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1. PR VODNÍ ZPRÁVA 

1.1. Identifika ní údaje 

Název stavby:  Polyfunk ní m stský d m v Mladé Boleslavi  

Místo stavby: pozemky p. . 127/1, 127/3, 127/4, 127/6, 128/1, 128/2, 128/3, 128/4, 
129/1, 129/2, 2057, 2058 

   k.ú. Mladá Boleslav, 696293 

Investor: Statutární m sto Mladá Boleslav 
   Komenského nám stí 61 
   293 49  Mladá Boleslav I 

Autor projektu: Bc. Kamila Loupancová
   Prosecká 117 
   109 00 PRAHA 9, Prosek 
   kamila.loupancova@seznam.cz

1.2. Charakteristika stavby a její ú el   

 Studie se zabývá návrhem polyfunk ního m stského domu v proluce, která má 
vzniknout odstran ním funk n  a urbanisticky nevyhovujících objekty  ze 70. let minulého 
století, které byly nešetrn  umíst ny do historicky hodnotné zástavby. Jedná se 
o administrativní budovu s lehkým obvodovým plášt m rušivé modro-zelené barvy, která 
objemov  nerespektuje drobné m ítko p vodn  gotického nám stí, dále bytový d m
typizované panelové výstavby orientovaný do dvora, a 8 p ízemních garážových stání 
dopravn  napojených na ulici Krají ova. 

 P edm tem diplomního projektu nebylo posuzovat a hodnotit stávající objekty 
z funk ního i estetického hlediska a rozhodovat o jejich demolici i zachování. Projekt vychází 
z p edpokladu, že dané objekty budou dle aktuálního zám ru m sta  odstran ny a vznikne tak 
proluka ur ená k zastav ní.

 Statutární m sto Mladá Boleslav, dále jen investor, zde p edpokládá vybudování 
polyfunk ního domu, který nabídne dostate né množství kancelá ských prostor ur ených 
k pronajímání menším spole nostem, dále komer ní plochy v p ízemí objektu a v neposlední 
ad  tento objekt nabídne nové ubytovací kapacity. 

 Pozemky ur ené k danému zám ru jsou územním plánem Statutárního m sta Mladá 
Boleslav vymezeny dle jejich stávající funkce. Pozemek s parcelním íslem 129/1, na kterém je 
situována administrativní budova, má funkci ob anské vybavenosti, pozemek s parcelním 
íslem 128/1, zastav ný bytovým domem, má funkci ist  obytnou /hromadné bydlení/, 

pozemky s garážemi (127/1, 127/3, 127/4, 127/6, 128/2, 128/3) jsou  vymezeny jako dopravní 
vybavenost a ostatní plocha (parc. . 2057 a 2058) jsou ve stávajícím územním plánu za azeny
do funk n  smíšené plochy. 

 Daný pozemek vzhledem ke své poloze v centrální ásti m sta je dob e napojen na 
dopravní infrastrukturu a také inženýrské sít . Výstavba tedy nep edpokládá budování nové 
infrastruktury dopravní ani inženýrské. 

1.3. Dot ené pozemky dle katastru nemovitostí 

Zastavované pozemky

Parcelní íslo Vlastník      Vým ra (m2) Druh pozemku 

St. 128/1 Statutární m sto Mladá Boleslav  586  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 129/1  Statutární m sto Mladá Boleslav  452  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 127/1 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 25  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 127/3 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 25  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 127/4 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 25  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 127/6 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka  25  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 128/1 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka  25  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 128/2 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 38  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 128/3 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 38  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 129/2 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 38  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 129/2 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 38  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 2057 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 231  Zastav ná plocha a nádvo í
St. 2058 Alena Houžvi ková, nám. Míru 219, Sobotka 46  Zastav ná plocha a nádvo í

Sousední pozemky

Parcelní íslo Vlastník      Vým ra (m2) Druh pozemku 

St. 126  Hana Lavická, Vinohradská 138/77, Praha 2   47 Zastav ná plocha a nádvo í
St. 130  ALAFIA CENTRUM s.r.o., Norská 68/15, Liberec 1 359 Zastav ná plocha a nádvo í

 Pozemky ur ené k danému zám ru jsou územním plánem Statutárního m sta Mladá Boleslav 
vymezeny dle jejich stávající funkce. Pozemek s parcelním íslem 129/1, na kterém je situována 
administrativní budova, má funkci ob anské vybavenosti, pozemek s parcelním íslem 128/1, zastav ný 
bytovým domem, má funkci ist  obytnou /hromadné bydlení/, pozemky s garážemi (127/1, 127/3, 
127/4, 127/6, 128/2, 128/3) jsou  vymezeny jako dopravní vybavenost a ostatní plocha (parc. . 2057 a 
2058) jsou ve stávajícím územním plánu za azeny do funk n  smíšené plochy. 

 Realizace daného stavebního zám ru p edpokládá zm nu územního plánu, který umožní využit 
dané pozemky k výše zmi ované funkci. 
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1.4. Údaje o území a okolní zástavb

 Pozemek se nachází v historickém centru Mladé Boleslavi, p ímo na Starom stském 
nám stí. Okolní zástavba je tvo ena m stskými domy s p vodním gotickým založením a s 
dobovými úpravami fasád. Na nám stí p evládá drobné m ítko, pravidelné len ní fasád, dodnes 
se zachovalo st edov ké d lení pozemk  na dlouhé úzké parcely. Nám stí má klínovitý tvar, 
sm rem k jihu se zužuje ke st edov kému n kolikrát p estavovanému hradu, severní front
dominuje renesan ní radnice. Domy se sm rem od  jižního cípu k severu nám stí výškov
zdvihají.

 Stavba sousedící s ešeným pozemkem na jihu má dv  nadzemní podlaží a jedno 
podkrovní, st echu sedlovou. Severní soused, hotel V nec architekta Ji ího Krohy vystav ný ve 30. 
letech minulého století ve stylu funkcionalismu, má ty i plná nadzemní podlaží a jedno podlaží 
ustupující áste n  zast ešené výraznou kopulovitou st echou s m d ným oplášt ním. 

2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1. Architektonické a stavebn  technické ešení

2.1.1. Ú el objektu 

 Jedná se o polyfunk ní m stský d m s pasáží s p evažující funkcí bydlení, dále 
s funkci administrativní a komer ní.

