
ULICE ZAHRADNÍ - OKRUŽNÍ ULICE ŠTĚPNICKÁ - HLAVNÍ OSA ŠTĚPNICE
Ulice Jana Evangelisty Purkyně je nejdůležitější automobilovou 
spojkou Štěpnice s centrem města. V přímém směru na ní navazuje 
ulice Zahradní. Obkroužení kolem sídliště dokončí navazující 
Štěpnická. Tato soustava ulic umožňuje obyvatelům  a návštěvníkům 
pohodně se dostat do svých domovů 

Ulice Štěpnická je nejvýznamnější komunikační osou celé čtvrti. 
Spojuje Štěpnici s vlakovým nádražím a centrem města. Je důležité, 
aby byl kladen velký důraz na bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Osa 
je tvořena ulicemi Husova a Štěpnická, která plyně pokračuje do 
krajinné cesty směřem na Kunovice. 
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NÁMĚSTÍ ŠTĚPNICE
Nově navržené polyfunkční domy s aktivním parterem pomáhají dotvořit plochu náměstí. Vzniká městský 

prostor, který je pomyslnou bránou do sídliště Mojmír, a je veřejným prostrastnstvím městského charakteru, 
které Štepnicím chybělo.

Předprostor komunitního centra - pracovně nazývané Zelené náměstí, je travnatou plochou, s betonovou obrubou k vymezení ploch a  
funkčnímu využití. Hrací plocha komunitního centra, udržovaný trávník pro hru i odpočinek, vsakovací plocha - náměstí, po kterém se 
rádi projdete bosi.

ČTVRŤ
Štěpnice spojují s historickým centrem města dvě důležité dopravní tepny. Ulice Jana 
Evangelisty Purkyně, která tvoří důležité automobilové a autobusové spojení čtvrti s 
okolím a ulici Husovu a Štěpnickou, které jsou významným pěším a cyklistickým spoje-

ním s centrem města.

Ulice Husova a Štěpnická jsou hlavní osou celé čtvrti. Je to nejpřímější, nejrychlejší a 
nejpohodlnější cesta na vlak a do centra. Propojuje nejen Štěpnici s jádrem města, ale 
i charakterově rozdílné zástavby, „zahradní“ sídliště Mojmír I. a modernistický Mojmír 
II., zároveň se proměňuje do významné krajinné cesty ven z města. Navrhujeme 
tedy co nejvíce podpořit roli osy v urbanismu čtvrti. Ulice je doplněna o stromořadí a 
její profil je upraven tak, aby byl pohyb cyklistů a chodců co možná nejpohodlnější a 
nejbezpečnější.

Pojem náměstí je definován jako volné prostranství ve městě ohraničené domy, do 
něhož ústí ulice. Na křížení ulice Husovy (Štěpnické) s ulicí Jana Evangelisty Purkyně 
(Zahradní) se zároveň střetávají tři různé struktury zástavby, starší sídliště Mojmír I., 
sídliště Mojmír II. a moderní bytová výstavba těsně navazující na areál nemocnice. 
Spolu s výhodnou polohou ve středu čtvrti se tak toto místo může stát přirozeným cen-

trem čtvrti. Takto započatou kompozici navrhujeme doplnit o nové polyfunkční domy, 
které prostor dotvoří. 

Ulice Jana Evangelisty Purkyně je nejdůležitější automobilo-

vou spojkou Štěpnice s centrem města. V přímém směru na ní 
navazuje ulice Zahradní. Obkroužení kolem sídliště dokončí 
navazující Štěpnická. Tato soustava ulic umožňuje obyvatelům  
a návštěvníkům pohodně se dostat do svých domovů .   

Ulice Štěpnická je nejvýznamnější komunikační osou celé 
čtvrti. Spojuje Štěpnici s vlakovým nádražím a centrem města. 
Je důležité, aby byl kladen velký důraz na bezpečný pohyb 
chodců a cyklistů. Osa je tvořena ulicemi Husova a Štěpnická, 
která plyně pokračuje do krajinné cesty směřem na Kunovice. 

MĚSTO
Uherské Hradiště je malebné moravské město s bohatou historií, která sahá do nejstar-
ších období českých dějin. Díky své strategické poloze bylo město staletí vystavováno 
nájezdům. Na obranu zbudované opevnění znemožňovalo rozrůstání města až do 19. 
století. 

Čtvrť Štěpnice byla zastavována jako jedna z posledních. V 70. letech začala výstavba 
sídliště Mojmír II., které mělo navázat na starší sídliště Mojmír I. Spolu měla vytvořit 
samostatný městský obvod, který od historického centra města oddělovala železnice. 
Sídliště Mojmír II. se řadí mezi zdařilé příklady urbanistických projektů, které citlivě na-

vazují na stávající strukturu a okolní krajinu. Předkládaný návrh se snaží čtvrť dotvořit 
tak, aby nenarušil její stávající charakter a pomohl naplnit myšlenku, který stála 
u přerodu Štěpnic v město. 

