
HODNOCENÍ STAVU PROSTORU 
Město Štětí se může pyšnit poměrně velkými plochami zeleně a veřejných prostorů, 
které mají potenciál,XXX, a jsou rozmístěny kolem Nového náměstí. Bohužel tyto 
veřejné prostory spolu nijak nekomunikují a rozhodně netvoří jeden společný 
propojovací prvek města, XXX. Jedná se o veřejné plochy Bezručových sadů, pěší 
zóny a Nového náměstí. Dále plochy navazující Husovo náměstí až po náměstí 
Mírové. Město působí samo o sobě dosti chaoticky bez ideového uspořádání 
zástavby. Nové náměstí je centrem města Štětí a v roce 1998 prošlo velkou 
rekonstrukcí, ale i přes tuto obměnu nepůsobí uceleným a vizuálně pohledným 
dojmem. Náměstí je v poměrně dobrém stavu s čitelnou myšlenkou hlavní diagonální 
osy (propojuje horní a dolní část náměstí a zároveň dvě základní školy) propsané 
v dlažbě. Z tohoto důvodu je nepochopitelné nedořešenost části prostoru, na kterém 
se nachází neupravená betonová plocha momentálně využívaná k parkování. Celek 
tedy působí nepřehledně a chaoticky. Naskýtají se zde možnosti k řešení několika 
zásadních a nevyhovujících aspektů: 
 
► velikost prostoru_ Neúměrná velikost vůči měřítku města. Náměstí působí 
monumentálním, prázdným a strohým dojmem, a to díky velkoplošnému rozmístění 
kamenné dlažby s absencí zelených ploch a neuzavřeností náměstí.  
 
► parkování_ Jedná se především o problematickou plochu na jižní straně náměstí, 
která je funkčně a esteticky nevyhovující a je zapotřebí jí revitalizovat. Dále je několik 
parkovacích míst na západní hraně náměstí a před nákupním domem, kde by bylo 
vhodné automobilovou dopravu omezit z hlediska klidové zóny města a vhodně ji 
přesunout na jiné místo. Je třeba však rozhodnout s rozmyslem a funkční návazností 
na dané potřeby obyvatelstva. 
 
► nevhodnost obchodního domu_ Nepříliš estetickým dojmem působící dominanta 
na hlavním Novém náměstí, která by měla být odcloněna alespoň vyšší zelení. 
V tomto případě se nabízí navrhnout jedině nový obvodový plášť, čímž by zatraktivnil 
a oživil náměstí. 
 
► neuzavřenost náměstí_ Díky nedotvoření jižní hrany náměstí, výškové panelové 
budovy narušují pohled na tuto část. Tudíž je na snaze náměstí dotvořit a uzavřít 
přímý výhled na tuto výškovou neestetickou zástavbu, při nejmenším opticky. 
 
ZÁSADY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
V současnosti je prostranství pěší zóny využíváno k pořádání kulturních akcí a 
dochází zde k shromažďování obyvatel. Jihozápadní část Nového náměstí se 
provizorně využívá k parkování. Obvod náměstí je lemován nákupní zónou. 
Současný stav není ideální, a proto se musí najít vhodný způsob řešení využití 
neupravené části Nového náměstí a její účelné propojení s celým prostorem a jeho 
okolím. Bylo by zapotřebí řešit Nové náměstí jako celek takovým způsobem, aby 
problematická část vhodně zapadala do celkového konceptu. Proto navrhuji 
následující vhodné řešení: 
 
► Uzavření(ukončení) náměstí v důsledku otevřenosti a zabránit tak neestetickému 
a vizuálnímu pohledu na panelovou zástavbu. Snažila jsem se náměstí alespoň 
opticky uzavřít a poskytnout tak obyvatelům příjemný pocit ať už posezením u kávy v 
nově navržené „vlně“, tak i z pocitu navození živější atmosféry náměstí. Náměstí bylo 
velmi strohé a neintimní bez prvků zeleně. 
 
► Z důvodu odlehčení automobilové dopravy jsem přemístila parkovací stání ze 
západní hrany náměstí a z místa před obchodním domem přímo podél něj a do nově 
vzniklého parkovacího domu na jižní straně náměstí. Počet parkovací míst zůstal 



zachován a další možnost parkování je za obchodním domem. Tím pádem se velmi 
omezí průjezd automobilů podél západní strany náměstí. 
 
► K odvedení pozornosti od hlavní dominanty náměstí, kterou tvoří obchodní dům, 
byla navržena zelená „vlna“. Tato novinka plní funkci jak parkovacího domu, tak 
kavárny s restaurací, která je ve městě postrádána. Vlna je pochozí s ničím 
nerušeným pohledem do náměstí. Zároveň může posloužit k relaxaci a odpočinku a 
zároveň jako „tribuna“ při pořádání veškerých společenských akcí města - 
festivalech, trzích, mažoretkovém pochodu, ... Možnost vstupu do kavárny je jednak 
po „vlně“ nebo z parkovací plochy prostřednictvím schodiště nebo výtahu, čímž je 
řešeno i zásobování. 
 
► Husovo náměstí a pěší zóna byli řešeny pouze rekultivací prostoru, díky již 
zmíněným nárokům na pořádání společenských akcí. V prostoru před Husovým 
náměstím, bylo nově navrženo lanové centrum pro děti z důvodu nedostatku 
dětských hřišť ve městě. 
 
► Do prostoru Nového náměstí bylo zapotřebí začlenit zeleň a oživit ho. Náměstí 
bylo tedy rozčleněno na čtyři části - rozdělující diagonály hlavních pěších tahů. 
Střídají se zde betonové a kamenné prvky s dostatečným množstvím zeleně. Prostor 
nebyl záměrně vyplněn, z důvodu konání společenských akcí a také z toho důvodu, 
že zde přes den proudí velké množství obyvatel. Odpočinková a relaxační místa jsou 
proto umístěna kolem tohoto prostoru a na zelené, pochozí „vlně“. Na hlavní 
diagonálu propojující dvě základní školy a taktéž hlavní dominanty města - obchodní 
dům a kino, byli umístěny vodní plochy tryskající ze země vodu. Tyto plochy také 
vytyčují mojí myšlenku propojení prostorů a zároveň poslouží k potěšení dětské 
hravosti. 
 
 
Bc. Alice Hrbková 


