
 
VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URBANISTICKÝ VÝVOJ CENTRA M ĚSTA MOSTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Yveta Tomášková 
 
Datum zadání:               říjen 2007 
Datum odevzdání:              duben  2008 
 
Most 2008     Marie Divišová 



 
Zadání bakalářské práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení bakaláře  

 
Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracovala samostatně 

a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

 

V Mostě dne                                                         ……………………………….. 

 
 



 4 

OBSAH: 

1. Úvod ............................................................................................................................. 6 

2. Podoba centra v původním městě Most .................................................................... 8 

2.1 Podoba města od prvních zmínek o jeho existenci do 15. století ...................... 8 

2.2. Město Most v období 16. –17. století ................................................................ 11 

2.3. Vývoj města Mostu v průběhu 18. – 19. století................................................ 12 

2.4.  Vliv 20. století na město Most .......................................................................... 15 

2.5. Zmizelý Most ...................................................................................................... 17 

2.6. Výprava za minulostí......................................................................................... 18 

3. Návrh na stavbu centra v nově vybudovaném městě Most................................... 19 

3.1. Urbanistický návrh Ing. arch. Pavla Šimečka.................................................19 

3.1.1. Regulace jižní části centra.......................................................................... 20 

3.1.2.  Návrh regulace severní části centra ......................................................... 22 

3. 2. Urbanistická studie Ing. arch. Chlouby..........................................................25 

3.2.1. Podmínky pro dostavbu centra  vyplývající z územního plánu města 

Mostu...................................................................................................................... 25 

3.2.2. Analýza maloobchodní sítě města Mostu.................................................. 26 

3.2.3. Zhodnocení stávající zástavby centra města ............................................ 26 

3.2.4. Návrh řešení jednotlivých bloků................................................................ 27 

3.2.5 Koncepce urbanisticko – dopravní............................................................. 29 

3.2.6. Zeleň ............................................................................................................. 30 

3.3. Dílčí závěr ........................................................................................................... 31 

4. Současná podoba centra města Mostu .................................................................... 32 

4.1. 1. náměstí v Mostě.............................................................................................. 32 

4. 2.  2. náměstí v Mostě............................................................................................ 34 

4.3. 3. náměstí ............................................................................................................ 36 

4.4.  Centrum Nový Most ......................................................................................... 38 

4.5. Dílčí závěr ........................................................................................................... 39 

5. Závěr .......................................................................................................................... 40 

Seznam použité literatury ............................................................................................ 43 

Seznam obrázků ............................................................................................................ 44 

Seznam příloh................................................................................................................ 45 

 



 5 

 

ANOTACE BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

 

Základní myšlenkou bakalářské práce je zdokumentovat z urbanistického hlediska 

faktory, které ovlivnily vývoj a současnou podobu centra města Mostu. První část práce 

se zabývá urbanistickým vývojem města od prvních zmínek o jeho existenci do doby, 

kdy vláda učinila závazné rozhodnutí o likvidaci starého Mostu a dostavbě nového 

města se všemi potřebnými atributy. Předmětem druhé části je seznámení 

s urbanistickými návrhy, které měly za úkol vyřešit dostavbu centrální části města. Třetí 

část práce je věnována popisu vlastní výstavby 1. a 2. náměstí v Mostě, návrhu na 

dostavbu 3. náměstí a popisu probíhající stavby Centrum Nový Most, která uzavírá 

ústřední prostor 1. náměstí. 

 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

The basic idea of my Bachelor Work is to document from urban aspects some factors 

which had an influence to the development and a present downtown form of  the town 

of Most. The first part of my work deals with an urban development from the first 

references about its existence to the period when the government did an obligatory 

decision about old town Most removal and at the same time about  finishing  the new 

town with all the necessary atributs.  

The second part of my work deals with the notification of urban proposals which should 

solve the finishing of the central part of the town. 

The third part of my work is devoted to the description of the First and Second Most 

Square development, to the proposal of the Third Square finnishing and the description 

of the actual Central New Most building which closes the central place of the First 

Square.  
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1. Úvod 

Důvod výběru tématu mé bakalářské práce vystihuje citát Heide Mannlové 

uvedený v knize Zmizelý Most [Novák, 2003] „Je zajímavé právě dnes vyhledávat 

všechny zmizelé podoby Mostu, a to nejen kvůli poznání stavebního vývoje města nebo 

jeho topografie, ale také proto, že na nich můžeme sledovat vývoj, proměny a ztráty, 

které člověk svým vlastním přičiněním způsobil“.   

Narodila jsem se v roce 1972 a tudíž jsem již neměla šanci poznat město Most ve 

své historické podobě. S tím, jak původní město Most vypadalo a zejména jeho tři 

náměstí, jsem se seznamovala pouze z vyprávění pamětníků a z knižních publikací. 

Převážná většina těchto publikací se však věnuje jen městu Most, muselo dát přednost 

těžbě uhlí. Ve své práci bych chtěla přiblížit nejen historii a likvidaci původního města, 

ale také vývoj města nového – od doby budování centra na zelené louce do doby, kdy se 

Most postupnou dostavbou 1. a 2. náměstí možná vrací v jiné podobě a na jiném místě 

ke svým kořenům. 

Protože pracuji na odboru rozvoje a územního plánu Magistrátu města Mostu, 

měla jsem příležitost blíže se seznámit se zpracovanými studiemi, které mají za cíl řešit 

současnou i budoucí dostavbu centra města. Rovněž jsem měla možnost sledovat průběh 

výstavby  1. a 2. náměstí v Mostě.  

Cílem mé práce je zdokumentovat z urbanistického hlediska faktory, které 

ovlivnily vývoj a současnou podobu centra města mostu. 

Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří hlavních kapitol. První kapitola se zabývá 

urbanistickým vývojem města Mostu od prvních zmínek o jeho existenci, přes důležité 

mezníky, jakými byly ničivé požáry v roce 1515 a 1820, třicetiletá válka nebo epidemie 

moru v roce 1680. Všechny tyto události se významným způsobem podepsaly 

na vzhledu města, při jehož následné obnově byly přijímány nové architektonické 

prvky, uplatňovaly se nové stavebně technické možnosti. Pro existenci města byl 

rozhodujícím mezníkem rok 1964, kdy vláda učinila závazné rozhodnutí o likvidaci 

starého Mostu a dostavbě nového města se všemi potřebnými atributy. V té době končí 

další osud významného města, jehož historické centrum svým zánikem uvolnilo místo 

těžbě uhlí. 

Ve druhé kapitole se pokusím popsat urbanistické návrhy Ing. arch. Pavla 

Šimečka a Ing. arch. Karla Chlouby. Tyto návrhy měly za úkol připravit změnu 

koncepce na dostavbu centra. Koncepce Ing. arch. Šimečka vycházela z myšlenky 
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proměnit dosavadní volné plochy centrální části města v zastavěné území s náměstími 

a ulicemi. Návrh formuje před divadlem nové náměstí, které se řídí geometrií hmoty 

stávajícího divadla, což předurčilo jeho trojúhelníkový tvar, připomínající I. náměstí 

starého Mostu. Rovněž stávající pěší trasy inspirovaly reminiscenci na II. a III. 

mostecké náměstí. Předmětem díla Ing. arch. Karla Chlouby bylo zpracování nového 

urbanistického konceptu a stanovení nových regulačních podmínek, které by zbytečně 

příliš neomezovaly zájem investorů. 

Ve třetí části se věnuji popisu vlastní výstavby 1. a 2. náměstí v Mostě, jako 

iniciačního kroku města, který měl za cíl získat investory pro dostavbu centrální části. 

Dále se zde zmíním o návrhu výstavby 3. náměstí a zahájení stavby Centrum Nový 

Most, která urbanisticky dotváří prostor původního parkoviště a uzavírá ústřední prostor 

1. náměstí. 

Fotografie uvedené v mé práci mi  byly poskytnuty ze soukromé sbírky pana 

Pavla Feketeho. 
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2. Podoba centra v původním městě Most 

2.1 Podoba města od prvních zmínek o jeho existenci do 15. století 

První zmínka o městě Most byla v Kosmově Kronice české při popisování 

válečných události z roku 1039 až 1040. Již tato nejstarší zmínka ukazuje 

na komunikační i strategický význam místa, u něhož se při jednom ze zápasů knížete 

Břetislava I. s německým císařem Jindřichem III. zastavila intervenční vojska vedená 

vévodou Ekkerhardem. 

 Z písemných pramenů z 1. poloviny 13. století nelze dohledat více informací 

o zrodu města, které mělo královský význam. Na základě výsledků archeologických 

výzkumů můžeme pouze předpokládat, že město vytvořily nedaleko sebe rozestoupené 

sídelní útvary, které se samostatně rozkládaly na pravém i levém břehu řeky Bíliny, 

z nichž levobřežní se proměnily v předměstí městského jádra. Most měl charakter města 

již před rokem 1247. [3]  

 Ve 2. polovině 30. let 13. století docenil král Václav I. význam Mostu jak 

v ekonomickém, tak strategickém ohledu a rozhodl se zde vybudovat nové mocenské 

centrum severozápadních Čech, respektive Podkrušnohoří, které mělo nahradit Bílinu. 

Založil severovýchodně pod Hněvínem, mezi jeho úpatím a řekou, nové královské 

město a na vrcholu Hněvína královský hrad Landeswarte („zemská stráž“). V rozmezí 

let 1253 – 1257 byl pak založen městský farní chrám Nanebevzetí Panny Marie v raně 

gotickém stylu. Od roku 1238, se již pro Most užívá převážně německé pojmenování 

Bruck, Brüx.  

Město se vyvíjelo s takovou dynamikou, že dokonce překonalo předpoklady, které 

stály na jeho počátku, a tím si vynutilo změnu původní urbanistické koncepce. Vedle 

archeologických výzkumů to nejlépe dokládá i výsledný půdorys středověkého města. 

Archeologické výzkumy prokázaly, že rozsah nejstarší městské lokace odpovídá 

mosteckému trojúhelníkovému I. náměstí a obdélníkovému II. náměstí.  

Tento areál byl pravděpodobně ještě na konci třicátých let 13. století ohrazen 

příkopem, který na jihovýchodě probíhal středem bloků mezi II. a pozdějším III.- 

čtvercovým náměstím. Rovněž bylo prokázáno, že příkop nebyl v plném rozsahu 

dokončen a v tomto stavu byl kvůli rozšíření města krátce po polovině 13. století 

zasypán. Otázkou je, zda i prvotní městská lokace neměla ve skutečnosti dvě fáze, ač 

rychle po sobě následující. Městské jádro totiž vykazuje zejména v rozsahu I. a II. 

náměstí rysy značné nepravidelnosti. Rovněž zarážející je i situování kostela mimo obě 
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náměstí, nicméně současně do nejdůležitějšího místa a průsečíku celé kompozice při 

vstupu do města.  

 

Obrázek č. 1:   I. náměstí v původním městě Most 

 

 

 

Rozpor tvaru obou náměstí a nepravidelnost celku však nemusí v případě Mostu 

znamenat dvě fáze, ba spíše naopak. Podstatný je v tomto ohledu trojúhelníkový tvar 

I. náměstí. Protáhlý tvar náměstí se v žádném případě nevázal na vidlicovité rozdvojení 

cest, které by bylo ostatně směrem k řece zcela nelogické, protože by znamenalo stavbu 

dvou mostů a kontrolu dvou přístupů přes řeku do města. Protože trojúhelníkový tvar 

prostoru I. náměstí nevyplýval z komunikační situace, je možné si jej vykládat jako 

důsledek toho, že hlavní trasa od jihozápadu k severu protínala objektivně danou plochu 

města v diagonále.  

Kompozice půdorysu I. náměstí je kompromisem ortogonálního ideálu a reality. 

