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Michal Hlaváček, Zdeněk Holek

V  rámci celkové přestavby Staroměstského 

náměstí v  Mladé Boleslavi byl vyprojektován 

podzemní parkovací dům, jehož součástí je 

vstupní kopule sloužící nejen jako přístupová 

cesta do parkovacích prostor, ale současně jako 

přístup do objevených historických sklepů a pro-

stor pro krátkodobé expozice a drobné perfor-

mance. ❚ Within a complete reconstruction 

of the Old Town Square in Mladá Boleslav an 

underground parking house was designed. Its 

dome entrance functions not only as an access 

route into the parking space, but also as an 

entrance into the discovered historic cellars and 

into a space for short-term exposition and small 

performances.

V roce 2007 se vedení radnice v Mla-

dé Boleslavi definitivně rozhodlo udě-

lat něco se skomírajícím historickým 

centrem města; se Staroměstským ná-

městím. Život z  něj v  posledních le-

tech postupně odcházel a přesouval se 

do ambicióznějších a atraktivnějších lo-

kalit. Nejvýrazněji se to projevilo po in-

vazi nákupních řetězců do  Mladé Bo-

leslavi a  jejího okolí. Z  objektů obklo-

pujících náměstí odešla většina zave-

dených obchodů a služeb a zbyly zde 

v podstatě pouze některé orgány stát-

ní nebo městské zprávy. To vše se po-

depsalo i na sociálním složení obyvatel-

stva a technickém stavu objektů.

Co se týká vlastní plochy náměstí, zů-

stala zde především oboustranně prů-

jezdná komunikace směřující na Prahu 

(tzv. Staropražská). Z náměstí se zcela 

vytratil volný prostor pro pěší, protože 

veškeré možné plochy mimo nutných 

chodníků byly využity jako parkoviště. 

Normální městský ruch, charakteris-

tický pro dobře organizovaná městská 

centra, zcela vymizel.

Cílů vyvolané regenerace bylo pro-

to hned několik. Bylo nutné především 

v  podstatě oprostit prostor náměs-

tí od  dopravy a  navrátit mu charak-

ter klidné pěší zóny. Uvolněnou plochu 

pak koncipovat tak, aby svým charak-

terem trvale a opakovaně lákala k ná-

vštěvám zájemce nejen z Boleslavi, ale 

i  z  širšího okolí a  tím opět sekundár-

ně ovlivnila rozvoj obchodu a  služeb 

v prostoru náměstí. Výsledné architek-

tonické a  funkční řešení proto vsadilo 

především na  malé a  mladé návštěv-

níky s předpokladem, že zvláště ti nej-

menší s sebou přivlečou i rodiče.

Po dvou letech provozu regenerova-

ného náměstí lze pravděpodobně kon-

statovat, že se záměr vydařil. Zákla-

dem řešení je velká volná pěší plocha, 

kterou lze využívat k  veřejným a  kul-

turním akcím jako jsou různé perfor-

mance, trhy, historické jarmarky apod. 

V  době, kdy tyto akce neprobíhají, je 

téměř celá plocha pojata jako atraktivní 

velkoplošná fontána řízená počítačem, 

která nabízí variace vodních a  světel-

ných efektů, lákající zvláště malé návš-

těvníky k  veselým radovánkám mezi 

vodními tryskami. Tento základní kon-

cept je doplněn čtyřicetimetrovým ko-

rytem s  řadou vodních hrátek a  vzru-

šujících interaktivních prvků. Celek je 

ozvláštněn originálními inovativními ko-

munikačními skulpturami i  běžně do-

stupnými zařízeními, která jsou urče-

na k pobavení a hře návštěvníků všech 

věkových kategorií. 

