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2.1

Ú&el stavby
Místo stavby
KÚ
stupe+ dokumentace

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE &
Novostavba parkovacího domu v ulici Sokolovská a
Revolu!ní, k. ú. Loket (okres Sokolov)“,
parkovací d)m
ulice Sokolovská a Revolu!ní
Loket (okres Sokolov) [686514]
architektonická studie

Architektonické #ešení
Úvod

Parkovací situace v historickém centru Lokte je neúnosná. Vzhledem k umíst'ní starého
m'sta na ostrohu nad (ekou Oh(e a vzhledem k historické zástavb', v podstat' vypl+ující celý
ostroh, není prakticky možné parkovat jinde než na nám'stí a podél p)vodní historické
komunikace ústící do nám'stí. Tato situace zp)sobuje zásadní dopravní problémy zvlášt' v letních
m'sících, kdy je centrum zaplaveno turisty. Ti p(ijížd'jí jednak individuáln' svými vozy, jednak ve
velkých náporech organizovanými autobusy. V kombinaci s pot(ebami obyvatel m'sta je situace
kritická. To se ješt' násobí v p(ípadech velkých akcí v amfiteátru u (eky pod hradem, kterých se
ú&astní i n'kolik tisíc osob. M'sto zaplavené auty tak ztrácí svou historickou hodnotu. Pokusem
vy(ešit tuto situaci bylo v minulosti vytvo(ení parkovišt' na p(edm'stí „nového“ Bechy+ova mostu
spojujícího ulici Sokolovskou s centrem. Nachází se severn' od Sokolovské ulice v blízkosti
stávající benzínové &erpací stanice a na hran' prudkého svahu, spadajícího k (ece.
Parkovišt' je ale využíváno p(edevším návšt'vníky. Obyvatelé m'sta se snaží parkovat
v centru, tedy na nám'stí. Vzhledem k rapidnímu nár)stu voz) je ale situace neudržitelná.
Kritickou situaci st(etu uchování &istého historického prost(edí s požadavky obyvatel na
automobilovou obslužnost se snaží (ešit studie návrhem velkokapacitního parkovišt' mimo
centrum ale v jeho blízké dosažitelnosti. Nalezení takovéhoto (ešení by umožnilo uvoln'ní
historického nám'stí a p(esun parkování voz) rezident) do zajišt'ného, kvalitního, chrán'ného a
jistého parkovacího místa ve snadném dosahu centra. Pr)zkumem, který provedlo m'sto, bylo
zjišt'no, že na pokrytí pot(eb parkování obyvatel m'sta s rezervou pro b'žnou pot(ebu turistických
návšt'vník) m'sta by bylo pot(eba zajistit cca 300 parkovacích míst.
Zdá se, že odpovídající lokalitou je práv' prostor v p(edmostí „Bechy+ova“ mostu, do
kterého by takto velkokapacitní parkovišt' s rezervou pro turisty, mohlo být umíst'no. Byly
vytypovány &ty(i lokality, jejichž pozice byly vybrány tak, aby pokud možno nenarušovaly krajinný
ráz a charakter m'sta.
P(edmostí na umíst'ní parkovišt' nabízí n'kolik možností, které byly po dohod' s m'stem
v konceptu zpracovány a následn' konzultovány se
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Zástupci m'sta
NPÚ- Loket
Povodí Oh(e
CHKO- Slavkovský les

Sou&ástí (ešení je i celkové p(e(ešení p(edmostí z hlediska vylepšení situace zastávek
mezim'stských autobusových linek a zastávek a nárazového odstavného parkovišt' zájezdových
autobus) krátkodobých návšt'vník).
Zpracovány byly &ty(i varianty:
1 – severn' od ulice Sokolovská pod stávajícím parkovišt'm
2 – pod stávající ulicí Sokolovská
3 - východn' od ulice Revolu&ní v t'sném sousedství „Bechy+ova“ mostu
4 – jižn' od ulice Sokolovská v míst' stávající autobusové zastávky
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VARIANTA 1
První variantou je umíst'ní t(ípodlažního až &ty(podlažního objektu k severní stran' ulice
Sokolovská. Celý objekt bude zapušt'n kompletn' pod úrove+ sou&asné plochy parkovišt', které
bude p(ebudováno podle nového návrhu na plochu s deseti autobusovými zastávkami.
P)dorysn' se jedná o kompaktní obdélníkový tvar s rozm'ry 35x94 m. Vjezd do
podzemního parkovacího domu bude (ešen pomocí rampy, která p(ekonává výškový rozdíl mezi
komunikací a 1. podzemním podlažím parkovacího domu.
Podlaží nejsou (ešena klasickým zp)sobem, ale variantou, kde je každé patro rozd'leno na
dv' &ásti, které jsou vzájemn' posunuté o polovinu výšky podlaží. Toto (ešení tak nabízí úsporu
pot(ebné výšky a možnost použití polovi&ní délky ramp pro p(ekonávání jednotlivých výškových
úrovní. To šet(í celkové rozm'ry objektu a tím snižuje pot(ebné množství vyt'žené prostoru.
Automobily klesají v rámci parkovacího domu v jednom sm'ru od komunikace do nižších
úrovní. P(i této doprav' jsou využívány dv' jednosm'rné polorampy na stranách podlaží a jedna
obousm'rná uprost(ed. Tímto systémem je možné i p(i provozu v jednom sm'ru obsadit
bezkonfliktn' veškerá parkovací stání v objektu.
V míst' umíst'ní této varianty by m'l být sou&asný terén tvo(en zavezenou skládkou, na
které bylo pozd'ji vytvo(eno nyn'jší nedosta&ující parkovišt'. P(i zahloubení této varianty se tedy
po&ítá s tím, že nebude nutné zasahovat ve velké mí(e do skalního podloží, které by se m'lo
nacházet dál na druhé stran' komunikace jižním sm'rem.

s odt'žením v míst' parkovacího domu je nutné stanovit v p(ípadných dalších pr)zkumných a
projek&ních pracích.

Urbanisticko-architektonické #ešení
Z b'žného hlediska vnímání architektury z venku lze vlastn' s nadsázkou konstatovat, že
se vlastn' o architekturu nejedná, protože objekt parkovišt' fakticky nemá žádnou fasádu. Celý
objekt je skryt, takže jediné viditelné prvky budou vjezdový otvor s rampou a výstupní/nástupní
objekt nad terénem ur&ený pro sociální zázemí, které m)že být v budoucnu rozší(eno o další
funkce (není sou&ástí zadání). I o tomto objektu se p(edpokládá, že bude skryt normálním
pohled)m, protože pomocí popínavé zelen' a sousední vegetace bude za&len'n do zeleného
prost(edí v okolí.
To je nespornou výhodou celého konceptu- objekt žádným zp)sobem nenarušuje historický
ráz m'sta a jeho nejbližšího okolí.
Nevýhody #ešení
Zásadní nevýhodou (ešení je ekonomický dopad. Již sám fakt, že objekt musí být zapušt'n
do zem' je ekonomicky náro&ný vzhledem k nutnosti odt'ženého zásadního množství zeminy.
Druhým negativním momentem je vybudování kotvených záporových st'n a pilotáž zhruba
10m pod úrove+ terénu louky u (eky.
Dalším negativním momentem, že podle historických zpráv a provedených vrt) se z(ejm'
v tomto prostoru nachází n'co ve smyslu neoficiální skládky. Geologické pr)zkumy potvrzují
ur&itou formu kontaminace. Na druhé stran' je pozitivní, že tytéž pr)zkumy konstatují, že skládka
je ,,stabilní“. Rozsah údajné skládky a následn' dopad na technické (ešení a finan&ní náklady
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VARIANTA 2
Tato možnost po&ítá s umíst'ním celého parkovacího domu p(ímo pod ulicí Sokolovská a
jejím okolním prostorem. Jedná se o dvoupodlažní objekt s nejv'tšími rozm'ry 51x91 m, pln'
zapušt'ný pod terénem. Vjezd bude pomocí rampy ze severní strany komunikace. Do podzemního
podlaží bude p(íjezd od komunikace pomocí rampy.
V této variant' jsou použita klasická dv' podlaží s dvojicí vnit(ních ramp pro pohyb mezi
nimi. Doprava je (ešena p(evážn' jako jednosm'rná s obousm'rnou komunikací uprost(ed, aby
byla zachována plynulost pohybu automobil) v rámci podlaží. Do nižšího podlaží se automobily
dostávají po dvojici jednosm'rných ramp.
Tento objekt vyžaduje nejv'tší zásah do sou&asného terénu a p(ebudování ulice
Sokolovská i prostoru v jejím okolí. P(edpokládá se, že velká &ást vyt'ženého prostoru je skalní
podloží.
Urbanisticko-architektonické #ešení
Stejn' jako varianta 1 je i tato varianta v podstat' ,,neviditelná“. Vzhledem ke vztahu
k historickému m'stu je proto velmi výhodná a toto je její výhodou.
Nevýhody #ešení
Na rozdíl od varianty 1 tato varianta vyžaduje mnoho nákladných p(ípravných fází. Mimo
likvidaci stávajícího parkovišt' u pumpy je to p(edevším provizorní stávající komunikace
,,Sokolovská“ a její p(enesení do pozice, která by umožnila budování nového podzemního
parkovišt' v podstat' pod celou plochou mezi jižním, severním skalním masivem a severním
srázem k (ece.
I kdyby tato komplikace byla vy(ešena, nová finální konstrukce ,,Sokolovské“ nad
parkovacím domem by musela být (ešena jako silni&ní most se všemi d)sledky. Nehled' na
zdlouhavý administrativní proces spojený s projednáváním s dot&enými orgány.
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VARIANTA 3
T(etí variantou je zasazení domu do svahu pravého b(ehu (eky podél ulice Revolu&ní. Zde
je možnost použití dvou verzí parkovacího domu. Ob' tyto možnosti jsou na severní stran'
zapušt'ny do svahu podél komunikace. Horní úrove+ objektu je ve stejné výšce s komunikací a
vjezd je pomocí propojovací rampy z ulice Revolu&ní.
Verze s to!itou rampou
Prvním (ešením je umíst'ní podélného prohnutého parkovacího domu s venkovní to&itou
rampou umíst'nou sm'rem k silni&nímu mostu. Objekt má šest standartních podlaží. Prohnutí
kopíruje p)dorysný tvar svahu a tím objekt co nejlépe zasazuje do terénu. Celkový rozm'r
parkovacího domu s venkovní to&itou rampou je 21x123 m
Automobily sjíždí z komunikace do domu po ramp' a v rámci objektu se pohybují po p(ímé
obousm'rné cest'. Pro p(esun mezi podlažími využívají bo&ní obousm'rnou to&itou rampu, která
propojuje veškeré úrovn'.
Verze umíst$ná u #eky
Druhá verze je kompaktn'jší šestipodlažní d)m s obdélníkovým p)dorysem s rozm'rem
35x57 m. Podlaží jsou (ešena stejným zp)sobem jako u varianty 1. Provoz je jednosm'rný a jako
vertikální komunikace jsou použity polorampy. Vjezdové podlaží navazuje na ulici Revolu&ní
rampou, která p(ekonává mírný výškový rozdíl.
U obou t'chto verzí je nutné odt'žení v'tšiny svahu podél komunikace a zajišt'ní svahu
zemními kotvami. Objekt je uložen na úrovni b(ehu (eky. Nosná železobetonová st(echa je
opat(ena mimo standardní izola&ní vrstvy cca metrovou vrstvou zemního substrátu takže vytvá(í
plnohodnotné podlaží pro ozelen'ní. Tím je nahrazena ztracená sou&asná zele+.
Urbanisticko-architektonické #ešení
Na rozdíl od p(edchozích variant je objekt výrazn' exponovaný p(i pohledu z m'sta,
speciáln' z mostu T. G. M. (Bechy+ova). Jeho fasáda je otev(ená z d)vod) snadného a
p(irozeného v'trání. Aby byl tak výrazný objekt slu&itelný s historickým prost(edím, je jeho fasáda
navržena jako (ídce rastrová s masivním porostem popínavou zelení, která by vycházela jak ze
st(ešního substrátu s ozelením, tak z p(irozeného povrchu na b(ehu (eky.
Nevýhody #ešení
Zásadní nevýhodou (ešení je pot(eba srovnat (,,zesvislit“) západní skalní st'nu pod
stávající komunikací, aby vybudování objektu bylo v)bec možné. To vyžaduje opatrnou
odst(elovou &innost za plného provozu horní komunikace ,,Sokolovské“.
Ješt' výrazn'jším problémem je t'sné sousedství s (ekou a její záplavovou sférou v dolní
&ásti parkovišt' a tedy omezení množství pr)toku v krizových situacích.
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VARIANTA 3
VERZE S TOČITOU RAMPOU
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VARIANTA 3

předpokládané
založení na pilotách

NÁDRAŽÍ

PLOCHA
AUTOBUSOVÉHO

PLOCHA
OSTRŮVKU

HRANICE
SVAHU

RAMPA
GARÁŽÍ

KOMUNIKACE

PARKOVACÍ DŮM
6 pater
21x123 m

ODKOPANÝ
SVAH

RAMPA
GARÁŽÍ

HRANICE
BŘEHU

HRANICE ŘEKY

VERZE S TOČITOU RAMPOU

předpokládané
založení na pilotách

NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU
LOKET

ŘEZ CC´
20

m 1:500

NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU
LOKET

VIZUALIZACE 3 - PARKOVACÍ DŮM
21

VARIANTA 3A - VERZE S TOČITOU RAMPOU

NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU
LOKET

VIZUALIZACE 3 - PARKOVACÍ DŮM
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VARIANTA 3A - VERZE S TOČITOU RAMPOU

VARIANTA 3
UMÍSTĚNÍ U ŘEKY
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VARIANTA 3

