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V Jablonci zahájili dostavbu muzea, bude mít podobu broušeného
krystalu
27.3.2018
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VIZUALIZACE UVNITŘ: Kácením stromů v parku u Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
začala výstavba jeho nové budovy. Přístavba v podobě broušeného skleněného krystalu přijde včetně
DPH na 53 milionů korun. Dodavatelem je společnost Energie - stavební a báňská Kladno, která byla
jediným uchazečem o tuto zakázku, informovala ČTK ředitelka muzea Milada Valečková. První
návštěvníky by podle ní mohla neobvyklá budova přivítat už koncem příštího roku.
Podoba přístavby je dílem pražské společnosti Hlaváček-architekti, která už před čtyřmi lety svým
návrhem okouzlila výběrovou komisi. Tvar broušeného bižuterního kamene neboli "šatonu", zvolili
architekti nejen jako symbol rozkvětu regionu, ale také toho, co návštěvník může očekávat uvnitř
objektu. Soutěž na dodavatele neobvyklé budovy ale muzeum muselo opakovat. "V prvním kole se
nepřihlásil vůbec nikdo, do druhého jsme proto po dohodě s ministerstvem kultury, které celou stavbu
financuje, navýšili předpokládanou hodnotu o 20 procent," poznamenala Valečková.
V opakované soutěži byl uchazeč jen jediný, a tak hrozilo, že bude nutné soutěž opakovat. Smlouva
na zakázku je ale podle ředitelky podepsána a v závěru minulého týdne převzala firma stavbu. Pokud
půjdou stavební práce podle plánu, do zimy by podle Valečkové měl být objekt pod skleněným
pláštěm a do konce května příštího roku by měl být hotov. "Pak by nám zůstalo dost času na realizaci
expozice vánočních ozdob, kterou máme projektově a výtvarně připravenou," dodala.
Jablonecká kolekce vánočních ozdob je zřejmě největší veřejnou sbírkou svého druhu na světě, čítá
přes 15.000 položek. Kromě stálé expozice bude v třípatrové skleněné přístavbě i technické zázemí
muzea se sklady, garážemi a vzduchotechnikou. Jedno patro má volně navazovat na původní vestibul
secesní budovy muzea a je koncipováno jako víceúčelový prostor pro krátkodobé výstavy, přednášky
či koncerty. V letní sezoně by mohlo sloužit i jako kavárna. Přístavba by podle Valečkové měla být
vánočním dárkem u příležitosti 115. výročí založení muzea.
Práce začaly kácením stromů v parku, který bude během stavby revitalizován. "Dřeviny už byly na
hraně životnosti, kácení většiny z nich doporučil odborník na základě dendrologického průzkumu. Na
některé další ještě musíme provést tahovou zkoušku," doplnil technický náměstek muzea Jan Pleštil.
Obnovit je podle něj nutné i povrchy komunikací.
Obnovený park by měl být důstojnou spojnicí s centrem města a odpočinkovou zónou, v budoucnu ho
zaplní skleněné plastiky. Prosklená lávka má v budoucnu park a muzeum spojit s plánovaným
dopravním terminálem a vlakovou zastávkou.
URL| http://www.genusplus.cz/jablonec-nad-nisou/v-jablonci-zahajili-dostavbu-muzea-bude-mitpodobu-brouseneho-krystalu

Jablonecký deník

U muzea už padají stromy
28.3.2018

Jablonecký deník str. 1 Titulní strana
JAN SEDLÁK Cestovní ruch

Začala stavba krystalu, doplní Muzeum skla a bižuterie.
Jablonec n. N. – V jabloneckém Muzeu skla a bižuterie si konečně oddechli.
Firma si po týdnech váhání konečně převzala staveniště, kde vyroste skleněná přístavba ve tvaru
broušeného kamene. Otevřít by se mohla už na konci příštího roku.
Práce začaly kácením stromů v parku, který čeká v rámci zakázky kompletní revitalizace.
„Dřeviny už byly na hraně životnosti, kácení většiny z nich doporučil odborník na základě provedeného
dendrologického průzkumu. Na některé další ještě musíme provést tahovou zkoušku. Zcela dožilé už
byly i povrchy komunikací,“ vysvětlil technický náměstek muzea Jan Pleštil.
Obnovený park by měl být důstojnou spojnicí s centrem města a odpočinkovou zónou, v budoucnosti
ho plánují zaplnit skleněnými plastikami. Vyústit by v něm měla i lávka spojující vlakovou zastávku
Jablonec – centrum s centrem města, to už ale v rámci rodícího se projektu jabloneckého magistrátu
na nový dopravní terminál.
