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Specifika modulové
a rastrové fasády AFI Vokovice
Objekt AFI Vokovice vyrostl na strategickém místě na rozhraní pražských Vokovic a Veleslavína. Výhody plynoucí z jeho
umístění vnášely od samého počátku zvýšené technické požadavky na navrhované objekty. Vyřešit bylo potřeba
zejména negativní vliv vibrací ze stanice metra stejně jako zvýšené akustické požadavky opláštění budovy kvůli
frekventované dopravě v sousedící ulici Evropská.
Kromě těchto technických požadavků klient požadoval certifikaci
celého projektu v nejvyšší úrovni amerického standardu LEED Plati‑
num. Specifika fasádního pláště se řídila přísnými britskými stan‑
dardy, které stanovil fasádní konzultant projektu MFS Digital. Archi‑
tekt ve svém návrhu požadovaná kritéria zohlednil, a vytvořil tak
moderní, tvarově zajímavý a technologiemi nabitý komplex dvou
budov, v nichž budou administrativní a obchodní prostory.

Podle původního technického řešení opláštění obou budov se
měly okenní výplně vsazovat do předem připravených otvorů v že‑
lezobetonové konstrukci na celém projektu. Zbývající plochy fasád
měly být zatepleny a následně opláštěny sklocementovými obkla‑

ZADÁNÍ ZAKÁZKY, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Zakázku opláštění fasád projektu AFI Vokovice získal přední
český dodavatel obvodových plášťů, společnost Sipral, v listopadu
2016. Tehdy na místě stavby probíhala demolice původních budov.
Díky intenzivní technické spolupráci s architekty, generálním pro‑
jektantem a investorem, která probíhala od prvních dnů získání za‑
kázky, se Sipralu povedlo:
• zjednodušit technické řešení tak, aby se dodržela zadaná
tvarová křivka budov v návaznosti na požadavky územního
řízení,
• optimalizovat tloušťky fasádního pláště v závislosti na splnění
přísných technických požadavků americké certifikace a britské
specifikace,
• a zároveň získat maximum vnitřních užitkových ploch, které
může investor nabídnout svým klientům.

Montáž modulové fasády na objektu B
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Modulová fasáda se vyráběla v Sipralu v Jirnech u Prahy už v době,
kdy na stavbě teprve rostl nosný železobetonový skelet obou objektů.
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Pohled na rozpracovanou fasádu administrativní budovy A z Kladenské ulice
dy (objekt A) a plechovými obklady (objekt B). Vzhledem k tomu,
že investor měl bohaté zkušenosti s jiným technickým konceptem
na předešlých projektech, chtěl vyzkoušet i řešení modulové fasá‑
dy, která má své výhody, zejména v rychlosti realizace. Toto řešení
se rozhodl použít už na svém projektu AFI Vokovice v rámci objektu
B – menšího z obou administrativně-obchodních budov. Plánované
osazení oken zde nahradila modulová fasáda, od přízemí odsazená
konstrukcí rastrové fasády přes dvě patra. Díky této změně se pře‑
vážná část prací přesunula ze stavby do výrobní haly Sipralu v Jir‑
nech u Prahy. Fasádu tak bylo možné vyrobit už v době, kdy na
stavbě teprve rostl nosný železobetonový skelet obou objektů.

FASÁDY OBJEKTU A S NÁSTAVBOU PRO LETNÍ VYUŽITÍ
Opláštění objektu A tvoří okenní výplně přes celé patro. Všechna
okna mají otvírku, která uživatelům umožňuje budovu přirozeně vět‑
rat. Rozměry a systém okenních rámů byly vybrány tak, aby šlo vsa‑
dit dveře do nájemních jednotek prakticky v jakémkoliv požadova‑
ném místě i s ohledem na variabilitu při budoucím užívání objektu.

AFI VOKOVICE V ČÍSLECH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

533 oken (objekt A)
408 modulů (objekt B)
800 m2 rastrových fasád (objekty A, B)
Celkem 9 000 m2 fasád
28 dveří
637 GRC tvarovek (objekt A)
204 zlatých hliníkových tvarovek (objekt B)
2 automatické karusely (objekty A, B)
1 skládací dveře (nástavba objekt A)
skleněná fontána, recepční pulty,
prolamovaná stěna (objekt A)
• celkem 11 000 projekčních hodin ve 3D
• realizace 11/2016 – 10/2018

