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I v Praze dochází k vyuÏití dlouho opomíjen˘ch rozsáhl˘ch prostor v okolí ﬁeky.
Souãástí tohoto trendu je obnova Rohanského ostrova v Praze 8–Karlínû –
stavba zvaná River City Praha. Dûje se
tak po vzoru evropsk˘ch velkomûst. To
ãemu se ﬁíká riverside re-development
probûhlo ve velk˘ch námoﬁních (napﬁ.
Hamburk ãi Cardiff) i ﬁíãních (napﬁ. Lond˘n) pﬁístavech a bude následovat v dal‰ích (napﬁ. v Bratislavû). V Praze se to t˘ká Hole‰ovického a pravdûpodobnû i LibeÀského pﬁístavu. První v‰ak je Budova 1 (Danube House) akce River City
Praha.
Also in Prague the utilization of large
areas along the river is forthcoming. As
a part of this trend there is re-development of Rohansk˘ ostrov in Prague 8–
Karlín – project River City Prague. This
was done in most of Europen cities. Socalled riverside re-development was
accomplished in naval (for example
Hamburg or Cardiff) or river (for example London) ports and the trend will be
continue (for example in Bratislava). In
Prague it will be carried out in Hole‰ovice
and LibeÀ harbours. But the first is
Building 1 (Danube House) of River City
Prague.

Stavba se nachází v Praze 8–Karlínû na
místû zvaném Rohansk˘ ostrov. Jedná se
o dlouho zanedbávan˘ pruh území na
pravém bﬁehu Vltavy mezi Negrelliho viaduktem a LibeÀsk˘m mostem. Souãasn˘
stav projektu zahrnuje ãást tohoto rozsáhlého území, která je nejblíÏe k centru. Zde
je tento pás ‰irok˘ cca 200 m a je od
vlastního Karlína oddûlen ãtyﬁproudovou
komunikací. V územním plánu je sedm
budov, podzemní komunikace, lávka pﬁes
Rohanské nábﬁeÏí a lávka na ostrov
·tvanice (obr. 1). Rozsah celého projektu
je na www.rivercity.cz. Stavební povolení
je vydáno na dvû budovy (Budova 1 –
Danube House a Budova 4 – Nile House), podzemní komunikaci a lávku pﬁes
Rohanské nábﬁeÏí. Hrubá stavba je v souãasné dobû dokonãena v pﬁípadû Budovy 1 (www.danubehouse.cz) a podzemní
komunikace. V˘hledovû se v‰ak uvaÏuje
se dvûma aÏ tﬁemi dal‰ími objekty za ulicí
Rohanské nábﬁeÏí a nejménû deseti dal‰ími smûrem po proudu ﬁeky, jak je moÏno
vidût na www.rcp.cz.
V Z TA H

