo město, viz předešlá kapitola. 
Dále došlo k propojení do jednoho celku 
„Benešova náměstí – Moskevské ulice – 
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Pražské ulice“. Tento urbanistický blok se 
stal patrnějším po dostavění vlakového 
nádraží. novým centrem se stalo nové 
Město, kostel sv. antonína se posunul do 
historického středu města na Benešovo 
náměstí. Poutě do kostela sv. Kříže oboha-
tily život průmyslového městečka a vedle 
tradičních poutí do Hejnic tak získal Libe-
rec své vlastní menší poutní místo. Staveb-
ní konjukturu a odchod a příchod obyvatel 
znázorňuje následující tabulka (Kuča 1998, 
425–430).

Shrňme přestavbu celku města od roku 
1577, kdy dostalo městská privilegia, jako 
bylo vaření piva měšťany a pořádání trhů. 
Liberec byl i v tomto období více oriento-
ván na oblast Žitavska než na Prahu. Vznik 
průmyslu lze dokumentovat postavením 
obecního pivovaru, panského mlýnu, valchy 
a barvírny. Donaci městských a církevních 
staveb si mohli dovolit bohatí měšťané, 
majitel panství a církev. Duchovní moc ve 
městě podpořila stavba kostela sv. Kříže 
(1694) podle návrhu architekta italského 
původu Marca antonia canavelliho. Moc 
šlechty reprezentoval zámek s novým 
nosticovským křídlem, k němuž clam-Ga-

llasové později přistavěli tzv. nový zámek. 
celou nově vzniklou strukturu reprezen-
tačních církevních a panských budov ozna-
čujeme termínem „historická osa města“ 
(viz kap. 7.1). Tuto symbolickou osu vznik-
lou na konci 17. století tvořily historické 
budovy zámku, radnice a kostelů. na ob-
rázku zachycujícím tuto kulturně-historic-
kou osu Liberce jsou zakresleny důležité 
body městské struktury památkového 
charakteru (Obr. 5.2). Posun v urbanistic-
ké koncepci rozvoje obce přineslo Filipo-
vo město a Kristiánovo město. V místech 
dnešní Barvířské ulice a komplexu Texti-
lany vznikly obytné čtvrti a průmyslové 
oblasti. Město začalo poprvé podléhat 
racionální účelovosti a systematickému 
plánování kvůli budoucímu zisku. Výstavba 
ke konci 18. století se nesla v klasicistním 
slohu. Stavěly se kamenné dvou až tří pat-
rové domy, které dávaly na odiv zámožnost 
majitele. K nejznámějším budovám patřil 
appeltův dům na dnešním Sokolovském 
náměstí. Významné budovy města na mapě 
z roku 1858 jsou v legendě rozděleny po-
dle indexů moci dané duchovně, mocensky, 
kulturně a ekonomicky (Obr. 5.3). Otázka 
zní: Kde bylo centrum pro všechny obča-
ny Liberce? Sumárně lze odpovědět, že 
s výstavbou nových čtvrtí se prohloubil 
polycentrismus Liberce, ale jádrem města 
zůstalo Benešovo náměstí. Zde sídlil mo-
censký aparát města a zde se odehrávala 
i velká část měšťanské či raně industriální 
reprezentace nového životního stylu.

Rok

1654 245       -       577

1713 535   2 325       1 358

1771 829       -          -

1843 1 426   12 721      3 020

1900 2 071   34 099         -

počet 
domů
i s aglome-
rací vesnic

počet 
domů
v Liberci

počet 
obyvatel
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Obr. 5.2: Historická osa Liberce 
Zákres do dobové pohlednice z roku 1763. autor: zuzana Koňasová. 

1 - kostel svatého Kříže, 2 - morový sloup, 3 - kostel svatého antonína Velikého, 4 - stará radnice, 
5 - neptunova kašna, 6 - panské sídlo

1 - kostel svatého Kříže, 2 - morový sloup, 3 - kostel svatého antonína Velikého, 4 - stará radnice, 
5 - neptunova kašna, 6 - panské sídlo, 7 - fara, 8 - škola, 9 - divadlo, 10 - appeltův dům, 11 - špitál, 
12 - panský pivovar, 13 - hostinec, 14 - mlýn, 15 -  hostinec, 16 - městská kavárna, 17 - řeka nisa
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Obr. 5.3: Historická osa s indexy města kolem 1858
Do podkladové mapy (viz literatura) zakreslila zuzana Koňasová.
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6. Liberec bĚhem průmySLové 
revoLuce 1830–1945

„Kdysi chudá část země se stala od polovi-
ny 19. století místem koncentrace podnikatel-
ských aktivit celé Evropy a svým významem 
zastínila tradiční centra. Průmyslové podni-
ky zde v 19. století sehrály stejnou kulturní 
roli jako kláštery středověku.“ (Valchařová 
2007,7) 

Téma migrace a transformace center, 
které představuje nosnou ideu celého 
sborníku, je v případě Liberce neobyčejně 
zajímavé a plné protikladů. ačkoliv se Libe-
rec stal již v roce 1850 s necelými 14 000 
obyvateli na několik let druhým největším 
městem v Čechách a spolu s Prahou byl 
až do zániku monarchie jediným „českým“ 
statutárním městem, v mnoha ohledech ho 
můžeme označit za typický příklad peri-
ferie. Jedním z nejvýraznějších periferních 
znaků je vznik mimořádně rozsáhlých prů-
myslových zón v bezprostřední blízkosti 
středu města. Současně však představoval 
hospodářské, kulturní a politické centrum 
německého živlu v Čechách. Tato dichoto-
mie je zřejmá v celé řadě aspektů. ačkoliv 
se ambiciózní průmyslová metropole na-
cházela daleko od všech tradičních center, 
navzdory tomu (nebo možná právě proto) 
si brzy vydobyla pozici „hlavního“ němec-
kého města v českých zemích. To se pro-
jevilo po polovině 19. století i v označení 
města titulovaného jako „zweite Landes-
hauptstadt , erste deutsche Stadt Böhmen“. 
navenek proklamovaná jednota němec-
kých oblastí v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku známá pod heslem „Los von Tsche-
chen“ odmítající společný sněm a zemskou 
správu s Čechy nebyla rozhodně nijak ide-
ální (Melanová 2008, 365). To lze demon-
strovat na tradiční rivalitě Liberce a Ústí 
nad Labem. Kámen sporu představovala 

především instituce Obchodní a živnos-
tenské komory v Liberci, pod níž spada-
lo město na Labi i přes opakované snahy 
o vymanění se z vlivu Liberce a založení 
vlastního komorního obvodu pro severo-
západní Čechy (Jiránek 2002, 191).

6.1 kořeny proSperity

Počátky industrializace a průmyslové ur-
banizace na našem území byly paradoxně 
spojeny právě s prudkým rozvojem malých 
měst, mezi která patřil i Liberec. Z těch-
to měst se v průběhu 19. století vyvinula 
průmyslová centra jako Ústí nad Labem, 
Kladno, Sokolov, Varnsdorf, Lovosice či Os-
trava  a v zahraničí např. essen, Manchester 
(Horská 2002, 22). Tyto aglomerace svým 
významem mnohdy zastínily dosavadní 
správní a kulturní centra (Frýdlant, Lito-
měřice, Opava). Staleté výrobní tradice 
i dostatek kvalifikovaných pracovníků 
vyškolených předcházející řemeslnou i ma-
nufakturní výrobou jsou důvodem, proč se 
severní Čechy staly hlasatelem průmyslo-
vé revoluce v Českých zemích. Zakládá-
ní manufaktur a průmyslových podniků 
dalo do té doby nevýznamným vrchnos-
tenským a někdy i královským městům 
(např. Ústí nad Labem) významný impulz 
vedoucí k dalšímu demografickému růs-
tu. Mizí rovnoměrné rozmístění obyvatel 
příznačné pro preindustriální éru, které 
nahradila výrazná disproporce osídlení. Za 
příklad poslouží idylický pohled na město 
Ústí nad Labem v roce 1846 z doby těsně 
před průmyslovou revolucí (Obr. 6.1). ná-
sledující fotografie dokumentuje radikální 
proměnu, kterou město prošlo v průběhu 
průmyslové revoluce, kdy se stalo cent-
rem chemického průmyslu a říční dopra-
vy. na přelomu 19. a 20. století bylo Ústí 
nad Labem dokonce největším přístavem 
Rakousko-Uherska (Obr. 6.2). Mocným 



STřeD LIBeRce V PROMěnácH STaLeTí83

nástrojem rozvoje měst byla především 
značná akumulace kapitálu, která stojí za 
strmým ekonomickým vzestupem průmy-
slové části Sudet. Liberec dokonce patřil 
k nejzámožnějším městům podunajské 
monarchie.

Sudetská města byla mnohem bohatší 
než sídla ve vnitrozemí, což je stále vidět 
na jejich výstavnosti a odlišném architek-
tonickém výrazu. Konjunktura pohranič-
ních průmyslových metropolí se projevila 
i brzkým zavedením městské hromadné 
dopravy. Ta se zřizovala před rokem 1945 
především v prosperujících sudetských 
městech a prestižní záležitostí byla hlavně 
elektrická dráha spojující nejčastěji střed 

města s nádražím. Specifický prvek před-
stavovaly i honosné lázeňské budovy (Ústí 
nad Labem, nové Město pod Smrkem, Jab-
lonec nad nisou, Teplice, Děčín), další sym-
bol blahobytu a prosperity města. 

Prudký nárůst obyvatel souvisel s mig-
račními vlnami z blízkého i vzdálenějšího 
okolí a rurálních oblastí středních Čech. 
S průmyslovou konjunkturou a populač-
ní explozí byla úzce spjata i sílící politická 
moc Sudet, která šla ruku v ruce s vypjatým 
dobovým nacionalismem. Jako houby po 
dešti také vznikaly různé měšťanské spolky, 
svépomocná dělnická družstva či tělocvič-
né jednoty. I ty se však posléze dostaly do 
vleku dobového nacionalismu, neboť vypja-

Obr. 6.1: Ústí nad Labem v roce 1846 
pavla horsKá - eduard maur - jiří musil. Zrod velkoměsta: urbanizace českých zemí a Evropa. 

Praha: Paseka, 2002.
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tým česko-německým sporům se v druhé 
polovině 19. století postupně podařilo zpo-
litizovat veškeré společenské aktivity.

Pro počáteční etapu hospodářského 
rozvoje tzv. „gründerského období“ je 
charakteristický „obživný mód“, který za-
číná ustupovat po obsazení ekonomických 
pozic a po jejich konsolidaci. Počáteční 
dominaci zájmu o pouhou obživu postup-
ně nahrazuje okázalá spotřeba spojená se 
snahou o sebereprezentaci (Veblen, 1999). 
Tato etapa demonstruje významné po-
stavení nově vzniklé třídy průmyslových 
podnikatelů ve společnosti. S konsolidací 
průmyslníků a jejich společenským vlivem 
souvisí i významná mecenášská činnost. Její 
poněkud paradoxní zaměření v liberálním 
prostředí průmyslového Liberce vedlo mj. 
k podpoře konzervativních klerikálních 
kruhů a k výstavbě nových kostelů. Vznikl 

zajímavý paradox, kdy draví a materialistič-
tí průmyslníci projevovali zájem o duchov-
ní stránku existence. Důvod je v tomto pří-
padě nasnadě, totiž snaha pojistit si podle 
svých sil a prostředků vlastní spasení u po-
sledního soudu. Za příklad poslouží činnost 
Liebiegů. Podíleli se na vzniku „továrního“ 
kostela sv. Vincence z Paoli v blízkosti svého 
podniku a přilehlé zaměstnanecké kolonie 
či kapucínského konventu v Jungmannově 
ulici. ale navíc se lze setkat s překvapivým 
anachronismem v podobě rodinné kaple 
z konce 19. století, kterou najdeme v je-
jich rodinném sídle v Jablonecké ulici, v tzv. 
„Zámečku“. Určitou paralelu k tehdejšímu 
mecenášství lze najít i dnes. Po skončení 
divokých „gründerských“ 90. let také do-
chází k okázalé spotřebě i sebereprezen-
taci projevující se mimo jiné i podporou 
různých veřejně prospěšných podniků. 

Obr. 6.2: Ústí nad Labem ve 30. letech 20. století 
Foto: archiv autora.
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6.2 národní 
a mezinárodní prvek

V případě Liberce se sebereprezentace 
elit projevila zejména masivní stavební čin-
ností, která má výrazně nacionální akcent 
související s velkoněmecky zaměřenou 
místní nobilitou, kulturně a architekto-
nicky orientovanou na Mnichov, Vídeň 
a Drážďany. Přirozeným protipólem naci-
onalistických a konzervativních elit bylo 
silné socialistické hnutí programově odmí-
tající národnostní zájmy. Ve srovnání s tra-
dičními městy ovládanými konzervativním 
měšťanstvem byla průmyslová metropole 
mnohem otevřenější modernizačním vli-
vům. I to je důvodem, proč můžeme Libe-
rec označit za kolébku dělnického hnutí. 
Zakrátko se stal jedním z nejdůležitějších 
center v monarchii. Liberečtí dělníci měli 
např. přímý podíl na založení celorakouské 
sociální demokracie roku 1874 v neudör-
flu a účastnili se i ustavení Českoslovan-
ské sociálně demokratické strany v Praze 
(1878). V Liberci vycházely hned tři soci-
alistické časopisy (Arbeiterfreund, Freigeist, 
Vorwärts) a působila zde proanarchistická 
revolučně syndikalistická odborová or-
ganizace Česká federace všech odborů 
(ČFVO), která vydávala v Horním Růžodo-
le do roku 1911 list Proletář. Redakce nej-
vlivnějšího časopisu Vorwärts sídlila v domě 
čp. 192-II v ulici U Lomu, přičemž periodi-
kum bylo úzce spjaté s Karlem Kreibichem 
(1883–1966), osobností evropského vý-
znamu a představitelem radikálního levé-
ho křídla sociální demokracie. Toto křídlo 
se postupně zformovalo v tzv. „libereckou 
levici“, která stála u zrodu německé sekce 
KSČ založené v březnu 1921.

neméně významnou úlohu sehrál Libe-
rec i na poli výtvarného umění díky „Svazu 
německých výtvarných umělců v Čechách 
Metznerbund“ (Verein deutscher Kunstscha-

ffender in Böhmen-Metznerbund). Svaz za-
ložil v Praze roku 1919 profesor malířské 
akademie Karl Krattner a pojmenoval jej 
na počest právě zesnulého sochaře Fran-
ze Metznera (1870–1919). Tři roky nato 
přesídlilo vedení spolku do Liberce. Zde se 
nacházela nejpočetnější regionální organi-
zace, která provozovala vlastní výstavní síň 
v Pražské ulici. Metznerbund byl především 
profesní organizací. nezastával žádný kon-
krétní výtvarný program a zprvu usiloval 
o sdružení všech výtvarníků německé ná-
rodnosti (tedy i židů) v Československu. 
Organizačně byl rozdělen do několika 
poboček, mj. v Liberci, Ústí nad Labem, 
Teplicích či Olomouci. Po nástupu adolfa 
Hitlera k moci (1933) se ocitl záhy ve vleku 
nacionalismu, díky čemuž na dlouhou dobu 
zmizel z „českých“ dějin umění. K předním 
členům Metznerbundu patřili mj. malíři 
Wenzel Franz Jäger, Karl Popper, Walther 
Klemm, Theodor Karl Thiemann, alfred 
Böhm, ernest neuschul, sochař Karl Ko-
laczek, či architekti Rudolf Geissler, Franz 
Josef arnold, ernst Rücker a Karl Kerl. Za 
zmínku stojí skutečnost, že blízkým příte-
lem ernesta neuschula byl výše jmenovaný 
Karel Kreibich, což je dokladem počáteční 
apolitické koncepce Metznerbundu, kde se 
setkávali konzervativní nacionálové se so-
ciálními demokraty i komunisty.

6.3 metropoLe 
Severních čech

Samotná stavební činnost druhé po-
loviny 19. a první poloviny 20. století má 
v Liberci řadu specifik, která ji odlišují od 
jiných velikostně srovnatelných sídel. Pře-
kotný rozvoj průmyslu se výrazně pode-
psal na urbanismu města. I přes opakované 
snahy magistrátu během 19. a 20. století je 
dobře patrná značná roztříštěnost a ne-
uspořádanost, jež dodnes určuje podobu 
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města. Spolu s Prahou, Ústím nad Labem, 
Brnem či Opavou lze Liberec označit za 
jedno z center tzv. „druhého“ proudu kul-
tury (Vybíral 1993, 100–103). Reprezento-
vali jej německy hovořící architekti usaze-
ní na našem území, kteří tvořili přirozený 
protipól architektuře české majority. Její 
rozdílné pojetí a chápání lze určit srovná-
ním s progresivní a internacionální tvorbou 
české architektonické avantgardy. Tento 
„druhý proud“ však nelze chápat pouze 
jako opak avantgardy, ale rovněž jako její 
neodmyslitelnou součást spoluvytvářející 
pestrý a členitý obraz architektury na na-
šem území. na rozdíl od avantgardy snažící 
se o radikální odklon od tradiční tvorby je 
v díle většiny německých architektů patr-
ná snaha o navázání na lokální tradice. Jako 
velmi příhodný se v tomto případě jeví 
termín „regionalismus místa“ (Rostislav 
Švácha).1 Typickým rysem tohoto pojetí 
byla snaha kombinovat moderní techno-
logie s tradicionalisticky zabarvenou, vý-
sostně estetickou formou. Za vynikající 
ukázku tohoto přístupu lze označit např. 
pozoruhodný kapucínský kostel sv. Máří 
Magdaleny (M. Kühn a H. Fanta). Toto po-
měrně brzké užití progresivních stavebních 
technologií a konstrukcí související s míst-
ní průmyslovou konjunkturou je zároveň 
jedním z charakteristických prvků liberec-
ké architektury 19. a počátku 20. století. 
Tradicionalismus a moderní historismus, 
jehož postatou je kombinace retrospektiv-
ních tendencí, historické kontinuity a mo-
derních prvků, představuje díky své údaj-
né nepůvodnosti stále ještě rozporuplně 
hodnocený fenomén, a to zejména mezi 

1  autor ve studii Regionalismus v architektuře 
20. století (1999) charakterizuje regionalismus 
místa jako polemiku s dobovými internacionál-
ními styly. architekt se snaží zvýraznit určité 
tvarové elementy, materiály a konstrukce 
charakterizující danou oblast. 

badateli preferujícími lineární „funkcio-
nalistický“ model vývoje architektury. To 
také zapříčinilo jeho dlouhodobé odsunutí 
na periferii dějin umění, čímž vznikl znač-
ně deformovaný a neúplný obraz vývoje 
uměleckých stylů. Během posledních dvou 
dekád se však tento přežívající pohled za-
číná měnit. Pozvolna dochází k rehabilitaci 
historizující a tradicionalistické architektu-
ry, která získává zpět své zasloužené místo 
v dějinách architektury.

Dalším z charakteristických rysů libe-
recké architektury od poloviny 19. století 
a jednou z hlavních hybných sil jejího roz-
voje je již zmiňovaný výrazně nacionální 
akcent, který se podepsal na vzhledu nejvý-
znamnějších budov. existuje tvrzení, že se 
v Liberci neobjevila snaha o národnostně 
podložený sloh jako tomu bylo např. v pří-
padě české neorenesance, ale s tímto vý-
rokem se nelze zcela ztotožnit (Randáček 
1999, 530). Vzhledem k silným kulturním, 
politickým i obchodním vazbám místních 
elit na nedaleké německo stačilo zdejším 
tvůrcům a stavebníkům k vyjádření nacio-
nální roviny architektury využít importo-
vaného formálního rejstříku. To dosvědču-
je např. nejstarší část Liebiegovy vily od a. 
Bürgera postavená v tzv. „tyrolském stylu“ 
vyznačujícím se romantizujícími, malebně 
historizujícími formami s falešným hrázdě-
ním. nebo šlo o přímou snahu angažovat 
zahraniční tvůrce, viz vypsané soutěže na 
novou radnici, budovu Obchodní a živ-
nostenské komory, lázně a muzeum. nové 
veřejné budovy sloužily jako manifestace 
síly a bohatství města a na jejich výstavbě 
se podíleli nejvýznamnější tehdejší středo-
evropští architekti jako Fridrich Ohmann, 
Paul Peter Brang, Josef Maria Olbrich, 
Georg von Hauberrisser, Hans Grisebach 
či Franz neumann. Pozici Liberce jako nej-
přednějšího německého města v Čechách 
měla posléze potvrdit i ambiciózní „Výsta-
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va německých Čech“ (Deutschböhmiche 
Ausstellung), pořádaná v roce 1906, jež byla 
reakcí na Jubilejní zemskou výstavu v Praze 
(1891).

Zásadní roli ve vývoji města sehrál rov-
něž fenomén zahradních měst. Ten pozmě-
nil podobu Liberce více než v jakékoliv jiné 
srovnatelné aglomeraci na území Čech 
a zůstal pro něj signifikantní až do padesá-
tých let 20. století. Pozoruhodný je přede-
vším fakt, že jedno z našich nejzelenějších 
měst bylo úzce spjato s průmyslem. Díky 
založení zahradních měst vznikl působivý 
a dodnes patrný kontrast mezi poklidný-
mi, statickými obytnými celky v zahradách 
a dynamickými, neustále přetvářenými prů-
myslovými zónami.

neobyčejně členitý a takřka neurbani-
zovatelný terén nese hlavní podíl na vý-
sledném zahradním charakteru města pro-
stoupeném všudypřítomnou zelení. Proto 
je i přes opakované snahy magistrátu v 19. 
a 20. století patrná roztříštěnost a neuspo-
řádanost, dodnes určující podobu města. 
Pokusy o velkoměstskou regulaci Liberce 
neustále narážely na terénní konfiguraci, 
které se navzdory úsilí představitelů města 
musely nakonec vždy přizpůsobit. Pro cel-
kovou urbanistickou koncepci města byl 
tudíž příznačný především adiční princip. 
Ke stávajícímu drobnému jádru města se 
pozvolna připojovaly nové sídelní celky, 
které mají mnohdy takřka autonomní cha-
rakter (Liebiegovo městečko, Jeřáb). Koře-
ny Liberce jako zahradního města tkví v za-
ložení pozoruhodného vrchnostenského 
městečka Kristiánova (dnes Liberec V-Kris-
tiánov) s unikátním raným urbanistickým 
řešením na principu zahradního města. Ten 
zde byl uplatněný dokonce o sto let dříve, 
nežli byla v roce 1898 poprvé vydána klíčo-
vá kniha ebenezera Howarda Zítřek-pokoj-
ná cesta k reformě (znovu vydána s názvem 
Zahradní města budoucnosti v roce 1902).