Tímto způsobem byla velmi úspěšně vyřešena celá organizace města, neboť trojúhelník 

hlavních tras – Kostelní ulice a I. náměstí, U masných krámů, II.náměstí – umožnil 

bezproblémové napojení obou náměstí jak na dálkovou trasu, tak ke kostelu a rovněž 

mezi sebou. [1]    
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Obrázek č. 2: II. náměstí v původním městě Most 

 

Další rozšíření města bylo vynuceno přílivem nových obyvatel kolem poloviny 

13. století. Rozšíření bylo provedeno na úplně stejném principu, na jakém bylo 

koncipováno dosavadní město. Rovněž nové III. náměstí se vázalo kolmo na hlavní 

tranzitní osu, posunul se pouze vstup do města. I po tomto rozšíření je možné Most 

hodnotit jako jedno z nejlépe půdorysně vyřešených středověkých měst v českých 

zemích; nikoli z hlediska formální dokonalosti, ale funkčnosti. [1]   

 

Obrázek č. 3: III. náměstí v původním městě Most 

 

 Bezprostředně po rozšíření bylo celé město obestavěno kamennými hradbami se 

třemi branami – Pražskou na jihovýchodě, Špitálskou na severu, a Jezerní 
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na severozápadě. Bylo dokázáno, že městské bloky byly již od počátku pravidelně 

rozměřeny na dlouhé rovnoběžné parcely, které se teprve mnohem později dělily také 

v příčném směru. Rovněž bylo definitivně prokázáno, že vlastní lokační zástavba zde 

měla charakter zemnic, a to jak u staveb hospodářských, tak obytných. Zemnice byly 

nejdříve situovány do hloubi parcel, později – hlavně na náměstích – již do jejich front. 

Přestože dynamika urbanistického vývoje města zde byla mimořádná a také majetkový 

potenciál mosteckých měšťanů byl spíše vyšší než nižší, přetrvávaly zde zemnice velmi 

dlouho, v méně atraktivních polohách dokonce až do počátku 14. století. [1]   

 

2.2. Město Most v období 16. –17. století 

V březnu roku 1515 vypukl v Mostě ohromný požár, který sice nebyl v jeho 

historii prvním, ale doposud neměl svým rozsahem obdoby. Vichřice jej rozdmýchala 

tak, že během krátké doby lehlo město popelem. Jen jedna hodina ohně stačila podstatně 

zmenšit hospodářský význam města, plameny navždy pohltily gotickou podobu města 

a shořely také skoro všechny archivní dokumenty. Město vrcholného středověku nám 

tak mohou přiblížit pouze pokusné rekonstrukce na základě výsledků archeologických 

bádání a stavebně historických průzkumů.  

Rok 1515 znamenal pro město Most mezní hranici určující další směr výstavby 

města. Byla započata jeho druhá etapa vývoje, druhá stavební fáze, která přijímala nové 

architektonické prvky a otevírala cestu uplatňování nových stavebně technických 

možností. Nové město vyrostlo z popele, ale tentokrát ve slohu pozdní gotiky.  

Při požáru pravděpodobně shořela jen dřevěná a hrázděná patra (hrázděná stěna je 

konstruována z hraněných svislých a vodorovných trámků zpevněných šikmými 

vzpěrami. Tato kostra má nosnou funkci a její volný vnitřní prostor je vyplněn 

materiálem bez nosné funkce - mazanina, vepřovice, později pálené cihly), která byla 

využívána v období gotického slohu. Obvodová zdiva kamenných přízemí zůstala 

zachována a tím mohla být brzy vybudována řada nových měšťanských domů. Stavitelé 

využili možnosti změny dispozice objektů. V průběhu 16. století byly vybudovány 

měšťanské domy již s kamennými patry, které měly úplně jinou podobu. Zcela se tím 

smazaly charakteristické rysy původní gotické městské zástavby, protože město využilo 

možností při uplatnění stavebních prvků na tehdejší dobu v moderním pojetí. [3]   

O rychlé a úspěšné obnově města svědčí skutečnost, že již v  roce 1522 mohla být 

vysvěcena první část velkolepé stavby, která v Mostě od roku 1517 vyrůstala. Jednalo 
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se o nový pozdně gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie, který po dokončení patřil 

mezi největší kostely v Čechách vůbec a představoval vynikající architektonické dílo 

s opěrným systémem vtaženým do interiéru. [1]   

Skutečnost, že význam města byl obnoven potvrzovala rovněž výstavba nové 

radnice, která byla postavena roku 1550 podle stavitele Jakuba Grosse na I. náměstí 

místo bývalých měšťanských domů. Stavba s renesanční sgrafitovou výzdobou tvořila 

výraznou dominantu i uměleckou inspiraci pro obrazové ztvárnění až do roku 1882, kdy 

byla zbořena při přestavbě historického jádra města v průmyslové centrum uhelného 

revíru. O necelých dvě stě let později po výstavbě radnice, v roce 1715, její průčelí 

přizdobil plastikami čtyř živlů významný barokní umělec M. J. Brokof a dalšími 

sochařskými prvky Arnošt Lierck.  

Obnova města umožnila rozvinout velmi produktivní období  pozdního 

středověku, v němž kulturní a umělecký život dosáhl svého vrcholu. Vyrostlo zde 

město, které bylo ve středověku nejvýznamnějším městem v okolí.  

 V průběhu třicetileté války bylo město Most drancováno Švédy, jejichž snahou 

bylo dobýt  hrad na vrcholu Hněvína, který byl cílem vojenských útoků pro své 

strategické výhody. Pro obyvatele města Mostu skončila třicetiletá válka definitivně 

v roce 1651, kdy jim císař Ferdinand III. na jejich vlastní žádost povolil zbořit hrad 

Landeswarte na vrcholu Hněvína.  

Relativně rychlá obnova města měla nahradit škody, které způsobila válka 

a obnovit oslabené městské hospodářství. Stávající politické a společenské poměry již 

nebyly městu nakloněny tak příznivě, jako po požáru v roce 1515. Válka zmařila rozvoj 

zemědělství a pomohla k dovršení úpadku rudného dolování v Krušnohoří. [3]   

V průběhu 2. poloviny 17. století došlo sice k zahlazení největších škod, ale 

několik desítek domů se obnovit nepodařilo. Postavení Mostu ještě více zkomplikovala 

epidemie moru v roce 1680, která si vyžádala údajně na tisíc obětí. V celém město žilo 

přitom v roce 1702 jen 1 164 obyvatel. [1]   

 

2.3. Vývoj města Mostu v průběhu 18. – 19. století 

Z obtížné poválečné situace se Most vzpamatoval teprve na počátku 18. století, 

kdy se začaly stabilizovat hospodářské poměry ve městě. Toto století prožívá město 

ve stagnaci, kterou se snaží vyvážit stavebním a kulturně uměleckým ruchem města. 

Dochází zejména k přestavbě a úpravě města, jimiž se nahrazují škody vzniklé častými 
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požáry, a Most prochází vlnou barokizace. Kromě měšťanským domů se upravují také 

významné městské budovy. V roce 1725 došlo ke stavební úpravě městská radnice, 

která byla doplněna o již zmiňovanou sochařskou výzdobu od Brokofa  a Liercka. 

V následujícím roce je opět postaven klášter minoritů zničený požárem v roce 1723 

a ještě v témže roce prochází barokní přestavbou městský špitál sv. Ducha na pražském 

předměstí. V těsné blízkosti děkanského kostela byla v roce 1765 vybudována nová 

zvonice s městským znakem. [3]  

Barokní umění se mimořádně významně projevilo ve vybavení mosteckých 

náměstí sochařskými díly, počínaje morovým sloupem na památku zmíněného moru 

a vrcholící tvůrčí aktivitou v 1. třetině 18. století. Město Most tedy i na konci 18. století 

tvořilo umělecky neobyčejně působivé dílo, v němž nadále přetrvávala řada hrázděných 

staveb. [1]  

Na počátku 19. století ovlivnily život ve městě také napoleonské války, které 

vytvořily z Mostecka průchozí oblast. Po skončení těchto válek byl obraz Mostu pestrý. 

Město mělo již svou novou tvář, ve které se prolínaly různé umělecké slohy. Dopady 

války sice narušily ekonomiku města, ale současně uvolnily podnikatelské síly, které 

hledaly nové prostředky finančních zdrojů. V příloze č. 1 je uvedena mapa ulic města 

z roku 1842. Tyto nastupující změny ukončil v roce 1820 velký požár, jehož plameny 

sežehly většinu města. Shořelo 214 domů. Vedle obytných budov se oheň zmocnil 

i řady městských a církevních budov, mezi nimiž bylo piaristické gymnázium, radnice, 

minoritský klášter s kostelem, piaristický kostel s konventem, tereziánská kasárna, 

hradební věže a řada dalších objektů.  

Opět bylo nutné zvednout Most z trosek. Pozvolna vyrůstalo město, které si 

udrželo svou podobu do 80.let 19. století. Měšťanské domy získaly honosnější vzhled, 

vyrostly o další patra. Na předměstích však zůstala zachována venkovská sídla, která 

odpovídala sociální skladbě obyvatel. Most si tak v zásadě uchoval svou dřívější 

charakteristiku města, kde byla rozšířena řemeslná výroba a obchod vyrůstající 

ze zemědělského zázemí. 

 Z pohledu průmyslového rozvoje Mostu stojí za zmínku, že jedním z prvních 

průmyslových podniků, který byl teprve v 60. letech 19. století ve městě založen, byla 

sklárna. Stavba však neměla dlouhého trvání, a už v roce 1869 byla přestavěna 

na cukrovar. Postupně bylo postaveno několik podniků, které zachovaly svoji produkci 

řadu následujících desetiletí. Patřil mezi ně i mostecký pivovar. Dopad průmyslového 

rozvoje na město Most se výrazně projevil zejména na I. náměstí, které postupně 
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ztrácelo kolorit minulých století. Po zbourání renesanční radnice, která byla od roku 

1848 darována soudu, vyrostla na stejném místě neorenesanční budova okresního 

a krajského soudu, která přestála téměř bez stavebních změn v téže podobě až do zániku 

starého Mostu.  

Všechny tyto podniky měly však pouze okrajový význam, protože nové postavení 

Mostu se od 70. let odvíjelo z průmyslové těžby uhlí. Podstatný obrat přineslo 

prodloužení železnice, která vycházela z Ústí nad Labem ve směru na Teplice 

a Duchcov, aby v roce 1870 ukončila trasu procházející Mostem, v Chomutově. Došlo 

tím k vytvoření základní páteře podkrušnohorské železniční sítě. Most se stal z doposud 

bezvýznamného města střediskem uhelné těžby celého revíru, ve kterém se usídlily 

finanční ústavy a revírní báňské úřady. 

 Jestliže v první polovině 19. století došlo již k určitým změnám na vzhledu 

města, jeho poslední čtvrtina pozměnila město úplně. Most najednou musel řešit složitý 

demografický problém. Bylo nutné vybudovat nové byty, základní školy 

a reprezentativní budovy úřadů. Nejdříve byla provedena výstavba nových bytových 

domů v okolí výpadových silnic a na předměstích. Nově vzniklé ulice lemovala řadová 

zástavba vytvořená z patrových domů v převážně secesním slohu, které brzy vyrostly na 

volných stavebních parcelách. Řada objektů původně určených k jiným účelům prošla 

přestavbou, svoji podobu začalo měnit i historické jádro města, kde se na úkor 

architektonicky cenných staveb prosazovala výstavba nových administrativních, 

správních nebo veřejným účelům sloužících budov.  

Město v průběhu třiceti let prošlo prudkou populační explozí. Ještě v roce 1857 

zde žilo necelých 5 tisíc obyvatel, ale v roce 1890 to bylo již zhruba 21,5 tisíce 

obyvatel. Roku 1902 dostali Mostečané elektrické osvětlení, roku 1911 budovu 

městského divadla v secesním slohu, která byla jejich chloubou až do zániku starého 

Mostu. I přes její likvidaci je stále zajímavým architektonickým článkem v historii 

stavebních slohů a je o ni zájem alespoň z hlediska historického poznávání. V letech 

1905 – 1912 vybudovali Mostečané na vrcholu Hněvína novou dominantu v podobě 

repliky starého hradu. [3]  

Do 90. let 19. století se těžba uhlí od severozápadu přiblížila nebezpečně blízko 

městu, aniž by bylo dostatečně známo utváření podloží. Největší hrozbu představovala 

ložiska tekutých písků (tzv. kuřavky) mezi jednotlivými uhelnými pilíři či vrstvami jílu. 