Ještě před dvěma týdny bylo ale všechno jinak. „Byli jsme z toho zoufalí. Byl projekt, místo,
peníze, ale firma, která vyhrála výběrové řízení, dlouho váhala s podpisem smlouvy,“ připomněla
ředitelka Muzea skla a bižuterie Milada Valečková. Spekulovalo se dokonce o tom, že muzeum vypíše
třetí kolo výběrového řízení.
„V prvním kole výběrového řízení se nepřihlásil vůbec nikdo, do druhého jsme po dohodě s
ministerstvem kultury, které stavbu financuje, navýšili předpokládanou hodnotu o 20 procent,“ uvedla
ředitelka.
Pokračování na straně 2
Pokračování ze strany 1
Cena stavby se tak vyhoupla na 43 milionů korun, s daní je to pak ještě o necelých 10 milionů více.
Teď jsou v muzeu plni optimismu. Pokud budou stavební práce probíhat podle plánu, do zimy
by měl být objekt pod skleněným pláštěm a do konce května příštího roku by mělo být hotovo úplně.
„Pak by nám zůstalo dost času na vytvoření expozice vánočních ozdob, kterou máme projektově a
výtvarně připravenou,“ dodala Valečková. Přístavbu by totiž návštěvníkům i sobě rádi rozbalili jako
dárek k Vánocům a současně 115. narozeninám muzea koncem roku 2019.
Autorem stavebního řešení je pražská společnost Hlaváček-architekti, která se studií přístavby
v podobě skleněného krystalu okouzlila před čtyřmi lety výběrovou komisi. Tvar bižuterního kamene,
neboli „šatonu“, zvolili jako symbol nejen rozkvětu zdejšího regionu, ale také toho, co návštěvník může
očekávat uvnitř objektu.
Stálá expozice vánočních ozdob obsadí druhé podlaží objektu. Jejím autorem je světoznámý
český designér Jakub Berdych ml. „Naše pojetí vychází ze skutečnosti, že vánoční ozdoby z Čech
putovaly hlavně do zámoří,“ vysvětlil Berdych. První podlaží bude sloužit jako technické zázemí
muzea, třetí volně naváže na současný vestibul a je koncipováno jako víceúčelový prostor pro
výstavy, přednášky, koncerty, v letní sezoně by mohlo sloužit také jako kavárna. „Bude odtud výhled
na muzejní park. V budoucnu bychom jej chtěli postupně zaplnit uměleckými díly v rámci projektu
Zahrada evropského skla,“ dodala Milada Valečková.
Foto popis| PROMĚNA. Takto by měl v blízké budoucnosti vypadat park se skleněnou přístavbou u
muzea.
Foto autor| VIZUALIZACE: Hlaváček architekti
Region| Severní Čechy
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Přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci koncem minulého týdne začala. Originální stavba ve tvaru
šatonu, neboli broušeného skleněného kamene, by se otevírat mohla už v květnu příštího roku.
Samotná příprava přitom trvala roky. Výběrové řízení totiž proběhlo už před čtyřmi lety a vyhrála ho
pražská společnost Hlaváček-architekti se svým originálním pojetím stavby jako broušeného
skleněného kamene. „Tvar zvolili jako symbol nejen rozkvětu zdejšího regionu, ale také toho, co
návštěvník může očekávat uvnitř objektu,“ řekla ředitelka muzea Milada Valečková.
Staveniště už si převzala společnost Energie – stavební a báňská Kladno, která byla jediným
uchazečem o tuto veřejnou zakázku. „V prvním kole se nepřihlásil vůbec nikdo, do druhého jsme po
dohodě s ministerstvem kultury, které celou stavbu financuje, navýšili předpokládanou hodnotu o 20
procent,“ uvedla ředitelka.
Cena stavby se tak vyhoupla na 43 milionů korun, s daní je to pak ještě o necelých 10 milionů více.
Stavba začala kácením. v parku, který bude v rámci této zakázky rovněž kompletně revitalizován.
„Dřeviny už byly na hraně životnosti, kácení většiny z nich doporučil odborník na základě provedeného
dendrologického průzkumu. Na některé další ještě musíme provést tahovou zkoušku. Zcela dožilé už
byly i povrchy komunikací," vysvětlil technický náměstek muzea Jan Pleštil.