Současné Štěpnice jsou díky převážně monofunkční náplni a poloze za tratí odsou-

zeny plnit úlohu periferie města. S výjimkou hradišťské nemocnice, jejíž areál zabírá 
velkou část čtvrti, musí lidé za většinu městské vybavenosti do centra. Vlivem výrazné-

ho rezidenčního a sídlištního charakteru Štěpnic zde nenajdete téměř žádné městské 
prostory. Každá svébytná městská čtvrť potřebuje svoje lokální centrum, které jí dodá 
identitu a specifičnost. 

MÍSTO
Pro kladné vnímání prostorů je důležitá přehlednost a čitelnost veřejných prostranství, 
které člověka navádějí a umožňují mu se zorientovat i v prostoru, který nezná. Velkým 
problémem dnešních sídlišť je absence míst, které poznáme. Představa otevřených a 
až příliš velkorysých prostor se neosvědčila. Veřejné prostory na sídlištích dnes bojují 
s nedostatkem intimity, jedinečnosti a pestrosti. K tomu, aby nedocházelo k fádnímu a 
stále se opakujícímu charakteru míst, ve kterých se člověk špatně vyzná a cítí, je nutné 
najít v sídlištní velkorysosti systém a řád. Tím rozumíme hledání prostorových vazeb a 
vztahů hmotové struktury zástavby ke komunikacím a veřejným prostranstvím.

Na křížení ulic Jana Evangelisty Purkyně a Štěpnické navrhujeme náměstí. Člověk 
sem dojede autobusem, na kole nebo dojde pěšky od nádraží či centra. Bude tu projíž-

dět, když pojede domů, do školy, nemocnice nebo za odpočinkem. Navrhujeme prostor 
pomocí nově navržených domů jasněji definovat. Náměstí se od ostatních prostor na 
Štěpnicích bude lišit hlavně převážně městských charakterem. Je vydlážděné a prosto-

rově jasně vymezené. 
Průchodem v navrženém bytovém domě se člověk vynoří v charakterově odlišném pro-

storu. Nový dům, stávající komunitní centrum a nový bytový dům na místě bývalé škol-
ky vytváří příjemný a komornější parkový prostor. Vznikne tak vlastně takový veřejný 
vnitroblok, ve kterém se budou lidé cítit bezpečně a příjemně. Volná travnatá plocha se 
může během minuty stát dějištěm napínavých fotbalových utkání, zábavných dětských 
her, přátelských společenských akcí i příjemným místem, kde si člověk roztáhne deku 
a bude si číst.
Cesta z náměstí, přes městskou vnitroblokovou louku navazuje na zelenou osu Mojmí-
ra II., která na sebe v centrální části váže obytné bloky, školku, školu a další občanské 
vybavenosti. Osa protínající celé sídliště je zároveň bezpečnou a atraktivní cestou k 
domovu, do školy nebo k řece. Navrhujeme ji nadělit segmenty s několika příjemnými 
zastaveními. Ambicí zelené osy je stát se takovým veřejným obývacím pokojem sídliště 
Mojmír II., kterým člověk nebude chtít jen rychle projít, ale které bude vybízet se na 
chvíli zastavit a pobýt v něm. 

Zelená osa propojující v centrální části sídliště všechny domy, směřující atraktivní cestou k řece, základní škole a dál. Plocha dělená 
segmenty na několik příjemných zastavení, ať už posezení ve stínu stromů, petanquové hřiště, kde se pozdravím se sousedy, dětské 
hřiště u školky, retenční systém vsakovacích pásů vedoucích třeba do komunitního sadu v jižní části sídliště. Příjemná cesta, která 
nabídne parádní pocit z kvalitního veřejného prostoru.

Zahradní ulicí můžete procházet kolem zrekonstruované budovy nového 
Komunitního centra - z této strany domu je v aktivním parteru možnost 

pronájmu obchůdku, malé provozovny, ateliéru apod. 

ZELENÉ NÁMĚSTÍ

ULICE ZAHRADNÍ ZELENÁ OSA SÍDLIŠTĚ

PRORŮSTAJÍCÍ DLAŽBA JAKO HRA-
NA BIOTICKÉHO A ABIOTICKÉHO 

POVRCHU

JEDNOTNÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA MÍSTA 

MOBILNÍ POSEZENÍ VE STÍNU HÁJKU

VENKOVNÍ POSEZENÍ KAVÁRNY/ RESTAURACE NA HLAVNÍM 
NÁMĚSTÍ ŠTĚPNICE

KVALITA DETAILŮ NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

JEMNÝ STÍN STROMŮ V HUSTÉM 
SPONU

NÁMĚSTÍČKO LOKÁLNÍHO 
CHARAKTERU

ULICE ZAHRADNÍ - OKRUŽNÍ

HERNÍ PRVKY V SEGMENTECH

ULICE ŠTĚPNICKÁ - HLAVNÍ OSA ŠTĚPNICE

HERNÍ PRVKY V SEGMENTECH

SYSTÉM VSAKOVACÍCH PÁSŮ - 
NAVÁZANÝCH NA VSAKOVACÍ 

PRŮLEHY V OKOLÍ APOD.

