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GasometrCentrum Parcela

Lokalizace pozemku
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Obecné informace o lokalitě

 Vídeň leží v rámci Rakouska dosti excentricky, při jeho severovýchodním okraji. Zatímco od 
nejvzdálenější části rakouského území (Vorarlbersko) je vzdušnou čarou přes 500 km daleko, je 
její centrum vzdáleno pouze kolem 55 km od hranice s Českem a Maďarskem a jen 40 km od 
hranice se Slovenskem. Příčinou je historický územní vývoj Rakouska, jehož jádro zůstávalo v Dol-
ních Rakousích, ale z někdejších držav se udržely prakticky jen ty alpské, jihozápadně od Vídně.

 

 Sama Vídeň se nachází na východním úbočí Vídeňského lesa, pod místem, kde Du-
naj protéká Korneuburskou bránou a vstupuje do Vídeňské pánve. Je tedy na Dunaji položena 
podobným způsobem jako Bratislava nebo Budapešť. Jádro Vídně leží na ostrohu nad ústím říčky 
Vídeňky (Wien) do ramene Dunaje zvaného dnes Donaukanal (“Dunajský kanál”).

 

 Vídeň se člení na 23 samosprávných městských částí tradičně označovaných jako 
vídeňské městské okresy (Wiener Stadtbezirke). První byly vytvořeny roku 1850 při prvním rozšíření 
Vídně. Od té doby se zvětšil nejen jejich počet, ale i rozloha. Kromě toho docházelo i k jistým 
změnám hranic těchto celků. Městské okresy se dále člení celkem na 89 katastrálních území, 
jejichž hranice se však v některých případech nekryjí s hranicemi městských okresů.

 

 Památky z římského období se dochovaly v pouhých fragmentech. Architektonické stopy 
středověku představují především chrámové stavby od románského kostela sv. Ruprechta až 
po gotický svatoštěpánský dóm s bohatou sochařskou výzdobou. Baroko reprezentuje množství 
šlechtických paláců i známé kostelní stavby (sv. Karel Boromejský, univerzitní jezuitský kostel). Mi-
mořádný urbanistický význam mělo vytvoření reprezentativní okružní třídy s řadou veřejných budov - 
Ringstraße - na přelomu 19. a 20. století. V posledních desetiletích byla ve městě postavena řada 
výškových budov, hlavně na severu města. Mezi turistické atrakce patří Hundertwasserhaus ve 3. 
okrese.

 

 Počátkem roku 2009 žilo ve Vídni 1,69 milionu obyvatel, podle posledního sčítání (2001) 
1,55 milionu. Z toho se necelá čtvrtina nenarodila v Rakousku a necelá pětina nemá rakouské 
občanství. Polovinu cizinců tvoří občané států bývalé Jugoslávie (120 000 obyvatel) a Turecka (48 
000); dále zde žije 26 000 němců, 25 000 Poláků, 21 000 Čechů, 12 000 Maďarů a 10 000 
Rumunů. úředně uznaný statut jazykové menšiny mají mluvčí českého, maďarského, slovenského 
a romského jazyka. Vzhledem k růstu porodnosti i přistěhovalectví se předpokládá, že kolem roku 
2030 může Vídeň opět dosáhnout počtu dvou milionů obyvatel. Roku 2003 se zapojila společně 
s Bratislavou do projektu Twin City v rámci regionu CenTROPe a obě města zastupují společný 
region s téměř 3 miliony obyvatel. Mezi nejvýznamnější činnosti projektu Twin City patří společný 
rozvoj dopravy, propojení hromadné dopravy obou hlavních měst, hlubší politická spolupráce a 
společný marketing obou měst.
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Historické souvislosti
před rokem1904

Regulace toku Dunaje
stav před rokem 1904

Zamýšlená regulace
před rokem 1904

LEGENDA

železniční tratě
mosty
ulice
vodní stavby a hráze
jedinečné budovy
nábřeží
oblasti před hradbami
parky a hřbitovy
sídelní struktury (průhledné)
vodní zdroje
štěrková lože a písčiny
příkopy, kotliny a nábřežní zóny
dunajské nížinné oblasti
vyšší terén popř. starší proudové terasy