Zpracovatelský tým projektantů a zá-

stupců města si byl ale vědom, že žád-

ná atrakce umístitelná na náměstí ne-

ní sama o  sobě schopna přilákat do-

statek návštěvníků, pokud nebude spl-

něna jedna zcela zásadní podmínka 

– dostatečně velké parkoviště. To by-

lo ale v  rozporu s  původní premisou 

zbavit náměstí dopravy. Po  dlouhých 

váháních bylo nakonec rozhodnuto 

řešit problém podzemním parkoviš-

těm s kapacitou cca sto vozů. Pro je-

ho umístění byl vybrán pozemek v se-

verovýchodním konci náměstí pokry-

tý neorganizovaným náletovým parčí-

kem na místě původního objektu hejt-

manství, vybombardovaného na konci 

II. světové války.

Objekt garáží byl navržen jako dvoj-

podlažní železobetonový s  posunutím 

o  půl patra mezi východní a  západ-

ní částí, a se střední „spirálovitou“ ko-

munikační rampou, což bylo řešení vy-

užívající svažitého terénu náměstí. Aby 

bylo vyhověno územnímu plánu, stře-

cha byla navržena jako ozeleněná. Prv-

ní návrh byl zcela utilitární. Nad úroveň 
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nově navrženého parčíku měly vystu-

povat pouze nezbytné objekty vstup-

ního schodiště a výtahu spolu s nutný-

mi prvky vzduchotechniky a přístupo-

vé rampy pro automobily.

Po  zahájení realizace se ale narazi-

lo na  důmyslnou, dávno zapomenu-

tou spleť středověkých sklepních pro-

stor vytesaných do skály hluboko pod 

náměstím. Po  konzultacích s  NPÚ se 

radnice rozhodla sklepy zpřístupnit ve-

řejnosti a využít je jako další atrakci lá-

kající k  návštěvě a  zároveň nabízející 

interaktivní zábavu a  vzdělávací pod-

něty především pro mládež. Z  toho-

to důvodu byl původní, čistě funkč-

ní, projekt parkovacího domu upraven 

a poněkud zmenšen, aby nezasahoval 

do stávajících sklepů.

Oproti prvotnímu řešení, kdy byla 

snaha všechny viditelné prvky parkin-

gu spíše maskovat, zde naopak vznik-

la potřeba navrhnout takový vstupní 

prostor, který by nejen zajistil přístup 

do všech částí objektu, ale zároveň byl 

dostatečně reprezentativním prostře-

dím umožňujícím pořádání menších 

kulturních a  společenských akcí, pří-

padně výstav. Jednou ze vstupních vi-

zí bylo i  zřízení malého městského in-

formačního centra s  možností prode-

je informačních materiálů a  suvenýrů. 

Tyto požadavky ale směřovaly k tomu, 

aby byl nový vstup architektonicky vý-

razný a upoutával návštěvníky na první 

pohled. To byl ovšem problém, protože 

z hlediska územního plánu a požadav-

ků NPÚ zde měla být nenápadná par-

ková kompozice s  drobnou architek-

turou spíše mobiliářového charakteru.

K  výslednému řešení nakonec při-

spěla svažitost terénu náměstí v  zá-

padovýchodním směru, tj. od  vstup-

ní komunikace do  náměstí mezi fa-

rou a kostelem dolů na úroveň vstupu 

do  Železné ulice, přičemž rozdíl mezi 

oběma úrovněmi je kolem třech metrů. 

Dalším určujícím prvkem je i  výškový 

rozdíl mezi úrovní ulice před restaurací 

„Kovadlina“ a  tehdy již nezměnitelnou 

horní úrovní stropu podzemního par-

kingu, což jsou téměř dva metry. Před 

restaurací „Kovadlina“ byl nakonec vy-

tvořen malý otevřený amfiteátr zapuš-

těný přibližně dva metry pod úroveň 

ulice. Do  amfiteátru se tak sestupuje 

z úrovně parčíku, náměstí a ulice dvě-

ma schodišti nebo vozíčkářskou ram-

pou. Další možností sestupu jsou i se-

dákové stupně projektované jako malé 

stupňovité hlediště pro pořádání drob-

ných venkovních akcí všeho druhu. Ze 

spodní úrovně amfiteátru je pak jediný 

vchod do  vstupního prostoru sklepů 

i parkoviště. Vtip řešení spočívá v tom, 

že přestože vstupní hala je ve  vrcho-

lu kolem pěti metrů vysoká, nad obec-

ný terén náměstí vystupuje jen zhruba 

metr. To splnilo požadavek NPÚ ne-

projevovat se v prostoru náměstí příliš 

razantně. Současně je ale objekt nato-

lik dominantní, že při blízkém kontak-

tu jednoznačně upoutává pozornost 

a navádí kolemjdoucí ke vstupu.