Dne 19.7.1895 došlo ke katastrofě, při které se do šachty provalilo mohutné ložisko 

tekutých písků, na němž byla vybudována přednádražní čtvrť. Důsledky katastrofy byly 
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fatální. Bylo poškozeno 30 900 m2 území města. Zničeno bylo 40 objektů, z nichž 31 

bylo zcela zlikvidováno. Touto katastrofou negativní důsledky neuvážené těžby uhlí 

neskončily. Již v srpnu 1896 bylo poškozeno dalších 10 objektů a 2 600 m2 území města 

a v září 1896 další 2 budovy a 600 m2 městského území. [1]   

 

Obrázek č. 4:  Mostecká katastrofa 19.7.1895    

 

 

2.4.  Vliv 20. století na město Most 

Město Most se ještě před 1. světovou válkou rozčlenilo do několika funkčně 

odlišných oblastí. Jednak to byla oblast historického jádra s parkovým okruhem 

a druhou oblast tvořila nádražní čtvrť s činžovní velkoměstskou blokovou zástavbou. 

Zejména v desetiletí před 1. světovou válkou bylo v městském jádru i v nádražní čtvrti 

vybudováno nejvíce honosných secesních veřejných budov včetně divadla a řady 

nových škol. [1]   

Město dosáhlo svého stavebního vrcholu na přelomu 19. a 20. století. V průběhu 

20. a 30. let se další výstavba v Mostě příliš neprosadila. V příloze č.2 je zobrazena 

mapa ulic města z roku 1932 a v příloze č. 3 letecký pohled na Most roku 1938. V době 

druhé světové války ani Němci nedokázali realizovat regulační plán rozvoje města, 

který zpracoval Městský stavební úřad v Mostě již v roce 1941. Během válečné doby 
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byla ve čtvrti Zahražany započata výstavba hornického sídliště, které však bylo koncem 

války poškozeno nálety. Po válce došlo k intenzivnímu rozvoji důlní a průmyslové 

činnosti, který vyvolal rozsáhlou stavební aktivitu. Zástavba nových lokalit byla 

prováděna v místech, do kterých již v budoucnu neměla zasahovat povrchová těžba uhlí. 

Od roku 1945 byly zpracovány nové regulační plány, programové studie a vyhlašovány 

architektonické soutěže. První komplexní bytová výstavba realizovaná v poválečném 

období probíhala ještě tradičním cihlovým způsobem. Během budování nových částí 

města Mostu však došlo ke změně názorů na ekonomickou efektivitu tvarování objektů. 

Způsob stavební výroby, který v letech 1957 a 1958 přecházel na velkorozměrové 

panelové systémy bytů začal určovat i charakter staveb v Mostě. Pro tento účel 

fungovala přímo v Mostě panelárna jako provozní úsek někdejších Pozemních staveb 

Ústí nad Labem. Rozrůstající se město se začalo nezávazně členit na dvě části, které 

byly pro topografické rozlišení nazývány starý Most a nový Most. [3]   

Záměr zlikvidovat starou část města byl konkretizován usnesením předsednictva 

ústředního výboru Komunistické strany Československa ze dne 2. října 1962 a tímto byl 

dán souhlas k zahájení přípravných prací pro likvidaci staré části Mostu. Definitivní 

rozhodnutí učinila vláda v roce 1964 přijetím vládního usnesení č. 180 o likvidaci 

starého Mostu 

Po ukončeném průzkumu města v letech 1968-69, který prováděl docent Václav 

Mencl, byl některými uměleckými historiky a architekty-urbanisty předložen návrh 

k záchraně jeho cenného historického centra. Proběhla řada jednání a konferencí, 

kterých se účastnilo ministerstvo kultury, Státní ústav památkové péče v Praze, Ústav 

dějin a teorie umění Československé akademie věd, Vládní komise pro likvidaci starého 

a dostavbu nového města, Útvar hlavního architekta města Mostu, městský svaz 

architektů v Mostě, Městský národní výbor, Generální ředitelství SHR a Okresní 

muzeum v Mostě. Byly uváženy a ekonomicky posouzeny dvě alternativy: alternativa I., 

která počítala se zachováním historického jádra města i s jeho rekonstrukcí s celkovými 

náklady 291 607 300 Kčs a alternativa II., uvažující podle některých tehdejších územně 

plánovacích podkladů o kompletní asanaci tohoto jádra a transferu děkanského kostela 

s náhradní bytovou výstavbou s celkovými náklady 506 368 100 Kčs. Byla zvolena 

alternativa II., která prokazovala výnosnost uhlí v hodnotě 2 miliard Kčs. [4]  

Konečné rozhodnutí o likvidaci starého Mostu nezbytně vyvolalo nutnost rozsáhlé 

výstavby bytů i ostatní městské a regionální vybavenosti. Kromě obyvatel starého 
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Mostu bylo nutné zajistit byty i pro obyvatele dalších obcí v okolí, které byly těžbou 

likvidovány. V roce 1965 byla započata další etapa vývoje nového Mostu. [1]    

 

2.5. Zmizelý Most 

V roce 1982 skončila existence města, které kdysi zaujímalo jedno z předních míst 

v Čechách. Příčinou zániku města bylo totéž nerostné bohatství, které sto let před tím 

dalo podnět k jeho rozkvětu – uhlí.  

Život starého Mostu trval sedm století. Město vyrostlo na půdorysu tří náměstí, 

z nichž každé bylo jiného tvaru i původu. Historické centrum města bylo přehledné, 

nezaměnitelné a jedinečné svým vlastním, historicky formulovaným půdorysem, jímž 

prostupovala jeho časová dimenze. Svým významem na míšeňské cestě i svou 

neobvyklou velikostí stál Most po celý středověk v čele severočeských měst. Jeho 

význam se dal měřit pouze s Litoměřicemi. Z uzavřeného počtu asi třiceti velkých 

královských měst u nás, patřil Most mezi deset nejpřednějších a mimořádně významná 

stavba děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie zužuje tento počet na pět. [2] 

 

Obrázek č. 5: V pozadí obrázku je místo, kde stálo původní město Most 
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2.6. Výprava za minulostí 

V listopadu roku 2007 připravilo Centrum volného času v Mostě experimentální 

naučnou stezku Starý Most, která měla oživit zájem veřejnosti o místní dějiny 

a umožnila jim výlet do minulosti. Přes dvě stě lidí se vydalo k místu, kde stál starý 

Most. Na planině, kde se těžilo uhlí, je čekaly informační panely s názvy známých ulic 

a budov historického města s krátkou informací o jejich vzniku a likvidaci. Projekt, 

který nemá ve světě obdoby vznikl pomocí techniky a paměti starousedlíků. Přesnou 

polohu budov a ulic určila družice.  

 

Obrázek č. 6: Ukázka informačního panelu z projektu Starý Most 
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3. Návrh na stavbu centra v nově vybudovaném městě Most 

Po likvidaci původního města, bylo nově vybudované centrum města koncipováno 

jako rozsáhlá volná plocha s jednotlivě situovanými solitérními objekty. Došlo zde 

k oddělení pěší dopravy a zásobování, které bylo vedeno zásadně podpovrchově. 

Svažitý terén centra byl proto příčně rozdělen výškovými stupni s vjezdy do podzemí, 

což velmi zkomplikovalo pohyb pěších a zdůraznilo neměstský charakter centra. [1] 

 V příloze č. 4 je uvedena fotografie modelu centra z roku 1967 (návrh Ing. arch. 

V. Krejčího) na které je zobrazen původní urbanistický záměr. Typickým rysem pro 

tento urbanismus je prostorová velkorysost, hraničící s plýtváním plochou. Podle tohoto 

původního návrhu byla v 70. letech realizována budova obchodního domu Prior 

s okolím, kulturní dům Repre, objekt pošty, hotel Murom (dnes Cascade) a radnice.  

Dalšími dominantami nového města se staly objekty okresní nemocnice, okresní 

správy policie, okresní knihovny, okresního soudu a prokuratury, domu obuvi 

a peněžnictví, střední zdravotnické školy s internátem, sportovní haly. Socialistický 

urbanismus dostal v Mostě jedinečnou příležitost vybudovat celé nové město včetně 

centra na zelené louce, ale byl to úkol, který nedokázal splnit. Nebylo vybudováno 

skutečně nové město, ale pouze anonymní sídliště. [1]  

 

3.1. Urbanistický návrh Ing. arch. Pavla Šimečka 

Nevlídná podoba nového Mostu vyvolala již v roce 1992 vypsání urbanistické 

soutěže na změnu koncepce a dostavbu centra. Urbanistická studie byla zpracována 

vítězem celostátní urbanistické soutěže Ing. arch. Pavlem Šimečkem v roce 1992. 

Tentýž autor byl o pět let později vyzván Radou města Mostu, aby zpracoval aktualizaci 

svého původního návrhu. Důvodem aktualizace byla skutečnost, že v  návrhu z roku 

1992 byly příliš tvrdé regulační podmínky, které pravděpodobně odrazovaly zájem 

investorů o stavbu v centru města. Praxe ukázala, že takovéto podmínky je možné 

uplatňovat pouze tam, kde převažuje investorský zájem nad nabídkou stavenišť. 

V případě Mostu však byla situace opačná, centrum mělo velkou nabídku volných 

stavebních ploch a z hlediska investorského zájmu bylo město vystaveno konkurenci 

ostatních měst v regionu.  

Důležitým krokem bylo rozhodnutí zastupitelstva města o vyčlenění finančních 

prostředků na stavbu nového náměstí. Byl to významný signál pro investory o tom, že 

město přistupuje k problematice dostavby centra s plnou vážností a je připraveno zajistit 
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pro investory optimální technické a majetkové podmínky. Realizace náměstí měla 

stabilizovat plochy pro budoucí výstavbu dalších objektů. 

Ing. arch Šimeček ve své studii poukazoval na to, že v centru města je zjevný 

deficit stavebních objemů. Stávající budovy nebyly schopny zformovat městský prostor 

a uměle vytvořené výškové předěly znemožňovaly bezbariérový a plynulý pohyb 

chodců. Objekty byly převážně jednoúčelové uzavřené samy do sebe. Jejich domovní 

fronty nenabízely kolemjdoucím aktivity. Nebyly zde tedy vytvořeny předpoklady pro 

vznik městské promenády, která byla charakteristická pro každé fungující městské 

centrum.  

Urbanistická studie ing. arch Šimečka byla rozdělena na dvě části, první část 

navrhovala regulaci jižní části centra (od budovy radnice směrem k ulici Jaroslava 

Průchy) a druhá část regulaci severní části centra (od budovy radnice směrem k ulici 

Moskevská).  

 

3.1.1. Regulace jižní části centra 

Regulace jižního sektoru centra byla Ing. arch. Šimečkem zpracována jako první. 

Tato urbanistická studie měla navrhnout síť ulic, které by alespoň částečně zformovaly 

městský prostor a daly základ vzniku fungující městské promenády.  