2.1.2. Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení objektu 

Urbanistické ešení

 Nový návrh polyfunk ního domu respektuje historický p dorys nám stí. Starom stské 
nám stí si až do sou asnosti zachovalo p vodní parcelaci s podlouhlými úzkými pozemky, které 
byly zastav ny domy s hlubokými trakty. V p ední ásti dom  byly v p ízemí umíst ny obchody 
emeslník , patra byla ur ena k bydlení a zadní ást objekt  byla vymezena pro dílny, p ípadn

pro jinou zem d lskou i emeslnou innost. Z této funk ní skladby a p edevším zp sobu 
zastavování jednotlivých parcel návrh vychází. 

 Celý objekt je možné funk n  rozd lit na dva samostatné bytové domy schodiš ového typu 
a jeden objekt administrativní, které se nacházejí na spole né “podnoži”.  Ta je tvo ena jedním 
podzemním podlažím ve výškové úrovni ulice Krají ovy (-3,600 m), kde se nacházejí garážová 
stání a technické zazemí pro všechny objekty, a jedním nadzemním podlažím v úrovni nám stí (+-
0,000), které je využito p evážn  ke komer ními ú el m. Skrze objekt prochází v úrovni 1.NP 
pasáž propojující nám stí s ulicí Krají ovou, ze které jsou p ístupné jednotlivé obchodní plochy. 
P ístup do pasáže z hradební promenády zajiš uje pohodlné schodišt  v šíri pasáže. Bezbarierový 
p ístup je zajišt n pomocí venkovní zdvihací plošiny ur ené pro p epravu osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace. 

 Aktuální snahou m sta Mladá Boleslav je navrátit život historickému centru, tak jak tomu 
bylo p ed érou plánovaného hospodá ství. P edevším se jedná o znovuvytvo ení kvalitního 
ve ejného prostoru, který bude umož ovat konání b žných m stských aktivit jako je po ádání trh ,
spole enských akcí a v neposlední ad  zajistí b žné a p irozené setkávání ob an  m sta. M sto

již v tomto sm ru u inilo významný krok, kterým byla kompletní p estavba parteru nám stí a p ilehlých ulic. 
Na tento pozitivní trend vytvá ení kvalitního m stského prostoru navazuje navrhovaný polyfunk ní d m,
který prost ednictvím pasáže propojuje prostor nám stí s prostorem ulice na hradbách, d ležitou p ší 
trasou. Ve východní ásti parcely se pasáž rozši uje ve volné nezakryté prostranství /atrium/, které bude 
sloužit práv  pro výše zmi ované aktivity. 

Architektonické ešení

 Objemov  m žeme objekt roz lenit na dv  základní hmoty – ást s hlavní fasádou orientovanou do 
nám stí /východní/ a ást s hlavní fasádou orientovanou do ulice Krají ovy /západní/, které jsou odd leny
atriem a na úrovni 1.NP propojeny obchodní pasáží. 

ást p i Starom stském nám stí /východní/ 

 Východní ást objektu má t i nadzemní podlaží a tvrté podlaží ustupující, ímž reaguje na 
výškovou úrove  okolní zástavby. Úrove  pomyslné hlavní ímsy navrhovaného objektu /hrana atiky nad 
3.np/ tvo í plynulý výškový p echod mezi hlavní ímsou m stského domu na jižní stran  a hlavní ímsou
hotelu V nec na stran  severní. Hrana atiky ploché st echy nad 4.np výrazn  nep evyšuje h eben st echy
jižního domu a nachází se pod úrovní atiky st echy hotelu V nec.

 Fasáda východní ásti objektu je roz len na na t i materiálov  a tvarov  odlišné celky, ímž vzniká 
dojem t í samostatných m stských dom . Tímto vertikálním len ním je nám stí navrácena jeho p vodní
podoba /z doby p ed výstavbou sou asného administrativního a obytného domu/, tak jak byla zachycena 
na mnoha dobových fotografiích a v historických mapách a p dorysech.

 Fasády objektu jsou plné omítané ve t ech r zných barevných provedeních. Administrativní ást 
(první z jihu) je ist  bílá. Vyzna uje se striktním geometrickým len ním, s jednoduchými ne len nými 
výpln mi okenních otvor . Rámy oken jsou v i omítce v kontrastní erné barv  a jsou dopln ny
barevnými screenovými roletami pro zajišt ní sv telné pohody uvnit  objektu. Funk ní odlišnost 
administrativní ásti oproti obytným dom m je zvýrazn na použitím metafory vysokého ádu, který dodává 
fasád  na významnosti. 

 Zbývající dv  fasády obytné ásti domu budou rovn ž omítnuté. Ob  by m ly díky speciální úprav
a zp sobu nanášení a hlazení omítky p ipomínat pohledový beton. Každá bude provedena v jiném odstínu 
/šedá, okrová/. Pro objekt v okrovém odstínu p i severní hranici parcely budou specifická velká rohová 
okna, která svým asymetrickým umíst ním a ur itou nevyvážeností kompozice budou kontrastovat  
p ísnému a jednoduchému len ní fasády administrativní ásti budovy. 

ást p i ulici Krají ova /západní/ 

Západní ást objektu má pouze dv  nadzemní podlaží  a t etí podlaží ustupující. Plocha 
st echy nad 2.np je pak využita pro umíst ní pobytových teras jednotlivých byt . Objekt je i v této 
ásti len n také  na t i odlišné celky se shodným materiálovým ešením jako v ásti orientované 

do nám stí. Zajímavým prvkem je pobytová terasa s cenným výhledem, která byla vytvo ená nad 
schodišt m propojujícím pasáž s úrovní ulice Krají ovy. Terasa bude využita jako letní zahrádka 
navrhované kavárny.
 Pojednání fasád se opakuje i v zadní /západní/ ásti objektu. Bílý objekt je op t striktn
len n pravidelnými jednoduchými okenními ovory, p estože zde již nemá funkci administrativní, 

ale obytnou. Okrová ást p i severním okraji parcely op t vyniká výraznými rohovými okny s 
velkou plochou prosklení. 
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Spojovací trakt 

 Nedílnou sou ástí návrhu jsou prostory pro komer ní využítí situované v p ízemí 
objektu podél pasáže, které tvo í spojovací kr ek mezi ob ma hlavními hmotami. St echa
nad títmo prostorem je z ásti využita pro umíst ní pobytových teras byt  ve druhém 
nadzemním podlaží, zbylá ást je pokryta extenzivní zelení pro zlepšení klimatických 
podmínek v prostoru navrhovaného objektu. 

