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vymezení zadání



Anotace 

 

Panská ulice v Ústí nad Labem byla zpočátku vedlejší městskou ulicí délky dvou bloků, končící u Městských 

lázní na Špitálském náměstí. V roce 1984 byly domy po obou stranách ulice odstřeleny a ulice rozšířena na 

dimenze městského okruhu. Proťala domy na obou svých koncích, stejně tak zmizel blok domů uzavírající 

náměstí. Z městského okruhu se postavilo něco kolem jednoho kilometru. Z náměstí se stal rozplizlý shluk 

křižovatek, parkovišť a zbytkové zeleně. 

Můj návrh ulici znovu zapojuje do struktury města a jeho života. Dostává podobu městské třídy. 

Minimálním počtem nových domů a nulovými demolicemi stávajících vzniká živá ulice s celodenním vyžitím 

– bydlením, odpočinkem, sportem i kulturou. Není pouze ulicí, je prostorem s pestrým shlukem dvorů a 

zákoutí. Špitálské náměstí získává jasné obrysy a opět se může hrdě nazývat náměstím. Historické 

Městské lázně se vrací do města. 

 

Panská Street in the city of Ústí nad Labem was originally short street with length of two blocks, ending 

by the historic City Spa on Špitálské Square. In 1984 houses on the both sides of street were demolished 

and the street was extended according to planned ring road. Houses on both ends of street were 

intersect, as well as the block of houses on the square disappeared. At the end, the ring road was built 

only in length of ca one kilometre. Plaza became endless huddle of crossroads, parking lots and residual 

green. 

My proposal takes the street back to the structure of the city and its life. It becomes a city boulevard. A 

Street for living, sport, culture and free-time activities gets a shape with minimal number of built and none 

demolished buildings. It is not just a street; it is a colourful cluster of courtyards. Špitálské Square gets 

clear outlines and therefore can be called “the Square” again. Historical building of the City Spa gets back 

into the city. 

 

 

 

Zadání 

 

Území Panské ulice bývalo plnohodnotnou částí města, která navazuje na centrum, bylo součástí městské 

struktury. V rámci již překonaného dopravního řešení byl bloková zástavba proražena velkokapacitní 4-

proudovou komunikací, která ovšem nemá odpovídající napojení na ostatní dopravní systém. Zůstaly jen 

obnažené neuzavřené vnitrobloky, celý prostor ztratil měřítko a městský charakter. Návaznost Panské 

ulice na Špitálské náměstí je zcela podřízena dopravnímu řešení, náměstí je všemi směry rozpadlé ve shluk 

křižovatek a parkovišť, osamocenou, ztracenou dominantou jsou stále fungující Městské lázně. Úkolem je 

najít řešení, které vrátí území městský charakter, vytvoří městskou třídu, nově uzavře současnou 

polorozpadlou strukturu vnitřních dvorů. 

 

 

 



Ústí n/Labem 

 

Ústí nad Labem se nachází na severozápadě Čech a je krajským městem Ústeckého kraje. 

Leží na 50° 39‘ s.š. a 14°2‘ v.d. v nadmořské výšce 130-407m n.m..  

Na celkové rozloze 93,95km2 žije k 1. lednu 2013 93 747 obyvatel. 

Město leží na soutoku řek Labe a Bíliny. Prochází jím CHKO České Středohoří, ze severu je ohraničeno 

Krušnými horami a západní část přechází v Podkrušnohorské pánve. 

Výraznými dominantami města jsou Mariánská skála, hrad Střekov na skalním ostrohu nad Masarykovým 

zdymadlem, výletní zámeček Větruše a Mariánský most. 

Město je součástí význačného dopravního koridoru Vídeň-Praha-Drážďany-Berlín-Hamburk. Je železniční 

křižovatkou a v minulosti bylo největším Rakousko-Uherským přístavem. 

Rozvoj města souvisí s rozvojem průmyslu – chemického, potravinářského a těžby hnědého uhlí. 

