
Architektonické a dispozičné
riešenie 

Eureka Tower má 1 suterén a 91
nadzemných podlaží. Medzi 11. až 80.
podlažím je 556 bytov rôznej veľkosti,
vrátane niekoľkých luxusných bytov
a ateliérov. Bytové podlažia sú roz-
delené do troch odlišných priestorov
a všetky majú samostatné vchody.
Podlažia 11 až 24 sa nazývajú River
rise, podlažia 25 až 52 sú Premier rise
a podlažia 53 až 80 sú Sky rise. Každý
byt má svoju vlastnú práčovňu, otvá-
rateľné okná, balkón, alebo zimnú
záhradu. 

Od prízemia po 11. NP sú úrady, reš-
taurácie, a parkoviská pre 800 vozidiel,
zdravotné a fitnes centrum, plaváreň
a obchodné priestory. Horných deväť
podlaží komplexu, s názvom Summit
complex, má verejné plochy, reštaurá-
cie, observatórium, funkčné centrum,
nočný klub na 88. podlaží a hotel. 

Dve podlažia sú servisné a prevádz-
kové. Nachádzajú sa tu tiež špecializova-
né priestory, ako je ateliér na 84. podla-
ží, ktorý je najvyšším obytným apartmá-
nom v Melbourne. Jeho chodba je oblo-
žená talianskym mramorom so štýlovým
nábytkom a má 6 m vysoký strop. 

Konštrukčné riešenie 
Priestor staveniska Eureka Tower bol

na rekultivovanom močiari a preto veža
musela mať špeciálne základy. Základy
boli realizované špeciálnym spôsobom,
kvôli prítomnosti dvoch vrstiev bazaltu
nad podložím zo silúrskeho siltovca (pra-
chovec), objavujúceho sa v hĺbke 35 m
(hladina rieky Yarra River, pretekajúca
blízko stavby, je v úrovni 2 m pod zákla-
dovou škárou veže Eureka Tower). V zá-
kladoch bolo použitých 243 vŕtaných pilót
s priemerom 750 mm, a kde to okolnosti
vyžadovali aj 28 s priemerom 1,5 m, ktoré
boli zakotvené 3 m hlboko do siltovca. 

E U R E K A  T O W E R  
M E L B O U R N E ,  A U S T R Á L I A

Eureka Tower je tvarovo zaujímavá obytná veža nachádzajúca sa na predmestí prístavu
mesta Port Philip, v Melbourne. Bola zrealizovaná na základe spojenia medzi zhotoviteľom,
investorom a architektmi, tvoriacimi spoločnosť Eureka Tower Pty Ltd, ktorá vežu vlastní. Vďaka
svojej výške 297 m sa stala druhou najvyššou budovou Austrálie.

Budova bola skonštruovaná z vystuže-
ného a predpätého betónu. Projekt veže
využíva centrálne jadro so stĺpmi po
obvode a 150 mm hrubú podlahovú
dosku spolu s 800 mm hlbokými nosník-
mi. V konštrukcii bolo použitých 5 000 t
stavebnej ocele a 110 000 t betónu. Odlie-
vanie betónu sa väčšinou robilo pomocou
dvoch mobilných betónových čerpadiel,
alebo dvoch vežových čerpacích betóno-
vých dopravníkov. 

Dodávateľ použil betónové čerpadlo
aj na dopravu 100 MPa betónu pre špe-
ciálne použitie. Požadovaná sila betónu
klesala, ako sa výška budovy zvyšovala.

Pevnosť 40 MPa bola použitá na horných
15 podlažiach, kým pevnosť 100 MPa na
nižších podlažiach. 

Posuvná forma Grocon-Lubeca bola
použitá pre jadro, čo bolo jednou z prio-
rít projektu, takže mohla byť vybudovaná
a vybavená strojovňa výťahu. Bolo použi-
té aj doskové debnenia, pre podlažia do
rozmerov 2,4 m x 3,6 m, ktoré mali závle-
ky pre ich manipuláciu (prenosnosť). Pre
posuv debnenia medzi podlažiami bol
použitý zdvihák. 

Fasáda veže 
Fasáda budovy pozostáva zo sklených

a hliníkových panelov pokrývajúcich plo-
chu 40 000 m2. Sklo je špeciálne navrh-
nuté pre odrážanie tepla v lete, pre jeho
udržanie v zime a tiež aby bolo odľahče-
né a trvácne. Povrch skla – dvojitého
zasklenia – bude redukovať výdaje na
ohrev a ochladzovanie o 40 % spôso-
bom, ktorý je ekologicky šetriaci. 

Prvé tabule pozláteného skla boli pri-
dané na stranu budovy od City Road
v októbri 2005. Severovýchodné a seve-
rozápadné strany veže majú dvojité zlaté
zasklenie. Zlaté sklo bolo vyrobené
v Kanade a zaslané do Melbourne.
Okenné panely, v závislosti od ich
veľkosti, vážili od 150 do 200 kg. Viac

ako 400 panelov bolo nainštalovaných na
horných 11 podlažiach. 

Výťahy vo veži 
V prvom štádiu stavby spoločnosť Otis

dodala deväť výťahových systémov pre
inštalácie susediace s centrálnym jadrom.
Naviac sa tu nachádzajú dva výťahy, ktoré
sa pohybujú rýchlosťou 9 m/s a môžu
dopraviť kabínu na vrch budovy za 40
sekúnd. Tieto obsluhujú výhľadové
poschodia. Boli tiež nainštalované dva
výťahové systémy, ktoré majú najmoder-
nejšiu konštrukciu, nakoľko nepožadujú
strojovňu ale používajú ploché polyuretá-
nom potiahnuté oceľové pásy namiesto
tradičných oceľových lán. Jedinečná trak-
cia pásového systému dovoľuje inštalovať
do ťažného okruhu menšie, pokojnejšie,
menej výkonné a bezúdržbové strojové
vybavenie s permanentnými magnetmi
a riadiace systémy. Tieto výťahy obsluhujú
obytnú vežu a suterén. 
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