K Î I V OT N Í M U P R O S T ¤ E D Í

Podzemní komunikace
Zmûnou územního rozhodnutí a staveb-

ního povolení v loÀském roce se souãástí celého komplexu stala podzemní
komunikace, obsluhující v‰echny budovy.
Tím vznikla na povrchu zklidnûná zóna,
kam bude omezen vjezd. Její souãástí je
alej konãící fontánou. Vytvoﬁí se tak zelené korzo které bude na jednom konci
navazovat na lávku pﬁes ãtyﬁproudovou
ulici Rohanské nábﬁeÏí. Na doãasném
druhém konci podzemní komunikace se
po odboãení k ﬁece dostaneme pﬁes parãík k lávce pﬁes Vltavu na ostrov ·tvanice
a dále do Hole‰ovic.
Minimalizace spotﬁeby energie
a pﬁirozená ventilace budov 1 a 4
Obû budovy jsou vybaveny tepeln˘mi
ãerpadly, vyuÏívajícími podzemní vodu
z nûkolika vrtÛ. Ta má po cel˘ rok konstantní teplotu (cca 12 °C). âerstv˘ ﬁíãní
vzduch, kter˘ je veden podzemními kanály pod budovami, je takto v zimû pﬁedehﬁíván a v létû ochlazován pﬁirozenou cestou. Dal‰ím stupÀem je ohﬁívání ãerstvého vzduchu pouÏit˘m vzduchem. Je navrÏena v˘mûna vzduchu vzduchu v kanceláﬁích 3 aÏ 4 krát za hodinu (pﬁiãemÏ
obvyklé je 1,4 krát), coÏ zvy‰uje komfort
a tím i uÏitnou hodnotu objektu. Dle informací od investora je Danube House první
nízkoenergetick˘ dÛm ve stﬁední Evropû.
B U DOVA 1 – DAN U B E HOUSE
Konstrukce
Îelezobetonov˘ skelet se zvedá nad
pÛdorysem tvaru pravoúhlého trojúhelníka s odvûsnami délky 130 a 70 m. Budova má tﬁi podzemní a jedenáct nadzemních podlaÏí, atika domu je ve ‰piãce
45 m nad terénem. Vertikálním nosn˘m
prvkem jsou tﬁi komunikaãní jádra, sloupy
a obvodové stûny. Konstrukãní v˘‰ka typického podlaÏí je 3,5 m, tlou‰Èky stropních
desek pÛsobících ve dvou smûrech jsou
250, 300 a 350 mm. Trojtrakt má rozpony 7,5 + 3,3 + 7,1 m, podélnû se podpory opakují v rastru 5,5 m podél del‰í
odvûsny a 6,9 m podél krat‰í odvûsny.
Celá stﬁecha se svaÏuje smûrem od ‰piãky
v jednotném sklonu 14,2 % (obr. 2 a 3).
Obr. 1 Zákres do fotografie
Fig, 1 Computer picture
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Dilatace
Budovy jsou bez dilataãních spár. S reologick˘mi zmûnami jsme se vypoﬁádali uloÏením celého objektu na kluzné vrstvû
pod základovou deskou umoÏÀující vodorovné posuny, smr‰Èovacími pruhy a na
zmûny teploty byla navrÏena nosná v˘ztuÏ.
Kluzná vrstva pod budovou je tvoﬁena
dvûmi vrstvami asfaltové lepenky. Jedná
se o tradiãní ﬁe‰ení opsané ze skript pro
studenty.
Smr‰Èovací pruhy rozdûlují pÛdorysnû
objekt Budovy 1 na osm smr‰Èovacích
celkÛ. Maximální rozmûry jednotliv˘ch
ãástí se pohybují kolem 30 aÏ 35 m.
Vynechané smr‰Èovací pruhy jsou v suterénech ‰iroké 1000 mm, v nadzemních
podlaÏích 300 mm. V suterénech je
v˘ztuÏ jednotliv˘ch smr‰Èovacích ãástí stykována pﬁesahem, v nadzemních podlaÏích je pouÏito stykování smyãkami v˘ztuÏe. Zabetonování smr‰Èovacích pruhÛ
bylo provedeno nejdﬁíve 90 dní po betonáÏi pﬁilehl˘ch konstrukcí.
Vnitﬁní teplota je díky záloÏním zdrojÛm
energie garantovaná v rozptylu ± 10°C.
V˘poãtov˘ model konstrukce byl zatûÏován tomu odpovídající pomûrnou deformací. Na vnitﬁní síly vyvolané tûmito
deformacemi bylo navrÏeno nav˘‰ení
v˘ztuÏe.
Sloupy v severním prÛchodu
Jedním z dominantním prvkÛ budovy
jsou sloupy v severním prÛchodu. Vzhledem ke své v˘‰ce pﬁes 11 m (obr. 4)
a architektonickému poÏadavku na minimální prÛﬁezovou plochu bylo rozhodnuto, Ïe budou Ïelezobetonové kruhového
prÛﬁezu o prÛmûru 500 mm. Aby bylo
zabránûno pﬁenosu ohybov˘ch momentÛ
ze stropních desek, bylo navrÏeno na
obou koncích kloubové uloÏení. Zvût‰ila
se tak sice vzpûrná délka, ale vylouãení
momentÛ pﬁineslo zmen‰ení prÛﬁezu
sloupu. Takto navrÏená konstrukce umoÏnila vyrobit sloupy prefabrikované, opatﬁené na obou koncích hrncov˘mi loÏisky,
ãímÏ odpadají problémy s navázáním na
dal‰í konstrukce. LoÏiska jsou vlepena trny
do ãel sloupÛ a do horního, resp. dolního
líce pﬁilehl˘ch stropních desek.
V˘chodní prÛchod
Nad v˘chodním prÛchodem, vzhledem
k pasáÏi, konãí sloupy jdoucí nahoru pﬁes
sedm pater. Proto je zde stropní deska
vyná‰ející tyto sloupy na rozpûtí 12 m,
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Obr. 2 Pﬁíì domu – poãítaãov˘ obraz
Fig. 2 Bow of building – computer picture

