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Území Nového města bude bezesporu 
stěžejní v otázce celkového směřování 
města po zavedení vysokorychlostní 
tratě. Jaká má být strategie rozvoje této 
kontroverzní čtvrti mezi chemickým 
areálem Spolchemie a centrem?

Ústí nad Labem je městem, které raketově vyrostlo po zavedení 
železnice a díky průmyslu. Jednostranně orientované ekonomické 
zázemí dnes vyhasíná – chemické podniky jsou v krizi, brání rozvoji 
města a mnohdy představují bezpečnostní hrozbu.

Stejně jako město i celý region trpí problémy typickými pro jev deindus-
trializace – odprůmyslnění. Chemický průmysl ale není jediná identita, 
o kterou město v poslední době přišlo. Sociální struktura se po odsunu 
německého obyvatelstva rapidně změnila. Bývalé prosperující výstavní 
město se dnes potýká s problémem vyloučených lokalit a se sociální 
apatií. Stejně tak urbanistická struktura byla narušena – bombardo-

váním a následnými asanacemi za dob socialismu. Lze říci, že minulé 
století znamenalo pro město zásadní zlom – město identitu vybudovalo 
a následně byla její velká část vymazána. Otázkou zůstává, jak se za 
minulého režimu přeužívaný region vyrovná se vzniklou situací a špat-
nou pověstí. 

Jak Ústí nad Labem obstojí v konkurenci ostatních měst? Má město co 
nabídnout? Co má být a co bude Ústí nad Labem? Jaká je vize města? 
Tato práce se pokusí tyto otázky rozkrýt a řešit. 

Návrh znovunalézá a propojuje síť vodních 
toků, která je pro město Ústí nad Labem 
typická. 

Revitalizace odtrubněním a řízený rozliv Klíšského po-
toka v největším ústeckém parku – Městských sadech, 
pomůže řešení záplavové situace na dolním toku a 

umožní odkrytí potoka v dalších úsecích. Klíšský potok 
vytvoří ve městě pěší a intimní cestu s navěšenými parky 
a sousedskými plácky, která se v místě nového nádraží 
napojí na rychlé cyklospojení podél Bíliny, vedoucí k 
jezeru Milada. Jezero Milada, obrovský rekreační po-
tenciál, bude k aktivaci svého účelu napojeno tímto cyk-
lospojením na centrum města, od kterého je vzdáleno 
pouhé 4 kilometry.

Transformace území dnešního podniku 
Spolchemie nastartuje regeneraci celého 
pásu brownfieldů při VZ ose města.

Spolchemie je podnik orientující se na těžkou chemii 
– revitalizace je tudíž podmíněna rozsáhlými dekon-
taminacemi a kompletní reorganizací technických sítí. 
Z toho důvodu je nutné uvažovat o adekvátním přínosu 
a výnosnosti transformovaného území. 

Tato práce předkládá dva základní myšlenkové směry 
transformace tohoto území: inovačně-technologický a 
městsko-kreativní. Oba si kladou za cíl návratnost, a to 
návratnost finanční i vložené energie. 

        inovačně-technologický cluster

Cluster se podílí na kýžených strukturálních změnách 
a při uskutečňování hospodářského programu rozvoje 
celého regionu. V důsledku zvyšuje konkurenceschop-
nost města. Jedná se o mix souvisejících činností – uni-
verzita, HUB, startup, rekvalifikace, inovační centrum, 
propojení s výrobou čistých technologií

        kreativní čtvrť

Území se vyznačuje obrovským množstvím industriál-
ních památek. Návrhem je prostor protékající kolem 
těchto solitérů, promíchaných s novou zástavbou. Je to 
pláň pro kulturně-událostní využití, jako jsou festivaly, 
kreativní inkubátory a dílny. 

Nové město je území mezi chemickým 
areálem Spolchemie a centrem města. 
Právě sem bude ústit vysokorychlostní trať, 
která z dnešního brownfieldu vytvoří opět 
plnohodnotnou část města.

intenzivní město

Čtvrť, která by měla logicky být v centru zájmu, je od 
dob socialismu zatracovaná. V průběhu minulého 
režimu došlo k úpadku nového města z důvodu zave-
dení bezpečnostního pásma Spolchemie. Byla necitlivě 
proražena ulice Panská, která dnes tvoří část neúplného 
městského okruhu.

Návrh nastavuje způsob znovurozšíření centra města 
směrem k novému nádraží. Nové město má být čtvrtí, 
která stávající centrum obohatí a nabídne širší paletu 
charakterů veřejných prostranství.
Uliční síť navazuje plynule na centrum města.  Tato 
struktura se propisuje i do areálu dnešní Spolchemie.

