
P.01 ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

P.01.1 Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je najít hlavní využití (význam, charakter, funkci, „ducha“) významného 

veřejného prostranství města Ústí nad Labem. Jedná se o území v přímé návaznosti na centrum.  

Dvě hlavní náměstí - Lidické i Mírové jsou v těsné blízkosti. V současné době jsou v tomto prostoru 

podél fasády OD Labe umístěny stánky trhovců, které jsou jediným důvodem návštěvnosti. Stánkaři 

využívají zázemí OD Labe. Předmětem soutěže je i vyjádření se k zachování či likvidaci, příp. kultivaci 

„tržnice“, resp. k tomu, zda má být prostor jakýmsi „tržním náměstím“ nebo prostorem zcela jiným  

a jakým. Západně od řešeného území (přes Malou Hradební) bylo v minulosti hlavní autobusové 

nádraží. Město chce tuto funkci obnovit. Řešený prostor se tak nachází na pěší spojnici mezi hlavním 

vlakovým a bývalým autobusovým nádražím.  

P.01.2 Informace o historii a využití řešeného území 

Stávající prostor mezi obchodními domy vznikl jako novotvar po zastavění okolí kostela Panny Marie 

obchodním centrem Forum v roce 2009. Obchodní dům Labe od arch. Růženy Žertové byl otevřen 

v roce 1974. Celé toto území v okolí kostela od Malé Hradební až po Revoluční ulici bylo před druhou 

světovou válkou zastavěno historickou zástavbou středověkého města.  Hradby města vedly v trase 

dnešní Malé Hradební  ulice a přes dnešní Lidické náměstí  do Velké Hradební ulice a obepínaly tak 

město ve specifickém tvaru takzvaného vajíčka. U Malé Hradební také byla v dnešních místech 

západní části OC Forum synagoga.  Ještě do stavby OC Forum vedla Malá Hradební pod úrovní  

stávající komunikace a křižovala se s Bílinskou ulicí, kterou šlo plynule přejít k řece Bílině, 

v předválečném období čtvrti Ostrov, spojujícím centrum města s údolím Labe směrem na Prahu.  

Bobmardování města na konci druhé světové války znamenalo zničení většiny historické zástavby 

této části centra města.  Od této doby se také přezdívá kostelu Panny Marie kostel se šikmou věží, 

kterou se podařilo zafixovat tak, aby nespadla. Ve východní části okolí kostela vznikl v 50. letech 20. 

století v akci Z přízemní objekt takzvané staré tržnice ve tvaru podkovy.  V západní části před 

kostelem vznikla po válce rozlehlá vydlážděná plocha autobusového nádraží. Tento stav trval až do 

80. let 20. století, kdy zde vznikla čtyřpodlažní takzvaná nová tržnice. Po demolici obou tržnic a po 

vzniku OC Forum našli trhovci s ovocem a zeleninou z nedalekého okolí Ústí trvalé provizorium 

v podobě současných dřevěných stánků v jižním „loubí“ OD Labe. Tyto stánky jsou zde využívány 

celoročně a jsou na pozemku majitele OD Labe, který zde zamýšlel vytvořit pro trhovce prosklené 

zastřešení.  V bezprostředním okolí kostela Panny Marie také probíhají  nově jednou za týden 

farmářské trhy organizované OC Forum, které nabízí i jiné produkty než ovoce a zeleninu, stejně tak 

Severočeské farmářské trhy, které našly nově místo na Mírovém náměstí a které organizuje sdružení 

Um pod záštitou Ústeckého kraje v několika městech v regionu. 

Prostor řešeného území včetně ulice U Kostela je v dnešní době od dokončení OC Forum využíván 

jako oddychový veřejný prostor s nevyjasněnou náplní. Zhruba do poloviny prostoru zasahuje 

podzemí OD Labe.  Město hledá způsoby, jak s tímto prostorem do budoucna naložit, přičemž se 

zároveň nabízí využití tohoto prostoru pro tržiště, které od demolic obou původních (staré i nové) 

v centru města chybí. Dřevěné stánky v loubí OD Labe se přitom dají považovat za provizorium. 

Zároveň je toto území  a jeho přilehlé okolí bez bytových domů, což se dá očekávat, že bude i nadále. 



 

P.01.3 Informace o hlavních veřejných prostorách centra města a jejich současném využití 

Centrálním prostorem města je Mírové náměstí, historické hlavní a tržní náměstí, prošlo celkovou 

rekonstrukcí v roce  2006 včetně Hrnčířské ulice. Náměstí se využívá především k nárazovým 

soukromým akcím, jednoho hudebního multikulturního festivalu Barevná planeta, politickým 

mítinkům, demonstracím, případně sportovním akcím (Půlmaraton) nebo vánočním trhům. Je to také 

především centrální přestupní bod městské veřejné dopravy s přímou návazností na hlavní nádraží. 

Na Mírové náměstí navazuje přes atrium bývalého okresního úřadu a magistrátu zrekonstruovaného 

v roce 2006 Lidické náměstí – v původní podobě z roku 1963 – zrekonstruované v roce 1995 a v roce 

2006, kdy byla odstraněna  originální oblázková dlažba. Atrium se nově využívá velmi zřídka pro 

kulturní akce. Lidické náměstí, kde se historicky nacházel hřbitov před hradbami města a pak 

romantický parčík jako předprostor Městského divadla. Tento prostor se i přes svůj charakter mezi 

náměstím a parkem využívá příležitostně pro politické mítinky, kulturní akce a demonstrace. 

Centrum města bylo do vydání nového územního plánu města v roce 2011 regulováno plánem  

arch. Kouckého z roku 1995, který je v současnosti neplatný. 