předpokládané
založení na pilotách

předpokládané
založení na pilotách

NÁDRAŽÍ

PLOCHA
AUTOBUSOVÉHO

PLOCHA
OSTRŮVKU

KOMUNIKACE

HRANICE
SVAHU

PARKOVACÍ DŮM
6 pater
35x57 m

ODKOPANÝ
SVAH

RAMPA
GARÁŽÍ

HRANICE
BŘEHU

HRANICE ŘEKY

UMÍSTĚNÍ U ŘEKY

předpokládané
založení na pilotách

NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU
LOKET

ŘEZ CC´
24

m 1:500

VARIANTA 4
Poslední verzí je umíst'ní parkovacího domu do svahu jižn' nad ulicí Sokolovská v míst'
sou&asné autobusové zastávky a autobusového parkovišt'. Op't se dá využít dvou verzí. Podélné
šestipodlažní s venkovní to&itou rampou a kompaktn'jší t(ípodlažní verze s vnit(ními polorampami.
Verze s to!itou rampou
Oproti variant' 3 je zde umíst'n vjezd na stejné úrovni s komunikací a objektem automobily
vyjížd'jí vzh)ru pomocí to&ité rampy. Objekt je z jedné strany &áste&n' zasazen do svahu.
Verze umíst$ná ve svahu
Tato t(ípodlažní varianta s p)dorysem o rozm'rech 35x96 m je v'tšinou svého objemu
zasazena do svahu. Vnit(ní doprava automobil) a systém vzájemného posunutí podlaží je stejný
jako u varianty 1.
Urbanisticko-architektonické #ešení
Princip vychází z faktu, že v této pozici byly historicky ke skále p(isazeny obytné doby,
které v pr)b'hu vývoje m'sta vzaly za své. V devadesátých letech byla dokonce zvažována
možnost umístit parkovišt' do stejné pozice jako verze 4, ale s tím, že bude ,,tunelováním“
Zapušt'na do skály. Stejn' tak jako tehdy, bylo i te, od této verze z finan&ních d)vod) upušt'no.
#ešení p(isazením ke stávající skále je ekonomi&t'jší, ale výrazn' vizuáln' agresivn'jší.
Stejn' jako varianta 3 je objekt natolik výrazný, že zásadn' narušuje výhledové panorama z centra
m'sta. Z tohoto d)vodu je, stejn' jako verze 3, fasáda (ešena otev(en', ale (ídce rastrovan'
s výrazným porostem popínavými rostlinami, zako(en'nými jak z otev(ené st(echy, tak z rostlého
terénu na úrovni sou&asné komunikace ,,Sokolovská“.
Nevýhody #ešení
Výraznou nevýhodou je nutnost úpravy skalnatého svahu jižn' od ,,Sokolovské“, p(ípadn'
hluboký zásah do vlastního svahu. Stejn' tak je negativn' hodnotitelný estetický zásah do vizuální
konfigurace m'sta.
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VARIANTA 4
UMÍSTĚNÍ VE SVAHU
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VARIANTA 4

předpokládané
založení na pilotách

předpokládané
založení na pilotách

POKRAČUJÍCÍ

předpokládané
založení na pilotách

27

BŘECH K ŘECE

PŘEDPOKLÁDANÁ
VÝŠKA SKALNÍHO
PODKLADU

PLOCHA STÁVAJÍCÍHO
PARKOVIŠTĚ

CHODNÍK

KOMUNIKACE

CHODNÍK

PARKOVACÍ DŮM
3 patra
35x96,4 m

PŘEDPOKLÁDANÁ
VÝŠKA SKALNÍHO
PODKLADU

ODKOPANÝ
SVAH

UMÍSTĚNÍ VE SVAHU

VARIANTA 4
VERZE S TOČITOU RAMPOU
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VERZE S TOČITOU RAMPOU

PARKOVACÍ DŮM
6 pater
21x123 m

předpokládané
založení na pilotách

PŘEDPOKLÁDANÁ
VÝŠKA SKALNÍHO
PODKLADU
CHODNÍK

KOMUNIKACE

CHODNÍK

PLOCHA STÁVAJÍCÍHO
PARKOVIŠTĚ

PŘEDPOKLÁDANÁ
VÝŠKA SKALNÍHO
PODKLADU
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POKRAČUJÍCÍ
BŘECH K ŘECE

VARIANTA 4

předpokládané
založení na pilotách

ODKOPANÝ
SVAH

NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU
LOKET

VIZUALIZACE 4 - PARKOVACÍ DŮM
30

VARIANTA 4A - VERZE S TOČITOU RAMPOU

NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU
LOKET

VIZUALIZACE 4 - PARKOVACÍ DŮM
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VARIANTA 4A - VERZE S TOČITOU RAMPOU

NÁVRH PARKOVACÍHO DOMU
LOKET

VIZUALIZACE 5 - PARKOVACÍ DŮM
32

VARIANTA 4A - VERZE S TOČITOU RAMPOU

814/9 - "EPRO, a.s., D'lnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7
777/2 - Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary
694/9 - "eská republika
Pozemky se nachází v katastrálním území Loket (okres Sokolov) [686514].

2.2 Architektonické #ešení fasády
Studie prozkoumává n'kolik možností ztvárn'ní fasády u polozapušt'ných variant
parkovacího domu. Tyto fasády by m'ly být kryty pouze d(ev'ným la*ováním nebo nerezovými
lankovými systémy. Je tím zajišt'no jejich ozelen'ní, které by bylo vedeno zespod z okolního
terénu ale také shora z úrovn' st(echy. Ozelen'ní fasád nejen že p(ináší další prvek zelen' do
lokality a p(ispívá tím k „zamaskování“ nového velkého objektu do prost(edí, ale m'lo by i omezit
hlu&nost zp)sobenou pohybem voz) v parkovacím dom'.
Varianta fasády 1
Fasáda je tvo(ena tahokovem. Fasáda je navržena jako postupn' obr)stající zelení což
tato varianta vylu&uje. Na oslun'ných fasádách m)že v letním období teplota tahokovu vystoupat
do takové míry, kterou by rostliny nep(ežily.
Varianta fasády 2
Naopak vhodnou variantou se jeví fasáda tvo(ená ocelovými lanky nebo ocelovou sítí, která
se na slunci do takové míry nezah(ívá.
Varianta fasády 3
Další vhodnou variantou je fasáda tvo(ená vertikáln' položenými d(ev'nými lat'mi. Ty
mohou dob(e p(irozen' por)st zelení shora i zdola. Problematika této fasády spo&ívá v náro&n'jší
údržb' d(eva.

2.1

Ú!el stavby

P(edložená dokumentace (eší stavbu parkovacího domu a úpravu autobusových zastávek
u ulice Sokolovská a Revolu&ní.
V (ešené ploše je navrženo dle požadavku zadavatele min. 300 parkovacích míst pro auta
(var. 1 – 324 míst, var. 2 – 321 míst, var. 3 - 330 míst a var. 4 – 315 míst). Návrh autobusových
zastávek spl+uje požadavky pro kapacitu 10 stání autobus).

2.2

Charakteristika území a stavebního pozemku

P(edm'tná plocha se nachází ve m'st' Loket.
Jedná se o plochu parkovišt' v návaznosti na letní amfiteátr u ulic Sokolovská a Revolu&ní.
Návrh (ešení se nachází na ploše, které se dotkne pozemk) &. 814/8, 814/1, 814/9, 814/18, 777/3,
700/5, 811, 812/2, 812/1, 812/5, 812/6. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví m'sta Loket. Další
dot&ené pozemky jsou ve vlastnictví:
814/2 - "EPRO, a.s., D'lnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7
814/16 - "EPRO, a.s., D'lnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7
814/17 - "EPRO, a.s., D'lnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7
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2.3

Soulad s územním plánem a právními p#edpisy

Soulad s územním plánem
Návrh byl navržen dle zadání studie. Pozemky se nachází v zastavitelné ploše vymezené
územním plánem jako ZS, P a DO:
ZS – Zele% sídelní
P#ípustné využití:
plochy parkov' udržované zelen', které jsou voln' p(ístupné ve(ejnosti
sady, zahrady, oplocené bez p(ístupu ve(ejnosti nebo s omezeným p(ístupem
ve(ejnosti
plochy izola&ní zelen'
fragmenty krajinné zelen' v sídle.
Podmín$né využití:
mobiliá( pro relaxaci, plastiky a další prvky zahradní architektury,
zpevn'né p'ší cesty,
nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sít',
na plochách ve(ejné zelen': d'tská h(išt' v&etn' herních prvk).
Podmínky:
zpev+ování ploch je možné jen v minimální mí(e,
inženýrské sít' mohou být vedeny p(es tyto plochy jen v p(ípad', že jiné (ešení není
možné, trasování se pak musí pod(ídit zachování stávajících porost) a musí umožnit
nové zapojené výsadby,
provozované &innosti nesmí narušovat hlavní funkce zelen' (p(írodní, estetické,
hygienické - izola&ní),
pokud je v sou&asn' zastav'ném území na t'chto plochách vymezen územní systém
ekologické stability, up(ednost+ovat p(írodní funkci plochy a tyto plochy nov'
neoplocovat.
Nep#ípustné využití:
- výstavba mimo p(ípustné využití,
- všechny &innosti, které jsou v rozporu s funkcí zelen' a nesouvisejí s vymezeným
p(ípustným a podmín'ným využitím.
P – P#írodní zóna
P#ípustné využití:
- zásahy a opat(ení v zájmu zabezpe&ení prostoru pro relativn' nerušenou existenci a
- vývoj p(írodních a p(írod' blízkých spole&enstev a v zájmu ochrany p(írody a krajiny,
- zásahy a opat(ení v zájmu ochrany mimoproduk&ních funkcí lesa,
- p'ší turistika po zna&ených turistických cestách,

34+%!5+)"&6'$"#(&
'()&!*!+!88&

-

-

obhospoda(ování zem'd'lských pozemk),
produkce d(eva p(i nenarušení mimoproduk&ních funkcí lesa.

sklady a dílny pro servisní &innost spojenou s dopravní vybaveností,
hromadné garáže,
prodej v krátkodobých p(enosných za(ízeních na ve(ejných prostranstvích.

Podmín$né využití:
- výstavba nezbytn' nutných ú&elových komunikací zejména pro obhospoda(ování
- zem'd'lských a lesních pozemk),
- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo p(írodní zónu by
- neúm'rn' zvýšilo náklady na jejich realizaci,
- úprava vodních tok) a vodních ploch p(írod' blízkým zp)sobem.

Podmínky:
- liniové dopravní stavby musí být citliv' za&len'ny do krajiny s použitím doprovodné
- zelen'
- parkovišt' bude (ešeno s uplatn'ním zelen',
- povolované stavby a opat(ení musí být v souladu s hlavní - dopravní funkcí ploch a
p(íslušnými normami pro ve(ejné komunikace.

Podmínky:
- výstavba (viz odstavec p(ípustné využití), p(ípustné zm'ny využití území a p(ípustná
- opat(ení trvalého charakteru jsou možné za podmínek, které pro jednotlivé zám'ry
- stanoví p(íslušný orgán ochrany p(írody.

Nep#ípustné využití:
- &innosti a stavby, které by narušovaly hlavní – dopravní funkci ploch,
- veškeré stavby a &innosti, jejichž negativní ú&inky na životní prost(edí p(ekra&ují limity
uvedené v p(íslušných p(edpisech nad p(ípustnou míru (§13, vyhl.137/1998),
- veškeré stavby a &innosti nesouvisející s p(ípustným a podmín'ným využitím.

Nep#ípustné využití:
- velkovýrobní formy zem'd'lské polní výroby,
- nová výstavba, krom' uvedených výjimek,
- z(izování h(iš* a sportovních za(ízení,
- výstavba staveb pro pobytovou rekreaci v&etn' zahrádká(ských chat,
- oplocování pozemk) s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany p(írody, lesa a vodních
- zdroj),
- z(izování skladovacích a odstavných ploch, s výjimkou nezbytných ploch pro lesní
- hospodá(ství,
- t'žba nerostných surovin,
- meliora&ní výstavba, která není v zájmu ochrany p(írody a krajiny &i
- mimoproduk&ních funkcí lesa,
- zm'ny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany p(írody a ochrany lesa,
- zm'ny druh) pozemku na ornou p)du, zahrady, sady,
- ukládání odpad),
- terénní úpravy, kterými se podstatn' m'ní vzhled prost(edí nebo vodní pom'ry.
DO - DOPRAVNÍ OBSLUHA
P#ípustné využití:
- trasy systému nadmístní silni&ní dopravy,
- základní systém m'stských komunikací,
- stanice a zastávky hromadné dopravy,
- parkovišt', a to i velkoplošná,
- plochy pro vedení tras komunikací v zastav'ném, zastavitelném i nezastavitelném
území - silnic, místních a ú&elových komunikací, chodník), stezek,
- ve(ejná prostranství,
- vedení tras technické infrastruktury,
- umís*ování nezbytných ú&elových staveb souvisejících s dopravní obsluhou sídla a
vybavením parteru,
- umís*ování mobilních nádob a kontejner) pro t(íd'ní domovního odpadu,
- ve(ejná, doprovodná, a izola&ní zele+.

