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vyztužen betonářskou výztuží a dvěma 

dodatečně předpjatými desetilanovými 

kabely (obr. 6). Po celé délce nosníku 

je u  jeho dolního povrchu navržena li-

niová konzola, na kterou jsou na ložis-

ka uloženy ocelové nosníky hlediště. 

HLEDIŠTĚ

Hlavní nosná konstrukce hlediště umís-

těného ve výseči mezi rozevřenými ra-

meny věží je ocelová, hlavní nosní-

ky jsou příhradové, osazené radiálně 

ve  svislých rovinách, jejich horní pás 

výškově sleduje tvar hlediště a  křivku 

viditelnosti. Na horních pásech je ulo-

žena monolitická železobetonová des-

ka tloušťky 180  mm, která je s  nimi 

spřažena. Deska je provedena jako 

poloprefabrikovaná s  použitím před-

pjatých filigránových desek, které ne-

musely být během betonáže montáž-

ně podpírány (obr. 8). Na horním povr-

chu desky jsou v osách nad ocelovými 

nosníky a ve středech rozpětí mezi ni-

mi uloženy prefabrikované trámy s ozu-

by na horních hranách pro uložení lavic. 

Prefabrikované lavice z  lehčeného Lia-

porbetonu mají příčný řez ve tvaru ob-

ráceného písmene „L“ (obr.  9). V  hor-

ní hraně je hlediště ukončeno ochozem 

a prefabrikovanou stěnou.

POSTUP VÝSTAVBY

Postup výstavby byl ovlivňován aktuál-

ními podmínkami na  staveništi a  bě-

hem výstavby ho bylo nutné stále koor-

dinovat dle současného budování oce-

lových a  betonových konstrukcí. Tvr-

zení, že výstavba pod střechou bude 

v mnohém jednodušší než v otevřeném 

terénu, platilo jen částečně. Již při pro-

vádění základů byly těžkosti s vjezdem 

vrtací soupravy do  objektu a  poměr-

ně složitým způsobem se později hle-

dala místa pro ustavení montážních je-

řábů. Dále bylo nutno zkoordinovat po-

stup výstavby betonových konstrukcí 

s montáží ocelové konstrukce hlediště 

a  jevištní techniky, která je na  betonu 

uložena. Části věží a  jevištních prostor 

byly vybudovány po úroveň balkónové-

ho nosníku (+13,32 m). V navazujících 

deskách na  úrovni +4,4  m a  +8,9  m 

byly ponechány pracovní spáry tak, 

aby prostor pod hledištěm zůstal ote-

vřený pro montáž ocelových konstruk-

cí. Po namontování konstrukce jevištní 

techniky a příhradových nosníků hledi-

ště byla provedena betonáž a montáž 

ostatních konstrukcí hlediště. Některé 

filigránové dílce byly na  stavbě děleny 

tak, aby je bylo možno malou mecha-

nizací osadit do nejvzdálenějších rohů. 

Po vybetonované šikmé desce hlediš-

tě byly manipulátorem osazovány lavi-

ce směrem shora – dolů ústupem, což 

ovlivnilo i  jejich tvar a  příčný řez (ob-

rácené „L“). Po  dokončení konstruk-

cí hlediště byly dobetonovány spodní 

úrovně stropních desek.

Většina betonových konstrukcí je při-

znaných v  pohledové kvalitě, která 

je velmi rozdílná. V  projektové doku-

mentaci byla předepsána třída pohle-

dovosti betonu PB2 dle Technických 

pravidel ČBS 03, na  stavbě byly pro-

vedeny referenční plochy a  pro vidi-

telné hlavní povrchy byly konzultová-

ny kladečské plány bednění, včetně 

umístění spínacích tyčí. Je však tře-

ba podotknout, že požadované náro-

ky z hlediska estetického byly velmi ro-

zumné a mnohdy byl pohled architektů 

na provedené dílo shovívavý.

