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|Anotácia|
 Cieľom a obsahom diplomovej práce bol návrh nového administratívneho centra 
pre automobilku Škoda. Za týmto účelom vznikla výrazná dominanta mesta Mladá Bo-
leslav určená pre zamestnancov a návštevníkov fi rmy. Objekt tvorený dvojicou veží na 
spoločnom pódiu sa snaží o vytvorenie príjemného pracovného prostredia, prepojenie
s prírodou a ekológiu.
 Projekt nadväzuje na preddiplomový projekt ktorý sa venoval urbanizmu mesta 
Mladá Boleslav, a ktorý je súčasťou tohoto portfólia.

|Abstract|
 The aim and content of the Masters thesis was to design the new administrative 
center for Škoda company. For this purpose was created a new signifi cant dominance of 
the town of Mladá Boleslav. The object consists of two high rised buildings on a common 
podium, seeks to create a pleasant work environment, interconnection with nature and 
ecology.
The project is losely lionked to Pre-masters thesis, which is part of this portfolio.
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A. Sprievodná správa

A.1 Identifi kačne údaje
A.1.1 Údaje o stavbe
 Názov stavby:      Administratívne centrum ŠKODA auto
 Miesto stavby:  - adresa:    Trr. Václava Klementa, 293 01 Mladá Boleslav
    - katastrálne územie:   Mladá Boleslav
    - číslo parcely:   č. kat. 122/88
 Predmet dokumentácie:     Spracovanie pre diplomovú prácu, 
         FSv, ČVUT v Prahe
 Počet podlaží:       2 podzemne, 32/19 nadzemných
 Účel stavby:        administratívne centrum

A.1.2 Údaje o žiadateľovi
 Subjekt:       ČVUT v Prahe, Fakulta stavebná
 Adresa:       Thakurova 7, 166 29 Praha – Dejvice
 Tel:         +420 224 351 111

A.1.2 Údaje o spracovateľovi spoločnej dokumentácie
 Vypracoval:       Ján Šefčík
 Vedúci projektu:      Ing. arch. Eva Linhartova

A.2 Zoznam vstupných podkladov
 01 Urbanistická štúdia územia (spracovaná v rámci preddiplomového projektu)
 02 Územný plán
 03 Geografi cké informácie z portálu GIS ČR 
 04 Podrobná fotografi cka dokumentacia
 05 Podrobná fotografi cká dokumentácia
 06 Vlastná obhliadka riešeného územia

A.3 Údaje o území

 a) Rozsah riešeného územia, zastavane / nezastavane územie
 Zamýšľané nové administratívne centrum automobilky škoda, sa nachádza centre Mladej Boleslavy, na
 juhovýchodnej hranici novo vytvoreného urbanistického územia, vytvoreného medzi voľným     
 priestranstvom medzi továrňou škodovky a mestom Mladá Boleslav, pozdĺž dnes existujúcej tr. Václava   
 Klementa. 
 Objekt sa nachádza na hranici medzi týmto územím a továrňou, presne na mieste dnešnej brány č. 8.
 Dnes sa na riešenom území nachádza brána, niekoľko parkovísk, priemyselných objektov a voľná    
 trávnatá plocha.
 Pozemok je určený pre administratívne centrum ŠKODA auto (uvažujeme so zmenou ÚP)

 b) Doterajšie využitie a zastavanosť územia
 Dnes sa na riešenom území nachádza brána, niekoľko parkovísk, priemyselných objektov a voľná    
 trávnatá plocha..
 c) Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková rezervácia, pamiatková zóna,   
 zvláštne chránene územie, záplavové územie a pod.)
 Územie sa nenachádza v žiadnom chránenom území.
 d) Údaje o odtokovom území
 Pozemok je rovinatý. Povrchy verejných plôch a komunikácií sú odvodnené do verejnej kanalizačnej
 siete. Odvodnenie striech je napojené do verejnej kanalizačnej siete.
 e) Údaje o súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, s cieľmi a úlohami územného plánovania
 Bol vytvorený nový územný plán ktorý počíta s danou funkciou objektu.
 f) Údaje o dodržaní všeobecných požiadaviek na využitie územia
 Stavba spĺňa požiadavky Vyhlášky 501/2006 Zb. v znení Vyhlášky 432/2012 Zb. o všeobecných    
 požiadavkách na využívanie územia.
 Stavba sa nachádza v obci, ktorá ma uzemni plán.
 V návrhu sa jedna o novostavbu Keďže sa jedná o novo navrhované rozsiahle územie, zamýšľa sa aj   
 vytvorenie nových verejných sietí na ktoré je objekt napojený..
 Stavba nepredpokladá využitia verejných priestorov pre účel stavby v inom rozsahu ako dopravnej
 trasy. Tieto trasy budú oznámene stavebnému úradu pred zahájením stavby (po výbere dodávateľa   
 stavby) a dodávateľ bude zmluvne zaviazaný k ochrane dotknutých komunikácii v zmysle §24e odsať. 6)
 PD rešpektuje nároky ďalších zákonných predpisov, predovšetkým Vyhl. 268/2009 Zb. O technických   
 požiadavkách na stavby a Vyhlášky 398/2009 Zb. o bezbariérovom používaní stavieb.
 Projekt spĺňa Nariadenie vlády 272/2011 Zb. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a   
 vibrácii a nariadenie 268/2011 Zb. o technických podmienkach požiarnej ochrany stavieb a ostatných 
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 zákonných predpisov.
 g) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých organov
 Dotknute organy si nekladú žiadne zvláštne požiadavky a údaje v rámci prípravnej časti projektu.    
 Dodatočne požiadavky v rámci stavebného konania budú spracovane formou dodatkov, tieto dodatky   
 je nutne chápať ako neoddeliteľnú súčasť dokumentácie
 h) Zoznam výnimiek a lávových riešení
 Z hľadiska využitia územia tu nie sú žiadne výnimky ani lávové riešenia
 i) Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii
 Podmieňujúcou investíciou v rámci projektu je vybudovanie nadzemky zabezpečujúcej odpustenie   
 dopravy a celkovú možnosť vytvorenia daného územia.
 i) Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením a vykonávaním stavby (podľa katastru    
 nehnuteľnosti)
 parcelne číslo katastrálne územie vlastník
 122/88 Mladá Boleslav – Škoda auto as.