2.1

Údaje o stavb$

Sou!asný stav
#ešené plochy se nachází na volné výse&i pozemk) v blízké vzdálenosti od letního
amfiteátru podél silnic Sokolská a Revolu&ní. V'tšina ploch navrhovaných objekt) nejsou
v sou&asné dob' zastav'ny, krom' plochy stávajícího parkovišt', autobusové zastávky a &erpací
stanice.
Plocha není od okolních pozemk) nijak odd'lena. Hranice je tvo(ena vozovkou.

Navrhovaný stav
Návrh p(edstavuje n'kolik variant (ešení parkovacího domu s r)zným po&tem podlaží.
St(echa je tvo(ena zelenou st(echou nebo je objekt pln' zapušt'n do terénu.

3

Technické #ešení

3.1 Nosná konstrukce
Nosná konstrukce je navržená jako monolitický železobetonový skelet s obousm'rn'
pnutými bezpr)vlakovými stropními deskami. Podzemní obvodové st'ny jsou železobetonové a
p(enášejí zatížení zemním tlakem. Vnit(ní st'ny zajiš*ují prostorovou tuhost, n'které z nich slouží
jako podpory pro stropní konstrukce.
Zvolený rastr sloup) nosné konstrukce vychází z dispozi&ních požadavk) na pr)jezdné a
parkovací rozm'ry v garážích a bude se pohybovat cca v rozm'rech do max. rozponu 5,6 x 5,9 m.

Podmín$né využití:
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Rok
Hloubka [m]

3.1.1 Geologie, základy a spodní stavba
Geologie
V míst' budoucího parkovacího domu byly provedeny dva geologické vrty.
Loket – geologická prozkoumanost z Geofondu

1993
21,5

2 monitorovací vrty do max. hloubky 21.50 m. Podzemní voda je kontaminována ropnými
látkami, dusi&nany a sírany. P(ed vlastním rozhodnutím o p(ípadné asanaci je t(eba provést
prov'(ení t'snosti podzemních nádrží na pohonné hmoty , m'lké sondování a pr)b'žné
monitorování kvality podzemních vod.

Základy a spodní stavba
Založení objekt se p(edpokládá hlubinné, pilotové. Up(esn'ní délky pilot bude v dalším
projektovém stupni na základ' geologického pr)zkumu z místa staveništ', piloty mohou dosahovat
délek 8 i více metr). Nad hlavami pilot bude vybetonovaná základová deska tl. 300 mm. Základová
deska spolu s pilotami tvo(í jeden základový prvek a musí být navržena na základ' vzájemné
interakce.
Suterénní st'ny budou železobetonové tl. min. 300 mm v p(ípad', že budou navrženy bez
hydroizolací jako bílá vana.

3.1.2 Vrchní stavba
Hlavní nosné prvky

"íslo geologicky
128368
GF P078287
dokumentovaného objektu
Typ objektu
vrt svislý
Jméno
J-4
Rok
1993
Hloubka [m]
20,3
V zájmovém území vyhloubeny a následn' vystrojeny 4 vrty. 3 vrty do hloubky 3,00 metr) a
1 vrt do hloubky 20,30 metr). Hydrogeologické pom'ry lze považovat za jednoduché. T'leso
skládky je stabilizované, koruna skládky je vhodná pro z(ízení parkovišt' pro silni&ní vozidla.
"íslo geologicky
dokumentovaného objektu
Typ objektu
Jméno

!

549370

GF P080979

vrt svislý
J5/93

&
!!"#$%&'($)*#(+,%*&-*./0&1*)*2*#1)"&
"#$%&!
!
!

Dimenze sloup) budou vycházet z konkrétního návrhu v dalším stupni. Lze p(edpokládat,
že nejvíce zatížené sloupy v podzemních podlažích budou cca rozm'r) 300/650 mm. Jejich tvar
s ohledem na nutnou pr)(ezovou plochu m)že být upravován tak, aby ve sm'ru parkovacích stání
zabíraly minimální místo.
Mezi sloupy bude obousm'rn' pnutá stropní deska tlouš*ky 250 mm. Maximální velikosti
polí stropní desky se p(edpokládají do 6 m. Pouze stropní deska nad posledním podlažím, na které
je uvažováno s vyšším zatížením (zemina a parkové úpravy– specifikaci nutno up(esnit dalších
stupních), bude tl. min. 300 mm.

Dilatace
Z hlediska zakládání - pokud bude objekt na pilotách – není nutná dilatace. Piloty budou
navrženy na jednotné sedání a jejich délky budou rozlišeny podle zatížení.
Vzhledem k velikosti objektu a jeho expozici (otev(ená nevytáp'ná konstrukce) bude objekt
nad základovou deskou rozd'len na dilata&ní celky o velikosti cca 40 m. Dilatace budou (ešeny ve
stropní desce pomocí smykových trn) nebo na ozuby sousedních polí.
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Prostorová tuhost
Objekt musí být ztužen v rámci každého dilata&ního úseku. V každém z úsek) se nacházejí
p(í&né nebo podélné st'ny. Tlouš*ka vnit(ních st'n se p(edpokládá 250 mm.

Návrh:
Deš*ové vody ze zelené st(echy budou svedeny do nov' zbudovaných reten&ních nádrží a
následn' využity k zavlažování nebo budou p(ímo odvád'ny do vodote&e.

3.6
3.2 Navrhované zatížení

Dopravní #ešení

V rámci návrhu je uvažováno s jedním vjezdem/výjezdem bu, do ulice Sokolská &i ulice
Revolu&ní. Ob' ulice jsou ve stávajícím stavu (ešeny jako místní komunikace s obousm'rným
provozem. S ohledem na minimalizaci ší(e PD je provoz v PD navržen jako jednosm'rný
s polorampami (u varianty s to&itou rampou jako obousm'rný) do zvýšených/snížených
mezipodlaží. Parkovací stání jsou navržena jako kolmá s minimální ší(í 2,8 m. V souladu s
vyhláškou &. 398/2009 Sb. je navrženo 1 vyhrazené stání na každých 20 stání.

Nosné konstrukce budou navrženy podle platných "SN EN.
Stálé zatížení:
Dle skladeb souvrství, bude up(esn'no v dalším stupni dokumentace
Prom'nné zatížení:
Venkovní plochy pojížd'né - (nutno up(esnit zásahová vozidla !),min.

5,0 kN/m2

Parkovací plochy vnit(ní
St(echa pochozí (parková úprava, nepojížd'ná)

2,5 kN/m2
5,0 kN/m2

Sníh dle "SN EN 1991-1-3 (nerozhoduje)

1,0 kN/m2

Po!et parkovacích míst
VARIANTA 1
1 PP
2 PP
3 PP

108
108
108

CELKEM

324 míst

3.3 Technologie provád$ní
Navržená technologie nosné konstrukce p(edpokládá monolitickou variantu.

3.4 Požadavky na podklady pro další projektové stupn$
3.4.1 Pr&zkumy
Geologický pr)zkum – min. 2-3 vrtaných sond v rámci p)dorysu stavby do hloubky 10 m pro
bezpe&né p(enesení pláš*ového t(ení u pilotového založení, vyhodnocení sond pro výpo&ty
založení dle 2. nebo 3. geotechnické kategorie (vrchní stavba je konstrukce náro&ná).
Hydrogeologie – stanovení ustálené hladiny spodní vody, v p(ípad' jejího vlivu na základové
konstrukce a konstrukci spodní stavby stanovit její proud'ní a agresivitu na betonové konstrukce.

3.5

Odvád$ní deš'ových vod

Stávající stav:
V sou&asné dob' se zde nachází pouze odvodn'ní n'kolika kanaliza&ními vpus*mi v okolí
komunikací a p(irozen' odvodn'né plochy zelen'.

!
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PO"ET PARKOVACÍCH MÍST PRO INVALIDY
324 / 20 = 16,2
Po&et navržených míst: 24
Vjezd do parkovacího domu je (ešen rampou z místa vedle navrhovaných autobusových
zastávek a západní stran'. Rampa z úrovn' komunikace je obousm'rná. Vnit(ní provoz je (ešen
jako jednosm'rný s využitím poloramp pro výjezd / sjezd.
VARIANTA 2
1 PP
2 PP

156
156

CELKEM

312 míst

PO"ET PARKOVACÍCH MÍST PRO INVALIDY
312 / 20 = 15,6
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Po&et navržených míst: 16
Vjezd do parkovacího domu je (ešen rampou, která navazuje na ulici Sokolská. Rampa
z úrovn' komunikace je obousm'rná. Vnit(ní provoz objektem je kombinovaný s obousm'rným i
jednosm'rným pohybem voz). Pro výjezd / sjezd se využívají jednosm'rné rampy.
VARIANTA 3 s to!itou rampou
1 NP
55
2 NP
55
3 NP
55
4 NP
55
5 NP
55
6 NP
55
CELKEM

330 míst

PO"ET PARKOVACÍCH MÍST PRO INVALIDY
330 / 20 = 16,5
Po&et navržených míst: 36
Vjezd do parkovacího domu je (ešen rampou, která navazuje na ulici Revolu&ní. Rampa
z úrovn' komunikace je obousm'rná. Vnit(ní provoz parkovacím domem je obousm'rný a pro
výjezd / sjezd se využívá to&itá rampa na východní stran' objektu.
VARIANTA 3 umíst$ní u #eky
1 NP
53
2 NP
53
3 NP
53
4 NP
53
5 NP
53
6 NP
53
CELKEM

318 míst

PO"ET PARKOVACÍCH MÍST PRO INVALIDY
318 / 20 = 15,9
Po&et navržených míst: 24

!
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Vjezd do parkovacího domu je (ešen rampou, která navazuje na ulici Revolu&ní. Rampa
z úrovn' komunikace je obousm'rná. Vnit(ní provoz je (ešen jako jednosm'rný s využitím
poloramp pro výjezd / sjezd.
VARIANTA 4 umíst$ní ve svahu
1 NP
105
2 NP
105
3 NP
105
CELKEM

315 míst

PO"ET PARKOVACÍCH MÍST PRO INVALIDY
315 / 20 = 15,75
Po&et navržených míst: 24
Vjezd do parkovacího domu je (ešen na stejné úrovni jako s ulice Sokolská. P(íjezd z
komunikace je obousm'rný. Vnit(ní provoz je (ešen jako jednosm'rný s využitím poloramp pro
výjezd / sjezd.
VARIANTA 4 s to!itou rampou
1 NP
55
2 NP
55
3 NP
55
4 NP
55
5 NP
55
6 NP
55
CELKEM

330 míst

PO"ET PARKOVACÍCH MÍST PRO INVALIDY
330 / 20 = 16,5
Po&et navržených míst: 36
Vjezd do parkovacího domu je (ešen na stejné úrovni jako s ulice Sokolská. P(íjezd z
komunikace je obousm'rný. Vnit(ní provoz parkovacím domem je obousm'rný a pro výjezd / sjezd
se využívá to&itá rampa na západní stran' objektu.

34+%!5+)"&6'$"#(&
'()&!*!+!8?&

Z d)vodu maximální využitelnosti objekt) pro parkování jsou vnit(ní komunikace omezeny
v podstat' pouze na pohyb voz).
P'ší uživatelé se pohybují po automobilových, dostate&n' dimenzovaných komunikacích a
svislými jádry, které sou&asn' slouží jako architektonicky zd)razn'né orienta&ní prvky.

3.7

Sít$
Ve#ejné osv$tlení komunikace

V sou&asné dob' se na ploše nachází ve(ejné osv'tlení, které je pot(eba p(eložit na nov'
vzniklé plochy vjezd) parkovacího domu a autobusových zastávek.
Stavbou budou dot&eny vedení ve(ejného osv'tlení (bude provedeno p(eložení v rámci
celkové úpravy VO v oblasti po dokon&ení stavby). V rámci zemních prací je také nutno uvažovat s
dot&ením podzemních vodovodních, stokových &i plynovodních (ad). #ešení v&etn' podmínek
p(eložení bude sou&ástí projek&ní &innosti.

3.8

sítím. Tím je zabrán'no pohybu balu a neustálému p(etrhávání drobných ko(ínk) pot(ebných pro
ujmutí stromu na stanovišti.
Ke(e a popínavé rostliny mohou být vysazeny b'žným zp)sobem do jamky.
Na fasádu parkovacího domu budou instalovány ocelové sít' pro popnutí ovíjivých
popínavých rostlin (nap(. p(ísavník p'ticípý, rdesno).

(ešení vegetace

Stromy v rostlém terénu po obvodu parkovacího domu mohou být kotveny klasicky pomocí
d(ev'ných k)l). Pro pohledové zakrytí parkovacího domu mohou být použity stromy zav'tvené
odspod – nap(. sloupovitý habr.
Stromy, ke(e a popínavé rostliny by m'ly být zavlažovány kapkovou závlahou z jímky pro
deš*ovou vodu.