ZÁVĚR

Výstavba druhé etapy trvala téměř 

přesně jeden rok a  multifunkční au-

la byla otevřena 8.  května 2012 kon-

certem Jaromíra Nohavici a  Janáčko-

vy filharmonie. V  současné době je 

hala využívána pro nejrůznější akce 

společenského a kulturního charakteru 

(obr. 10 až 13). 

Projekt byl spolufinancován prostřed-

nictvím Integrovaného operačního pro-

gramu Evropského fondu pro regionál-

ní rozvoj za nemalé osobní zaintereso-

vanosti hlavního mecenáše, průmyslní-

ka Ing. Jana Světlíka.
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PARKING STRUCTURES

Ilja Irmscher

Poetika parkování
Atmosféra ně-
k o l i k a p a t r o -
vých parkova-
cích domů ne-
bo podzemních 
garáží není ob-
vykle příjemná. 
Množství tajem-
ných temných 
koutů jako-
by připomína-
lo tem né čás-
ti společnos-
ti – v  každém 
thrilleru je ales-
poň jedna scé-
na odehráva-
jící se ve  špat-
ně osvětlených, 
neudržovaných, 
obtížně přístupných koutech parkoviště, v nichž se 
zločin a násilí cítí bezpečně. Ne dramatický poten-
ciál ale uživatelská přívětivost zajímá na garážích 
Ilju Irmschera, který je od roku 2010 prověřuje pro 
německý automobilový klub ADAC. Až moc často 
musel odsuzovat a  kritizovat úzké rampy, špatné 
osvětlení, matoucí značení, těsná parkovací místa 
a vážné nedostatky v přístupu. Během posledních 
let se média nejhoršími příklady opakovaně zabý-
vala v pořadech, jejichž názvy nejčastěji vyjadřova-
ly něco jako „Garáže pekla“ apod. 

Postavit dobré garáže není jednoduché, ale je 
to možné a  existují vzory a  návody, jak toho do-
sáhnout. Dvousvazkové kompendium „Parking 
structures“ (Konstrukce pro parkování), vyda-
né v  rámci série „Construction and Design Ma-
nuals“ vydavatelstvím DOM publishers, takové ná-
vody a doporučení obsahuje. První svazek detail-
ně seznamuje čtenáře se základy navrhování ga-
rážových objektů a druhý svazek představuje čty-
řicet pět uživatelsky příjemných příkladů realizací 
dobrého návrhu garážových a  parkovacích pro-
stor. Na  více než pěti stech stránkách autor, ne-
smlouvavý kritik provozovatelů garáží, a  jeho tým 
expertů ukazují řešení, která jsou praktická, eko-
nomická a  funkční. S  až akademickou pečlivostí 
a důkladností a neskrývaným požadavkem na úpl-
nost se kompendium věnuje všem typům parko-
vání aut a souvisejícím technickým systémům, zá-
vislým či integrovaným, podzemním i povrchovým 
zařízením, mechanickým i  automatickým systé-
mům a  posledním trendům v  plánování, projek-
tování a  realizacích inovativních konstrukcí. Dob-
ře napsaný text vysvětluje běžné i  neobvyklé si-
tuace, doplňuje je grafy a obrázky k objasnění pra-
videl a rozměrů. 

Změna přístupu se jasně ukazuje: nehledě 
na obecnou nepopularitu je tu zřejmý trend k pře-
svědčení, že parkovací domy jsou v  městských 
centrech třeba. Podzemní parkoviště jsou bez 
přehánění součástí moderní architektury, přesto-
že často přímo navazují na  základové konstruk-
ce. Vše ukazuje, že je důležité zahrnout rozvahu 
o garážovacím systému již do  raných fází projek-
tu nové budovy. 

Představená dvoudílná kniha o  garážích a  par-
kovaní vyplňuje mezeru na  trhu. Pro její precizní 
zpracování a univerzální přístup je možno ji dopo-
ručit jak architektům a jejich klien tům, tak i provo-
zovatelům garáží a parkovacích domů.
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