Dispozi ní ešení

 Jak bylo popsáno výše, jsou jednotlivé ásti objektu umíst né na spole né 
“podnoži”. Ta je v úrovni prvního podzemního podlaží využita pro umíst ní hromadných 
garáží, technického zázemí jednotlivých ástí objektu a sklepních kójí bytových ástí
domu. V úrovní prvního nadzemního podlaží jsou pak situovány komer ní plochy obchod ,
kavárna a vstupy do bytových ástí domu. Ob  schodiš ové bytové sekce jsou p ístupné 
jak z úrovn  nám stí z pasáže /hlavní vstup s umíst ním schránek, zvonk ,
ko árkárny/kolárny/, tak z úrovn  ulice Krají ovy /vedlejší vchod s umíst ním místnosti na 
odpadky/.
 V bytové sekci ve východní ásti objektu, ozna me ji pracovn  sekcí A, se nachází 
10 bytových jednotek. Ve druhém a t etím nadzemním podlaží jsou byty obdobné skladby, 
a to t i bytové jednotky kategorie 2+kk a jedna garsoniera. Ve tvrtém nadzemním podlaží 
jsou pak dv  bytové jednotky kategorie 3+kk s velkými st ešními terasami. Polovina byt  je 
orientována východním sm rem a polovina byt  sm rem západním. Všechny byty spl ují
požadavky na proslun ní a osv tlení dle normy SN Obytné budovy. Osv tlení a 
p irozené v trání schodišt , které je umíst no uvnit  dispozice, je ešeno pomocí 
prostorného atria. Do atria jsou orientovány také byty s prostornou obytnou ástí, která 
pak získává možnost p irozeného osv tlení ze dvou protilehlých stran.
 V bytové sekci B v západní ásti objektu se nachází 5 bytových jednotek. V prvním 
nadzemním podlaží je umíst na garsoniera. Ve druhém nadzemním podlaží vstupujeme z 
podesty schodišt  do t ech bytových jednotek kategorie 3+kk, z nichž jedna je navržena 
jako mezonet s ložnicemi umíst nými ve tvrtém nadzemním podlaží. V tomto podlaží je 
pak umíst n ješt  jeden malý byt 2+kk. V p ízemí sekce B je situována kavárna s vlastním 
zázemím, která p edpokládá provoz bez kuchyn , pouze s p ípravou drobných studených 
pokrm . Zásobování kavárny je ešeno pomocí malého nákladního výtahu, který je 
p ístupný ze skladu potravin. Sklad odpadk  se nachází v 1.pp, s úrovní 1.np je propojen 
pomocí uzavíratelného shozu. 
 Administrativní ást je ešena jako trojtrakt. V prost edním traktu jsou umíst ny
vertikální komunikace /dvojramenné požární únikové schodišt  a osobní výtah pro 6 osob/, 
toalety a denní místnost pro zam stnance s ajovou kuchy kou. Ostatní dva trakty mají 
volnou dispozici, která umož uje variabilní využití. Nabízí možnost dvou hromadných 
kancelá í pro 10 osob/kancelá , i více menších kancelá í, jednacích místností apod. V 
p ízemí administrativní ásti polyfunk ního domu je odd len vstup s recepcí sloužící pro 
firmy umíst né ve vyšších podlažích, zbylé p ízemní prostory jsou op t uvažovány pro 
komer ní využití /prodejní plochy/ se spole ným zázemím veprost ed dispozice. 

 Zbylá ást p ízemí podél pasáže je roz len na na malé obchodní plochy, které mají každá 
sv j malý sklad a spole né zázemí. Zásobování obchod  je ešeno p es prostor prodejny z 
pasáže.

Vegeta ní a terénní úpravy okolí objektu

Vzhledem k nutnosti návrhu podzemního parkovaní bude pozemek z v tší ásti zastav ný. Zele
tak bude navrhována pouze na konstrukci a to v ásti nad obchodní pasáží a nad 2.np západního 
bytového objektu. Bude se jednat o extenzivní zele . V parteru pasáže bude zele ešena pomocí velkých 
kv tiná , které budou osázeny r znými druhy nižkých ke . V ásti jižní výb žku, kde budou umíst na 
ty i venkovní parkovací stání budou vysazeny 3ks nových strom .

Napojení stavby na inženýrské sít

Daný pozemek vzhledem ke své poloze v centrální ásti m sta je dob e napojen na dopravní infrastrukturu 
a také inženýrské sít . Výstavba tedy nep edpokládá budování nové infrastruktury dopravní ani 
inženýrské. 

2.1.3. Kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, osv tlení 
a oslun ní

Navrhované kapacity

Velikost parcely 1 554,00 m2 

Zastav ná plocha domu 1 298,00 m2 

Obestav ný prostor 17 596,70 m3   

Procento zastav né plochy 83,55  % 

Hrubá podlažní plocha

Hrubá podlažní plocha 1.PP 1298,00 m2 

Hrubá podlažní plocha 1.NP 1180,00 m2 

Hrubá podlažní plocha 2.NP 956,20 m2 

Hrubá podlažní plocha 3.NP 834,70 m2 

Hrubá podlažní plocha 4.NP 488,00 m2

Hrubá podlažní plocha celkem 4757,00 m2 
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Orientace ke sv tovým stranám

Objekty jsou na pozemku orientovány v severojižním sm ru. Byty tak využívají p edevším 
východních a západních fasád, což umož uje umíst ní byt   p imknutých pouze k jedné fasád .
Administrativní ást objektu má také fasády orientováné na východ a na západ, proto byly jako 
sou ást stavby navrženy vn jší stínící prvky – screenové rolety. 

Osv tlení a oslun ní

Požadavky na úrove  denního osv tlení a na dobu oslun ní podle vyhlášky . 137/1998 
o obecných technických požadavcích na výstavbu v návaznosti na normu SN 73 0580-99 Denní 
osv tlení budov budou spln ny.