zesílena v ‰íﬁi 3,8 m na 800 mm. Jedná
se tedy o jak˘si ploch˘ trám. JelikoÏ investor odmítl variantu pﬁedpínání, je tento
trám vyztuÏen pouze mûkkou betonáﬁskou v˘ztuÏí. Vnûj‰í fasáda zde tvoﬁí
pomûrnû komplikovan˘ VierendeelÛv
nosník na rozpûtí 18 m (obr. 5). Kromû
nepravidelného rastrování oken je zde do
fasády vkomponována prosklená zahrada
– jedná se o „okno“ o velikosti 11 x 17 m.
Meziokenní sloupky i parapety, zejména
pod a nad zahradou, jsou silnû vyztuÏeny.
Konstrukce atria
Do betonové konstrukce vlastního objektu je jakoby zasuta „hmota“ atria. Atrium
je tvoﬁeno ‰ikmou stﬁechou trojúhelníkového pÛdorysu s délkou pﬁepony 70 m.
Sklenûné tabule spoãívají na ortogonálním systému stﬁe‰ních plnostûnn˘ch nosníkÛ trojúhelníkového profilu. LichobûÏníková svislá prosklená stûna smûrem do
ulice Rohanské nábﬁeÏí je pﬁi délce 70
m vysoká aÏ 33 m. Tato stûna je zavû‰ena na pﬁekonzolovan˘ch stﬁe‰ních nosnících, spoãívajících na samostatn˘ch ocelov˘ch sloupech. Vodorovné lávky podél
stûny laterálnû drÏí tyto sloupy a zmen‰ují jejich vzpûrnou délku. Jejich primární
funkcí je v‰ak pﬁenos vodorovn˘ch sil od
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Obr. 3 Pﬁíì domu – skuteãn˘ obraz
Fig. 3 Bow of building – real picture

zatíÏení vûtrem do betonové konstrukce
objektu. Pﬁenos je zaji‰tûn loÏisky na koncích lávek a uprostﬁed do vertikálních ocelov˘ch pﬁíhradov˘ch sloupÛ, slouÏících téÏ
jako podpora pro vodítka ãtyﬁ panorama-
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Obr. 4 Vztyãení sloupÛ v severním
prÛchodu
Fig. 4 North opening columns erection

tick˘ch v˘tahÛ. Sloupy jsou dole vetknuty
do betonové konstrukce a nahoﬁe se opírají o tuh˘ stﬁe‰ní ro‰t.
PODZEMNÍ

KOM U N I K AC E

Konstrukce
Podzemní komunikace má obdélníkov˘
prÛﬁez tubusu – svûtlá v˘‰ka 4 m pﬁi
‰íﬁce 15 m. Celková délka bude 280 m.
V souãasné dobû je provedeno prvních
130 m. Impozantní je prostor podzemObr. 5 Pohled od v˘chodu
Fig. 5 View from east

ní kﬁiÏovatky tvoﬁené kruhov˘m objezdem o polomûru 26 m s jedin˘m sloupem uprostﬁed. To je umoÏnûno tím, Ïe
stropní deska tlou‰Èky 500 mm je doplnûna trámy, vysok˘mi 1,3 m obrácen˘mi nahoru.
ProtipovodÀová opatﬁení
Hmotnost celé konstrukce je vybalancována tak, Ïe je lehãí neÏ odtûÏená zemina, takÏe napûtí v základové spáﬁe je vÏdy
niÏ‰í, neÏ bylo pÛvodnû pﬁed vytûÏením
zeminy, to je v pﬁípadû naváÏek témûﬁ
nutnost. ZároveÀ je tûÏ‰í neÏ hmotnost
vody téhoÏ objemu jako je objem pod-

zemní komunikace, takÏe nehrozí její
vyplavání v pﬁípadû povodnû. Dilataãní
napojení na jednotlivé budovy je o‰etﬁeno „límci“ z gumov˘ch pásÛ odolávajících
tlaku vody. JelikoÏ se nacházíme v inundaãním území a hladina stoleté vody ve
vjezdu dosahuje více neÏ dva metry nad
úroveÀ chodníku, jsou zde projektovány
mobilní protipovodÀové zábrany.
Podobnû byly, jiÏ na poãátku projektu,
navrÏeny mobilní protipovodÀové zábrany i ve vjezdu do Budovy 1. ÚroveÀ pﬁízemí tohoto objektu byla navrÏena
500 mm nad úrovní stoleté vody, coÏ bylo povaÏováno za dostateãné.
Systém protipovodÀové ochrany je po
srpnov˘ch záplavách revidován tak, aby
vyhovûl nov˘m poÏadavkÛm vyvolan˘m
poslední povodní.
B U DOVA 4 – N I LE HOUSE
Konstrukce
Konstrukce Budovy 4 je obdobná jako
u Budovy 1. Ze zákresÛ do fotografie je
vidût Ïe se jedná o lichobûÏníkov˘ pÛdorys o délce hran 76 a 79 m. Na rozdíl od
Budovy 1 zde není ‰ikmá stﬁecha, ale je
zde plochá stﬁecha, spádovaná do vpustí.
Poslední patro je uskoãeno. Budova má
tﬁi podzemní a sedm nadzemních podlaÏí, atika domu je ve ‰piãce 26 m nad terénem. Vertikálním nosn˘m prvkem jsou
opût tﬁi komunikaãní jádra, sloupy a obvodové stûny. Konstrukãní v˘‰ka typického
podlaÏí je také 3,5 m a i dal‰í parametry
jsou obdobné jako u Budovy 1. Chybí zde
vysoké sloupy, ale jsou zde v obou prÛchodech mohutné ploché trámy vyná‰ející sloupy nadzemních podlaÏí. Dilatace,
protipovodÀová opatﬁení i konstrukce atria
jsou ﬁe‰eny stejnû.
SRPNOVÉ

