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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
N á z e v  s t a v b y  
„CENTRAL JABLONEC“ Obchodní centrum, Jablonec nad Nisou 
 
M í s t o  s t a v b y  
adresa:     ul. Komenského, ul. Jugoslávská, Jablonec nad Nisou  
kraj:     Liberecký 
katastrální území:   Jablonec nad Nisou, 563510 
parcelní čísla pozemků:  parcela  č. 5336, 99/2, 3053 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří)  

parcela  č. 144/3 (druh pozemku – zahrada) 
parcela  č. 2851 2816, 134, 142 (druh pozemku - ostatní plocha) 
parcela  č. 2601 (druh pozemku - ostatní plocha /manipulační/) 
parcela č. 2301/3, 2301/4 (druh pozemku - ostatní plocha / komunikace/) 
 

P ř e d m ě t  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  
Účel stavby:   Obchodní centrum 
Charakter:   novostavba 
Jedná se o obchodní centrum, které je situováno do centra Jablonce nad Nisou mezi ulicemi Komenského, Generála 
Mrázka a ulici Máchova. Hmota objektu je umístěna do proluky mezi uvedenými ulicemi. Svou architekturou 
respektuje a navazuje na stávající okolní výstavbu a svažitý terén území. Funkčně objekt nahradí stávající a již 
nevyhovující objekt nákupního střediska OC Jabloň a provizorní stánky tržiště.  
Objekt je navrhovaný pro účely obchodního centra a služeb s tím spojených. Objekt má jedno podzemní podlaží v 
části objektu, tři nadzemní podlaží v celé ploše a vložený mezanin v malé části plochy objektu. V části 1.NP a celém 
1.NP mezanin jsou situovány podzemní garážová stání, místnosti technologií a sklady. Hlavní hospodářský dvůr je 
nyní umístěn v úrovni sníženého 1.NP a je přístupný po nové příjezdové rampě. V 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou umístěny 
nájemní jednotky jednotlivých prodejců. Ve 3.NP je umístěno zázemí správy obchodního centra. Páteřní prostor pro 
vstup návštěvníků do jednotlivých obchodních jednotek tvoří prostor obchodní dvorany, která prochází všemi 
nadzemními patry. Vertikálně je pasáž propojena eskalátory a výtahy. Kromě pasáží jsou větší nájemní jednotky 
přístupné provozními chodbami, které slouží především pro zásobování a jako únikové cesty. 
V 1.NP je umístěna prodejna potravin – supermarket, ve 3.NP jsou navrženy  nájemní jednotky pro stravování a pro 
kavárnu. Na ostatní prodejní ploše je počítáno s obchodními jednotkami s prodejem oděvů, obuvi, spotřebních 
potřeb, kosmetiky, klenotů a dalšího spotřebního zboží a služeb. V 1.NP a 3.NP budou umístěna sociální zařízení 
pro návštěvníky. 
Na střeše jsou za akustickými zástěnami osazeny technologické jednotky především vzduchotechniky a chlazení.  
Nad částí garáži bude umístěna zelená střecha s parkovou úpravou, která bude přístupná z ulice Komenského a 
ulice Jugoslávská. 
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1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
P r á v n i c k á  o s o b a  
obchodní firma / název: CRESTYL properties, s. r. o. 
IČ:   27621588 
adresa sídla:  Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

Tel: +420 226 202 800/801  
Fax: +420 226 202 827  

Kontaktní osoba :   Ing. Petr Štyler, 226 202 800,   petr.styler@crestyl.com 
 

1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Z p r a c o v a t e l  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  
Generální projektant: Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, PSČ 616 00  Brno 
 adresa pro korespondenci:   
 Sochorova 23, 616 00  Brno 
 tel : +420 541 420 910, 111, fax : +420 541 420 913 
 e-mail : archdesign@archdesign.cz 
 