2.1.4. Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb  na užití a jeho 
požadovanou životnost 

Konstruk ní systém objektu je navržen jako kombinovaný s využitím nosných st n, sloup
a pr vlak  a na n  uložených jednostrann  pnutých stropní desek. Nosná konstrukce je tvo ena
jako monolitická železobetonová, vyzdívky mezibytových p í ek a obvodových st n jsou 
z výpenopískových tvárnic.

2.1.5. Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Všechny konstrukce jsou navrženy v souladu s tepeln  technickými požadavky SN 73 
0540-2. Konstrukce jsou navrhovány na doporu ené hodnoty.

2.1.6. Zp sob založení objektu 

Díky p íznivým geologickým pom r m bude polyfunk ní d m založen na železobetonových 
základových pasech, které budou symetricky umíst ny pod základovými st nami v 1.pp, a na 
železobetonových základových patkách pod sloupy v garážích. 

2.1.7. Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prost edí. Sm sný odpad z objektu bude 
skladován v místnostech k tomu ur ených, situovaných p i vstupech do jednotlivých ástí objektu, 
a pravideln  odvážen, t íd ný odpad bude skladován rovn ž uvnit  objektu v nádobách k tomu 
ur ených. Splaškové vody budou odvád ny do ve ejné kanaliza ní stoky. 

2.1.8. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt je dopravn  napojený na ulici Krají ovu p i západní hranici pozemku, z níž je ešen 
vjezd do podzemních garáží. P ístup je možný také z úrovn  Starom stského nám stí, kde je 

umožn no parkování jak na terénu, tak v nov  budovaných m stských podzemních garážích v severní 
ásti nám stí.

P ístupové cesty do objektu jsou ešeny zvláš  pro každou bytovou sekci. Ob  mají hlavní vstup 
z obchodní pasáže ve výškové úrovni nám stí. Jako vedlejší vchod pro ob  sekce je ur en vstup z ulice 
Krají ovy v úrovni 1.pp.  Vstup do administrativní budovy je p ímo z nám stí.

Do všech sekcí a ástí polyfunk ního bytu je umožn n vstup z garáží. 

2.1.9. Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy  

V okolí objektu nebyly zjišt ny žádné závažné zdroje s možným negativním dopadem na stavbu, 
rovn ž výskyt radonu nebyl prokázán. 

2.2. Stavebn  konstruk ní ást

Výkopy a základy

Polyfunk ní d m bude založen na železobetoných základových pasech a patkách, kterou budou 
symetrikcy umíst ny pod nosnými  a obvodovými st nami a nosmými sloupy v garážích. 

Rozm ry základových pas  budou dimenzovány na základ  vypo teného zatížení a zjišt ných
základových pom r  (zejména únosnosti podloží). Pasy budou jednostup ové. Základová spára bude 
umíst na v nezámrzné hloubce, nejmén  pak 900 mm pod úrovní upraveného terénu.  

 Suterénní st ny budou provedeny z monolitického železobetonu tlouš ky 250 mm se zateplením 
deskami z extrudovaného polystyrenu tlouš ky 100 mm. Stejn  zatepleny budou také základové pasy. Pod 
základovou deskou podlahy je nutné provést št rkopískový podsyp min. tlouš ky 200 mm (viz. p íloha
Skladby konstrukcí). 

Vrstva hydroizolace bude vedena nad základové desce pr b žn  po celé délce objektu, nosné 
st ny a p í ky budou provedeny až po natavení asfaltových pás . Dále budou izolovány suterénní st ny
po celé  výšce. Hydroizola ní vrstva musí spojit  prob hnout od spodní hrany základového pasu až 
300 mm nad úrove  terénu. 

Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce budou provedeny jako sp ažené prefamonolitické železobetonové desky. Deska 
bude tvo ena prefabrikovanou železobetonovou deskou typu filigran, která bude sloužit jako ztracené 
bedn ní, na níž bude nabetonována horní monolitická ást. Výsledná touš ka desky s nabetonováním 
bude 250 mm. Maximální rozpon stropní konstrukce bude 7 500 mm.  P edsazené konstrukce v západní 
bytové sekci budou ešeny vykonzolováním pr vlak  max. na 1/3 rozponu vedlejšího pole a na n  budou 
uloženy prefamonolitické stropy. Konstrukce bude zateplena dostate nou vrstvou tepelné izolace, tak aby 
vyhov la min. doporu eným normovým požadavk m.
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Svislé nosné konstrukce

Konstruk ní systém je p evážn  st nový v kombinaci se sloupy v prostoru garáží a v 
administrativní sekci polyfunk ního domu, kde pomáha k uvoln ní dispozice a variabiln jšímu
zp sobu využití daného prostoru. Jedná se o systém p í ný. V podélném sm ru je tuhost 
konstrukce zajišt na obvodovými st nami a vnit ními mezibytovými p í kami. Schodištová jádra 
s trojramenným železobetonovým schodišt m jsou monolitická železobetonová. 

P í ky

Nenosné st ny v objektu budou tvo eny lehkými p í kovkami, v tšinou se jedná o p í ky 
tlouš ky 100 mm nebo 125 mm.  Pro obezd ní bytových jader budou použity vápenopískové 
tvárnice s vyšší objemovou hmotností a tím vyšší zvukovou nepr zvu ností. Mezibytové p í ky 
budou rovn ž navrženy tak, aby splnily požadavky na nepr zvu nost.

St echa

Objekt je ve všech ástech zast ešen plochou st echou ve spádu 2-5%. Odvodn ní 
je ešeno pomocí vpustí zaúst ných do odpadních potrubí umíst ných v bytových jádrech 
a dále do vsakovacích t les v prostoru jižního výb žku parcely (pod parkovacími stánimi). 
St echa je vždy ešena s klasickým po adím vrstev – spádová vrstva z leh eného betonu, 
parot sná izolace, tepelná izolace, hydroizola ní vrstva. Povrchová úprava se liší 
v jednotlivých ástech objektu. St echa nad obchodní pasáží je ešena jako vegeta ní
s extenzivní zelení, áste n  je st echa využívána jako pochozí terasa s prkennou 
podlahou Woodplastic a áste n  jako nepochozí s živi nou hydroizolací. 

Okna

Okenní otvory v bytových domech i v administrativní sekci jsou ešeny jako 
francouzská okna s parapetem sníženým na 150 mm. Procento prosklení je pom rn
vysoké, z toho d vodu je nutné dbát na kvalitu výplní otvor  z hlediska tepeln
technických požadavk .