URBANISTICKÝ DETAIL - ŠTĚPNICKÉ NÁMĚSTÍ KRAJINÁŘSKÝ DETAIL - ZELENÁ OSA

NÁVRH - SITUACE  1:500

SCHÉMA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

ŘEZY   1:1000
ULIČNÍ PROFILY 1:400

AXONOMETRIE

PERSPEKTIVY

polyfunkční dům s aktivním 
parterem

polyfunkční 
dům s 

aktivním 
parterem

uli
ce

 Š
tě

pn
ick

á

Zelené náměstí

nový bytový 
dům 

se zahrádkami 
v parteru

retenční pás

Komunitní centrum Štěpnice

ulice Zahradní

parkování - 64 míst

parkování - 80 míst

parkování - 42 míst

průchod domem

vodní prvek

stinný hájek 

nový bytový dům s aktivním 
parterem

nový bytový dům

MĚSTO ČTVRŤ MÍSTO

Uherské Hradiště je malebné moravské město s bohatou historií, která sahá do nejstarších období 
českých dějin. Díky své strategické poloze bylo město staletí vystatováno nájezdům a bojům s nepříteli 
českého státu. Zbudované opevnění znemožňovalo rozrůstání městání až do 19. století. 

Čtvrť Štěpnice byla zastavována jako jedna z posledních. V 70.  letech začala výstavba sídliště Mojmír II., 
které mělo navázat na starší sídliště Mojmír I. Spolu měly vytvořit samostatný městský obvod, který od 
historického centra města oddělovala železnice. Sídliště Mojmír II. se řadí mezi zdařilé příklady 
urbanisckých projektů, které citlivě navazují na stávající strukturu a okolní krajinu. Předkládaný návrh se 
snaží čtvrť dotvořit tak, aby nenarušil její stávající charakter a pomohl naplnit myšlenku, který stála u 
přerodu Štěpnic v město. 

Současné Štěpnice je díky převážně monofunkční náplni a poloze za tratí odsouzena plnit úlohu periferie 
města. S výjimkou hradišťské nemocnice, jejíž areál zabírá velkou část Štepnice, musí lidé za většinou 
městské vybavenosti do centra. Vlivem výrazného rezidenčního a sídlištního charakteru čtvrti se zde 
nanacházejí téměř žádné městské prostory. Štěpnicím chybí centrum, díky kterému by se staly 
svébytnou městskou částí.

Štěpnice spojují s historickým centrem města dvě důležité dopravní tepny. Ulice Jana Evangelisty 
Purkyně, které tvoří důležité automobilové a autobusové spojení čtvrti s okolím a ulici Husovu a 
Štěpnickou, které jsou významným pěším a cyklistickým spojením s centrem města.

Ulice Husova a Štepnická jsou hlavní osou celé Štěpnice. Je to nejpřímější, nejrychlejší a nejpohodlnější 
cesta na vlak a do centra. Propojuje nejen Štěpnici s jádrem města, ale i charakterově rozdílné zástavby, 
„zahradní“ sídliště Mojmír I. a modernistický Mojmír II. a zároveň se proměňuje do významné krajinné 
cesty ven z města. Navrhujeme co nejvíce podpořit roli osy v urbanismu čtrti. Ulice je doplněna o 
stromořadí a její profil je upraven tak, aby byl pohyb cyklistů a chodců co možná nejpohodlnější a 
nejbezpečnější.

Na křžení ulice Husovy (Štěpnické) s ulicí Jana Evangelisty Purkyně (Zahradní) se zároveň střetávají tři 
různé struktury zástavby, starší sidliště Mojmír I., sídliště Mojmír II. a moderní bytová výstavba těsně 
navazující na areál nemocnice. Spolu s výhodnou polohou ve středu čtvrti se tak toto místo může stát 
přirozeným centrem čtvrti.

Sídliště dnes bojují s nedostaktem intimity, jedinečnosti a pestrosti veřejných prostranství. K tomu aby 
nedocházelo k fádnímu a stále se opakujícímu charakteru míst, ve kterých se člověk špatně vyzná a cítí, 
je nutné najít v sídlišťní velkorysosti řád a systém. Pro příjemný pocit z místa je potřeba ...........

Různá charakter veřejných prostranství: pevné náměstí s aktivním parterem.  Trochu schovaná, a tak i 
intimnější volná travnatá plocha, která se může během minuty stát dějištěm napínavých fotbalových 
utkání, zábavných dětských her, přátelských společnských akcí i příjemným místem, kde si člověk 
roztáhne deku a bude si číst. 
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