Urbanistický návrh dostavby jižního sektoru centra byl vypracován bez znalosti 

konkrétních investorů budoucích staveb. Tento návrh měl vymezit uliční fronty 

a náměstí. Ing. arch. Šimeček ve své studii navrhoval tyto nové veřejné prostory: 

� Nové náměstí (později pojmenováno jako 1. náměstí) – bylo ve studii řešeno 

jako počáteční investice města. Jednalo se o budoucí hlavní společenský prostor Mostu, 

kde se měly odvíjet společenské a kulturní aktivity obyvatel. Náměstí bylo studií 

navrhováno jako volná plocha vložená mezi dva významné pěší tahy, uzavřená na 

severu budovou radnice. Mělo lichoběžníkový tvar a jeho tři hrany byly lemovány 

obslužnou komunikací s pohotovostním parkováním. Střední plocha náměstí byla 

navržena v kombinované dlažbě se vzorem, který  připomínal kresbu prvního náměstí 

starého Mostu. Plocha byla navržena jako univerzální, pojízdná, která by měla sloužit 

jako reprezentační i jako plocha pro pořádání různých slavností a aktivit, jako jsou 

vánoční trhy, apod. Kromě kamenných patníků, které vymezovaly vnitřní plochu 

náměstí se v návrhu uvažovalo s možností, doplnit ji v budoucnu o variabilní 

kontejnerovou zeleň umístěnou podle aktuálních potřeb a provozních zkušeností. 

Domovní fronty, které v době zpracování studie neexistovaly, nahrazovala alejová 
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vysoká zeleň na jižním a východním obvodu. Inženýrské sítě byly navrženy rovněž po 

obvodu, protože střed náměstí byl koncipován jako definitivní. Akcenty – kašna 

a plastika byly v návrhu situovány pouze graficky. Nikdy nebylo cílem urbanistického 

návrhu vytvoření repliky starého Mostu. Trojúhelníkové náměstí v novém centru 

vzniklo z potřeby navázat na geometrii divadla, viz. příloha č. 5.  

� Náměstí u spořitelny – bylo ve studii navrženo jako komorní plocha na vstupu 

a vjezdu do vlastního centra. Budoucí zpracování povrchu mělo být závislé na 

charakteru případné zástavby a orientaci vstupů. Do prostoru před schodištěm spořitelny 

navrhoval Ing. arch. Šimeček vytvoření středového motivu v dlažbě a umístění 

drobného akcentu fontány nebo plastiky, viz. příloha č. 5. 

Ing. arch Šimeček ve svém urbanistickém návrhu vycházel především z geometrie 

divadla. Základem návrhu regulace bylo zúžení pěšího profilu komunikací do formy 

obchodní ulice s převahou pěšího provozu. Vozovka měla mít charakter “obytné ulice“ 

s omezením rychlosti. 

Regulace jižní části centra zahrnovala rovněž návrh nových domovních bloků. 

Vnitřní uspořádání jednotlivých bloků bylo studií jen doporučené, mělo být závislé na 

zvážení budoucích investorů. Rovněž nebylo předepsáno pořadí výstavy objektů. 

Z prostorového hlediska vyplývala určitá logika postupu výstavby po blocích v pořadí 

A-B-C-D-E (viz. dále). Na druhé straně se ale uvažovalo i s možností, že se může 

objevit investor s takovým programem a rozsahem stavebního programu, který mohl 

ovlivnit pořadí výstavby. Regulační podmínky uvnitř bloků byly formulovány co 

nejvolněji tak, aby umožnily co nejjednodušší dohody při odkupu pozemků. 

Předpokládalo se, že budou upřesněny podle možností a konkrétních dohod investorů. 

Ve studii byly navrženy tyto nové objekty: 

� Blok A – byl ve studii umístěn v exponované poloze třídy J. Průchy a nároží 

třídy Budovatelů. Jeho jižní hrana měla být věnována větším institucím bankovního 

a finančního odvětví. Protilehlá strana byla ve studii navržena vyšší a tudíž byla 

vyrovnána v prostoru jihovýchodního nároží pětipodlažním objektem, nejspíše 

administrativním. Severní a západní fronta měla být vyhrazena menším investorům, 

kteří by mohli zpestřit parter příčné obchodní ulice s možností souběžného vedení 

obchodní pasáže v části dvorního prostoru, viz. příloha č. 5. 

� Blok B a C – mezi těmito bloky byla navržena obchodní pasáž. Bloky byly ve 

studii umístěny v exponované poloze jak ze strany náměstí, tak ze strany třídy 

Budovatelů. Severní nároží mělo být proto zdůrazněno významnou veřejnou budovou. 
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Závaznou regulační podmínkou u těchto bloků měla být realizace podloubí, která měla 

pomoci sjednotit frontu náměstí, viz. příloha č. 5. 

� Blok D – měl v urbanistickém návrhu při vytváření prostoru náměstí zvláštní 

úlohu. Alespoň z části byl navržen stranou atraktivních pěších komunikací. Byla to 

poloha doporučená Ing. arch. Šimečkem pro situování významné školské, kulturní 

nejlépe však sakrální stavby. Blok měl tvořit přechodový článek mezi živými frontami 

ulic a náměstí a solitérní stavbou divadla. Jeho architektonické zpracování mělo být 

proto náročné. Výrazný vertikální akcent na jižním nároží dokresloval geometrii 

náměstí a dodával měřítko náměstíčku před spořitelnou, viz. příloha č. 5. 

� Blok E – jednalo se o nejmenší blok v urbanistickém návrhu. Měl být 

pravděpodobně realizován jako poslední. Formálně byl vymezen společný dvorní 

prostor, viz. příloha č. 5. [10] 

 

3.1.2.  Návrh regulace severní části centra 

V návaznosti na zpracování návrhu regulace jižního sektoru centra Mostu bylo 

Architektonické kanceláři Ing. arch. Šimeček – Zlín zadáno Radou města Mostu rovněž 

zpracování aktualizace návrhu regulace severní části centra. Důvody pro zpracování 

aktualizace byly obdobné jako v případě návrhu jižní části centra. Zkušenosti prokázaly, 

že zájem investorů neodpovídá původním představám. Město tedy muselo podstatně 

aktivněji vystupovat jako jeden z významných investorů a kromě snížení ceny pozemků 

muselo zainvestovat také významnou část veřejné infrastruktury. 

Aktualizovaný návrh v daleko větším měřítku respektoval již založený 

zastavovací systém a tím i starší vložené investice. Zasahoval pouze tam, kde to bylo 

v nových podmínkách nevyhnutelné. Regulace severní části navazovala na regulaci 

1. náměstí a podporovala přirozené pěší trasy.  

Základní urbanistická koncepce - návrh regulace severní části centra respektoval 

potřeby jižního sektoru. Pravoúhlý zastavovací systém severního sektoru umožňoval 

uvažovat o dvojici pravoúhlých náměstí. Poté, co v návrhu pro jižní část centra vznikla 

trojúhelníková koncepce 1. náměstí, bylo možné v podmínkách severního sektoru 

navrhnout parafrázi na mimořádně elegantní půdorys zaniklého Mostu. Návrh regulace 

se proto opíral o myšlenku vytvoření 2. a 3. náměstí s odpovídajícími rozměry a sítí 

přístupových ulic. Tyto ulice se logicky měly napojovat na přístupy z obytného 

a komerčního zázemí centra na jeho obvodu.  
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Ing. arch. Šimeček ve své studii vycházel ze skutečnosti, že síť veřejných 

prostranství centra každého jiného města se skládá z ulic, náměstí popřípadě parků. Tyto 

plochy jsou pak v centru prostorově definovány frontami domovních bloků. 

Architektura a urbanismus v 60. letech, na základě kterých v té době vznikalo centrum 

města Mostu, však byly založeny na odlišných zásadách. V Mostě byly vystavěny pouze 

solitérní objekty v zeleni. Z hlediska Ing. arch. Šimečka se jednalo o zásadní problém, 

který se pokoušel v návrhu regulace vyřešit. Přesnějšímu zformování prostorů náměstí 

a přístupových ulic však bránila v případě severního sektoru centra  především 

architektura stávajících objektů, která nebyla koncipována jako součást uliční fronty. 

Náměstí a přístupové ulice byly ve studii proto modelovány pomocí prvků alejové 

zeleně, která v některých případech nahrazovala domovní frontu. V urbanistickém 

návrhu pro severní část centra byly navrženy následující veřejné prostory: 

� 2. náměstí - bylo koncipováno v obdélníkovém tvaru a tvořila ho východní 

fronta stávajícího kulturního domu Repre, terasa stávajícího hotelu Cascade a studií 

nově navrhované domovní bloky K, L (viz. příloha č. 6). Tvar náměstí byl podporován 

obvodovými alejemi stromů, které měly být vysázeny v předstihu. 

� 3. náměstí – bylo koncipováno v téměř čtvercovém tvaru. Tvořila ho jižní fronta 

stávajícího obchodního domu Prior a vstupní partie kulturního domu zbavená vodní 

bariéry. Fronta byla doplněna nově navrhovanými bloky G, H, I. (viz. příloha č. 6) 

Určité problémy při koncipování náměstí přinášela mezera, která vznikala stávajícím 

výstupkem kinosálu kulturního domu. Zpracovatel návrhu regulace se však nepokoušel 

přistupovat k návrhu ortodoxně, domníval se, že po dotvoření hran obou náměstí může 

i plocha mezi nimi působit zajímavě.  

� Pěší zóna – byla ve studii navržena mezi budovou stávající radnice a nově 

navrhovaným 3. náměstím. Ing. arch. Šimeček zde uvažoval s omezením vodní plochy, 

která byla součásti kulturního domu Repre a která blokovala přístupy k obvodu 

kulturního domu. Část vodní plochy, která měla být zachována, měla vytvořit ústřední 

motiv navrhované pěší zóny. Po realizaci studií navrhovaných bloků F, G, H se měl 

prostor opticky uzavřít a měly se zde setkat hlavní pěší a promenádní trasy. Oživení 

aktivit po obvodu mělo pomoci k vytvoření velmi zajímavého prostoru s vodní plochou 

uprostřed. 

Ing. arch. Šimeček ve své studii dále uvádí, že ve stávajících  podmínkách centra 

nového Mostu téměř nebylo možné uvažovat o přístupových ulicích do centra města, 

protože bylo obtížné dosáhnout dostatečné hloubky bloků. Přístupové ulice byly proto 
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ve studii redukovány na krátké průchody mezi bloky z obvodu centra na náměstí. Bylo 

proto důležité maximálně zúžit jejich profil alespoň v případech, kdy se nejednalo 

o zásobovací příjezd. 

Ve studii byla dále zmiňována parková a veřejná zeleň, protože stávající rozsáhlé 

zelené plochy v centru se ve skutečnosti nedaly nazývat parkem. Vyplňovaly pouze 

volné prostory, které byly určené k budoucí zástavbě. Porovnání se starým Mostem 

ukazovalo na nekompaktnost zástavby a deficit stavebních objemů v centru. 

Neznamenalo to však, že se se zelení v centrální zóně nepočítalo. Teprve zpevnění 

stavební struktury však mělo vytvořit předpoklady pro vznik příjemných zákoutí. 

V návrhu regulace dominovala organizovaná alejová zeleň, která podporovala uliční 

fronty, eventuelně je nahrazovala v případě, že jejich dotvoření nebylo z technických 

důvodů možné. 

Podobně jako v návrhu regulace jižní části centra byly i na severu z důvodu 

deficitu stavebních objemů navrženy nové domovní bloky:  

� Bloky F, G, H, I, J – byly ve studii koncipovány ve velmi atraktivní poloze na 

hlavní pěší promenádní ose z 1. náměstí kolonádou do prostoru 3. náměstí. Bloky byly 

navrhovány pro drobnější provozy obchodů a služeb. Zajímavá a prestižní byla pozice 

zejména obou krajních bloků F a J, které představovaly vstupní partie do severní části 

centra. V těchto polohách se uvažovalo s umístěním sídla peněžních institucí nebo 

firem, viz. příloha č. 6. 

� Blok K – tento blok byl ve studii umístěn na pozemku, který v té době sloužil 

jako parkoviště a byl ve vlastnictví obchodního domu Prior. Jednalo se o místo na 

druhém nejdůležitějším pěším přístupu do centra ze severu. Jižní hrana bloku K tvořila 

čelo 2. náměstí, jeho poloha byla tedy nejen komerčně zajímavá, ale také prestižní. Blok 

K byl v návrhu dostatečně veliký pro umístění několika investorů, viz. příloha č. 6. 

� Blok L – jednalo se o domovní blok, který uzavíral 2. náměstí z východu. 