POVODNù, JEJICH

PRÒBùH A VLIV NA KONSTRUKCI

Pﬁednû je tﬁeba konstatovat Ïe Ïelezobetonové konstrukce v‰ech, jiÏ vybudovan˘ch objektÛ nebyly ani v nejmen‰ím po‰kozeny. Nejslab‰ím ãlánkem, vzhledem
k nebezpeãí poruchy v pﬁípadû povodnû,
je podzemní komunikace. To bylo je‰tû
umocnûno tím, Ïe nebyla hotova a zejména na ní nebyly poloÏeny v‰echny
vrstvy, které na ní v definitivním stadiu
budou. Byl tedy proveden v˘poãet na
32
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aktuální stav rozpracovanosti a bylo stanoveno, Ïe v pﬁípadû, Ïe hladina vody
dostoupí na padesátiletou úroveÀ, musí
b˘t podzemní komunikace zaplavena.
Tím se bohuÏel voda dostala i do, jiÏ hotové, budovy Danube House. JelikoÏ zde jiÏ
byla instalováno mnoho z technického
vybavení budovy, do‰lo ke znaãn˘m
materiálním ‰kodám. Voda kulminovala
750 mm nad úrovní stoleté vody, coÏ je
150 mm nad úrovní pﬁízemí. To znamená, Ïe ve stávajícím stádiu rozpracovanosti prakticky nebylo moÏno budovu Ïádn˘mi prostﬁedky ochránit. JelikoÏ objekty
byly vãas zaplaveny nedo‰lo k po‰kození
nosn˘ch konstrukcí.
V souãasné dobû jsou vyhodnocovány
varianty zv˘‰ené ochrany proti povodním
a to dokonce aÏ na úrovûÀ o 2,6 m vy‰‰í,
neÏ je úroveÀ stoleté vody. Tyto varianty
se zab˘vají i tím, Ïe by byla chránûna celá
oblast budov RCP jako jeden celek.

D ATA O P R O J E K T U
Investor – Europolis Invest
Realizaãní t˘m
AHI – developerské sluÏby – Rakousko,
Homola AYH – organizace projektu a cenové poradenství – âR/Nûmecko, Jans
– projednávání s úﬁady – âR

Projektov˘ t˘m pro realizaci stavby
a realizaãní dokumentaci
Strabag – generální dodavatel stavby
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a generální projektant – âR/Rakousko,
Recoc – statika – âR, Pars – konstrukce
atria – âR, Area – profese – âR, Otis –
v˘tahy – âR, Sipral – sklenûné fasády –
âR

Projektov˘ t˘m pro stavební povolení
a tendr
Kohn Pedersen Fox – architekti –
UK/USA, A.D.N.S. – architekti – âR,
ATREA – architekti – âR, Recoc – statika
– âR, RFR – konstrukce atria – FR, Battle
McCarthy – profese – UK, Tebodin –
profese – âR, PPU-Baptie – ifrastruktura
– âR, Artflora – zeleÀ – âR