3.9 VZT

3.8.1 Skladba st#ech:

Fasády jsou tvo(eny lat'mi nebo lankovou konstrukcí s velkými mezerami. Objekt je tedy
prov'tráván p(irozen'. Ve spodních a podzemních patrech, kde jsou mén' než t(i takto voln'
propustné fasády je nutné nucené v'trání. To by se skládalo z ventilátoru, asi metr velikého,
umíst'ného v každém pat(e pod stropem a strojovny, velikosti cca jednoho parkovacího stání.
Pro variantu 2 kompletn' zahloubenou by bylo nutno umístit plnohodnotný VZT systém pro
(ízené v'trání celého objektu.

Systém intenzivní vegeta&ní st(echy s vrstvou substrátu do 100 cm a vysokou retencí
deš*ové vody

3.10 Požárn$ bezpe!nostní #ešení

Závlaha zelen' by m'la být (ízena kombinací p(irozené (deš*ové) s možností využití um'lé
závlahy, &áste&n' dopl+ované vodou z reten&ních nádrží.

St(ešní pláš* v&etn' protiko(e+ujícího nát'ru, nebo vrstvy
•

fólie proti mechanickému od'ru

•

úchytová oka, pop(. kari sí* pro ukotvení d(evin za bal

•

drenážní vrstva – nopová fólie vysypaná nasákavým materiálem

•

filtra&ní vrstva proti propadávání substrátu do drenážní vrstvy

•

substrát – vzhledem k snadné p(ístupnosti st(echy nemusí být použit substrát pro
st(ešní zahrady, ale b'žný zahradní substrát, který je pot(eba pr)b'žn' hutnit

•

vrstva substrátu 500 – 1000 mm, pro výsadbu strom) min. 750 mm

Výsadby d(evin
Vzhledem k tomu, že d(eviny nejsou vysazovány do rostlého terénu, musí být kotveny
podzemním kotvením za bal – pomocí popruh) je ko(enový bal stromu uchycen k ok)m nebo kari

!
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Parkovací prostory objektu se posuzují jako voln' stojící &áste&n' otev(ená hromadná garáž
skupiny 1 podle &l.I.2.2 a I.2.3 A i.2.5.b "SN 730804.!
Konstruk&ní systém objektu je neho(lavý DP1.
Požární zatížení :
ekvivalentní doba trvání požáru τe = 15,00 min. (tab.G1 "SN 730804)
Maximální po&et stání v požárním úseku nebude p(ekro&en, parkovací prostory budou
v p(ípad' pot(eby &len'ny požárními p(epážkami na jednotlivá odd'lení podle &l.I.5.2 "SN 730804
tak, aby v žádném odd'lení nebyl po&et stání vyšší než stanoví tabulka I.3 "SN 730804.
V'trání parkovacích prostor) bude zajišt'no neuzavíratelnými otvory v obvodových st'nách
a v'tracími šachtami tak, aby parametr odv'trání Fo byl min. 0,025m1/2, v objektu nebude
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požadována instalace samo&inného odv'trávacího za(ízení dle &l.I.4.6 "SN 730804 ani
samo&inného hasícího za(ízení.
V objektu bude instalována elektrická požární signalizace.
Pokud by v objektu byla parkována vozidla s plynnými palivy, musí být EPS dopln'na
plynovou detekcí a zvukovou a sv'telnou signalizací poplachu.
Objekt musí být vybaven nouzovým zvukovým systémem dle "SN EN 60849 a domácím
rozhlasem s nuceným poslechem.
Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí kladených dle p(íslušného stupn'
požární bezpe&nosti budou dodrženy.
Komunika&ní prostory z objektu budou tvo(it &áste&n' chrán'nou únikovou cestu typu A,
v'tranou v souladu s požadavky &l.10.5.2 "SN 730804 p(irozen', ev.nucen'. Chrán'ná úniková
cesta typu A bude tvo(it samostatný požární úsek bez požárního rizika a bude ústit na volné
prostranství. V prostoru CHÚC budou dodrženy požadavky na povrchové úpravy stavebních
konstrukcí. Ch%C bude vybavena nouzovým osv'tlením. Prostor CHÚC bude zárove+ sloužit jako
vnit(ní zásahová cesta.
V bezprost(ední blízkosti objektu se nenacházejí další objekty, Požárn' nebezpe&ný prostor
objektu neohrozí jiné objekty, objekt se nenachází v požárn' nebezpe&ném prostoru jiného
objektu.
Pro objekt budou zajišt'ny zdroje vn'jší i vnit(ní požární vody dle požadavk) "SN 730873 a
"SN 730804. Objekt bude vybaven p(enosnými hasicími p(ístroji.

4 Provozní náklady
VZT, ELEKTRO, SV$TLO, ZÁVORY, OBSLUHA
DLE OBDOBNÉHO PROJEKTU 500 000 K& p.a. / rok / 77 míst
> velmi hrubý odhad: 550 K& /místo, p.m.

5 Odhad investi!ních náklad&
PLOCHA CELKEM
CELKEM

3325 m2
100 000 000- 120 000 000 K! bez DPH

6 Bilance parkovacích míst
VARIANTA 1
CELKEM

324 míst

VARIANTA 2
CELKEM

312 míst

VARIANTA 3 s to!itou rampou
CELKEM
330 míst
VARIANTA 3 umíst$ní u #eky
CELKEM
318 míst
VARIANTA 4 umíst$ní ve svahu
CELKEM
315 míst
VARIANTA 4 s to!itou rampou
CELKEM
330 míst

7 Vyhodnocení vstupní p#edb$žné fáze
Všechny &ty(i varianty byly p(edloženy ke posouzení výše uvedeným organizacím
- M'sto Loket
- NPÚ
- Povodí Oh(e
- CHKO
Vyjád(ení uvedených organizací
- M'sto Loket: bez písemného vyjád(ení doporu&ilo verzi 1 (starosta Bedná()
- NPÚ: na základ' konzultace se zástupci m'sta a bez písemného vyjád(ení
doporu&ilo variantu 1 (Kompek)
- CHKO: viz. p(íloha &. 1
- Povodí Oh(e: viz. p(íloha &. 2
Záv'r úvodní fáze
Na základ' vyhodnocení výše uvedených složek byla dále zpracovávána pouze Varianta 1.

cena bude up(esn'na v rámci projek&ní &innosti
Vypracoval:
Hlavá!ek - architekti, s.r.o . | Ing. arch. Michal Hlavá&ek, Martin Balík
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FÁZE II
FINÁLNÍ STUDIE
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OBSAH – FÁZE II – FINÁLNÍ STUDIE
41 - TECHNICKÁ ZPRÁVA
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50 - DOPRAVNÍ "EŠENÍ
VÝKRESOVÁ #ÁST
52 – SITUACE
53 – SITUACE – ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ MAPY
54 – NADZEMNÍ PARKOVIŠT$ – ARCH. "EŠENÍ
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58 – "EZ AA´
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TECHNICKÁ ZPRÁVA
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1.1

Objednavatel
M"STO LOKET
!
!

Sídlo
I#/DI#

T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket
00259489 / CZ00259489

!

Zástupce

Ing. Zden&k Bedná', starosta m&sta

F9:E('%*';&(:*G"H%I%&-"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1>"
J5;$"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1>"

202"

F9:E('%*';&(:*G"H%I%&-")+B@$C"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"11"

20>"

J,%6"B'+54C"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"11"

201"

KE+9+*'%9(B'(*+".A%=-"+"B'+5%4&-E;"8;A%=*<"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"11"

20L"

M;<6+$"B".A%=&-="86@&%="+"89@5&-=("8H%$8(BC"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"11"

20N"

J$+/%";"B'+54O"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1L"

P%:E&(:*G"H%I%&-"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1L"
>0!"

Q%;6;R(%"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1L"

>02"

?;B&@"*;&B'9<*:%"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1N"

>020!" 7@*6+$C"+"B8;$&-"B'+54+0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1N"
>0>"

?+59E;5+&G"A+'-S%&-"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1N"

>01"

P%:E&;6;R(%"89;5@$O&-"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1N"

>0L"

?@9;*C"&+".$9S4<"+"&@*6+$;5;B'";89+5"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1N"

>0N"

T;S+$+5*C"&+"8;$*6+$C"89;"$+6I-"89;/%*';5G"B'<8&O"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1U"

>0N0!" T9VA*<=C"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1U"
>0U"

3$5@$O&-"$%IW;5X:E"5;$"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1U"

>0Y"

Z;89+5&-"H%I%&-"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1U"

>0["

M-'O"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1U"

>0!\" ]%I%&-"5%R%'+:%"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1U"
>0!\0!" M*6+$4+"B'H%:E^"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1U"
>0!!" _7P"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1Y"
>0!2" T;S@9&O"4%A8%,&;B'&-"H%I%&-"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1Y"
1"

T9;5;A&-"&@*6+$C"00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1Y"

L"

3$E+$"(&5%B'(,&-:E"&@*6+$V"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"1Y"

!

Identifika!ní údaje

#$%&'()(*+,&-".$+/%"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"12"
!0!"

20!"

>"

1

&
!!"#$%&'($)*#(+,%*&-*./0&1*)*2*#1)"&
"#$%&!
!
!

1.2

Zpracovatel dokumentace
!
!
!
!
!
!
!
!

Název
Sídlo
I#/DI#
Kancelá'
Zástupce
Autorizace
Kontakt
Zpracovali

!

Technické 'ešení:
Doprava

Hlavá!ek - architekti, s.r.o.
Vít&zné nám&stí 2/557, 160 00 Praha 6
25 92 64 97 / CZ 25 92 64 97
Vít&zné nám&stí 2/557, 160 00 Praha 6
Ing. arch. Michal Hlavá(ek, jednatel spole(nosti
#KA 01 062
michal.hlavacek@hlavacek-architekti.cz
Ing. arch. Michal Hlavá(ek,
Martin Balík

P R OM IKO s .r.o.
Ing. Petr Macek

"ešení vegetace

Zahradní a krajinná tvorba Kladno
Ing. Monika Sou(ková, DiS.

Statické posouzení
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1.3

Název stavby, obsah, charakteristika
! Název stavby

!
!
!
!

Ú(el stavby
Místo stavby
KÚ
stupe* dokumentace

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE &
Novostavba parkovacího domu v ulici Sokolovská a
Revolu!ní, k. ú. Loket (okres Sokolov)“,
parkovací d)m
ulice Sokolovská a Revolu!ní
Loket (okres Sokolov) [686514]
architektonická studie

2

Architektonické #ešení

2.1

Úvod

Parkovací situace v historickém centru Lokte je neúnosná. Vzhledem k umíst&ní starého
m&sta na ostrohu nad 'ekou Oh'e a vzhledem k historické zástavb&, v podstat& vypl*ující celý
ostroh, není prakticky možné parkovat jinde než na nám&stí a podél p)vodní historické
komunikace ústící do nám&stí. Tato situace zp)sobuje zásadní dopravní problémy zvlášt& v letních
m&sících, kdy je centrum zaplaveno turisty. Ti p'ijížd&jí jednak individuáln& svými vozy, jednak ve
velkých náporech organizovanými autobusy. V kombinaci s pot'ebami obyvatel m&sta je situace
kritická. To se ješt& násobí v p'ípadech velkých akcí v amfiteátru u 'eky pod hradem, kterých se
ú(astní i n&kolik tisíc osob. M&sto zaplavené auty tak ztrácí svou historickou hodnotu. Pokusem
vy'ešit tuto situaci bylo v minulosti vytvo'ení parkovišt& na p'edm&stí „nového“ Bechy*ova mostu
spojujícího ulici Sokolovskou s centrem. Nachází se severn& od Sokolovské ulice v blízkosti
stávající benzínové (erpací stanice a na hran& prudkého svahu, spadajícího k 'ece.
Parkovišt& je ale využíváno p'edevším návšt&vníky. Obyvatelé m&sta se snaží parkovat
v centru, tedy na nám&stí. Vzhledem k rapidnímu nár)stu voz) je ale situace neudržitelná.
Kritickou situaci st'etu uchování (istého historického prost'edí s požadavky obyvatel na
automobilovou obslužnost se snaží 'ešit studie návrhem velkokapacitního parkovišt& mimo
centrum ale v jeho blízké dosažitelnosti. Nalezení takovéhoto 'ešení by umožnilo uvoln&ní
historického nám&stí a p'esun parkování voz) rezident) do zajišt&ného, kvalitního, chrán&ného a
jistého parkovacího místa ve snadném dosahu centra.
Na základ& pr)zkumu orgán) pov&'ených vedením m&sta bylo sou(ástí zadání vytvo'it
parkovací kapacitu mimo centrum m&sta. 300 míst pro osobní automobily a 10 míst pro do(asné
parkování ,,turistických“ autobus). Z p'iložené architektonické studie plyne, že toto zadání bylo
spln&no.
Na základ& rozboru geologických pr)zkum) byla pro parkovací d)m použita verze
hloubkového založení na pilotách ve vazb& na spojujících základovou vanu.
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Dopravní 'ešení studie zásadním zp)sobem p'eorganizovala p'edmostí mostu T.G.
Masaryka. P'e'ešila tvar k'ižovatky a její vazby, zjednodušila pohyb všech ú(astnících se složek.
Up'ednostnila pohyb chodc) a zjednodušila pohyb všech složek automobilového a autobusového
provozu. "eší v možných limitech všechny kolizní body (viz. P'iložená architektonická studie).
Na umíst&ní parkovišt& se nabízí n&kolik možností, které byly po dohod& s m&stem
zpracovány v konceptu.
Návrh stavby v p'edprojektové fázi dokládající nové dopravní 'ešení, koncep(ní
tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispozi(ní a provozní (len&ní stavby,
objektu a za'ízení, umíst&ní stavby v krajin&, návrhy pohled), jejímž smyslem a ú(elem je
vzájemné ujasn&ní si zám&ru a stavebního programu a ov&'ení proveditelnosti stavebního
programu ve zvoleném území byl ve všech souvislostech projednán s orgány DOSS.
` Zástupci m&sta
`

