
ŠTĚTÍ 
ROZBOR 
Řešené území se nachází v polabské krajině ve městě Štětí v litoměřickém okrese. Území je z hlediska 
krajinného rázu hodnotné svou polohou - v těsné blízkosti CHKO Kokořínsko ve východní části. 
Součástí města jsou však také papírny, jež svou rozlohou zabírají cca polovinu velikosti celého města 
Štětí. 
Město prošlo razantní změnou. Původní zástavba musela ustoupit potřebám papírny a 
budovatelskému socialismu. Nahradily ji panelové domy neúměrné svou výškou vůči situování, neboť 
přímo v centru města jsou i 10 patrové domy. 
Nachází se zde celkem 3 náměstí - Husovo, které je nejstarší a nyní slouží spíše jako park; Mírové 
náměstí s radnicí, které slouží z části jako parkoviště a které navazuje na tamní park; Nové náměstí, 
jenž je nejmladší a nyní je využíváno hlavně na festivaly a akce, při kterých je potřeba dostatek 
volného prostoru. 
Námi řešený prostor je funkčně rozdělen na 3 větší celky - Obchodní ulice, jejíž jméno odpovídá také 
funkce; Nové náměstí, které nyní slouží z části také jako parkoviště; a předprostor kina, na kterém 
dochází ke shromažďování osob, a které zároveň slouží jako přechodný prvek mezi původním 
Husovým náměstím a Novým náměstím. Všechny tyto prostory na sebe navazují, avšak nikterak spolu 
v současné době „nekomunikují“. 
Územím vedou dvě hlavní osy - kompoziční a funkční. Kompoziční osa vznikla mezi kostelem a 
parčíkem, prochází Obchodní ulicí. Funkční osou je diagonála, kterou si vytvořili sami obyvatelé, jedná 
se o nejkratší spojení mezi již zmiňovanou papírnou a jižním cípem města. 
Občanská vybavenost je rovnoměrně rozložena po celém území města. Zeleně je zde poměrně 
dostatek. 
Největším problémem se zdá být nedostatečná doprava v klidu, která neodpovídá kapacitně 
potřebám města. 
  
OBCHODNÍ ULICE 
Je tvořena loubím s obchůdky, kavárnou, informačním centrem a je přímo napojena na Nové náměstí. 
Dotváří kompoziční osu. I přes svou exponovanost není zcela využit její potenciál. 
  
NOVÉ NÁMĚSTÍ 
Významnou dominantou celého prostoru je cca 20metrů vysoký strom, který v současné době i jistým 
způsobem toto náměstí uzavírá. 
Náměstí je vymezenou pouze 3 hranami, jižní hrana je nedostavěna. Původní záměr ukončit náměstí 
novou radnicí se již s největší pravděpodobností neuskuteční. Z potřeby parkovacích míst, zde tak 
vzniklo neoficiální parkoviště. Garáže, které jsou vedle náměstí, nebyly z technických důvodu 
zprovozněny. Příjemným prvkem je východní hrana, která je tvořena loubím. 
  
PŘEDPROSTOR KINA 
Kino je na diagonální funkční ose v současné době lidmi té nejpožívanější. Prostor je pěší křižovatkou 
pro návštěvníky kina, pro školáky, pro obyvatele, kteří si jdou nakoupit či kteří si jdou zasportovat. 
  



 NÁVRH 
Při návrhu jsem tedy zohlednila půdorysné rozložení jednotlivých částí města, potřeby obyvatel a 
průhledové osy. Mou snahou bylo jednotlivé části propojit a smysluplně na sebe navázat. 
Ústředním motivem je skulptura propojující celé území. Inspirací mi bylo právě kino, které je 
exponované přímo na diagonále. Rozhodla jsem se tedy využít jeho potenciálu. Skulpturu jsem pojala 
jako rozvinutý filmový kotouč, který se rozbíhá do území - vertikálně po diagonále, horizontálně 
směrem k Husovu náměstí. 
Do obchodní ulice jsem chtěla přinést svěžest, lehkost a život. Nahradila jsem proto stávající loubí 
loubím, polotransparentním, tvořeným ocelovými stojinami a šikmými železobetonovými sloupky, 
které by v budoucnu měly být popnuty růžemi. Zastřešení je řešeno tvrzeným sklem, které tak 
podpoří dostatečné množství světla během dne. Ulice je lemována menšími stromy, které v létě 
budou příjemně stínit. 
Ukončením ulice a zároveň vstupní “branou” na Nové náměstí je zmiňovaná skulptura, která je 
vyrobena z pozinkovaných ocelových profilů a nabarvena práškovým vypalovacím lakem na červeno. 
Barvu jsem zvolila záměrně takto výraznou, neboť již zdálky bude patrné, že se zde něco děje. 
Skulptura se line jako had po náměstí po diagonále, avšak i tak respektuji a zachovávám osu park-
kostel, kterou se snažím podpořit vybranými prvky mobiliáře a dlažbou v obchodní ulici. Je zde patrný 
„rozpad“ pravidelné dlažby a formování skulptury, což symbolizuje konec jednoho a zároveň začátek 
něčeho odlišného. 
Prostor před obchodním domem je rámován stromy, hlavním prvkem je zde fontána, která je řešena 
vodními tryskami, které jsou vymezeny pouze zvedající se dlažbou a je tak možné se volně pohybovat 
mezi proudy vody. Přesunula jsem tedy parkoviště ke krajnicím a na jižní cíp náměstí. 
Na osu obchodního domu jsem umístila infocentrum s kavárnou, které jsou umístěny v 8 metru 
vysoké pavilonu, jenž tak uzavírá Nové náměstí. Pavilon svým tvarem a pojetím navazuje na loubí. Je 
maximálně transparentní, aby nezatížila prostor, ale vytvořil příjemné klidné prostředí, a poskytl tak 
„útočiště“ i v nepříznivém počasí obyvatelům města. Materiál konstrukce je železobeton s ocelovými 
prvky a střechou z tvrzeného skla. Odvodnění je řešeno uvnitř stěn. Pro zhotovení této konstrukce by 
byla nutná konzultace se statikem. Vytvořený prostor má být klidným a příjemným místem pro 
relaxaci a načerpání nových sil. Umístila jsem zde proto vegetační a vodní prvky. Konstrukce nemá 
konkurovat dominantnímu prvku náměstí - stromu, má jej pouze doplnit. 
Z tohoto příjemného prostředí se dostáváme postupně až ke kinu, u kterého je opět „brána“, jako 
protiváha k „bráně“ u obchodní ulice, která tentokrát směřuje k Husovu náměstí, a ze které vychází 
linka horizontálního pásku. 
Tyto dva prostory, předprostor kina a Husovo náměstí, jsem propojila cestou z bílých betonových 
kvádrů a tím nenásilně podpořila alej stromů, která zde byla vysázena. 
Dopravu v klidu jsem tak přesunula do okrajů Nového náměstí a počet stání jsem navýšila uvedením 
garáže, jež nyní chátrá a je vbezprostřední blízkosti náměstí, do provozu. 
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