hlavní inženýr projektu: Arch.Design, s.r.o., Ing. Jakub Kapsa, tel. 775 737 986 
zodpovědný projektant: Arch.Design, s.r.o., ing. Jakub Kapsa 
projektanti stavební části: Arch.Design, s.r.o.   
Statika – betonové konstrukce: PPP, spol. s r.o., Ing. Milan Mužík 
Požárně bezpečnostní řešení: BF PRO CZ, s.r.o., Ing. Jan Pavelek 
Vzduchotechnika:  IVENT PRO s.r.o., Ing. Bronislav Lovecký 
Elektro: ELMO a.s., Ing. Sedlář, Ing. K. Malý 
ZTI – voda, kanalizace, plyn:  SUBTECH s.r.o., Ing. Simona Aberlová, Ing. Vojtěch Nikrmajer 
ÚT: SUBTECH s.r.o., Ing. Bronislav Lovecký 
MaR: INT CZ s.r.o., Ing. Miloslav Joneš 
SLP (EPS, CCTV, EZS, PR):  Develop Tech s.r.o., Ing. J. Bejšověc, Mgr. Jan Hejret 
SHZ: TPI Česká Republika, s.r.o.., Dušan Čepil 
SOZ: COLT International s.r.o., Ing. Tomáš Mihal 
Zpevněné plochy a komunikace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Ing. Miloš Burianec, Jan Kašpar 
 
Inženýrská činnost:  Inženýrská činnost Ing. Vladimír Malý, Martin Malý, tel. 604 337 150 
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1.4. POPIS ZMĚN 
SO02+SO03 - Výstavba hlavního objektu OC Jablonec 
Materiálové a konstrukční řešení objektu zůstává beze změny. Stejně tak princip dispozičního řešení obchodních 
pasáží, nájemních jednotek a garáží se nemění. Změny spočívají zejména v optimalizaci provozních návazností, 
dotýkají se tak hlavně zázemí centra. Rovněž došlo ke změně hranic nájemních jednotek dle potřeb konkrétních 
nájemců. 
1.PP 
• změna polohy 1.PP v rámci půdorysu objektu, nyní je 1.PP přilehlé ke schodišti SCH03. 1.PP slouží jako 

strojovna a nádrž SHZ a dále je zde umístěn objektový lapač tuků z gastro provozů 
• technologický kanál byl zrušen, část přeložek je realizována vně stavby, přeložky sdělovacích vedení jsou 

vedeny pod stropem 1.NP 
 
1.NP 
• hlavní změnou v 1.NP je přemístění části sociálního zázemí pro zaměstnance ze 3.NP. Konkrétně se jedná 

o šatny a umývárny – m.č. 1.113, 1.114, 1.117 a 1.118 
• změna tvaru zásobovacího dvora 
• posun travelátorů 
• nová zásobovací chodba m.č. 1.140 za supermarketem m.č. 1.011 
• místnost chlazených odpadků č. 1.142 umístěna nově u SCH03 
• zmenšení rozsahu 1.NP u ulice Máchovy a stávajícího objektu školy kvůli časové koordinaci s přeložkou 

VN ČEZ 
• zrušení výtahu Z3 a Z5 
• propojení chodby m.č. 1.136 do pasáže 
• posun komunikačního jádra SCH02, Z1, Z2 
• vytvoření zádveří pro supermarket m.č. 1.011z na nároží Gen. Mrázka a Komenského ulice 
• další drobné dispoziční změny 
 

1.NP mezanin 
• v mezaninu je nově umístěna místnost pro mycí vozíky 
• nová zásobovací chodba propojující SCH02 a SCH01 m.č. 1m.01 
• posun travelátorů 
• posun komunikačního jádra SCH02, Z1, Z2 
• další drobné dispoziční změny 
 

2.NP 
• změna dispozice zázemí a skladů u SCH01 z důvodu kolize s vedením VN ČEZ 
• změna řešení vyrovnání výšek při vstupu z ulice Gen. Mrázka; původně navržená rampa se jeví jako 

nevhodná vzhledem ke svému velkému sklonu; působí nebezpečně jak pro imobilní, tak i pro starší osoby; 
nyní navrženo vyrovnávací schodiště; zdvihací plošina pro imobilní ponechána 

• zrušení výtahu Z3 a Z5 
• posun komunikačního jádra SCH02, Z1, Z2 
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• příprava pro schodiště nové dvoupodlažní n.j. 2.013 
• další drobné dispoziční změny 
 
 

2.NP mezanin 
• zredukován pouze na únik z komunikačního jádra SCH01 do Máchovy ulice a výlohu na nároží Gen. 