NPÚ – Loket

`
`

Povodí Oh'e
CHKO – Slavkovský les

Na základ& architektonického a urbanistického pr)zkumu byly vyhodnoceny (ty'i alternativy
jako teoreticky reálné k dalšímu zpracování
Jednalo se o tyto alternativy:
` Severn& od ulice ,,Sokolovská“ do svahu k 'ece
`

Východn& od ulice ,,Revolu(ní“ (jižn& od mostu T. G. M.) ve svahu k 'ece

`
`

Jižn& od ulice Sokolovská mezi ulicí a skalním masivem Slavkovského lesa
Pod ulicí ,,Sokolovská“ mezi benzinovou stanicí a skalním masivem Slavkovského lesa

Všechny tyto alternativy byly prezentovány NPÚ- Loket, CHKO- Slavkovský les, Povodí Oh'e,
vedení m&sta Loket.
Na základ& vyjád'ení t&chto orgán) byla k dalšímu zpracování vybrána verze ,,ve skládce
severn& od ulice Sokolovská“, viz. p'iložená architektonická studie.
Byla vybrána varianta (. 1 s umíst&ním parkovacího domu pod stávajícím parkovišt&m.
Zásadní výhodou tohoto 'ešení je obnovení nezm&'itelné kvality historického prost'edí centra
Lokte a tím zásadní podpo'ení jeho turistické aktivity.
Paraleln& s tím vytvo'ení dostate(ných parkovacích kapacit pro obyvatele Lokte, ale i
jednorázových turistických návšt&vník).
Jednozna(n& zásadním pozitivem je vytvo'ení p&ší zóny v centru- p'esahující až do mostu T. G.
Masaryka a tím vytvo'ení bezpe(ného koridoru p&ších mezi centrem, podhradním amfiteátrem a
p'eorganizovanými parkovišti rezident), turist), turistických i mezim&stských autobus).
Nevýhodou jsou vysoké náklady spojené se stavebními pracemi, úpravou komunikací a likvidací
údajné skládky, p'ípadn& náro(né zásahy do ne zcela známého skalního podloží.
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Varianta 1

2.4

První varianta 'eší umíst&ní objektu k severní stran& ulice Sokolovská. Ce;lý objekt bude
zapušt&n kompletn& pod úrove* sou(asné plochy parkovišt&, které bude p'ebudováno podle
nového návrhu na plochu s jedenácti parkovacími místy pro autobusy.
P)dorysn& se jedná o kompaktní obdélníkový tvar s rozm&ry 38x87,5 m. Vjezd do
podzemního parkovacího domu bude 'ešen pomocí rampy, která p'ekonává výškový rozdíl mezi
komunikací a 1. podzemním podlažím parkovacího domu.
Podlaží nejsou 'ešena klasickým zp)sobem, ale variantou, kde je každé patro rozd&leno na
dv& (ásti, které jsou vzájemn& posunuté o polovinu výšky podlaží. Toto 'ešení tak nabízí úsporu
pot'ebné výšky a možnost použití polovi(ní délky ramp pro p'ekonávání jednotlivých výškových
úrovní. To šet'í celkové rozm&ry objektu a tím snižuje pot'ebné množství vyt&žené prostoru.
Automobily klesají v rámci parkovacího domu v jednom sm&ru od komunikace do nižších
úrovní. P'i této doprav& je využíváno (tve'ice jednosm&rných poloramp na stranách podlaží. Tímto
systémem je možné i p'i provozu v jednom sm&ru obsadit bezkonfliktn& veškerá parkovací stání
v objektu.
V míst& umíst&ní této varianty by m&l být terén tvo'en zavezenou skládkou, na které bylo
pozd&ji vytvo'eno nyn&jší nedosta(ující parkovišt&. P'i zahloubení této varianty se tedy po(ítá
s tím, že nebude nutné zasahovat ve velké mí'e do skalního podloží, které by se m&lo nacházet
dál na druhé stran& komunikace.
Plocha s parkovacími místy pro autobusy
Parkovací místa jsou umíst&na na místo sou(asného parkovišt&. Vjezd na plochu je z ulice
Sokolovská spole(ný s vjezdem do navrhovaného parkovacího domu. Jedenáct parkovacích míst
je 'azeno šikmo kolem jednosm&rné komunikace a umož*ují plynulý pr)jezd autobus) k výjezdu
na druhé stran&.

2.2

Architektonické #ešení fasády

V p'edkládané variant& se jedná o pln& zapušt&ný objekt. Pouze na severní stran& bude
otev'ený p'ivzduš*ovací otvor. Pro omezení vizuálního zásahu svahu bude p'edprostor osázen
vzrostlou zelení.

2.3

Ú!el stavby

P'edložená dokumentace 'eší stavbu parkovacího domu a úpravu autobusových zastávek
u ulice Sokolovská a Revolu(ní.
V 'ešené ploše je navrženo dle požadavku zadavatele min. 300 parkovacích míst pro auta.
Návrh autobusových zastávek spl*uje požadavky pro kapacitu 11 stání autobus).
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Charakteristika území a stavebního pozemku

P'edm&tná plocha se nachází ve m&st& Loket.
Jedná se o plochu parkovišt& v návaznosti na letní amfiteátr u ulic Sokolovská a Revolu(ní.
Návrh 'ešení se nachází na ploše, které se dotkne pozemk) (. 814/8, 814/1, 814/9, 814/18, 777/3,
700/5, 811, 812/2, 812/1, 812/5, 812/6. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví m&sta Loket. Další
dot(ené pozemky jsou ve vlastnictví:
814/2 - #EPRO, a.s., D&lnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7
814/16 - #EPRO, a.s., D&lnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7
814/17 - #EPRO, a.s., D&lnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7
814/9 - #EPRO, a.s., D&lnická 213/12, Holešovice, 17000 Praha 7
777/2 - Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary
694/9 - #eská republika
Pozemky se nachází v katastrálním území Loket (okres Sokolov) [686514].

2.5

Soulad s územním plánem a právními p#edpisy
Soulad s územním plánem

Návrh byl navržen dle zadání studie. Pozemky se nachází v zastavitelné ploše vymezené
územním plánem jako ZS, P a DO:
ZS – Zele! sídelní
P#ípustné využití:
-

plochy parkov& udržované zelen&, které jsou voln& p'ístupné ve'ejnosti
sady, zahrady, oplocené bez p'ístupu ve'ejnosti nebo s omezeným p'ístupem
ve'ejnosti
plochy izola(ní zelen&
fragmenty krajinné zelen& v sídle.

Podmín$né využití:
mobiliá' pro relaxaci, plastiky a další prvky zahradní architektury,
zpevn&né p&ší cesty,
nezbytné liniové technické vybavení – inženýrské sít&,
na plochách ve'ejné zelen&: d&tská h'išt& v(etn& herních prvk).
Podmínky:
zpev*ování ploch je možné jen v minimální mí'e,
inženýrské sít& mohou být vedeny p'es tyto plochy jen v p'ípad&, že jiné 'ešení není
možné, trasování se pak musí pod'ídit zachování stávajících porost) a musí umožnit
nové zapojené výsadby,
provozované (innosti nesmí narušovat hlavní funkce zelen& (p'írodní, estetické,
hygienické – izola(ní),
pokud je v sou(asn& zastav&ném území na t&chto plochách vymezen územní systém
ekologické stability, up'ednost*ovat p'írodní funkci plochy a tyto plochy nov&
neoplocovat.
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Nep#ípustné využití:
-

výstavba mimo p'ípustné využití,
všechny (innosti, které jsou v rozporu s funkcí zelen& a nesouvisejí s vymezeným
p'ípustným a podmín&ným využitím.

-

P – P"írodní zóna

-

P#ípustné využití:
- zásahy a opat'ení v zájmu zabezpe(ení prostoru pro relativn& nerušenou existenci a
- vývoj p'írodních a p'írod& blízkých spole(enstev a v zájmu ochrany p'írody a krajiny,
- zásahy a opat'ení v zájmu ochrany mimoproduk(ních funkcí lesa,
- p&ší turistika po zna(ených turistických cestách,
- obhospoda'ování zem&d&lských pozemk),
- produkce d'eva p'i nenarušení mimoproduk(ních funkcí lesa.

Podmín$né využití:
- sklady a dílny pro servisní (innost spojenou s dopravní vybaveností,
- hromadné garáže,
- prodej v krátkodobých p'enosných za'ízeních na ve'ejných prostranstvích.
Podmínky:
- liniové dopravní stavby musí být citliv& za(len&ny do krajiny s použitím doprovodné
- zelen&
- parkovišt& bude 'ešeno s uplatn&ním zelen&,
- povolované stavby a opat'ení musí být v souladu s hlavní - dopravní funkcí ploch a
p'íslušnými normami pro ve'ejné komunikace.

Podmín$né využití:
- výstavba nezbytn& nutných ú(elových komunikací zejména pro obhospoda'ování
- zem&d&lských a lesních pozemk),
- výstavba liniových inženýrských sítí, jejichž trasování mimo p'írodní zónu by
- neúm&rn& zvýšilo náklady na jejich realizaci,
- úprava vodních tok) a vodních ploch p'írod& blízkým zp)sobem.

Nep#ípustné využití:

Podmínky:
- výstavba (viz odstavec p'ípustné využití), p'ípustné zm&ny využití území a p'ípustná
- opat'ení trvalého charakteru jsou možné za podmínek, které pro jednotlivé zám&ry
stanoví p'íslušný orgán ochrany p'írody.
Nep#ípustné využití:
-

velkovýrobní formy zem&d&lské polní výroby,
nová výstavba, krom& uvedených výjimek,
z'izování h'iš+ a sportovních za'ízení,
výstavba staveb pro pobytovou rekreaci v(etn& zahrádká'ských chat,
oplocování pozemk) s výjimkami, které jsou v zájmu ochrany p'írody, lesa a vodních
zdroj),
z'izování skladovacích a odstavných ploch, s výjimkou nezbytných ploch pro lesní
hospodá'ství,
t&žba nerostných surovin,
meliora(ní výstavba, která není v zájmu ochrany p'írody a krajiny (i
mimoproduk(ních funkcí lesa,
zm&ny vodního režimu území, pokud nejsou v zájmu ochrany p'írody a ochrany lesa,
zm&ny druh) pozemku na ornou p)du, zahrady, sady,
ukládání odpad),
terénní úpravy, kterými se podstatn& m&ní vzhled prost'edí nebo vodní pom&ry.

plochy pro vedení tras komunikací v zastav&ném, zastavitelném i nezastavitelném
území – silnic, místních a ú(elových komunikací, chodník), stezek,
ve'ejná prostranství,
vedení tras technické infrastruktury,
umís+ování nezbytných ú(elových staveb souvisejících s dopravní obsluhou sídla a
vybavením parteru,
umís+ování mobilních nádob a kontejner) pro t'íd&ní domovního odpadu,
ve'ejná, doprovodná, a izola(ní zele*.

-

2.6

(innosti a stavby, které by narušovaly hlavní – dopravní funkci ploch,
veškeré stavby a (innosti, jejichž negativní ú(inky na životní prost'edí p'ekra(ují limity
uvedené v p'íslušných p'edpisech nad p'ípustnou míru (§13, vyhl.137/1998),
veškeré stavby a (innosti nesouvisející s p'ípustným a podmín&ným využitím.

Údaje o stavb$

Sou!asný stav
"ešená plocha se nachází na volné výse(i pozemk) v blízké vzdálenosti od letního
amfiteátru podél silnice Sokolská. V&tšina plochy navrhovaného objekt) je v sou(asné dob&
zastav&na stávajícím parkovišt&m, autobusovými zastávkami a (erpací stanicí.
Plocha není od okolních pozemk) nijak odd&lena. Hranice je tvo'ena vozovkou.
Navrhovaný stav
Návrh p'edstavuje variantu zapušt&ného parkovacího domu se 4 podlažími. Na ploše
st'echy bude umíst&na nov& navrhovaná plocha s autobusovými zastávkami.

3

Technické #ešení

3.1

Geologie

DO – DOPRAVNÍ OBSLUHA
P#ípustné využití:
- trasy systému nadmístní silni(ní dopravy,
- základní systém m&stských komunikací,
- stanice a zastávky hromadné dopravy,
- parkovišt&, a to i velkoplošná,

!
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V míst& budoucího parkovacího domu byly provedeny dva vrty, oba konstatující p'ítomnost
skládky a jeden kontaminaci podzemních vod. Z ostatních fakt) je z'ejmá možnost výstavby
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podzemního parkovišt&. S tím souvisí r)zná rizika. Ovlivnitelná - reakce na geologické podloží
stavby. Neovlivnitelná - reakce na neznámé složení údajné skládky.
Na základ& provedených vrt) (viz. p'iložená studie) a informaci z ,,Geofondu“ je navážka
stabilní. Návrh odtížení náspu a odhad množství, v(etn& množství kvality, a cenové úvahy je
sou(ástí p'iložené architektonické studie.