Využití území Nového města je smíšené město s vyšším 
podílem administrativy a služeb při novém nádraží.

neogotická struktura z 19. století

V nitru Nového města se nachází zbytek neogotické 
výstavby dělnických domů, které se vinou okolo 
Klíšského potoka. Je to intimní místo, vnořené do struk-
tury intenzivního města.

Vzhledem k zásadním vstupům 
nadměstského charakteru  
bude vize a strategie rozvoje 
řešeného území Nového měs-
ta nedělitelně spjata s vizí a 
strategií rozvoje celého města 
Ústí nad Labem. 

Rozvoj území závisí do velké míry na 
deklarování rozhodnutí – v tomto případě 
přístupu k nebezpečnému a město bloku-
jícímu podniku Spolchemie.

Návrh ukazuje energetický potenciál přile-
hlého univerzitního kampusu a nového 
nádraží, které bude transformováno s 
příchodem vysokorychlostní trati v roce 
2030. Návrh klade důraz na zvýšení atrak-
tivity a konkurenceschopnosti města, které 

se dlouhodobě potýká s negativními jevy 
deindustrializace. 

Navržená koncepce pevně zakládá směry 
a základní veřejná prostranství.  Tento 
nadřád je vyplnitelný v zásadě libovolnou 
strukturou a je tedy vysoce adaptabilní a 
pružný. Je to pevně ohraničený řád, který 
umožňuje vnitřní rostlý chaos – ve smyslu 
“open city” Richarda Sennetta. 

Vysokorychlostní trať jako energetický zdroj 
čtvrti i celého města

Již v roce 2030 plánované nové nádraží 
vysokorychlostní trati může mít podobný 
dopad jako rozvoj města po zavedení kon-
venční železnice v 19. století. Představuje 
obrovský potenciál v měřítku města i čtvrti. 
Lze očekávat obdobný dopad jako po zave-
dení železnice v 19. století. 

intenzivní město

Poloha nového nádraží v místě dnešní vlakové stanice 
Ústí nad Labem –  západ, je velmi strategická. Nachází 

se v těsné blízkosti centra – ve vnitřní periferii města. 
Pro zužitkování potenciálu rychlých spojení je vlakové 
nádraží řešeno jako komplexní dopravní uzel. Napojení 
na MHD zatraktivňuje a zrychluje dojížďku.

I přes hustou železniční síť v kraji je automobilová do-
prava je v okolí Ústí nad Labem z praktických důvodů 
mnohdy nezastupitelná.  Při novém nádraží jsou dva 
parkovací domy, z nichž jeden je napojen na spojku s 
dálnicí D8 a druhý přímo na nově vytvořený vnitřní 
městský okruh (viz dále), čímž se snaží minimalizovat 
generování automobilové dopravy v centru města. 

Samotné nádraží je trasováním a tvarem nástupišť 
převzato z dopravní studie SUDOP (2016). 
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•	 aktivizace stěžejních aktérů (město, 

stěžejní podniky, rektor, neziskovky, 
důležití investoři, ...)

•	 řešení otázky “Co má být Ústí nad 
Labem? Co může nabídnout?” -> vize a 
strategie

1 aktivace, injektáž

•	 konec těžké chemie

•	 získání dalších prostředků na dekontam-
inaci území Spolchemie (investor / do-
tace)

•	 komplexní reorganizace sítí

•	 dostavba bulváru Panská – dostavba 
bloků

•	 příprava území okolo nového nádraží

•	 dotvoření a revitalizace návsi a 
neogotické struktury v nitru Nového 
města

•	 zprostupnění cyklo spojky k jezeru Mi-
lada

•	 zapojení univerzitního kampusu do dění 
ve městě + expanze kampu

2 impulz  (2030)

•	 rok 2030 – nové nádraží vysokorychlost-
ní trati v místě dnešního Ústí nad Labem 
– západ.

•	 využití energie nádraží a kampusu k 
transformaci území

•	 vznik inovačního centra a vědecko-tech-
nologického parku – čisté technologie ; 
využívá zčásti stejné zdroje jako bývalá 
Spolchemie

•	 humanizace Tovární ulice, postupné 
propojení předlické vyloučené lokality s 
centrem

3 další transformace

•	 postupná transformace pásu brown-
fieldů na západě města 

•	 komplexní řešení břehu Labe  – přístup-
nost z centra města

•	  propojení cyklo okolo Bíliny s cyklo 
okolo Labe
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  hlavní náměstí Nového města
  Důležité křížení páteřní ulice technologického parku a ulice spojující kampus s novým nádražím.

   Kreativní pláň
   Při transformovaném úseku ulice Tovární. Bývalé industriální budovy jsou využity jako kreativní dílny.

   Klíšský potok mezi domem techniky a návsí   zanádraží, okolí Bíliny

  ulice Panská  náves
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