Vídeňský les
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Historické souvislosti
rok 1904

LEGENDA

železniční tratě
mosty
ulice
vodní stavby a hráze
jedinečné budovy
nábřeží
oblasti před hradbami
parky a hřbitovy
sídelní struktury (průhledné)
vodní zdroje
štěrková lože a písčiny
příkopy, kotliny a nábřežní zóny
dunajské nížinné oblasti
vyšší terén popř. starší proudové terasy

Vídeňský les

Regulace toku Dunaje

Zamýšlená regulace 8



Historické souvislosti
rok 1912

LEGENDA

železniční tratě
mosty
ulice
vodní stavby a hráze
jedinečné budovy
nábřeží
oblasti před hradbami
parky a hřbitovy
sídelní struktury (průhledné)
vodní zdroje
štěrková lože a písčiny
příkopy, kotliny a nábřežní zóny
dunajské nížinné oblasti
vyšší terén popř. starší proudové terasy

Vídeňský les

Regulace toku Dunaje

Zamýšlená regulace 9



Regulace toku Dunaje

Zamýšlená regulace

Historické souvislosti
rok 1945

LEGENDA

železniční tratě
mosty
ulice
vodní stavby a hráze
jedinečné budovy
nábřeží
oblasti před hradbami
parky a hřbitovy
sídelní struktury (průhledné)
vodní zdroje
štěrková lože a písčiny
příkopy, kotliny a nábřežní zóny
dunajské nížinné oblasti
vyšší terén popř. starší proudové terasy

Vídeňský les
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Doprava v okolí
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Docházková vzdálenost
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Veřejná zeleň
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Významné budovy v okolí
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Veřejná doprava
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Funkční využití budov



Administrativní budovy obecně
poznatky
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Základní dělení administrativních budov 

 - podle účelu (budovy veřejné správy, soudy, pošty, administrativní budovy pro průmysl a další.)
 - podle druhu provozu (3 kategorie - 1.s provozem univerzálním, 2.s provozem administrativně 
   správním, 3.s provozem technickým) 

Urbanistické požadavky 
 
 - administrativní budovy sloužící veřejným účelům umístěny v místě středu zájmového okruhu, poblíž hlavních 
   komunikací, snadno dostupné od veřejných dopravních prostředků a dostatečně vzdálené od rušitelných zdrojů
 - doporučená orientace na světové strany - převážná část pracoven směrem SZ, S nebo SV., při orinetaci pracoven 
   směrem Z, JZ, nebo JV je zapotřebí navrhnout vhodná technická opatření k vyloučení vlivu tepelné zátěže slunečního záření
 - plocha pozemku musí umožnit dokonalý provoz v administraivní bdově a zžízení potřebných provozních a rozptylových 
   ploch a komunikací
 - nutnost zřídit a zajistit potřebný počet parkovacích ploch pro pracovníky a návštěvníky

Požadavky na prostor 

 - pracoviště v administrativních budovách lze uspořádat v systémech pracoven: a) buňkový systém(pracoviště rozmístěna 
   ve stavebně oddělených pracovnách,  b)velkoprostorový systém - pracoviště rozmístěna v neomezeném počtu ve 
   společném , speciálně upraveném prostoru
 - systémy lze vzájemně kombinovat
 - pracoviště dispozičně řešit tak, aby denní světlo na ně dopadalo z levé strany v rozmezí +- 30° od kolmice k oknu

Prostory administrativních budov 
 
 A) prostory hlavní: samostatné pracovny, sdružené, společné, sálové, velkoprostorové  
 B) vedlejší: vstupní prostory, shromažďovací, hygienická zařízení, šatny, sociální a provozní zařízení, hospodářská zařízení   
 C) komunikace-. chodby, schodiště, výtahy