3.2

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce je navržená jako monolitický železobetonový skelet s obousm&rn&
pnutými bezpr)vlakovými stropními deskami. Podzemní obvodové st&ny jsou železobetonové a
p'enášejí zatížení zemním tlakem. Vnit'ní st&ny zajiš+ují prostorovou tuhost, n&které z nich slouží
jako podpory pro stropní konstrukce.
Zvolený rastr sloup) nosné konstrukce vychází z dispozi(ních požadavk) na pr)jezdné a
parkovací rozm&ry v garážích a bude se pohybovat cca v rozm&rech do max. rozponu 7,5 x 8,0 m.

Dilatace
Z hlediska zakládání – pokud bude objekt na pilotách – není nutná dilatace. Piloty budou
navrženy na jednotné sedání a jejich délky budou rozlišeny podle zatížení.
Vzhledem k velikosti objektu a jeho dispozici a otev'enosti vzhledem k interiéru (otev'ená
nevytáp&ná konstrukce) bude objekt nad základovou deskou rozd&len na dilata(ní celky o velikosti
cca 40 m. Dilatace budou 'ešeny ve stropní desce pomocí smykových trn) nebo na ozuby
sousedních polí.
Prostorová tuhost
Objekt musí být ztužen v rámci každého dilata(ního úseku. V každém z úsek) se nacházejí
p'í(né nebo podélné st&ny. Tlouš+ka vnit'ních st&n se p'edpokládá 250 mm.

3.3

Nosné konstrukce budou navrženy podle platných #SN EN.

3.2.1 Základy a spodní stavba
Základy a spodní stavba
Založení objektu se p'edpokládá hlubinné, pilotové. Up'esn&ní délky pilot bude v dalším
projektovém stupni na základ& podrobného geologického pr)zkumu z místa staveništ&, piloty
mohou dosahovat délek 8 i více metr) pod základovou desku. Nad hlavami pilot bude
vybetonovaná základová vana tl. 300 mm. Základová vana spolu s pilotami tvo'í jeden základový
prvek a musí být navržena na základ& vzájemné interakce. Na stran& sm&rem do svahu bude
trvalá záporová st&na. Druhá strana svahu sm&rem k 'ece bude vysvahována. Vnit'ní nosné
konstrukce jednotlivých podlaží mohou být zbudována postupn&.
Suterénní st&ny budou železobetonové tl. min. 300 mm v p'ípad&, že budou navrženy bez
hydroizolací jako bílá vana.

3.1.2 Vrchní stavba
Hlavní nosné prvky
Dimenze sloup) budou vycházet z konkrétního návrhu v dalším stupni. P'edpokládané
rozm&ry nejvíce zatížených sloup) v podzemních podlažích budou cca 250/750 mm. Jejich tvar
s ohledem na nutnou pr)'ezovou plochu je navržen tak, aby ve sm&ru parkovacích stání zabíraly
minimální místo.
Mezi sloupy bude obousm&rn& pnutá stropní deska tlouš+ky 250 mm. Maximální velikosti
polí stropní desky se p'edpokládají do 7,5 m. Pouze stropní deska nad posledním podlažím, na
které je uvažováno s vyšším zatížením (zemina a parkové úpravy– specifikaci nutno up'esnit
dalších stupních), bude tl. min. 300 mm.

!
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Navrhované zatížení

Stálé zatížení:
Dle skladeb souvrství, bude up'esn&no v dalším stupni

3.4

Prom&nné zatížení:
Venkovní plochy pojížd&né - (nutno up'esnit zásahová vozidla!), min.

5,0 kN/m2

Parkovací plochy vnit'ní
St'echa pochozí (parková úprava, nepojížd&ná)

2,5 kN/m2
5,0 kN/m2

Sníh dle #SN EN 1991-1-3 (nerozhoduje)

1,0 kN/m2

Technologie provád$ní

Navržená technologie nosné konstrukce p'edpokládá monolitickou variantu. S variantou
p'ípadného postupného budování pater shora dol).

3.5

Nároky na údržbu a nákladovost oprav

Stavba je standardn& 'ešena podle sou(asných norem a nep'edstavuje pro údržbu žádná
b&žná rizika. Nákladnost oprav je zanedbatelná, jde o b&žnou údržbu.
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3.6

Po#et parkovacích míst pro invalidy
Výpo(tová hodnota
357 / 20 = 18
Po(et navržených vyhrazených míst: 24

Požadavky na podklady pro další projektové stupn$

3.6.1 Pr%zkumy
Geologický pr)zkum – min. 2-3 vrtaných sond v rámci p)dorysu stavby do hloubky 10 m pro
bezpe(né p'enesení pláš+ového t'ení u pilotového založení, vyhodnocení sond pro výpo(ty
založení dle 2. nebo 3. geotechnické kategorie (vrchní stavba je konstrukce náro(ná).

Vjezd do parkovacího domu je 'ešen rampou z místa vedle navrhovaných autobusových
zastávek a západní stran&. Rampa z úrovn& komunikace je obousm&rná. Vnit'ní provoz je 'ešen
jako jednosm&rný s využitím poloramp pro výjezd / sjezd.

Hydrogeologie – stanovení ustálené hladiny spodní vody, v p'ípad& jejího vlivu na základové
konstrukce a konstrukci spodní stavby stanovit její proud&ní a agresivitu na betonové konstrukce.

3.9

3.7

Odvád$ní deš&ových vod

Stávající stav:
V sou(asné dob& se zde nachází pouze odvodn&ní n&kolika kanaliza(ními vpus+mi v okolí
komunikací a p'irozen& odvodn&né plochy zelen&.

Návrh:
Deš+ové vody ze zelené st'echy budou svedeny do nov& zbudovaných reten(ních nádrží a
následn& využity k zavlažování nebo budou p'ímo odvád&ny do vodote(e.

3.8

Dopravní #ešení

V rámci návrhu je uvažováno s jedním vjezdem/výjezdem do ulice Sokolská. Ulice je ve
stávajícím stavu 'ešena jako místní komunikace s obousm&rným provozem. S ohledem na
minimalizaci ší'e PD je provoz v PD navržen jako jednosm&rný s polorampami do
zvýšených/snížených mezipodlaží. Parkovací stání jsou navržena jako kolmá s minimální ší'í 2,5
m. V souladu s vyhláškou (. 398/2009 Sb. je navrženo 1 vyhrazené stání na každých 20 stání.
Po#et parkovacích míst
VARIANTA 1
1 PP
2 PP
3 PP
4 PP
CELKEM

!

87
90
90
90
357 míst
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Sít$

Ve#ejné osv$tlení komunikace
V sou(asné dob& se na ploše nachází ve'ejné osv&tlení, které je pot'eba p'eložit na nov&
vzniklé plochy vjezd) parkovacího domu a autobusových stání.
Stavbou budou dot(eny vedení ve'ejného osv&tlení (bude provedeno p'eložení v rámci
celkové úpravy VO v oblasti po dokon(ení stavby). V rámci zemních prací je také nutno uvažovat s
dot(ením podzemních vodovodních, stokových (i plynovodních 'ad). "ešení v(etn& podmínek
p'eložení bude sou(ástí projek(ní (innosti v dalších stupních projektové dokumentace.

3.10 'ešení vegetace
Závlaha zelen& by m&la být 'ízena kombinací p'irozené (deš+ové) s možností využití um&lé
závlahy, (áste(n& dopl*ované vodou z reten(ních nádrží.
Povrchová úprava se p'edpokládá u p&ších komunikací kamenná dlažba 60/60, u
automobilových 100/100, se standardními vrstvami prosakovatelného ,,kufru“ a zapušt&nými
kamennými obrubníky.
"ešení p'edpokládá i dotažení VO do 'ešeného prostoru a parkovou úpravu s vysokou
zelení zbylých ploch.
Odvodn&ní bude 'ešeno vsakem na pozemcích.

3.10.1

Skladba st#ech:

Výsadby d#evin
Vzhledem k tomu, že d'eviny nejsou vysazovány do rostlého terénu, musí být kotveny
podzemním kotvením za baly – pomocí popruh) je ko'enový bal stromu uchycen k ok)m nebo kari
sítím. Tím je zabrán&no pohybu balu a neustálému p'etrhávání drobných ko'ínk) pot'ebných pro
ujmutí stromu na stanovišti.
Ke'e a popínavé rostliny mohou být vysazeny b&žným zp)sobem do jamky.
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Stromy v rostlém terénu po obvodu parkovacího domu mohou být kotveny klasicky pomocí
d'ev&ných k)l). Pro pohledové zakrytí parkovacího domu na severní stran& mohou být použity
stromy zav&tvené odspodu – nap'. sloupovitý habr.

3.11 VZT
Pro tuto kompletn& zahloubenou variantu je nutno umístit plnohodnotný VZT systém pro
'ízené v&trání celého objektu. Na severní stran& bude zbudován odv&trávací prostor pro odvod
vzduchu na povrch.

3.12 Požárn$ bezpe!nostní #ešení
Parkovací prostory objektu se posuzují jako voln& stojící (áste(n& otev'ená hromadná
garáž skupiny 1 podle (l.I.2.2 a I.2.3 A i.2.5.b #SN 730804."

cesta typu A bude tvo'it samostatný požární úsek bez požárního rizika a bude ústit na volné
prostranství. V prostoru CHÚC budou dodrženy požadavky na povrchové úpravy stavebních
konstrukcí. Ch%C bude vybavena nouzovým osv&tlením. Prostor CHÚC bude zárove* sloužit jako
vnit'ní zásahová cesta.
V bezprost'ední blízkosti objektu se nenacházejí další objekty, Požárn& nebezpe(ný prostor
objektu neohrozí jiné objekty, objekt se nenachází v požárn& nebezpe(ném prostoru jiného
objektu.
Pro objekt budou zajišt&ny zdroje vn&jší i vnit'ní požární vody dle požadavk) #SN 730873 a
#SN 730804. Objekt bude vybaven p'enosnými hasicími p'ístroji.

4

Provozní náklady
VZT, ELEKTRO, SV$TLO, ZÁVORY, OBSLUHA

Konstruk(ní systém objektu je neho'lavý DP1.

DLE OBDOBNÉHO PROJEKTU 500 000 K( p.a. / rok / 77 míst
> velmi hrubý odhad: 550 K( /místo, p.m.

Požární zatížení:
Ekvivalentní doba trvání požáru τe = 15,00 min. (tab.G1 #SN 730804)

5
Maximální po(et stání v požárním úseku nebude p'ekro(en, parkovací prostory budou
v p'ípad& pot'eby (len&ny požárními p'epážkami na jednotlivá odd&lení podle (l.I.5.2 #SN 730804
tak, aby v žádném odd&lení nebyl po(et stání vyšší než stanoví tabulka I.3 #SN 730804.
V&trání parkovacích prostor) bude zajišt&no neuzavíratelnými otvory v obvodových st&nách
a v&tracími šachtami tak, aby parametr odv&trání Fo byl min. 0,025m1/2, v objektu nebude
požadována instalace samo(inného odv&trávacího za'ízení dle (l.I.4.6 #SN 730804 ani
samo(inného hasícího za'ízení.
V objektu bude instalována elektrická požární signalizace.
Pokud by v objektu byla parkována vozidla s plynnými palivy, musí být EPS dopln&na
plynovou detekcí a zvukovou a sv&telnou signalizací poplachu.
Objekt musí být vybaven nouzovým zvukovým systémem dle #SN EN 60849 a domácím
rozhlasem s nuceným poslechem.

Odhad investi!ních náklad%
PLOCHA CELKEM
CELKEM

3300 m2
222 936 047 K! bez DPH

cena bude up'esn&na v rámci projek(ní (innosti
viz. p'iložený rozpo(et

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí kladených dle p'íslušného stupn&
požární bezpe(nosti budou dodrženy.
Komunika(ní prostory z objektu budou tvo'it (áste(n& chrán&nou únikovou cestu typu A,
v&tranou v souladu s požadavky (l.10.5.2 #SN 730804 p'irozen&, ev. nucen&. Chrán&ná úniková
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pod plochu sou"asného parkovišt! osobních voz$ severn! od Sokolovské a západn! od
benzinové pumpy.
Provoz mezim$stských autobus%

DOPRAVNÍ !EŠENÍ
1.