Okna budou složena z hliníkových rám  Schüco a zasklení Interm. Tato kombinace 
zajistí vysoký komfort a pln  vyhoví tepeln  technickým požadavk m dle SN 73 0540-2. 
Sou initel prostupu tepla zvolených rám  se stavební hloubkou 80 mm je Uf = 0,9  
W/m2K, sou initel prostupu tepla u izola ního skla s tepelnými fóliemi od 0,6 do 0,7 
W/m2K, dle zvoleného typu. 

Výkladce obchod  v pasáži budou ešeny áste n  bezrámov . Rámy budou 
p iznané pouze vodorovné, svisle budou jednotlivé díly skla lepené silikonem. Tyto 
prosklené st ny budou ešeny zárove  jako protipožární s požadovanou požární odolností. 
Viz p iložené katalogové listy. 

Vertikální komunikace

Schodišt  v bytových domech jsou ešena jako trojramenná železobetonová s výtahem umíst ným 
do prostoru st edového zrcadla. Stupn  jsou plné, nabetonované na žb deskách se speciální povrchovou 
úpravou betonu.  Zábradlí je ešeno jako ty ové po obou stranách schodišt .

Schodišt  v ásti administrativní  je dvouramenné železobetonové. Povrch stup , podstupnic i 
podest je kryt keramickou dlažbou. Zábradlí kovové ty ové, po obou stranách. 

Podlahy

Podlahy budou v bytových sekcích provedeny ve všech podlažích jako t žké plovoucí. Na 
železobetonovou stropní desku tlouš ky 250 mm bude kladena zvukov -tepelná izola ní vrstva v tlouš ce 
80 mm, na ni separa ní geotextilie. Roznášecí vrstva tlouš ky 60 mm bude tvo ena betonovou mazaninou. 
Nášlapná vrstva bude odlišná v jednotlivých místnostech, nej ast ji se bude jednat o laminátovou podlahu, 
keramickou dlažbu (v koupelnách a WC) 10 mm. Podlahy ve spole ných prostorách bytových dom
(chodby, vstupní prostory apod.) budou kryty velkoformátovou keramickou dlažbou. Celková tlouš ka 
podlah pak bude cca 150 mm. 

Podlahy v administrativní budov  jsou navrženy jako dvojité s instala ní dutinou umož ující vedení 
slaboproudých i silnoproudých rozvod . Rovn ž topení bude vedeno podlahovou dutinou k podlahovým 
otopným t les m umís ným do nízkých podokenních parapet . Celková tlouš ka podlahy v b žném 
podlaží  bude 250 mm. 

Skladby podlah na terénu viz. p íloha Skladby konstrukcí. 

Vnit ní povrchy st n

V prostorech byt  budou st ny i stropy opat eny vápennou štukovou omítkou a standardní bílou 
výmalbou. V koupelnách a na WC jsou použity keramické obklady, nebo speciální povrchová úprava 
odolná proti vlhkosti. V kuchyních je navržen keramický obklad za pracovní deskou kuchy ské linky.  

Spole né prostory bytových dom  budou mít st ny omítnuté st rkou s gletováním v barv
odpovídající dané ásti objektu, st rka bude se speciální úpravou proti ot ru a bude zajiš ovat snadné 
ist ní.

Vnit ní povrchy st n administrativní ásti budou opat eny rovn ž vápennou omítkou. Další 
interiérové úpravy povrch ešeny individuáln  na žádost aktuálního nájemníka. 

Vn jší povrchy st n

Vn jší povrchová úprava bytových dom  je speciální typ omítky, která po zaschnutí svou strukturou 
p ipomíná pohledový beton. Jedná se o úpravu za použití speciální cementové st rky, kdy se finálním 
gletováním vytvo í požadovaný vzhled a struktura omítky. Tento typ omítky je vhodný tém  na všechny 
typy povrch  a je velmi  odolný. Budou použity dva odstíny – šedá a okrová. 

 Vn jší povrchová úprava administrativní ásti objektu bude rovn ž venkovní omítka 
v barv  bílé. 
 St ny 1.pp budou obloženy štípaným kamenem tmav  šedé barvy. 
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Izolace proti vod  a radonu

Izolace proti radonu dle pr zkumu území nutná, provede se tedy pouze hydroizola ní 
vrstva. Umíst ní hydroizolace spodní stavby je  popsáno v ásti   3.2.  Stavebn  konstruk ní ást – 
Výkopy a Základy. Hydroizolace st echy popsána v ásti 3.2.  Stavebn  konstruk ní ást – 
St echa.

Klempí ské výrobky

Jako materiál pro oplechování atik a sokl  (parapet ) bude použit titanzinek, oplechování  
atik bude provedeno ve spádu.  

Vnit ní zábradlí v bytových domech i v administrativním objektu bude provedeno 
z ocelových pásovin ve zvolené barv  dle vzorníku RAL. 

2.3. Požárn  bezpe nostní ešení

Objekt je navržen v souladu s normou SN 73 0803 – Požární bezpe nost staveb. Je 
ešen jako objekt umíst ný do proluky se ty mi samostatnými vstupy a jedním vjezdem do garáže.  

Odstupy jednotlivých ástí polyfunk ního domu vyhovují normám SN.

Konstrukce domu je neho lavá. Materiály použité na fasád  jsou také z neho lavého
materiálu (kontaktní zateplovací systém z minerální vlny s gletovanou st rkou).

Rozd lení polyfunk ního domu na požární úseky

U bytových sekcí tvo í samostatné požární úseky jednotlivé byty.  V obou bytových sekcích 
A i B je navržena jedna chrán ná úniková cesta typu A se zajišt ným požárním v tráním (viz. ást
3.4. Technika prost edí staveb  oddíl 3.4.2. Vzduchotechnika). Chrán ná úniková cesta ústí na 
volné prostranství na Starom stském nám stí. Sou ástí chrán ného úseku je také obchodní 
pasáž, která musí rovn ž spl ovat požadavky pro chrán nou únikovou cestu. Prosklené st ny 
obchod  jsou tedy navrženy z požárn  bezpe nostního skla s požadovanou požární odolností.  

V prostoru v 1.pp tvo í samostatné PÚ technické místnosti a dále prostory se sklepními 
kójemi (všechny sklepy jeden PÚ). Z prostoru PÚ v 1.pp je p ímá návaznost na CHÚC typu A 
vedoucí na volné prostranství. 

