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ANOTACE

Nové náměstí ve Varnsdorfu bude místem, kde se lidé mohou shromáž-
dit na velké akce, oslavit důležité události, nebo si jen zajít se sousedem 
na kávu. Mělo by vzniknout důstojné centrum města, které zcela vyho-
vuje potřebám místních obyvatel a zároveň může do Varnsdorfu nalákat 
nové návštěvníky. Náměstí, které bude patřit lidem a ne autům.

Můj návrh nese jméno Shaping Varnsdorf, důležitou roli v něm tedy hrají 
tvary. Hlavní tvary mého návrhu jsou velmi jasné a jednoduché, náměs-
tí je koncepčně rozděleno na několik přirozeně vymezených zón. Tomu 
kontrastují více organické formy v detailech, jako jsou zářící sedací a vod-
ní prvky. 

Rám náměstí  je uzavřen novými budovami za cílem dát prostranství více 
městský charakter a doplnit díry v chybějící zástavbě.. Vnitřní prostor ná-
městí bude nabízet dostatek místa pro všechny možné aktivity, jeho vy-
užití se může v průběhu roku měnit. Na okrajích hlavní volné plochy se 
nachází skupiny stromů, buď v rastru nebo v linii, které nabízejí stín a jsou 
vhodným místem pro  odpočinek a pozorování dění na náměstí.

Situace



MÍSTO

Náměstí se nachází v centru města Varn-
sdorf, na ostrohu nad řekou Mandavou. Do-
minantou náměstí je barokní kostel sv. Petra 
a Pavla. Prostor je vymezen dalšími význam-
nými budovami. V minulosti bylo náměstí 
skutečným srdcem města, dnes už tak bo-
hužel nepůsobí.



Chybějící ráměc - vyznačení zbouraných historických objektůProblémová mapa

Chybí propojení prostoru před radnící 
a školou s náměstím

Zbytečné bariéry z nízkých keřů

Nevhodné funkční využití, většina ná-
městí je používána jako parkovistě

Chybějící ohraničení prostoru

Řady nízkých tvarovaných javorů - kompozičně 
nevhodný taxon, neodpovídá měřítku náměstí

ANALÝZY



PROGRAM

Kostel

Radnice
Škola

Kavárna

Koncept - rozdělení na hlavní zóny

Centrální plocha - Multifunkční prostranství, které nabízí dostatek 
prostoru pro různé aktivity. Možnost pořádání trhů, kulturních akcí, 
výstav, shromáždění atd.

Rastr stromů před kavárnou - Hlavní odpočinková plocha náměstí. 
Nabízí posezení ve stínu stromů, občerstvení a možnost pozorovat 
dění na náměstí.

Prostor před kostelem - Hmoty stromů přirozeně vymezují prostor 
nálěžící ke kostelu, který bude více klidný a intimní.



Pohled na náměstí od kostelaHlavní perspektiva - v popředí jsou vidět organické sedací prvky a jeden zapuštěný vodní prvek. 
V pozadí rastr stromů v mlatu před novou kavárnou.

Skica organického sedacího prvku



ZAHRADA K SETKÁVÁNÍ

Pokud chce návštěvník uniknout z rušného náměstí a užít si chvíle klidu a 
trochu přírody, nemusí jít daleko. Hned vedle kostela je vstup do magické 
zahrady, zcela jiného světa se šťavnatým ovocem na stromech a barevný-
mi loukami. V zahradě budou rozmístěny velké dřevěné stoly, lidé se tam 
mohou setkat se sousedy na piknik a užít si příjemný čas.

RECYKLOVANÉ HŘIŠTĚ

Přímo naproti škole je navženo nové dětské hřiště, kde děti moho vybít svou 
kreativitu. Podoba hřistě vychází především ze samotného místa, strmý 
svah je využit umístěním zapuštěné skluzavky a odsttraňované betonové 
květináče z náměstí budou transformovány na nové herní prvky.

ZAHRADA A HŘIŠTĚ
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