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městský obvod: Praha 4

GPS: 50°1'53.239"N, 14°29'25.069"E

adresa: Roztylská 2321/19, Praha 4, 14800

web: www.centrumchodov.cz

otevírací doba: 09:00 - 21:00 obchody
08:00 - 22:00 hypermarket
09:00 - 22:00 restaurace

developer: Multi Development ČR

investor: Unibail-Rodamco

architekt: Helika

dodavatel: Skanska

otevřeno: 9.11.2005

zastavěná plocha: 40 000 m2

prodejní plocha: 55 714 m2

počet podlaží: 4

počet provozoven: 212

parking: 2100 + 700 (P+R)

prostavěno: 4 mld. Kč

poloha v Praze: periferie

FAKTA

nejbližší konkurence: Arkády Pankrác (4,3 km)
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Ještě před 40 lety bylo v oblasti dnešního centra Chodov pole. Po připojení Chodova k Praze v roce 1968
začala výstavba sídliště Jižní Město.
12. července 1971 byla dokončena dálnice D1 a 7. listopadu byla otevřena stanice metra Budovatelů (dnes
Chodov). Vznikl tam nový terminál autobusových linek MHD.
Od roku 1979 byla zahájena výstavba přilehlých sídlišť celku Jižní Město II. V té době také vznikaly první
plány na zástavbu této velké plochy, které počítaly např. se stavbou až patnáctipatrových hotelů.
Koncem 80. let z těchto plánů ale sešlo a začalo se stavět obchodní centrum Růže (stojící dodnes). To bylo
dokončeno až po revoluci, v roce 1991. Současně se začal stavět kulturní dům Devětsil u Roztylské ulice,
došlo ale jen k vybudování části základů. Z důvodů změny původní socialistické koncepce a pro nedostatek
financí byla stavba brzy zastavena.

Projekt Centra Chodov navazuje na původní myšlenku dříve plánovaného kulturního a administrativního
centra Devětsil, které mělo poskytovat zázemí sídlišti Jižní Město.
Nyní je objekt čtyřmiliardového obchodního centra ve své první a zároveň poslední etapě výstavby. Stavba
trvala rok a půl. Do roku 2010 měly vyrůst ještě kanceláře a byty. Celková investice mela vystoupat až k 10
miliardám korun.

HISTORICKÝ VÝVOJ
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SCHÉMATA

ANALÝZA PODLE KEVINA LYNCHE

VÝKRES VEŘEJNÝCH PROSTORŮSCHWARZPLAN

SITUACE
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spádovost: 20 000 obyvatel v pěším dosahu 5 min.

DOPRAVA, DOSTUPNOST

VSTUP PRO PĚŠÍ

SITUACE 1 : 5 000

automobil: dálnice D1, místní obslužné komunikace, parking 2100 + 700(P+R)

metro: C, bez přímého napojení na vestibul

autobus: 115, 122, 136, 154, 177, 197

NÁVAZNOST NA MHD

zastávka metro

zastávka autobus

veřejný vstup

automobilový vjezd
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VNITŘNÍ POHYB ZASTOUPENÍ OBCHODŮ
výtah
eskalátor
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PREZENTACEDOPROVODNÉ AKCE

www.centrumchodov.cz

Tzv. "kotvou" obchodního centra je samotný fakt, že se jedná o největší nákupní centrum v České republice
pyšnícím se největším počtem obchodních jednotek pod jednou střechou. Z tohoto primátu se potom odvíjí
charakter doprovodný akcí.
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BLÍZKÉ OKOLÍ
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ZELENÉ PLOCHY V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ

OC RŮŽE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI

BÝVALÉ ZÁZEMÍ SÍDLIŠTĚ POSTRÁDÁ SVŮJ VÝZNAM

OC Chodov působí jako solitér mezi solitéry v rozvolněné zástavbě panelových domů.
Obklopují ho rozsáhlé zelené plochy, které ovšem nejsou dostatečné využité (dokonce ani zelená střecha nad
obchodním domem).
Před OC je kromě automobilu možno zaparkovat i kolo do nainstalovaných stojanů.

Bohužel těsné sousedství s OC Růže a dalšími přiléhajícími objekty má za následek, že obchodní gigant z nich
postupně vysává život.



DALŠÍ MOŽNÝ ROZVOJ / TRANSFORMACE

"VĚZNICE CHODOV"

"TEPELNÁ ELEKTRÁRNA CHODOV"
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KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

1. VARIANTA
OC Chodov se nezmění, je dobře situovaný a není ohrožen žádnou konkurencí v okolí.
Nachází se ve spádovém území 0,5 mil. obyvatel, z toho 20 000 obyvatel v 5 min. pěší dostupnosti.
Další plánované etapy už ale nebudou realizovány z důvodu finanční náročnosti.