Mrázka a Máchovy ulice 
• vstup z nároží Gen. Mrázka a Máchovy ulice zrušen 

3.NP 
• změna dispozice u SCH01, kanceláře správy centra 
• změna dispozice zázemí foodcourtu a veřejných toalet 
• náhrada denní místnosti pro zaměstnance možností posezení ve foodcourtu 
• zrušení výtahu Z3 a Z5 
• posun komunikačního jádra SCH02, Z1, Z2 
• příprava pro schodiště nové dvoupodlažní n.j. 3.014 
• nové světlíky v n.j. 3.014 
• vstup z nároží Gen. Mrázka a Máchovy ulice zrušen 
• další drobné dispoziční změny 

 
3.NP mezanin 
• 3.NP mezanin zrušen, zázemí a kanceláře správy centra přesunuty do 3.NP 

 
Střecha 
• změna tvaru a velikosti světlíků prosvětlujících pasáže 
• změna umístění zařízení TZB na střeše ve vazbě na umístění šachet 
• změna umístěná výlezů na střechu v souvislosti s umístěním komunikačních jader 
• zřízena rozvodna SOZ u schodiště SCH 02 

 
Se všemi dispozičními změnami souvisí i změny v profesních částech projektu, které ale nejsou koncepčního 
charakteru. Jedná se zejména o změnu rozvodů vázanou na dané dispoziční řešení. Podrobnosti ve vazbě na 
profesní části jsou popsané v jednotlivých TZ specialistů. 
Dořešení a upřesnění většího charakteru proběhlo v profesích PBŘ a SOZ vč. havarijního větrání garáží. 
V profesi RTCH (rozvody tepla a chladu) došlo ke změně primárního topného média z páry na horkou vodu, 
v návaznosti na změnu na straně poskytovatele. 
 
Změna řešení fasád 
K přepracování původního návrhu fasád nás vedlo několik důvodů.  
Především to byla snaha opticky rozdělit nově vzniklý objem stavby na  menší celky (střídající se tmavé a světlé části 
fasád), které by byly více v souladu s měřítkem okolní zástavby. S tím také souvisí odstranění původního  
monumentálního  řešení vstupů (mohutné převýšené pylony po stranách vstupu z ulice Gen. Mrázka). Vstupy do 
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objektu z ulice Gen. Mrázka je nyní  řešen takovým způsobem, aby co nejvíce evokoval požadované optické 
rozdělení objektu na dvě části osou Jugoslávské ulice. 
K lepšímu začlenění do okolní zástavby by také mělo přispět nově navržené materiálové řešení fasád, kdy  oproti 
velkoformátovým keramickým obkladům, které byly použity v původním návrhu, je zde nově v maximální míře 
použita  klasická omítka. Ta podle našeho názoru  lépe odpovídá jak tradiční okolní zástavbě, tak klimatickým 
podmínkám lokality. 
Posledním z důvodů byla snaha  minimalizovat přesah obrysu nadzemních podlaží stavby přes hranici pozemků ve 
vlastnictví  investora. To se týká   především odstranění  výrazného vykonzolování  na nároží ulic Generála Mrázka a 
Komenského.  Odstranění této mohutné konzoly pak také samozřejmě přispělo k výše popsané snaze o lepší 
integraci nového objemu do původní zástavby. 
 
Shrnutí změn hmotového řešení (pozměněnému mezi ZSPD č. 2 a č.3) 
- zrušení konzoly 3.NP na nároží ulice Gen. Mrázka a Komenského a z toho plynoucí oddálení fasády 

objektu od objektů protějších – dochází k otevření prostoru ústí ulice Komenského 
- zapuštění schodiště SCH9 z ul. Komenského do parku na střeše garáží mimo pozemky města – schodiště 

nezasahuje do prostoru veřejného chodníku 
- úprava členění fasády objektu při vstupu z ul . Gen. Mrázka a Jugoslávské za účelem zdůraznění 

„přerušení“ objektu doplněním markýzy a zapuštěním fasády v úrovni 3.NP 
- zrušení vstupu na nároží ul. Máchovy a Gen. Mrázka – Vstup ústil na schodiště do nájemní jednotky, jejíž 

konkrétní nájemce vstup nepožaduje 
- snížení atiky po stranách vstupu z ul. Gen. Mrázka cca o 2 metry pro eliminaci jeho monumentálnosti 
- změna členění světlíků na střeše (prosklená plocha obdobná, kladen důraz na prosvětlení hlavních pasáží) 

