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NOVÉ NÁMĚSTÍ VE ŠTĚTÍ
Město Štětí se nachází ve Středočeském kraji, na řece Labi. Město je proslulé
hlavně výrobou papíru. Zdejší závod vznikl v 50. letech minulého století. Počet
obyvatel od té doby vzrostl téměř třikrát, část staré zástavby z 19. století byla
zbourána, a byla nahrazena panelovou výstavbou. Vzniklo také Nové náměstí
s Obchodní ulicí. Vzhledem k dalším veřejným prostorům ve městě, (Husovo
náměstí, Mírové náměstí) je toto náměstí o rozměrech 110m na délku a 55m
na šířku, lidmi téměř nevyužívané, a vzhledem k tomu, že se ve městě jednou
za dva roky koná festival dechové hudby, musí být větší část prostoru volná a
nezastavěná.  Návrh na nový veřejný prostor se týká prostorů Obchodní ulice,
Nového náměstí a prostoru před kinem a přilehlým parkem.
Myšlenky: prostor pro lidi, ve kterém setrvají a budou relaxovat, mobilní
zeleň, papír jako symbol města Štětí. 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.
Náměstí je převážně kamenné, tvořené několika druhy dlažby. Parkování je
řešené po obvodu náměstí, celkem 32 parkovacích míst. 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.
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