Dispoziční zásady 
 
 -  dispozice je ovlivněna správnou volbou půdorysné osnovy svislých podpor, počtem traktů a jejich hloubkami
 - musí umožnit účelné rozmístění hlavních pracoven, pomocných pracoven, doplňkových prostorů, 
   shromažďovacích prostorů a příslušentsví
 - vzájemná vazba podmíněna volbou vhodného systému horizontálních a vertikálních komunikací
 - nejekonomičtější 3traktová dispozice s využitím středního traktu pro komunikace a vnějších traků pro pracovny
 - 2trakt pro laboratorní a speciální provozy
 - 1trakt pro sálové prostory s čelním nástupem  
 - nutno navrhovat s patřičnou variabilitou prostoru 
 - min.světlá výška 2,7m do 50m2 plochy pracoven, pro pracovny větší než 50m2 min. 3,0m
 - celková konstrukční výška je proměnná a závislá na celé řadě technických, provozních a architektonických 
   činitelů - pohybuje se v rozmezí 3,6 - 4,6m
 - systém sloupů v garážích nejlépe vychází v rozměrech 8,10m x 8,10m
 - do systému 8,10m pak vychází 3 parkovací stání
 - zároveň do tohoto systému vychází plochy kanceláří na osobu 6 x1,35m                     
                     

Ukázka konstrukčního systému sloupů v garážích

Ukázka konstrukčního systému stropů
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Fotodokumentace území

Východní pohled z křižovatky ulic Doblerhoofstrasse a Modecenterstrasse

Severovýchodní pohled z ulice Modecenterstrasse

Jihozápadní pohled z ulice Doblerhoofstrasse
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SWOT analýza

STRenHGTS - Silné stránky

relativně dobrá dostupnost centra města

blízkost vodního toku (Dunaj)

příznivá poloha v dopravní síti v blízkosti velkých tahů

dobrá situace řešení dopravy v klidu

blízká dostupnost několika stanic MHD různých druhů (metro, tramvaj, autobus)

snaha o development regionu za podpory ze strany města

dobrá úroveň zasíťování technickou infrastrukturou

WeAKneSSeS - Sslabé stránky

území hledá svou identitu

absence značených turistických tras v území

vodní toky převážně tvrdě technicky upravené, obtížně přístupné a využitelné

neprostupnost území pro migraci zvířat

absence drobných venkovních rekreačních míst (odpočívadel) v dosahu

nízká hustota předškolních zařízení v rozvojové oblasti

OPPORTUnITIeS - Příležitosti

prezentace mikroregionu jako celku se společnými zájmy s podporou města

nabídka rozsáhlých prostor s nízkou (jednopodlažní) zástavbou převážně            
skladového charakteru k dalšímu rozvoji lokality

naplňování koncepce krajiny a blokové zástavby lidských měřítek

zatraktivnění kvality prostředí zvýšením podílu vodních prvků v krajině

podpora rozvoje služeb a občanské vybavenosti (restauračních a ubytovacích 
zařízení)

rozvoj předškolních zařízení v oblasti a jejich dostupnost obyvatelům dojíždějícím za 
prací

THReATS - Rizika / Hrozby

vznik monofunkční zóny

dlouhodobá obnova území z hlediska rozlohy rozvojových ploch a setrvačnosti 
stavebnictví

odliv obyvatel závisející na pracovní době a tak snížení sociální kontroly v území

zvýšená intenzita dopravy - znečištění prostředí (hluk - smog)

potenciální hrozba záplav

snížená retence (dešťové) vody v krajině



ČÁST B

PROJeKT
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Autorská zpráva

 Polyfunkční budova nine se nachází na místě bývalého skladu firmy nordsee. Tato 
lokalita je díky své dispozici a dopravní dostupnosti vhodná pro stavbu celoměstského 
významu a do budoucna se může stát významným lokálním centrem. Díky stanici metra a 
zastávkám autobusu a tramvaje je lokalita již dnes významným dopravním uzlem. Architek-
tonická koncepce vychází především ze současných hodnot území. Základní kompoziční 
schéma propojuje vídeňskou městskou zástavbu s nově vznikajícími objekty v dané 
oblasti a zároveň koresponduje s budovami Gasometer city a na severovýchodní straně je 
v těsné blízkosti stanice metra Gasometer.