Tvar vstupní haly musel splňovat 

mnoho rozdílných, především funkč-

ních, požadavků. Jedním z  nich by-

lo, v té chvíli již neovlivnitelné, nepravi-

delné rozmístění vstupů do všech čás-

tí podzemí. Dalším problémem bylo, 

že pokud by byla ve vstupu dodržena, 

rovněž neovlivnitelná, výšková úroveň 

jejího stropu, působila by vstupní ha-

la příliš „stlačeně“ a stísněně. Nakonec 

byl za hlavní objemový a architektonic-

ký prvek vstupu zvolen rotační ovaloid 

v kombinaci se zmíněnými, již navrže-

nými, plochými stropy. Původní před-

stava byla, že by tvar ovaloidu byl zce-

la prosklený. Tato forma se však zdá-

la nejen příliš agresivní, ale také ener-

geticky náročná a vzhledem k očeká-

vaným vysokým výdajům na  chlazení 

a vlastní konstrukci příliš nákladná. Za-

Obr. 1 Pohled do jihozápadního kouta 

náměstí, v popředí vodní kaskády symbolizující 

Jizeru, v pozadí malý pahorek s parčíkem 

kryjícím podzemní garáže ❚ Fig. 1 View to 

the southwest corner of the square, in front 

water cascades symbolizing the Jizera River, 

in the background a little hill with a small park 

covering the underground garages 

Obr. 2 Půdorys podzemních garáží ❚ 

Fig. 2 Layout of the underground garages

Obr. 3 Řezy, a) podélný, b) příčný 

❚ Fig. 3 a) Longitudinal section, 

b) cross-section
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sklení bylo tedy nakonec omezeno zhruba na třetinu povr-

chu ovaloidu. Zbytek kopule je z přiznaného hrubého žele-

zobetonu. Jeho struktura je zdůrazněna otisky stovek drob-

ných prkének, která byla kladena vzhledem k vrcholu kopu-

le symetricky a  vrstevnicově na  kruhové dřevěné ramená-

ty bednění. Finálním povrchem nad nezbytnými izolačními 

vrstvami je extenzivní zeleň fixovaná do substrátu na plas-

tovém roštu. Funkčnost zeleně je zajišťována automatickým 

zavlažovacím systémem.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Založení a nosná konstrukce garáží

Podloží v místě náměstí má následující skladbu: od 0 až 2 m 

se nachází štěrkovitý jíl a navážky, ve 2 až 5 m slín rozlože-

ný, postupně tvrdnoucí a mezi 5 až 7 m pískovec přechá-

zející od zvětralého po tvrdý; hladina podzemní vody neby-

la zasažena.

Rozsáhlá stavební jáma byla zajištěna 217 vrtanými pilota-

mi Ø 620 mm a délky cca 10 m v 50mm odstupech. Na pi-

loty byl použit beton C30/35XA1. Výztuž je z  armokošů 

Ø 400 mm (16 Ø R14). Stabilita pilot byla zajištěna pomocí 

tyčových kotev CKT20 v délce 4,5 až 8 m.

Založení stavby je navrženo na hřibové základové desce. 

Základová deska je navržena jako vodostavební konstrukce 

bez dalších izolací. Deska z betonu C30/37 XC2 XF4 S3 má 

tloušťku 300 mm s hřibovými náběhy pod sloupy tloušťky 

400 mm. Deska je chemicky kotvena do velkoprůměrových 

pilot do smykové drážky.

Nosná konstrukce podzemního parkingu je železobetono-
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vý monolitický skelet. Sloupy skeletu jsou uspořádány v mo-

dulu max. 7,5 × 7,5 m. 