 A.4 Údaje o stavbe
 a) Nova stavba, alebo zmena dokončenej stavby
 Novostavba
 b) Účel užívania stavby
 kancelárske priestory, reštauračné zariadenia, fi tness, výstavný priestor a prednášková sála
 c) Trvala alebo dočasná stavba
 Trvala stavba
 d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka a pod.)
 Stavba ani územie nie sú pamiatkovo chránené.
 e) Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a všeobecných technických požiadaviek    
 zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby Technické požiadavky na stavbu sú splnene
  f) Údaje o splnení požiadaviek dotknutých organov a požiadaviek vyplývajúcich z iných právnych    
 predpisov
 Dotknute organy v rámci prípravnej časti nekládli žiadne zvláštne požiadavky. Dodatočne požiadavky v   
 rámci stavebného konania budú spracovane formou dodatkov. 
 g) Zoznam výnimiek a lávových riešení
 Nie sú žiadane žiadne výnimky ani navrhovane lávové riešenia
 h) Navrhovane kapacity stavby
 Zastavaná plocha: 1 443 m2
 Zastavanosť: %
 Obostavaný priestor: m3
 Úžitková plocha: m2
 Počet funkčných jednotiek: 6
 kancelárie: 1700 ľudí
 reštaurácia: 120 ľudí
 kantína: 200 ľudí
 prednášková hala: 300 ľudí
 apartmány: 28ľudí
 fi tness: xxxľudí
 i) Základne bilancie stavby
 Odpady: Prevádzka nie je zdrojom iného, ako bežného komunálneho odpadu
 Emisie: Výmenu vzduchu zabezpečuje vzduchotechnika a prirodzené vetranie
 Dažďova voda: Dažďova voda je odvádzaná do verejnej kanalizačnej siete
 j) Základne predpoklady výstavby (časove údaje o realizácii stavby, členene na etapy)
 Nie sú riešene v rámci DP
 k) Orientačne náklady na stavbu
 Nie sú riešene v rámci DP

 A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia
 Stavba je členená na dva stavebné objekty
 SO 01 Príprava územia
 SO 02 Administratívne centrum
 SO 03 Prípojka vodovod
 SO 04 Prípojka kanalizácia
 SO 05 Prípojka plyn
 SO 06 Prípojka silnoprúd
 SO 07 Čisté terénne úpravy 

 Stavba neobsahuje technické a technologické zariadenia výrobného charakteru Inštalovane technické   
 zariadenia sú nasledovne:
 - Chladenie a vykurovanie objektov je riešené pomocou akumulácie ŽB konštrukcií a tepelného čerpadla 
využívajúceho podzemnú vodu pod objektom.
- vetranie je zabezpečovane kombináciou vzduchotechniky a prirodzeného vetrania
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B. Súhrnná technická sprava

B.1 Popis územia stavby
a)  Charakteristika stavebného pozemku
 Zamýšľané nové administratívne centrum automobilky škoda, sa nachádza centre Mladej Boleslavy, na
 juhovýchodnej hranici novo vytvoreného urbanistického územia, vytvoreného medzi voľným     
 priestranstvom medzi továrňou škodovky a mestom Mladá Boleslav, pozdĺž dnes existujúcej tr. Václava
 Klementa. Objekt sa nachádza na hranici medzi týmto územím a továrňou, presne na mieste dnešnej   
 brány č. 8. Dnes sa na riešenom území nachádza spomínaná brána, niekoľko parkovísk, priemyselných   
 objektov a voľná trávnatá plocha. Pozemok je rovinatý a bez výrazného lesného či rastlinného porastu.
b) Výpočet a závery prevedených prieskumov
 - Bol vykonaný vizuálny prieskum
c) Súčasne ochranne a bezpečnostne pásma
 Objekt sa nenachádza v žiadnom bezpečnostnom pásme.
d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, územiu poznačeného banskou činnosťou
 Pozemok sa nenachádza v záplavovom území, ani v území poznačenom banskou činnosťou.
e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové pomery v území
 Stavba nebude mať počas svojho užívania negatívny vplyv na svoje okolie. Stavbou nebudú narušene   
 súčasne odtokové pomery, daného územia, voda bude stavbou obtekať, zrážková voda zo striech bude
 zvedená do verejnej kanalizačnej siete.
f)  Požiadavky na asanácie, demolácie, vyrub drevín
 Na pozemku sa nachádzajú nízke porasty a vzrástla stromy bez špeciálnej ochrany. Väčšina bude    
 vyrúbaná. Po dokončení zmeny stavby bude v priestoroch parcely nasledovať výsadba zelene.
g) Požiadavky na maximálny zaber poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov určených k   
 plneniu funkcie lesa (dočasne / trvale)
 Bez požiadavkou
h) Územnotechnické podmienky – napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru
 Dopravné spojenie územia je riešené niekoľkými komunikáciami ktoré vedú priamo pod objekt centra   
 a ktoré sa nach´=nazdajú približne v rovnakej polohe v rámci územia, ako pred zamýšľanou výstavbou
 Prvá komunikácia sa napája na třídu Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera pri autobusovej stanici na   
 juhu územia a vedia až pod objekt centra. Klasia komunikácia ktorá prechádza priečne cez územie a
 vedie do fabriky z třídy Václava Klementa na križovatke s ulicou ,,U štadiónu,,. Posledná pozemná
 komunikácia sa napája na novovybudovanom kruhovom objazde na severe územia pri hraniciach s
 mestskou časťou Kosmonosy. Zásobovanie samotného objektu je uväzované práve týmito    
 komunikáciami. 
 Celé územie a mesto je navrhované obslúžiť navrhnuto dráhou ľahkej nadzemnej dráhy s niekoľkými  
 zastávkami priamo v území a objekte centra. Nadzemka, ktorá výrazne zníži dopravnú záťaž územia je 
 napojená na odstavné parkovacie veže nachádzajúce sa pri južnom zjazde z diaľnice D10.
 Technická infraštruktúra je zaistená týmito inžinierskymi sieťami: elektrické vedenie VN, telekomunikačná   
 sieť, optická sieť, kanalizácia a vodovod. Keďže sa jedná o novo navrhované rozsiahle územie, zamýšľa   
 sa aj vytvorenie nových verejných sietí na ktoré je objekt napojený.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel využívania stavby, základne kapacitne a funkčne jednotky
 Účelom stavby je administratívne centrum pre Škodu s kapacitou cca 1700 ľudí. V objekte sa v prevažnej 
 časti nachádzajú kancelárie. Ďalej sa v objekte nachádza reštaurácia je cca 120ľudí, kantína pre 
 200ľudí, prednášková sála, výstavný priestor, fi tness, fi remne apartmány a dva bary/reštaurácie 
 umiestnené na vrcholoch veží.