Zřízení Jiho-severoněmecké spojovací 
dráhy (k. k. priv. Süd-norddeutsche Verbin-
dungsbahn, SnDVB) a Žitavsko-liberecké 
dráhy (Zittau-Reichenberger Eisenbahngesell-
schaft, ZReG) znamenalo velký zásah do 
struktury města a představovalo významný 
mezník v jeho vývoji. Jedny z nejstarších 
parostrojních železnic u nás (zprovozněné 
v roce 1859) umožnily spojení Vídně s Ber-
línem, a to přes Liberec. Stavbu Jiho-seve-
roněmecké spojovací dráhy, která byla 
dokonce první železnicí v náročném pod-
horském terénu u nás, prosadili význam-
ní průmyslníci a velkopodnikatelé v čele 
s Johannem Liebiegem, Vojtěchem Rytířem 
Lannou a bratry Kleinovými. Dlouhé od-
klady, založené na zamítavém postoji úřadů 
i konkurenční Pražsko-drážďanské dráhy 
se podařilo zlomit až v polovině 50. let, 
kdy došlo ke změně železniční politiky Ra-
kouska-Uherska a ke vstupu soukromého 
kapitálu do výstavby nových železnic. Hlav-
ním iniciátorem dráhy byl již od počátků 
baron Liebieg. Stavba byla součástí jeho 
ambiciózního plánu na propojení Liberce 
s Vídní. Žitavsko-libereckou trať vystavě-
la a provozovala soukromá společnost 
Zittau-Reichenberger Eisenbahn. V roce 1905 
byla zestátněna a provoz na ní poté zajiš-
ťovaly německé říšské dráhy (Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft). Pod správu ČSD 
se dráha dostala až po roce 1945 a před-
tím fungovala jako exteritoriální železnice, 
včetně personálu.

Výstavba obou železnic souvisela s celo-
evropským železničním boomem v letech 
1850–70. Železnice měla v této době zá-
sadní strategický význam. Pokud bychom 
ho měli vztáhnout k dnešní době, jejím 
částečným ekvivalentem by byla jedině 
dálnice. Spolu s novou nádražní budovou 
v městské části Jeřáb vznikla velkorysá ná-
dražní ulice (dnes Třída 1. máje) spojující 
nádraží s městským centrem. na rušné 
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obchodní tepně se vedle hotelů a obcho-
dů nacházela i konzulární zastoupení (ně-
mecký a britský vicekonzulát s konzulární 
agenturou Spojených států) a další úřady. 
Vybudování železnice z iniciativy místních 
průmyslníků pomohlo v dalším rozkvětu 
města. Zprostředkovalo potřebné spojení 
s Vídní i Berlínem, včetně dopravy životně 
důležitých surovin (zejména uhlí) pro míst-
ní průmysl. Vedení jednotlivých tras bylo 
ovlivněno investory (především Johannem 
Liebiegem), kteří dbali na propojení Liber-
ce se svými nejvýznamnějšími podniky.

6.4 na ceStĚ k veLkému Liberci

na přelomu století již tvořilo město 
s celou řadou okolních obcí de facto je-
den celek. Přestože okolní sídla využívala 
výhod města, nikterak nepřispívala na jeho 
provoz, což magistrát nelibě nesl. Logicky 
se tak stávala stále aktuálnější myšlenka tzv. 
Velkého Liberce. Již roku 1887 přistoupilo 
město k jednání s Františkovem, které bylo 
po vzájemné dohodě stvrzeno smlouvou. 
Tu ovšem odmítlo potvrdit zemské místo-
držitelství a okresní zastupitelství vzneslo 
nepřijatelné finanční požadavky. Přes ten-
to neúspěch obnovil magistrát o deset let 
později opět jednání s Františkovem a roz-
šířil je i na další obce: Janův Důl (1897), 
Ruprechtice (1899), Starý Harcov (1899), 
Staré Pavlovice (1901) a nové Pavlovice 
(1903). Jednání o sloučení se však vzhle-
dem k neadekvátním finančním požadav-
kům obcí protahovala natolik, že do schva-
lovacího procesu zasáhla válka a po jejím 
ukončení již nebyla obnovena. Znovu byla 
tato myšlenka otevřena a dovedena ke 
zdárnému konci až během připojení Sudet 
k německé říši v roce 1938.

Další důležitý moment dokládající vzrůs-
tající prestiž Liberce znamenal dokončení 
radikální přestavby historického cent-

ra roku 1895. Díky zásadnímu rozšíření 
Benešova náměstí na sklonku 19. století 
získalo město přirozené „mocenské“ cen-
trum reprezentované symbolickou verti-
kálou nové radnice. Do této doby se spíše 
ztrácelo ve stínu mladších celků (nové 
Město, Kristiánov). Mimořádně zajímavý 
výřez plánu města (Obr. 6.3) dokumentu-
je velkorysou přestavbu městského cen-
tra na sklonku 19. století. na plánu je již 
vyznačena novostavba divadla (1881–83) 
a dokonce teprve plánovaná nová radnice 
(1888–93). nechybí ani šrafované parcely 
kolem rozšířené části náměstí, s nimiž se 
počítalo pro další reprezentativní výstav-
bu. na jejich místě byl posléze vybudován 
mj. domovní blok s kavárnou Pošta či poš-
tovní úřad. V dolní partii výřezu je patrný 
i původní vzhled dnešního Soukenného 
náměstí (Neuplatz). Zastavovací plán pro 
hlavní městské náměstí, jenž zahrnoval 
i vybudování nové kanalizace, vyhotovila 
pracovní skupina pod vedením městské-
ho architekta adolfa Kaulferse. Ten rozšířil 
plochu náměstí o 100 % severním směrem 
a svažitý terén nechal vyrovnat navážka-
mi. ambicióznost projektu dokládá i fakt, 
že přestavbě musela ustoupit nedávno 
postavená budova tělocvičny od Gustava 
Sacherse poblíž kavárny Pošta. Regula-
cí centra skončily výraznější urbanistické 
zásahy do stávající struktury města, i když 
nové činžovní domy velkoměstských roz-
měrů svou výškou opticky zúžily již tak 
úzké a křivolaké uličky města. Ke změnám 
v uliční síti docházelo výjimečně: jedná se 
o proražení ulice Sokolské a Palachovy 
v roce 1875 a Rumunské v roce 1888 za 
účelem odklonění tranzitní dopravy z Be-
nešova náměstí.

Dosavadní úsilí magistrátu o přeměnu 
Liberce v moderní metropoli posléze vy-
vrcholilo ve dvojici soutěží na nový územ-
ní plán. V průběhu první soutěže městská 
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rada vybrala a zpracováním pověřila nejvý-
značnějšího rakouského urbanistu camilla 
Sitteho.2 Studií z let 1900–01 se Liberec 
stal dalším městem na našem území, jehož 
podobu Sitte ovlivnil. Zadání mu ukládalo 
neomezovat se pouze na liberecké čtvrti 
I–V a do územního plánu měl zahrnout 
i okolní obce a zaměřit se na vyhledávání 
nových, vhodných stavebních parcel, přede-
vším na volných pozemcích na východním 
a severovýchodním okraji města, v části zá-
meckého parku, na Keilově vrchu, Sluneční 
ulici, Jeřábu a v širším prostoru ohraniče-
ném ulicemi Ruprechtická a Frýdlantská. 
Přemýšlivý Sitte se též věnoval katastro-
fální bytové situaci, kterou chtěl řešit vý-
stavbou levných dělnických bytů a kolonií. 
Kladně ocenil probíhající přestavbu centra 
a navrhl rozšíření města směrem ke křížení 
ulic Vítězné a promenádní Masarykovy, kte-
ré tvořily osy nově založené vilové čtvrti. 
na této křižovatce Sitte doporučil doplnit 
stávající dvě budovy (OŽK, muzeum) a plá-
nované lázně ještě jednou monumentální 
budovou. Větší výhrady z jeho strany se 
objevovaly jen k malému počtu pomní-
ků a kašen ve městě. Jako ideální prostor 
ke koncentraci sochařské výzdoby města 

2 camillo Sitte (1843, Vídeň – 1903, Vídeň) 
patřil k předním středoevropským urbanistům 
druhé poloviny 19. století. Vystudoval archi-
tekturu na vídeňské Vysoké škole technické 
a posléze také dějiny umění a archeologii. Jeho 
stěžejním dílem je kniha Stavba měst podle 
uměleckých zásad. Sitte se v ní kriticky vyme-
zuje vůči dobovému klasicizujícímu urbanismu, 
uniformním městským blokům a realizacím 
typu vídeňské Ringstrasse. řádné město se 
mělo dle Sitteho koncepce vyznačovat přede-
vším čitelnou kompozicí ulic a náměstí, jasným 
společensky významným středem (náměstím) 
a klidnými, prosvětlenými, ale nepříliš širokými 
ulicemi. Společně s německým urbanistou 
Theodorem Goetzkem založil v roce 1903 
první a mimořádně vlivný urbanistický časopis 
Der Städtebau.

shledával výše zmíněnou křižovatku Vítě-
né a Masarykovy ulice. Progresivní byl ze-
jména Sitteho pohled na uspořádání a ve-
dení uliční sítě. Při zakládání nových ulic 
odmítl houževnatě přežívající klasicistní 
šachovnicový systém a v duchu svých 
teoretických úvah doporučil přizpůsobit 
urbanistickou strukturu města různoro-
dému terénu. Většina doporučení bohužel 
nebyla uskutečněna a nové centrum vznik-
lo později v prostoru Soukenného náměs-
tí. nebo byla Sitteho koncepce uplatněna 
pouze okrajově: viz uliční síť Liebiegova 
městečka a vilové čtvrti na Keilově vrchu. 
Přesto patří tento projekt k nejhodnotněj-
ším příspěvkům k regulaci Liberce vůbec.

Druhá urbanistická soutěž byla vypsána 
v roce 1913 a zúčastnilo se jí 19 skupin 
převážně zahraničních tvůrců, ale nechy-
běli ani místní architekti: například Oskar 
Rössler s návrhem „Jeschkenstadt“ či Josef 
Schuh s návrhem „Omnes ad loca.“ I tato 
soutěž zahrnovala budoucí Velký Libe-
rec a snažila se řešit nahodilou výstavbu 
v katastru okolních obcí a vytvoření nové 
komunikační sítě města. První cenu získali 
Wilhelm Habel a Walter Kreuzer z Bar-
men za návrh „Heimat, ich grüße dich“. Dru-
hou cenu dostal emil Maul z charlotten-
burgu s návrhem „Bekrönte Hügel, offene 
Täler“ a na třetím místě se umístili Johann 
Theodor Jäger, ernst Schüller a geometr 
Franz Miclaucic z Vídně s návrhem „Wohl-
fahrt“ (Goecke 1913, 109–112). Oceněné 
návrhy sice nakonec nebyly realizovány, ale 
přinesly celou řadu podnětných návrhů, 
např. propojení Sokolské a chrastavské ul. 
či uvolnění dolního centra. Jejich leitmoti-
vem bylo vybudování nové okružní třídy, 
jakési liberecké „Ringstrasse“, která by vy-
řešila problémy značně stísněného centra.

Činžovní zástavba byla cele v zajetí 
eklektismu zřetelně ovlivněného vídeňský-
mi a bavorskými vzory. Tato nápodoba šla 
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mnohdy tak daleko, že liberecké obytné 
domy byly v časopise Kunstwart poněkud 
pejorativně označovány jako „špatná to-
vární značka činžovního kasárenského stylu 
vídeňského velkoměsta“ (Kubina 1909,10). 
Přesto byla patrná kritická reflexe dobové 
neoslohové architektury a místní architek-
ti si stejně jako jejich čeští kolegové klad-
li aktuální otázku, „v jakém stylu bychom 
měli stavět“ (Hoffman 1890, 81–84). Kvalit-
nější obytná architektura se však objevova-
la spíše v rámci individuální vilové zástavby 
pro movitější stavebníky, která měla hlavní 
podíl na „zahradním“ charakteru města. 
Vnější podoba reprezentativních vil boha-
tých průmyslníků deklarovala navenek spo-
lečenské postavení majitele, podobně jako 
výstavné paláce, kostely a kláštery předtím 
symbolizovaly moc šlechty a vliv církve.

na počátku 20. století již byly vyčerpány 
možnosti neoslohů a pozvolna nastupuje 
geometrická secese a moderna. Zajímavý 
je fakt, že až na výjimky se v Liberci nese-
tkáme s florální secesí, na rozdíl od sou-
sedního Jablonce nad nisou. Důvodů bylo 
několik. Zdejší architekti florální secesi 
dobře znali. Protože však nekonvenova-
la se vkusem místních stavebníků, jejích 
výrazových prostředků nevyužívali. Velký 
vliv měla také politická orientace na ně-
mecko a negativní postoj místních nacio-
nálů vůči centrální vídeňské vládě a v ne-
poslední řadě také silný konzervatismus 
zdejšího prostředí. Město nemuselo rea-
govat na aktuální módní trendy, na rozdíl 
od sousedního Jablonce nad nisou úzce 
spjatého s bižuterním průmyslem. Proto 
byla upřednostňována monumentální geo-
metrizující secese a především barokizující 
moderna. Ta získala v Liberci neotřesitelné 
postavení díky její vazbě na místní stavební 
tradice. Patrně nejkvalitnějším reprezen-
tantem tohoto proudu byl Max Kühn pro-
gramově navazující na zdejší pozdně ba-

rokní a klasicistní architekturu. Významnou 
úlohu sehrála ve zdejším prostředí rovněž 
anglická obytná architektura ovlivněná 
hnutím „arts and crafts“ zprostředkova-
ná mimořádně vlivnou třídílnou publikací 
Hermana Muthesia Das englische Haus: En-
twicklung, Bedingungen, Anlage, Aufbau, Ein-
richtung und Innenraum (1904–05). Její vliv 
je patrný především v tvorbě architekta 
ernsta Schäfera. Vedle místních architek-
tů se na řadě realizací podíleli i významní 
tvůrci ze sousedního Jablonce nad nisou, 
například Robert Hemmrich či Rudolf 
Günter.

ačkoliv byla u zdejších tvůrců patrná 
recepce soudobé německé architektury, 
nezbavila se jistého provincialismu ome-
zujícího se na pouhou nápodobu přejatých 
forem. Výjimku tvoří tvorba Maxe Kühna 
a Heinricha Fanty. Význam Kühna a Fanty 
potvrzuje kromě realizací v dalších sídlech 
sudetské oblasti také řada projektů pub-
likovaných v tehdejším odborném tisku, 
mj. v prestižních periodikách Der Archi-
tekt a Wiener Bauindustrie Zeitung. Mimo-
řádně zajímavý je v této souvislosti i další 
fakt. Kühn s Fantou byli natolik teoreticky 
vzdělanými osobnostmi, že dokonce ve své 
tvorbě prosazovali svébytnou koncepci 
moderního barokního stylu. I přesto lze kon-
statovat, že nejkvalitnější realizace pochá-
zejí od cizích architektů. Ti přinášeli do 
Liberce moderní architektonické proudy 
pronikající do příhraničních oblastí po-
nejvíce ze sousedního německa. Zmiňme 
příklad tzv. „reformní architektury“ patrné 
v tvorbě Rudolfa Bitzana. 

Mimořádně důležitou roli sehrála také 
místní buržoazie, která se díky svým znač-
ným finančním možnostem nepřímo podí-
lela na vysoké kvalitě liberecké architektury 
na přelomu 19. a 20. století. Její přínos spo-
číval nejen v angažování jednotlivých tvůrců, 
ale především v bohaté mecenášské činnos-
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ti. největší zásluhy v tomto ohledu připadají 
rozvětvené rodině Liebiegů, jejichž přínos 
městu lze bez obav srovnávat s postavením 
a vlivem Tomáše Bati ve Zlíně. nejzdařilejším 
výsledkem jejich plodné spolupráce s no-
rimberským architektem Jakobem Schme-
issnerem3 je jeden z nejpozoruhodnějších 
příkladů zaměstnanecké kolonie vybudova-
né na principu zahradního města na našem 
území, tzv. Liebiegovo městečko. Stejně jako 
v případě koncernu Baťa se jednalo o mi-
mořádně schopné podnikatele, využívající 
všech dostupných prostředků ke zvýšení 
zisků a zároveň závislosti zaměstnanců na 
podniku (Joza, 1965). není proto překvape-
ním, že v obou případech se můžeme se-
tkat poměrně záhy s aplikováním tzv. truck 
systému a cottage systému (Gaskell 1833; en-
gels 1950). Principem truck systému je fakt, 
že část mzdy se vyplácí ve formě poukázek 
na zboží (zejm. potraviny, šatstvo) v podni-
kových prodejnách. V případě „cottage-sys-
tému“ zaměstnavatel staví ubytování pro 
své zaměstnance a nájemné jim strhává ze 
mzdy. V případě permanentní liberecké by-
tové krize to znamenalo mimořádně účinný 
nástroj k zamezení stávek a dalších projevů 
nevole ze strany zaměstnanců. Oba systémy 
později takřka k dokonalosti dovedla firma 
Baťa v duchu utopických úvah Jana antoní-
na Bati ovlivněného italským fašismem, kte-
rý dokonce zavedl vnitropodnikovou banku 
(Holubec, 2009). Zlín je typickým příkladem 
proměny maloměsta, z něhož se během pár 
desetiletí stalo rozsáhlé průmyslové cent-
rum. Racionalizace výroby a kult modernity 
v duchu fordistického kapitalismu se odra-
3 Jakob Schmeissner (1874, Marktleuthen – 
1955, norimberk) vystudoval Královskou 
průmyslovou školu v norimberku a posléze 
Vysokou školu technickou v Mnichově, prav-
děpodobně u architekta Georga Hauberris-
sera. Zásluhou svého školení si Schmeissner 
oblíbil historizující tvarosloví, pro jeho tvorbu 
příznačné.

zily i v obrazu města. Jeho základní jednot-
kou se stal modul o rozměrech 6,15 x 6,15 
metrů, z něhož jsou složeny pravidelné pů-
dorysy všech budov: továrních hal, obchod-
ního domu, hotelu i internátů (Obr. 6.4). 
Koncepce liberecké kolonie vychází nejen 
z teoretických zásad The Garden city move-
ment (Hnutí zahradních měst), ale i z myš-
lenek Hermana Muthesia a urbanistických 
zásad camilla Sitteho. Příznačná je pro ni 
invenční koexistence historizujících prvků 
a secese v malebných romantizujících cel-
cích odrážejících tehdejší nacionální akcent 
(Obr. 6.5). na rozdíl od baťovského kultu 
modernity hrála v případě Liebiegových 
závodů významnou roli zejména kontinuita 
a tradice s důrazem na národnostní hledisko, 
což se projevilo v záměrně malebném, 
„německém“ výrazu zaměstnanecké kolo-
nie kontrastujícím s internacionálním sty-
lem baťovských sídlišť. Kolonie nebyla jen 
běžným dobovým sociálním projektem, ale 
především reprezentativním podnikem, kte-
rým Liebiegové navenek demonstrovali své 
bohatství a postavení. Ubytovací standard, 
jejž svým zaměstnancům firma poskytovala, 
byl vysoce nadprůměrný ve srovnání s ji-
nými obdobnými projekty, o čemž svědčí 
i zmínky v dobovém tisku.

6.5 meziváLečný Liberec

Během období první republiky lze sledo-
vat částečnou stagnaci výstavby, především 
v oblasti veřejných budov. Důvody stagna-
ce byly různé: politické oslabení německé-
ho obyvatelstva, stavební boom posledních 
třiceti let, oslabení poválečné ekonomiky, 
zhoršení exportu v důsledku ztráty vel-
kých odbytišť, nástup konkurence z asie 
a hospodářská krize. Zcela opačná situace 
naproti tomu panovala u obytné architek-
tury, kde se stavěly nové činžovní domy 
a celé vilové čtvrti pro státní úředníky 
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a místní buržoazii. Dlužno ovšem dodat, 
že svou kvalitou tyto stavby zaostávaly za 
výstavbou předchozího období. Je na nich 
patrné rozmělňování architektonických 
forem ovlivněné konzervativním duchem 
místních stavebníků. Poněkud paradoxně 
se tak objednavatelem progresivnější ar-
chitektury stává především bohatnoucí 
střední třída. V místní architektuře tohoto 
období lze spatřit dva základní rysy. Prv-
ním rysem je soustavné rozšiřování plochy 
města o nové obytné celky, v nichž stále 
dominoval fenomén zahradního města. 
Druhým rysem je přestavba centrální čás-
ti města na místě dnešního Soukenného 
náměstí. Z něj se pozvolna stává hlavní 
městský prostor, jež se transformoval do 
obchodně administrativního centra, které 
bychom s trochou nadsázky mohli označit 
za liberecké „city“. na archivním snímku 
pořízeném před přestavbou náměstí je 
patrná původní „maloměstská“ podoba 
náměstí před zásadní přestavbou, kterou 
prošlo na přelomu dvacátých a třicátých 
let 20. století (Obr. 6.6). Historický sní-
mek paláce Dunaj (1928) od adolfa Fo-
ehra a obchodního domu Baťa (1931) od 
Vladimíra Karfíka výmluvně dokresluje 
velkoměstskou proměnu Liberce a vznik 
nového městského centra v prostoru 
Soukenného náměstí (Obr. 6.7). Takřka 
identický snímek otiskl 19. srpna 1933 
deník Prager Tagblatt s výstižným titulkem 
„Reichenberg wird Großstadt“. Pro Liberec 
je charakteristické také to, že se zde až 
na výjimky neuplatnila funkcionalistická 
architektura, typická pro české vnitrozemí. 
Sporadicky se objevující funkcionalismus 
byl takřka výlučně spjat s českým kapitá-
lem (Baťa, Brouk&Babka) a projektován 
českými architekty (Karfík, Gillar). Jistou 
výjimku představují pouze vily Bertholda 
Schwarze, Karla Wintera, carla Webera 
a ernsta englera. I v tomto období tudíž 

stále převažuje konzervativní a tradiciona-
listická architektura, přičemž velkou oblibu 
si získalo zejména art deco. nejkvalitnější 
stavby opět pocházejí od mimoliberec-
kých tvůrců. Vedle pražských architektů 
Jana Gillara, Bertholda Schwarze, arthura 
Payra, Fritze Lehmanna a adolfa Foehra to 
byl především Thilo Schoder z Gery, autor 
pozoruhodné expresionistické vily Franze 
Strosse. Tuto vilu lze bez váhání zařadit 
mezi „top ten“ meziválečné vilové výstav-
by. Tradicionalismus v podání oblíbeného 
Maxe Kühna či Franze Radetzkeho i nadále 
tvořil dominantní proud místní architektu-
ry. Reprezentativní ukázkou je klasicizují-
cí Jakobova vila čp. 954–I v Klášterní ulici 
a Holdinghausenova vila čp. 184-V v Huso-
vě ulici, obě od věhlasné drážďanské kan-
celáře Losssow & Kühne. 