2. VARIANTA
Menší nájemníci nejsou schopni platit vysoké nájemné.
Některé produkty se budou prodávat výhradně přes média – internet, QR
kódy.
Neobsazenost prázdných ploch je nutno řešit umístěním jiných než obchodních služeb
(úřady, školky, tělocvičny, dílny).

3. VARIANTA
Obchodní centra přestanou plnit svou výhradní obchodní funkci.
Budoucnost je v nakupování přes média, zůstanou pouze vzorkové prodejny.
Nabízí se jiné využití obchodních center, ktere se ovšem bude odvíjet od konstrukčního systému budovy.
Ten bude určujícím prvkrm pro novou typologii vnitřních prostor.

věznice
elektrárna
archiv
serverovny
výzkumný ústav
hyper-zábavní park



Úkolem předmětu U6 Tendence pro zimní semestr akademického roku 2011 - 2012 se stala velká obchodní
centra v Praze. Především jejich důkladná analýza, prozkoumání jejich působení v organizmu města,
zodpovězení otázek „jak se obchodní centra chovají k městu“, „jak se zapojují do jeho morfologie“, „co se s
nimi stave v případě zániku“ a „jaký potenciál mají pro budoucí rozvoj města?“ Mým úkolem bylo zabývat se
Obchodním centrem Chodov v Praze 4.
Ještě před 40 lety bylo v oblasti dnešního centra Chodov pole. Po připojení Chodova k Praze v roce 1968
začala výstavba sídliště Jižní Město. 12. července  1971  byla dokončena dálnice D1 a 7. listopadu
<http://cs.wikipedia.org/wiki/7._listopad> 1980 <http://cs.wikipedia.org/wiki/1980> byla otevřena stanice
metra Budovatelů (dnes Chodov). V její blízkosti vznikl nový terminál autobusových linek MHD . Od roku
1979  byla zahájena výstavba přilehlých sídlišť celku Jižní Město II.
V té době také vznikaly první plány na zástavbu této velké plochy, které počítaly například se stavbou až
patnáctipatrových hotelů. Koncem 80. let z těchto plánů ale sešlo a začalo se stavět obchodní centrum
Růže (stojící dodnes). To bylo dokončeno až po revoluci, v roce 1991. Současně se začal stavět kulturní
dům Devětsil u Roztylské ulice, došlo ale jen k vybudování části základů. Z důvodů změny původní
socialistické koncepce a pro nedostatek financí byla stavba brzy zastavena.
Projekt Centra Chodov navazuje právě na tuto starší myšlenku kulturního a administrativního centra, jež
mělo poskytovat zázemí sídlišti Jižní Město. Snahou projektantů bylo optimálně využít pozemek limitovaný
metrem, dálnicí D1 a Roztylskou ulicí (stavba po obou stranách s přemostěním). Zejména se musela
respektovat ochranná pásma včetně metra, které prochází pod objektem.
 Celý návrh počítal s rozdělením do 3. fází. První (a jediná „zatím“ realizovaná) fáze projektu zahrnuje
čtyřpodlažní společensko-obchodní komplex o celkové ploše 55.000 m2, který je rozložen po obou stranách
Roztylské ulice. Obě části jsou propojeny dvoupatrovým přemostěním pro pěší. Na západní straně
komplexu vznikl v nejnižším podlaží hypermarket s plochou 13.000 m2. V dalších dvou podlažích po obou
stranách silnice jsou prostory pro obchody různých velikostí, v nejvyšším podlaží, lépe řečeno na střeše
vznikly prostory pro volný čas (fitness centrum a dětský koutek), nebyly však realizovány v celém rozsahu a
tak chybí především velkokapacitní multikino. V rámci první fáze byla vybudována parkovací kapacita pro
celkem 2.126 aut, z toho 756 míst slouží v pracovních dnech jako záchytné parkoviště P+R. Výstavba této
první fáze začala již koncem jara 2004 a dokončení a zahájení provozu první etapy projektu s rozpočtem ve
výši 4 miliardy proběhlo před Vánoci 9.11.2005.
V dalších fázích měly do roku 2010 vyrůst ještě kanceláře a byty (v 2. fázi 50.000 m2 ploch pro služby,
obchodní činnosti a byty a ve 3. fázi 20.000 m2 maloobchodních ploch a 10.000 bytů a kanceláří, celkem
mělo vzniknout 3.500 parkovacích stání), z důvodu finanční krize a úpadku developera však k dokončení
záměru v plném rozsahu zcela jistě nedojde. Koncepčním architektem projektu byla nizozemská
architektonická kancelář T&T, místním architektem pak společnost Helika. Tendr na dodavatele vyhrála
společnost Skanska.
OC Chodov je umístěn jako „solitér mezi solitéry“, strategicky u dálnice D1 (na Brno). Tato poloha zajišťuje
vysokou viditelnost a výbornou dostupnost automobilem. Venkovní i vnitřní parkoviště jsou schopna pojmout
dostatek automobilů.

