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REVITALIZACE NOVÉHO NÁMĚSTÍ VE ŠTĚTÍ 
 
 Nedílnou součást našeho života ve městě tvoří veřejné prostory. Místa, která jsou naplněna 
souhrnem mnoha různých prvků. Tvoří je fasády budov, funkční objekty, městský mobiliář, sochy a jiné 
estetické předměty, ale také dlažba, stromy, zeleň a v neposlední řadě sami občané, jejich život, kulturní 
a společenské události, historie města atd. Všechny tyto prvky ve svém součtu vytvářejí prostor 
jedinečného a neopakovatelného charakteru.  Neméně důležitý je vztah občanů k veřejnému prostoru. O 
dobrý prostor, kde se budou lidé cítit bezpečně a budou relaxovat, budou lidé nakonec sami pečovat, 
chránit si jej. Veřejné prostředí se bude stále zlepšovat a rozvíjet. Naopak špatně navržený, nebo 
nevyužívaný prostor negativně působí na lidskou psychiku, vede k tomu že  ho lidé nepřijmou a v lidech 
vybudí vandalismus a jiné činnosti které jsou pro naši kultivovanou  společnost nežádoucí. 
 Současný stav Nového náměstí není utěšitelný, prostor působí jako by tam byl navíc, lidmi je 
téměř nevyužívaný, lidé jím pouze procházejí a málo se v něm zdržují. Prostorem prochází diagonála, 
která spojuje  Nové náměstí s prostorem před kinem, ovšem jinak nemá hlubší smysl a význam. Velký 
problém je s parkováním,  parkovací místa před obchodním domem Tesco narušují průchodnost a 
spojitost mezi Obchodní ulicí a Novým náměstím. Parkování v jižní části náměstí je velmi nevhodně 
řešené a zcela narušuje estetickou stránku prostoru. Nejcennějším prvkem současného prostoru je 
zeleň. Stromy v Obchodní ulici, po obvodu náměstí a především pět vysokých stromů, které byly 
vysázeny dříve než došlo k rozsáhlé demolici a výstavbě Nového náměstí.  
  Kompozice prostoru vychází z propojení jednotlivých prostorů Obchodní ulice, Nové náměstí, 
před kinem a s prostorem parku.  Základními myšlenkami pro návrh byly, vytvořit prostor pro lidi, pro 
jejich setkávání a odpočinek, výroba papíru jako symbol města Štětí, mobilní zelen na náměstí, nutné 
také bylo v návrhu přihlédnout ke konání kulturních akcí jako jsou Štětská ostrev a festival dechové 
hudby. Hlavní dominantu náměstí tvoří jedenáct mobilních květináčů se stromky, jsou přizpůsobené na 
sezení, květináče jsou na kolejích, dají se přesouvat, koleje jsou zapuštěné a jsou překryty panely z 
tvrzeného plexiskla, které v noci budou nasvětlené. Celé toto seskupení květináčů tvoří zuby pily a ta je 
součástí cesty výroby papíru. Cesta začíná v jižní části náměstí, v háji stromů, poté ke stromu, ten je 
původní, terén kolem stromu je zapuštěný, a je tvořen třemi schodišťovými stupni, poté následuje již 
zmíněná pila, kde se dřevo nařeže, pak přichází mokrý proces výroba buničiny, je tvořen vodní plochou s 
betonovými krychlemi na sezení, poté je proces lisování a sušení papíru - rytmus stromů, volných ploch 
a prostory na sezení, a pak vznikne list papíru. Celé to propojuje pás z měděného plechu. Prostor před 
kinem je převážně kamenný, s lavičkami a vymezenými plochami na prezentování modelů studentů 
zdejší průmyslové školy. Volně pak přejdeme do parku kde je písčitá cesta s odnímatelnými lavičkami, 
park je oddělen zdí z lomového kamene, od přilehlého parkoviště supermarketu. Náměstí je převážně 
kamenné, tvořené několika druhy dlažby, světlou a tmavou žulovou mozaikou, žulovou kostkou, 
žulovými deskami a litým betonem. Parkování je řešené po obvodu náměstí, celkem dvaatřicet 
parkovacích míst. 
  Osvětlení náměstí je tvořeno v několika plánech, od základního tvořeno lampami, přes 
doplňkové, jako je pod svícení stromů zemními reflektory, nebo zápustná svítidla v dlažbě, až po 
reprezentativní  jako je barevně proměnlivé prosvícení vodní plochy. Zvolená kombinace několika typů 
svícení zároveň umožňuje i separátní ovládaní v rámci času a potřeb.  
  Většina zeleně v prostoru náměstí byla zachována, při východní straně náměstí byla dotvořena 
řada stromů o druhou řadu stromů, tím bude zaručen větší stín, v jižní části bude již zmíněném háji 
stromů, bude tvořen osmnácti stromy, které postupně vytvoří barieru a uzavřou jižní část náměstí. 
 Společenský život a další lidské aktivity na veřejném prostranství má vždy podporovat navržený 
mobiliář, který funkčně i esteticky doplňuje základní prostorový koncept návrhu. Použité materiály 
zohledňují potřebu odolného zpracování při zachování estetických kvalit užitých materiálů. Mobilní 
květináče, jsou tvořené z lepeného lamelového dřeva, vnitřní konstrukce je ocelová, doplněná o 
podvozek. Parkové lavičky a odpadkové koše jsou v kombinaci dřevo a ocel. Stojany na bicykly jsou 
umístěny na několika místech náměstí a jsou vytvořeny  z masivního dřeva – kulatiny. 
 
 