– bez vlivu na okolní objekty 
- snížení atiky garáží směrem do ulice Komenského cca o 1 metr (dle požadavku DO) – optické zmenšení 

hmoty garáží 
 
V rámci změny dispozičního řešení kanceláří správy centra došlo ke změně počtu (redukci) a polohy oken z 
kanceláří do ul. Máchovy a ke škole a dále doplnění oken do kanceláří Alberta v ulici Komenského. 
Některá okna ve správě centra nahrazena střešním světlíkem. 
Nová okna do kanceláří nájemce supermarketu mají parapet vysoký 1,8 m a slouží pro zajištění denního osvětlení 
na pracovišti. Zároveň rozčlení fasádu v parteru. Okna ve zrušené konzole 3.NP rovněž zrušena. Z objektu nebude 
z nadhledu výhled na objekty na protější straně ul. Komenského. I vzhledem k otevírací době centra nedojde 
k negativnímu vlivu na sousední objekty. 
Změna členění prosklených ploch v jižní fasádě směrem do parku. Prosklené nároží ve 3.NP bude využíváno 
zejména jako výloha nájemce, nikoliv k výhledu z objektu. 
 
Úprava prostoru s parkovou úpravou před vstupem z Komenského ulice.  
Oproti původnímu návrhu byly v převážné míře zrušeny opěrné zídky, které jak opticky, tak fyzicky oddělovaly 
pochůzí plochu „náměstí“ (prostor vymezený objektem, Komenského ulicí a Jugoslávskou ulicí) od ozeleněných 
ploch. V současnosti je rozhraní mezi zadlážděnou plochou a zelení řešeno plynulým vysvahováním zeleně tak, aby 
také ozeleněná plocha byla v maximální míře vnímána jako nedílná součást veřejného prostoru před vstupem do 
centra.* Spolu s  změnu došlo zároveň k odstranění betonových nádob na zeleň, které byly umístěny v prostoru před 
vstupem do centra a vytvářely zde nepřirozenou jak provozní, tak pohledovou barieru. . V současném návrhu je 
plocha upravovaných ulic (Komenského a Jugoslávská) navržena z kamenných kostek, tak aby navazovala na 
stávající dlažbu.  Dlažba na ploše střechy garáží je také provedena z kamenných kostek, ale je zde oproti ulicím  
mírně pozměněn rastr dlažby. Toto řešení má odlišit plochu „náměstí“ od běžného zadláždění ulic a zdůraznit tak její 
spíše „pobytový“, než čistě komunikační charakter. 
*S tím také souvisí přemístění stávající plastiky do plochy zeleně. 
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1.5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba bude splňovat veškeré požadavky dané příslušnými normami a vyhláškami, zejména Vyhlášky č. 
398/2009Sb. Ministerstva pro místní rozvoj O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V tomto ohledu nedochází ke zhoršení stavu. 

1.6. ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY 
V rámci ZSPD č. 3 byl kontrolně zpracován PENB. Celková dodaná energie poklesla oproti předchozímu stupni a 
zůstává zařazena do kategorie B, neobnovitelná primární energie poklesla, stejně jako průměrný součinitel prostupu 
tepla obálky. 
Změna stavby tedy nemá negativní vliv na PENB (energetickou náročnost budovy). 

1.7. ZÁVĚR - ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH ZMĚN 
Změny provedené v dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením č. 3 nemají negativní vliv na sousední 
nemovitosti. Naopak mnohé z nich působí pozitivně, tedy vliv stavby na okolí se snižuje. Za všechny se jedná 
zejména o snížení atiky a zrušení konzoly 3.NP na nároží ulic Generála Mrázka a Komenského. 
Nová okna do kanceláří nájemce supermarketu mají parapet vysoký 1,8 m a slouží pro zajištění denního osvětlení 
na pracovišti. Zároveň rozčlení fasádu v parteru. I vzhledem k provozní době centra nehrozí negativní vliv na okolní 
objekty. V nočních hodinách nebude docházet k osvětlování objektů na protější straně ulice. 
 
 
Vypracoval: Ing. J. Kapsa a kol.       Datum:1.11.2016 
 