 

P.01.4 Informace o aktuálním/předpokládaném využití ploch v bezprostředním okolí řešeného 

území 

Parcely č. 2619/2-3, 2620/2-3-6, 2621/2-5, 2625/2-4-5 ve východní části ř.ú.  dle stávajícího ÚP – 

zastavitelná proluka s kódem SM-C,  předpokládá se její zastavění . 

Západní část navazující ř.ú. – v současné době zaniklé autobusové nádraží  (původní historická 

zástavba za ulicí Malá Hradební zlikvidována v 80. letech)  – vlastník má záměr celý areál zhodnotit 

nejsíše na administrativní centrum, žádný projekt zatím neexistuje. V součastnosti  plocha využívaná 

cirkusy – dočasný záměr vlastníka je zpoplatněné parkoviště. Předpokládá se ale zastavění. Případný 

záměr zastavění tohoto území by měl respektovat potenciální vznik přestupního bodu příměstské 

autobusové a vlakové dopravy na stanici vysokorychlostní železnice Praha – Berlín, předpokládané 

umístění v ulici U Trati. Historický vstup do města byl Teplickou branou – přibližná poloha v ulici 

Revoluční u plastiky „medůza“. 

P.01.5 Požadavky na využití území 

Bude respektováno využití dle stávajícího platného Územního plánu: PV- plochy veřejných 

prostranství.  V souladu s územním plánem města bude prostor dopravně sloužit pro pohyb  

pěších osob, bude umožňovat vjezd vozidel záchranné služby, svozových vozidel do 3,5 t a vozidel  

i zásobování a bude průjezdný pro cyklisty. Soutěžící nemusí respektovat vedení cyklotrasy ve 

stávajícím ÚP - předpokládá se její vedení v rámci obslužné komunikace/ pěší zóny – dnešní ulice  

U Kostela.  Dále je třeba počítat se stávajícími vstupy do objektů obou obchodních domů  

a zachování přístupu pro požární techniku.  

Plastiku "medůzy" lze přemístit případně odstranit nebo ponechat dle uvážení soutěžících   

a tento způsob zdůvodnit v textové zprávě.  



Stávající stánky na pozemku OD Labe – je možné zachovat, případně lze počítat s jejich odstraněním.  

Zídky, povrchy a stávající mobiliář – lze počítat s jejich odstraněním. 

Řešení bude respektovat stávající inženýrské sítě, případně navrhne jejich přeložku, kterou zohlední 

v ekonomické kalkulaci celkového řešení. Pro případnou výsadbu stromů je potřeba počítat 

s vedením stávajících podzemních koridorů zásobování OD Labe.  

P.01.6 Požadavky na návrh 

Očekává se, že návrh by měl docílit určité míry flexibility řešení  prostoru s ohledem na navržené 

aktivity. Očekává se proměnlivost prostoru pro různorodé aktivity v průběhu dne a večera, od aktivit 

sportovních po kulturní s různou formou organizovanosti. Očekává se ekonomicky přiměřené 

 a realizovatelné řešení. Návrh by se měl vyjádřit k tomu, jestli tento prostor využít pro stabilní prodej 

ovoce a zeleniny lokálních zemědělců a pokud ano, tak jakou formou by měl tento prodej mít. 

Pokud bude návrh pracovat s konceptem tržiště, pak případná potřeba na sociální a jiné zázemí bude 

zohledněna přiměřeně k charakteru celkového návrhu. Stejně tak i  případná forma včetně počtu 

míst pro trhovce je na uvážení soutěžících. Pro informaci, stávající trhovci využívají prodejní prostor 

celoročně a pro svou potřebu využívají sociálního zázemí OD Labe. 

V případě, že řešený prostor nebude určen pro trhovce, požadujeme v textové části navrhnout,  

na kterém veřejném prostranství (viz bod P.01.3) by tato funkce byla vhodná a z jakého důvodu. 

 Návrh by měl zohledňovat povahu města Ústí nad Labem – město s německou minulostí, 

průmyslovým charakterem a složitou sociální skladbou obyvatel.   

Návrh by měl nenásilnou formou nabídnout využití prostoru odpovídající životnímu stylu 21. století. 

Návrh řešení a rozvrh aktivit by měl zohlednit také to, že se řešený prostor nachází v centru města.  

P.01.7 Tématické odkazy 

http://usti.idnes.cz/mestska-trznice-stale-nefunguje-presto-v-usti-budou-farmarske-trhy-11n-/usti-

zpravy.aspx?c=A101001_1459082_usti-zpravy_oks 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/33624-v-usti-nad-labem-uz-nebudou-trznice/ 

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/za-labem-trznici-ne-radsi-pomnik-20140204.html 

http://www.usti-aussig.net/clanky/cist/nazev/84-martin-krsek-patri-plastika-labe-na-skladku 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/116678-nove-ve-starem-usti-nad-labem/ 

http://www.usti-nl.cz/dejiny/obsah.htm 

 

http://usti.idnes.cz/mestska-trznice-stale-nefunguje-presto-v-usti-budou-farmarske-trhy-11n-/usti-zpravy.aspx?c=A101001_1459082_usti-zpravy_oks
http://usti.idnes.cz/mestska-trznice-stale-nefunguje-presto-v-usti-budou-farmarske-trhy-11n-/usti-zpravy.aspx?c=A101001_1459082_usti-zpravy_oks
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/33624-v-usti-nad-labem-uz-nebudou-trznice/
http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/za-labem-trznici-ne-radsi-pomnik-20140204.html
http://www.usti-aussig.net/clanky/cist/nazev/84-martin-krsek-patri-plastika-labe-na-skladku
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/116678-nove-ve-starem-usti-nad-labem/
http://www.usti-nl.cz/dejiny/obsah.htm