V administrativním objektu je každé patro samostatným požárním úsekem, který je p ímo
napojen na CHÚC typu A.  

Prostor podzemních garáží je rovn ž jedním samostatným požárním úsekem se ty mi 
úníkovými cestami (3 CHÚC na volné prostranství v úrovni 1.np a p ímý únik na volné prostranství 
vjezdem do garáží). 

2.4. Technika prost edí staveb 

2.4.1. Za ízení pro vytáp ní staveb 

V bytových sekcích objektu i v administrativní budov  bude navržen rozvod úst edního vytáp ní. 

Jako zdroj energie bude v objektu použit plynový kotel s napojením na ve ejný plynovod.  Ob
bytové sekce budou mít spole nou kotelnu, administrativní objekt bude mít kotelnu vlastní. Kotelny jsou 
umsít ny v 1.pp objektu, budou um le  odv trávány.

Otopná soustava v objektu bude teplovodní, s nuceným ob hem topné vody, teplota p ívodní vody 
bude regulována. 

Potrubí budou vedena p ímo z technické místnosti stoupacím potrubím do nejvyšších nadzemních 
podlaží a na n j budou napojeny jednotlivé topné okruhy v podlažích. Na každé v tvi podlažního okruhu 
bude osazen regula ní ventil a uzavírací armatury. Instalace úst edního topení budou vedeny zejména 
v podlaze a  ve zdivu pod omítkou.

Jako otopná t lesa v bytových sekcích i v administrativní ásti objetku budou použity podlahové 
konvektory, které budou umíst ny v nízkém parapetu pod velkými francouzskými okny. V koupelnách bude 
využito podlahové vytáp ní a jako dopln k designové otopné žeb íky. V šatnách a ostatních místnostech 
budou rozmíst na nást nná otopná t lesa.

V nejnižších místnostech rozvod  budou instalovány vypoušt cí armatury, v nejvyšších pak 
armatury odvzduš ovací. Potrubí bude tepeln  izolováno. 

P ed zahájením užívání otopné soustavy bude provedena tlaková zkouška dle SN 06 0310 a další 
doporu ené provozní zkoušky. 

2.4.2. Za ízení vzduchotechniky 

Vzduchotechnika

Rozsah a ú el navržených za ízení 

Seznam za ízení

Sekce A, B, C 
 podzemní garáže – za ízení pro odvod tepla a kou e (OTK) 
 požární v trání schodiš
 sklepy, ko árkárny, úklid, technické místnosti 

Charakteristika jednotlivých za ízení 

podzemní garáže – za ízení na odvod tepla a kou e (OTK) 

V trání podzemních garáží zajistí odvod zdraví škodlivých plyn  a látek, které vznikající p i provozu 
spalovacích motor . VZT za ízení zárove  poslouží jako za ízení pro odvod tepla a kou e (v p ípad
vzniku požáru). Garážová stání jsou umíst na v 1.PP. P ívod v tracího vzduchu do prostor garáží bude 
veden potrubím nad podlahu jednotlivých podlaží (nasávání p es sací žaluzie, umíst né min. 0,3 m nad 
p ilehlým terénem – architektonicky ztvárn né jako parterové lavi ky s okrasnou zelení). Ventilátory budou 
osazeny na st eše (na jednotlivých stoupa kách – navazujících na jednotlivé bytové a administrativní 
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sekce). Odpadní vzduch bude vyfukován vertikáln  nad st echu objektu. Vzduchový výkon 
ventilátor  bude regulován dle aktuální koncentrace škodlivin (CO) monitorovaných v jednotlivých 
sekcích garáží.  

požární v trání schodiš

Požární v trání bude realizováno jako v trání CHÚC typu A. V trací vzduch bude p iveden
z fasády objektu na úrove  nejnižšího podlaží a jeho odtah do venkovního prostoru bude zajišt n
p irozen  komínovým efektem vybudováním otvíratelného sv tlíku v úrovni stropu nejvyššího 
podlaží nad prostorem schodišt .

sklepy, ko árkárny, úklid, strojovny 

V trání bude podtlakové, p ívod v tracího vzduchu bude infiltrací z okolních prostor. Odpadní 
vzduch bude nasáván po sekcích radiálními ventilátory. Ventilátory budou napojeny na sv telný
okruh a budou spoušt ny na spole n  se sv tlem.  

Protipožární opat ení

Protipožární zajišt ní bude provedeno v souladu s SN 73 0872, 73 0802, 73 0804 
a požární zprávou.  

V místech prostup  VZT potrubí požárn  d lícími konstrukcemi budou instalovány požární 
klapky, p ípadn  bude potrubí procházející samostatným požárním úsekem izolováno protipožární 
izolací. V místech VZT otvor  v požárn  d lících konstrukcích budou osazeny požární st nové 
uzáv ry (PSU).

Požární v trání schodiš  bude realizováno jako v trání CHÚC typA. 

Obytné místnosti byových dom  budou mít zajišt no dostate né denní osv tlení a p ímé 
v trání otevíravými okny. Tepelný komfort bude zajiš ovat regulované vytáp ní nást nnými
konvektory, proti p eh ívání interiéru v letních m sících bude využito vn jšího zastín ní oken 
speciálními screenovými roletami  

Záchody a prostory pro osobní hygienu budou ú inn  odv trány. P ívod vzduchu bude  
v místnostech s okny zajišt n infiltrací, v koupelnách uvnit  dispozice, kde není možnost 
p irozeného v trání, bude vzduch p ivád n v tracími m ížkami ve zdech, p ípadn  ve dve ích. 
Odvod vzduchu je navržen formou nuceného v trání pomocí ventilátor  s ob asným odsáváním. 
Ventilátory se spoušt jí automaticky p i rozsvícení sv tla.

2.4.3. Za ízení zdravotn  technických instalací 

Vodovodní p ípojky

Polyfunk ní m stský d m bude zásobován pitnou vodou p ipojením na ve ejnou m stskou 
vodovodní sí . Uvažuje se o vybudování t i nových samostatných p ípojek. Dv  budou napojeny na 
vodovodní ad na Starom stském nám stí (pro bytovou sekci A a administrativní ást budovy), 
jedna p ípojka (pro bytovou sekci B) bude napojena na vodovodní ad v ulici Krají ova. Dimenze 
p ípojek je uvažována DN80. Napojení p ípojek bude na provedeno na vysazený T-kus DNXX/80 

P ed vstupem p ípojek do objekt  budou umíst ny vodom rné šachty s vodom rnou 
sestavou. Pro p ípojku DN80 bude použita vodom rná šachta o rozm rech 3,0 x 1,2 m, hl. 1,8 m. 
Ve vodom rné šacht  bude osazen vodom r DN 40. Typ vodom ru bude ur en budoucím 
provozovatelem vodovodní sít .