Vedle individuálního bydlení i nadále 
probíhala v průběhu dvacátých a třicátých 
let 20. století také masivní výstavba čin-
žovních domů a sídlišť. Stavba činžovních 
domů byla svázána především s asanačními 
zásahy řešícími zdejší katastrofální bytovou 
situaci. Během nich byla již nevyhovující 
a dosluhující stará zástavba nahrazována 
novostavbami s podstatně větší obytnou 
kapacitou a vyšším standardem bydlení. 
V letech 1921 – 1938 bylo se státní sub-
vencí postaveno v Liberci 6 800 bytů, což 
tvořilo 30% tehdejšího bytového fondu. na 
sídlištích budovaných povětšinou na prin-
cipu zahradních měst se vedle místních 
průmyslníků podílelo také město. Mezi nej-
zdařilejší příklady tohoto typu patří sídliš-
tě na Jeřábu (e. Schäfer, K. Kerl, 1920–27) 
a v Králově Háji (K. Kerl, 1927). V urba-
nistickém řešení těchto sídlišť je patrný 
silný vliv oblíbeného architekta Schmei-
ssnera, zejména v Kerlových realizacích na 
Králově Háji.
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6.6 hLavní mĚSto Sudet

S nástupem vyostřených nacionálních 
tendencí během třicátých let a následným 
vznikem protektorátu Böhmen und Mähren 
se v Liberci záhy objevuje tzv. heimatstil, 
doslova „styl domoviny“ (Kruft, 1993; Ho-
řejš, 2007). Tento styl se projevuje přede-
vším v obytné výstavbě. Vzhledem k velké 
oblibě tradicionalistické architektury ve 
zdejším prostředí je možné konstatovat, 
že i během nacistické éry pokračuje libe-
recká architektura ve směru vytyčeném 
v předchozím období. architektura v tom-
to období vycházela z oficiálního, ideolo-
gicky orientovaného stavebního slohu třetí 
říše, tj. heimatstilu, nazývaného také Heimat-
schutzarchitektur či Heimatschutzstil. V něm 
hrál významnou roli především poukaz na 
kontinuitu tradiční architektury, která byla 
kladena do protikladu k internacionálním 
proudům. Stavební produkce se omezila 
pouze na značně typizované řadové obyt-
né domy, tzv. Behelfsheim (pomocné domy), 
se kterými se lze setkat i v řadě dalších 
měst sudetské oblasti. Jednalo se o poně-
kud strohou, romantizující tradicionalistic-
kou architekturu nepostrádající však jistou 
malebnost (ovšem dlužno dodat, že zá-
měrnou), projevující se např. užitím loubí. 
Její formy odpovídaly nacistickým snahám 
o návrat k tradičnímu německému rurál-
nímu domu v duchu doktríny „Blut und Bo-
den“. největším stavebníkem bylo stavební 
družstvo Heimatstätte Sudetenland pod ve-
dením městského architekta Karla Kerla.4 

4architekt a stavební rada Karl Kerl (1892, 
Skalná u chebu - ?) po studiích na německé 
vysoké škole technické v Praze začal od roku 
1918 působit na územně plánovacím oddělení 
města Liberce.  Patřil mezi radikální nacionalis-
ty a o jeho postojích svědčí celá řada událos-
tí.  Roku 1933 se stal z politických důvodů 
předsedou uměleckého spolku Metznerbund, 
aby zmařil záměr bývalého vedení pronajmout 

Podařilo se mu úspěšně navázat na svou 
předválečnou tvorbu (Jeřáb, Králův Háj, 
corda Weg) a sídliště zdařile zakompono-
val do okolní zástavby. 

Mimořádně významným počinem se 
stalo konečné dovršení snahy o vytvoření 
Velkého Liberce neúspěšně prosazované 
od konce 19. století. Zastupitelstvo v této 
souvislosti poukazovalo na to, že Liberec 
musí být nejlidnatějším a ekonomicky nej-
silnějším městem župy a tak může získat 
nové stavební plochy potřebné pro další 
rozvoj. nejagilněji si v otázce prosazení Vel-
kého Liberce počínal starosta Rohn, jenž 
18. října 1938 sezval zástupce 31 okolních 
obcí. Ti se vyjádřili vesměs kladně a vládní 
prezident Hans Krebs návrh předložil ke 
schválení říšskému komisařství pod vede-
ním Konráda Henleina. Vznikem Velkého 
Liberce 1. května 1939 se podařilo potla-
čit význam dosavadních lokálních středisek 
a město se stalo jednou z nejvýznamněj-
ších a největších sídelních aglomerací na 
našem území. Město dosáhlo úctyhodného 
počtu 70 567 obyvatel.

architekt Karl Kerl začal následně zpra-
covávat nový územní plán, který se poda-
řilo dokončit až v roce 1944. Plán vtiskl 
Liberci výrazně velkoměstský charakter. 
Kromě zamýšlené vládní čtvrti navržené 
v oblasti Tržního náměstí, jejíž dominantou 
se mělo stát nové župní divadlo, byly nej-
větší změny plánovány v prostoru dolního 
centra u Soukenného náměstí. Zde až na 
pár výjimek mělo dojít k plošné asanaci 
a k rozšíření komunikací na neuvěřitel-

výstavní síň Levé frontě, která chtěla v Liberci 
uspořádat výstavu levicové literatury. O rok 
později pro změnu vedl bouřlivou polemi-
ku s libereckým muzeem, kterému vyčítal, 
že se málo inspiruje výstavami v sousedním 
německu. Kromě své architektonické praxe se 
věnoval přednáškové činnosti, výtvarné kritice 
a psaní odborných textů, zaměřených na histo-
rii a stavební vývoj Liberce.
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ných 40 m. Plán navíc počítal s vytvořením 
okružní třídy řešící dopravní problémy 
města. Pozici nejpřednějšího německého 
města v Čechách posléze potvrdil statut 
hlavního města říšské župy Sudety (Reich-
sgau Sudetenland, zkráceně Sudetengau).5 
Pozornost byla věnována plánům na velko-
lepou přestavbu města (Obr. 6.8).  Teprve 
po připojení Sudet k nacistickému ně-
mecku se podařilo nakrátko naplnit vel-
ké ambice představitelů Liberce a město 
získalo status hlavního města říšské župy 
Sudety. Uvažovalo se o přesídlení němec-
ké univerzity (Deutsche Karlsuniversität 
Prag) z Prahy do Liberce, zřízení expozi-
tur významných bankovních domů, odborů 
i generálního ředitelství železnic a napoje-
ní města na říšskou dálniční síť. nicméně 
značné finanční náklady ponechaly tyto ne-
realistické megalomanské projekty pouze 
ve stádiu příprav.

5 říšská župa Sudety byla ustanovena k 15. 
dubnu 1939 a zahrnovala pohraniční území 
západních, severních, severozápadních a seve-
rovýchodních Čech, severní Moravy a Slezska, 
odstoupené německu na základě Mnichovské 
dohody z 30. září 1938. Hlavním městem župy 
se stal Liberec a administrativně se členila na 
tři vládní obvody (Regierungsbezirk): cheb, 
Ústí nad Labem a Opavu.
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Obr. 6.3: Plán středu Liberce z roku 1882 
Zdroj: archiv autora.

Obr. 6.4: Meziválečný Zlín
Zdroj: „http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Zlin01.jpg?uselang=cs“. 

aktualizováno 13. 11. 2011.
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Obr. 6.5: Liebiegovy závody a zaměstnanecká kolonie kolem roku 1930
Zdroj: archiv autora.
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Obr. 6.6: Soukenné náměstí před přestavbou
Zdroj: „http://i.idnes.cz/11/082/org/OKS3d29cd_121148_1052173.jpg“. 

aktualizováno 13. 11. 2011.
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Obr. 6.7: Soukenné náměstí po přestavbě 
Zdroj: „http://i.idnes.cz/11/082/org/OKS3d29c6_121052_831145.jpg“. 

aktualizováno 13. 11. 2011.
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Obr. 6.8: Plán Liberce z roku 1943
Zdroj: archiv autora.
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7. SociaLiStický Liberec 
a technokraticky pojatý 
Střed 1945–1990 

Terénní konfigurace a rozmanitost prvků 
přírodního prostředí měly již od počátku 
vliv na urbanistickou strukturu Liberce. 
Výrazným charakteristickým rysem vývo-
je celého města je plošná a funkční hete-
rogenita, které chybí centrální jednotící 
moment. Předchozí období průmyslové 
revoluce (viz kapitola 6) dalo vzniknout 
základnímu urbanistickému skeletu, kte-
rý se v poválečném období zformoval do 
kompozice určující dnešní prostorové 
uspořádání města. Toto urbánní rozvržení 
se pokusíme popsat na schématu trojí axi-
ality. Určité městské osovosti si všímá již 
v roce 1973 ve své studii významný člen 
Sialu Petr Vaďura.1 Podobná idea je také 
zmíněna v územním plánu z roku 2002 (ka-
pitola „Základní předpoklady a podmínky 
vývoje obce“). Za její rozvinutí v roce 2011 
vděčíme realizačnímu týmu studentů z ate-
liéru „Vize Liberec“ na Fakultě umění a ar-
chitektury TUL (Lenka Švábková, Jindřich 
Traugott, Pavel Špringl a Jan Luksík). 

7.1 triaxiáLní Schéma 
urbaniStického vývoje 

Hlavní městská kompoziční osa spojuje 
obě lokality determinované Ještědským 
hřebenem a Jizerskými horami. Můžeme ji 
nazvat jako „osu klidovou“, nebo také „spor-
tovně-rekreační“. Je položena kolmo na údo-
lí řeky nisy a vizuálně upnuta na krajinnou 
dominantu Ještědu. Osa vychází od spor-
tovního areálu na úpatí Ještědu, protíná ko-

1 VaďURa, PeTR. Studie „Střed města“ a její 
místo ve vývoji kontextu názoru na problematiku 
městského centra v Liberci, strojopis, datováno 
prosinec 1972 – březen 1973, soukromý archiv 
rodiny Vaďurovy.

ridor železnice a v nejvýznamnější městské 
části zvýrazňuje spojnici „nádraží - dolní 
centrum“. Dále prochází soustavou náměs-
tí propojených dvěma hlavními pěšími uli-
cemi Moskevskou a Pražskou. Od horního 
centra sleduje tramvajovou linku až ke kul-
turně-společenskému centru na křižovat-
ce dnešních ulic Masarykovy a Vítězné, kam 
jsou situovány reprezentativní budovy mu-
zea, bývalých městských lázní a výstaviště. 
následně vede kolem zoologické zahrady 
až ke konečné stanici tramvaje v Lidových 
sadech na úpatí Jizerských hor. Klidová osa 
tak spojuje části města s převážně obytnou 
funkcí a službami a je formována hlavními 
městskými prostory, soustřeďujícími větši-
nu městských aktivit.

Ve dvou místech je protnuta dalšími 
směry, které ze schématu vytvářejí tvar 
dvojitého kříže (Obr. 7.1). Kontinuitu klido-
vé osy protíná v kolmici pás silniční a že-
lezniční dopravy, což oslabilo městský cha-
rakter rezidenční části pod Ještědem. Linii 
sledující směr železnice a rychlostní silnice 
R35 lze označit jako „dynamickou osu“. Dů-
vodem jejího vzniku byla především řeka 
nisa, která na svých březích koncentro-
vala průmysl vázaný na zdroj vody. Vazba 
na vodu sice během 20. století ztratila na 
významu, ale vznikla nová zásadní vazba na 
dopravní tepny, v tomto případě na želez-
nici a později i na rychlostní komunikaci.  
Tato linie táhnoucí se napříč Libercem je 
místem dynamických proměn. Spojuje obě 
průmyslové zóny (Jih – Sever) a obchodní 
periferie. Průnik dynamické a klidové osy 
zastává funkci tzv. „transferia“, tedy pro-
storu sdružujícího dálkovou i městskou 
dopravu (vlak, autobus, tramvaj, v omezené 
míře automobily).

Druhé rameno kříže, zformované již 
v období baroka, můžeme nazvat jako „his-
torickou osu“ (viz kap. 5.5). Vychází z pro-
storu soudního areálu přes historické 



STřeD LIBeRce V PROMěnácH STaLeTí103

prostory Malého a Sokolovského náměstí 
(kolem kostela nalezení svatého Kříže) 
a přes Benešovo náměstí míří do prostoru 
libereckého zámku, Oblastní galerie (bý-
valé vily Johanna Liebiega mladšího) a do 
přilehlého parku. Objekty na této ose vy-
tvářejí specifický horizont města, od konce 
19. století znásobený dominantním posta-
vením radnice. 

Struktura města a v ní ukryté funkce se 
proměňují podle toho, zda se rozkládají ve 
směru od Ještědu do Jizerských hor nebo 
kopírují koryto řeky, kterou v její lineari-
tě těsně provází i pruh silniční komunika-
ce a železnice. Samotná linie nisy se však 
dnes do města téměř nepropisuje, protože 
její okolí je zaplněno funkcemi druhotného 
významu. Sousedství dopravního korido-
ru navíc snižuje i její prostorovou kvalitu. 
Město si neuváženou stavební činností od-
řezalo přístup k vodě, systematicky zane-
dbává pásy zeleně, neobnovuje rekreačně-
-sportovní příslušenství.

Triaxiální schéma popisuje důležité ten-
dence, které od průmyslové revoluce ve 
městě reálně existují, avšak od doby soci-
alismu nejsou podporované správným ty-
pem zástavby. To má za následek popření 
přirozené migrace center, což rozvede dal-
ší část studie.  

7.2 pováLečný Liberec
 
Poválečné období znamenalo pro Libe-

rec zásadní zlom. Hned po skončení druhé 
světové války docházelo k neorganizované-
mu vyhošťování německého obyvatelstva. 
Přes Liberec projížděly vlaky plné němců 
určených k odsunu, často za nelidských 
podmínek. Jistou organizaci do nastalé si-
tuace vnesla Postupimská dohoda v létě 
roku 1945. na místo německých obyvatel 
přicházeli noví osídlenci z vnitrozemí, pří-
padně ti, kteří byli vypuzeni v roce 1938. 

Pro tento účel byl dokonce vytvořen Osíd-
lovací úřad, jehož činnost řídila Komise 
pro vnitřní osídlení při Ministerstvu vnitra. 
V Liberci se začala konstituovat nová spo-
lečnost bez tradičních vazeb a bez vztahu 
k městu, což logicky vedlo k neporozumě-
ní městskému prostoru a k nepochopení 
zdejšího genia loci. Liberec sice nikdy ne-
byl významně poškozen bombardováním, 
ale přesto by ho nově příchozí obyvatelé 
nejraději nechali zbourat a vystavět znovu. 
Zavládla snaha nevnímat meziválečná léta 
jako kontinuální prostorový vývoj, na nějž 
je nutno navázat. Přerušení kontinuity ur-
banistického rozvoje se později projevilo 
i v rámci nové výstavby. německý Liberec 
měl být podle většiny novousedlíků potla-
čen a kompletně přebudován. namísto při-
rozeného kladení nové vrstvy mezi vrstvy 
starší došlo k překrytí původní městské 
struktury nepřirozenou výstavbou bez ja-
kéhokoliv historického i krajinného kon-
textu. O absenci vztahu obyvatel ke svému 
městu svědčí také skutečnost, že po roce 
1989 nebyla některým náměstím a ulicím 
navrácena jejich historická jména.

Svou roli v urbanistickém a architekto-
nickém vývoji nepochybně sehrál fakt, že 
podle zákona o krajském zřízení z roku 
1949 Liberec přestal být statutárním měs-
tem. Při novém uspořádání krajů v roce 
1960 byl Liberci odňat dokonce i statut 
krajského města, neboť nově vznikl Seve-
ročeský kraj. Správní centrum se přesu-
nulo k letitému městskému konkurentovi, 
městu Ústí nad Labem, kde sídlo krajského 
úřadu vydrželo po dobu dalších čtyřiceti 
let. naopak pozitivně se rozvíjel komple-
mentární vztah Liberce s nedalekým Jab-
loncem nad nisou. V letech 1947–1955 
byla mezi oběma městy dokonce vybudo-
vána společná tramvajová linka. 

Po druhé světové válce se díky odsunu 
většiny německých obyvatel podařilo na 



STřeD LIBeRce V PROMěnácH STaLeTí7. SOcIaLISTIcKý LIBeRec a TecHnOKRaTIcKY POJaTý STřeD 1945–1990

čas vyřešit špatnou bytovou situaci města. 
Přesto se Liberec už od počátku potýkal 
s nedostatkem vhodných bytů schopných 
přitáhnout kvalifikované pracovní síly, 
například lékaře. Vyprázdněné domy po 
němcích však budily dojem, že kapacita Li-
berce dostačuje i pro další osídlence. Pro-
to se do popředí nejdříve dostaly otázky 
infrastruktury. neustálá imigrace nových 
obyvatel ale předznamenala budoucí by-
tovou krizi. navíc mnoho domů v centru 
nevyhovovalo hygienickým a bezpečnost-
ním normám, v důsledku špatné či žádné 
údržby rychle podléhalo zkáze, takže bylo 
nutné je odstraňovat. Tím se nedostatek 
vhodných bytů ještě navyšoval. 

Po roce 1945 se během jednoho roku 
znovu otevřelo divadlo, muzeum, galerie 
a další kulturní instituce. Podle projektu 
Svatopluka Technika byly nově adaptovány 
pavilony libereckého výstaviště, kde byla 
v roce 1946 otevřena výstava „Budování 
osvobozeného kraje“, která přinesla vizi 
Liberce na dalších padesát let. na výstavu 
později navázaly Liberecké výstavní trhy 
(viz kap. 7.6).

Poválečný pohled do budoucnosti re-
gionu byl značně pozměněn v roce 1948, 
kdy po komunistickém převratu v Česko-
slovensku započalo znárodňování, tj. pro-
ces přechodu soukromého majetku do 
společenského vlastnictví socialistického 
státu. Většinu soukromých objektů i po-
zemků převzalo město. Především se jed-
nalo o větší domy o několika bytech, tedy 
podstatnou část bytového fondu a skoro 
veškerou půdu, na níž se nacházela sou-
středěná kompaktní výstavba (Technik, 
Ruda 1980, 145). Státní a městské správě 
se tak uvolnily ruce pro masivní zásahy 
do městské struktury s možností bourat 
i tam, kde to vůbec nebylo nutné. Důsled-
kem byly plošné demolice staré zástavby 
zejména v okolí Soukenného náměstí, ulice 

na Bídě nebo Široké ulice a tzv. Papíro-
vého náměstí. Část budov v této lokalitě 
musela ustoupit nikdy nerealizovanému 
zastavovacímu plánu. Stavební práce měly 
dokonce posloužit k zamaskování staveni-
ště utajeného protileteckého podzemního 
krytu (Rous 2009, 168). na původním mís-
tě nakonec zůstalo stát jen několik objektů 
působících dnes jako zvláštní relikty, tvořící 
odkaz na zašlou slávu německého Liberce. 
Roztříštěný charakter města tak ještě více 
vynikl. ačkoliv nebyly prováděné asanace 
v Liberci natolik rozsáhlé jako v některých 
jiných českých obcích, podepsaly se na tvá-
ři města zřetelným způsobem, protože se 
uskutečnily přímo v jeho centru. Zhoto-
vená demoliční mapa středu města zachy-
cuje ve dvou nákresech okolí ulic Široká, 
Lucemburská, Papírová, Barvířská a na La-
dech, a to vzhledem k hustotě zastavěné 
plochy v letech 1932 a 2010 (Obr. 7.2).

Jako velký problém se v Liberci ukázalo 
řešení dopravy. V členité konfiguraci terénu 
a v úzkém komunikačním systému bylo ob-
tížné zvládnout prudký nárůst dopravní zá-
těže. Součástí prvního směrného územního 
plánu, který vznikl pod vedením Svatopluka 
Technika v letech 1954 až 1959 v liberec-
kém Stavoprojektu, se stala i jedna z prvních 
dopravních studií v tehdejším Českosloven-
sku. citovaný architekt předpokládal až 
pětinásobný nárůst dopravy během dalších 
padesáti let, což mu tehdy nikdo nechtěl vě-
řit. Hustota tranzitu však v současné době 
jeho odhad mnohonásobně překračuje. 
Kvůli dopravnímu řešení musela být překo-
pána síť komunikací a změněna řada prvků 
městské infrastruktury, což se opět neobe-
šlo bez bourání. Jako typický příklad asa-
nace dopravních překážek můžeme uvést 
např. hotel national na ulici 1. máje nebo 
Šaldovo náměstí, které by si dnes zasloužilo 
spíše termín „Šaldova křižovatka.“ Prome-
nádní třída 1. máje vedoucí od nádraží smě-
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rem do centra vymizela téměř úplně, stejně 
jako hodnotná klasicistní zástavba v ulici na 
Bídě spolu s částí Kristiánova. nově asa-
nované plochy způsobily další vylidňování 
městského centra, které začalo připomínat 
více periferii než živé jádro.

K rozbití městského středu přispěla 
i velká bytová krize, která v šedesátých 
letech vyvolala potřebu výstavby nových 
socialistických satelitů. Docházelo k po-
stupné fragmentarizaci centra a neustá-
lému stěhování obyvatel do periferních 
sídlišť, která z počátku nabízela lepší kva-
litu bydlení (viz kap. 7.7). násilné sloučení 
několika obcí do jednoho katastrálního 
celku v rámci vize Velkého Liberce nutně 
vedlo k dalším migracím městských sub-
-center, a tudíž k polycentrickému pojetí 
města jako celku. Stejně technokraticky 
a nuceně působí tehdejší pokus přestavět 
tzv. „dolní centrum Liberce“. To sice jako 
přirozený střed nikdy nefungovalo, ale již 
od dob první republiky představovalo dů-
ležitý městský prostor. 

Symbolem pro likvidaci původní liberec-
ké architektury se v roce 1976 stal evan-
gelický kostel na náměstí Českých bratří: 
„Kostel, který byl ještě v roce 1972 součástí 
volebního programu díky své dobré akustice 
jako budoucí koncertní síň, odezněl posledním 
akordem, který z něj udělal hromadu kamení.“ 
(Mohr, 2011). Dva variantní projekty kon-
verze kostela na koncertní sál zpracoval 
Svatopluk Technik, který se v rámci svých 
možností snažil pečovat o architektonicky 
hodnotné stavby. Díky mimořádnému vzta-
hu této osobnosti liberecké architektury 
k památkovému fondu se podařilo zachrá-
nit alespoň Valdštejnské domky v blízkosti 
dnešního Sokolovského náměstí.

Technokraticky řízeným růstem města 
v socialismu byl předurčen dodnes zře-
telný kontrast mezi charakterem výstavby 
v předválečném a v poválečném období. 

Rozdíl mezi socialistickým planýrováním, 
neustálou transformací města a dnešním 
neutěšeným stavem spočívá pouze v jed-
nom klíčovém bodě. Tenkrát městu patři-
lo vše, zato dnes veřejné správě nepatří 
z městského majetku takřka nic. 

