
HODNOCENÍ STAVU PROSTORU 

Dle mého názoru se Št tí na svou velikost, jakožto sídla, geograficky položeného jihovýchodn  od 
Litom ic, m že chlubit relativn  velkým množstvím ve ejných prostor , jež mají opodstatn ní již 
v historickém vývoji sídla. Nové nám stí, tvo ící jakési t žišt  prostoru st etávání dvou historických 
cest v samém jádru m sta, je jednozna n  místem každodenního st etávání a kontaktu p ších, 
obyvatel  zdejšího m sta. Pro m sta tedy tyto významné p ší tahy tvo í zásadní strukturu, na níž je 
pot eba bazírovat p i jakémkoliv návrhu na zlepšení, zp ehledn ní a vyjasn ní m stského jádra, pro 
jeho nej ast jšího uživatele, p šího návšt vníka, i obyvatele, který v sou asné struktu e dle mého 
názoru rychle ztrácí pocit bezpe í a orientace. Vyjasn ní a následné vy ešení t chto požadavk  vidím 
jako základní koncep ní pilí e, které se ve svém návrhu snažím rozvést do širších souvislostí                 
a návazností, mezi než spadá i vizuální otev ení prostoru sm rem k objektu kina, které by dle mého 
názoru m lo být sou ástí jádrového prostoru a ne jen jeho ponurým zákoutím, kdesi na jeho hranici. 

 

ZÁSADY NAVRHOVANÉHO EŠENÍ 

Hlavní myšlenkou konceptu návrhu bylo propojení prostor p ší zóny, hlavního prostoru nám stí         
a p edporostoru kina s p esahem až na zelenou plochu Husova nám stí.  Samotný návrh m l potom 
do prostoru nám stí p inést ád pro snadn jší pochopení a orientaci v prostoru. Jako zp sob 
ztvárn ní jsem použila pruhy sv tlé a tmavé mramorové dlažby ve stejném rastru dopln né 
vzrostlými stromy, vodními prvky, travnatými plochami. Vše je navíc dopln no zlatými kašnami           
a plastikami.  Toto ztvárn ní zárove  tvo í paralelu s rozvinutými rolemi papíru jakožto i s 
"rozkvetlým" št tským papírenským pr myslem. 

Prostor p ší zóny  jakožto i prostor p ed nákupním domem v severozápadní ásti nám stí je 
ponechán co nej istší p edevším z d vodu množství kulturních akcí odehrávajících se práv  v tomto 
prostoru. 

St ední plocha nám stí zprost edkovává komunikaci mezi p ší zónou a p edprostoru kina jakožto         
i komunikaci ob anské vybavenosti na východní stran  nám stí s obyvateli. Práv  tato st ední ást 
nám stí vnáší do prostoru zelené travnaté plochy dopln né menšími ke íky a lavi kami. 

Jihozápadní ást nám stí úzce spojená s p edprostorem kina vytvá í naopak pom rn  uzav ený až 
intimní prostor. V semknutí stromo adí vzrostlých strom  se nachází zlaté plastiky dopln né o kašnu 
a dostate ný množstvím mobiliá e  a vytvá í na takto velkém nám stí jakousi oázu klidu. 

 

BILANCE PRVK  ULI NÍHO MOBILIÁ E 

V  zadaném území bylo navrženo 50 stožár  ve ejného osv tlení a 50 kamenných lavi ek 
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