 B.2.2 Celkove urbanistické a architektonické riešenie
a) Urbanistické riešenie
 Hlavným cieľom vytvorenia nového mestského územia centra mesta bolo prepojenie  mesta Mladá 
 Boleslav a továrne škodovky ktoré sú momentálne oddelené rozsiahlou nezastavanou, neudržovanou 
 a nijak nevyužitou rozsiahlou plochou. Ďalšími cieľmi bolo vyriešiť problémy mesta s dopravou či 
 nevhodnými urbanistickými riešeniami. Výsledkom je navrhnuté územie ktoré sa tiahne od múzea 
 škodovky až ku hraniciam s Kosmonosami. V danom území tak vznikne množstvo nových objektov s 
 rôznymi funkciami vodka čomu je zabezpečený život v tejto časti územia počas celého dňa. 
 Administratívne centrum škodovky sa nachádza približne v centre tohto územia a tvorí jeho celkovú 
 dominantu a výrazne svojou výškou vystupuje nad ostane objekty v území. pri tvorbe bola výrazná
  inšpirácia prírodnou kopcovitou krajinou, čo s prejavilo aj v podobe celého územia, ktoré ma svojím 
 charakterom pripomínať práve takúto krajinu. Zelené strechy zvlnených objektov sú prístupné z úrovne 
 zeme a umožňujú prepojenie územia v niekoľkých výškových úrovniach. Tento princíp bol použitý aj 
 pri tvorbe samotného centra ktoré má svoj parter v úrovni 1.NP. Samotný objekt, ktorý je koncipovaný
 ako verejnosti uzavretá administratívna budova, sa nachádza na západných hraniciach továrne a 
 územia, a tvorí bránu do továrne. Objektu je z južnej a severnej strany napojený na davšie objekty ktoré 
 sa tiahnu od autobusovej a železničnej stanici na juhu až po Kosmonosy a tvoria hranicu továrne.  Zo 
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 a územia, a tvorí bránu do továrne. Objektu je z južnej a severnej strany napojený na davšie objekty ktoré 
 sa tiahnu od autobusovej a železničnej stanici na juhu až po Kosmonosy a tvoria hranicu továrne.  Zo 
 západnej strany centrum susedí s rozsiahlym verejným priestorom, ktorý zároveň tvorí jednu z hlavných osí 
 priestoru.