STAVBA

H R A D E C K R Á LO V É

Autor: Ing. arch. Zdenûk Hanu‰
Generální projektant: ARKO, spol. s r. o., Hradec Králové
Investor: mûsto Hradec Králové
Ocenûní bylo udûleno za pﬁíkladnou rekonstrukci a dostavbu jiÏ morálnû doslouÏil˘ch panelov˘ch domÛ se zﬁetelem k jejich v˘tvarnû v˘raznému architektonickému dotvoﬁení.
PÛvodní panelové domy v konstrukãní soustavû HK 60 sv˘m architektonick˘m v˘razem jasnû odpovídaly dobû svého vzniku – poãátku
‰edesát˘ch let. Stejnû tomu bylo s jejich technick˘m ﬁe‰ením. Pﬁi rekonstrukci byly nejen zatepleny, ale také dotvoﬁeny fasády. Domy dostaly
jasnû vymezenou podezdívku do úrovnû parapetu pﬁízemí. Dal‰í podlaÏí byla v˘raznû rozdûlena pásy oken a parapetÛ s potﬁebnou plasticitou
oken ve stûnû. Za atikou bylo vybudováno nové podlaÏí pod valenou
stﬁechou. Poslední podlaÏí nabízí na kaÏdém schodi‰ti dva nové byty
2 + 1 s dispozicí, která je v moÏnostech stávající struktury co nejvíce
uvolnûná. Nadstandardní je plo‰né uspoﬁádání pﬁíslu‰enství bytÛ s pﬁím˘m osvûtlením. V rámci rekonstrukce byly doplnûny schodi‰Èové podesty. Komplexnû byly rekonstruovány, zvût‰eny a novû konstrukãnû
vyﬁe‰eny balkony v‰ech bytÛ.
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Budova 1
Danube House
Budova 2
Hotel
Budova 3
Yukon Residence
Budova 4
Nile House
Budova 5
Amazon Court

21 450 m2 pronajímatelné plochy
12 700 m2 pronajímatelné plochy
7 700 m2 pronajímatelné plochy
19 000 m2 pronajímatelné plochy
23 300 m2 pronajímatelné plochy

Ing. Martin âvanãara
INTERSTAT, s. r. o.
U Jezera 20, 155 00 Praha 5
tel: 732 223 838, fax: 235 518 314
e-mail: cvancara@interstat.cz, www.interstat.cz

SPOLEâNOSTI YTONG A HEBEL
OZNAMUJÍ FÚZI K 1. 1. 2003
Spoleãnosti YTONG, a. s., a HEBEL, s. r. o., patﬁící k nejv˘znamnûj‰ím v˘robcÛm pórobetonov˘ch stavebních materiálÛ v âeské republice, oznámily svou fúzi, k níÏ dojde poãátkem pﬁí‰tího roku. Vznikne tak jedna
spoleãnost s jedním vedením, jeÏ ovládne témûﬁ cel˘ tuzemsk˘ trh pórobetonov˘ch stavebních hmot s potenciálem okolo 1, 5 miliardy korun
roãnû.
Souãástí fúze je i nová obchodní filozofie znaãek vycházející z celoevropského rozhodnutí skupiny Haniel Bau-Industrie, pod kterou spoleãnost YTONG spadá. Haniel Bau-Industrie je souãástí koncernu Haniel
Gruppe, kter˘ po celé Evropû zamûstnává 50 tisíc lidí a vykazuje obrat
ve v˘‰i 20 miliard EUR roãnû. V nové spoleãnosti, vzniklé fúzí firem
YTONG, a. s., a HEBEL, s. r. o., bude znaãka YTONG napﬁí‰tû reprezentovat systém bytové v˘stavby, zatímco znaãka HEBEL se stane synonymem pro v˘stavbu prÛmyslovou. YTONG âeská republika se se sv˘mi
tﬁemi v˘robními závody (Hru‰ovany, Chlumãany a Horní Poãaply) stane
v rámci skupiny YTONG nejsilnûj‰ím ãlenem sekce Stﬁední a v˘chodní
Evropa. Plán prodeje v tuzemsku pro leto‰ní rok ãiní 837 000 m3 stavebních hmot.
Spoleãnost YTONG, a. s., pÛsobí v âeské republice bezmála deset let.
Její hlavní ãinností, jakoÏto jednoho z nejvût‰ích producentÛ stavebních
materiálÛ v Evropû, je v˘roba a prodej ekologického a energeticky
úsporného materiálu. Spoleãnost HEBEL, s. r. o., je na tuzemském trhu
ãinná sedm let. Stejnû jako spoleãnost YTONG, a. s., se orientuje na
kompletní ﬁe‰ení stavby zaji‰Èováním pórobetonov˘ch stavebních materiálÛ.
Fúze pﬁinese v˘hody jak obchodním partnerÛm nové spoleãnosti, tak
jejím koncov˘m spotﬁebitelÛm. Partneﬁi budou moci tûÏit napﬁíklad
z jednotné podpory vzdûlávání i jednodu‰‰í komunikace. Zákazníci si
budou moci vybírat z jednotného ‰ir‰ího sortimentu a vyuÏívat lep‰ího
servisu a sluÏeb.
Z tiskové zprávy
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