Stropní desky nad 2. PP a 1.  PP mají konstantní tloušťku 

240 mm. Zesíleny jsou komunikační rampy. V 1. NP je je-

den předpjatý průvlak pro vynesení stěny u vjezdu. Pojíždě-

né stropní desky jsou navrženy jako vodostavební konstruk-

ce s šířkou trhliny do 0,15 mm na pojížděném líci. Podzem-

ní patra jsou po obvodě připojena k pilotové stěně přes vy-

sekanou drážku a vlepovanou kotevní výztuží Standard Hil-

ty HIT HY-150.

Silně zatížená hřibová stropní deska nad 1.  NP z  vodo-

stavebního betonu má tloušťku 300 mm. Čtvercové hlavice 

jsou kónické o celkové tloušťce 600 až 450 mm. Nad vjez-

dem je navržen předpjatý průvlak otočený do střešní sklad-

Obr. 4 Stavební jáma v historickém centru města, leden 2011 ❚ 
Fig. 4 Excavation pit in the historic part of the city, January 2011

Obr. 5 Vchod do zapomenutých středověkých sklepů ve stěně stavební 
jámy, duben 2011 ❚ Fig. 5 Entrance into forgotten medieval cellars at 
the wall of the excavation pit, April 2011

Obr. 6 Stropní deska nad 2. PP, a) bednění, b) výztuž, březen 2011 
❚ Fig. 6 Ceiling slab over 2nd underground floor, a) formwork, 
b) reinforcement, March 2011

Obr. 7 Dokončená stropní deska nad 1. PP, duben 2011 ❚ 
Fig. 7 Finish ceiling slab over 1st underground floor, April 2011

Obr. 8 Výstavba podpůrné konstrukce pod bednění kupole, červenec 
2011 ❚ Fig. 8 Construction of the supporting structure under the 
dome formwork, July 2011

Obr. 9 Prkenné bednění kupole, srpen 2011 ❚ Fig. 9 Board 
formwork of the dome, August 2011

Obr. 10 Výztuž kupole, srpen 2011 ❚ Fig. 10 Reinforcement of the 
dome, August 2011

Obr. 11 Kupole po odbednění, říjen 2011, a, b ❚ Fig. 11 Dome after 
removal of the formwork, October 2011, a, b
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by. Po obvodě je deska uložena na vě-

nec pilotové pažící stěny. Stropní des-

ky jsou vyztuženy vázanou výztuží 

z oceli R 10505.

Horní povrchy desek byly provede-

ny v  kvalitě, která umožnila provede-

ní litých asfaltových podlah. Spodní líc 

stropních konstrukcí je pohledový.

Vnitřní železobetonové monolitické 

stěny jsou tlusté 250 a 200 mm. Ob-

vodová stěna je tvořena velkoprůměro-

vou pilotovou stěnou. Vnitřní stěny jsou 

k obvodové stěně kotveny přes doda-

tečně vlepovanou kotevní výztuž. Po-

vrchy stěn jsou pohledové. Vnější ob-

vodová pilotová stěna je opatřena tor-

kretem.

Sloupy z  pohledového betonu jsou 

oválného průřezu 700 × 350 mm a jsou 

vyztuženy armokoši z oceli R 10 505. 

Vjezdová rampa je obousměr-

ná rampa v  oblouku. Je tvořena že-

lezobetonovou deskou a  bočními 

opěrnými stěnami. Konstrukce ram-

py je od  vlastního parkovacího do-

mu oddilatována. Povrch rampy je 

ze syenitových kostek 100 × 100 × 

80  mm. Boční stěny jsou obloženy 

pískovcem. Na  rampě jsou ve  dvou 

řadách acodrainy. 

Kopule

Vstupní hala je zastřešena kopulí ve 

tvaru rotačního oválu. Kupole je žele-

zobetonová a  z  části zasklená struk-

turálním izolačním dvojsklem. Betono-

vá část je skořepina tloušťky 200 mm. 