b)  Architektonické a dispozične riešenie
 Objekt administratívneho centra škody je tvorený je tvorený dvojicou veží na spoločnom pódiu. Objekty  
 majú spoločné dva podzemné podlažia určené ako parkovisko pre zamestnancov a na zásobovanie  
 objektu, a jedno nadzemné podlažie obsahujúce parkovisko pre návštevníkov, prenajímateľné priestory, 
 technické zázemie budov, sklady či spomínaný prejazd do fabriky. Veže vysoké 130 a 85 metrov slúžia 
 ako kancelárie pre vyše 1700 administratívnych zamestnancov. Výškové a objemové rozdelenie 
 vychádza z požiadavky na rozdelenie pomeru. Vyššia veža severná veža je určená pre kmeňových 
 zamestnancov škody a pre celé vedie fi rmy. Nižšia južná je určená pre externých zamestnancov a 
 externé fi rmy.  Hmotovo bol objekt inspirovaný znakom fi rmy, presnejšie hrotom šípu. A fasáda zas 
 prednou maskou áut fi rmy.
 Hlavný vstup do objektu sa nachádza v úrovni 1.NP na severnej strane budovy. Za ním sa nachádza 
 rozsiahla hala, a hneď pri vstupe sa nachádzajú reštaurácia, cafeteria a vstup do výstavných priestorov 
 ktoré sa tiahnu cez dva podlažia, určených na prezentáciu áut. V hale sa ďalej nachádza recepcia 
 so šatňou, výťahové lobby pre každú vežu, malé zasadačky, schodisko do prednáškovej sály, a schodiská 
 do stanice nadzemky, a ku vstupu do továrne. Posledným funkčným celkom prvého podlažie je kantína 
 zo zázemím. V druhom podlaží severnej veže sa nachádza prednášková ktorá je prepojená s výstavným 
 priestorom sála so zázemím, malé diskusné miesta a cafeteria. V druhom podlíž južnej veže sa nachádza 
 stanica nadzemnej dráhy, infoponit tejto nadzemky a Škoda shop. Vo vyšších podlažiach sa nachádza 
 fi tness, fi remne apartmány či skicár ktorý je prístupný samostatným výťahom z hlavnej haly. Od tretieho
 pozdržia severnej veže sa na schádzajú kancelárie pre bežných zamestnancov. 16. poschodie je určené 
 ako technické, a od neho vyššie už sú podlažia určené pre predstaviteľov škodovky s ich tímami. 
 Posledné tri podlažia sú určené pre veľké zasadnutia (predstavenstvo...) so zázemím, na pre reštauráciu s 
 prístupom na strašnú terasu.
 Vzájomné prepojenie jednotlivých podlaží je umožnené vďaka malým terasám ktoré sa s tiahnu okolo  
 oboch veží a ktoré boli opát inspirované pohybom letiacim šípom. Tieto terasy ktoré majú navodiť 
 spojenie s prírodou aj vo vysokých administratívny budovách slúžia na neformálnu prácu v štýle Hub-vo, 
 či na zasadnutia.
 Vertikálne komunikácia a výťahy sú umiestnené v betónových jadrách budov.
.
B.2.3 Bezbariérové využívanie stavby
 K riešeniu bolo pristupovane v súlade s vyhláškou č. 398/2009 Zb. Vstup do objektu je bezbariérový  
 pomocou rámp vedúcich priamo pred hlavný vchod. . Pohyb osôb so zníženou pohyblivosťou je 
 zabezpečený aj výťahmi určenými pre telesne hendikepovaných. Jeden z nich slúži
 aj na evakuáciu osôb v prípade požiaru. Všetky dvere s výnimkou dverí do WC pre neinvalidnom s 
 miestnosti upratovačky spĺňajú podmienky pre bezbariérové využívanie stavieb. Bezbariérovo sú prístupne 
 všetky podlažia objektu.

B.2.4 Bezpečnosť pri používaní stavby
 Stavba je navrhnutá a bude realizovaná takým spôsobom, aby pri jej používaní alebo prevádzke 
 nevznikalo neprijateľne nebezpečie nehôd, alebo poškodení, napríklad pošmyknutím, pádom, nárazom,  
 popálením, zásahom elektrickým prúdom, zranením výbuchom a vlámaním. Počas používania stavby   
 budú dodržane všetky príslušne legislatívne predpisy.

B.2.4 Bezpečnosť pri používaní stavby
 Stavba je navrhnutá a bude realizovaná takým spôsobom, aby pri jej používaní alebo prevádzke  
 nevznikalo neprijateľne nebezpečie
 nehôd, alebo poškodení, napríklad pošmyknutím, pádom, nárazom, popálením, zásahom elektrickým   
 prúdom, zranením výbuchom a vlámaním. Počas používania stavby budú dodržane všetky príslušne   
 legislatívne predpisy.

B.2.5 Základne charakteristiky objektu
a) Konštrukčne a materiálové riešenie
 Objekt je navrhnutý ako monolitický železobetónový systém, v oboch vežiach stĺpový so stužujúcimi 
 jadrami v centre. Základný nosný systém má raster 8,2x8,2m ktorý sa však mení v dôsledku rozširovania 
 oboch veží na jednu stranu. Toto rozšírenie však tiež sleduje tento raster ma maximálna odchýlka slipov 
 od ich základní je 8,2m.Objekt je založený na základovej doske, spodná stavba je riešená ako biela vaňa 
 s vnútornými stĺpmi a jadrami. Vrchná stavba má vnútorné stĺpy nosné jadrá.
 Jednotlivé veže sú od seba oddilatované a zároveň sú oddilatované od budov ktoré sú na nej napojené   
 z oboch strán objektu.
 Oceľové konštrukcie sú chránene protipožiarnym obkladom s príslušnou požiarnou odolnosťou.
 Miesta možných tepelných mostov sú zateplene kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny   
 Sklenené tabule dvojitej fasády sú tvorene z bezpečnostného skla.
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b) Mechanická odolnosť a stabilita
 Všetky stavebne dielce sú z tradičných materiálov, rozmerov a technológii. Statická únosnosť stavebných  
 materiálov je garantovaná výrobcom systému.

B.2.6 Základná charakteristika technológii a technologických zariadení
a) Technické riešenia
 Objekt je podzemným vedením napojený na distribučnú sieť vysokého napätia prípojkou. Elektrická   
 energia je ďalej dodávaná z fotovoltaickych panelov, umiestnených na strechách. Pitnou vodou
 je objekt zásobovaný z verejného vodovodu.
 Likvidácia splaškových vôd je riešená pripojením na verejnú kanalizáciu. Vykurovanie a prípravu teplej   
 vody bude zabezpečovať tepelné čerpadlo využívajúci podzemnú vodu pod objektom
 - vetranie je zabezpečovane kombináciou vzduchotechniky a prirodzeným vetraním pomocou dvojitých  
 fasád. 
 - Požiarnobezpečnostne zariadenia: V objekte je nainštalovaná elektrická požiarna signalizácia

B.2.7 Požiarno-bezpečnostne riešenie
Požiarna bezpečnosť je riešená v samostatnej časti.