Širší komunika"ní souvislosti

M!sto Loket je z hlediska turistického ruchu významné jak svými jedine"nými
historickými objekty, kulturními hodnotami a programy, tak atraktivní krajinou p#i toku Oh#e v
chrán!né krajinné oblasti Slavkovského lesa. Tyto atraktivity, v"etn! r$zných kulturních akcí
po#ádaných ve m!st!, jsou pak cílem pro #adu návšt!vník$ prakticky v pr$b!hu celého roku.
Dle dostupných údaj$ jen návšt!vnost hradu Loket v lo%ském roce dosáhla tém!# 130 tisíc
návšt!vník$.
Z hlediska širších komunika"ních souvislostí je m!sto Loket situováno v pom!rn!
p#íznivé poloze ve vzdálenosti necelých 3 kilometr$ jižn! od páte#ní trasy dálnice D6 sm!#ující
od Karlových Var$ do Chebu a dále do Bavorska. Automobilová doprava je od dálni"ní
k#ižovatky D6 Exit 136 vedena sm!rem na jih do m!sta po silnici II/209, která dále pokra"uje
p#es Horní Slavkov do Krásna k p#ipojení na silnici II/208 (Sokolov – Be"ov nad Teplou).
Komunika"ní vazby k historickému jádru m!sta jsou od silnice II/209 zprost#edkovány po
trase pr$jezdního úseku silnice III/2099 (Revolu"ní a dále Sokolovská ul.), který stoupá
z údolní polohy po úbo"í pravého b#ehu Oh#e k severnímu p#edmostí mostu T. G. Masaryka.
V tomto prostoru je dnes kumulována prakticky v!tšina d$ležitých dopravních aktivit m!sta –
komunika"ní vstup pro p!ší i automobilovou dopravu do historického jádra a také do areálu
amfiteátru u Oh#e, autobusová zastávka hromadné dopravy, "erpací stanice pohonných hmot,
parkovišt! pro 90 osobních vozidel a také parkovišt! pro cca 8 zájezdových autobus$. Silnice
III/2099 dále pokra"uje Sokolovskou ulicí na západ p#es Staré Sedlo a dálni"ní k#ižovatku D6
Exit 142 do Sokolova.
Z hlediska dostupnosti m!sta hromadnou dopravou je m!sto p#ístupné jak prost#edky
železni"ní osobní dopravy na trati ". 144 Nová Role – Loket p#edm!stí, tak p#evážn! pak
pravidelnou autobusovou dopravou. Dle sou"asného platného jízdního #ádu autobusovou
zastávkou „Loket“ (u mostu TGM) v sou"asné dob! projíždí 9 pravidelných linek, na kterých je
v pracovních dnech provozováno 48 spoj$ v jednom sm!ru a ve víkendových dnech pak pouze
12 spoj$ v jednom sm!ru.
Celková koncepce nového uspo#ádání
Základem koncepce je vytvo#ení p!ší zóny na nám!stí a tuto zónu protáhnout až do
p#edpolí mostu T. G. Masaryka tak, aby byla logicky a plynule propojena s par"íkem za
benzinovou pumpou a tím i s amfiteátrem u #eky. Odstraní se tak nebezpe"ná kolize p!ších se
státní autobusovou dopravou na sou"asném ústí mostu do ulice Sokolovská/ Revolu"ní.
Vytvo#ením p!ší zóny na nám!stí (která bude moci být využívána pouze rezidenty
s parkováním na vlastním pozemku a pro zásobování) se podobné kolize odstraní i na most! a
v centru m!sta.
Aby toho mohlo být dosaženo, trasa ,,Sokolovská“ je upravena. Polom!r zatá"ky je
výrazn! zv!tšen, "ímž se jednak uvolní v!tší p#ehlednost komunikace a jejích napojení
v zatá"ce, a jednak zv!tší prostor p!ší zóny p#ed mostem. Zatá"ka je tím více p#iblížena
skalnímu masivu západn! od ní a je vedena místem, kde je v sou"asné dob! nevhodn!
umíst!na zástavba mezim!stských autobus$.
Sou"ástí zm!ny je i zrušení málo-kapacitního parkovišt! pro zájezdní autobusy mezi
,,Sokolovská“ a skalním masivem jižn! od ní.
Všechny parkovací kapacity (ostatní automobily i zájezdní autobusy) jsou umíst!ny do a

!

Stávající nevhodn! p#ístupná zastávka ve vnit#ním oblouku zatá"ky je zrušena a
nahrazena zastávkovými zálivy po obou stranách ,,Sokolovské“ a v p#ímé návaznosti na nové
parkovišt! autobus$ a osobních voz$. Je tím zajišt!n p#ehledný a bezpe"ný p#ístup p!ších od
centra m!sta (od mostu) pomocí jednozna"n! definovaných p!ších tras s p#ehlednými
p#echody pro chodce.
Dopravní #ízení v rámci parkovacího domu
Vjezd do objektu je rampou ze západní strany objektu z ulice Sokolovské. Rampa je
obousm!rná a slouží jak je vjezdu, tak i k výjezdu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o
,,nárazové“ parkovišt!, jeden takovýto výjezd posta"uje- viz výše.
Podzemní parkovací patra jsou navržena "ty#i, každé s kapacitou cca 80 míst (celkem
333 míst). Každé parkovací patro je v podélném sm!ru rozd!leno na dv! poloviny, které jsou
vzájemn! výškov! posunuty o polovinu patra. Tím dochází k výrazné úspo#e místa na
komunikace mezi patry a tím se zvýší efektivnosti ploch parkovacích. Pohyb mezi polopatry je
zajišt!n polorampami, pohyb v patrech je obousm!rný.
Dimenzování prostoru dvousm!rného prostoru je vymezeno sloupy (vzdálenost 8m),
"ímž je dosaženo pohodlného vjezdu a výjezdu z parkovacích míst. P!ší se pohybují
parkovišt!m ve stejných komunikacích jako vozy, ale ve vymezených pruzích.
Svislý pohyb p!ších je zajišt!n uzav#enými schodišti, (která slouží i jako CHÚC)
p#ípadn! výtahem. Na každém podlaží je umíst!no pohotovostní hygienické za#ízení. Tato
uvedená jádra vyús&ují na pojezdovou úrove% autobusového nádraží do p#ímé vazby na
povrchové p!ší komunikace. Vytvá#í tak jediný vizuální a architektoniky výrazný prvek
upozor%ující na podzemní parkovišt!.
Podle dalších požadavk$ zadavatele mohou být tyto prvky rozší#eny i o další funkce
(infocentrum, kapacitn!jší sociální zázemí, ob"erstvení apod.). Umíst!ní nad hranou svahu a
s výhledem dol$ k #ece tomu nahrává, ale sou"ástí zadání to nebylo. V sou"asné variant! se
p#edpokládá spíše neutrální a neagresivní výraz splývající s okolím, nap#íklad pomocí porostu
popínavými rostlinami.
Provoz zájezdních autobus%
Nové umíst!ní odstavného parkovišt! zájezdových autobus$ je situováno do prostoru
sou"asného návšt!vnického parkovišt! severn! od ,,Sokolovské“. Požadovaná kapacity
odstavných stání, na základ! pr$zkumu provedeného m!stem, je cca 10 míst. Sou"ástí
systému je i místního výstupního a nástupního parkovišt!. Nájezd autobus$ do ur"eného
prostoru je z ulice Sokolovská. P#i p#íjezdu ze sm!ru od Sokolova odbo"ují autobusy do
daného prostoru pomocí levého odbo"ovacího pruhu. P#i p#íjezdu ze sm!ru od ulice Revolu"ní
je odbo"ení p#ímé, pravé.
Autobusy s turisty vjedou do ur"eného prostoru a za#adí se v prostoru zastávky do
pozice rovnob!žn! s ulicí Sokolovskou, kde je výstupní zastávka. Po výstupu turist$ se bu'
p#ímo p#esunou na odstavné parkovišt! severn! od výstupní zastávky, nebo objedou celý
systém p#es Sokolovskou ulici a po zp!tném návratu do parkovací plochy se zde za#adí.
P#i odjezdu turist$ se celý proces opakuje a turisté nastupují na stejném míst!, v jakém
autobus opustili.
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Návrh komunika"ního uspo#ádání parkovacího objektu

Na základ! projednání d#íve zpracovaných studijních variantních návrh$ byla k dalšímu
sledování doporu"ena varianta podzemního hromadného parkovacího objektu situovaného
zhruba v prostoru sou"asného parkovišt! pro osobní vozy p#i severní hran! pr$jezdního úseku
silnice III/2099 (Sokolovská ul.) a to v úseku za výjezdem z "erpací stanice EuroOil.
Objekt je navržen jako monofunk"ní vícepodlažní podzemní stavba hromadné garáže v
základním p$dorysném rozm!ru objektu 84 x 35 metr$. Konstruk"ní systém objektu je navržen
jako železobetonový monolit, který je v p#í"ném sm!ru navržen jako dvoutraktový ší#ky 2x16,5
metr$ v tzv. polorampovém uspo#ádání, výškov! jsou oba trakty posunuty o p$l podlaží a jsou
propojeny p#ímými pojezdovými rampami. V podélném sm!ru je objekt navržen se sloupovým
systémem s rozp!tím sloup$ 7,5m (sloupy ší#ky max. 25cm). Navrhovaný objekt je v severním
traktu uvažován ve 4 podzemních podlažích, v jižním traktu ve 3 podlažích s konstruk"ní
výškou podlaží 2,90 metru. P#edpokládaná kapacita typického podlaží hromadné garáže je 98
stání, p#i uvažovaném uspo#ádání ve 3,5 podlažích se pak p#edpokládá celková kapacita
objektu cca 333 stání.
Všechna parkovací stání jsou navržena v základním rozm!ru 2,5 x 5,0(5,5) metru jako
kolmá ke st#edové komunika"ní #ad! ší#ky 6,0m v parametrech odpovídajících p#íslušným
ustanovením (SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni"ních vozidel a (SN 73 6058
Jednotlivé, #adové a hromadné garáže. Ve smyslu p#íslušných ustanovení vyhlášky MMR (R
". 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe"ujících bezbariérové užívání
staveb bude objekt na každém podlaží vybaven po"tem 5 stání v požadovaných parametrech
pro stání vozidel p#epravujících osoby t!žce pohybov! postižené.
St#echa objektu je navržena jako plochá, p#esypaná vrstvou zeminy a upravenou plání,
na které je založena t!žká vozovková konstrukce pro odstavná stání 11 zájezdových autobus$.
Odstavná stání jsou navržena jako šikmá pod úhlem 45° v parametrech pro autobusy
odpovídajících p#íslušným ustanovením (SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni"ních
vozidel. Pro výstup i nástup zájezdových návšt!vník$ slouží nástupní hrana délky 30 metr$ p#i
jižním okraji odstavné plochy. Vstupy a pohyb p!ších na odstavné ploše pro autobusy se
z hlediska bezpe"nosti zásadn! nep#edpokládají.
Vjezd a výjezd do a z objektu hromadné garáže a také vjezd do plochy pro odstavování
autobus$ je veden od severní hrany pr$jezdního úseku silnice III/2099 (Sokolovská ul.), výjezd
z plochy pro odstavování autobus$ je p#ipojen rovn!ž na severní hranu vozovky. Vjezd do
objektu hromadné garáže je veden vjezdovou a výjezdovou rampou do vjezdového kr"ku
objektu. Ve vjezdovém kr"ku, který je p#edsazen objektu je situován odbavovací systém ve
t#ech pozicích se závorami, s možností st#ídání sm!ru provozu pro vjezd i výjezd ve st#edním
pruhu dle aktuální pot#eby poptávky. Sou"ástí odbavovacího systému je za#ízení pro výdej
parkovacích lístk$ napojené na platební automat v rámci objektu a zárove% propojení na
informa"ní tabule o obsazenosti objektu na p#íjezdových komunikacích. P#i vjezdu je umíst!no
stanovišt! ostrahy a obsluhy objektu pro sm!nný provoz.
Vertikální komunikaci pro vozidla zajiš&ují pojezdové p#ímé rampy ve sklonu 17%, pro
p!ší jsou navržena 2 komunika"ní jádra, sou"ástí komunika"ních jader jsou dvouramenná
schodišt!. Jádra budou deklarována jako chrán!ná úniková cesta.
Všechna parkovací místa jsou ur"ena pro osobní automobily, dle požadavku (SN 73
6058, bude 10% z celkového po"tu stání, to je cca 35 stání, vyhrazeno pro parkování
automobil$ s alternativními pohonnými hmotami (LPG, CNG). Tato místa budou situována ve
vjezdovém podlaží do objektu nebo u severní strany objektu, ve kterém je zajišt!ní p#ímého
p#irozeného odv!traní objektu. Podzemní podlaží budou odv!trána systémem nucené
ventilace.

!