Spodní bednění skořepiny bylo ce-

lodřevěné z  ramenátů (rovnoběžky) 

a  kontralatí (poledníky). Na  kontrala-

tě byla po  vrstevnicích přibíjena licho-

běžníková prkna. Horní bednění nebylo 

použito, protože dodavatel použil tech-

nologii ztraceného bednění (Doppelripe 

od firmy Dis Tech).

POVRCHY BETONU

Povrchy pohledových betonů včetně 

kopule byly pouze napuštěny transpa-

rentním uzavíracím nátěrem. „Hnízda“ 

v betonu byla zbavena prachu a drob-

ných nečistot, opatřena spojovacím 

můstkem a precizně vyplněna správko-

vou hmotou v podobném odstínu. 

Investor
Statutární město 

Mladá Boleslav

Generální 

projektant

Hlaváček – architekti, 

spol. s r. o., Praha

Autoři projektu

Ing. arch. Michal Hlaváček, 

Ing arch. Karel Musil, 

Ing. arch. Zdeněk Holek

Návrh konstrukce Ing. Mužík, PPP, spol. s r. o. 

Generální 

dodavatel
BAK stavební společnost, a. s.

Zajištění stavební 

jámy, betony
Limistav, s. r. o.

Z
p
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červenec 2010
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ZÁVĚR

Proces regenerace náměstí byl výraz-

ně zdržen výstavbou parkovacího do-

mu, všemi nutnými průzkumy (zvláš-

tě archeologickými) a  nutností přepra-

cování projektu, ale nelze než konsta-

tovat, že současně byl výsledek novým 

řešením výrazně obohacen. Z pohledu 

běžného návštěvníka náměstí je možné 

projekt považovat za ukončený. Dosud 

však chybí rekonstrukce vlastních skle-

pů, které musí být definitivně zabezpe-

čeny, většinou pomocí důlních technik. 

V současné době se zpracovává kom-

pletní projekt včetně interiérů. S  reali-

zací této etapy se počítá v roce 2013.

Budeme-li posuzovat, zda byla cel-

ková regenerace náměstí úspěšná či 

nikoliv, můžeme vycházet z  několika 

ukazatelů. 

Náměstí získalo v roce 2011 cenu ve-

řejnosti v každoroční celostátní soutěži 

„Stavba roku“ pořádanou nadací ABF 

a nominaci na  titul Stavba roku v  téže 

soutěži. K tomu bezesporu přispěl i fakt 

existence odvážného řešení, v té době 

rozestavěného, parkovacího domu. 

Druhým ukazatelem jsou houfy výs-

kajících dětí a mládeže ráchající se bez 

ohledu na  počasí ve  všech vodních 

prvcích a  s  rozzářenýma očima po-

skakující kolem všech ostatních hrá-

tek. Cukrárny a  restaurační zařízení 

všeho druhu a se všemi typy předza-

hrádek začínají opět fungovat, fasády 

domů náměstí ztratily svou mrtvolnost 

a opět vypadají jako opečovávaná lid-

ská obydlí. 

Co víc si mohlo město přát.

Doc. Ing. arch. Michal Hlaváček

Ing. arch. Zdeněk Holek

oba: Hlaváček – architekti, 

spol. s r. o.
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Obr. 12 Dokončená vstupní hala 

parkovacího domu, srpen 2012, a, b

❚ Fig. 12 Completed entry hall of the 

underground garage, August 2012, a, b

Obr. 13 Vjezdová a výjezdová rampa ❚ 

Fig. 13 Entry and exit ramp 

Obr. 14 Mírně zapuštěný vnější vstupní 

prostor s betonovými schodišti, rampou 

a sedacími stupni, a), b) ❚ Fig. 14 Partly 

recessed exterior entry area with concrete 

staircase, ramp and steps to sit on, a, b

Obr. 15 Osázená kupole vstupní haly 

podzemních garáží, říjen 2012 ❚ 

Fig. 15 Green dome of the entry hall of the 

underground garage, October 2012
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