B.2.8 Zásady hospodárenia s energiami
a) Kritéria tepelnotechnickeho riešenia
 Vštky konštrukcie boli navrhovane na odporúčane hodnoty
b) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energii
 Vykurovanie a odvetranie objektu je zaistené aktívne pomocou vzduchotechniky a pasívne vďaka  
 systému použitých dvojitých fasád, ktoré fungujú ako tepelný nárazník, ktorý v zime znižuje tepelné straty 
 a umožňuje pasívne využívanie slnečnej energie, pokým v lete je pomocou otvorov zabezpečené 
 odvedenie teplého vzduchu z medzi priestoru, čím sa zabraňuje prehrievaniu interiérov. Spotreba energie 
 na mechanické vetranie a chladenie je teda znížená vďaka možnosti prirodzeného vetrania 
 počas dlhého obdobia roka, v noci prúdenie vzduchu funguje ako pasívna klimatizácia na vychladenie 
 akumulačných hmôt v budove. V oboch vežiach za tiež nachádzajú solárne komíny ktorá=e toto riešenie 
 vetrania ešte viac podporujú. Chladenie a vykurovanie objektov je riešené pomocou akumulácie ŽB 
 konštrukcií a tepelného čerpadla využívajúceho podzemnú vodu pod objektom. K ochladzovaniu 
 objektu pomáhajú aj zelené terasy v objekte a zelené fasády.
  Objekt je zásobovaný elektrickou energiou z distribučnej siete a čiastočne z použitých fotovoltaickych 
 panelov na strechách objektu. 

B.2.9 Hygienické požiadavky na stavbu, požiadavky na pracovne a komunálne prostredie

 Priestory pre verejnosť a zamestnancov budú splňovať požiadavky na denne osvetlenie a oslnenie.  
 Konštrukcie oddeľujúce chránene priestory budú dostatočne chrániť proti prenosu alebo prestupu hluku, 
 či už z vonkajších zdrojov – doprava (najmä dráha nadzemky), alebo vnútorných zdrojov – technické 
 zariadenia budov, vybavenie dielne. Nadzemka sa uvažuje ako ľahká súprava s nízkou hladinou 
 vytváraného hluku. Mikroklíma v objekte bude udržovaná prirodzeným vetraním a vzduchotechnikou tak, 
 aby bolo zabezpečene splnenie hygienických limitov. Pre stavbu objektu budú použite materiály čertici 
 kovane pre výstavbu a tieto materiály budú zabudovane a bude sa s nimi pracovať predpísaným 
 spôsobom a podľa technologických predpisov výrobcu.

B.2.10 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia
a) Ochrana pred prenikaním radnou z podložia
 Ako ochrana pred prenikaním radnou na danom území postačí asfaltová hydroizolácia spodnej stavby.
b)  Ochrana pred hlukom
 Ako ochrana pred hlukom z vonkajšieho priestoru pôsobí zvolená fasáda vrátane vyplní otvorov
c) Ostatne účinky
 Vplyvom zemnej vlhkosti a podzemnej vody stavba odoláva hydroizoláciou spodnej stavby, vplyvom   
 atmosférickým a chemickým navrhnutými obvodovými konštrukciami a strechou

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru
a) Pripojovacie miesta technickej infraštruktúry
Keďže sa jedná o novo navrhované rozsiahle územie, zamýšľa sa aj vytvorenie nových verejných sietí na ktoré 
je objekt napojený.
Zásobovanie vodou je zaistené napojením na novú verejnú vodovodnú sieť.

B.4 Dopravne riešenie
a) Popis dopravného riešenia
 Dopravné spojenie územia je riešené niekoľkými komunikáciami ktoré vedú priamo pod objekt centra 
 a ktoré sa nach´=nazdajú približne v rovnakej polohe v rámci územia, ako pred zamýšľanou výstavbou
 Prvá komunikácia sa napája na třídu Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera pri autobusovej stanici na  
 juhu územia a vedia až pod objekt centra. Ďalšia komunikácia ktorá prechádza priečne cez územie a 
 vedie do fabriky sa napája z třídy Václava Klementa na križovatke s ulicou ,,U stadiounu,,. Posledná 
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 pozemná komunikácia sa napája na novovybudovanom kruhovom objazde na severe územia pri
 hraniciach s mestskou časťou Kosmonosy. Zásobovanie samotného objektu je uväzované práve týmito  
 komunikáciami. 
 Celé územie a mesto je navrhované obslúžiť navrhnuto dráhou ľahkej nadzemnej dráhy s niekoľkými  
 zastávkami priamo v území a objekte centra. Nadzemka, ktorá výrazne zníži dopravnú záťaž územia je 
 napojená na odstavné parkovacie veže nachádzajúce sa pri južnom zjazde z diaľnice D10.

b) Doprave v kľude
 Parkovanie je zabezpečene v podzemnej garáži nachádzajúcej sa pod objektom. Dlej je navrhované   
 vonkajšie parkovisko určené pre návštevníkov z fabriky.
c) Pešie a cyklistické cesty
 Objekt je napojený na navrhované pešie a cyklistické trasy

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych uprav
a)  Terénne upraví
 V rámci stavby dôjde aj k vyrovnaniu terénnych nerovnosti a úprave okolia. Prevažná časť vykopanej 
 zeminy bude vyvezená.
b) Použite vegetačne prvky
 Vzrástla stromy, kary, kvetiny, trávnik a popínavá zeleň dvojitej fasády