V roce 1991 byla ve městě zřízena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, jediná univerzita Ústeckého kraje. 

 

Výstavba ve městě je charakterizována dědictvím průmyslové revoluce a architekturou 1. republiky 

ovlivněnou německým expresionismem. Výrazně zastoupený prvek (rozšířený převážně v bývalých 

německých městech) je cihlová architektura. 

 

 

 

Řešené území 

 

Prostor Panské ulice a Špitálského náměstí, 4 městské bloky, 50555m2. Místo postižené asanací ve jménu 

dopravy. Místo bez zamýšlené budoucnosti. Silnice tvořící neobyvatelnou a neprostupnou hranici oddělující 

centrum města a prostor chemičky. Zásah, který znehodnotil vnímání a užívání obytných domů, které 

zůstaly za onou hranicí a z rozšířeného centra města udělal rázem periferii. Situace, kdy ulici za budovou 

divadla začíná konec města. 

 

Tři části: 

 

První část Panské ulice z jihu, první blok. Ulice bez hranic, zarostlé, obnažené bývalé vnitrobloky. Rozpadlá 

struktura bez života v ulici. Propojení pouze nevábným podchodem. 

 

Druhá část Panské ulice je částečně stabilizována. Z jedné strany zachovalé dva solitérní objekt, jedním 

jsou historické Městské lázně. Druhá strana lemována zdí, částečně definována objektem ČEZ, který vznikl 

propojením několika stávajících objektů a naroubováním čelní fasády směrem do ulice. 

 

Špitálské náměstí – prostor, který identifikují jen znalí místní, prostor bez hranic, postupem času přerostl 

ve shluk křižovatek a parkovišť. 

 



Vlastnictví 

 

Více jak polovina řešeného území je ve vlastnictví Města Ústí nad Labem či státu. Patří do něj všechny 

veřejné komunikace a dále 7 objektů, z nichž nejvýraznějšími jsou Městské lázně a objekt kulinářských dílen 

Severočeského divadla opery a baletu. 46% území (tj. 25286m2) je v soukromých rukou. Blok mezi ulicemi 

Panská a U České besedy je téměř celý vlastněn jednou osobou (18,9% všech soukromých parcel), další 

významnou organizací je Tělovýchovná jednota Sokol. Historický Tyršův dům stojí ve Vaníčkově ulici a svou 

tělocvičnou výrazně ovlivňuje vnímání prostoru Panské ulice. 

 

 

 

Historie místa 

 

Panská ulice 

 

Panská ulice byla zpočátku vedlejší městskou ulicí, součástí ústeckého Nového města. To je situováno 

mezi dnešní Masarykovou ulicí, hlavní městskou třídou dlouhou přes 3km, a chemičkou. Bylo vystavěno 

v letech 1857-65 ve volnější blokové struktuře, s bloky ca 120x80m. Centrem byl Nový trh (dnešní Sady 

Bedřicha Smetany s budovou Obecné školy s městským reprezentativním sálem. V pozdější době přibyly 

v okolí dnešního Lidického náměstí další významné budovy, jako Městské divadlo, knihovna či pošta.  

 

Ulice měla profil ca. 17,5m, dlouhá dva bloky, přibližně 240 metrů., složená z dvou- až čtyřpodlažních 

domů. Začínala křižovatkou s Revoluční (tehdy Teplickou) ulicí a končila na Špitálském náměstí budovou 

Městských lázní. Ty byly vystavěny roku 1908 podle návrhu vídeňského architekta Petera Paula Branga, 

autora mimo jiné lázní libereckých. Dále se v ulici nacházela malá evangelická modlitebna z roku 1965. 

