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Obr. 1 - Pohled na přístřešek nad západním vstupem, administrativní budovu, sportcentrum a věž „Crystal tower”

Obchodně-společenský objekt
Centrum Praha - Jih Chodov
V současné době probíhá výstavba obchodně administrativního centra v Praze na Chodově. Součástí komplexu je několik nadstavbových částí, kde se jako nosný prvek uplatňují ocelové konstrukce. Jedná se o objekty
různých tvarů a výšek, které významně dotvářejí vzhled celého rozlehlého centra.
Zpracovatelem převážné většiny projektové
dokumentace ocelových konstrukcí včetně
výrobní a montážní dokumentace je společnost Excon.
Dominantami jsou dvû vûÏové nástavby, ve
v˘chodní ãásti kruhového a v západní ãásti
ãtvercového pÛdorysu. Nosná konstrukce
stﬁechy obou nástaveb je tvoﬁena pﬁíhradov˘mi vazníky, jejichÏ tvar a proporce dotváﬁejí
v pﬁípadû západní vûÏe vzhled interiéru.

ho zastﬁe‰ení zaji‰Èují ztuÏidla ve stﬁe‰ní rovinû, která pﬁená‰ejí ve‰kerá vodorovná zatíÏení jednak do Ïelezobetonového prÛvlaku vysokého 900 mm, jednak do stûn Ïelezobetonového komunikaãního jádra.
Dominantou v˘chodního i západního vstupu
jsou pﬁedsazené stﬁechy podepﬁené vysok˘mi
‰tíhl˘mi sloupy kruhového prÛﬁezu.
U západního vstupu tato stﬁecha zabíhá do
proskleného prostoru vlastního vstupního foyeru. Zastﬁe‰ení foyeru je také tvoﬁeno ocelovou konstrukcí. Systém stﬁe‰ních nosníkÛ je
podﬁízen nepravidelnosti pÛdorysu zastﬁe‰ované plochy, nosníky jsou uloÏeny dílem na
ocelové sloupy, dílem na Ïelezobetonové jádro. (Obr. 1)
V pﬁípadû v˘chodního vstupu je stﬁecha
uloÏena na vysok˘ch sloupech a její stabilita je zaji‰tûna kotvením do dvojice pﬁilehl˘ch v˘tahov˘ch ‰achet. Vlastní v˘chodní vstup je tvoﬁen nosnou ocelovou konstrukcí prosklené stûny a stﬁechy. Jedná se
pﬁíhradové polorámy vyztuÏené vodorovn˘mi pﬁíãkami a pﬁíhradov˘mi ztuÏidly.

V‰echny prvky jsou z kruhov˘ch trubek.
(Obr. 2)
Na prostor v˘chodního vstupu navazuje spojovací koridor k v˘chodní kruhové nástavbû.
Zastﬁe‰ení tohoto koridoru je rovnûÏ ﬁe‰eno
ocelovou pﬁíhradovou konstrukcí z trubkov˘ch profilÛ. V pﬁíãném smûru se jedná
o pﬁíhradové rámy, na nûÏ jsou uloÏeny pﬁíhradové vaznice trojúhelníkového pﬁíãného
ﬁezu. V podélném smûru je konstrukce zaji‰tûna opﬁením o konstrukci kruhové v˘chodní vûÏe.
Nosná ocelová konstrukce nástaveb je pﬁeváÏnû z oceli S235, asi 15 % prvkÛ je navrÏeno z oceli S355.
PoÏární odolnost nosn˘ch ocelov˘ch konstrukcí byla pﬁedepsána v poÏární zprávû pro
jednotlivé nástavby 0; 15 nebo 30 minut.
V‰eobecnû byl poÏadavek na 15 minut poÏární odolnosti ﬁe‰en statick˘m posouzením
dle pﬁíslu‰né EC normy, poÏadavek na odolnost 30 minut byl splnûn obkladem pﬁíslu‰n˘ch ocelov˘ch prvkÛ.

Dal‰í nástavby víceménû halového typu jsou
v západní ãásti objektu. Jedná se o sportovní
centrum a nástavbu bowlingu.
Sportovní centrum je staticky v pﬁíãném smûru rámová konstrukce o dvou
polích s pﬁíhradovou pﬁíãlí, dopl- Obr. 2 - Pohled na ocelovou konstrukci opláštění fasády východního vchodu a rotundy
nûná pﬁíhradov˘mi prÛvlaky
a mezilehl˘mi vazníky. Sloupy
jsou z uzavﬁen˘ch obdélníkov˘ch
profilÛ vzhledem k tomu, Ïe ãásteãnû zasahují do interiéru.
Vodorovná stabilita této nástavby je zaji‰tûna stﬁe‰ním ztuÏidlem, které pﬁená‰í vodorovné
síly do Ïelezobetonového komunikaãního jádra a do dvojice ztuÏidel ve stûnách.
Nástavba bowlingu je ﬁe‰ena
obdobnû, tuhost a stabilitu celé-
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