B.6 Popis vplyvu stavby na životne prostredie a jeho ochrana
a) Vplyv na životne prostredie
 Stavba svojou prevádzkou nijak negatívne neovplyvni životne prostredie v okolí.
b) Vplyv na prírodu a krajinu
 Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu
c)  Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000
 V dosahu stavby sa nenachádza európsky významná lokalita ani vtačie oblasti pod ochranou Natura  
 2000. Stavba nebude mať vplyv na sústavu chránených území Natura 2000
d)  Návrh zohľadnenia podmienok zo záverov zisťovacieho konania alebo stanoviska EIA
e)  Navrhovane ochranne a bezpečnostne pásma, rozsah obmedzení a podmienky ochrany podľa iných   
 právnych predpisov
 Na dane prostredie sa nevzťahujú žiadne špeciálne ochranne podmienky

B.7 Ochrana obyvateľstva
 Objekt nie je určený pre ochranu obyvateľstva. Obyvatelia budú v prípade ohrozenia využívať miestny   
 systém ochrany obyvateľstva

B.8 Zásady organizácie výstavby
a) Potreba a spotreba rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie
 Stavenisko bude zaistene dodávkou elektrickej energie a vody napojením na existujúce prípojky.   
 Dodávateľ stavby si zmluvne zaisti požadovaný odber energii a dohodne detaily spôsobu odberu na 
 stavenisku so stavebníkom, pripadne i s príslušným správcom siete.
b)  Odvodnenie staveniska
c)  Napojenie staveniska na súčasnú dopravnú a technickú infraštruktúru
 Zásobovanie stavby bude zaistene po miestnej komunikácii.
d)  Vplyv realizácie stavby na okolité stavby a pozemky
 Pri realizácii stavby je potrebne minimalizovať dopady na okolie staveniska z hľadiska hluku, vibrácii, 
 prašnosti a pod.
e)  Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, vyrub drevín
f)  Maximálny zaber pre stavenisko (dočasne / trvale)
 Trvalý zaber staveniska je vymedzený vonkajšími hranicami stavebného pozemku. Ďalší zaber nebude pri  
 výstavbe nutný
g) Maximálne produkovane množstvo a druh odpadov, emisii pri výstavbe, ich likvidácia
 Odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe, budú z súlade so zákonom č. 154/2010 Zb. o odpadoch, v znení 
 neskorších predpisov s nimi súvisiacimi likvidovane na stavbe, odvozom do zberných centier, alebo na  
 skládku na to určenú.
h)  Bilancia zemných prac, požiadavky na prísun, alebo depo nie zemín
 Zemne prace budú vykonávane v potrebnom rozsahu pre úpravu základových konštrukcii a prekládku 
 prípojok. Ďalej budú realizovane výkopové prace na úpravu okolitého terénu. Vykopaná zemina po   
 úprave okolitého terénu bude odvezená.
i)  Ochrana životného prostredia pri výstavbe
 Pri realizácii stavby sa musí brať do úvahy okolité prostredie. Je nutne dodržiavať všetky predpisy a   
 vyhlášky, tykajúce sa realizácii stavieb a ochrany životného prostredia a ďalej predpisy o bezpečnosti 
 prace. V priebehu realizácie budú vznikať bežne staveniskové odpady, ktoré budú odvážane na riadene 
 skládky k tomu určené. Realizačná fi rma alebo osoby angažovane v realizácii stavby budú používať 
 mobilne WC. So všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a prevádzke objektu sa bude zaobchádzať 
 v súlade so zákonom č. 154/2010 Zb. o odpadoch, jeho neskorších predpisoch, s vyhláškou MŽP č. 
 381/1001 Zb. a č. 383/2001 Zb. Obaly stavebných materiálov budú odvážane na riadene skládky k tomu 
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 určené.
 Dopravne prostriedky musia mať ložnú plochu zakrytú plachtou alebo musia byť uzatvorene. Zároveň 
 budú dopravne prostriedky pri odjazde na verejnú komunikáciu očistene. Skladovaný prašný materiál 
 bude riadne zakrytý a pri manipulácii s nim bude podľa možnosti skrápaný vodou, aby sa obmedzilo 
 nadmernej prašnosti.
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby koordinatora    
 bezpečnosti a ochranzdravia pri praci podľa inych pravnych predpisov
 Pri realizacii stavebnych a montažnych prac musia byť dodržane všetky platne bezpečnostne predpisy   
 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovnikov dodavateľa, najma zakladna vyhlaška 591/2006
 Zb. o bližšich minimalnych požiadavkach na bezpečnosť a ochranu zdravia pri praci na staveniskach   
 a ďalšie platne normy pre realizaciu stavieb. Tato podmienka sa vzťahuje rovnako na zmluvnych   
 partnerov dodavateľa, investora a ďalšie osoby, opravnene zdržovať sa na stavbe. Ďalej musia byť 
 dodržane všeobecne platne predpisy, normy pre použitie stavebnych materialov a realizaciu stavebnych 
 prac a ďalšie pripadne dohodnute podmienky v zmluve o dodavke stavebnych prac tak, aby nedošlo k 
 ohrozeniu prav a majetku a prace boli realizovane učelne a hospodarne. Pri manipulacii so stojmi a 
 vozidlami zaisti dodavateľ dohľad vyškolenej osoby. Pracovnici musia byť vybaveny ochrannymi 
 pomockami (ochranne prilby, rukavice, respiratory a pod.) potrebnym naradim a preškoleni z 
 bezpečnostnych predpisov. Zariadenie staveniska bude sučasťou uzatvoreneho arealu,
 ktory bude oploteny popripade inak zabezpečeny. Verejnosť do bezprostrednej blizkosti stavby 
 nebude mať pristup. Všetky vstupy na stavenisko musia byť označene bezpečnostnymi tabuľkami a musia 
 byť uzamykateľne.
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Technická správa