7.3 doLní centrum
 jako technokratický Střed 

Takzvané „dolní centrum Liberce“ ozna-
čuje prostor mezi Soukenným náměstím 
a řekou nisou. Zahrnuje terminál MHD 
Fügnerova, Rybníček a část Perštýna. Mělo 
vzniknout jako protiváha k historickému 
těžišti Sokolovského a Benešova náměstí 
s radnicí na nedalekém kopci a představuje 
typickou ukázku uměle vytvořeného cent-
ra. Pojem „dolní centrum“ se dost možná 
zrodil v tehdejších mocenských kruzích. 
Jejich snahou bylo koncentrovat všech-
ny úspěšné realizace v okolí sekretariátu 
Komunistické strany Československa, aby 
strana mohla na několika málo příkladech 
demonstrovat Liberečanům nikdy neusku-
tečněné „světlé zítřky“. Význam dolního 
centra měl být především komerčního 
a dopravního charakteru, protože již od 
počátku 20. století fungovalo jako uzlový 
bod městské hromadné dopravy. Hlavním 
úkolem se stal návrh terminálu pro MHD. 
Historickému jádru se mělo odlehčit inte-
ligentním řešením automobilové dopravy, 
která neustále nabývala na intenzitě.

Okolí Soukenného náměstí je smutnou 
ukázkou totální transformace, která v his-
toricky krátkých intervalech radikálně pře-
pisuje prostorové uspořádání města jako 
palimpsest. na samostatné dvoustraně 
naleznete sérii čtyř fotografií Soukenného 
náměstí (Obr. 7.3–7.6). Prvnímu panora-
matu z období kolem roku 1930 dominují 
všudypřítomné komíny, německé nápisy 
vypovídají o národnostní skladbě obyva-
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telstva. Pohled z roku 1960 potvrzuje, že 
na vrcholu Ještědu stojí ještě starý horský 
hotel, zatímco v dolním centru probíhají 
úpravy infrastruktury a masivní demolice. 
na snímku z roku 2005 se v panoramatu 
uplatňují místo komínů panelové domy pod 
nádražím. Obchodnímu středisku Ještěd 
zbývají v té době poslední čtyři roky živo-
ta. Poslední foto z roku 2011 demonstruje 
přebujelost nové hmoty Oc Forum, za-
krývající výhled na ještědský vysílač z ulice. 
aby dnes člověk zahlédl krajinný horizont, 
musí vylézt do horních pater obchodního 
domu Baťa, kam je ovšem veřejnosti vstup 
zakázán.

Snaha o regulaci takzvaného dolního 
centra Liberce se stala jakýmsi urbanistic-
kým evergreenem. Zpočátku se počítalo 
s využitím územního plánu vypracovaného 
stavebním radou Karlem Kerlem v letech 
1940–1944. Kerlův plán představuje pom-
pézní vizi rozlehlých bloků budov a bulvá-
rů s monumentálními reprezentativními 
prostory typickými například pro nacis-
tické plány alberta Speera.2 Kvůli silnému 
ideologickému podtextu bylo od tohoto 
záměru brzy upuštěno. Proto byla v roce 
1948 vypsána první poválečná urbanistická 
soutěž, jež měla za úkol komplexně řešit 
problémy zapříčiněné vznikem velkého Li-
berce. Soutěže se vedle místního architek-
ta Svatopluka Technika zúčastnili také pro-
fesoři ČVUT v Praze: prof. antonín engel, 
autor „Dejvického Kulaťáku“ a významný 
urbanista alois Mikuškovic. Společným ry-
sem všech návrhů byla snaha o uvolnění 
a rozšíření plochy náměstí směrem k nise. 
Práce na územním plánu však poměrně 
záhy skončila Mikuškovicovou smrtí v roce 

2 Berthold Konrad Hermann albert Speer 
(1905–1981) byl přední architekt nacistické-
ho německa a později i jeden z Hitlerových 
ministrů. Podílel se na řadě projektů a vizí pro 
města třetí říše.

1952 (Zeman 2009, 115). Stav Soukenného 
náměstí byl v roce 1948, kdy bylo náměstí 
přejmenováno na Gottwaldovo, dosti ne-
uspořádaný. na jeho ploše už tehdy stály 
významné budovy jako je kavárna nisa ar-
chitekta Fritze Lehmanna (1936), funkcio-
nalistický obchodní dům Baťa od Vladimíra 
Karfíka (1932) i hmotově přebujelý mono-
blok paláce Dunaj adolfa Foehra (1928), 
jehož výstavbě muselo předtím ustoupit 
několik menších domů včetně památko-
vě chráněného hostince německý dům, 
zřejmě nejkvalitnější ukázky liberecké kla-
sicistní měšťanské architektury. Foehrova 
novostavba znamenala zásadní objemovou 
a výškovou proměnu celého místa, která 
narušila homogennost prostoru včetně 
přilehlé Revoluční ulice. Svou polohou 
vyzývala k dalšímu doplnění a uspořádání 
prostorové kompozice náměstí. Zároveň 
již v předchozím období proběhly význam-
né regulace řeky nisy a Harcovského po-
toka. Ten byl už na začátku třicátých let 
sveden do podzemí a dal vzniknout zákla-
du dnešní Fügnerovy ulice, která vede na 
povrchu jeho betonového stropu (Rous 
2009, 36–37). ekonomické a společenské 
podmínky nikdy nedovolily uchopit dolní 
centrum jako celek a komplexně zrealizo-
vat alespoň některý z vytvořených územ-
ních plánů. Jak jsme již zmínili v předcho-
zím textu, první územní plán s dopravní 
studií pod vedením Svatopluka Technika 
vznikl v letech 1954–1959 v libereckém 
Stavoprojektu. Plán byl poměrně zastaralý, 
protože uplatňoval v té době již neaktuální 
klasicizující principy. V reakci na něj vzniklo 
o deset let později několik studií zpracova-
ných v ateliéru Sial, viz následující kapitola.

Socialistické plánování, nové poznatky 
o technicko-ekonomické sféře a změna na-
zírání na urbanistickou a architektonickou 
tvorbu se projevily na přepracování směr-
nic pro další výstavbu města. Promítly se 
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do druhého územního plánu, který vznikl 
v libereckém Stavoprojektu v letech 1962 
a 1963 pod vedením architekta Miroslava 
Ulmanna. Podílela se na něm také katedra 
urbanismu ČVUT s jejím vedoucím pro-
fesorem Jindřichem Krisem. Konečným 
výsledkem mnohaleté práce se stal směr-
ný územní plán města Liberce, který byl 
schválen radou Krajského národního vý-
boru v roce 1971 a měl původně platit až 
do roku 2000 (Technik, Ruda 1980, 148).

Dolní centrum lze definovat jako místo 
s velkým obchodním obratem. Jedná se 
o nervový bod městské hromadné do-
pravy, kterým denně projdou desetitisíce 
lidí. Přesto není místem, z něhož by oby-
vatelé i turisté zaujímali nějaký pozitivní 
vztah k městskému prostředí. Původní-
ho soukeníka, obývajícího po staletí toto 
místo, nahrazuje ve 20. století anonymní 
konzument a mocenský subjekt. Dominu-
jící ekonomika potřeb, koncentrace moci 
a komerčních zájmů se ukazuje jako zá-
kladní stavební kámen celé této oblasti. 
Převládá neosobní proces formující střed 
města bez autorů a bez zásahů občanů. 
K celkové dostavbě dolního centra došlo 
až v roce 2010, nepočítáme-li do něj ne-
dalekou vybagrovanou jámu na Perštýně 
(viz kap. 7.8) a plochy ohraničené ulicemi 
Široká, Papírová, Barvířská a Lucemburská. 
ani současná podoba Soukenného náměstí 
nemusí být zdaleka definitivní. To dokazuje 
přiložené ortofoto městského středu z let 
1953, 2003 a 2010 s vyznačením lokalit, 
které v krátkém časovém úseku prochází 
radikálními změnami (Obr. 7.7).

7.4 SiaL a jeho vLiv na 
přeStavbu doLního centra

 Východisko z bezradnosti tehdejších 
plánovačů, neschopných rozumně naložit 
s odosobněným dolním centrem, nabídlo 

několik studií architektonického ateliéru 
Sial – Sdružení inženýrů a architektů Li-
berecka. Jeho práce v šedesátých a sedm-
desátých letech nabývala na významu, a to 
nejen v rámci Československa. Jedinečné 
prostředí ateliéru založeného Karlem Hu-
báčkem působilo v tehdejší kultuře jako 
zjevení.3 Sial se snažil reagovat na aktuální 
tendence v architektuře, sledoval tvorbu 
v zahraničí a čerpal z ní inspiraci. Vznikl 
v rámci reorganizace Stavoprojektu, z ně-
hož se v roce 1968 na čas vyčlenil jako 
samostatný ateliér pod správou Městské-
ho národního výboru. Malá architektonic-
ká komunita se díky velkému zájmu mla-
dých architektů transformovala do podoby 
dvacetičlenného týmu. Hubáčkův spolu-
pracovník Miroslav Masák inicioval vznik 
paralelní laboratoře pro mladé architekty 
a studenty, tzv. Školky SIaL. Pro fungování 
Školky byla adaptována opuštěná hospoda 
na Jedlové v Radčicích na úpatí Jizerských 
hor. Jednalo se o jakýsi inkubátor pro začí-
nající architekty, který jim měl poskytnout 
čas zorientovat se v reálném kariérním ži-
votě. architekt Miroslav Masák charakteri-
zuje Školku následovně.

„Školka nebyla školou, sdružením učední-
ků jednoho mistra. Byla zkouškou, příležitos-
tí a hrou. Byla zkouškou vzájemných vztahů, 
vztahu k práci a k osobní odpovědnosti. Byla 
dynamická. Individuální ambice se zúročovaly 
ve skupině, práce pro druhé byla přirozená. 
Vzájemná konkurence existovala, ale napětí 
bylo oslabováno dobrou kuchyní, ve které jsme 
se v přípravě jídel střídavě předváděli, večírky 
a sportem, ke kterému bylo v okolí dostatek 
příležitostí. Na Jedlovou jezdilo mnoho hostů, 
3 Karel Hubáček (23. 2.1924–23. 11. 2011) byl 
jedním z nejuznávanějších českých architektů 
20. století. Za svůj neznámější návrh – televizní 
vysílač a hotel na Ještědu – získal v roce 1969 
prestižní Perretovu cenu od Mezinárodní unie 
architektů. V roce 2005 mu byla udělena pocta 
České komory architektů.
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malířů, dramatiků, muzikantů i vědců, pohled-
ných hereček, přátel ze zahraničí. Nebylo divu, 
že jsme se brzy mohli těšit pozornosti StB.“ 

(Masák 2006, 32).
Hostinec na Jedlové se tak vlastně 

stal svébytným centrem důležitého dění 
přesahujícího regionální význam. Školka 
umožňovala v tehdejší společnosti tolik 
potřebnou otevřenou diskuzi, poháněnou 
pluralitou názorů jednotlivých členů.

na konci roku 1971 byl Sial po politic-
kých prověrkách přinucen začlenit se zpět 
do Stavoprojektu a na název „Sial“ bylo 
uvaleno informační embargo. Formální 
administrativní systém se sice změnil, ale 
řada vynikajících architektů zůstala. Karel 
Hubáček se stal pro normalizační režim 
personou non grata. Od září 1971 sváděl 
úspěšný boj o to, aby si jeho „ateliér 7“ 
– později „ateliér 2“ zachoval v rámci Sta-
voprojektu organizační a finanční autono-
mii. Zachránil tak i Školku a její útočiště 
na Jedlové. Dosáhl toho tak, že pro své 
kolegy vydobyl zvláštní statut experimen-
tálního pracoviště, v němž se vyvíjejí nové 
materiály a stavební technologie a testují 
se možnosti jejich zavedení do sériové vý-
roby (Švácha 2010, 97). Hubáčkovi se díky 
všeobecnému respektu a autoritě posílené 
ziskem Perretovy ceny za stavbu vysílače 
a hotelu na Ještědu podařilo vytvořit jaký-
si ostrůvek svobody uprostřed totalitního 
režimu. Slavný architekt držel ochrannou 
ruku nad svými studenty a stážisty, kteří 
tak neztratili možnost nasát něco málo 
z demokratických principů života i tvorby. 
V Liberci sedmdesátých a osmdesátých let 
nepanovaly tak svazující podmínky jako 
v ostatních částech ČSSR a nálada v libe-
recké společnosti byla relativně uvolněná. 
O Hubáčkovi se sice nesmělo mluvit, avšak 
komunisté dobře vycítili příležitost vyu-
žít jeho dovednosti ke svému prospěchu. 
nejvýznamnější projekty Sialu byly vytvo-

řeny okolo důležitého milníku v roce 1968. 
Protože se na mnoha z nich již započalo 
pracovat, bylo nutné je z finančních důvo-
dů dokončit. Komunistická partaj se ná-
sledně prací Sialu chlubila jako svým dílem, 
zatímco Hubáček žil a pracoval na okraji 
společnosti. Skupina progresivních liberec-
kých architektů napomáhala v rámci svých 
možností ke vzniku kvalitní architektury 
mezinárodního významu a stala se na tom-
to poli legendou. Její výhodou byla inter-
disciplinární spolupráce; součástí ateliéru 
byli jak architekti, tak umělci, sociologové, 
filozofové, statici a jiní technici. 

Pokusy Sialu o nové pohledy na archi-
tekturu se promítly do projektů přestav-
by dolního centra. Šlo víceméně o snahu 
korigovat poměrně monumentální územní 
plán Svatopluka Technika, který stále ještě 
vycházel z klasicizujících principů. První 
studii vypracoval Karel Hubáček spolu s Ji-
řím Svobodou v letech 1959 až 1961. Jejich 
projekt představoval alternativu založenou 
na rozvolněné výstavbě prolínající se s pří-
rodním rámcem. architekti se inspirovali 
především skandinávskými příklady (např. 
finskou Tapiolou).

V roce 1966 se v Liberci konalo legen-
dární „Mezinárodní symposium mladých 
architektů o využití volného času mláde-
že“ pořádané městem Liberec ve spo-
lupráci se Svazem československých ar-
chitektů, a to za účasti kolektivů z anglie, 
Francie a Polska. Práce anglického týmu 
se následně stala velkou inspirací pro Sial 
a Velká Británie se zároveň stala cílem v té 
době nevídané exkurze některých členů 
Sialu za světovou architekturou. Rozho-
dující podíl na organizování symposia měl 
tehdejší předseda Městského národního 
výboru, pan Jiří Moulis. Úkolem architek-
tů bylo navrhnout zastavění jižních svahů, 
táhnoucích se od zadních traktů Pražské 
ulice a Sokolovského náměstí na Keilův 
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vrch (Hanáčková 2010, 75). Symposium 
bylo první a ojedinělou vlaštovkou, která 
přinesla velmi kladný ohlas u nás i v zahra-
ničí. Posílilo vzájemnou důvěru a rozvinulo 
spolupráci mezi vedením města a architek-
tonickou obcí. Liberec se poprvé objevil na 
mapě významného architektonického dění 
v období socialismu. Symposium čerpalo 
z architektury i humanitních věd a řešilo 
akutní sociologický problém: vztah člověka 
a prostoru. Konkrétní výsledky symposia 
však zůstaly jen na teoretické bázi, protože 
vzniklé studie nerespektovaly stavební ka-
pacity ani finanční možnosti a nástup nor-
malizace znemožnil jejich realizaci. Jedinou 
stavbou, která vzešla z myšlenek nastole-
ných symposiem, byl obchodní dům Ještěd 
na Soukenném náměstí.

Tento významný projekt byl součástí no-
vého rozsáhlého konceptu, který v roce 
1968 představila vůdčí osobnost Školky, 
architekt Miroslav Masák. Jeho studie se už 
nezabývala jen reakcí na doznívající socia-
listický realismus, ale kriticky pohlížela na 
inflaci futurologických projektů a na rigidní 
funkcionalistická schémata v urbanismu, 
definující město jako objektivní soubor 
funkcí a parametrů (viz kap. 1.7). V projektu, 
zahrnujícím v sobě rané projevy high-tech, 
postmoderny a pozdní projevy brutalismu, 
je patrná inspirace projekty aldo van eyc-
ka, Hermana Hertzbergera a dalších členů 
známého mezinárodního uskupení urbanis-
tů a architektů pod názvem Team 10, který 
se poprvé sešel v roce 1953 na kongrese 
cIaM (Congrès International d‘Architecture 
Moderne). Členové Teamu 10 kriticky po-
hlíželi na paradigmata plynoucí z athénské 
charty.4 Pole jejich působnosti nebylo jen 

4 athénská charta je soubor zásad moderního 
urbanismu přijatých na konferenci cIaM v r. 
1933, které vydal Le corbusier roku 1943 
v Paříži. athénská charta se poté stala teoretic-
kým základem funkcionalistického urbanismu.

v architektonické praxi, ale i ve vydávání 
publikací a pedagogické činnosti, propagu-
jící společnou vizi při budování evropských 
měst (Risselada, Heuvel, 2005). Masákův 
projekt byl založen na představě konti-
nuálního městského prostoru od nádraží 
až po náměstí Dr. edvarda Beneše. Snažil 
se zachovat kontinuitu měřítek a podržet 
atmosféru středu tradičního města. Stavbu 
je možné přiřadit k ojedinělým příkladům 
evropského strukturalismu v naší republi-
ce. nová tendence ve vytváření městské-
ho klimatu se snažila o překonání forem 
redukovaného funkcionalismu vytvářením 
nových „polyvalentních prostorů“ (Her-
man Herzberger) nebo „přehledného la-
byrintu“ (aldo van eyck). Miroslav Masák 
svůj návrh definoval jako „kryté tržiště“ 
a jako obraz řeky, jíž protéká proud zájmů 
a činností obyvatel. Dynamičnost městské-
ho provozu přirovnával k „živelnosti řeky, 
která má své úseky lenosti i dravé chvilky, 
a kterou je nezbytné místy citlivě regulo-
vat“ (Masák 2008, 55).

Realizace obchodního domu Ještěd opět 
výrazně pozměnila prostor Soukenného 
náměstí. Stavba byla koncipována jako ote-
vřený systém, který počítal s další dostav-
bou. nemožnost dokončit návaznost ob-
chodního střediska na zbytek původního 
plánu nakonec vedla k tomu, že dům musel 
po třiceti letech bezohledného provozu 
ustoupit jinému komerčnímu developmen-
tu (viz kap. 7.8). Plán kontinuity městského 
prostoru také narušila začátkem osmdesá-
tých let stavba kulturního domu podle ná-
vrhu architekta Pavla Vaněčka. Dům svým 
tvarem připomínajícím rakev symbolicky 
pohřbil starší zástavbu a znemožnil smys-
luplný rozvoj místa. 

Další představu o zástavbě dolního cen-
tra přinesl návrh z let 1969 až 1970, který 
posloužil jako „cvičení“ začínajících archi-
tektů Školky SIaL (Obr. 7.8 a 7.9). Přestože 
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kolektiv Školky respektoval předchozí prá-
ci Miroslava Masáka, neztotožnil se s jejími 
názorovými východisky. Vadil především 
romantismus, neuspokojivé dopravní ře-
šení, srostlicová a kobercová zástavba na 
pravoúhlé síti. Mladí architekti si položili 
základní otázku, co je to centrum. Vychá-
zeli přitom zejména ze studií a monografie 
sociologa Jiřího Musila a z dalších zdrojů 
(Musil, 1967). na formulaci základních tezí 
se významně podílel předčasně zesnulý 
člen Sialu Petr Vaďura, který se věnoval stu-
diu filozofie, historie a estetiky a pohybo-
val se tak na pomezí architektonické praxe 
a teorie. Své úvahy shrnul do sociologické 
studie nazvané „Střed města“, která však 
nebyla nikdy publikována.5 Společenství 
obohatil o své analytické schopnosti a vý-
jimečný přehled v oblasti soudobé teorie 
architektury (Dvořáková, 2010). 

Základní koncepční rozvahu Sialu lze 
shrnout následovně: člověk je individuum, 
ale zároveň je členem společenství, které 
je nositelem určitých hodnot a cílů. Ty se 
projevují v prostoru, tj. ve městě. Městské 
centrum má zvláštní význam, neboť se 
v něm hodnoty a cíle shromažďují. Protože 
se však hodnoty a cíle společnosti mohou 
měnit, nemůžeme klást nárok na věčnou 
podobu centra. Sial představil centrum 
jako moderní a živé ohnisko, které uspo-
kojuje především komerční potřeby. Počí-
talo se již se člověkem jako spotřebitelem. 
Proto muselo centrum nabídnout otevře-
ný systém, který reaguje na dynamiku sou-
dobé společnosti a je dostatečně flexibilní 
(Hanáčková, 2011).

architekti Sialu chtěli posílit centrální 
charakter místa. Parametry nové výstav-

5 VaďURa, PeTR. Studie „Střed města“ a její 
místo ve vývoji kontextu názoru na problematiku 
městského centra v Liberci, strojopis, datováno 
prosinec 1972 – březen 1973, soukromý archiv 
rodiny Vaďurovy,

by měly udat stávající významné budovy, 
jež dostaly čestný titul tzv. „iniciátorů“. 
Jednalo se o obchodní dům Ještěd, palác 
Dunaj, kavárnu nisa a annenský dvůr. na 
ně měla být napojena nová výstavba, kte-
rá s nimi měla srůst. Kompaktnost cent-
ra měla být zaručena výplněmi v podobě 
centrální stanice hromadné dopravy (P. 
Vaďura), obchodního domu Magnet (P.  Va-
ďura, J. eisler), střediska služeb (M. Tůma), 
nového kina (J. Suchomel), polyfunkčního 
domu LSB (M. Masák), obytné skupiny a3 
(V. Králíček), administrativy, klimatronu, 
podzemního parkingu (M. Baum), obyt-
ného bloku v ulici 8. března (H. Jiskrová), 
flexibilního výstavního pavilonu (D. Zámeč-
níková), sportovního centra (J. Špikla) a ho-
telu (Z. Zavřel).6 Snahou více než půlroční 
práce Školky SIaL bylo vytvořit koncen-
trovaný systém ulic a bloků, k čemuž ale 
nikdy nedošlo. navíc řešení terminálu na 
ulici Fügnerova z roku 1996 zcela přeťalo 
osové souvislosti: projekt Patrika Kotase 
učinil dolní centrum ještě více chaotické 
a nečitelné. 

