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Tepelně technické
parametry budovy
Prosklená fasáda
Koeficient prostupu tepla fasády jako
celku: Uw = max. 0,6 W/m2K
Světelný činitel prostupu: Lt = 60 %
Celkový činitel prostupu sluneční
energie: g = max. 25 %
Zastřešení atria
Koeficient prostupu tepla: Uw = max.
0,8 W/m2K
Světelný činitel prostupu: Lt = max.
30 %
Celkový činitel prostupu sluneční
energie: g = max. 13 %

Autor projektu Ing. Zdeněk Hölzel z ateliéru AHK architekti dal budově odvážný
a neobvyklý tvar – fasáda je dynamická a průzračná, na střeše bude odpočinková
terasa, dominantní bude vstupní podlaží s větvenými sloupy a vysokým atriem

U estakády roste
skleněné vajíčko
Na poměrně malé parcele v blízkosti estakády mezi Strahovským
tunelem a tunelem Mrázovka probíhá stavba budovy Green Point. Její
půdorys má elipsovitý tvar, který při pohledu svrchu připomíná tvar
vejce. Fasáda bude celoprosklená a také atrium, které prochází všemi
podlažími, bude mít skleněnou střechu. Poslední podlaží zvýrazní
přetažení fasádního pláště.
Green Point na křížení ulic Plzeňské
a Mozartovy bude další zelenou stavbou
v metropoli. Návrh ateliéru AHK architekti zahrnuje například atrium po celé
výšce budovy, které zajistí denní světlo

uprostřed dispozice, a také střešní zelenou terasu. Certifikát BREEAM zajistí
mimo jiné komfortní vnitřní prostředí –
vstupní hala s recepcí vytváří jakési dno
atria, první patro kanceláří bude osm

Vnitřní fasáda
Koeficient prostupu tepla:
Uw = 1,1 W/m2K
Světelný činitel prostupu: Lt = min. 80 %
Celkový činitel prostupu sluneční energie: g = max. 45 %
metrů nad ní tak, aby místnosti byly nejméně dva metry nad úrovní vedlejšího
mostu. V posledním patře je plánován
relaxační prostor. Kanceláře budou vybaveny nízkoenergetickou klimatizací,
v níž vzduch proudí mnohem pomaleji
než v klasické. Teplovzdušné vytápění
využije systému rekuperace tepla. Fasády budou zasklené velmi čirým trojsklem s pokovením. Ekologicky šetrná
stavba slibuje nízké provozní náklady.
Garáže budou uspořádány ve šroubovici, vjezd je o patro níže než hlavní
vstup. Od vjezdu se jede nahoru o jedno patro (horní úroveň garáže je úroveň
přízemí) nebo dolů o dvě podlaží níže.
V podzemních podlažích budou také trafostanice, elektrorozvodny, vodoměrná
stanice, strojovna sprinklerů a sklady.
Nádrž sprinklerů bude pod podlahou
3. PP. Plynová kotelna, strojovny chlaze-

Místo stavby se nachází nedaleko křižovatky Anděl, která se proměňuje na další významný bod pražského centra
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Stavba byla zahájena loni v létě: snímky z průběhu zakládání, kdy se budovaly velkoprůměrové piloty
ní a vzduchotechniky pro kanceláře jsou
naplánovány na střeše.
Interiéry budou realizovány až na základě potřeb budoucích nájemců (tzv. fit
outy). Na jednom patře může pracovat až
120 osob.

Konstrukce a materiály
Objekt je založen na velkoprofilových pilotách, svislé konstrukce tvoří kombinace železobetonových sloupů a stěn, které
jej ztužují, stropy budou zesílené obvodovými žebry. Jádro půdorysu v 1. NP
tvoří otevřené atrium. Železobetonové
sloupy jsou zde navrženy na výšku jednoho, resp. dvou podlaží; výška podlaží
tak činí 5,7–8,3 m. Sloupy budou výrazně atypickým prvkem, přibližně v polovině výšky se dělí na tři větve, takže
připomínají stromy. Od 2. NP jsou použity lokální sloupové podpory a liniové
stěnové.

Základní údaje o stavbě
Investor: Hampshire Green Point a.s.
Architekt: AHK architekti, s.r.o.
Projektant: CEDE Studio, s.r.o.
Technický dozor investora: Ober
meyer Helika a.s.
Dodavatel: Hochtief CZ a. s.
Realizace: 7/2017–7/2019
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Fasádní plášť je prosklený, odskakovaný a segmentovaný, jeho atika definuje
pohledovou výšku domu. Zasklení bude
z tepelně izolačních dvojskel a trojskel.
Fasáda 1. NP bude obložena hliníkovými sendvičovými deskami. Střešní plášť
tvoří zastřešení atria prosklenou konstrukcí z lehkých ocelových vazníků,
dále pak lehká ocelová střešní konstrukce s tepelnou izolací a hydroizolací nad
9. NP. Střecha nad 8. NP bude mít podobu klasické jednoplášťové skladby.

Spodní stavba
Založení objektu už bylo dokončeno,
jedná se o kombinaci základové desky
a velkoprůměrových pilot. Piloty jsou
umístěny pod hlavní nosné konstrukce tak, aby přenášely svislé zatížení do
podloží. Dále jsou také v ploše základové desky, kde plní tahovou funkci pro
trvalý vztlak vody. Základová deska má
tloušťku 400 mm, dimenzována je podle
zatěžovacích schémat a jejich kombinací. Konstrukční systém podzemní části
je kombinovaný monolitický sloupový
a stěnový, ve středu půdorysu je tuhé jádro. Obvodové stěny mají tloušťku 300
mm, vnitřní stěny 200 nebo 250 mm.
Sloupy jsou obdélníkových rozměrů
1200 x 300 mm. Celý tvar suterénu je
výškově přizpůsoben tvaru šroubovice
o třech závitech.

Stavební jáma byla po celém obvodu
zajištěna převrtávanou pilotovou stěnou.
Po dokončení pilot byly jejich hlavy spojeny železobetonovou převázkou, provedenou do bednění. Pilotová stěna slouží
také jako jednostranné bednění pro betonáž stěn suterénu. Izolaci proti vodě
tvoří železobetonová konstrukce – tzv.
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