 

Špitálské náměstí bylo místem na okraji města, kde volně přecházela zástavba městská v průmyslovou – 

byla zde vozovna tramvají a okraj areálu chemičky. Založením Klíšské ulice počátkem 20. století, která na 

náměstí začínala a spojovala centrum města s nově vznikající vilovou a obytnou čtvrtí Klíše, se dopravní 

význam náměstí zvýšil. Pod náměstím, v jeho podélném směru, podél budovy lázní vede Klíšský potok. 

 

Demolice ulice 

 

Dopravní koncepce 70. a 80. let 20. století chystala městu velkorysá řešení systémem kapacitních 

komunikací. Tzv. „Malý obchvat“ je komunikací obkružující centrum města z jihozápadu. Začíná na levém 

labském nábřeží v prostoru válkou zničené čtvrti Ostrov a dál vede Panskou a Klíšskou ulicí na sever. 

K jeho výstavbě byla Panská ulice rozšířena na čtyřproudou s jedním dalším odbočovacím a jedním 

středovým pruhem, na současný profil 36,5m. Řady domů po obou stranách Panské ulice byly v roce 1984 

odstřeleny. Vnitrobloky po obou stranách ulice tak zůstaly obnaženy a z ulice se stala rozevřená jizva, 

„hradba“ oddělující město od areálu chemičky. Dále byly zbořeny domy v Revoluční ulici, částečně v Klíšské 



ulici a na Špitálském náměstí, jehož východní strana byla zbourána v roce 1987 v rámci asanace 

Masarykovy ulice. Náměstí se tak stalo vyprázdněným, beztvarým prostorem. 

 

Současný stav 

 

Na počátku 90. let 20. století bylo řešené území ve stavu uskutečněných demolic, ale neuskutečněné 

navazující výstavby. Panská ulice bez hranic, spojena s Klíšskou ulicí obloukem o vnitřním poloměru ca 

350m, tj. prakticky dálničních parametrů. Odstraněný a znovu nezastavěný blok mezi Špitálským 

náměstím a Masarykovou ulicí, prostor zvaný Hraničář. 

 

Regulační plán z roku 1993, navržený Romanem Kouckým a Michalem Šrámkem, mění hranice bloku u 

Hraničáře, výrazně ho zmenšuje ve prospěch prostoru Špitálského náměstí a Sadů Bedřicha Smetany a 

v podstatě ho východním směrem otevírá „do nekonečna“. 

 

Novou výstavbou je přestavba budovy ČEZ v Panské ulici. Spojením několika budov bývalého vnitrobloku 

vznikl celistvý dům s čelem do Panské ulice, který tak utvrzuje její rozšířený profil. Nový komplex CPI City 

Center v prostoru Hraničáře od architektů Jirana a Kohouta se drží nové Kouckého parcelace. 

 

Budoucí výstavba 

 

Pro řešení území je důležité brát v potaz plánované vedení vysokorychlostní železnice s navrhovaným 

umístěním nového ústeckého hlavního nádraží. To by mohlo stát v prostoru přímo jižně navazujícím na 

Panskou ulici. 

Jediný existující projekt týkající se mnou řešeného území byl projekt (rok 2008) obchodního centra 

v místech ulice U České besedy, tj. zasahující pozůstatky bloků domů mezi správní budovou chemičky a 

ulicí Panská. Jeho součástí byla demolice 26 původních domů a již realizovaný prodej samotné ulice U 

České besedy investorovi centra. Ten nakonec od záměru odstoupil z důvodů finančních. Následkem 

tohoto zůstává ulice prakticky bez údržby, řada domů prázdných. 

 

 

 

Rozhodnutí 

 

Můj návrh je názorem na rehabilitaci struktury města. Jejím základem je přehodnocení dimenzí ulice 

Panská a Špitálského náměstí, a tím přehodnocení vztahu veřejné-soukromé. Z tohoto důvodu se 

nezabývám vlastnictvím jednotlivých objektů a pozemků.  