Velká pozornost dopravnímu řešení 
byla věnována i v plánech Sialu. novodobý 
člověk, který podle autorů do městského 
jádra pouze dojíždí, musel mít možnost 
dostat se co nejrychleji z ostatních částí 
Liberce do centra a naopak. Doprava na-
bývala v tehdejším územním plánování na 
významu a stala se fenoménem i v širším 
světovém kontextu. Za několik málo let 
zaznamenala obrovský nárůst a v urbanis-
mu bylo nutné pracovat s promyšlenějšími 
dopravními systémy. Projekt Sialu počítal 
s tím, že do centra města povedou dvě 
tangenty (západní a východní), mezi nimiž 
bude vytvořena tzv. „mřížka“ neboli v ter-

6 MaSáK, MIROSLaV.  Vývoj pojetí prostoru Sou-
kenného náměstí. In: Liberec: Ročenka liberecké 
architektury 03/2007. Liberec: Fotoarchiv města 
Liberce, 2008, s. 55.
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minologii autorů „žebříček“, který před-
stavoval systém jednosměrných ulic (Ha-
náčková, 2011). Školka SIaL se inspirovala 
klasickým řešením dopravy v centrálních 
částech měst podle soudobých teorií. Zá-
kladní předlohou byl tzv. Buchanan Report, 
dílo stejnojmenného britského urbanisty 
(Buchanan, 1963). Školka Sialu prezentova-
la vlastní názor na uspořádání pěší, tramva-
jové, autobusové a automobilové dopravy, 
na funkční a tvarové definování centrální-
ho městského prostředí a především na 
míru jeho obyvatelnosti. Podobné teze 
můžeme nalézt také u Louise Kahna a jeho 
studie dopravy pro Filadelfii z roku 1953 
s koncepcí záchytných parkovišť a pěší 
zóny v městském středu (Mc carter 2005, 
126–128). Oponentské posudky ke studii 
Sialu zpracoval jednak sociolog Jiří Musil, 
a také uznávaný urbanista Jindřich Krise, 
který označil řešení dopravy systémem 
tangent za nejslabší místo celého projektu. 
Menší kritice byl podroben i návrat systé-
mu bloků, ulic a náměstí ve formě žebříč-
ku, protože profesor Krise dával přednost 
rozvolněné zástavbě v zeleni. To však podle 
Sialu neodpovídalo přirozenému urbanis-
tickému vývoji, díky němuž je střed města 
formován jako nejkompaktnější část celku 
(Hanáčková, 2011). 

V projektu nešlo ani tak o urbanistic-
ké uvažování, jako o snahu vytvořit něco 
nového v návaznosti na inspiraci mašinis-
mem.7 ačkoliv nebyl návrh Sialu realizován, 
je ukázkou transformační logiky dolního 

7 Podle výpovědi Jiřího Suchomela a Mirosla-
va Masáka měl rozhodující vliv na formulaci 
teoretického základu Petr Vaďura, který vynikal 
dobrým přehledem o soudobých tenden-
cích ve světové architektuře. Ostatní mladí 
architekti o nich měli jen rámcovou představu,  
těžko se dostávali k zahraničním časopisům 
a projektovali spíše intuitivně.

centra, vedoucí k dnešní „a-textualitě“ 
města (viz kap. 7.8). K českým architektům 
se v té době sice jen těžko dostávaly infor-
mace o tom, co se děje v zahraničí, přesto 
návrh vznikal v období prvních kontaktů 
s prací R. Buckminstera Fullera8, Jamese 
Stirlinga9 nebo s futuristickými projekty 
skupiny archigram, která se v šedesátých 
letech zformovala v architektonické aso-
ciaci v Londýně kolem stejnojmenného 
časopisu (zkratka názvu „Architectural Te-
legram“). Projekty archigramu čerpaly in-
spiraci z technologie, za účelem vytvořit 
novou skutečnost vyjadřovanou výhradně 
přes hypotetické úvahy. Známý je napří-
klad projekt ocelové megastruktury „Plug-
-in city“ Petera cooka nebo tzv. „chodící 
město“ od Rona Herrona. Později archi-
tekti Sialu poznávali projekty zveřejňované 
v časopise Architectural Design. Viz příklady 
tzv. „plovoucího města“ nebo stavby Kisho 
Kurokawy a dalších japonských metabo-
listů, kteří  se od šedesátých let zabývali 
rozvojem a změnou urbanistických kom-
plexů i jednotlivých staveb v čase. Ve svých 
vizích kombinovali statické konstrukce 
s flexibilními prvky a demonstrovali tak 
zaměnitelnost, mobilitu, možnost rozši-
řování a zmenšování objemů staveb podle 
aktuální potřeby.

Éra Sialu upevnila postavení Liberce 
jakožto města s velkou architektonic-
kou tradicí. někteří členové Sialu v čele 
s prof. Jiřím Suchomelem se v roce 1994 
zasloužili o založení fakulty architektury 

8 Richard Buckminster Fuller (1895 – 1983) 
byl americký architekt, matematik a vynálezce. 
Známé jsou jeho utopické projekty zastřešení 
celého města pomocí geodetické báně, kterou 
vynalezl.
9 Sir James Frazer Stirling (1926 – 1992) byl 
britský architekt, držitel Pritzkerovy ceny. 
Jeho tvorba se obvykle zařazuje do (nového) 
brutalismu, který se snaží o jasné vyjádření 
konstrukce a materiálu.



STřeD LIBeRce V PROMěnácH STaLeTí7. SOcIaLISTIcKý LIBeRec a TecHnOKRaTIcKY POJaTý STřeD 1945–1990

v rámci Technické univerzity. Ta je dodnes 
svébytnou, dynamickou a velmi uznávanou 
platformou, která přinesla nový náhled na 
architektonické školství v postkomunistic-
kém období u nás.

7.5 tranSformace horního 
centra

Takzvané horní centrum Liberce tvoří 
prostor vymezený dnešním Benešovým 
a Sokolovským náměstím, v širším kontex-
tu do něj můžeme zahrnout i náměstí Šal-
dovo a nerudovo. Zatímco Benešovo (pů-
vodně Staroměstské) náměstí se utvářelo 
od počátku jako přirozený střed vznikají-
cího sídelního útvaru, dalším rozsáhlejším 
a tentokrát plánovitým urbanistickým po-
činem se stalo ve Valdštejnově době no-
voměstské, tj. dnešní Sokolovské náměstí 
(viz kap. 4). 

Všimněme si rozdílů mezi tzv. dolním 
a horním centrem, kterých je hned něko-
lik. Zatímco dolní centrum začalo v období 
socialismu plnit spíše komerční a dopravní 
funkci, horní centrum si udrželo reprezen-
tativní charakter mocenského a kulturního 
významu. Oproti technokratickému dolní-
mu centru je také stavebně kompaktnější, 
protože je tvořeno jednoznačněji vyme-
zeným systémem ulic, bloků a náměstí. 
Funkci dvou spojnic mezi dolním a horním 
centrem plní především dvě ulice. Jsou to 
dnešní Moskevská sledující směr staré ob-
chodní stezky a ulice Pražská, která nabyla 
na významu teprve po vybudování želez-
nice a nádraží. Oběma ulicemi projížděla 
až do roku 1984 tramvaj: Moskevskou uli-
cí směrem k hornímu náměstí a Pražskou 
ve směru k dolnímu centru. V padesátých 
letech 20. století se pozornost v horním 
centru soustřeďovala především na zlep-
šení stávajících bytů, výměnu přestárlých 
instalací a odstranění nejzávažnějších škod 

způsobených zanedbanou údržbou. Vel-
kým zásahem do historické zástavby bylo 
poválečné uvolnění ulice 5. května. Došlo 
ke zbourání celé fronty domů na severo-
východní straně až po Šaldovo náměstí, 
kde vznikl oddechový prostor s vysazený-
mi stromy a vodními prvky (Karpaš 2004, 
495). Zkázu náměstí, které se kvůli doprav-
ní situaci stalo spíše nejrušnější libereckou 
křižovatkou, dokonala roku 1988 výstavba 
rozložitého Domu rekreace, později hote-
lu Liberec.   

Výraznou přeměnou prošlo nerudovo 
náměstí, někdejší intimní střed Filipova 
města. na jeho nové podobě se v šedesá-
tých letech negativně podepsala zejména 
necitlivá budova Telekomunikační stanice 
správy spojů a nedaleká stavba Oblastního 
ústavu geodézie spolu s Podnikem výpo-
četní techniky (PVT). Z bývalého náměs-
tí-tržiště se stalo parkoviště, stejně jako 
tomu bylo v případě náměstí Sokolovské-
ho. To bylo násilně proťato vytíženou ko-
munikací vnitřního okruhu a stalo se tak 
nečitelnou směsicí parkingu a neudržova-
né zeleně.

V osmdesátých letech probíhala re-
konstrukce Benešova náměstí, při níž do-
šlo k přestavbě průčelních stěn několika 
domů. V roce 1981 projížděla tramvaj na-
příč náměstím rychlostí jen 5 km/h a bez 
cestujících, kteří museli vystoupit v Mos-
kevské ulici a dojít pěšky na náhradní za-
stávku v ulici 5. května (Karpaš 2004, 497). 
K úplnému zklidnění historického jádra 
došlo o tři roky později, kdy tramvaje za-
čaly jezdit namísto kolem radnice po nové 
trati „Soukenné náměstí – Revoluční ulice 
– Rumunská ulice – Šaldovo náměstí – uli-
ce 5. května“. Se stavbou nového terminálu 
v roce 1996 pak tramvajové koleje opustily 
i úsek vedoucí Revoluční ulicí. 

K dalším výrazným zásahům do struktu-
ry historického jádra došlo až později. ná-
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rožní budova Komerční banky P. Vaněčka 
a P. Švancera dotvořila v roce 1994 blok 
východního průčelí náměstí Dr. e. Beneše. 
V roce 1995 byl definitivně uvolněn urbani-
sticky cenný prostor mezi Šaldovým a Be-
nešovým náměstím zbouráním divadelních 
dílen. Prostor kolem Šaldova náměstí (dnes 
součást památkové zóny) mohl získat měs-
totvorný charakter po roce 2000. Tato 
šance však byla promarněna tím, že zde 
vyrostla předimenzovaná hmota obchodní 
galerie Plaza (viz kap. 7.8).

7.6 Liberecké výStavní trhy

Úspěšnost výstavy „Budujeme osvo-
bozené kraje“ (BOK), která v roce 1946 
přivedla do Liberce desetitisíce zájemců 
z celé republiky, byla podnětem k obnovení 
tradice libereckých veletrhů. O rok pozdě-
ji vznikla společnost Severočeské výstavní 
trhy, která umožňovala propagaci výrob-
ků velkých i malých podniků. Hned první 
ročník byl značně úspěšný a návštěvnost 
byla srovnatelná s předválečnými veletrhy. 
Další tři ročníky do roku 1950 už věrně 
zrcadlily proměny celé společnosti i jejího 
hospodářství. Zpočátku vystavovaly firmy 
z Liberecka a pohraničí; v roce 1948 vedle 
zestátněných podniků a družstev ještě na-
posledy soukromníci; následující ročník byl 
ve znamení socializace a národních podni-
ků a poslední posloužil již plně k propagan-
dě komunistických idejí, když byl doprová-
zen rozsáhlou expozicí „SSSR – náš přítel, 
spojenec a vzor“ (Karpaš 2004, 439).

akce se odehrávaly v obnoveném areálu 
výstaviště, které vzniklo již v roce 1921. na 
křižovatce ulic Vítězné a Masarykovy na se-
verovýchodě města se v minulosti konstitu-
ovalo důležité kulturní centrum. Do tohoto 
prostoru byly situovány reprezentativní bu-
dovy muzea, městských lázní a Oblastní živ-
nostenské komory. Urbanista camillo Sitte 

zamýšlel ve svém regulačním plánu využít 
nově vzniklý prostor pro vytvoření dalšího 
městského centra s kašnou a kvalitní so-
chařskou výzdobou (viz kap. 6.4). O spole-
čenské orientaci zmíněné lokality vypovídá 
také blízkost dlouhodobého centra kultur-
ního dění v celém Liberci, tj. Lidových sadů 
a zoologické a botanické zahrady. Do toho-
to atraktivního prostředí kolem Jizerského 
potoka bylo situováno i liberecké výstaviště, 
které se záhy stalo důležitým společenským 
centrem, ačkoliv fungovalo pouze sezón-
ně. První důležitý objekt, spojující výstavní 
prostory s restaurací, zde pro účely výstavy 
BOK postavil Svatopluk Technik. nejzajíma-
vější částí mimořádně zdařilé realizace je 
parabolicky vyklenutá stěna a oválná patro-
vá restaurace s krytou vyhlídkovou terasou 
(Zeman 2009, 116).

Zásadním milníkem pro výstaviště byl 
rok 1956, kdy začala novodobá historie 
výstav pod názvem Liberecké výstavní trhy 
(LVT). největší rozkvět a slávu pak LVT za-
znamenaly v šedesátých letech. Odehrávaly 
se během tří týdnu přes léto a informovaly 
o nich kromě jiných periodik i odborné ar-
chitektonické časopisy. Počet návštěvníků 
vzrůstal každým rokem o sto tisíc. Proto 
byla zahájena první velká etapa rozšiřová-
ní a modernizace výstavního areálu. Zpo-
čátku se nastalou situaci architekti snažili 
řešit úpravami stávajícího areálu, mimo 
jiné i stavbou nových pavilonů B a e nebo 
přesunem hlavního vchodu. Roku 1961 
byla mezi novými pavilony vybudována tzv. 
„mulda“, tj. přírodní amfiteátr, jenž vtiskl 
spolu s novým monumentálním vstupem 
z Tržního náměstí celému výstavišti atrak-
tivní podobu. nakonec organizátoři dospě-
li k úvahám o postavení nového výstaviště 
podél dnešní Masarykovy třídy (nekvind-
ová 2010, 43). Začali též přemýšlet o tom, 
jak z areálu vytvořit celoročně fungující 
společenské a obchodní centrum. Umělec-
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ký přínos pro Liberec znamenala výstava 
„Socha a město“ uspořádaná v roce 1969.

 Výstavnictví bylo v té době vnímáno 
jako speciální architektonický obor. Už 
před válkou sklidili čeští architekti úspěch 
na tomto poli, viz např. návrh pavilonu pro 
expo ´37 v Paříži od Jaromíra Krejcara. 
na výstavě expo ´58 v Bruselu prezento-
val veleúspěšnou expozici antonín Kybal, 
který se později podílel i na koncepci li-
bereckých přehlídek. na generelu rozvo-
je LVT pracoval také ateliér libereckého 
Stavoprojektu. Dvoukolovou vyzvanou 
soutěž, které se zúčastnily ateliéry z Prahy, 
Brna a Bratislavy, vyhrál liberecký Sial. cí-
lem bylo vytvořit obchodní a společenské 
centrum v přírodním rámci městských za-
hrad. Koncepce byla založena na představě 
kulturní prezentace vybraných odvětví ev-
ropského spotřebního průmyslu a na inte-
graci výstavních hal do zdejšího přírodního 
rámce. Skladba prostorových stavebních 
prvků umožňovala souvislou i přerušo-
vanou prohlídku expozic a trvalý kontakt 
s parkovým prostředím výstaviště. návrh 
získal první cenu, ale vzhledem k pozděj-
šímu společenskému vývoji zůstal opět 
nerealizován. V letech 1972–75 se postavil 
pouze dnes už neexistující pavilon a podle 
návrhu Otakara Binara. Vypracování gene-
relu předcházela stavba pavilonu F podle 
návrhu Miroslava Masáka. Pavilon byl situ-
ován do údolí Jizerského potoka naproti 
Severočeskému muzeu. Po jeho úpravách 
pro potřeby restaurace ZOO 1320 v roce 
2005 však nezbylo z kouzla interiérů a uni-
kátní koncepce exteriéru takřka nic. Dnes 
z velké části zbouraný a prakticky mrtvý 
areál výstaviště poukazuje na krátkodobou 
migraci společenského centra, které spolu 
s proměnami politického systému střídavě 
obnovovalo a přicházelo o svou podstatu.

7.7 nová SídLištĚ

nejznatelnější rozdíl mezi poválečným 
a předválečným obdobím zaznamenala 
obytná výstavba. Jak již bylo v úvodu ře-
čeno, v souvislosti s odsunem německých 
obyvatel města se podařilo zdánlivě vyře-
šit bytovou krizi na území velkého Liberce, 
který vznikl sloučením několika obcí v je-
den katastrální celek v roce 1939. Urbanis-
tický rozvoj celé aglomerace se odehrával 
na tak rozsáhlém území, že ho lze jen stěží 
uchopit v jedné studii. Proto se zaměříme 
pouze na jeho základní rysy.

S novou výstavbou se v omezené míře 
začalo až po roce 1950. Občanská a bytová 
výstavba byla v této době ovlivněna socia-
listickým realismem. Strohé obytné domy 
se sedlovými střechami, stavěné z prefab-
rikovaných dílců dle směrnic zpracovaných 
Typizačním ústavem v Praze, vyrůstaly 
v letech 1950–57 po celém území města. 
Tak vznikl například ucelený obytný sou-
bor v Rumjancevově ulici za zaniklou sy-
nagogou (dnes Krajská vědecká knihovna). 
V intravilánu města byla roztroušena i další 
drobná sídliště, například na rozhraní Jeřá-
bu a Františkova kolem Krkonošské ulice. 
Roku 1953 se stal Liberec sídlem Vysoké 
školy strojní a textilní, jejíž koleje a dílny 
byly v letech 1956–58 postaveny na Huso-
vě třídě. Tento kampus se až do dnešních 
dní neustále rozšiřuje, koncentruje v sobě 
čím dál více studentů i pedagogů a stává se 
tak důležitým centrem sociální interakce.

V prosinci 1958 byla zahájena výstav-
ba prvního libereckého sídliště na jižních 
svazích Králova Háje. S touto výstavbou je 
opět spjata osobnost Svatopluka Technika, 
který celou koncepci vypracoval ve spo-
lupráci se svým kolegou ze Stavoprojektu, 
arch. eduardem adamírou. na práci archi-
tektů navázal později člen Sialu Jaromír Va-
cek se svými projekty tzv. Wolkeráku v Sos-
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nové a terasových domů v ulici na Čekané 
(novotná, 2010). na rozdíl od svých před-
chůdců se mohl Vacek již nechat přímo in-
spirovat skandinávskými realizacemi kolek-
tivního a sociálního bydlení, viz např. sídliště 
Grindtorp ve švédském městě Täby.

Sídliště Králův háj vznikalo na území, kde 
se započalo se soustředěnou obytnou zá-
stavbou již v meziválečném období. V roce 
1927 zde vznikla obytná kolonie podle 
návrhu Karla Kerla a antona Hoffmana. 
Obytný celek vykazuje nepochybné kvality, 
které souvisí s citlivým zasazením jednot-
livých domů do terénu, s jeho zahradním 
charakterem i návazností na městský střed. 
Koncepci sídliště lze chápat jako jisté na-
vázání na předválečné vzory a pokračová-
ní tradice Liberce jako zahradního města. 
Spolu s kladenskou Sítnou, brněnskou Les-
nou a pražskou novodvorskou představu-
je Králův Háj patrně nejzdařilejší příklad 
panelového sídliště na našem území (Ze-
man 2006, 115). Mezi jeho přednosti pat-
řilo i dobré občanské vybavení. Přes akut-
ní nedostatek bytů však muselo stavební 
družstvo během roku 1960 několikrát 
upozorňovat na dosud neprodané byty 
v nových domech, jejichž průměrná cena 
60 tisíc korun je činila těžko dostupnými 
(Karpaš 2004, 427). Přitom se bytový fond 
nacházel v neutěšeném stavu. Liberec zao-
stával za ostatními krajskými městy kromě 
obytné plochy snad ve všech ukazatelích. 

Další vývoj liberecké výstavby ovlivni-
lo usnesení ÚV KSČ k řešení bytového 
problému z roku 1959 a také usnesení 
o zvyšování životní úrovně. nedostačují-
cí výstavba vedla k přijetí zákona o druž-
stevní výstavbě, což vedlo k ustavování 
svépomocných družstev, kterých vzniklo 
během roku 1965 v Liberci a ve Vratislavi-
cích celkem pět. největší z nich s názvem 
„Sever“ založilo 134 družstevníků. Druž-
stevní formy získaly brzy rozhodující podíl 

na bytové výstavbě. Státní výstavbou se pak 
řešily zejména náhrady demolic, ubytování 
nepostradatelných pracovníků a naléhavé 
sociální případy (Karpaš 2004, 427). 

Od konce šedesátých let se započalo 
s masivní výstavbou panelových sídlišť, 
která znamenala jeden z nejtvrdších zása-
hů do intravilánu města. Vývoj intravilánu 
od postupného růstu jednotlivých obcí až 
po masivní expanzi sídlišť je vidět na ob-
rázku, jenž zachycuje vývoj území velkého 
Liberce v průběhu staletí (Obr. 7.10). řada 
cenných budov padla za oběť předimen-
zovaným sídlištím vyznačujících se nízkou 
úrovní konceptu i provedení. V letech 
1963–65 vznikl podle návrhu Jaromíra Vac-
ka jedenáctipodlažní obytný soubor na 
Bídě, kvůli němuž byla zlikvidována zdejší 
klasicistní zástavba. Vysokými panelový-
mi domy byla také nahrazena téměř celá 
čtvrť pod nádražím. Severní strana třídy 1. 
máje byla v letech 1964–71 jen náznakově 
vymezena čtyřmi dvanáctipodlažními věžá-
ky, ve spodní části vznikla předimenzovaná 
budova bývalé správy Pozemních staveb. 
K zastavění uliční čáry tohoto bulváru už 
nikdy nedošlo.

Stavební produkce následujícího obdo-
bí nedosahovala až na několik výjimek ani 
zdaleka úrovně předcházejících období. 
Přesto byly byty v panelácích vzhledem ke 
stáří a zanedbanosti bytového fondu nad-
šeně vítány. Po roce 1967 se započalo s vý-
stavbou prvních socialistických satelitů, což 
vedlo k masovému stěhování obyvatel na 
městské periferie. Toto dění předznamena-
lo přirozenou formaci nových městských 
center vznikajících v místech kumulace 
lidí a potřebu občanské vybavenosti v no-
vých čtvrtích. Posílil se tak polycentrický 
charakter Liberce. násilné sloučení něko-
lika obcí do jednoho katastrálního celku 
v rámci vize velkého Liberce nutně vedlo 
k dalším migracím městských sub-center, 
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a tudíž k polycentrickému pojetí města 
jako celku. V osmdesátých letech bylo na-
víc vnitřní město rozděleno do pěti osad, 
které tvořily tradiční městské čtvrtí: Staré 
Město, nové Město, Jeřáb, Perštýn a Kris-
tiánov. Toto historicky vzniklé rozdělení 
(viz kap. 4) vedlo k další fragmentarizaci 
vlastního městského středu, přinejmenším 
z hlediska mentálního obrazu města pro 
místní obyvatele. nákres v obrazové přílo-
ze ukazuje vznik polycentrického Liberce, 
jenž přišel o svůj střed (Obr. 7.11).

