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PROJEKT
Modernizace a nová výstavba OC Chodov je druhou 
plánovanou etapou výstavby schválenou územním rozhodnutím 
již v roce 2002. Jedná se o projekt takového rozsahu, že měst-
ská část Prahy 11 zřídila pracovní skupinu pro zmírnění dopadů 
stavby. Ambicióznímu projektu muselo ustoupit jedno celé 
menší nákupní centrum jménem OC Růže, které bylo kompletně 
zbouráno.

KONTRAKT
V každém projektu podobného rozsahu, kde se navíc před-
pokládá vysoká koncentrace osob, je nezbytně nutné myslet 
na požární bezpečnost. V rámci dostavby OC Chodov mimo 
jiné vznikne nový megaplex s 18 kinosály a právě v takových 
stavbách mají naprosto své místo požárně bezpečnostní 
kabely PRAFla®. Dodané kabely na tuto stavbu se nazývají 
PraFlaSafe® a PRAFlaDur®. V obou případech se jedná o kabe-
ly s nejvyšší možnou třídou reakce na oheň B2ca s1d0, která 
představuje mizivé množství produkovaných toxických plynů při 
hoření, a zároveň nepřispívají k šíření požáru po povrchu kabelu. 
Kabely s přívlastkem Dur navíc při požáru dokáží napájet požár-
ně bezpečnostní zařízení jako je nouzové osvětlení, odvětrávací 
klapky nebo požární ventilátory pro odvod tepla a kouře z budo-
vy v případě požáru.

INVESTOR
Investorem a majitelem OC Chodov je investiční společnost 
Unibail-Rodamco, která podniká v oblastech rozvoj, investice 
a správa komerčních nemovitostí. Unibail-Rodamco se soustředí 
především na obchodní centra, kancelářské, kongresové a vý-
stavní budovy. K 31. 6. 2016 vlastnila skupina  majetek v cel-
kové hodnotě 40,5 miliard EUR a je tak  třetí největší  realitní 
společností na světě. V ČR vlastní skupina ještě Centrum Černý 
Most, které  prošlo rovněž rozsáhlou modernizací. 

DŮLEŽITÁ DATA
• Jedno z největších obchodních center v ČR
• Stavba zahájena 16. 1. 2015 a dokončena v říjnu 2017
• Obchodní plocha 100 000 m2

• 296 prodejen
• Celková investice do výstavby ve výši 4,5 miliardy korun
• 18 nových kinosálů v nejmodernějším tuzemském multiplexu
• Více jak 1 000 nových parkovacích míst
• Více jak 100 km požárně-bezpečnostních kabelů  

PRAFla®Safe z produkce PRAKAB
• Více jak 80 km požárně-bezpečnostních kabelů  

PRAFla®Dur z produkce PRAKAB