Probíhající montáž modulové fasády na objektu B ve 4. patře
Opláštění neprůhledných částí tvoří souvrství s hydrofobizova‑
nou tepelnou izolací, přes které je navěšen unikátní sklocemento‑
vý obklad (GRC obklad, Glassfibre Reinforced Concrete). Subdodáv‑
ka obkladů byla specifická kvůli zadaným rozměrům, technologii
stříkaného betonu, výrobním kapacitám a předchozím referencím.
Zakázku získal dodavatel GRC obkladů z Dánska, který byl jako jedi‑
ný schopen obklady technicky vyrobit a v požadovaném termínu
dodat na stavbu.
V průběhu projekční fáze došlo k úpravě hlavních vstupních pro‑
stor do objektu, čímž se rozšířila dodávka Sipralu o vstupní část.
Tvoří ji rastrová fasáda s automatickým otočným karuselem. Celý
vstupní prostor navíc zastřešuje markýza s nainstalovaným osvět‑
lením a hlavním označením budovy.
Na střeše objektu A navrhli architekti ze studia DAM nástavbu,
která má sloužit jako zázemí pro letní cateringové akce nájemce.
Sipral zde dodával více než pět metrů široké skládací dveře a fixní
rohové zasklení.
6/2018
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ZLATÉ TVAROVKY NA OBJEKTU B
DODALY FASÁDĚ TŘETÍ DIMENZI
Objekt B tvoří v přízemní části vstupy do nájemních jednotek,
celoprosklená rastrová fasáda je zde přes dvě patra a navazuje na
vodorovný plechový podhled, který rovněž dodával Sipral.
Od 3. do 8. nadzemního patra je objekt přes celé patro opláštěný
modulovou fasádou, kterou již z výroby pokrývají černé plechové
obklady. Přímo na stavbě se na každém druhém modulu instalova‑
ly speciální zlatobarevné tvarovky, které tvoří jakési břity a dosa‑

hují výšky celého patra. Architektonické řešení dodalo ploché fasá‑
dě atraktivní trojrozměrnou konstrukci.
Součástí technického řešení Sipralu na obou budovách bylo inte‑
grované vnější stínění v podobě předokenních motoricky ovláda‑
ných textilních rolet typu zip-screen. Toto zastínění je napojeno na
inteligentní řídicí systém celé budovy, který samočinně ovládá stí‑
nění mj. na základě aktuálních klimatických podmínek a požadav‑
ků na vnitřní prostředí. Řídicí systém rolet na tomto projektu rov‑
něž dodával Sipral v celém rozsahu.

UMĚLECKY ZPRACOVANÁ VSTUPNÍ LOBBY
A VENKOVNÍ FONTÁNA
Ke konci realizace opláštění obou budov se investor rozhodl roz‑
šířit dodávku Sipralu o umělecká díla, která vznikla spoluprací ar‑
chitekta stavby ing. arch. Jiřího Hejdy a sochaře prof. akad. soch.
Mariana Karla. Sipral díky tomu získal zadání pro dodávku venkov‑
ní skleněné fontány v nerezovém bazénu, která se nachází před
hlavním vstupem do objektu A.

Opláštění objektu A tvoří okenní výplně přes celé patro. Neprůhledné
části zakrývá souvrství s hydrofobizovanou tepelnou izolací, přes
které je navěšen unikátní sklocementový obklad.

Před vstupem do objektu A Sipral dodával i venkovní skleněnou
fontánu v nerezovém bazénu (vizualizace).

Fasáda vyšší budovy B svými užšími meziokenními tvarovkami
podporuje vertikalitu nároží a kontrastuje s klidnější hmotou zadní
budovy A.

Vstupní lobby dominuje další dodávka Sipralu – prosklený recepční
pult, lepený z čirých skel, a také prolamovaná reflexní stěna v pozadí (vizualizace).
Vstupní lobby naopak dominuje prosklený recepční pult, lepený
z čirých skel. Jeho světelné odrazy doplňuje třetí umělecké dílo,
které Sipral dodával. Prolamovanou stěnu v interiéru tvoří reflexní
velkoformátová trojúhelníková skla, která ve své délce postupně
přecházejí z rovné plochy do trojrozměrného tvaru až k hlavnímu
vstupu do lobby. Dokončením trojice uměleckých děl se v říjnu 2018
uzavřela celá zakázka Sipralu pro klienta AFI Europe.

Na každém druhém modulu se instalovaly speciální zlatobarevné
tvarovky, které dosahují výšky celého patra.
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Ing. arch. Josef Kautský
Manažer projektu, Sipral a. s.
Foto: Dalibor Tichý