 Areál je tvořen kompaktní budovou zešikmeného tvaru písmene L  s devíti na-
dzemními podlažími se soukromým dvorem a bazénem, sezením a soukromou zelení, 
která bude převážně využívána pro potřeby soukromých akcí a meetingů budovy. Do 
prostoru atria zasahuje objem pochozí zimní zahrady restaurace. Otevřený parter areálu 
s velkorysými chodníky zdůrazňuje obě osy prostřednictvím dlážděné pěší ulice s obcho-
dy. Podzemní parkingy s rampou do ulice Doblerhoffstrasse jsou z důvodu vyšší hladiny 
spodní vody pouze dvoupodlažní. V parteru se dále nachází vstupní hlava otevřená přes 
dvě patra a fitness centrum pro zaměstnance budovy. V nejvyšším patře budovy došlo k 
optické začlenění do hladiny okolní zástavby díky ustoupení od uliční fasády. V tomto patře 
jsou také schovány jednotky vzduchotechniky, vytápění a chlazení z důvodu zachování 
objemu budovy. Jednotlivá podlaží se uvažují k pronájmu šesti investorům o plochách od 
288m2 do 400m2.

 Konstrukce  je navržena jako železobetonový skelet se stužujícími jádry s výtahy a 
stropy jsou tvořeny obousměrně pnutými železobetonovými deskami. Obvodový plášť je 
tvořen odvětrávanou fasádou z lícových cihel s výraznými okenními otvory různých ve-
likostí, přévážně v parteru, kde jsou rámy oken přes dvě nadzemní podlaží. Vstupní hala je 
akcentována proskleným boxem zádveří vložené do rastrové fasády budovy.

 Jednoduchý objem vychází z tvaru pozemku a z historického kontextu uznání 
pevných hran nároží ulice. Celková plocha objektu je 29 508m2, z toho plocha garáží 
tvoří 7776m2. Celková plocha pozemku je 5440m2 a typické patro o ploše 2430m2 má 
k dispozici 2005m2 pronajimatelných ploch kam se v průměru vejde okolo 200osob. A 
celá budova tak pojme okolo 2000lidí.
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Koncept

fáze 1: odstranění stávající zástavby

fáze 4: odstranění hmoty vyplývajícího z místní regulace, požadavků 
města a z typologicko-dispozičních úvah o náplni projektu 

fáze 2: vztahy vyplývající z místní regulace

fáze 5: nároží - možnost stavět nad hranicí pozemku

fáze 3: historický kontext a uznání pevných hran nároží ulice

fáze 6: artikulace jasného hlavního vstupu do objektu a důstojného 
předporostoru

fáze 8: rozšíření interieru zimní zahradou a navázání vztahu budovy s 
dvorem

VýVOJ HMOTy

fáze 7: optické začlenění do hladiny okolní zástavby



Schwarzplan
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Situace
M 1:1000
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Situace
M 1:500
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Půdorys  2PP
M 1:300
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Půdorys  1PP
M 1:300
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Půdorys  1nP
M 1:300
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Půdorys  2nP
M 1:300
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Půdorys  3nP,5nP,7nP
M 1:300
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Půdorys  4nP,6nP,8nP
M 1:300
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Půdorys  9nP
M 1:300
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Řez  A-A´
M 1:300

34



Řez  B-B´
M 1:300

35



Pohled severní
M 1:300

36



Pohled jižní
M 1:300

37



Pohled východní
M 1:300
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Pohled západní
M 1:300
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Konstrukční schéma budovy
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Sloupy jsou v systému po násobku 1,35m.

Použitý systém sloupů je 8,1x 6,75m na uliční fasádu pro kanceláře
8,1x 5,40m pro chodby
8,1x 8,1m na dvůr pro kanceláře



Typické patro 2430 m2  

Pronajímatelné plochy na patro 2005 m2  

Průměrně 200 osob/patro

Objekt celkem 29 508 m2  

Typické podlaží
pronajímatelnost ploch

41



Konstrukční detail fasády
M 1:25
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Schéma technického řezu interiéru
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kastlík pro elektricky 
ovládané venkovní žaluzie

otevíratelná okna

topení

zdvojená podlaha

světlá výška 
 3000mm

vzduchotechnika světla chlazení elektronická požární 
signalizace



44



45



46



47



48



49



Model
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Model
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normy a zákony

ČSn 73 5305 Administativní budovy

Čsn 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

CSn 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

CSn 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSn 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb

Stránky

www.maps.google.com

www.archiweb.cz

www.archdaily.com

www.wien.at

Zdroje