 Hlavní uzáv r vody (HUP) bude sou ástí vodom rné sestavy, která bude umíst na v typizované 
šacht  1,5 m od hranice pozemku. Šachta bude provedena ze železobetonu jako obdélná o rozm rech
900 x 1200 mm s uzavíratelným poklopem velikosti 600 x 600 mm. Uzav ení šachty musí být provedeno 
vodot sn .

Vnit ní rozvod teplé, studené a cirkula ní vody bude umíst n ve n kolika bytových instala ních 
jádrech, odkud je voda p ivád na k jednotlivým spot ebi m a za ízením. P ívodní potrubí je umíst no do 
instala ních p í ek, ást rozvod  je umíst na v podlaze. Sv tlost potrubí  bude navržena dle tabulky pro 
dimenzování potrubí.  

Rozvody vody v administrativní sekci jsou soust ed ny ve dvou jádrech, což  zvyšuje variabilitu 
využití daného prostoru (celé patro pro jednu firmu s jedním centrálním zázemím, dv  firmy se svým 
vlastním zázemím – kuchy ka apod.) 

Veškeré práce p i instalaci vnit ního vodovodu musí být provedeny dle platných p edpis  ( SN 736660). 

Kanalizace

Odvedení odpadních vod z ešeného polyfun kního domu je zamýšleno do m stské kanaliza ní
sít  v ulici Krají ova.  Pro bytové sekce i administrativní provoz bude vytvo ena jedna p ípojka.

P ípojka bude napojena do p edem p ipravené odbo ky. Provedení bude z trub PVC–KG ve spádu 
2%. Bude uložena do pískového lože. Zásyp musí být po obou stranách zhutn n. Revizní šachta bude je 
umíst na vn  objektu v prostoru pod venkovním schodišt m vedoucím  z ulice Krají ovy do obchodní 
pasáže.

Deš ová voda z plochých st ech bude svedena a zaúst na do vsakovacího t lesa umíst ného pod 
parkovišt m v jižní ásti stavebního pozemku.  

Vnit ní kanalizace bude vedena zav šená pod stropem 1.np. Ležatá vnit ní i vn jší kanalizace bude 
provedena z PVC trub KG, ve spádu 2%. P echod mezi svislými a ležatými ástmi potrubí bude tvo en 
patními koleny. 

Stoupací potrubí a potrubí zav šená pod stropem budou z trub a tvarovek PVC. P ipojovací potrubí 
rovn ž z PVC bude vedeno v drážkách ve zdi, v p edst rách nebo v podlaze. Sklon p ipojovacího potrubí 
min 3%. 

Veškeré práce p i instalaci kanalizace musí být provedeny v souladu s SN 75 67 60 Vnit ní kanalizace. 

2.4.4. Plynová za ízení

Objekt  bude napojen na ve ejný plynovod.

2.4.5. Za ízení silnoproudé elektrotechniky v etn  bleskosvod

Sekce A, B /bytové sekce/ a C /administrativní sekce/ polyfunk ního domu budou p ipojeny do 
stávající sít EZ a.s. zasmy kováním. Zp sob zasmy kování, trasa položení kabel  a jejich typ budou 
ur eny p i zpracování vyššího stupn  projektové dokumentace.

Uložení kabelu  ve výkopu bude provedeno dle požadavk SN 33 2000 5 52. 
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Sekce A, B,C budou p ipojeny pro bytovou sekci A a B u vchodu z ulice Krají ovy, pro 
administrativní objekt  zvláš  a z stanou p ístupné pracovník m EZ a.s.  

Z nových p ípojkových sk íní umíst ných vn  objektu budou vedeny v trubce 
nep erušovan  kabely do elektrom rových rozvad  umíst ných v 1PP a dále do stoupacích 
vedení. Pr ezy p ívodních kabel  budou navrženy v souladu s požadavky p ílohy SN 332130. V 
soub hu bude veden hlavní zemnící vodi .

Typy kabelového vedení, jejich pr ezy a zp sob vedení budou sou ástí vyššího stupn
projektové dokumentace. 

Elektrom rové rozvad e budou umíst ny v 1PP. 

V elektrom rových rozvad ích budou umíst ny elektrom ry pro m ení spot eby
jednotlivých byt  na p íslušných patrech a pro m ení spole né spot eby sklep  a garáží.  

V každé sekci bude jedno stoupací vedení. Toto vedení bude uloženo v celé délce v trubce. 
Bude procházet do elektrom rových rozvad i umíst ných v 1PP sekcí A,B,C. V elektrom rových 
rozvad ích bude pak provedeno odbo ení k jednotlivým m eným odb r m (byty, spole né
spot eby objekt ,spole né garáže) 

Z elektrom rových rozvad  umíst ných na chodbách pater jednotlivých sekcí A,B budou 
provedeny samostatné p ívody do každé bytové jednotky, v administrativní ásti budovy bude 
spot eba elektrické energie ú tována paušáln  dle pronajímané podlahové plochy. V každé bytové 
jednotce bude umíst na bytová rozvodnice (RD). Z t chto rozvodnic budou pak p ipojeny veškeré 
elektrospot ebi e v dané bytové jednotce. 

Veškeré rozvad e musí spl ovat požární odolnost . Prostupy mezi požárními úseky budou 
ut sn ny ucpávkami v rozsahu dle požadavku požární zprávy. 
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3. HISTORICKÝ VÝVOJ M STA MLADÁ BOLESLAV 

Jsou období v historii, kdy Mladá Boleslav vzkvétala a pat ila k nejv tším a nejbohatším 
m st m v zemi. Naopak existují d jinné okamžiky, které p inesly m stu nezapomenutelné rány, 
z nichž se Boleslav vzpamatovávala po dlouhá desetiletí. 