Soustředěná bytová výstavba se koncem 
šedesátých let přenesla na rozlehlé plochy 
mezi Ruprechticemi a Starými a novými 
Pavlovicemi. Podle dokumentace zpracova-
né ve Stavoprojektu (J. Hubka, J. Patrný st. 
a M. Ulmann) zde v letech 1967–70 vyrostlo 
sídliště s 2075 byty v objektech o čtyřech, 
šesti a jedenácti podlažích. V městském 
obzoru se masivně profiluje 380 metrů 
dlouhý jedenáctipodlažní dům, který díky 
dvojitému půdorysnému zalomení dostal 
přezdívku „Hokejka“. ač nebylo pochyb 
o užitečnosti této stavby, která se svými 
594 byty pomohla v řešení bytové krize, 
jednalo se o brutální zásah do panoramatu 
Liberce. Dům vytváří neprostupnou bari-
éru a výrazný horizontální předěl. Sídliště 
zde propojila jednotlivé části intravilánu do 
souvislého obvodu. Zejména sídliště nové 
Pavlovice však převrstvilo starší rodinnou 
zástavbu včetně původního jádra vsi.

Koncem sedmdesátých let byla zaháje-
na výstavba sídliště Broumovská (původ-
ně sídliště Československo-sovětského 
přátelství), které vzniklo v necitlivě malé 
vzdálenosti od drobné zástavby historicky 
cenného Liebiegova městečka. Čerstvě po 
výstavbě disponovalo sídliště vcelku dob-
rou občanskou výbavou v podobě spole-
čenského centra se školou a obchodním 
domem se službami. Jižně od Starého 
Harcova a v návaznosti na Králův Háj bylo 

v osmdesátých letech postaveno sídliště 
Kunratická. Vzniklo v rámci snahy o větší 
propojení Liberce s Vratislavicemi a bylo 
vybaveno aspoň pomyslným středem v po-
době školy a zdravotního i nákupního stře-
diska. Ve vlastním Starém Harcově byl v le-
tech 1977–90 vybudován velký komplex 
vysokoškolských kolejí se sportovní halou.

Podobně jako na severu, tak také na ji-
hovýchodě kolem města vznikala vyvýše-
ná hradba sídlišť, situovaná v dosud neza-
stavěných polohách, dovršená největším 
libereckým sídlištěm nad Rochlicí. Starší 
rodinná zástavba zde vesměs nebyla zlik-
vidována, ale sídliště výrazně narušilo pa-
noramatické uplatnění rochlického koste-
la Stětí sv. Jana Křtitele. celá Rochlice je 
typickým příkladem rozpadu původního 
centra. V současné době je nejlidnatější 
čtvrtí celého Liberce, přesto je považová-
na za jednu z nejhorších lokalit k bydlení. 
Jejími hlavními problémy je nedostatečná 
infrastruktura a parkovací plochy, mizerná 
občanská vybavenost a zanedbaný veřejný 
prostor.10 

Podještědská část aglomerace byla 
schopna i přes částečnou izolaci způso-
benou tělesem železničního koridoru již 
v první třetině 20. století vytvořit souvislý 
celek. I ona však byla zasažena výstavbou 
panelových sídlišť. Z nich největší vznik-
lo jižně od hornohanychovského nádraží 
a dostalo jméno podle J. Gagarina. Vznik 
sídliště při ulici Gagarinova souvisel s roz-
vojem nové průmyslově zóny na jihozápad-
ním okraji aglomerace (průmyslová zóna 
Liberec–Jih), kde k nejstaršímu Plastimatu 
a Libereckým automobilovým závodům 
(LIaZ) později přibyly další závody. Prů-

10 Viz reportáž ČT24. Ze sídliště Rochlice je 
sociálně vyloučená lokalita. In: „http://www.
ceskatelevize.cz/ct24/regiony/129406-ze-sid-
liste-rochlice-je-socialne-vyloucena-lokalita“. 
aktualizováno dne 6. 7. 2011.
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mysl sehrál důležitou roli i při formaci 
dalších obytných souborů. Severní okraj 
Františkova obklopila linie deskových pa-
nelových domů podél Jáchymovské ulice. 
Město defragmentované souborem sídlišť 
ukazuje obrázek zachycující nejdůležitější 
liberecká sídliště (Obr. 7.12).

Díky panelové výstavbě dosáhl vlastní Li-
berec již roku 1970 předválečného počtu 
obyvatel, ovšem při výrazně nižším počtu 
domů (Kuča 1998, 450). Ve většině nových 
sídlišť se začaly zřizovat závodní jídelny 
a kuchyně, zdravotnická střediska, prodej-
ny, restaurace, prádelny, jesle či mateřské 
školky. náležité občanské vybavení však 
dostávala některá sídliště až se značným 
zpožděním. Služby (např. pošta) se nachá-
zely vždy v původních starých čtvrtích, 
nikoliv v nově postavených obytných sou-
borech, k nimž byly postupně doplňovány 
alespoň školní zařízení a nákupní střediska. 

Socialistické plánování sice vneslo řád 
do organizace ploch pro výrobu a bydle-
ní díky důsledně uplatňovanému principu 
separace funkcí, ale negativně se podílelo 
na vzniku velké disproporce v dopravních 
vztazích uvnitř města a snížilo kvalitu obyt-
ného standardu. Devadesátá léta postupně 
ukončila éru panelové výstavby, nicméně 
ještě v letech 1990–94 vzniklo v citlivém 
prostředí Kristiánova bezohledně situova-
né typové sídliště, které vytvořilo nesou-
měrnou kulisu za klasicistními domky za-
chovanými na náměstí Českých bratří, aniž 
by zachovalo půdorysnou stopu původních 
ulic. nepříznivý dojem z celého sídliště již 
nezmírnily ani tři menší a členitější domy 
podél ulice B. němcové z následujících let. 
Dnes občanská vybavenost v řadě míst 
opět značně zaostává, sídlištní parter té-
měř vymizel. Důsledkem toho dochází 
k jakési ghettizaci bydlení, nesoucí s sebou 
devalvaci jeho kultury. na sídlištích je často 
málo příležitostí ke kontaktu se sousedy, 

k navázání vztahů uvnitř generací i mezi 
nimi. Obytné bloky nepatří lidem, takže 
vznikají teritoria nikoho. Pocit anonymity 
a absence vztahu k domovské krajině vede 
i nadále ke zvyšování kriminality a uličním 
deviacím, které se mohou projevovat od 
vyššího výskytu grafitti až po horší patolo-
gické jevy, včetně užívání drog. 

absence hradeb jako přirozeného limitu, 
spojení několika obcí do jednoho katas-
trálního celku a ekonomická síla předcho-
zích období vedla k přerůstání topografic-
kých hranic. Vznik sídlišť během socialismu 
předznamenal další expanzi města, které 
se v devadesátých letech začalo nepříjem-
ně rozpínat a atakovat krajinu. Dnes už 
každý architekt zná anglický výraz „urban 
sprawl“ (sídelní kaše) označující téměř ne-
kontrolované rozšiřování, doslova „roz-
lézání se“ města do svého okolí. Zatímco 
dříve byly bariéry potřeba (fortifikace, to-
pografické omezení), dnes jsou nežádoucí. 
Vznikají tak suburbia, která nepodporují 
výstavbu uvnitř intravilánů měst, což je 
i případ Liberce. Je s podivem, že v rozbi-
tém libereckém centru je v současné době 
málo podporována zástavba proluk. Studie 
Lenky Pechanové, vzniknuvší v roce 2011 
v ateliéru „Vize Liberec“ na Fakultě umění 
a architektury TUL, jasně dokazuje, že v in-
travilánu Liberce je prostor pro více než 22 
500 bytů ve čtyřpodlažních, nebo více než 
41 000 bytů v šestipodlažních obytných 
souborech.11  

neustálá privatizace veřejného prostoru 
dává městu velmi omezené možnosti regu-
lace, takže se celé město dobrovolně stává 
experimentálním polem pro nekontrolo-
vané developerské choutky. V kontrastu 
k velké hustotě osídlení panelových sídlišť 

11 Vize Liberec - Lenka Pechanová. In: „http://
www.archiweb.cz/news.php?type=4&ac-
tion=show&id=10415“. 
aktualizováno dne 20. 7. 2011.
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dnes vyniká malá hustota satelitních kolo-
nií rodinných domů, které samy o sobě ne-
jsou schopny vytvořit přirozený střed (kap. 
8.1). absence veřejného prostoru se jeví 
jako zásadní problém, který vede ke ztrátě 
schopnosti středu polis symbolizovat spo-
lečnou věc (viz kap. 1.7).

7.8 deStrukce SymboLu 
verSuS ještĚd

Každé období architektonického vývoje 
v Liberci s sebou přineslo určité symbo-
lické prvky. V období baroka to byly věže 
kostelů, v období průmyslové revoluce ko-
míny textilních fabrik nebo neorenesanční 
radnice reprezentující světskou moc. Ku-
podivu jeden z nejvýznamnějších symbolů 
přineslo právě období socialismu. Liberec 
je od konce šedesátých let chráněn ost-
nem hotelu a vysílače prodlužujícím silue-
tu Ještědského hřebene. Samotný hřeben 
býval odjakživa hraničním pohořím šlech-
tických majetků rohanského a clam-galla-
sovského panství. Vedla tudy i tzv. jazyko-
vá hranice mezi tradičně českým etnikem 
v Podještědí a německým obyvatelstvem 
Liberce. Vrchol Ještědu byl vždy dominan-
tou severních Čech a symbolem kraje pod 
ním, o čemž zde svědčí již od začátku 18. 
století nepřetržitě obnovovaná stavba kří-
žů (řeháček, 2004).

Poté, co v roce 1963 vyhořel starý polo-
dřevěný hotel (stavitel ernst Schäfer), byla 
vypsána soutěž na novou budovu, kterou 
nakonec vyhrál unikátní projekt, integrující 
hotel a vysílač do jednoho tělesa ve tva-
ru rotačního hyperboloidu. Geniální nápad 
„prodloužit kopec“ zajistil Karlu Hubáčko-
vi vítězství v soutěži i přes nesplnění po-
žadavku oddělit od sebe obě typologické 
funkce. na realizaci technicky náročné 
stavby se nakonec podílel tým ve složení 
Karel Hubáček (architektura), Zdeněk Pa-

trman, Zdeněk Zachař (statika) a Otakar 
Binar (interiér). Ještěd byl vystaven v le-
tech 1966–73, během nichž si stačil získat 
pozornost na mezinárodním poli, potvr-
zenou oceněním Karla Hubáčka cenou 
augusta Perreta v roce 1969, kterou mu 
komunistický režim ani nedovolil osobně 
převzít. Přitom se zatím jedná o jediného 
českého architekta, jenž obdržel cenu tak 
významného světového formátu. 

O významu horského hotelu na Ještě-
du není pochyb. Uplatňuje se jako relativ-
ně mladý symbol a jednoznačný fenomén 
Liberecka. Byl symbolem své doby a sig-
nálem k opuštění tzv. „internacionálního 
slohu“. Jeho silueta se tradičně objevuje 
jako logo mnoha libereckých firem, ob-
čanských sdružení, univerzity či správních 
orgánů. ambivalence Ještědu je založena 
nejen na spojení dvou typologických úče-
lů do jednoho celku, nýbrž i na propojení 
symbolizace s vizualizací. Pojmy „symboli-
zace“ a „vizualizace“ zavádí norský teore-
tik architektury christian norberg-Schulz, 
když ve své knize Genius loci rozlišuje dva 
základní způsoby, jimiž člověk chápe pro-
středí. V osmdesátých letech rozšířil dané 
úvahy o topografický kontext Tomáš Vale-
na v knize Město a topografie, která vznikla 
jako katalog k výzkumnému projektu na 
mnichovské technické univerzitě. 

„Město můžeme chápat jako mohutné 
a nedokončené umělecké dílo, jako nejkom-
plexnější a nejtrvalejší kulturní artefakt. Vztahy 
dvou hlavních prvků – hmoty města (kultura) 
a krajiny (příroda) – utkávají fyzické prostředí 
městské struktury.“ (Valena 1991, 26).  

Ve vizualizaci se projevuje vnější vztah 
mezi formou města a jeho obklopující kra-
jinou. Člověk chce zpřesnit své pochopení 
přírody. V pojetí Tomáše Valeny odpovídá 
vizualizace utilitaristicko-pasivní a geo-
morfně-odpovídající kategorii, která je 
reinterpretací existující krajinné formy ve 
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stavbě, na níž se podílí člověk a příroda do-
hromady. Mezi krajinou a umělým sídlem 
existuje symbiotický a kontextuální vztah, 
který je přímo odvozen z tvářnosti zem-
ského povrchu a charakteru mikroklimatu.

Zato symbolizace vyjadřuje základní 
touhu člověka vnímat krajinu jako význa-
muplnou. Ve Valenově pojetí je nahrazena 
dvěma jinými kategoriemi: reprezentativ-
ně-imitativní a racionálně-umělou. V repre-
zentativně-imitativním způsobu se stává 
příroda příkladem pro ideu stavby v celku 
nebo v detailu. U racionálně-umělé katego-
rie se idea vyvíjí zcela nezávisle na přírodě 
a konkrétním místě. Člověk tak například 
zobrazuje obraz kosmického řádu pomocí 
geometrických tvarů.

christian norberg-Schulz člení pojem 
existenciálního prostoru do dvou komple-
mentárních termínů nazvaných „prostor“ 
a „charakter“. Zatímco prostor označuje 
trojrozměrnou organizaci prvků, které vy-
tvářejí místo, charakter označuje celkovou 
atmosféru, která je nejobecnější vlastností 
každého místa. Z psychického hlediska pak 
prostoru odpovídá fenomén „orientace“, 
charakteru pak odpovídá fenomén „iden-
tifikace“ (norberg-Schulz 2010, 21). Vý-
znamuplně bydlet – patřit nějakému místu 
– znamená tedy především orientovat se 
v prostoru a identifikovat se s jeho charak-
terem. Inženýrská mentalita socialistického 
plánování se soustřeďovala jen na funkč-
nost, reagovala na aktuální potřebu řešit 
bytovou krizi, zatímco orientace a identi-
fikace byla ponechána náhodě. Výsledkem 
je pak pocit odcizení. nemít identitu místa 
znamená nikam nepatřit. Neorientovat se 
znamená být ztracen, což je jasný protiklad 
pocitu bezpečí, jímž se vyznačuje smyslupl-
né bydlení. 

Vertikálu Ještědu lze vykládat jak vizua-
lizačním, tak symbolizačním principem, ve 
vztahu k jeho prostorové schopnosti ori-

entovat a charakterové schopnosti iden-
tifikovat. Hubáčkův vysílač, ač sám o sobě 
technologická stavba, využil uvolnění po-
měrů konce šedesátých let a vytvořil dů-
ležitý symbol, navzdory inflaci funkcionali-
stických schémat do urbanismu i navzdory 
socialistickému plánování. následující 
období normalizace však předznamenalo 
postupnou destrukci všeho symbolického, 
což přetrvává do dnešních dní. 

Ještě během výstavby televizní věže na 
Ještědu začal podle návrhu Karla Hubáčka 
a Miroslava Masáka vznikat další pozoru-
hodný objekt, stejnojmenné nákupní stře-
disko na dnešním Soukenném náměstí (viz 
kap. 7.2). Obchodní dům Ještěd se stal do 
jisté míry také symbolem, přinejmenším 
synonymem pro pokrok v uvolněné atmo-
sféře konce šedesátých let. Většina Libere-
čanů se zde poprvé v životě svezla na es-
kalátorech. Dům byl chápán jako integrální 
součást zamýšlené přestavby dolního cen-
tra a byl koncipován jako otevřený systém 
s možností modifikace či dostavby, k níž 
však nikdy nedošlo. Stavba byla plánována 
jako labyrintický soubor menších prodej-
ních ploch pro více subjektů. Velkokapacit-
ní charakter prodeje pozdějších majitelů 
(K-Markt a Tesco Stores) však nedokázal 
tuto koncepci plně využít, a proto se od 
počátku devadesátých let začaly objevovat 
snahy o jeho demolici. Dům byl navzdory 
názoru odborné komise památkářů a za 
absence veřejné diskuze v roce 2009 zbou-
rán a následně nahrazen obchodním cen-
trem Forum, jehož jediným cílem je pod-
statné zvýšení nájemní plochy za účelem 
ekonomického výnosu. Dům socialistické 
minulosti byl nahrazen domem konfekční 
přítomnosti s trvanlivostí pohybující se 
v řádu pouhých desítek let (viz kap. 8.5).

na selhání uplatňování principů památ-
kového urbanismu kvůli enormnímu tlaku 
investorů poukazuje další zástavba na úze-
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mí horního centra. na uvolněném, památ-
kově chráněném pozemku kolem Šaldova 
náměstí byla v roce 2009 otevřena nákupní 
galerie společnosti Plaza centers (viz kap. 
7.3). Předimenzovaná budova vznikla, aniž 
by respektovala územní plán a odmítavá 
stanoviska národního památkového ústa-
vu, což je mj. v rozporu s mezinárodními 
úmluvami o zachovávání historických ja-
der měst.12 Územní rozhodnutí z devade-
sátých let bylo přitom vydáno pro úplně 
jiný projekt. Brzy po otevření se obchodní 
centrum Plaza naplnilo jen ze 40%. Dnes 
připomíná spíše opuštěné město duchů 
po vzoru ameriky a Divokého západu 19. 
století. Živelný ekonomický rozvoj podpo-
řen zlatokopeckou horečkou tehdy budo-
val města rychleji než se stačila rozvinout 
socio-kulturní síť, která by vzniknuvšímu 
městu zaručila trvalé osídlení a ekonomic-
kou nezávislost. 

Snad veškerou výstavbu z poslední doby 
provází řada právních pochybení. V případě 
další chystané komerční zástavby na Perš-
týně vedla protichůdná rozhodnutí staveb-
ního úřadu spolu se zásahy ministerstva 
pro místní rozvoj k zablokování realiza-
ce.13 Konkurenční závod dvou obchodních 
gigantů vyhrálo vedle stojící Oc Forum. 
Ponecháme-li stranou spekulaci, zda měl 
developer pozemku na Perštýně v úmyslu 
skutečně stavět, můžeme se pozastavit nad 
nepochopitelnou volností, ponechanou 
investorské společnosti ece Projektman-
agement v případě provádění povrchových 
úprav staveniště ještě před vydáním sta-

12 TaUcHMan, JaROSLaV: Plaza Centers v Li-
berci aneb dvojí metr úřadů. In:  „http://www.na-
sliberec.cz/view.php?cisloclanku=2007060004“. 
aktualizováno dne 7. 6. 2007.
13 TaUcHMan, JaROSLaV: Kdo a jak vydělal 
na jámě na libereckém Perštýně 200 miliónů? In:  
„http://www.nasliberec.cz/view.php?cisloclan-
ku=2010090006“. aktualizováno dne 15. 7. 
2011.

vebního povolení. Důsledkem provázanosti 
ekonomické a politické sféry v Liberci tak 
není jen arbitráž firmy ece s Českou re-
publikou o cca 1,8 miliardy korun, nýbrž 
také nechutný novodobý symbol: město 
dnes charakterizuje obří vybagrovaná jáma 
v blízkosti samotného centra města (viz 
kap. 8.5). 

názvy velkoprodejen zdánlivě vzbuzují 
dojem snahy o vytvoření městského stře-
du (centrum Forum, centrum Plaza). avšak 
v pravém slova smyslu, jak jej chápeme 
v této publikaci, nemohou být centrickým 
prostorem: ani z pohledu sociologie či fi-
lozofie (viz kap. 1.3), ani z pohledu urbani-
smu. římské forum po vzoru řecké agory 
utvářelo veřejný prostor ve středu antic-
kého města a sloužilo k setkávání a disku-
zi; jednalo se o centrum politického, tedy 
obecního života. Bylo obvykle situované 
do místa křížení dvou hlavních os (seve-
rojižní cardo a východozápadní decumanus). 
Stejně tak „plaza“ znamená náměstí, obec-
ní střed. Střízlivý urbanistický náhled říká, 
že komerční development v megaloman-
ské podobě, jak ji známe z Liberce, není 
hoden nacházet se v centrální části města, 
protože je spíše periferním typem zástavby. 
a to jak z hlediska měřítka, tak z hledis-
ka dopravních komplikací, které obdobné 
projekty do městského centra přinášejí. 
O tom hovoří následující kapitola. 

Pomýlení hodnot se však nepromítá jen 
do špatně užívané terminologie takzvané-
ho „nákupního centra“. Dnes jsme svědky 
převrácené hierarchie sídelního horizontu, 
jenž by měl být mimo jiné reprezentantem 
určité hodnotové hierarchie. na uspořá-
dání klasického evropského sídla vidíme 
jasnou kompozici základních dominant: 
nejvýše stojí duchovní majestát církve, 
o něco níže světská právní moc a pak, dle 
svého postavení, obyvatelé sídla. Geolog 
a publicista Václav cílek si všímá konkrét-
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ního uspořádání středoevropského města, 
v němž je nejvýše kostel, pod ním radnice 
a směrem k okrajům sídla se domy zmen-
šují, až plynule přejdou ke stromům v za-
hradách.

„Dodnes automaticky hledáme v nejvyšším 
horizontu krajiny nejposvátnější místa a jsme 
pochopitelně zklamáni, nalezneme-li v jejich 
pozici banku, chladicí věže temelínské elek-
trárny nebo silo v Mimoni. Podobně jako je cosi 
v nepořádku s plošným plánem české krajiny, 
tak i její vertikální členění postihlo jakési zma-
tení hodnot.“ (cílek 2010, 70)

Zmatení libereckého horizontu a de-
strukci symbolu v Liberci předznamenala 
necitlivá demolice evangelického kostela 
na náměstí Českých bratří v roce 1976 
a pokračovala budováním výškových pa-
neláků včetně tzv. Hokejky (viz kap. 7.5). 
nejvýraznější zásah do sídelního horizon-
tu pak zřejmě znamenal odstřel nejvyšší-
ho komína Textilany v roce 2005. Jako od 
výstřelu z aurory zahájilo město demolici 
celého průmyslového areálu a nastarto-
valo revoluční proces výstavby chrámů 
konzumu. Přitom se v jiných evropských 
i českých městech objevují snahy o smys-
luplné využití bývalých průmyslových úze-
mí s ekologickou zátěží, tzv. brownfields. 
Za příklad poslouží novodobé umělecké 
centrum Spinnerei v areálu bývalé přádel-
ny v Lipsku14 nebo připravovaná konverze 
clusteru Vítkovických železáren v kultur-
ní centrum podle návrhu Josefa Pleskota. 
následující kapitola ukazuje, že Liberec se 
kromě jiného potýká s problémem dras-
tického nedocenění industriálního dědictví 
(viz kap. 8.5).