a) popis navrhnutého konštrukčného systému stavby
Objekt je navrhnutý ako monolitický železobetónový systém, v oboch vežiach stĺpový so stužujúcimi jadrami 
v centre. Základný nosný systém má raster 8,2x8,2m ktorý sa však mení v dôsledku rozširovania oboch veží na 
jednu stranu. Toto rozšírenie však tiež sleduje tento raster ma maximálna odchýlka slipov od ich základní je 8,2m.
Objekt je založený na základovej doske, spodná stavba je riešená ako biela vaňa s vnútornými stĺpmi a jadrami. 
Vrchná stavba má vnútorné stĺpy nosné jadrá.
Jednotlivé veže sú od seba od dilatované a zároveň sú oddilatované od budov ktoré sú na nej napojené z 
oboch strán objektu.
 
b) navrhnuté výrobky, materiály a hlavné konštrukčné prvky
b.1) železobetónové monolitické nosné zvislé a vodorovné konštrukcie
-podzemné steny 600mm
-základová doska 1000mm
-stĺpy v podzemných podlažiach 1000x1000mm
-stĺpy v nadzemných podlažiach 1000x1000mm
-stĺpy prenášajúce zaťaženia z dvoch spájajúcich stĺpov 1500x1000mm
-nosné jadrá  - obvod 500mm
  - vnútorné steny 200mm
-stropná doska bez hlavíc obojsmerne pnutá 300mm
-stropná doska jednosmerne pnutá 280mm
-podesty schodísk 150mm
-medzi podesty schodísk 150mm
-rampy v podzemných garážach 280mm
-stĺpy nadzemky 1500x1000mm
- stropné prievlaky 800x400mm

c) hodnoty užitných, klimatických a ďalších zaťažení uvažovaných pri návrhu nosnej konštrukcie
užitné zaťaženie – kancelárske plochy qk = 2,0 kN/m2
užitné zaťaženie – obchodné plochy qk = 5,0 kN/m2
užitné zaťaženie – sklady qk = 7,5 kN/m2
užitné zaťaženie – podzemné garáže qk = 2,5 kN/m2
užitné zaťaženie – neprístupná strecha qk = 0,75 kN/m2
užitné zaťaženie – zhromažďovacie plochy qk = 3 kN/m2
klimatické zaťaženie – snehom sk = 0,7 kN/m2
klimatické zaťaženie – vietor sk = 0,40 kN/m2

d) návrh zvláštnych, neobvyklých konštrukcií, konštrukčných detailov, neobvyklých postupov
Je navrhovaná neobvyklá nosná konštrukcia dráhy ľahkej nadzemky prechádzajúcej nad objektom z 
juhovýchodnej strany. Nadzemka má vlastný nezávislý nosný systém.

e) technologické podmienky postupu prác, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu vlastnej konštrukcie, prípadne 
susedné stavby
Podrobnosti navrhovaného postupu výstavby neboli riešené.
f) zásady pre prevádzanie búracích a podchycovaniach prác a spevňovacích konštrukcií či prestupov
Zamýšľaná stavba tesne momentálne nesusedí zo žiadnym objektom ktorý by mohol byť ohrozený výstavbou.
g) zoznam použitých podkladov, ČSN, technických predpisov, odbornej literatúry, software
č.183/2006 Sob. – Zákon o úzmním plánování a stavebním řádu
Eurokódy 0, 1, 2
Vyhláška č.499/2006 o dokumentácii stavieb
Podklady z predmetu Nosné konštrukcie (Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.)
i) špecifi cké požiadavky na rozsah a obsah dokumentácie na prevádzanie stavby, prípadne dokumentácie
zaisťované iným zhotoviteľom
Pre potrebu výstavby bude zhotovená prevádzacia dokumentácia spolu s výpočtom všetkých konštrukčných 
prvkov.
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Technická správa

a) Základné údaje o stavbe
 Názov stavby: Administratívne centrum Škoda auto a.s.
 Miesto stavby: Mladá Boleslav
 Projektant: Ján Šefčík, FSv ČVUT

b) Pozemok
 Zamýšľané nové administratívne centrum automobilky škoda, sa nachádza centre Mladej Boleslavy, na
 juhovýchodnej hranici novo vytvoreného urbanistického územia, vytvoreného medzi voľným  
 priestranstvom medzi továrňou škodovky a mestom Mladá Boleslav, pozdĺž dnes existujúcej tr. Václava 
 Klementa. Objekt sa nachádza na hranici medzi týmto územím a továrňou, presne na mieste dnešnej  
 brány č. 8. 
 Dnes sa na riešenom území nachádza už spomínaná brána, niekoľko parkovísk, priemyselných objektov a
 voľná trávnatá plocha.
 Južná strana objektu tvorí hranicu medzi továrňou a novovytvoreným verejným priestorom na jeho   
 severo-západnej strane. Zároveň sa pod objektom nachádza vstupná brána do priemyselného parku   
 Škodovky, určená najmä pre autá, ale umožňuje aj prechod peším.