Nejstarší zmínky z historie sahají zhruba do poloviny 10. století, kdy bylo za vlády 
Boleslava II. v místech dnešního Starom stského nám stí založeno hradišt  Nový Boleslav. To 
zde p etrvalo až do roku 1262. O podob  samotného hradišt  se nedochovaly p ímé záznamy, 
dozvídáme se o n m pouze prost ednictvím archeologických nález . P vodní hradišt  bylo 
tvo eno pouze stavbami d ev nými, jediná kamenná stavba, která je doložena, se nacházela 
v prostoru dnešního hradu. První v rohodná zmínka o existenci hradu se dochovala z roku 1130. 
Z této doby pochází také ozna ení hradu s užitím p ívlastku Nový Boleslav.  

Významným rokem z historického hlediska byl rok 1334, kdy Ješek z Michalovic p enesl
na tehdejší tržní osadu „Iuvenis Bolezlaiua“ všechna práva, kterých v té dob  požívalo královské 
m sto Nymburk. Tímto bylo zavdáno k postupné p em n  stávající osady v m sto. Hranice 
nového m sta vymezil trojúhelníkový prostor bývalého hradišt . Celá Boleslav byla tvo ena
klínovitým nám stím a n kolika krátkými uli kami. Hrad se ty il v nejlépe chrán ném míst
ostrohu a od nám stí jej odd loval p íkop a hradby. Na opa ném konci m sta stál kostel Matky 
Boží, který od nám stí odd lovala ada dom . Rozvoj m sta probíhal pomalu a po et obyvatel 
v té dob  nep esahoval n kolik stovek. I v totmo období byla naprostá v tšina staveb d ev ná.

V 15. století po íná období nejv tší slávy a rozmachu m sta. V té dob  bylo vlastní 
m sto obklopeno prstencem hradeb, za nimiž ležela p edm stí – budoucí Nové M sto, Pták, i
Podolec. K pozvolnému hospodá skému rozvoji p ispívaly pravidelné trhy, konané po staletí na 
nám stí. Hospodá ský rozvoj umožnil postupnou p em nu m stské zástavby. P vodní d ev né 
domy byly nahrazovány kamennými a m žeme íci, že podoba dom  z tohoto období, i p es
mnohé p estavby a p ístavby, z stala dodnes zachována. P vodní st edov ký zp sob azení
dom  je jasn  patrný. Úzké domovní parcely byly zastavovány do hloubky. V p ední ásti dom
byl umíst n obchod, v zadní ásti domu pak byly dílny a jiné prostory pot ebné pro domácí i
polní hospodá ství.

Jako o období nejv tšího rozkv tu se hovo í o bratrském období. Tehdy m sto získalo 
mnohá pot ebná m stská práva mimo jiné i povahy správní, ímž získala obec rozsáhlou 
samosprávu i náboženskou svobodu. M sto je sídlem jednoty v echách, hovo í se o n m jako o 
bratrském ím . Po et obyvatel m sta roste na celé t i tisíce, ímž se Boleslav adí mezi 
nejlidnat jší eská m sta. Po et kamenných dom  v té dob  dosahoval tém  400. Dochází také 
k obnov  zpustlého hradu v pozdn  gotickém stylu, v polovin  16. století je hrad p estav n na 
renesan ní zámek. Nám stí získává novou renesan ní radnici, jednota staví velký bratrský sbor 
a své náboženské centrum kostel Panny Marie. 

V roce 1595 dochází k uzav ení smlouvy o skoupení m sta, ímž se m sto vykupuje 
z poddanství a stává se svobodným. Mezi m sta královská se Boleslav adí v roce 1600, kdy je 
císa em Rudolfem II. p ijato do t etího královského stavu. 

Tak jako pro mnohá m sta v eských zemích znamená období T icetileté války období 
velkého úpadku. Stav hospodá ství a životní úrovn  ve m st  se koncem 30.let 17.století 
rapidn  zhoršuje. Ke konci války má být hrad p em n n na vojenskou pevnost, m sto proto 
usiluje o jeho vykoupení a následné zbourání, aby Boleslav ztratila vojenský význam, což se jí 
tém  poda í.

Celkový úpadek m sta dovrší v polovin  18. století tzv. slezské války, b hem kterých je 
m sto n kolikrát obsazeno pruskými vojsky. Zkázu dovrší požár v roce 1761, kterým je 
zachváceno tém  celé Nové a židovské m sto.

Následující desetiletí znamenají postupné stabilizování hospodá ství a životní úrovn  ve m st .
Za vlády Marie Terezie a pozd ji jejího syna Josefa II. dochází k novému oživení. 19. století ve znamení 
národní obrody a mnohých revolucí rovn ž znamená pro m sto postupný rozvoj a stabilizaci. 

Velkou prom nou prochází m sto v posledním století druhého tisíciletí. Toto století bohaté na 
významné d jinné události p ináší jak léta velkého rozvoje, tak léta velkého strádání a úpadku. 
Z po átku století m žeme hovo it zejména o rozvoji automobilky a mnoha dalších spole ností, s nímž je 
spojen velký stavební ruch. Období nacistické okupace v letech 1939-1945 p ináší podstatné omezení 
vývoje m sta a zanechává po sob  také stopy poni ením ady objekt  a smrtí mnoha obyvatel m sta.

Nejvýrazn jší zasáhy do podoby m sta se však odehrály až v období plánováného hopodá ství,
kdy došlo k sanaci ásti p vodního centra a k nahrazení objekt  novou typizovanou panelovou 
výstavbou. Takto byly odstran ny i t i m stské domy západní fronty Starom stkého nám stí /viz. obr. 
01/, na jejichž míst  byla vystav na administrativní budova, o jejímž odstran ní dnes m sto uvažuje. 
Celkov  se m sto n kolikanásobn  rozrostlo, a to o nová panelová sídlišt  sm rem ke Kosmonos m.
B žný život obyvatel m sta se za al odehrávat na sídlišti mezi panelovými domy v prostoru nikoho. Z 
historického centra, které se stalo vybetonovanou odstavnou plochou pro automobily, život tém
vymizel. 

Až v posledních n kolika letech statutární m sto Mladá Boleslav usiluje o navrácení života do 
t chto míst, kde se po dlouhá staletí odehrávaly nejd ležit jší d jinné údálosti m sta. 

Obr. 01 Dobové vyobrazení Starom stského nám stí v Mladé Boleslavi  /konec 19.stol./ 














































