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Lampy s větrnou turbínou

Ocelová konstrukce s třemi světelnými
křídly, na jejímž vrcholu je umístěna
větrná turbína.
Turbína dodává proud do sítě přes celý den,
její výkon zajistí potřebnou energii pro
noční osvětlení náměstí.

Lampy

Ocelová konstrukce s jedním, až třemi
křídly. Neutrální až žluté světlo v části
náměstí se zelení.
Integrovaná světla umístěná v loubích. Bílé
až modré světlo, pro zvýšení bezpečnosti.

Prostor pro posezení

Design stolků a židlí posezení je ponechán
na jednotlivých provozovatelích.

Lavičky na obchodní třídě

Oboustranné lavičky z ocelových pruhů s
bronzovou patinou.

Hrací stoly

Hrací stoly určené deskovým a jiným hrám,
zahrnují stoly s ocelovou nohou a betonovou
deskou a židle z části z perforované oceli
určené pro prorůstání mechovce, z části z
betonového sedáku.

Sezení na náměstí

Sezení je zajištěno kvádry 800x800x430
vystupujícími z dlažby. Kvádry jsou podobně
jako sezení u hracích stolků řešeny z části
perforovanou ocelí, z části betonovou deskou.

Sezení před kinem

Sezení je zajištěno betonovými kvádry
800x800x430 vystupujícími z dlažby.

Odpadkové koše

Odpadkové koše jsou z oceli s měděnou
patinou. Koše mají dvě části, jednak na
směsný odpad, jednak na plasty.

Mříž kolem stromů

Mříž je řešena ze dvou odnímatelných částí, doplňujících
schéma dlažby. Je oživena stylizovaným znakem města.

Hlavní myšlenkou návrhu je oživení Nového náměstí a přilehlých prostorů.
Cílem bylo poskytnout co možná největší množství městských a volnočasových aktivit pro místní obyvatele, s ohledem na možnost
jednorázového využití náměstí v době pořádání FEDA, případně sezóních trhů a jiných akcí. Zároveň byl kladen důraz na zachování potřebných parkovacích stání.
Výrazným prvkem projektu je i návrh nové budovy v čele náměstí, která uzavírá jeho severní stranu a nabízí parkovací stání v polozapuštěném podzemním podlaží, kavárnu
a hrací koutek v prvním zvýšeném podlaží, učebny dětských kroužků v druhém podlaží a ve dvou nejvyšších patrech nabídne zázemí muzeu papíru, které odkazuje na papírenskou tradici ve Štětí.
Z těchto důvodů je prostor rozčleněn do tří částí.
Prvním prostorem je obchodní třída, která přebírá rušnou funkci města. Nejvýraznějším prvkem zde je membránová konstrukce, která nahradila původní železobetonové, prefabrikované loubí panelových domů a poskytla
prostor pro venkovní sezení přilehlé cukrárně a vinárně.
Dalším prostorem je nároží mezi obchodní třídou a Novým náměstím, před obchodním domem, který plní funkci střetávací. Ta je zde, jako jedna z nejzásadnějších funkcí města, zvýrazněna větším formátem dlažby. Nejvýraznějším prvkem tohoto prostoru jsou lampy s
větrnou turbínou, využívající větru vanoucího od vody.
Třetím prostorem je samotné Nové náměstí. To je naplněno nejrůznějšími volnočasovými aktivitami. Hlavním rysem tohoto prostoru je zeleň a její střetávání s dlažbou a dalším mobiliářem prostoru.
Poslední, nově vzniklý prostor, se nachází před budovou místního kina. Poskytuje obyvatelům místo, kde mohou v klidu počkat před večerním představením. Zařízení je shodné se zařízením všech předchozích prostorů. Charakter místu dodává vodní kaskáda zpracovaná a
nasvětlená ve stejném duchu, jako kašna na Novém náměstí.

Nosnou ideou architektonického návrhu je propojení moderních technologií a materiálů, jako nadějný krok do budoucnosti. Zároveň je využito faktu, že je město Štětí proslulé výrobou papíru, jednoho z prvních článků v historii získávání technologií. Tak je na
místě, kde je za účelem získání vymožeností, zpracovávána příroda, ovládnutí zeleně technologií, veřejný prostor založen na principu ochrany přírody a ovládnutí technického prostoru zelení.

Písková cesta

Cesta ze zhutněného písku, poskytující
prostor pro hraní petangu, nebo kuliček.

Schéma fungování prostoru během FEDA

V průběhu FEDA se předpokládá výstavba jednorázové tribuny v prostoru před obchodním domem, kde může jako doplňkový zdroj světla
sloužit navržené pouliční osvětlení. Prostor pro diváky je pak ponechán v loubí na obchodní třídě a v prostoru Nového náměstí.
Vzhledem k použití mechovce, místo trávy, se není třeba obávat davastace zelených ploch, jelikož mechovec je velmi odolný a má
dobrou regenerační schopnost.

Schéma fungování prostoru během Vánoc

V průběhu vánočních svátků se předpokládá výstavba stánků pro vánoční trhy v prostoru obchodní třídy, a ozdobení smrku před
obchodním domem, případně vystavení jesliček.
Z důvodů hladkého provozu, jak během trhů, tak FEDA, se předpokládá zbudování elektrických přípojek v rámci dlažby tak, aby bylo
možné odklopení dlaždice a připojení elektroniky.

Nové náměstí
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Dlažba v nových prostorách

Dlažba ve všech prostorách vychází z uspořádání betonových
čtvercových dlaždic, lemovaných malými žulovými dlaždicemi v
hlavním střetávacím prostoru před obchodním domem. V méně
společností zatěžovaných prostorách jsou pak betonové
dlaždice o polovinu velké dlaždice a půl žulové dlaždice
menší. V prostorách, které jsou určené pouze pro průchod,
nebo není třeba zdůraznit jejich funkci, jsou pak ponechány
pouze žulové dlaždice, což by v budoucnosti umožnilo
sjednocení povrchů v celém městě.
Zeleň a další povrchy v prostoru jsou pak osazovány prostým
vynecháním malých a velkých dlaždic. V problematických
částech, například na střetu chodníku a dopravní komunikace,
se pak předpokládá, že betonové dlaždice se nebudou půlit,
ale prostor se doplní jen malými žulovými.
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