Obnovený park pak bude sloužit jako spojnice odpočinkové zóny s centrem města, časem do něj
přibudou skleněné plastiky. Vyústit by v něm měla i lávka spojující vlakovou zastávku Jabloneccentrum s centrem města.
Skleněný plášť by měl být hotový ještě do konce letošního roku. Do konce května pak má být úplně
hotovo. „Pak by nám zůstalo dost času na realizaci expozice vánočních ozdob, kterou máme
projektově a výtvarně připravenou," dodala Valečková. Přístavbu by totiž návštěvníkům i sobě rádi
rozbalili jako dárek k Vánocům a současně 115. narozeninám muzea koncem roku 2019.
URL| https://www.libereckadrbna.cz/zpravy/kultura/14241-zacala-dostavba-muzea-ve-tvarubrouseneho-kamene-hotovo-ma-byt-pristi-rok.html
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Veronika KABÁTOVÁ, moderátorka
-------------------S půlročním zpožděním začala v sousedství jabloneckého Muzea skla a bižuterie stavba obřího
krystalu. V něm bude stálá expozice vánočních ozdob. Pro moderní skleněný objekt za 53 milionů
korun muzeum dlouho nemohlo sehnat dodavatele. Příprava staveniště začala kácením stromů v
parku. Do letošní zimy by měl být krystal pod pláštěm, hotový bude koncem příštího roku.
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Jablonec n. N. – V jabloneckém Muzeu skla a bižuterie si konečně oddechli. Firma si po týdnech
váhání konečně převzala staveniště, kde vyroste skleněná přístavba ve tvaru broušeného kamene.
Otevřít by se mohla už na konci příštího roku.
"Práce začaly kácením stromů v parku, který čeká v rámci zakázky kompletní revitalizace. „Dřeviny už
byly na hraně životnosti, kácení většiny z nich doporučil odborník na základě provedeného
dendrologického průzkumu. Na některé další ještě musíme provést tahovou zkoušku. Zcela dožilé už
byly i povrchy komunikací,“ vysvětlil technický náměstek muzea Jan Pleštil.
Obnovený park by měl být důstojnou spojnicí s centrem města a odpočinkovou zónou, v budoucnosti
ho plánují zaplnit skleněnými plastikami. Vyústit by v něm měla i lávka spojující vlakovou zastávku
Jablonec centrum s centrem města, to už ale v rámci rodícího se projektu jabloneckého magistrátu na
nový dopravní terminál.
Ještě před dvěma týdny bylo ale všechno jinak. „Byli jsme z toho zoufalí. Byl projekt, místo, peníze,
ale firma, která vyhrála výběrové řízení, dlouho váhala s podpisem smlouvy,“ připomněla ředitelka
Muzea skla a bižuterie Milada Valečková. Spekulovalo se dokonce o tom, že muzeum vypíše třetí kolo
výběrového řízení.
„V prvním kole výběrového řízení se nepřihlásil vůbec nikdo, do druhého jsme po dohodě s
ministerstvem kultury, které stavbu financuje, navýšili předpokládanou hodnotu o 20 procent,“ uvedla
ředitelka. Cena stavby se tak vyhoupla na 43 milionů korun, s daní je to pak ještě o necelých 10
milionů více.
Teď jsou v muzeu plni optimismu. Pokud budou stavební práce probíhat podle plánu, do zimy by měl
být objekt pod skleněným pláštěm a do konce května příštího roku by mělo být hotovo úplně. „Pak by
nám zůstalo dost času na vytvoření expozice vánočních ozdob, kterou máme projektově a výtvarně
připravenou,“ dodala Valečková. Přístavbu by totiž návštěvníkům i sobě rádi rozbalili jako dárek k
Vánocům a současně 115. narozeninám muzea koncem roku 2019.
Autorem stavebního řešení je pražská společnost Hlaváček-architekti, která se studií přístavby v
podobě skleněného krystalu okouzlila před čtyřmi lety výběrovou komisi. Tvar bižuterního kamene,
neboli „šatonu“, zvolili jako symbol nejen rozkvětu zdejšího regionu, ale také toho, co návštěvník může
očekávat uvnitř objektu.
Stálá expozice vánočních ozdob obsadí druhé podlaží objektu. Jejím autorem je světoznámý český
designér Jakub Berdych ml. „Naše pojetí vychází ze skutečnosti, že vánoční ozdoby z Čech putovaly
hlavně do zámoří,“ vysvětlil Berdych.