 

Věčnou ústeckou otázkou je odkrývání kanalizovaných potoků vedoucích pod městem. V mém případě 

potoku Klíšského. Jeho odkrytí by podle mého názoru nemělo patřičný efekt – potok je uložen ca 3-3,5m 



pod povrchem a jeho průtok je většinou velmi slabý a nestabilní. Otevření koryta by dále štěpilo již tak 

komplikovaný a dopravně vytížený prostor Špitálského náměstí. 

 

Prostor ulice výrazně změnil svou funkci – z městské ulice se stal neživý dopravní koridor, bez návaznosti 

na své okolí. Nerealizováním původních plánů dimenze ulice ztrácí svého významu. Ulice po zhruba půl 

kilometru své celkové délky přechází v běžnou, dvouproudou ulici. Není proto důvod k tomu její současný 

stav udržovat, přesto je třeba brát v úvahu její dopravní význam. Nelze se vrátit do stavu před asanací. 

Vytvářím městskou třídu, spojence paralelní Masarykovy ulice. Základním předpokladem je zpomalení 

dopravy tak, aby se ulice mohla otevřít pěším, aby neodrazovala od pobytu v její blízkosti. Z toho vyplývá: 

omezení na dva jízdní pruhy; povrchové podélné parkování namísto centralizovaných parkovišť; doplnění 

jízdními pruhy pro cyklisty; zmenšení poloměru zatáček. Profil ulice zúžen z nynějších 36,5m na 20,7m (viz. 

výkres). 

 

Otevření, obnažení původních městských bloků dává místu nové zvláštní genius loci. Beru ho jako základní 

kvalitu, kterou se odlišuje od ostatních ústeckých městských prostorů. Ty ostatně byly poválečnou 

přestavbou města náležitě zjednodušeny a očištěny. Vytratila se z něj nahodilost a neuspořádanost center 

historických měst. Záměrem není navrácení „původní“ blokové struktury, ale pestrý městský prostor s 

minimální zástavbou nutnou k jeho vytvoření. 

 

V návrhu přepokládám uskutečnění plánů stavby vysokorychlostní trati a nového hlavního nádraží 

v prostoru jižně od řešeného území. Horizont tohoto by měl být ca 10-15 let. Vznikne tak výrazný dopravní 

terminál, napojený na hlavní výpadové komunikace. Předpokládám zde tedy také umístění kapacitních 

parkovišť a další dopravní vybavenosti. Z tohoto důvodu parkování na řešeném území navrhuji pouze podél 

ulice Panská-Klíšská (v počtu nahrazujícím současná parkoviště). Parkování části rezidentů je umístěno 

v menších podzemních garážích pod bytovými domy. 

 

 

 

Zásady 

 

Demolice 

 

Prostor je očištěn pouze o přístavky garáží a dva přízemní objekty bývalých vnitrobloků. Dva prázdné domy 

věnuji prostorům školky, chráněných dílen a chráněného bydlení, dva další zapojuji do navrhované funkční 

struktury. Mimo těchto výjimek nechávám stávající strukturu ponechanou včetně současného využití 

 

 

 

 

 



Ulice 

 

Profil ulice definují její nároží, za nimiž se otevírají dvory a zákoutí, prostory rušné a klidné. Pohyb tak není 

jen podélný, vstupuje do hloubky bloků, prochází je. Využívám stávající průchody skrz domy v Brněnské a 

Vaníčkově ulici. Variace možných cest vzniklou jizvu sešněrovává. 

 

Bloky 

 

Panská – U České besedy: 

Blok věnovaný městským bytům. Stávající objekty vnitrobloku jsou školkou, chráněnými dílnami a 

chráněnému bydlení. Paralelou k Panské ulici s obchodním parterem je cesta skrz blok, procházející 

ovocnou zahradou a klidnou skrytou cestou. 

 

Panská – Vaníčkova: 

Blok s dominantou tělocvičny Sokolu. Je využit jako volnočasový. Na tělocvičnu navazuje kryté hřiště, 

doplněné o otevřené členěné prostory. Terasa s knihkupectvím a vyhlídkovou věží. Dvůr s terasami 

hospody a restaurace. 