Vznik komerčních předimenzovaných 
hmot v centru města vede k zakrytí verti-
kály Ještědu, která má nezastupitelné místo 
v komponování a otevírání osových prů-
hledů a vnitřních pohledů z lokálních cen-
14 viz např. http://www.spinnerei.de

ter a ulic. Krajinný rámec již není pořádně 
vidět, je možné ho jenom tušit, především 
díky klimatickým podmínkám uvnitř města. 
Urbanistické utváření sídla není schopno 
vizualizovat topografický kontext, který 
zde existuje od samého počátku. Místo 
tradičních symbolických dominant dnes 
nad Libercem ční výšková administrativní 
budova stavebního gigantu S-group, sídlící 
v rekonstruované správní budově bývalého 
koncernu elitex. Tento věžák byl postaven 
v roce 1978, zrekonstruován jako S-to-
wer pro potřeby Syneru v roce 2008. a co 
víc, projekt pro rekonstrukci domu vzešel 
z dílny Sialu. nedaleko stojí vůbec nejvyšší 
stavba v Liberci, osmdesátimetrový věžák, 
který původně sloužil pro Státní výzkumný 
ústav textilní (SVÚT, postaven v roce 1974) 
a dnes je ve službách Krajského úřadu. ne-
počítáme-li několik nekonvenčních památ-
níků, vznikla v Liberci během posledních 
dvaceti let snad jediná budova, kterou lze 
označit za nositelku určité symboliky. Je jí 
„Stavba smíření“, dnešní Krajská vědecká 
knihovna (viz kap. 8.3).

Značně rozpačitý až úpadkový urba-
nistický vývoj Liberce byl od roku 1990 
poznamenán několika faktory: změnou 
společenských paradigmat (viz kap. 8.1), 
postupnou ztrátou profilu textilního měs-
ta, dominující ekonomikou potřeb a kon-
zumu, nadstandardní provázaností politiky 
s manažerskou sférou a absencí odborné 
složky, kterou vždy plnil výkonný útvar 
hlavního architekta. Tato klíčová funkce 
smysluplného urbanismu byla během de-
vadesátých let účelově rozbita a nahrazena 
anonymní mašinérií skrytých politicko-
-ekonomických zájmů. Liberec během so-
cialismu ztratil jasnou vizi, jakým způsobem 
by se měl profilovat, a tudíž i urbanisticky 
utvářet. Během následujícího dvacetiletého 
vývoje v demokracii nebyl schopen žádnou 
vizi vygenerovat, když k negativnímu vývoji 
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(a to nejen v Liberci) přispěla iracionální 
developerská aktivita. 

Způsob socialistického plánování se vše-
mi jeho technokratickými postupy se čás-
tečně přenesl do dnešní doby. Územní plán, 
jak se během devadesátých let v rámci 
nové legislativy zformoval, je pouhé právní 
instrumentárium, předurčující funkční vy-
mezení jednotlivých lokalit. Je proto jako 
takový rigidní a hlavně nemá nic společné-
ho s kvalitou městského prostoru, kterou 
město oficiálně ani nijak nedefinuje. Urba-
nismus v pravém slova smyslu tak u nás de 
facto neexistuje. Plánování dnes nevytváří 
obraz města, ale pouze vyhodnocuje data 
ve vztahu ke statickým normativům, které 
nereflektují místní ani časové rozdíly. 

Jestliže redukujeme fyzické prostředí 
pouze na funkční schémata a přistoupíme 
k architektuře analyticky, nikdy nepostih-
neme charakter místa a už vůbec ne jeho 
identitu. To věděl už před čtyřiceti lety 
christian norberg-Schulz, který viděl ces-
tu ze slepé uličky technokratického územ-
ního plánování ve fenomenologii místa: 
„Místa jakožto kvalitativní totality komplexní 
povahy nelze popsat pomocí analytických, vě-

deckých pojmů.“ (norberg-Schulz 2010, 8). 
Jak bylo ukázáno v kapitole 1.7, architekt se 
v moderně dané hromaděním majetku stal 
technikem a projektantem. existenciální 
prostor však podle norberga-Schulze není 
pouhým logicko-matematickým termínem, 
nýbrž zahrnuje základní vztahy mezi člově-
kem a prostředím, jehož umělou součástí 
jsou sídla různých měřítek shromažďující 
významy: „Jestliže se sídla organicky vážou ke 
svému prostředí, slouží jako ohniska, v nichž 
je charakter prostředí zhuštěn a vysvětlen.“ 
(norberg-Schulz 2010, 10). 

Urbanistický vývoj po roce 1990 nazna-
čuje, že Liberec postupně ztratil schopnost 
kondenzace smyslu a významu. Je naopak 
příkladem námi zkoumané „a-textuality“ 
krajiny, kterou již nelze číst smysluplně, ale 
pouze pragmaticky, tj. z hlediska proměn-
livých zájmů exploatační povahy. Zatím-
co komunistická minulost byla ovládána 
zpřetrhanými vazbami s minulostí a socia-
listickým způsobem plánování, postkomu-
nistická současnost je zřetelně ovládána 
především dvěma krátkodobými pohledy 
na svět: rychlostí návratu investice a voleb-
ním obdobím politické reprezentace. 
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I - komunikace R35, 2 - železnice, 3 - průmyslová zóna Sever, 4 - autobusové nádraží, 
5 -  železniční nádraží, 6 - průmyslová zóna Jih, 7 - kostel svatého Kříže, 8 - kostel sva-
tého antonína Velikého, 9 - nová radnice, 10 - zámek, 11 - Oblastní galerie, 12 - Ještěd, 
sportovní areál, 13 - dolní centrum, 14 - horní centrum, 15 - Severočeské muzeum, 
16 - městské lázně, 17 - výstaviště, 18 - ZOO, 19 - botanická zahrada, 20 - Lidové sady, 
21 - Jizerské hory

Obr. 7.1: Triaxiální schéma urbanistického vývoje města Liberec 
autor: zuzana Koňasová.

2
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Obr. 7.2: Demoliční mapa středu města:  
hustota zástavby v roce 1932 a 2010

autor: zuzana Koňasová, 2011.
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Obr. 7.4: Pohled na Soukenné náměstí kolem r. 1960 
Zdroj: Karpaš 2004, 498.

Obr. 7.3: Pohled na Soukenné náměstí kolem r. 1930 
Zdroj: Karpaš 2004, 498.
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Obr. 7.5: Pohled na Soukenné náměstí v roce 2005 
Foto: Karel ČtveráČeK. archiv autora.

Obr. 7.6: Pohled na Soukenné náměstí v roce 2011
Foto: FiLip Landa. archiv autora.
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Obr. 7.7:  Vyznačené lokality středu a jejich radikální proměny (1953, 2003, 2010)
autor: zuzana Koňasová, Filip landa; zdroj: cenIa 2010 (www.kontaminace.cenia.cz); 

Geodis Brno, s.r.o.

sever
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Obr. 7.8: Školka SIaL: studie dolního centra z roku 1970, situace
Zdroj: švácha 2010, 89.
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Obr. 7.9: Školka SIaL: studie dolního centra z roku 1970, model
Zdroj: švácha 2010, 80.
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Obr. 7.10: Vývoj území velkého Liberce v průběhu staletí
autor: jiří šmída, zuzana Koňasová, 2011.
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Obr. 7.11: Polycentrický Liberec
 autor: zuzana Koňasová, václav hájeK, 2011.
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Obr. 7.12: Liberecká sídliště
autor: zuzana Koňasová, Filip landa 2011.
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8. nečiteLný Liberec po roce 
1990

Rok 1989 se stal výrazným zlomem, 
který poznamenal charakter centrálních 
částí Liberce. Znamenal změnu politického 
systému a změnu paradigmat, která vedla 
k plánování a především reálnému směřo-
vání města. Poválečná proměna města (viz 
kap. 7) jasně ukázala, že za socialismu došlo 
ke značné devastaci centra a bylo poškoze-
no i město jako celek. Změny od počátku 
90. let se dají sumárně charakterizovat na 
několika stavbách, které představují para-
digmatické vzory. Před jejich detailnějším 
rozborem je však třeba popsat několik 
obecných fenoménů, které zásadním vli-
vem formují podobu našich měst, nejen 
Liberce. chceme především analyzovat 
vztah stavebních zásahů k fenoménu ve-
řejného prostoru, jehož filosofický výklad 
podala první kapitola. nyní se zaměříme 
na kvalitu urbanismu a městských struktur.

8.1. předStavy a Sny 
o bydLení aneb mĚSto na 
(automobiLových) koLech

Představa obyvatel o bydlení představuje 
důležitý moment ovlivňující podobu měs-
ta. V předešlé éře bylo bydlení nástrojem 
sociální manipulace a bytová výstavba byla 
plně v režii státu či složek na státu plně 
ekonomicky a politicky závislých. na-
opak 90. léta jsou dobou, kdy se předsta-
vy o vlastním bydlení začínají dramaticky 
proměňovat. Panelové byty jakož i bydlení 
ve starých činžovních domech, jejichž fond 
a správa byla zanedbána vinou ekonomické 
podstaty socialismu, rozhodně nesplňova-
ly představu o atraktivním bydlení. nově 
vznikající střední třída byla hnána před-
stavou o rodinném domě se zahradou, 
který symbolizoval její touhu po sociální 

emancipaci. Tyto tužby podporovala na-
bídka levných pozemků, vznik finančních 
instrumentů umožňujících financovat by-
dlení a již zmíněná zanedbanost bytového 
fondu v centrálních částech měst. Tyto vlivy 
způsobily odchod etablující se střední třídy 
z centrálních částí měst do jejich okrajo-
vých částí či blízkých sídel. 

Situace Liberce a mnoha dalších českých 
a moravských měst vytvořila stav, který 
je na západ od našich hranic neznámý či 
výrazně marginální. Fenomén odchodu 
z centra byl podmíněn také velkým množ-
stvím průmyslových objektů v centrálních 
částech měst (až 40% plochy), které zde 
zůstaly kvůli neexistenci realitního trhu, či 
vinou centrálně plánované ekonomiky. Za 
socialismu i místa, která by dokázala těžit 
z blízkosti centra, byla stále držena jako 
výrobní areály až do jejich ekonomické-
ho kolapsu, který ve většině případů při-
šel právě v 90. letech. Tím se vysvětluje, 
proč je kultivace centrálních částí mnoha 
středoevropských měst komplikovanější, 
než se může na první pohled zdát. Urba-
nista i architekt nemůže uvažovat pouze 
o regeneraci bytového fondu a veřejných 
prostranství. Často je zapotřebí koncepč-
ně řešit i prostory bývalých průmyslových 
areálů, které s sebou nesou rovněž ekolo-
gickou a tím i ekonomickou zátěž. Studie 
jasně ukázala, že historický vývoj Liberce je 
úzce svázán s textilním průmyslem. Proto 
je zřejmé, že ve městě existuje hned něko-
lik problematických lokalit, kterých se tato 
charakteristika dotýká. 

První realizace kobercové zástavby je 
spojována se vznikem amerického Le-
vittownu na předměstí new Yorku, ve 
městě Hampstead na Long Islandu. Po-
čátky projektu sahají do let 1947–1951. 
Zásadní vliv na vznik projektu měl rozmá-
hající se automobilismus umožňující vznik 
předměstí. nový typ zástavby podporovala 
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i poválečná společenská poptávka reagující 
na návrat vojáků po roce 1945 a ideologie 
konzumerismu podporovaná již za války 
(cowan, 2005, 218). Po sametové revoluci 
najdeme podobný vývoj i u nás. Levittown 
dokazuje, že vhodný slogan vnucující před-
stavu, jež vychází z očekávání reagujících na 
konkrétní okolnosti, je mnohem důležitěj-
ším momentem než vlastní kvalita urbán-
ního prostředí. Determinace vlivů a mo-
tivace střední třídy, které umožnily vznik 
Levittownu, se prosadily i v našem prostře-
dí o necelé půlstoletí později. Rozchod se 
socialistickou představou života byl nevy-
hnutelný. Rodinný dům jako symbol rodin-
ného života se starostlivou matkou jako 
středem se zásadně míjel s představami 
o socialistické rodině (Ockman, 2001, 23–
38). Soukromí je v novém modelu vyjádře-
no stylem stavby a prostorem kolem domu, 
přičemž obojí je velmi vzdáleno našemu 
tradičnímu urbanismu. americký model 
satelitního bydlení představuje pochopitel-
ně i zásadní odklon od uniformních pane-
lových domů. Hluk ze šachet domovních 
jader paneláku každého spolehlivě ujišťuje, 
že soused je opět doma. a v neposlední 
řadě nastoupil konzum, který zcela modi-
fikoval oficiální etiku socialistického člově-
ka. Zejména automobilismus se stal jednou 
z nejvýznamnějších podob konzumu a jeho 
vliv na městské struktury je dnes zcela do-
minantní (Lundrigan, 1999, 12).

8.2. nákup v centru
 i na okraji

nástup konzumu představuje druhý zá-
sadní fenomén, jenž formuje naše města 
a krajinu. V tomto případě nelze nenajít 
úplnou paralelu s 50. léty v USa a tento 
fenomén má zásadní vliv na centrální části 
měst. Představa o ideálním bydlení, tak jak 
byla popsána v předchozích odstavcích, má 

v sobě zakotveno něco jako návrat k tra-
dici a k dříve fungujícím principům, ať již 
jsou skutečné či pouze představované. Fe-
nomén konzumu a nakupování je v mnoha 
ohledech novým jevem.

„Nakupování je pravděpodobně poslední 
veřejnou aktivitou, která ještě zbyla. Skrze 
energii stále se zvětšujících kořistnických fo-
rem, nakupování se stalo schopným kolonizo-
vat – dokonce nahradit – téměř každý aspekt 
urbánního života. Centra historických měst, 
předměstí, ulice a nyní vlakové stanice, muzea, 
nemocnice, školy, internet a dokonce armáda 
jsou stále více tvarovány mechanismy a pro-
story nakupování. Kostely napodobují nákupní 
mola vábící květinami. Letiště se stávají velice 
ziskovými změnou cestujících na konzumenty. 
Muzea se obrací k nakupování, aby přežila. 
Tradiční evropská města se pokoušela vzdo-
rovat nakupování, ale nyní se stávají vhodný-
mi prostředky pro konzum amerického typu. 
„Velcí“ architekti přehlížejí maloobchodní svět 
využívajíce nákupní konfiguraci k návrhům 
muzeí a univerzit. Neduživá města jsou revi-
talizována skrze nové návrhy, které jsou spíše 
nákupními moly.“ (Koolhaas, 2001, 1–2). 

Devadesátá léta jsou bezpochyby z po-
hledů těchto dvou fenoménů vnímána jako 
doba, jež znamenala úprk z center na peri-
ferie. navíc začal další konflikt. Bezohledné 
uspokojování konzumních potřeb a tužeb 
jedinců se srazilo s veřejně-prospěšnými 
požadavky nově vzniklé demokracie a ob-
čanské společnosti, která bohužel nevy-
hrává. Toto napětí vytváří charakteristické 
pocity člověka dnešní doby, jež výstižně 
popsal ruský básník a esejista Joseph Brod-
sky (1940–1996) a po něm i současný so-
ciolog postmoderny.

„Osudem chudých a poražených je násilná 
vzpoura nebo – častěji – drogová závislost. 
Obecně vzato, člověk, který si vstřikuje do žíly 
heroin, to dělá ze stejného důvodu, z jakého si 
vy kupujete video… Jako budoucí majetné lidi, 
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i vás začne nudit práce, manžel či manželka, 
milenec či milenka, pohled z okna, nábytek 
nebo tapety ve vašem pokoji, vaše myšlenky, 
vaše já. Podle toho také začnete vymýšlet způ-
sob jak uniknout. Kromě pomůcek zmíněných 
výše můžete vyzkoušet změnu zaměstnání, 
bydliště, společnosti, země, podnebí, můžete 
se vrhnout do víru promiskuity, alkoholu, ces-
tování, drog, lekcí vaření nebo psychoanalýzy... 
Můžete dokonce vyzkoušet všechno najednou, 
a možná to nějakou dobu bude fungovat. Až 
do chvíle, kdy se probudíte v ložnici s novou 
rodinou a vyměněnou tapetou, v jiném státě 
a rozdílném podnebí, s hromadou účtů z ces-
tovní kanceláře a od cvokaře, ale se stále stej-
ně zatuchlým pocitem při pohledu na denní 
světlo, které proudí oknem pokoje.“ (Bauman 
2005, 17–19).

nová situace nastane až poté, kdy se lidé 
nabaží konzumu a večerů na periferii u te-
levizních kanálů a znovu objeví svět občan-
ské soudržnosti.

8.3. dům jako SoučáSt 
mĚStSké Struktury 
a kataLyzátor zmĚn

První objekt, o kterém je zapotřebí se 
zmínit v souvislosti se stavbou 90. let v Li-
berci, byl zrealizován koncem 90. let v cent-
rální části města. Jde o stavbu „Palác Syner“ 
od autorů Jiřího Suchomela, Jaromíra Syro-
vátka a Martina Šamla. Objekt se nachází 
na rohu ulic Rumunská a Boženy němco-
vé, přičemž dominantní rys stavby předsta-
vuje její poloha do ulice Rumunské. Dům 
byl navrhován jako polyfunkční objekt in-
tegrující v sobě všechny funkce, které jsou 
v centrálních polohách měst podstatné, tj. 
obchody a služby převážně v parteru, kan-
celářské prostory. nezapomnělo se ani na 
bydlení, jež bylo navrženo v horních parti-
ích objektu ve formě krabicových nástaveb 
sloužících jako soukromé rezidence. V ne-

poslední řadě jsou součástí domu čtyřpod-
lažní podzemní parkovací plochy. Výsledná 
podoba objektu však neodpovídá projektu 
a v domě navíc nebyly realizovány bytové 
jednotky. Tento trend můžeme pozorovat 
i u dalších nově vzniklých objektů nacháze-
jících se v centrální části města. Výrazově 
objekt reaguje na okolní prostředí snahou 
o vytvoření měřítka odpovídajícího okolí. 
Přes tuto tendenci k umírněnosti zůstá-
vá zjevnou dominantou i díky masivnímu 
pískovcovému válci, jenž zvýrazňuje loubí. 
Prvky charakterizující převážně historické 
objekty a celková materiálová koláž uka-
zují na postmoderní tendence. Loubí však 
také odkazuje k veřejnému prostoru, nikoli 
k uzavření do sebe. Tento objekt přinesl 
jednu z mála realizací 90. let, jež nepřistou-
pila zcela na tendenci k uzavření, ale zve 
k participaci na veřejném prostoru. 

Budova Krajské vědecké knihovny ote-
vřená pro veřejnost v roce 2001 od ar-
chitektonické kanceláře SIaL se stala dal-
ším domem, který nemůže uniknout naší 
pozornosti. Knihovna se nachází v oblasti 
horního centra mezi ulicemi Pastýřská, So-
kolská a Rumjancevova, kde urbanisticky 
navazuje na další významné veřejné budo-
vy: radnici, divadlo či budovu Hospodář-
ské fakulty. Vznik budovy Krajské vědecké 
knihovny se váže k osudnému vypálení sy-
nagogy v průběhu Křišťálové noci z 9. na 
10. listopadu 1938. nově navržená budo-
va do sebe integrovala tuto již neexistující 
strukturu ve formě modlitebny židovské-
ho kulturního centra. Vlastní budova rea-
guje na tvar pozemku vykazující značný 
výškový rozdíl mezi ulicemi Rumjancevova 
a Pastýřská. Z této geografické danosti vy-
chází provozní řešení objektu, kdy z ulice 
Pastýřská jsou obsluhovány funkce zajiš-
ťující servisní fungování objektu, depozi-
táře a parkování. Do ulice Rumjancevova, 
jež je pokračující spojnicí mezi horním 



STřeD LIBeRce V PROMěnácH STaLeTí139

a dolním centrem, je umístěn hlavní vstup. 
Z pohledu posilování integračních funkcí 
centra je tato kulturní budova důležitým 
příspěvkem pro kvalitu městského života. 
není pouze knihovní institucí v klasickém 
slova smyslu, ale integruje v sobě infor-
mační funkci, knižní fondy a multimediální 
aktivity. V urbanistickém řešení je zřejmá 
snaha o tvorbu předprostoru. Vzniklo pří-
jemné náměstíčko determinované stavbou 
a bylo doplněno i neformálním veřejným 
uváděcím salónem. Fasáda domu do ulice 
Rumjancevova svědčí o zájmu o veřejný 
prostor, čehož je dokladem skleněná fasá-
da, která především v parteru umožňuje 
vizuální propojení interiéru a exteriéru.1 
Tyto dva příklady realizací přelomu tisí-
ciletí představují vůdčí principy, které se 
opakují v mnoha dalších realizacích. Parter 
představuje místo kontaktu mezi domem 
a veřejným prostorem ulice či náměstí; 
otevření do veřejného prostoru je jak vi-
zuální tak především fyzické a umožňuje 
přímý kontakt s veřejným prostorem.

Tyto domy podporují kontakt lidí, inici-
ují jej, i když nepřímo vytvářejí podmínky 
ke kultivaci veřejného prostoru vzniklého 
vlastní iniciativou občanů. Jde o kladný pří-
klad reprezentačních a veřejných budov 
vytvářejících klasické městské prostory 
a struktury.     

8.4. Stavby vyLučující veřejný 
proStor

Jak již bylo zmíněno výše, v centrální 
poloze města Liberec se nachází množství 
průmyslových objektů, které představují 
pro město značný stavební a kulturní po-
tenciál. Je jím například lokalita podél ulice 

1 KRaTOcHVíL, Jan. Státní vědecká knihovna. 
In: „http://www.archiweb.cz/buildings.php?ty-
pe=9&action=show&id=330“. aktualizováno 
dne 24. 10. 2011.