A problém nemá ani samotné centrum, do jehož budovy se vejdou všichni koupěchtiví návštěvníci. Jediná
věc, která může řidiče zaskočit při první návštěvě, jsou celkem nepřehledné garáže, takže si můžete užít
trochu bloudění, především při odjezdu. Spádovou oblast tvoří přes půl milionů lidí, přičemž 20.000 obyvatel
má centrum v dosahu pěti minut chůze. Do objektu vedou čtyři vchody pro pěší, dva z nich přímo z metra.
Pokud se chcete na místo dopravit městskou hromadnou dopravou, bude nejlepší použít metro C, z jehož
stanice Chodov vejdete přímo dovnitř. Hned u obchodního centra staví i autobusy 115, 122, 136, 154, 177 a
197 - opět na zastávce s názvem Chodov. Také je možné využít zastávku autobusů 122 a 177 Petýrkova,
která leží přímo u vchodu v prvním patře. Na kole se do centra vypraví málokdo - kdo bydlí daleko, použije
automobil nebo MHD, kdo v blízkém okolí, nakoupí potraviny v nějakém jiném supermarketu, například v
supermaketu Julius Meinl v sousedním Obchodním centru Růže. Místní ale na kole do centra jezdí a pro
odložení kola využívají stojany u vchodu v prvním patře (u venkovního parkoviště sousedícího s Obchodním
centrem Růže). Okolo centra Chodov vede jedna z pražských cyklostezek (Újezd - Braník).
 První zásadní problém spatřuji v předem určené monofunkčnosti centra. Vzhledem k tomu, že
pravděpodobně nedojde k plánovanému zastavění celé lokality, společensko-obchodní centrum zůstane jen
centrem obchodním. Periferijní oblast mezi panelovými sídlišti tak zůstane dále rozptýleným územím bez
důležitého identifikačně-správně-společenského centra. OC Chodov bude stále sloužit jako jakési rádoby
centrum - především díky důležitému dopravnímu uzlu stanice metra a zastávek autobusů, samotná
komerční monofunkce však nenaplní potenciál tohoto místa.
 „Hlavní myšlenkou podoby nákupního centra bylo vytvořit dojem bílého objektu postaveného na skále, jenž
by odpovídal architektuře okolních panelových sídlišť a zároveň obohatil celé okolní prostředí.“ Výsledek
ovšem působí spíše jako uzavřený objekt průmyslově-armádního účelu (věznice, továrna). Budova se
obrací sama do sebe, místo aby se snažila nějakým způsobem komunikovat s jejím okolím. Mezi silnicemi a
hmotou budovy pak vzniká prázdný prostor, částečně ospravedlněný výhledovými úhly křižovatek a
ochrannými pásy vedení vysokého napětí. Hlavní vstupy do nákupního centra (východní a západní vstup)
jsou architektonicky akcentovány střechami nesenými přesahujícími obrys budovy a nesenými sloupy
předsazenými před prosklenou fasádou vstupu. Především západní majestátní vstup (připomínající snad
antický chrám) vítající zákazníky je otočen jako velká reklama směrem k dálnici a ústí na podnoži patrového
parkoviště - pěšky se k němu tedy nedostanete. V prostorové návaznosti na oba hlavní vstupy objektu
vyrůstají z hmoty budovy dvě vertikální dominanty - v půdorysu kruhová a čtvercová věž - uplatňující se
nejvíce v kompozici jižní a východní fasády. Věže akcentují „náměstí“ vznikající v interiéru křížením hlavních
větví obchodní pasáže a zároveň se snaží sloužit jako prvek usnadňující návštěvníkům nákupního centra
orientaci uvnitř objektu.
Samotné řešení objektu počítá a priori s jedním jediným posláním komplexu - nakupování, masivnímu
procházení se lidí kolem dokolečka obchodními ulicemi, případně spojeným s trávením volného času. V
případě tohoto OC však ani kapacity využití volného času neodpovídají jeho velikosti a počtu jeho
návštěvníků. Je to, jak již bylo řečeno, způsobeno především nedokončením komplexu. Použitý konstrukční
systém je velmi složitý - odpovídá složitosti a rozlehlosti půdorysu.

http://www.czechrealestates.com/

POZNATKY
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