
2 6 B E T O N  •  t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  ❚ 1 / 2 0 1 1

S T A V E B N Í  K O N S T R U K C E  ❚  S T R U C T U R E S
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Článek popisuje výstavbu železobetonové 

nosné konstrukce bytového domu Sluneční Věž 

v Praze 8. Atraktivní obytný objekt se se svými 

dvaceti jedna nadzemními podlažími a výškou 

70 m stane dominantou Karlína. ❚ Building of 

a reinforced concrete structure of the apartment 

block Sun Tower in Prague 8 is described in 

the article. The attractive twenty one floors and 

70 m high apartment block will be a new Karlín 

dominant.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

BUDOVY

Hlavní tubus objektu s podstavou ne-

pravidelného čtyřúhelníku se zaoble-

nými rohy je nasazen na ortogonální 

ustoupenou podnož, která štíty přiléhá 

k dvěma sousedním objektům. Průče-

lí hlavní hmoty do ulice U Sluncové ubí-

há šikmo a tvoří tak na jihozápadní stra-

ně zvýrazněné nároží, které je přecho-

dem mezi vysokou hmotou navržené-

ho objektu a nízkým sousedním objek-

tem č. p. 560. 

Objekt má dvě podzemní a dvacet 

jedno nadzemní podlaží. První dvě nad-

zemní podlaží objektu ustupují a tvo-

ří odlehčený krytý vstupní předprostor 

se sloupy. Vertikála objektu je po výšce 

členěna horizontálními železobetonový-

mi ochozy, na které jsou zavěšeny tva-

rované vertikální lamely výrazně mode-

lující tvar tubusu. Na jižní a západní stra-

ně je prosklený obvodový plášť.

Ve dvou podzemních a prvních dvou 

nadzemních podlažích jsou umístěny 

hromadné garáže s celkovou kapacitou 

padesát míst, které jsou přístupné dvo-

jicí nákladních hydraulických výtahů pro 

osobní automobily. V 1. a 2. NP je kro-

mě parkovacích stání umístěno zázemí 

bytového domu, sklepy, vrátnice apod. 

Podlaží od 3. NP výše jsou obytná, při-

čemž ve 3. až 6. NP jsou tři byty na pa-

tře (2+kk a dva 3+kk), v 7. až 10. NP 

po dvou bytech (2+kk a 4+kk) a v 11. 

až 20. NP po jednom bytu (5+kk). 

Ve 21. NP je umístěno technické zázemí 

budovy. Plochou střechu budovy s re-

kreační terasou a bazénem přístupnou 

přes hlavní schodiště mohou využívat 

nájemníci všech bytů v domě.

Vertikálně je celý objekt propojen ko-

munikačním jádrem, ve kterém je umís-

těno schodiště a dva osobní výtahy. 

KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Objekt je založen na masivní základové 

desce podporované velkoprůměrovými 

pilotami a mikropilotami. Veškeré nosné 

konstrukce objektu jsou z monolitické-

ho železobetonu. Prostorová tuhost ob-

jektu je zajištěna sdruženou výtahovou 

a schodišťovou šachtou spolu se smy-

kovými stěnami. Stropní desky v nad-

zemních patrech jsou lokálně podporo-

vány sloupy a stěnami jádra, po obvodu 

je umístěn ztužující průvlak, ze kterého 

jsou vykonzolovány balkony.

Ve čtyřech podlažích spodní stavby 

(na severní straně je 1. a 2. NP v kon-

taktu s terénem) byla navržena kon-

strukce bílé vany s veškerými obvodo-

vými konstrukcemi z vodostavebného 

betonu. Kromě běžného těsnění pra-

covních spár a nutného dodržování kon-

strukčních zásad, byla do betonu spod-

ní stavby přidávána krystalizační přísada 

Kristol Mix, pro snížení hloubky průsaku 

vody do betonu a celkové zvýšení kva-

lity a odolnosti betonu proti agresivním 

vlivům prostředí v garážích. U použité-

ho betonu C25/30 XC2 se aplikací přísa-

dy v množství 2 % hm. cementu na m3 

dosahuje snížení hloubky průsaku o cca 

50 % a dodatečné utěsnění případných 

mikrotrhlin v konstrukci. 

Konstrukce výtahové šachty je dvou-

plášťová s vnitřní šachtou kvůli zame-

zení přenosu hluku plně oddilatovanou 

akustickou izolací od samotného ob-

jektu. Ve čtyřech úrovních, umístěných 

vždy po pěti patrech, byly v pruzích výš-

ky 200 mm použity tlumící pásy ze Sy-

lomeru P12, které tvoří pružnou pod-

poru vnitřnímu tubusu šachty. Na zá-

kladě požadavku statika projektu byla 

vnitřní šachta betonována se zpoždě-

ním několika podlaží oproti šachtě vněj-

ší. Důvodem pro uvedené opatření by-

la potřeba nechat proběhnout předpo-

kládané vodorovné deformace objek-

tu od nerovnoměrného sedání, stlačení 

konstrukce a od excentricky umístěné-

ho tuhého jádra objektu. Navržený po-

stup zabezpečil, že se jmenované de-

formace promítly do konstrukce vnitř-

ní šachty v menší míře a při provádění 

byla dodržena požadovaná geometric-

ká přesnost. 

Sloupy u vstupu v 1. NP tvoří subtil-

ní podpěry na výšku dvou pater, které 

přenášejí zatížení z horních devatenác-

ti podlaží objektu. Štíhlé kruhové slou-

py o průměru jen 600 mm jsou z be-

tonu třídy C50/60. Kvůli jejich umístě-

ní ve venkovním prostoru a jejich neza-

stupitelnosti v přenosu svislého zatíže-

ní v konstrukci musely být navrženy tak, 

aby vzdorovaly možnému rázovému 

účinku zatížení nárazem nákladního au-

tomobilu. Jejich ochranu tvoří ocelové 

trubky s tloušťkou plechu 16 mm, kte-

ré byly navlečeny na vyvázanou výztuž 

sloupů a sloužily jako ztracené bednění 

při jejich betonáži.

Od 3. do 20. NP jsou téměř kolem ce-

lého půdorysu objektu z obvodového 

průvlaku přes prvky Schock Isokorb vy-

konzolovány balkony. Následné uchy-

cení fasádních lamel na čelech balko-

nových desek vyžadovalo dodržová-

ní vysoké geometrické přesnosti v je-

jich provedení. 
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