Dr. Milady Horákové, která má vzhledem 
ke své situovanosti reálnou šanci být vý-
raznou městskou dominantou. V roce 2007 
byl realizován projekt na revitalizaci toho-
to bývalého průmyslového objektu. Vznikl 
společensko-zábavní park nazvaný „cent-
rum Babylon“, a to díky revitalizaci bývalé 
textilní továrny Hedva o rozloze 30 000 
m². centrum Babylon je nejnavštěvovanější 
atrakcí města.2 Objekty popsané v předešlé 
kapitole mají ambici urbanistickou i archi-
tektonickou. Jejich principem jako domů či 
institucí je snaha být aktivní součástí města 
a tím utvářet veřejný prostor. centrum Ba-
bylon tuto ambici zcela postrádá. Stalo se 
místem uzavřeným do sebe, existuje mimo 
sociální prostor a občanský čas města. 
Podobné formy můžeme nalézt v místech 
tzv. „urbánních mřížek“, tedy prostorů bez 
hodnotové či symbolické hierarchie. cesta 
ke komerčnímu úspěchu v této nehierar-
chizované abstraktní matici vede k tenden-
cím absorbovat vše, co přitáhne spotřebi-
tele a tím se lišit formou či obsahem. Tento 
přístup stojí v rozporu s tradicí evropských 
měst charakterizovaných jasnou hierarchií 
odrážející význam jednotlivého objektu 
v rámci celku. Takto definované struktury 
nepotřebují významový kontext, který byl 
již dán, ani jej aktivně netvoří. Stavební kon-
glomeráty na urbánních mřížkách potřebu-
jí pouze dav, který si k nim nalezne cestu, 
ať již pěšky či autem. Je nasnadě, že auto-
mobil svým dosahem zahrnuje větší počet 
potenciálních zákazníků. Z místní atrakce 
se může stát záležitost regionální či do-
konce nadregionální. Investoři proto raději 
preferují prostory vhodné pro parkovací 
plochy, které umožní tuto expanzi. Proto 
se vyhýbají místům, jež spojují obyvatele 
s geniem loci daného místa. Je logické, že 

2 Centrum Babylon Liberec. O nás. In: „http://
www.centrumbabylon.cz/cs/babylon/o-nas/“. 
aktualizováno dne 24. 10. 2011.
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i centrum Babylon stojí v těsné blízkosti 
dálnice a to v místě pro klasickou instituci 
zcela nevyhovujícím. centrum Babylon je 
obcí o sobě, má tendenci vytvářet mno-
hé tváře sebe sama, nabízí iluzi autenticity 
a iluzi obývaného místa. Paradoxy, k nimž 
v těchto strukturách dochází, jsou dob-
ře dokumentovány. nákupní centra jsou 
místem, kde se vede zápas mezi identitou 
a ekonomií, mezi evropským a americkým 
stylem nakupování, který je transatlan-
tickým kulturním importem do Starého 
kontinentu. Uvnitř evropy vyvolává snahu 
o záchranu národní identity, kterou repre-
zentují urbánní struktury města.

„S téměř fádním klidem se velké krabice 
posunuly do předměstských oblastí evrop-
ských měst z čistě finančních motivací: pro-
měnit krajinu, přeorganizovat města a přede-
vším nově utvořit evropskou kulturní identitu.“ 
(chung, 2001, 651–652).

autoři popisují vznik umělého prostře-
dí, které poskytuje stálý komfort, jímž jsou 
eliminovány rozmary počasí, střídání dne 
a noci. Ideálem je nekončící provoz jako 
v nevadských pouštních hernách Las Vegas. 
Objekt stojí nejen mimo místo, ale i mimo 
čas, je světem bez vazeb k okolí, netvoří 
v žádném slova smyslu městotvorný feno-
mén. Fenomén čistého konzumu potřebuje 
právě takovéto prostředí a žádné jiné mu 
plně nevyhovuje. 

Jak má město s tímto typem budov pra-
covat? Studie ukazují, že trvanlivost těchto 
struktur je zhruba 30 let. Mnozí autoři do-
poručují pracovat s těmito amorfními kon-
glomeráty na bázi dočasnosti a provizoria. 
Představují fenomén, jež na jistou dobu 
obsadí bývalý brownfield a po uplynutí ně-
jaké doby vytvoří podklad k jeho novému 
zapojení do městské struktury. To ukazují 
příklady některých západních měst. Tyto 
úspěšné příklady se však váží na jednu zá-
sadní podmínku. Město nejedná o odpro-

deji objektu, ale nabízí pouze jeho dlou-
hodobý pronájem, aby neztratilo možnost 
ovlivnit urbanismus v dané lokalitě. Obá-
vám se však, že naše realita je zcela jiná. 
Parazitní struktury jsou povolovány a do-
konce i aktivně podporovány z veřejných 
peněz skrze budování infrastruktury či 
pasivní rezignací na regulaci sekundárních 
negativních jevů. centrum Babylon symbo-
lizuje rezignaci města na vůli k tvaru, a tím 
odmítlo utvářet svou vlastní tvář a prostor. 
V konečném důsledku tím trpí i městský 
život, hodnoty urbanismu a veřejný zájem. 
Parazitní struktura představuje pitoreskní, 
lacině iluzivní náhražku skutečného světa. 
není městem, jen se tak tváří.

8.5. nákupní centra aneb 
pSeudomĚSta Sama pro Sebe

Přelom tisíciletí přinesl také rozvoj ná-
kupních center na severu a na jihu Liberce 
umístěných v těsné blízkosti dálnice. Ten-
to druh struktur je vázán především na 
automobilovou dopravu. Přijít pěšky do 
centra může být někdy značný problém. 
Rozprava o kvalitě urbanismu či architek-
tury u těchto struktur nemá valný smysl. 
Důležité jsou především efekty, které tyto 
struktury vytvářejí pro město, především 
ekonomického a dopravního rázu. nákup-
ní centra nabízejí široký sortiment zboží 
v komfortním prostředí se snadnou do-
stupností, což dnes znamená i snadné par-
kování. To vše ukazuje na výhody středisek 
oproti centrálním částem města, které 
jsou zdecimovány čtyřicetiletým zastará-
váním a neobnovováním či nerozvíjením 
městských infrastruktur. nekontextuál-
ním strukturám na periférii stačí vhodné 
napojení na dopravu a dostatečně velké 
pozemky, viz nákupní centrum „nc nisa 
Liberec“ (Obr. 8.1.). Pokud tyto struktury 
chápeme vzhledem k úvodním jevům (úprk 
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obyvatel do vlastních domů na okraj měs-
ta či do blízkých sídel), pak vzniká vinou 
vzrůstajícího automobilismu také značný 
tlak na dopravní infrastrukturu. S touto 
podmínkou se nedokážou vypořádat starší 
městské struktury bez razantního zásahu 
do své vlastní podstaty. Vznik nákupních 
center je jedním z faktorů, které pomá-
hají destabilizovat ekonomickou podstatu 
centra a vytvářejí na něj sekundární tlaky. 
Tyto negativní vlivy ohrožují kvalitu urbán-
ních struktur a často ničí veřejné prostory. 
Životnost struktur typu supermarketu na 
periferii se pohybuje v řádu desítek let. Jde 
proto o dočasný jev, který by nás měl při-
pravit na dobu, jež bude následovat. Zahra-
niční zkušenosti ukazují, že tyto struktury 

nejsou zachraňovány, pokud nemají jednu 
jedinou výhodu, a tou je dobrá poloha. 
Paradoxně dobrou polohou se myslí blíz-
kost k centru, a to ve vztahu ke klíčové 
funkci městského středu. Zde nadále zů-
stávají společenské a kulturní instituce, 
které především z ekonomického důvodu 
nejsou schopny rychle měnit místo. Tím se 
paradoxně stávají díky své neflexibilnosti 
zásadními stabilizátory městských struktur, 
stejně jako bydlení.  

nástup nákupních center se neodehrá-
val pouze v okrajových lokalitách Liberce. 
Rokem 2004 začíná další etapa výstavby, 
která nákupní konstrukty dostala přímo 
do centra. na počátku stoji demolice are-
álu Textilany, rozprostírající se při ulicích 

Obr. 8.1: nákupní centrum „nc nisa Liberec“ 
Zdroj: „http://www.europe-re.com/system/main.php?pageid=2616&articleid=12668“. 

aktualizováno dne 31. 10. 2008.
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na Bídě a Jablonecká.3 Počátky celé oblas-
ti industriálních staveb se váží k bratrům 
Liebiegovým, kteří zde před více než 180 
lety vybudovali z prvních manufaktur mo-
derní textilní podnik, zaměstnávající v poz-
dějších dobách až 8000 zaměstnanců. na 
místě bývalé továrny bylo plánováno obří 
obchodní a zábavní centrum Holandia, je-
hož součástí mělo být parkoviště pro 1500 
automobilů.4 celý areál měl poskytovat 
70 000 m² prodejních ploch a bytovou věž 
s malometrážními byty či hotelem. Urba-
nistické a architektonické řešení odkazuje 
na tendence popsané výše. nedílnou sou-
část těchto projektů tvoří vnitřní nákupní 
ulice a venkovní řada výkladců sloužících 
reklamě. Ulice Jablonecká a na Bídě mají 
vzhledem ke svému významu a poloze po-
tenciál být městskými třídami, tedy místy 
veřejného charakteru. Projekt tento po-
tenciál eliminuje na přísun zákazníků, kteří 
pohodlně zaparkují a schovají se v příjem-
né nákupní ulici centra. Především platí: jak 
přijeli, tak i odjedou, tedy autem. Lokalita 
tím přišla o možnost naplnit rozhodující 
středovou funkci a stala se periferií uvnitř 
města. Je zarážející, že byla demolována vý-
znamná část industriálních struktur, které 
i přes mnohé problémy plynoucí z jejich 
typologie dávají místu vlastního genia loci. 
Tyto budovy dotvářejí staletou koláž měst-
ského vývoje, o který město v této lokalitě 
nenávratně přišlo.  

Dalším krokem v prosazování této nebla-
hé tendence jsou dva projekty, které do-
konce přímo narušily historické centrum 
města. Prvním je obchodní galerie „Liberec 
3 Do budov zkrachovalé Textilany se zakously 
bagry, začala demolice. In: „http://www.stavebni-
-forum.cz/data/cms/4925/pdf/1-do-budov-zkra-
chovale-textilany-se-zakously-bagry-zacala-de-
molice.pdf“. aktualizováno dne 21. 6. 2004.
4 Liberec Real estate s.r.o. Hollandia Liberec. 
In: „http://www.buildingworld.cz/pdf/shopping.
pdf“. aktualizováno dne 24. 10. 2011.

Plaza“ realizovaná v roce 2008.5 Druhým 
neblahým zásahem do centra se stalo „Fó-
rum Liberec“ postavené v místech dolní-
ho centra, částečně na místě zbouraného 
obchodního domu Ještěd.6 I když reklamní 
materiály mluví o nadčasové architektuře 
a o funkčnosti ve vztahu k požadavkům 
města a obyvatel, opak je pravdou. Jedná 
se o banální architekturu předstírající in-
tervenci do veřejného prostoru pomocí 
výkladců, jež jsou však v drtivé většině sle-
pé. Do těchto budov lze vstoupit výlučně 
z prostorů pasáží. Jde o stejný princip jako 
u předchozích příkladů nákupních center 
umístěných na okraji města. Struktura fak-
ticky nekomunikuje se svým okolím, i když 
se tváří podle formálních znaků architektu-
ry jako by byla městským domem. Pokud 
se zadíváme na funkční rozložení těchto 
struktur, žádná se příliš neodchýlí od po-
měru: 90% obchody a služby, 7% kancelář-
ské prostory, a pouze 3% bydlení! Tento 
poměr dostatečně vypovídá o vylidňování 
centra, pokud si navíc uvědomíme, že se 
jedná o 64 000 m² ploch navržených pro 
obchod či služby a doplněných minimem 
bytových ploch. Z podaných čísel je zřejmé 
zacílení na návštěvníka, který není obyva-
telem centra. To přináší tlak na posilování 
dopravní infrastruktury přímo v centrální 
části města. a doprava je v České republice 
vnímána především v rovině soukromé au-
tomobilové dopravy. Mezi další sekundární 
efekty těchto struktur patří oslabování po-
zice obchodů a služeb v centru. Tím dochá-
zí k další ekonomické a sociální degradaci 
a deprivaci centrálních částí. I zde se nabízí 
paralela se situací vylidněných center ně-
5 Plaza centers, Liberec Plaza. Galerie se 
silnými základy. In: „http://www.liberecplaza.cz/
files/plaza_liberec.pdf“. aktualizováno dne 24. 
10. 2011.
6 Oc Forum Liberec. O centru. In: „http://
www.forumliberec.cz/o-centru.html“. aktuali-
zováno dne 24. 10. 2011.
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kterých amerických měst. Posilování těch-
to odstředivých struktur přineslo vysídlení 
střední třídy mimo středy měst, přičemž 
centrum obývají sociálně vyloučení občané. 
Střed města se dostal do zcela absurdní si-
tuace. centrum mnohých moderních měst 
funguje v noci jako mrtvý prostor, zcela 
prázdný a bez života. Jde o nebezpečné 
rejdiště narkomanů, asociálních elementů 
a prostitutek hlídaných zesílenými slož-
kami městské policie. Liberec nakročil na 
nebezpečnou cestu. Výsledkem této fáze 
chaotického plánování a rozvoje jsou také 
dvě prázdné obří stavební parcely. První již 
zmiňovaná parcela vznikla po zániku areá-
lu bývalé Textilany. Druhá díra v zemi zbyla 
po nerealizovaném nákupním centru, které 
mělo vyrůst při ulici na Perštýně. Zdejší 
stavební jáma symbolizuje urbanistický stav 
města dostatečně výmluvně (Obr. 8.2).  

8.6. vize? vize! 

Od 90. let prošel Liberec vývojem, jenž 
do značné míry kopíruje vývoj v jiných 
velkých městech České republiky. Útěk 
z centra se vyvažuje postupně sílícími 
tendencemi, které znovu obnovují měst-
ský život. Pro občany je životně důležitou 
otázkou, kterým směrem se město bude 
vyvíjet. Jako profesní architekti a urbanis-
té musíme stále znovu zdůrazňovat všem 
zainteresovaných stranám následující prav-
du. Každé město má nástroje, kterými je 
možno jeho rozvoj zcela zásadně ovlivnit 
a předurčit na dlouhá desetiletí a to jak 
v dobrém, tak bohužel i ve špatném smě-
ru. Základním předpokladem pro úspěšný 
rozvoj města je schopnost formulovat vizi 
svého rozvoje v dlouhodobém a středně-
dobém horizontu. Popsané procesy ovliv-

Obr. 8.2: Stavební jáma na Perštýně
Foto: FiLip Landa, 2010. archiv autora.
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ňují podobu městských struktur na dlouhá 
desetiletí dopředu. Mohou přinést nevrat-
né škody jak v samotné urbánní struktuře, 
tak i v ekonomických a sociálních vazbách, 
které tvoří nutnou podmínku pro zdravý 
vývoj městských aglomerací.  
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9. architektura Severních 
čech na Webu 

„Historie povídá, že má Liberec své jméno 
od jakés Liberky, opevněné hospody; pověst dí, 
že od jakéhos Slovana Libora; Němci ale ne-
věří ani historii, ani pověsti a jmenují město 
Reichenberg a nevědí proč. Liberec má zcela 
ráz města od včerejška. Kdosi vylíčil, že Liberec 
vypadá, jako by byl někdo dal pyšné paláce 
a mizerné chatrče do jednoho pytle a pak vše 
vysypal, ať to padne kam padne. Pravda, cha-
trčí je tu dost, ale pravých paláců jsem neviděl! 
A ostatní domy jsou zase jen továrnami, je-
den jako druhý, všechny pod břidlicí a všechny 
s bleskosvodem; několik set stejných modelů 
a dohromady jmenuje se to Liberec.“ 

(Jan neruda, Fejeton Liberec, 
národní listy z 8. 10. 1865).

Projekt „Liberec:Reichenberg“ na webo-
vých stránkách „www. Liberec-Reichen-
berg.net“ s podtitulem „Architektura na 
severu Čech“ vznikl jako odezva na palčivou 
potřebu zachytit mizející stopu historické 
paměti.  Dali jsme si za úkol vytvořit webo-
vou platformu sdružující několik projektů 
současně. Založili jsme dosud chybějící 
odborné fórum pro architekty; vytváříme 
online databázi kvalitní a historicky cenné 
architektury severních Čech; připravujeme 
platformu cenných studentských projektů 
pro Liberec; nabízíme místo veřejné dis-
kuze o tom, jak zacházíme s prostředím, 
v němž denně žijeme. Domníváme se, že 
všechny nešťastné zásahy do městské 
struktury jsou mimo jiné způsobeny i tím, 
že jsme dostatečně neporozuměli duchu 
místa, který nám zůstává odcizen. Člověku 
se lépe ničí to, co nezná. Stránky se snaží 

Obr. 9.1: Úvodní strana portálu „Liberec : Reichenberg“
Zdroj: „www. Liberec-Reichenberg.net“. aktualizováno 14. 11. 2011.
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zmapovat architektonický vývoj Liberce. 
Tím přispívají k oživení historické paměti 
a k vytvoření základních vazeb mezi měst-
ským prostorem a jeho obyvateli. 

Webový portál navázal na již existující 
platformy „Ústí///aussig.net“ a také „Tepli-
ce///Teplitz.net“, které založili místní patri-
oti. První webový portál tohoto typu vznikl 
pro Ústí nad Labem v roce 2007 a inicio-
vali jej tito nadšenci: architekt Matěj Páral, 
fotograf a novinář Jan Vaca, historik a pu-
blicista Martin Krsek. Internetové stránky 
„www.usti-aussig.net“ za necelé čtyři roky 

provozu výrazně zvýšily úroveň všeobec-
ného povědomí o ústecké architektuře 
mezi obyvateli města. navíc web podnítil 
i odborné diskuze, které začínají být vní-
mány jako „vox populi“ na poli regionální 
politiky. na základě přímé inspirace a pře-
devším díky úsilí Jana Hanzlíka, studenta 
Fakulty architektury ČVUT, vznikl o necelé 
tři roky později obdobný koncept v Tepli-
cích. Jednotlivé internetové stránky mapují 
architekturu v regionu územně vymeze-
ném hranicemi okresu. 

V současné době probíhá díky úsilí Jana 
Vaci a Filipa Landy přípravná fáze pro spuš-

Obr. 9.2: Webové platformy Liberce, Ústí nad Labem, Teplic a Děčína
Zdroj: „http://liberec-reichenberg.net“, „http://usti-aussig.net“, „http://teplice-teplitz.net“, 

„http://test.decin-tetschen.net“. aktualizováno 14. 11. 2011.
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tění stránek pro okres Děčín a Litoměřice.
Grantová soutěž FP TU v Liberci, díky 

níž vznikla i tato publikace, umožnila v roce 
2011 dvěma studentům Fakulty umění 
a architektury TUL, Filipu Landovi a Zuza-
ně Koňasové, založit podobnou platformu 
i pro Liberec a okolí. Do kolektivu autorů 
webu patří kromě dvou zmíněných archi-
tektů i studentka historie Romana Fojtová 
a historik umění a architektury, liberecký 
rodák, Jaroslav Zeman.

Koordinátoři projektu se snaží mapovat 
důležité stavby na Liberecku, zejména ty, 
u nichž je možné dohledat autora. Těžiš-
těm webu jsou objekty postavené po roce 
1850 až do současnosti. Stavby, které jsou 
zveřejňovány, musí vykazovat architekto-
nickou kvalitu, případně odrážet dobové 
architektonické názory a fenomény své 
doby. Viděno z vnějšího pohledu, můžeme 
selektovat autory a stavby podle několika 
kritérií: výskyt autora v odborné literatuře 
a v internetových databázích, výskyt autora 
nebo stavby v dobových publikacích, kva-
lita v kontextu dobové scény, reprezenta-
ce určitého fenoménu nebo vliv projektu 
na město. nejde nám však pouze o kata-
logizaci mrtvého dědictví, protože měs-
to představuje prostor ke svobodnému 
a smysluplnému životu mnoha generací. 
aktualizujeme minulost v naší přítomnos-
ti. Proto se web zároveň stává místem pro 
publikování studentských projektů, které 
vznikají na Fakultě umění a architektury 
TU v Liberci. Protože tyto záměry nemo-
hou být součástí databáze realizovaných 
staveb, vyčlenili jsme pro ně zvláštní sekci 
mezi teoretickými studiemi a návrhy, kam 
zařazujeme i vzácné historické dokumenty 
a objevy z oblasti místní architektury.

Projekt „Liberec:Reichenberg.net“ ne-
nabízí jen samotné internetové stránky. 
Připojili jsme k nim i jiné aktivity pro ši-
rokou veřejnost, například architektonické 
procházky města s odborným komentá-
řem. Samotný web také disponuje několika 
dalšími rubrikami, které jsou neustále do-
plňovány o nové články, rozhovory a po-
lemiky. Již nyní se stal místem kultivované 
diskuze nad aktuálními tématy, která se tý-
kají architektury. 

celá platforma představuje důležitou 
databázi architektů a staveb, které se pro-
mítly do tváře města. Louhuje ze stokrát 
přestavovaných budov jejich původní pod-
statu. Hledá to, co ve městě mohlo stát, ale 
nestojí; co bylo zbořeno, zavrženo, ale i mi-
lováno. To, co vytváří a ovlivňuje životy Li-
berečanů. architektonickou paměť, životní 
prostor, genius loci.
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SOUHRn
Monografie „Střed Liberce v proměnách staletí“ představuje výsledek inter-

disciplinárního výzkumu mapujícího vývoj Liberce od jeho založení ve 14. století 
až po současnost. Tým převážně mladých výzkumníků analyzuje vývoj města z 
několika pohledů. antropologická část nabízí pohled na symboliku středu z hle-
diska mytického a demokratického uspořádání společnosti. Historická a geo-
grafická část porovnává specifický vývoj středověkého Liberce (Reichenberg) s 
obdobnými aglomeracemi v evropě. K nejvýraznějšímu přetváření města došlo 
v éře průmyslového rozvoje (1830-1914). V době před první světovou válkou se 
stal Liberec nejvýznamnějším průmyslovým a kulturním městem v severních Če-
chách. Po druhé světové válce začal úpadek města kvůli vyhnání velké části jeho 
původních, německy mluvících obyvatel. Tři studie negativního urbanistického 
vývoje města seřazené od roku 1950 až po dnešek ukazují modelové příklady 
nešetrných zásahů do křehké rovnováhy centra uspořádaného podél tří základ-
ních os (rekreační, historická a industriální), které tvořily po staletí charakter 
městského středu. Studie vzdává hold dávným i současným obyvatelům města a 
také jejich odpovědnosti, s níž se snaží skloubit výzvy kolektivní paměti s poža-
davky postindustriální doby.
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SUMMaRY
„The center of Liberec in the flow of centuries“ is an interdisciplinary re-

search which traces the transformation of Liberec city centre from the 14th 
century up to the present day. The team of young scientists outline a new app-
roach which analyses the contemporary urban development of Liberec from 
different viewpoints. The anthropological view explains the symbolical meaning 
of the city centre and its mythical and democratic function in both medieval and 
modern worlds. The historical and geographical views compare specific deve-
lopments of medieval Reichenberg with similar urban counterparts in europe. 
The most beneficial reshaping of the city-center peaked in the industrial period 
(1830-1914). In the period before the First World War, Liberec became the most 
important industrial and cultural town of northern Bohemia. after the Second 
World War there came the expulsion of German inhabitants and the inevitable 
decline of architecture and city-life in Liberec. Three case-studies of negative ur-
ban development from 1950 up to the present day undertake a detailed analysis 
of the most pronounced intrusions into the delicate balance of the multiple axes 
(recreational, historical and industrial) that, for centuries, had made the location 
of Liberec so ideal. This historical and architectural study pays homage to the 
inhabitants of Liberec and their responsibility to connect their collective memo-
ries based on their heritage with the actual challenges of the postindustrial era.
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