První podlaží bude sloužit jako technické zázemí muzea, třetí volně naváže na současný vestibul a je
koncipováno jako víceúčelový prostor pro výstavy, přednášky, koncerty, v letní sezoně by mohlo
sloužit také jako kavárna. „Bude odtud výhled na muzejní park. V budoucnu bychom jej chtěli
postupně zaplnit uměleckými díly v rámci projektu Zahrada evropského skla,“ dodala Milada
Valečková.
"
URL| https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/u-muzea-uz-padaji-stromy-zacala-tu-stavbaskleneneho-krystalu-20180328.html
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Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

V jabloneckém Muzeu skla a bižuterie si konečně oddechli. Koncem minulého týdne oficiálně předali
staveniště zhotoviteli skleněné přístavby ve tvaru broušeného skleněného kamene. Otvírat by se
mohla už na konci příštího roku.
Autorem stavebního řešení je pražská společnost Hlaváček-architekti, která s touto studií okouzlila
před více než čtyřmi lety výběrovou komisi. Tvar bižuterního kamene, neboli „šatonu", zvolili jako
symbol nejen rozkvětu zdejšího regionu, ale také toho, co návštěvník může očekávat uvnitř objektu.
O stavební práce se postará společnost Energie - stavební a báňská Kladno, která byla jediným
uchazečem o tuto veřejnou zakázku. „V prvním kole se nepřihlásil vůbec nikdo, do druhého jsme po
dohodě s ministerstvem kultury, které celou stavbu financuje, navýšili předpokládanou hodnotu o 20
%," uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Cena stavby se tak vyhoupla na 43 milionů korun, s
daní je to pak ještě o necelých 10 milionů více.
Práce zhotovitel zahájil kácením stromů v parku, který bude v rámci této zakázky rovněž kompletně
revitalizován. „Dřeviny už byly na hraně životnosti, kácení většiny z nich doporučil odborník na základě
provedeného dendrologického průzkumu. Na některé další ještě musíme provést tahovou zkoušku.
Zcela dožilé už byly i povrchy komunikací," vysvětlil technický náměstek muzea Jan Pleštil. Obnovený
park by měl být důstojnou spojnicí s centrem města a odpočinkovou zónou, v budoucnosti ho plánují
zaplnit skleněnými plastikami. Vyústit by v něm měla i lávka spojující vlakovou zastávku Jabloneccentrum s centrem města - to už ale v rámci rodícího se projektu statutárního města Jablonec nad
Nisou na nový dopravní terminál.
Přestože si vítěz veřejné zakázky dal s podpisem smlouvy poměrně na čas a v muzeu už panovaly
pochybnosti, zda nebudou muset soutěžit potřetí, teď jsou plni optimismu. Pokud budou stavební
práce probíhat podle plánu, do zimy by měl být objekt pod skleněným pláštěm a do konce května
příštího roku by mělo být hotovo úplně. „Pak by nám zůstalo dost času na realizaci expozice
vánočních ozdob, kterou máme projektově a výtvarně připravenou," dodala Valečková. Přístavbu by
totiž návštěvníkům i sobě rádi rozbalili jako dárek k Vánocům a současně 115. narozeninám muzea
koncem roku 2019.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/v-jablonci-zahajili-sklenenou-dostavbumuzea/?aktualitaId=53177
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Co se stalo za 7 dní
Jablonec n. N. – V jabloneckém Muzeu skla a bižuterie si konečně oddechli. Firma si po týdnech
váhání konečně převzala staveniště, kde vyroste skleněná přístavba ve tvaru broušeného kamene.
Otevřít by se mohla už na konci příštího roku.
Práce začaly kácením stromů v parku, který čeká v rámci zakázky kompletní revitalizace.
„Dřeviny už byly na hraně životnosti, kácení většiny z nich doporučil odborník na základě provedeného
dendrologického průzkumu,“ vysvětlil technický náměstek muzea Jan Pleštil.
Obnovený park by měl být důstojnou spojnicí s centrem města a odpočinkovou zónou, v
budoucnosti ho plánují zaplnit skleněnými plastikami. Vyústit by v něm měla i lávka spojující vlakovou
zastávku Jablonec – centrum s centrem města.

To už ale v rámci rodícího se projektu jabloneckého Magistrátu na nový dopravní terminál.
Cena stavby se vyhoupla na 43 milionů korun, s daní je to pak ještě o necelých 10 milionů
více.
„Dřeviny už byly na hraně životnosti, kácení doporučil odborník.“ Jan Pleštil
Foto popis| PROMĚNA parku se skleněnou přístavbou u muzea. VIZUALIZACE: Hlaváček architekti
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