 Keďže sa jedná o novo navrhované rozsiahle územie, zamýšľa sa aj vytvorenie nových verejných sietí na   
 ktoré je objekt napojený.

c) Popis konceptu tzb
 V objekte je snaha  dosiahnť čo najmenšiu čo najmenšiu energetickú náročnosť. Prispieť k znížene
 spotrebe energie má niekoľko riešení použitých v objekte. Prvým ktoré má znížiť zátaž na    
 vzduchotechniku  je použitie dvojitých fasád ktoré sú podporené solárnym komínom na vrcholoch veží.
 Fasády fungujú ako tepelný nárazník, ktorý v zime znižuje tepelné straty a umožňuje pasívne využívanie  
 slnečnej energie, pokým v lete je pomocou otvorov zabezpečené odvedenie teplého vzduchu z medzi 
 priestoru, čím sa zabraňuje prehrievaniu interiérov. Spotreba energie na mechanické vetranie a 
 chladenie je teda znížená vďaka možnosti prirodzeného vetrania počas dlhého obdobia roka, v noci 
 prúdenie vzduchu funguje ako pasívna klimatizácia na vychladenie akumulačných hmôt v budove. V 
 oboch vežiach za tiež nachádzajú solárne komíny ktoré toto riešenie vetrania ešte viac podporujú. 
 Chladenie a vykurovanie objektov je riešené pomocou akumulácie ŽB konštrukcií a tepelného čerpadla 
 využívajúceho podzemnú vodu pod objektom. K ochladzovaniu objektu pomáhajú aj zelené terasy v 
 objekte a zelené fasády.

d) Vnútorný vodovod
 Zásobovanie vodou je zaistené napojením na novú verejnú vodovodnú sieť. Každá z veží ma určené 
 vlastné prípojky a pripojovacie body. Za vstupom potrubí na pozemok sa nachádzajú vodomerné šachty 
 s vodomernými zostavami (uzáver, vodomer, hlavný uzáver, kontrolná výpustka, spätný ventil a vypúšťací
 ventil). Potrubia vstupujú do objektu v prvom podzemnom podlaží odkiaľ sú vedené do ďalej do objektu. 
 Vertikálna distribúcia vody je zaistená niekoľkými stúpajúcimi potrubiami, vedenými v jadrách veží. 
 Niekoľko zásobníkov TUV, sa nachádza buď v 1.PP alebo v technickom podlaží, a sú prepojené s 
 rozdeľovačmi – prepojovačmi vedení s teplou a studenou vodou.

e) Vnútorná kanalizácia
 Vnútorná kanalizácia je rozdelená na potrubia splaškovej a dažďovej vody. Odvod vody je zo strechy je
 realizovaný strešnými vpustami, a voda je využívaná na zavlažovanie zelených fasád, poprípade je 
 odvedená do vsakovacieho systému, ktorý sa nachádza na južnej strane objektu. Štyri stúpacie potrubia 
 v každej veži odvádzajú splaškový odpad z celej budovy do verejného kanalizačného potrubia, a 
 na svojom vrchole sú všetky odvetrané pomocou odvetrávacieho potrubia. Všetky kanalizačné zvody 
 sú vedené pod stropom v 1.PP. Všetky miestnosti so vzduchotechnikou a kotolne nachádzajúce sa v 1.PP 
 majú zaistený odvod vody a kondenzátu z podláh pomocou spádovaniu podláh do výleviek ktoré sú 
 napojené čerpadlami na kanalizačný systém budovy. Za výstupom potrubí z budov sa nachádzajú č
 istiace tvarovky. Tieto sa nachádzajú aj v interiéry budovy v miestach kde ležaté zvody dosahujú veľké 
 dĺžky (každých 12m pri splaškových zvodoch a 25m pri zvodoch dažďových.)

f) vnútorný plynovod
 vnútorný plynovod je napojený na nízkotlakovú prípojku. Plynomerné skrinky sa nachádzajú na južnej 
 strane objektu, priamo na budove. Nachádzajú sa tu aj hlavné uzávery a plynomery. Potrubie je 
 privedené do budovy priamo v miestach kotolní v 1.NPm kde zásobujú plynové kotle určené na ohrev 
 TUV a vykurovanie. Pred každým kotlom sa tiež nachádza uzáver plynovodného potrubia.

g) Vzduchotechnika
 Vykurovanie a odvetranie objektu je zaistené aktívne pomocou vzduchotechniky a pasívne vďaka 
 systému použitých dvojitých fasád, ktoré fungujú ako tepelný nárazník, ktorý v zime znižuje tepelné straty 
 a umožňuje pasívne využívanie slnečnej energie, pokým v lete je pomocou otvorov zabezpečené
 odvedenie teplého vzduchu z medzipriestoru, čím sa zabraňuje prehrievaniu interiérov. Spotreba energie 
 na mechanické vetranie a chladenie je teda znížená vďaka možnosti prirodzeného vetrania 
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 počas dlhého obdobia roka, v noci prúdenie vzduchu funguje ako pasívna klimatizácia na vychladenie 
 akumulačných hmôt v budove. V objekte sa ale aj tak nachádza niekoľko vzduchotechnických ednotiek
 ktoré obsluhujú jednotlivé časti objektu (vstupná hala, výstavný priestor, prednášková sála, kuchyňa...).   
 Všetky jednotky pracujú v cirkulačnej prevádzke a sú schopné rekuperácie. Samotná vzduchotechnika   
 je vedená v šachtách jadier. Na strechách veží sa nachádzajú jednotky odoberajúce čerstvý vzduch z   
 okolia. Vyústenia sa nachádzajú v dostatočnej vzdialenosti od objektu na východnej časti riešeného   
 územia. 

h) Elektro inštalácie
 Prípojkové skrine sa nachádzajú na južnej časti riešeného územia. Nachádzajú sa v nich elektromery a   
 hlavné ističe. Na verejnú elektrickú sieť na objekt napojuje pomocou prípojky. Hlavné rozvodné skrinky   
 (hlavný istič, poistky, prúdový chránič) sa nachádzajú za vstupmi do objektu.
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