Dopravně byl velmi dobře přístupný a jeho rozloha umožňovala situování více investorů 

s vytvořením společného hospodářského dvora, viz. příloha č. 6.  

� Blok M – jednalo se o menší blok, který byl ve studii navržen na pozemku 

stávajícího hotelu Cascade, viz. příloha č. 6. [11] 
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3. 2. Urbanistická studie Ing. arch. Chlouby 

V březnu roku 2004 bylo Ing. arch. Karlu Chloubovi zadáno zpracování 

aktualizace urbanistické studie Ing. arch. Šimečka. Měl být vypracován nový 

urbanistický koncept a také stanoveny nové regulační podmínky, které by zbytečně 

příliš neomezovaly zájem investorů. Ing. arch. Šimeček ve své studii stanovil velmi 

přísné regulativy urbanistického a architektonického řešení staveb, které měly být nyní 

uvolněny a také se měly vytvořit možnosti velkorysejšího dopravního řešení. Dodatečně 

byla do řešeného území zahrnuta křižovatka ul. Moskevská a třídy Budovatelů a dále 

park mezi ulicemi Josefa Skupy, ulice Konstantina Biebla a třídou Budovatelů. 

 

3.2.1. Podmínky pro dostavbu centra  vyplývající z územního plánu města Mostu 

V době zpracování urbanistické studie Ing. arch. Karlem Chloubou, již mělo 

město Most platný územní plán, který stanovil koncepci rozvoje území obce a jeho 

plošné a prostorové uspořádání. Dle tohoto územního plánu byly plochy v prostoru 

centra vedeny jako SM2 - území centrální městské.  

Charakteristika SM2 – centrum je smíšené území městské, které soustřeďuje ve 

zvýšené míře a četnosti vysoce různorodá zařízení, činnosti a děje zejména 

celoměstského, popřípadě regionálního a nadregionálního rozsahu, s pěším parterem 

u veřejných prostranství, s vysokým podílem veřejných ploch a s plochami veřejné 

zeleně. Pro území centrální zóny jsou charakteristické minimálně třípodlažní objekty 

a zařízením veškeré občanské vybavenosti. 

Přípustné jsou zde stavby a zařízení veškeré občanské vybavenosti a služeb kromě 

velkých zdravotních zařízení, převážně ve specializovaných polyfunkčních objektech. 

Přípustné jsou dále kancelářské a správní budovy, obchodní zařízení, veřejné 

stravování, ubytování a zábavní podniky, nerušivé provozy drobné výroby a služeb, 

zařízení kulturní, církevní a školská, čerpací stanice jako součást parkingů nebo garáží, 

byty služební a majitelů zařízení, jiné byty nad podlažím určeným pro vybavenost, 

odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkční vybavenosti, nezbytné plochy 

technické vybavenosti, komunikace pěší, cyklistické a motorové, zeleň liniová a plošná. 

Umístění jednotlivých nových objektů, včetně případných rekonstrukcí a modernizací, 

musí být doloženo podrobnějším urbanistickým a architektonickým řešením, u skupiny 

objektů regulačním plánem. Urbanistické a architektonické řešení bude vždy 

zpracováno autorizovanou osobou. 
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Podmínečně přípustné jsou zde stavby pro regionální a nadregionální komerční 

činnosti, administrativu a veřejnou správu, vysokoškolské a nadstavbové vzdělání 

a vědecká výzkumná pracoviště, nevyžadující enormní dopravní obsluhu a stavby 

specializovaných nebo plnosortimentních domů. Umístění jednotlivých nových objektů, 

včetně případných rekonstrukcí a modernizací, musí být doloženo podrobnějším 

urbanistickým a architektonickým řešením, u skupiny objektů regulačním plánem. 

Urbanistické a architektonické řešení bude vždy zpracováno autorizovanou osobou. [6] 

 

3.2.2. Analýza maloobchodní sítě města Mostu 

Jedním z podkladů, ze kterých  Ing. ach. Karel Chlouba ve své studii vycházel 

byla také Analýza maloobchodní sítě města Mostu (Incoma Research, Dr. Drtina – 

5/01). Dle tohoto dokumentu byla kupní síla v Mostě pod průměrem ČR a neustále 

klesala. Ve srovnání s ostatními městy byla mostecká maloobchodní síť vybavená mírně 

podprůměrně, především v nepotravinářském sortimentu. Do budoucna se 

předpokládalo zvyšování počtu zejména velkoplošných prodejen. 

Výzkum dále prokázal, že v Mostě chybělo obchodní centrum. Lidé často 

nakupovali mimo svá bydliště, byla zde vysoká míra používání automobilů k nákupům 

– 39% (průměr ČR v době zpracování studie byl 29%). Očekával se vývoj 

k velkoplošným konceptům s komplexní nabídkou „pod jednou střechou“, která by 

v sobě spojovala obchodní, společenskou i zábavní funkci. To jest náplň, která odpovídá 

funkci centra města. 

V ostatních městech se takovéto centrum svými prostorovými nároky nevejde 

do historických jader a proto vzniká na periférii, mimo centra měst. V Mostě však byla 

situace zcela jiná – prázdné centrum města (zejména jižní část), což se dalo považovat 

za velkou příležitost Mostu. Ing. arch. Karel Chlouba ve své studii odhadoval nárůst 

prodejních ploch v celém městě o cca 14 000 m2, z toho v centru města o 1 500 m2. Pro 

porovnání dále uvádí, že celková užitná plocha přízemí nových budov v urbanistickém 

návrhu Ing. arch.Šimečka, vhodná pro prodejny činila cca 20 000 m2. Z toho vyplývalo, 

že o prodejní plochy v rozsahu studie z roku 1997 nebude v budoucnu zájem. [6] 

 

3.2.3. Zhodnocení stávající zástavby centra města 

 Ve svém urbanistickém návrhu Ing. arch. Chlouba uvádí, že centrální prostor 

města by měl mít nadstandardní urbanistickou, architektonickou úroveň a příjemné 

prostředí, které by bylo atraktivní nejen pro mostecké obyvatele, ale i pro turisty. To jest 
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prostor, který v Mostě doposavad chyběl a teprve se vytvářel. V příloze č. 8 je barevně 

vyznačena urbanistická hodnota veřejného prostranství v centru města v době 

zpracování Ing. arch. Karlem Chloubou. Termínem urbanistická hodnota byla myšlena 

estetická a kulturní úroveň vytvořeného umělého prostředí a psychické působení 

prostoru, na kterém se podílí nejen architektura staveb, ale i drobné architektonické 

prvky, dlažby, upravenost povrchů a parkové úpravy. Za nejhorší prostory byly 

považovány velké, pusté zpevněné plochy parkovišť, bez jakýchkoliv zpestřujících 

prvků a zeleně. 

Dosavadní zástavba centra byla složena nikoliv z objektů a ulic, jak tomu bylo 

např. v původním městě Most, ale z jednotlivých solitérních budov, které byly 

šachovnicově rozmístěny a vytvářeli se tak prostory spíše typu náměstí. [6] 

 

3.2.4. Návrh řešení jednotlivých bloků 

Vzhledem k nutnosti zahuštění zástavby navrhuje Ing. arch. Chlouba ve své studii 

výstavbu těchto bloků: 

� Bloky A, B – jejich výstavba byla považována za nejdůležitější z celého území 

centra, protože urbanisticky dotvářely nejhorší prostor stávajícího parkoviště. 

Výstavbou těchto bloků mělo dojít k uzavření ústředního prostoru – 1. náměstí. Hlavní 

dominantou náměstí v době zpracování studie bylo divadlo, které bylo svisle členěné. 

Ostatní budovy na náměstí proto byly navrženy kontrastně – zdůrazňováním 

horizontálního členění. Jihozápadní nároží navržené budovy A měla být první viditelná 

architektura centra města při příjezdu od jihu. Proto Ing. arch. Chlouba považoval za 

důležité, aby budoucí stavba tohoto bloku patřičně reprezentovala kvalitní a zajímavou 

architekturou a odpovídající funkční náplní. Tvar nároží budovy A byl ve studii navržen 

s použitím některých prvků, které v centru již existovaly: báň (koule na kulturním domě 

REPRE), vydutý oblouk (jako „U“ nad divadlem či spořitelnou), odstupňování (jako u 

hotelu), aby se dosáhlo tvarové harmonie centra jako celku. Mezi bloky A a B byla 

vytvořena ulice se smíšeným provozem chodců a vozidel, kde je vozovka vedena mezi 

ostrůvky zeleně a odpočívadel s lavičkami a časově omezeným parkováním pro osobní 

auta. Tuto ulici navrhoval ve své studii i Ing. arch. Šimeček. Důvodem bylo zachování 

průhledu od zastávky městské hromadné dopravy na divadlo. Výškové osazení budov 

A a B vycházelo z požadavku, aby obchody a služby, předpokládané v přízemí domů 

byly bezbariérově přístupné z prostranství. Vzhledem ke sklonu terénu 1. náměstí bylo 

nutné zvolit postupné zvyšování podlah přízemí jednotlivých domů této uliční fronty. 
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Přístupná tolerance nadmořských výšek objektů umožňovala navrhnout objekty o výšce 

4 – 5 NP. Zvýšení staveb o 1 podlaží oproti předchozí studii Ing. arch. Šimečka 

a územnímu plánu města Mostu bylo navrženo z důvodu lepšího uzavření prostoru 

náměstí a navázání na výšky okolních objektů. Výška budov A a B se v návrhu 

postupně zvyšuje k jihozápadní křižovatce, kde vrcholí nárožním objektem o výšce 28 – 

30 m, viz. příloha č. 7.  

� Věž  C – byla ve studii umístěna v horní a nejužší části náměstí, vedle 

objemného divadla. Tento věžový objekt, byl navržen jako výšková dominanta jižní 

části centra města, která by zdůrazňovala důležitost 1. náměstí. Aby tvarově 

nekonkuroval objektům, které již byly vybudované bylo doporučeno, aby byl subtilní. 

Ing. arch. Chlouba doporučoval výšku věže 55 až 75 m. S výjimkou budovy SHD 

KOMES tak měla převýšit všechny stavby v centru a okolí. Věž měla náležet k sakrální 

budově navrhované jako blok D, nebo mohla sloužit také jako turistická pozoruhodnost 

se 400 schody k vyhlídce na centrum, viz. příloha č. 7. 

� Blok D - tento blok ve studii uzavíral prostor náměstí mezi divadlem 

a spořitelnou. Měl architektonicky navázat na tvar stávajícího objektu spořitelny. Byl 

navržen o výšce 4 NP a měl být využíván například pro církevní účely nebo jako 

turistický cíl – výstavní, muzejní, restaurační provozy apod., viz. příloha č. 7. 

� Blok E – blok byl koncipován v prostoru mezi radnicí a hotelem Cascade, kde se 

nacházela výsadba jehličnatých stromů. Ing. arch. Šimeček sem ve své studii umístil po 

celé ploše blok, který měl uzavřít prostor náměstí. Aby nemuselo dojít k vykácení všech 

jehličnatých stromů, byl ze strany Ing. arch. Chlouby zvolen kompromis – blok byl 

zúžen na co nejslabší desku o šířce 10 – 17 m, který postačoval k optickému ohraničení 

1. náměstí a severně od něj byla ponechána původní zeleň. Výška budovy byla ve 

vztahu k tvaru stávajícího hotelu Cascade volena stupňovitá, měla tvořit jeho menší 

protějšek, viz. příloha č. 7.  

� Blok F - byl ve studii umístěn mezi spořitelnou a budovou bývalého centra 

volného času. Jednalo se o v té době málo využitý prostor s parkovištěm, který bylo 

z urbanistického hlediska vhodné zastavět. Objekt F byl navržen z důvodu nedostatku 

parkovacích ploch pro patrové garáže, viz. příloha č. 7. 