 

Oba bloky propojuje výrazný červený Koberec, přechází napříč Panskou vytváří celistvý veřejný prostor, 

s jedním koncem aktivním, a druhým klidným. 

 

Blok u Městských lázní: 

Propojuje Sady Bedřicha Smetany s lázněmi otevřeným průchodem skrz menší dvory, do nichž se obrací 

živý parter ulice. 

 

Špitálské náměstí: 

Západní strana hmotou domu kopírujícího Klíšskou ulici. Kulisa stromů a nízkých zídek zdůrazňuje jeho 

původní podélný tvar. Prodloužené Sady jsou ukončeny zelenou svažitou arénou, která pohledově uzavírá 

východní stranu náměstí. 

 

Stěny 

 

Obnažení bloků ulici otevírá pohled na neuspořádané zadní stěny domů. Členité, přesto nezdobné, mnohdy 

slepé, prázdné, neomítnuté. To beru jako zásadní kvalitu místa. Mísení starého a nového, hladkého a 

členitého, pevného a měkkého. Tématem ulice je scéna se za sebou řazenými plány. Každý pohled – za roh, 

přes zeď, skrz zeď – odkrývá nový prostor, nový průhled. 

 

Nové domy jsou omítnuté, světlé. Jejich slepé stěny jsou z lícových cihel. Okna na hlavních fasádách jsou 

zapuštěná, na bočních fasádách u výloh parteru jsou v líci. Přiléhající ke Špitálskému náměstí mají drobnější 



rastr oken. Domy v Panské ulici - byty mají okna 2x2m, kanceláře 2,5x2,5m, obojí s vnitřním členěním. 

Okna parteru jsou 2,5x2,5m bez členění. 

 

 

 

Prostory 

 

ZÁKOUTÍ - prostor čistý, dlážděný, vstup do chráněných dílen a bydlení ve spojení se školkou. 

ZAHRADA - malý sad ovocných stromů před školkou, veřejný. 

CESTA - dlážděná cesta vnitroblokem kolem navrhovaných městských bytů, venkovní prostor atelierů. 

PROLUKA - travnatá plocha se stromem, otevírající cestu k ulici. 

GALERIE - krytý veřejný prostor se zachovaným podchodem pod ulicí, který již nyní slouží jako zvuková 

galerie a který tak chci ponechat, případně rozšířit o jiné výstavní aktivity. Procházka pod skutečností. 

SOCHA - terasa u knihkupectví, 1,5m nad terénem ulice. Slouží jako oddělený klidný prostor, se vstupem 

do nárožní kancelářské budovy, knihkupectví a do vyhlídkové/výstavní věže, vhodná pro umístění soch ve 

městě. 

VĚŽ - nadstavba nad stojícím třípodlažním barákem, v něm bude knihkupectví, "klec" nad ním slouží k 

umístění atypických instalací s vyhlídkovou plošinou navrchu k pohledu přes střechy. 

KOBEREC - výrazný červený pás spojující dvě strany ulice, stranu aktivní a stranu klidnou (bydlení). Začíná 

průchodem domem za divadlem, končí u školky a zahrady. Vybaven U-rampou ve zúženém prostoru vedle 

tělocvičny Sokolu, pokračuje volnou plochou s nízkými zídkami podél ringu, červeným přechodem přes ulici, 

v ploše vysázené stromy a končí intimnějším sezením u školky s výrazným objektem k lezení 

RING - lehce zanořené, zastřešené hřiště navazující na hmotu tělocvičny sokolu, s plnou čelní stěnou do 

ulice. 

VLNA - otevřená vyboulená plocha, součást hřiště. 

DVŮR - zastrčený klidný prostor se stromem a zahrádkami stávající a navržené hospody. 

HLADINA - vodní hladina v ploše chodníku, louže, předprostor vytvořený uskočeným stávajícím domem. 

