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Vo Viedni bude 
najvyššia stavba z dreva na svete

Viacero zahraničných projektov a aj stavebných realizácií využíva 
drevo do výškových viacposchodových stavieb. Rakúske projekty 
navyše dávajú dôraz na využitie dreva aj v mestskom urbanizme. 
Drevo je pre mestskú zástavbu vhodným a najdostupnejším materiá-
lom, má výhodné pevnostné a statické vlastnosti i nespochybniteľné 
estetické prednosti. Vynikajúce inžinierske znalosti a priaznivá 
legislatíva uľahčujú v Rakúsku realizáciu viacpodlažných stavieb 
z dreva. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Novým rakúskym veľkorysým projektom 
je výšková drevostavba HoHo (Holz-
Hochhaus) vo Viedni. S jej výstavbou 
začali v októbri 2016 pri jazere v štvrti 
Seestadt Aspern na severovýchode ra-
kúskej metropoly na mieste, ktoré v me-
dzivojnovom období slúžilo ako letisko. 
Do trojdielnej veže s 24 podlažiami a výš-
kou 84 metrov umiestnenej na pozemku 
s plochou 3920 m2 v blízkosti stanice 
metra plánujú umiestniť bytové apartmá-
ny, hotel, kancelárske priestory, reštau-

rácie a zdravotno-relaxačné centrum. 
Projekt s celkovou hrubou podlahovou 
plochou 25 000 m2 (prenajímaná plo-
cha 19 500 m2) ráta s prispôsobením 
členenia dispozície obytných a úžitko-
vých priestorov podľa požiadaviek pre-
najímateľov.
Výšková drevostavba HoHo má iný kon-
cept ako klasická drevostavba. Využíva 
hybridnú konštrukciu s použitím nosných 
betónových jadier na vertikálne prepo-
jenie každej z troch veží. Takýmto ukot-

vením a rozvrstvením spĺňa celý objekt 
prísne stavebné normy výškovej budovy. 
Architekti, projektanti, stavební a drevár-
ski inžinieri uplatnili vo výstavbe staveb-
ný systém z dreva, doplnený účinnou 
tepelnou izoláciou s cieľom dosiahnuť 
pasívny energetický štandard budovy. 
Na účely modulárnej konštrukcie stav-
by sú použité štyri štandardné prefab-
rikované dielce, ktoré sú vo všetkých 
poschodiach: stojky z lamelového lepe-

Vizualizácia 24 poschodového drevodomu HoHo, ktorý je vo výstavbe vo viedenskej 
štvrti Seestadt Aspern

HoHo využíva hybridnú konštrukciu s po-
užitím nosných betónových jadier, na 
ktoré sa ukotvuje drevená konštrukcia
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ného smrekového dreva, obvodové be-
tónové nosníky, drevo-betónové stropné 
dosky s hrúbkou 26 cm (14 + 12 cm) 
a šírkou 2,4 m a drevené sendvičové 
panely obvodového plášťa s osadený-
mi otvorovými výplňami. Predeľovacie 
priečky s hrúbkou 14 cm aj všetky po-
hľadové plochy stropov a obvodových 
stien sú z CLT vrstvených dosiek z krí-
žom lepeného masívneho dreva. Fasády 
sú dokončené penovým betónom, ktorý 
by mal textúrou vyvolávať asociáciu kôry 
stromov.
Pri výstavbe viedenskej HoHo sa počíta 
so 74 percentným podielom dreva na 
celkovej stavbe, čo predstavuje približ-
ne 3600 m3 smrekového dreva.

Noví obyvatelia uvítajú výrazné optické 
(vzhľadové) a haptické (dotykové) cha-
rakteristiky priznaného dreva, ktoré do-
minuje v interiéroch celej výškovej bu-
dovy a vytvára tak pôsobivú prirodzenú 
atmosféru prispievajúcu ku skvalitneniu 
pobytu v nej.
K dispozícii bude riadený decentrali-
zovaný systém vetrania s rekuperáciou 
tepla.
Veľmi dôležitou otázkou je požiarna 
bezpečnosť viacpodlažnej drevostavby. 
Použitie hybridnej konštrukcie, vhodnej 
materiálovej skladby a premyslených 
konštrukčných riešení umožnilo požado-
vanú požiarnu odolnosť 90 minút predĺžiť 
až na 115 minút.

Modulárnu drevenú konštrukciu výškovej drevostavby HoHo tvoria štyri typy štan-
dardných prefabrikovaných dielcov, ktoré sú vo všetkých poschodiach: stojky z la-
melového lepeného smrekového dreva, obvodové betónové nosníky, drevo-betónové 
stropné dosky a drevené sendvičové panely obvodového plášťa so zabudovanými 
otvorovými výplňami

Pozdĺžny rez miestnosťou: 1 – nosné betónové jadro, 2 – drevo-betónová stropná 
doska, 3 – CLT vrstvená doska z krížom lepeného masívneho dreva, 4 – obvodový be-
tónový nosník, 5 – drevený sendvičový panel obvodového plášťa s minerálnou izoláciou
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Zasadenie drevostavby do prírodného 
prostredia koncepčne navrhla projekčná 
kancelária RLP (Rűdiger Lainer a part-
neri). Vedenie spoločnosti tvoria univer-
zitný profesor Ing. arch. Rűdiger Lainer 
a architekt Ing. Oliver Sterl. Realizovali 
viac ako 30 objektov administratívnych 
a obytných stavieb, rekonštrukcie sta-
rých budov, strešných nadstavieb, 
priemyselných stavieb, objektov škôl 
a zábavných centier. Projekt HoHo vy-
pracovali na objednávku developera so 
zadaním od viedenskej radnice. Celková 
investícia v rozsahu 65 mil. € má byť do-
končená koncom roka 2018. Po dostav-
be sa stane HoHo s výškou 84 metrov 
najvyššou stavbou z dreva na svete.

Fakty k projektu HoHo Viedeň

 Architektúra a projekt: RLP (Rüdiger Lainer + Partner ZT GmbH)
 Stavebná fyzika a stavebná technika: RWT+ZT GmbH, Dipl. Ing. Dr. techn. 
Richard Woschitz

 Protipožiarna ochrana: Dipl. Ing. Alexander Kunz, MSc
 Plocha pozemku: 3920 m2

 Celková podlahová plocha: 25 000 m2

 Výška: 84 m
 Počet poschodí: 24
 Objem použitého dreva: 3600 m3

 Realizácia: október 2016 – november 2018
 Investor: Kerbler Holding, Günter Kerbler a Cetus Baudevelopment GmbH
 Generálny dodávateľ stavby: Handler Bau GmbH
 Rozpočet: 65 mil. €

Vizualizácia interiérov – obytné a kancelárske priestory. Výrazný podiel viditeľných plôch masívneho dreva zútulňuje pobyt 
v interiéroch výškovej budovy
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