� Bloky G, H – ve studii uzavíraly, zmenšovaly a tím i zintimňovaly prostor před 

kulturním domem Repre. Z důvodu existence stávajících technických sítí a parkovišť, 

umístěných podél třídy Budovatelů, byla plocha pro zástavbu poměrně úzká – 12 až 15 
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metrů. Mezi bloky G a H byla ponechána ulička v ose nástupu do kulturního domu. 

Minimální uvažovaná výška budov  byla  3 NP, maximální 5 NP, viz. příloha č. 7.  

� Blok I – možnost výstavby tohoto bloku měla být ve studii prověřena. Ing. arch. 

Chlouba uvedl, že tato stavba by byla sice možná, ale urbanisticky není nutná.  

� Bloky J, K – byly navrženy na pozemku obchodního domu Prior. Mezi  stávající 

budovu Prioru a budovu pošty byl ve studii umístěn objekt K o výšce cca 3 až 5 NP. 

Mezi tímto objektem a budovu Prioru byl navržen spojovací objekt J, který měl být 

pouze o výšce 1 NP. Blok K byl plánován z důvodu nedostatku parkovacích ploch pro 

patrové garáže a blok J jako rezerva pro rozšíření obchodního domu. Vzhledem k pěší 

trase z náměstí na lávku vedoucí přes komunikaci v ul. Moskevská měl být objekt 

J řešen formou nákupní pasáže, viz. příloha č. 7. 

� Blok L – byl v době zpracování studie již z poloviny realizován výstavbou 

finančního úřadu. Ve studii byla navržena přístavba, která tvarově (půdorysným 

osazením, výškou) navazovala na stávající objekt, viz. příloha č. 7.  

� Rezervní plochy (bloky M, N, O, P) – tyto bloky byly navrženy v místě, kam 

předchozí studie Ing. arch. Šimečka nezasahovala, tj. podél ulice Jiřího z Poděbrad. 

Plochy byly nazvány jako rezervní a jejich výstavba měla být realizována jako poslední, 

viz. příloha č. 7. Ing. arch. Chlouba se domníval, že jestliže by došlo k realizaci 

ostatních ve studii navržených bloků, už by město Most nemuselo potřebovat tak velký 

nárůst funkce centra. Přesto byl v urbanistickém návrhu určen princip zástavby těchto 

bloků: 

- bloky budov měly být pouze v takové velikosti, aby bylo možno na pozemku umístit 

i potřebný počet parkovišť, 

- parkoviště měla být v maximální míře ozeleněna a prostoupena výsadbou stromů, 

- bylo požadováno dodržovat charakter vytvořených veřejných prostorů – přední 

prostory (západní) jako hlavní pro zákazníky a zadní prostory (východní) jako 

zásobovací, 

- průměrná výška objektů v rezervních plochách byla navržena minimálně 3 NP s tím, 

že maximální výšku budov určí architektonická studií. [6] 

 

3.2.5 Koncepce urbanisticko – dopravní 

Dořešení dopravní koncepce bylo jedním z hlavních důvodů, proč byla 

aktualizace zpracována. Ing. arch. Šimeček se ve své studii parkováním téměř 

nezabýval. Předpokládal, že se bude parkovat v přízemí nově vystavěných budov, což 
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bylo z důvodu vysokých nákladů na výstavbu neefektivní. Ing. arch. Chlouba navrhl 

z důvodu nedostatku parkovacích ploch v centru bloky F a K pro patrové garáže. 

Nedostatek parkovišť v centrech měst je pro zákazníky jedním z hlavních důvodů, 

proč jezdí raději nakupovat do supermarketů a hypermarketů, přestože jsou na periferii 

měst. Dostatečný počet parkovacích ploch je tak velice důležitou podmínkou, má-li 

centrum města obstát v konkurenci s ostatními zařízeními 

Principy dopravy byly v době zpracování aktualizace již dány stávající 

komunikační sítí, kdy po obvodu centra byly sběrné komunikace, které se po okraji 

využívaly jako parkovací pruh. Stávající funkční část centra měla a nadále měla mít 

jádro určené především pro pěší provoz. 

V urbanistické studii rozdělovaly území centra dvě urbanistické osy:  

- severojižní – ul. „Zelená“ 

- východozápadní – ul. Radniční 

Obě osy ulic byly dány dvojicí jednosměrných vozovek rozdělených středním 

travnatým pruhem se stromořadím. Měly tak tvořit jasný koncepční a orientační kříž 

uprostřed centrální části. Charakter komunikací byl navržen obslužný s nižší rychlostí. 

Podél vozovek měly být parkovací pruhy a komunikace pro pěší. 

Toto komunikační řešení bylo navrhováno v ulici Radniční téměř ve všech 

předchozích urbanistických návrzích. Uvažovalo se s napojením komunikace až do 

zeleně protějšího vrchu Šibeník, kde měla komunikace v jakékoliv formě pokračovat. 

Obě urbanistické osy byly studií označeny jako ústřední plochy, proto by sem měla být 

otočena přední průčelí budov.  [6] 

. 

3.2.6. Zeleň 

Návrh nové výsadby zeleně a zpevněných ploch komunikací respektoval 

v maximální možné míře stávající vzrostlou zeleň. Byla navržena nová výsadba stromů, 

a to tak, aby vysoká zeleň dotvářela urbanistické prostory. Současná stromořadí byla 

navržena dosázet, výsadba stromů byla dále navrhována zejména v okolí parkovišť, aby 

tyto prostory zeleň zpříjemnila a rozčlenila. Pěší zóny a plochy se smíšeným provozem 

byly také řešeny pomocí nižší zeleně, o velikosti úměrné dotyčnému prostoru.  

V příloze č. 9 je uvedena fotografie centra města v době zpracování urbanistické 

studie Ing. arch. Chlouby. [6] 
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3.3. Dílčí závěr 

Urbanistické studie Ing. arch. Pavla Šimečka r roku 1997 a Ing. arch. Karla 

Chlouby z roku 2004 považuji za další významné faktory ve vývoji centra města Mostu. 

Urbanistické studie byla zpracovány z důvodu absence stavebních objemů v centru 

města. Měly by být výchozím podkladem pro realizaci nových staveb v centru. Protože 

však nebyly schváleny jako regulační plán, jsou pouze doporučující a ne závazné. 

Ing. arch. Šimeček ve své studii navrhoval vybudování většího počtu poměrně 

malých bloků budov, které by umožňovaly variabilní přidělení objektu jednotlivým 

investorům dle požadované velikosti. Počítal spíše s drobnými investory, obával se, že 

město pro výstavbu velkého investora nezíská. Ve svém návrhu však neuvažoval 

s parkovacími místy, předpokládal, že se bude parkovat v podzemí, což je finančně 

náročné. Podle této studie bylo vybudováno 1. a 2. náměstí v Mostě. Rovněž se podle ní 

vystavěla budova finančního úřadu. Ostatní bloky uvedené ve studii realizovány nebyly. 

Ing. arch. Karel Chlouba, který zpracoval aktualizaci studie z roku 1997, uvažoval 

ve své práci spíše z většími bloky budov, pro silnější investory. Navrhl méně 

zahuštěnou zástavbu v severní části centra a rozšířil jeho hranice. Rovněž dopracoval 

návrh nových parkovacích míst. Ve své studii se zaměřil zejména na výškové členění 

budov, čímž chtěl docílit tvarové rozmanitosti. S ohledem na krátkou dobu od 

zpracování, nebyla podle této studie dosud realizována žádná stavba.  
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4. Současná podoba centra města Mostu 

4.1. 1. náměstí v Mostě 

12. června 1997 položil starosta města Mostu Ing. Jiří Šulc základní kámen 

1. náměstí. Vlastní stavba 1. náměstí v Mostě byla zahájena v roce 1998. Realizací této 

stavby mělo dojít ke zformování území pro další výstavbu podle schváleného návrhu 

regulace jižní části centra města Mostu. Stavba náměstí byla situována do prostoru mezi 

divadlem, budovou městského úřadu, třídou Budovatelů, objektem České spořitelny 

a ulicí J. Průchy. Místo stavby se nacházelo na pozemku mírně svažitém k severu, 

území bylo zatravněno, v okrajové části se souvislým pásem vzrostlé zeleně.  

Při schvalování zadání stavby bylo dohodnuto, že zástavba budoucího 1. náměstí 

v Mostě bude rozdělena do 2. etap. V první etapě se měly realizovat tyto objekty: 

přeložky vodovodů, vodovod, kanalizace, přípojka ke kašně, odstranění zeleně. 

Ve druhé etapě se měly realizovat tyto objekty: komunikace a zpevněné plochy, 

rozvody vysokého napětí, rozvody nízkého napětí, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, 

městský mobiliář, drobná architektura. 

Urbanistické a architektonické řešení stavby vycházelo z urbanistické kompozice 

zpracované architektonickou kanceláří Ing. arch. Pavla Šimečka, která se opírala 

o architektonicky mimořádně hodnotnou stavbu divadla. Geometrie 1. náměstí v centru 

města zdůrazňuje hlavní pěší trasy a vytváří rámec pro budoucí výstavbu jednotlivých 

bloků. Náměstí je koncipováno jako volná plocha, vložená mezi dva významné pěší 

tahy, uzavřená na severu objektem radnice. Má lichoběžníkový tvar, jehož tři strany 

jsou lemovány obslužnou komunikací s pohotovostním parkováním. Stranu podél 

divadla tvoří výrazná pěší trasa, která odděluje graficky a provozně plochu náměstí od 

prostoru před divadlem. 

Z funkčního členění ploch náměstí vycházel návrh kresby a vzorů dlažby, včetně 

předělů jednotlivých materiálů krytu vozovek. Střední plocha náměstí byla realizována 

v kombinované dlažbě. Rastr náměstí tvoří desky ze světlé žuly (pásky šířky 400 mm – 

délka volná), čtvercovou výplň tvoří desky z tmavé žuly (desky rozměru 300 x 300 

mm). Povrchová úprava této dlažby byla provedena v protiskluzové úpravě. Plocha je 

univerzální, pojízdná. Příjezd a přístup je bezbariérový se zapuštěnými obrubníky, které 

oddělují jednotlivé druhy dlažeb. Vozovky a parkoviště jsou provedeny ze žulových 

kostek, chodníky z betonové zámkové dlažby.  
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Prostor před divadlem byl částečně výškově upraven, byly rozebrány některé 

zídky a terasy a následně postaveny nové, které měly zachovávat geometrii původních. 

Rovněž bylo provedeno navázání nových ploch na stávající dlažbu v prostoru před 

Českou spořitelnou a na jihozápadní straně divadla v prostoru nově budované zídky.  

Celý prostor nového náměstí a přilehlých ploch se svažuje sklonem 3% až 5% 

směrem od budovy České spořitelny ke třídě Budovatelů. Tím bylo dáno i odvedení 

vody z celého prostoru, která byla svedena do uličních vpustí a odtud do kanalizace. 

Náměstí bylo vybaveno mobiliářem – dubové lavičky v celkovém počtu 54 kusů, 

odpadkové koše v počtu 18 kusů, kontejnerová zeleň. Na předem určené plochy, které 

vyplynuly z architektonického řešení náměstí, byla umístěna nová výsadba. Při návrhu 

druhů nové výsadby byl brán zřetel na likvidovanou stávající zeleň, hlavně v prostoru 

před divadlem, kterou bylo nutno druhově nahradit a doplnit. [5] 

Rovněž bylo rozhodnuto, že na nově budované 1. náměstí bude přesunuta kašna 

a morový sloup, které stály původně na I. náměstí ve starém Mostě. Kašna pochází 

z roku 1587 a je dílem Vincenta Petroše. Byla zhotovena z oseckého pískovce 

vytěženého v kamenolomu na Salesiánské výšině. Ke kašně byla roku 1729 osazena 

Dietzova pískovcová plastika českého lva vztyčeného na zadních nohách a předními 

tlapami držícího kartuš se znakem města Mostu. Na kašně pracoval tým restaurátorů 

pod vedením Michaela Bílka z Ústí nad Labem. Kašna byla nejprve rozebrána 

na jednotlivé díly, které byly přemístěny na 1. náměstí, kde probíhaly vlastní 

restaurátorské práce. 