VODA – dlážděný dvůr před pavlačovým domem s ordinacemi a podobnou drobnou činností, oživený 

z plochy stříkajícími gejzíry. 

TICHO - nejzastrčenější dvůr napojený na park dvěma průchody skrz domy. tichý, dlážděný. Místo 

(truhlářské) dílny. 

PLÁŽ - mezi domy vměstnaná dřevěná nakloněná plocha. Zprvu zastřešná, postupem nahoru, sníženou 

škvírou se opět otevírá. Vzniká prostor setkávání, pohledově ukrytý od ulice, přitom s ní spojený. Z 

nejvyššího bodu se otevírá pohled přes střechu s udržovanou vodní hladinou na fasádu lázní. Významu 

nabývá ve spojení s barem/klubem, umístěným ve vedlejším domě. 

PALUBA - původní plocha Špitálského náměstí, členěná zvýšenými dřevěnými moly a piedestaly, od ulice 

oddělena 90cm zídkou. 

STROMY - rozšířená plocha náměstí při cestě do dalšího parku, stromy vsazené do plochy z dusaného 

štěrku, obkroužené lavičkami v jejich stínu a 55 rozesetými pevnými židlemi. Prostor odpočinku u lázní. 



Stromy pohledově upevňují linii náměstí z jedné strany, z druhé tvoří pohledový blok pro řidiče přijíždějící 

Klíšskou ulicí a nutí je zpomalit. 

ARÉNA - volné pokračování Smetanových sadů - nakloněná travnatá plocha, pod níž je malé květinářství a 

kavárna se zahrádkou v kleci se stromem, která zároveň tvoří záda náměstí. 

 

 

 

Bilance ploch 

 

Parkování v prostoru Panské, Klíšské a Špitálského náměstí: 

zrušeno: 115 míst 

navrženo:  podélné parkování v dálce 575m, tj. 115 míst 

  pod městskými byty 20 míst rezidentů 

  pod domem u lázní 11 míst 

pozn.: s kapacitním řešením parkování počítám v souvislosti s řešením prostoru před nádražím VRT 

 

Městské byty: 

6x 1+kk 

27x 2+kk 

11x 3+kk 

2x 4+kk 

4x atelier 

celkem 2843m2 

 

Kancelářské plochy: celkem 3536m2 

Obchodní plochy a služby: celkem 3251m2 

 

Plochy stávající zahrnuté do návrhu: 

Školka 330m2 

Chráněné dílny 346m2 

Chráněné bydlení 380m2 

Dílny 187m2 

Knihkupectví 152m2 

celkem 1395m2 

 

 

Plocha řešeného území: 50555m2 

Nově zastavěná plocha: 4144m2 
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Nové podélné parkování ca 115 míst.
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ARÉNA

RING

GALERIE

kavárna

zvuková galerie ve stávajícím podchodu pod ulicí,
lesklá, kapotovaná příhradová konstrukce
s podjezdnou výškou 4,5m.
PROCHÁZKA POD SKUTEČNOSTÍ.

zastřešené veřejné hřiště
navazující na tělocvičnu Sokolu.
lehké boky z orezlého pororoštu.

volné pokračování Smetanových sadů,
nakloněná travnatá plocha, pod níž je květinářství
a kavárna s výraznou terasou se stromem v kleci.
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VĚŽ
vyhlídková plošina  výšky 18,36m
nastavěná na stávající menší objekt.
uvnitř knihkupectví, uvnitř klece instalace.

PRŮHLEDNÁ
ZEĎ
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objekty



zákres do leteckého snímku



pohled na Galerii z Revoluční ulice



průhledná stěna a dvůr u Ringu



Proluka z Brněnské ulice



Koberec od západu



Pláž a Městské lázně



Dvůr se zahrádkou restaurace, v pozadí Ring



Špitálské náměstí s Arenou



Panská ulice
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