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Dostavba bloku v historickém jádru České Lípy

Completion of the block in the historical center of České Lípa

dostavba,  blok, Česká Lípa, centrum

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Bc. Rostislav Mareš

Jedná se o návrh dostavby bloku v místě, kde byla ubořena původní 

zástavba a rekonstrukci bývalého zájezdního hostince.  Návrh se zabývá

 i řešením nejbližších veřejných prostranství, včetně vytvoření nových

 prostor uvnitř bloku.

This is a proposal for the completion of the block at the point where

 the original houses were demolished  and reconstruction of a former

 coaching inn. The proposal addresses design of the closest public

 spaces, including the creation of new space inside a block.
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situace 1:300



Česká Lípa
dostavba bloku
P r o l o g
NedalekoNedaleko hlavního náměstí, bez valného zájmu leží a chátrá, kdys 
jeden z největších hostinců ve městě. Dnes už sice hostinec nehos-
tiný a jeho dávnou slávu připomíná snad jen to, že na rozdíl od 
okolních domů ještě stojí, byť v torzální podobě, ne nepodobný 
ruině, šedým břízolitem odděný a veskrze zazděný. Takový je osud 
stavby, přijde-li o majitele, nový se hledá těžko, zde ani nenajde. 
Vytvořil jsem tedy tento návrh, aby alespoň na papíře byl vyplněn 
aa znovu užit kus historie, jenž nyní ubrušuje a odvívá čas. Vytvořil 
jsem ho tak, aby nová struktura kopírovala, či alespoň respektovala 
tu původní, ztracenou.  Na tomto kusu papíru však nebude mít to 
štěstí jen onen zájezdní hostinec, ale i celý kus bloku, v němž dopo-
sud zeje díra nedávného ničení.
N á v r h
Na základě průzkumů v terénu, městě, jsem vyhodnotil jakožto nej-
výhodnější převažující bydlení, je to jednak ten základní důvod 
proč stavíme a za druhé, už to zde bylo, potřebujeme to beztak nej-
v í c e .
Zbytek funkcí odpovídá realitě místa, ne příliš frekventovaného 
cípu města, nějaké ty menší obchody, kancelář, dle mého nejdůle-
žitější městotvorný prvek - pekárna, to právě tam se ráno schází me 
pro čerstvý chléb, pomalu ale jistě odvykajíce si na piliny ze super-
marketu. Pro ten se vyplatí  zvolit méně frekventovanou cestu, 
když ráno chvátáte na vlak, či vracíte-li se z práce od nádraží, máte 
důvod, kolem žádný jiný není. Funkce by byly a co hmota? Pater jen 
tolik aby nezastiňoval okolní domy, je nové snad něco víc? Střecha 
jen tak aby byla vidět věž kostela z horního cípu náměstí, od radni-
ce, bylo tomu tak vždy. Šíře domu, to je snadné, respektuje šíři pů-
vodních a tam kde byly příliš úzké po předchozím dělení, zas parce-
lu jsem spojil. 
Opět  zde mám blok s temným dvorem, plochou nikoho, však ne-
váhám tam ať auta stojí a nad ně, blíže ke slunci, nechť rezidenti 
zeleň mají. Cesty mezi zahrádkami a společný prostor jsem navrhl, 
aby se mohli sousedé denodenně potkávat, ne jen na chodbě, když 
někam letí  Každý z domů zahradu má, tam nad auty. A vyšší patra 
nezůstanou zkrátka, ale balkon či terasa jim stačit musí. Zvenku pak 
pojetí soudobé, trocha symetrie, zlatý řez, římsa či sokl aby zapadly. 
MateriályMateriály místní a zdejší. Detailu dodá dlažba, samozřejmě žádné 
asfaltové moře, to je dobré tak pro ocelové oře, stojící ve dvoře.
Závěrem pár chytrých vět, ne z mé hlavy samořejmě. 



půdorys 1.NP 1:150



půdorys 2.NP 1:150



půdorys 3.NP/2.NP 1:150



půdorys 4.NP 1:150



řez 1:150

řez 1:150



tržní ulice



z náměstí na nároží



ulice Prokopa Holého



pohled severní 1:150

pohled západní 1:200 pohled východní 1:200



vizualizace ze dvora



pohled od kláštera Augustiniánů



pohled do ulice tržní



pohled z ulice Sokolské



detail dlažby

obnova prvku
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