Morový sloup pochází z roku 1681 od italského sochaře Petra z Toscany a měl 

připomínat oběti morové epidemie z roku 1680. Z hranolového podstavce osazeného 

na nárožích čtyřmi kamennými plastikami světců, se zvedá vysoký válcový sloup, 

podpíraný čtyřmi stojícími putti u paty a zakončený Korintskou hlavicí doplněnou 

o masky. Sochy světců v téměř životní velikosti představují sv. Šebestiána, sv. Rocha, 

sv. Anežku Římskou a sv. Rosalii Palermskou. Na vrcholu sloupu stojí socha sv. Anny 

Samotřetí s Ježíškem a Pannou Marií v náruči. Umístěním kašny a morového sloupu 

na 1. náměstí město Most navázalo na svou historickou tradici. 

Stavba 1. náměstí v Mostě byla dokončena a zkolaudována v listopadu roku 1998. 

Celkové náklady na stavbu 1. náměstí v Mostě činily cca 30 380 000,- Kč. Fotografie 

nově vybudovaného 1. náměstí v Mostě je uvedena v příloze č. 10. 
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4. 2.  2. náměstí v Mostě 

Stavba 2. náměstí byla zahájena v roce 2005. Prostor pro nově budované náměstí 

se nacházel mezi stávajícími objekty kulturního domu Repre na straně západní, 

komunikací na straně východní, hotelem Cascade z jižní strany a zásobovacím 

koridorem obchodního domu Prior ze strany severní. Uprostřed zájmové plochy se 

nacházela budova finančního úřadu. Řešený prostor byl již funkčně rozdělen na dvě 

části - na část pěší s parkovištěm mezi kulturním domem Repre a finančním úřadem 

a na manipulační plochu mezi finančním úřadem a komunikací. Pěší a parkovací plocha 

byla stavbou náměstí v podstatě zachována, manipulační plocha byla přebudována na 

parkoviště. Pěší část byla provedena z kamenné dlažby s vloženými travnatými 

ostrůvky, komunikace a parkoviště jsou asfaltové. Mezi kulturním domem a finančním 

úřadem vznikla pěší zóna s vlastním 2. náměstím a k tomu přidruženým parkovacím 

stáním v celkovém počtu 24 míst. V okolí objektu finančního úřadu byla vybudována 

další parkovací místa v počtu 22 míst a za finančním úřadem vzniklo ještě dalších 65 

parkovacích míst. Celkový počet parkovacích míst je v současné době 111. Komunikace 

byly navrženy pro pojezd lehkou mechanizací k zabezpečení údržby plochy náměstí 

a tomu byla přizpůsobena únosnost chodníků i průjezdnost cest. Chodníky jsou 

z dlážděného povrchu. Na ploše náměstí je do budoucna uvažováno s konáním různých 

kulturních akcí.Zpevněné plochy byly odvodněny dešťovou kanalizací, částečně 

původní. Kolem plochy 2. náměstí byl osazen dešťový žlab, který byl po cca 20 metrech 

zaústěn do dešťové kanalizace. Plocha parkovišť a obslužných komunikací byla 

odvodněna uličními vpustěmi. 

Veškeré plochy byly řešeny jako bezbariérové, součástí náměstí je alej stromů 

s lavičkami. V prostoru náměstí i parkoviště byly osazeny prvky mobiliáře, které jsou 

napojeny na vnější zdroje. Jedná se o dva energo sloupky, napojené na pitnou vodu, 

kanalizaci a elektrickou energii. Sloupky jsou teleskopické, které se mohou využít 

v době konání různých slavností. Dále zde bylo umístěno pítko, napojené na pitnou 

vodu a kanalizaci. Pítko v jižní části centrálního prostoru bylo provedeno 

v materiálovém provedení hrubě opracovaná žula – PANNA Fragola. Na ploše byly 

rovněž osazeny prvky mobiliáře bez vnějších zdrojů. Jedná se o litinové lavičky, 

umístěné u každého stromu směrem do komorní plochy náměstí, v celkovém počtu 

celkem 20 kusů. Odpadkové koše v počtu pět kusů jsou v provedení s víkem, koš má 

vyjímatelnou vnitřní ocelovou vložku, kterou je možno zabezpečit proti neoprávněné 
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manipulaci. le jsou zde  ocelové koule BOLA, které vymezují prostor 2. náměstí 

ze severní, jižní a západní strany, kde jsou umístěny v návaznosti na rastr dlažby. Koule 

oživují městský prostor a kromě výškového schodu 30 cm oddělují parkovací stání 

a komorní odpočinkovou plochu. Jsou vyrobeny z litiny, v počtu 13 kusů. 

Stromů bylo vysázeno 23 kusů, z toho tři byly osazeny v ploše parkoviště. Stromy 

byly ošetřeny v kořenovém systému, tak aby nedocházelo k narušování nově 

provedených chodníků. Dále došlo k vykácení stávající zeleně (3 ks stromů a 4 ks keřů).  

Na severním konci plochy náměstí byla umístěna socha sv. Prokopa. Jedná se 

o sochu světce s biskupskou mitrou na hlavě, s berlou ve zdvižené pravé paži a levou 

rukou přidržující lem pláště s plastickým dekorem rozvilinového motivu (rostlinný 

ornamentální motiv akantových nebo jiných listů). Socha je kvalitní barokní prací 

neznámého autora z roku 1723. Tato pískovcová socha, pocházející ze zaniklé obce 

Souš má svoji bohatou cestovatelskou minulost. Ze Souše byla přemístěna do 

mosteckého lapidária v areálu muzea, v 70. letech 20. století putovala ke kostelu ve 

Vtelně, už ale bez svého původního podstavce, který se rozpadal, takže byl nahrazen 

monolitickým kvádrem na dvoustupňovém schodišti. Součástí realizace přemístění 

sochy bude i její restaurování. 

Upravované plochy 2. náměstí byly osvětleny, osvětlení jednotlivých ploch bylo 

provedeno svítidly veřejného osvětlení firmy iGuzziny, typ Forum o výšce sloupu 5 m 

a výšce osvětlení 3,5 m. Jelikož byly použity jako kryt zdrojů průhledné koule, je 

dopadající světlo usměrňováno směrem dolů, aby nedocházelo k nadměrnému 

znečišťování světelnou energií. Ostatní plochy byly osvětleny svítidly Siemens, které 

jsou standardně osazovány v Mostě. 

Pěší propojení plochy před objektem finančního úřadu a plochy před objektem 

České pošty bylo provedeno novou ocelovou lávkou, která nahradila stávající 

betonovou. Tato lávka  již nevyhovovala stávajícím právním předpisům – ani co do 

původní šířky, tak do stoupání, které převyšovalo maximální stoupání 8,33 %. [8] 

Stavba 2. náměstí v Mostě byla dokončena a řádně zkolaudována v dubnu 2007. 

Celkové náklady na stavbu byly ve výši 21 058 687,55 Kč. Akce byla financována 

z části z vlastních finančních prostředků – 7 960 009,24 Kč a z části z dotace PHARE 

2003/II, která byla poskytnuta ve výši 13 098 678,31 Kč. Fotografie nově 

vybudovaného 2. náměstí v Mostě je uvedena v příloze č. 10. 
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4.3. 3. náměstí 

3. náměstí v Mostě doposud nebylo zrealizováno. V současné době je zpracována 

dokumentace pro stavební řízení. 

Plocha 3. náměstí byla původně vymezena urbanistickým konceptem Ing. arch. 

Šimečka. Vzhledem k majetkovým poměrům je velice obtížné realizovat tento základní 

koncept, který tvoří 3. náměstí jako čtvercovou plochu, sevřenou budovou obchodního 

domu Prior, budovou kulturního domu Repre a budoucími bloky H a I. Toto řešení 

částečně opouští již urbanistická studie Ing. arch. Chlouby, která vynechává blok 

H a koncipuje prostor jako podélný, nikoli jako čtvercový. V roce 2006 zadalo město 

Most zpracování revize původního záměru. Zpracovatelem projektové dokumentace byl 

Ing. arch. Luboš Polanský.  

Ing. arch. Polanský řeší ve své práci plochu 3. náměstí jako pěší promenádu, která 

je podélnou osou orientována paralelně s třídou Budovatelů a bezprostředně přiléhá 

k budově kulturního domu Repre. Vlastní plocha 3. náměstí je rozdělena na tři základní 

části: 

- přejezd před hlavní vstup do kulturního domu Repre – na nově budovaný 

přejezd navazuje 5 parkovacích stání pro osobní automobily 

- střední – odpočinkovou část 

- prostor pro umístění sochařské plastiky   

Západní část řešeného území – stávající zatravněná plocha je uvažována 

k možné zástavbě. Je navržen objekt o 2 NP v jižní části a uskočený na 1 NP podlaží 

v části severní s možností umístění nárožní dominanty v kraji severní části. 

Východní část – východní hranu náměstí urbanisticky vymezuje objekt 

kulturního domu Repre. Studie při řešení předpokládá výraznou redukci stávajících 

bazénů a vyrovnání nivelity prostoru se stávající pěší promenádou. Dále se uvažuje 

s realizací menších vodních ploch a respektování nástupních míst do interiéru objektu. 

Jižní část – urbanistické vymezení prostoru z jihu lze považovat za definitivní 

a neměnné. Jižní hranu náměstí tvoří obchodní pasáž, která je předsunutá před objekt 

magistrátu. Obchodní pasáž v horní části navazuje na výškovou úroveň vstupních partií 

a atria budovy magistrátu a ve spodním podlaží navazuje přímo na plochu 3. náměstí.  

Severní část – je pásmo, které přiléhá k nástupnímu prostoru obchodního domu 

Prior. Řešení přístavby obchodního domu Prior jižním směrem ukládá jednoznačné 
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dodržení půdorysného vymezení a přiměřené hmotové řešení (minimálně 2. NP) 

v nárožní části s dominantou. 

Střední část – tvoří obdélná plocha s dlážděním, uprostřed s alejí vzrostlých 

stromů a s lampami veřejného osvětlení. Střední část je koncipována jako odpočinkový 

prostor, po stranách je předpokládán pohyb chodců. V jižní části je dlážděním vymezen 

půdorysně kruhový prostor pro umístění sochařské plastiky se sezením a vodním 

prvkem.  

Budoucí 3. náměstí je navrženo jako prostor s minimálními výškovými rozdíly. 

Travnatý pás podél pěší komunikace třídy Budovatelů vyrovnává výškový rozdíl 

chodníku a budoucího prostoru 3. náměstí. 

Tvarové skladebné řešení dlažeb i veškerý mobiliář na navrhované 3. náměstí byl 

volen ve střídmém designu a v řešení, které do značné míry respektuje řešení 2. náměstí. 

Obě náměstí – 2. i 3. bezprostředně přiléhají k budově kulturního domu Repre a po 

předpokládané redukci vodních ploch zmizí i pohledová a provozní bariéra ve formě 

bazénů a oba prostory budou provázány v mnohem větší míře, než je tomu doposud. 

Architektonický návrh předpokládá realizaci 3. náměstí v intencích realizace 

2. náměstí. Vnitřní prostor náměstí – odpočinková zóna je navržena v přírodním 

provedení ze štípaných žulových kostek. Vodící linie rastru, obrys kružnice a její střed 

bude v provedení boršovská žula – žlutá a ostatní řady budou v provedení mrákotínská 

žula – šedá. Okolí místa, které je určeno pro umístění sochařské plastiky je řešeno jako 

střední kružnice a vnější mezikruží. Střední  kružnice je navržena v provedení 

kroužková skladba kamenné mozaiky barvy šedé a mezikruží je provedeno 

v pískovcové barvě kamenné mozaiky, kladené na střih. 