V souvislosti s realizací navrhovaného objektu hromadného parkingu je navrhována také
celková úprava prostoru na severním p#edmostí Mostu TGM. Návrh vychází ze zám!ru
zv!tšení polom!ru oblouku na trase pr$jezdního úseku silnice III/2099 a úpravy stávající
k#ižovatky na p#ipojení historického jádra na úkor stávající pr$jezdné plochy pro hromadnou
dopravu. Do upravené trasy pr$jezdního úseku je pak zapojena v!tev na prodloužení ulice
TGM vedená od mostu. S ohledem na zám!r úpravy dopravního režimu v prostoru celého
historického jádra jako p!ší zóny s umožn!ním vjezdu pouze pro zásobování a nezbytnou
dopravní obsluhu na základ! povolení M!Ú bude na za"átku zóny založen vjezdový p#í"ný
prah.
Z upravované v!tve ulice TGM je nov! vedeno p#ipojení plochy "erpací stanice EuroOil,
do kterého je také zapojena ú"elová komunikace do amfiteátru. P#edevším s ohledem na
bezpe"ný pohyb p!ších je také upravován výjezd z "erpací stanice, který je nov! zapojen do
výjezdové v!tve z odstavné plochy pro autobusy.
V souvislosti s celkovou úpravou p#edmostí budou nov! upraveny komunikace pro p!ší
a také plochy p#ilehlé zelen!. Všechny navrhované úpravy jsou nejlépe patrné z doložených
grafických p#íloh.
Pro další stupn! projektové p#ípravy navrhovaného objektu a komunika"ní úpravy
lokality je nezbytné zajistit detailn!jší geodetické zam!#ení dot"eného území. Rovn!ž tak bude
t#eba vyhotovit podrobný inženýrsko-geologický a hydrologický pr$zkum, který poskytne
základní geotechnické charakteristiky dot"eného terénu, nezbytné pro návrh komunika"ního
uspo#ádání lokality.
Odvád!ní deš&ových vod z navrhovaných komunika"ních ploch se navrhuje jejich
podélným a p#í"ným spádováním do odvod%ovacích za#ízení a pás$ p#ilehlé zelen!. Zemní
plá% pod konstrukcí vozovky bude odvodn!na podélným a p#í"ným spádováním do drenáží,
drenáž bude zaúst!na do zasakovacích objekt$.
Úpravy dopravního #ešení doprovází p#íslušné prvky bezbariérového užívání ve smyslu
požadavk$ vyhlášky MMR (R ". 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích
zabezpe"ujících bezbariérové užívání staveb a ve smyslu p#íslušných ustanovení (SN 73
6110 Navrhování místních komunikací.
Konstrukce nových zpevn!ných ploch komunikací budou navrženy v souladu s
technickými podmínkami TP 170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými
MD (R OPK pod ".j. 517/04-120-RS/1 s ú"inností od 1.12.2004 v"etn! Dodatku TP170
schváleného MD (R - OSI pod ".j. 682/10-910-IPK/1 s ú"inností od 1.9.2010, za p#edpokladu
dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní plán!,
namrzavost, vodní režim a další je pot#eba ov!#it na míst! samém p#íslušnými zkouškami.
Náležitou pozornost je t#eba v!novat úprav! zemní plán!, zejména zabránit jejímu zvodn!ní.
Sou"ástí projektu v dalších stupních projektové dokumentace bude rovn!ž návrh
dopravního zna"ení v nezbytn! nutném rozsahu vyvolaném touto stavbou. Veškeré dopravní
zna"ení bude provedeno v souladu s platným zákonem ". 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, vyhláškou ". 294/2015 Sb., kterou se provád!jí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a dále také v souladu s p#íslušnými (SN a technickými podmínkami
Ministerstva dopravy (R v aktuálním zn!ní.
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založení na pilotách

rozměry pro parkování
varianta sloupů 2

předpokládané
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Sou$ástí snahy o vy%ešení nevyhovujících podmínek v historickém centru m&sta je i snaha o
využití ,,Tyršova nám&stí“ (prosto mezi nám&stím/ulicí ,,T. G. Masaryka“ a $ástí jižních parkánových
hradeb nad ulicí ,,Zahradní“).
Sou"asný stav
Jedná se o prostor na východ& ne zcela efektivn& využitý pro parkování (cca ¼ celkového
pozemku, cca 9 normových stání). Zbytek prostoru zabírá travnatý prostor neidentifikovatelného ur$ení
a využití. Jeho západní konec je využíván okolními objekty k sušení prádla apod. Ve východo-západním
sm&ru protíná území p&ší slepá komunikace, ze které jsou p%ístupné zadní vstupy objekt' lemujících
nám&stí a jejich p%edzahrádky.
Celý prostor Tyršova nám&stí je majetku v M&sta Loket.

hranou parcely a p%ístupovou komunikací k sousednímu domu zbývá plocha o ší%ce cca 3 m. Tato
plocha by byla osazena hustou vzrostlejší zelení do výše cca 2,5 m, $ímž by byl vytvo%en p%írodní
p%ed&l mezi jednotlivými parcelami a zajišt&na ur$itá intimita jednotlivých „p%edzahrádek“.
A) již by byla zvolena jakákoli varianta z Verze 1, znamenalo by to nár'st parkovišt& ve 2. verzi o
cca 12 parkovacích míst v místech sou$asných p%edzahrádek.
Technické #ešení
Povrchová úprava se p%edpokládá u p&ších komunikací kamenná dlažba 60/60, u
automobilových 100/100, se standardními vrstvami prosakovatelného ,,kufru“ a zapušt&nými
kamennými obrubníky.
#ešení p%edpokládá i dotažení VO do %ešeného prostoru a parkovou úpravu s vysokou zelení
zbylých ploch.
Odvodn&ní bude %ešeno vsakem na pozemku.

Navrhované #ešení
Verze 1
Vychází z p%edpokladu, že jednotlivým objekt'm z'stanou zachovány zadní p%edzahrádky a
k nim p%ístupové komunikace. Na jih od stávající p&ší p%ístupové komunikace je v návrhu umíst&na
obslužná komunikace, z níž je sm&rem k jihu p%ístupná %ada parkovacích stání. Mezi jižní hranou stání
a hranou parkánu z'stává r'zn& široký zelený pruh s parkovou úpravou a s možností p%ístupu na
parkán.
#ešení verze 1 je prostorov& voln&jší a ponechává tém&% polovinu celého prostoru pro rekrea$ní
využití- tj. zele(. Otázkou je, jestli je tento relativn& nákladný zásah dostate$n& efektivní z hlediska
parkování.
Varianta 1 kolmé stání
Varianta 2 kolmé stání

"
"

Celkem 15 míst
Kolmá stání 16 + 2
Podélná stání 3
Cekem stání 21
(na parcele 114/2- obratišt&)

Varianta 3 šikmá stání

60°
- 14 stání
"
30°
- 5 stání
"
Kolmá - 5 stání
Celkem
24 stání
(na parcele 114/2- obratišt&)

Verze 2
Vychází ze snahy využít prostor z hlediska parkování co nejefektivn&ji a z faktu, že celá plocha
,,Tyršova nám&stí“ je v majetku M&sta Lokte. To se týká i parcel 110/2, 109/2, 108/2, 108/3, 103/2.
Dalším faktem d'ležitým pro toto %ešení je fakt, že se v b&žných m&stských aglomeracích vyžaduje, aby
obyvatelé objekt' parkovali své vozy na svém pozemku. Pokud by se tato podmínka do ur$ité míry
aplikovala i na pozemek ,,Tyršova nám&stí“, výrazn& by to p%isp&lo ke zkapacitn&ní parkovišt&.
Základní sestava parkovacích míst z verze 1 by z'stala v podstat& stejná, tj. ve sm&ru východzápad p&ší a obslužná komunikace a na jih od ní %azená parkovací stání.
Prostor ,,p%edzahrádek“ v zadní $ásti dom' nám&stí by byl vždy organizován tak, že by z'stala
p%ístupová cesta k domu v p'vodní pozici (tj. v&tšinou na západní hran& parcely). Od ní, východním
sm&rem, by byla umíst&na dv& kolmá parkovací místa (p%ípadn& jen jedno- podle velikosti parcely).
P%i ší%ce p%ístupové cesty cca 1,5 m a jednoho parkovacího místa 2,5 m tak vychází celková
ší%ka zpevn&né plochy cca 6,5 m. Parcely jednotlivých dom' jsou široké cca 9 m, takže mezi východní
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PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
VARIANTA 1 - kolmé stání (krátká verze)
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PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
VARIANTA 2 - kolmé stání (+ dlouhá verze)
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PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
VARIANTA 2 - kolmé stání (+ dlouhá verze)
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PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
VARIANTA 3 - šikmé stání
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PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
VARIANTA 3 - šikmé stání
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PARKOVIŠTĚ NA NÁMĚSTÍ
VERZE 2
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VYJÁD!ENÍ POVODÍ OH!E
Emailová korespondence s p. Ing. Davidem Poláchem
po 30.7.2018 12:28
Dobrý den,
prohlédnul jsem si jednotlivé varianty. Na výkresu 01 - situace jsou pravd!podobn! varianta 1 a varianta 3 zakresleny nesprávn! ("ervená obdélník neodpovídá p#dorysu). Trochu m! mate nesoulad katastrálního
podkladu - žlutá barva z$ejm! p$edstavuje georeferencovanou analogovou mapu, která nesedí s digitálním podkladem (nevím, jak byl získán). V každém p$ípad! katastr je již zdigitalizován (pro naše pot$eby máme
podklady od %ÚZK k dispozici - podklady odpovídají žluté barv! na Vašich výkresech).
Varianty 1, 2 a 4 jsou z našeho pohledu v po$ádku, varianta 3 v obou podvariantách zasahuje do stanoveného záplavového území a sou"asn! i do aktivní zóny (tyto stavby nelze v tomto území stav!t s ohledem na
paragraf 67 zákona ". 254/2001 Sb., o vodách a o zm!n! ......), u podvarianty s to"itou rampou je zásah do aktivní zóny menší. Z hlediska proud!ní se jedná o významné území (hloubky až 1,8 m), konkávní b$eh,
územím povede i jedna z vedlejších proudnic, návrh omezuje výtok z mostu, nelze zde p$ipustit zmenšení pr#to"ného profilu.
S pozdravem
Ing. David Polách, vedoucí odd!lení hydrotechniky, ZVO
_______________________________________________________________________
Povodí Oh$e, státní podnik
Bezru"ova 4219, 430 03 Chomutov
tel. : +420 474 636 288
e-mail : polach@poh.cz
http://www.poh.cz/
_______________________________________________________________________
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odhad kalkulace - SADOVÉ ÚPRAVY
Název stavby :

Loket – parkovací d!m
CENA

!íslo

dodávky a montáže

m"rná

položky

Název položky / taxon

poznámka

jednotka

p#esun hmot pro sadovnické ú$ely

kpl

stromy se zemním balem, alejové, min. 2x p"esazované
S1- st#echa
S2 – terén
ke#e- st#echa
Ke#e – ochranný pás
Ke#e – svah
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popínavé rostliny
trvalky
výsadba listnatých strom!

#$
'%
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výsadba ke"!
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Celkem
ro#ní údržba

5 317 876,00
"ezy ke"! – 1x ro#n$
Odplevelování ke"! a trvalek – 6x ro#n$
se# trávníku – 6x ro#n$
Závlahy – provoz + zazimování

ks
m2
m2
kpl

2 120,00
1 918,00
193,00
1,00

20,00
240,00
21,00
50 000,00

Celkem

Díl:

#,%%%
)$%+%
#),)+%
&+(
#(*%%
&+(
%
'%%%%%
'',%%%%

*)*%%
*,%')%
*%$'
$%%%%
556 773,00
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SADOVÉ ÚPRAVY - SO 410-1

790001100

instalace závlahového systému v$.dodávky

kpl

1,00

50 000,00

790001101

uchycení ocelového nerez lanka

kpl

1,00

520,00

520,00

790001102

ocelové nerezové lanko

kpl

1,00

2 000,00

2 000,00

50 000,00

790001103

natažení SSV 800

koef. 1,4

m2

168,00

99,00

16 632,00

790001104

SSV 800 š.2m

koef. 1,4

m2

168,00

172,00

28 896,00

790001105

uchycení jednotlivých kus% SSV 800 k sob"

kpl

1,00

6 000,00

6 000,00

790001106

natažení protiskluzové sít"

koef. 1,4

m2

168,00

47,00

7 896,00

790001107

protiskluzová sí& š.2,6m

koef. 1,4

m2

168,00

216,00

36 288,00

790001108

p#ichycení prah% k síti

ks

500,00

8,00

4 000,00

790001109

prahy

ks

500,00

115,00

57 500,00

790001110

pokládka odvod'ovací trubky u paty kopule

m

25,00

8,00

200,00

790001111

odvo'ovací trubka

m

25,00

48,00

1 200,00

790001112

instalace substrátu

m3

6,00

2 400,00

14 400,00

790001113

extenzivní substrát typ E -speciáln" namíchaný

m3

6,00

4 500,00

27 000,00

790001114

roz#ezání vegeta$ních rohoží na menší $ásti

kpl

1,00

5 000,00

5 000,00

790001115

pokládka vegeta$ních rohoží

m2

68,00

540,00

36 720,00

790001116

vegeta$ní rohož na nevytlívající rohoži SM/KG +10% pro#ez

m2

75,00

820,00

61 500,00

790001117

doprava koberc% klimatizovaným vozem (p#i teplém po$así)

kpl

1,00

39 000,00

39 000,00

790001118

kolí$ky pro uchycení vegeta$ních rohoží

kpl

1,00

1 500,00

1 500,00

790001119

dosypání spodního okraje substrátem

m

25,00

45,00

1 125,00

t

10,38

775,00

8 042,95

kpl

1,00

20 000,00

20 000,00

790001120

p#esun hmot pro sadovnické ú$ely

790001121

je#áb pro manipulaci s materiály

790001122

doprava materiál%

kpl

1,00

20 000,00

20 000,00

790001123

doprava zam"stnanc% - po$ítána pouze jedna cesta 130km

km

130,00

27,00

3 510,00

790001120

p#esun hmot pro sadovnické ú$ely

kpl

1,00

2 200,64

Celkem za 790

SADOVÉ ÚPRAVY - SO 410-1

SADOVÉ ÚPRAVY CELKEM
_/=9R0!<c
upravené a podrobn"ji rozpoložkované (v p%vodním rozpo$tu ozna$eno mod#e)

6A.<>89F

2 200,64

451 130,59

5 769 006,59

