
Bc. Karel Buhr 
ČVUT – FSv – Architektura a urbanismus 

AUTORSKÁ ZPRÁVA – NÁVRH NOVÉHO NÁMĚSTÍ VE ŠTĚTÍ 
 
ÚVOD: 

Náměstí je v současnosti prostorem formovaným striktně několika faktory. Je to zejména 
automobilová doprava procházející prostorem po jeho obvodu, úprava povrchu náměstí z roku 
1998, která dle mého názoru nebyla příliš vhodná, neboť evokuje podobu parkovacích stání, což 
může být mnohé matoucí a dočasné parkoviště v jižní části náměstí při ulici U Tržnice, které 
zbytečně snižuje výsledný dojem z prostoru náměstí. 
 
Návrh usiluje o rehabilitaci prostoru náměstí coby středu města, který je funkčně a prostorově 
propojen k přilehlým oblastem komerčních, kulturních a rekreačních aktivit.  

 
URBANISTICKÝ ZÁMĚR – KOMPOZIČNÍ ŘEŠENÍ  

 
Oblast 1: historické jádro města (při ulicích Krátké a Kostelní) 
Návrh předpokládá úpravu obou ulic. V případě ulice Krátké se jedná o úpravu šířky obou chodníků 
(zejména v místě přiléhajícímu k místní hospodě) a jejich následného doplnění o stromořadí, 
doplňující již stávající v prostoru náměstí, vytvářející tak jasnou osu. Komunikace jsou řešeny jako 
zklidněné s pěší zónou. 
 
Oblast 2: prostor náměstí (severní část) 
Plocha náměstí je v návrhu tvořena velkoplošnou žulovou dlažbou, která má za cíl jednak 
materiálově povýšit význam celého prostoru a zároveň odstranit nedostatek v podobě asociací 
s parkovacími stáními. 
Diagonální osa, směřující ke kinu, je zachována, neb je kino hojně využívané a dá se 
předpokládat, že tomu tak bude i nadále. Diagonálu záměrně přerušuje navržený vodní prvek ve 
středu prostoru. Návrh uvažuje s umístěním sezení a osvětlení po jeho obvodu a s dvěma pěšími 
lávkami, které jej překlenují. Vodní prvek je také obohacen o vodotrysky, mající za cíl zejména 
v letních měsících prostor zpříjemnit. 
Ulice Obchodní a Krátká jsou stejně jako v předchozím případě navrženy jako zklidněné s pěší 
zónou. Obrubníky mají charakter optického vymezení komunikací a nemusí nutně vystupovat z 
povrchu. Celý prostor je uvažován jako jeden celek. 
Stávají vzrostlá zeleň je v této části zcela zachována. 
Parkování je zde zachováno, zejména před obchodním domem, vzhledem k faktu, že slouží 
zejména pro obyvatele přilehlých vesnic, kteří sem jezdí nakupovat. 
 
Oblast 3: prostor ulice Obchodní (trhy) 
Ulice Obchodní v severovýchodní části celého prostoru je navržena jako nákupní třída s možností 
pořádání různých aktivit, v návrhu je zobrazena situace pořádání trhů. 
Povrchově je prostor záměrně oddělen od prostoru náměstí formou dlažby, vytvářející tak jakýsi 
rámec prostoru náměstí. 
Zásadní změny doznala i úprava zeleně při podloubích obou proti sobě stojících bytových domů. 
V současnosti se zde nacházející lineární keřová výsadba, byla odstraněna, majíc za cíl prostor, 
zejména v případě konání různých akcí, otevřít pěším jdoucím podloubími. 
Vzrostlá zeleň je zde zachována. 
 
Oblast 4: prostor dočasného parkoviště 
Prostor dočasného parkoviště při ulicích Krátká a U Tržnice je v návrhu nově koncipován jako park, 
s umístěním malého náměstíčka a dřevěné skulptury v jeho středu. Po obvodu parku a v ulici U 
Tržnice i po obou stranách se nalézají parkovací stání, o která tak bylo náměstí připraveno. 
V jižní části počítá návrh s výstavbou objektu, uzavírajícím tak celý prostor. 
Stávající vzrostlá zeleň byla zachována a počítá se s další výsadbou. 
 
Oblast 5: prostor před kinem 
Prostor před kinem je doplněn o jednotný prvek se sezením spolu s navrženou zelení, což má za 
cíl vytvořit rozptylový prostor pro návštěvníky kina. 
 
Oblast 6: nedořešený parkový prostor směrem ke kostelu 
Park je nově doplněn o klikatící se cestičky a další zeleň spolu s lavičkami, osvětlením a 
odpadkovými koši. 
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