Navrhovaný městský mobiliář: 

Koule BOLA  – litinové koule definují prostor 3. náměstí z obou podélných stran, 

kde jsou umístěny v návaznosti na rastr dlažby. Jsou použity i na straně severní, kde 

vymezují (mimo rastr dlažby) parkovací stání a jako doplněk na jižní straně v okolí 

plastiky. Barva patinovaná tmavá cíněná šeď, průměr 30 cm. 

Lavičky – okolo stromů na vnitřní ploše náměstí je navržena sestava 4 kusů 

laviček. Lavičky tvoří uzavřenou kruhovou sestavu ze čtyř částí kruhu, které jsou 

umístěny na obloukových ocelových nohách v  barevné úpravě patinované cíněné šedé. 

V jižní části jsou lavičky umístěny do obloukového segmentu v rádius dláždění – 

obloukový segment tvoří sezení proti plastice, obrácené směrem k terasám pod budovou 

magistrátu. 
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Odpadkové koše – typ koše na odpadky byl navržen v provedení s víkem, 

kovové části v barvě patinovaná cínová tmavá šeď. Bočnice jsou kamenné ze žuly. Koš 

má vyjímatelnou vnitřní ocelovou vložku, kterou je možno zabezpečit proti 

neoprávněné manipulaci. 

Návrh prostorového řešení je dán uplatněním hmot vzrostlé zeleně a počítá 

s prostorovým uzavřením na západní hraně. Kompozice prostoru je výrazně podélná, 

podélnou osu akcentuje umístění lamp veřejného osvětlení a aleje stromů. [9] 

Přepokládané náklady na stavbu 3. náměstí v Mostě činní cca 13 500 000,- Kč. 

 

4.4.  Centrum Nový Most 

V březnu roku 2007 byla na 1. náměstí v Mostě zahájena stavba objektu, který 

spojuje obytný komplex a velkokapacitní prodejní prostor širokého sortimentu zboží 

doplněný o prostory pro zábavu, který vyhoví nejen potřebám dnešní doby, ale díky své 

flexibilnosti bude jistě provozně dobře využitelný po několik desetiletí. Stavba byla 

nazvána Centrum Nový Most.  

Stavba se skládá ze dvou architektonicky, stavebně i provozně propojených 

objektů, které jsou však majetkoprávně nezávislé. Jedná se o objekt obchodního centra 

a objekt bytového domu. Komunikační osy vnitřních ulic respektují ověřené pěší tahy 

v území a umožňují plynulý průchod objektem. Osa protínající budovy, umožňuje 

průhled napříč celou stavbou navzdory své délce. Celkové řešení respektuje 

urbanistickou orientaci náměstí, včetně návaznosti vnitřní ulice na geometrické osy 

divadla. Centrum Nový Most je umístěno v místě, kde Ing. arch. Pavel Šimeček i Ing. 

arch. Karel Chlouba ve svých studiích navrhovali bloky A a B. Dle názoru Ing. arch. 

Chlouby byla výstavba v tomto místě nejpotřebnější z celého území centra, protože 

urbanisticky dotváří nejhorší prostor stávajícího  parkoviště, uzavírá ústřední prostor – 

1. náměstí.  

Objekt bytového domu má tři bloky a tři vstupy do bytových bloků. Ze vstupní 

haly se obyvatelé dostanou chodbou k jednotlivým domovním vertikálním 

komunikacím. V parteru bytového domu jsou umístěny obchody a restaurace, do nichž 

je možno vstupovat přímo z ulice. Vlastní architektonické pojednání objektu autoři 

předpokládají v omítce, v kombinaci s kovovým obkladem respektive panely. 

Dominantami objektu jsou vstupy do obchodní galerie.  
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Předpokládané dokončení stavby je v květnu roku 2008. Centrum Nový Most by 

mělo být díky důležité centrální poloze a skloubením funkcí významným městotvorným 

prkem. [7] 

 V příloze č.11 je znázorněna plocha podél 1. náměstí před zahájením stavby 

a dále vizualizace Centra Nový Most.  

 

4.5. Dílčí závěr 

Vybudování 1. a 2. náměstí v Mostě bylo rovněž z urbanistického hlediska 

důležitým faktorem ve vývoji centra. Vznikem těchto náměstí došlo alespoň 

k částečnému zformování městského prostoru, na který by měly v budoucnost 

navazovat další stavby, které by dotvořily centrum města. V současné době zde probíhá 

dostavba Centra Nový Most, které urbanisticky dotváří prostor původního parkoviště 

a uzavírá ústřední prostor 1. náměstí. Tato stavba svým půdorysem připomíná bloky. 

A a B z urbanistických studiích Ing. arch. Šimečka a Ing. arch. Chlouby. Protože však 

tyto studie nebyly schváleny jako regulační plán, došlo zde k několika významným 

odchylkám od nich. 
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5. Závěr 

Urbanismus je chápán jako záměrná výtvarná kompozice objemů budov 

a venkovních prostorů, které tyto budovy a stromy vytváří za účelem nejen 

bezkonfliktní funkce a provozu města, ale zároveň příjemně působícího uměle 

vytvářeného prostředí. Vystavět město není zpravidla záležitost několika desítek let, ale 

dlouhodobá a finančně velmi náročná záležitost. Urbanistický celek tak nevzniká 

najednou, ale postupně. Je proto velmi důležité navazovat na již vzniklé hodnoty 

a zbytečně je neničit rádoby převratnými myšlenkami. [6] 

Ve starém městě Most, které muselo ustoupit těžbě uhlí, bylo několik náměstí, 

každé z nich bylo jiného tvaru i původu. Historické jádro Mostu bylo přehledné, 

nezaměnitelné a jedinečné svým vlastním, historicky formulovaným půdorysem, jímž 

prostupovala jeho časová dimenze. Každé z těchto náměstí bylo vytyčeno frontami 

domovních bloků a úprava povrchů se postupně vyvíjela ve vazbě na logické potřeby 

využití prostoru. Umístění zeleně a akcentů bylo dáno povahou uliční fronty.  

V centru nově budovaného města Mostu byla situace opačná. Náměstí byla 

v předstihu zformována podle schváleného návrhu regulace a úprava ploch byla 

především iniciačním krokem města. Je spíše náhoda, že 1. náměstí v Mostě téměř 

přejalo tvar a rozlohu nejstaršího náměstí v původním městě. 

Cílem mé bakalářské práce bylo zdokumentovat z urbanistického hlediska 

faktory, které ovlivnily vývoj a současnou podobu centra města mostu. 

Z mého pohledu považuji za nejdůležitější následující faktory, které ovlivnily 

vývoj centra v původním městě Most. V úplném počátku to byl vliv krále Václava I, 

který tím, že ve 13. století docenil význam Mostu jak v ekonomickém, tak strategickém 

ohledu, umožnil jeho dynamický rozvoj, který si vynutil změnu urbanistické koncepce. 

V té době vzniklo I. a II. náměstí, později i III. náměstí. V roce 1515 byl důležitým 

faktorem požár, díky kterému shořela převážná část města. Tento rok znamenal pro 

Most mezní hranici určující další směr výstavby města. Díky požáru bylo budováno 

město nové, tentokrát ve slohu pozdní gotiky. V té době byl rovněž postaven pozdně 

gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie, který se stal dominantou města. 

Třicetiletá válka se negativním způsobem podepsala na vzhledu a rozvoji města. 

Ve 2. polovině 17. století sice došlo k zahlazení největších škod způsobených válkou, 

přesto se několik desítek domů obnovit nepodařilo. V důsledku války byl v roce 1651 

zbořen hrad Landeswarte. Zkouškou pro město byla rovněž epidemie moru v roce 1680, 
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po které žilo ve městě pouze 1 164 obyvatel. Na památku obětem moru byl zhotoven 

morový sloup, který je v současné době umístěn na 1. náměstí v Mostě. Dalším 

negativním faktorem, který ovlivnil vývoj města byl požár v roce 1820, při kterém 

shořelo 214 domů, mezi kterými byla řada městských a církevních budov. Byly 

budovány nové měšťanské domy, které byly vyšší a měly honosnější vzhled. 

Nejvýznamnějším faktorem v historii města však byla těžba uhlí. Od ní se v 70. 

letech 19. století začalo odvíjelo nové postavení Mostu. Byla zde vybudována železnice, 

která se stala základní páteří podkrušnohorské železniční sítě. Most se tak stal 

střediskem uhelné těžby celého revíru. Bylo nutné budovat nové byty, školy, veřejné 

budovy. V té době začalo měnit podobu i historické jádro města, kde se na úkor 

cenných staveb prosazovala výstavba nových budov. První negativní následky těžby 

uhlí se projevily v roce 1895, kdy se do šachty provalilo ložisko tekutých písků, na 

němž byla postavena přednádražní čtvrť. Díky tomu byla poškozena významná část 

města a budov. Po 2. světové válce došlo k intenzivnímu rozvoji důlní a průmyslové 

činnosti, což vyvolalo další rozvoj města. Nová výstavba probíhala již v místech, kam 

v budoucnu neměla zasahovat těžba uhlí.  

Dalším významným faktorem z urbanistického hlediska je období let 1957 – 

1958, kdy se v Mostě přešlo na velkorozměrové panelové systémy bytů, které začaly 

určovat charakter staveb v Mostě. 

Nejdůležitějším rokem v historii města mostu byl jednoznačně rok 1964, kdy 

vláda učinila definitivní rozhodnutí o likvidaci starého Mostu. Toto rozhodnutí vyvolalo 

nutnost rozsáhlé výstavby bytů i ostatní městské a regionální vybavenosti.    

Urbanistické studie Ing. arch. Pavla Šimečka r roku 1997 a Ing. arch. Karla 

Chlouby z roku 2004 považuji za další významné faktory ve vývoji centra města Mostu. 

Urbanistické studie byla zpracovány z důvodu absence stavebních objemů v centru 

města. Měly by být výchozím podkladem pro realizaci nových staveb v centru. Protože 

však nikdy nebyly schváleny jako regulační plán, jsou pouze doporučující a ne závazné. 

Ing. arch. Šimeček ve své studii navrhoval vybudování většího počtu poměrně 

malých bloků budov, které by umožňovaly variabilní přidělení objektu jednotlivým 

investorům dle požadované velikosti. Počítal spíše s drobnými investory, obával se, že 

město pro výstavbu velkého investora nezíská. Ve svém návrhu však neuvažoval 

s parkovacími místy, předpokládal, že se bude parkovat v podzemí, což je finančně 

náročné. Podle této studie bylo vybudováno 1. a 2. náměstí v Mostě. Rovněž se podle ní 

vystavěla budova finančního úřadu. Ostatní bloky uvedené ve studii realizovány nebyly. 
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Ing. arch. Karel Chlouba, který zpracoval aktualizaci studie z roku 1997, uvažoval 

ve své práci spíše z většími bloky budov, pro silnější investory. Navrhl méně 

zahuštěnou zástavbu v severní části centra a rozšířil jeho hranice. Rovněž dopracoval 

návrh nových parkovacích míst. Ve své studii se zaměřil zejména na výškové členění 

budov, čímž chtěl docílit tvarové rozmanitosti. S ohledem na krátkou dobu od 

zpracování, nebyla podle této studie dosud realizována žádná stavba.  

Vybudování 1. a 2. náměstí v Mostě bylo rovněž z urbanistického hlediska 

důležitým faktorem ve vývoji centra. Vznikem těchto náměstí došlo alespoň 

k částečnému zformování městského prostoru, na který by měly v budoucnost 

navazovat další stavby, které by dotvořily centrum města. V současné době zde probíhá 

dostavba Centra Nový Most, které urbanisticky dotváří prostor původního parkoviště 

a uzavírá ústřední prostor 1. náměstí. Tato stavba svým půdorysem připomíná bloky 

A a B z urbanistických studiích Ing. arch. Šimečka a Ing. arch. Chlouby. Protože však 

tyto studie nebyly schváleny jako regulační plán, došlo zde k několika významným 

odchylkám od nich.  

Téma historického vývoje města Mostu, jeho likvidace a postupného budování je 

velice obsáhlé a mnohonásobně překračuje rozsah mé bakalářské práce.  
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