realizace

Cheese House v Nitře připomíná ementál

V centru Nitry vznikla komerční budova, jejíž předsazená fasáda připomíná ementál. Dům s vtipnou fasádou nyní sbírá uznání odborné kritiky.
Byl např. nominován do druhého kola prestižní soutěže CE*ZA*AR
2009 a bude se ucházet i o letošní Cenu Dušana Jurkoviče.

Vtipná a hravá fasáda

Pohled na Cheese House z Župného náměstí v historickém centru Nitry.
Polyfunkãní dÛm s pfiíznaãn˘m názvem
Cheese House uÏ zdaleka poutá pozornost
svou pfiedsazenou zlatoÏlutou stûnou, jeÏ díky
ováln˘m prÛhledÛm pfiipomíná ementál. Kromû obchodního mola a kavárny v pfiízemí
a kanceláfií v prvním a druhém patfie se zde
nacházejí dvû bytové jednotky se stfie‰ními
terasami.

Detail předsazené stěny ze
satinovaného plexiglasu.
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Originální a vtipnou fasádu domu navrhli
architekti Viktor ·abík a Marek ·umichrast
z nitranského ateliéru Barak architekti. Prosadit ji pr˘ vÛbec nebylo jednoduché. Vzhledem
k tomu, Ïe budova je postavena v proluce
mezi dvûma existujícími domy v novû vznikajícím mûstském bloku, kter˘ se nachází v historickém centru mûsta, mûl nejzávaÏnûj‰í pfiipomínky památkov˘ úfiad, kter˘ trval na pravoúhlém zpracování vnûj‰í fasády, jeÏ navíc

Přes netradičně zacloněná okna se otevírá pohled
na Svatoplukovo náměstí.

fasády
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Cheese House v Nitře připomíná ementál

Podélný řez, vpravo detail kotvení plexiglasu.
musela b˘t prÛhledná. Z toho mimo jiné
vyplynulo, Ïe pÛvodní zámûr, vyrobit pfiedsazenou fasádu z MAX desek, tedy pevného,
neprÛhledného materiálu, nebude moÏné realizovat. Architekti proto zaãali hledat fie‰ení,
jak materiál vhodnû nahradit. Mezi alternativy
patfiilo napfiíklad sklo, kov, síÈ, plachta nebo
plexisklo. Nakonec se rozhodli pro satinovan˘
plexiglas - pískované akrylátové sklo - jejÏ
odsouhlasili i památkáfii. Finální podoba
domu je tak podle autorÛ v˘sledkem dvou
a pÛl roãního tvÛrãího procesu.
Konstrukce domu je ze standardních
materiálÛ. Boãní stûny jsou postaveny z cihel,
ãelní byly zhotoveny jako celoprosklené
a upevnûny na ocelovém nosném systému.
Nad pfiízemím uprostfied domu se nachází
patnáctimetrové atrium ve tvaru elipsy, které
prosvûtluje kanceláfie a byty. Vytápûní je zaji‰tûno pfies klimatizaãní systém, v bytov˘ch jednotkách jsou pouÏity klasické topné systémy.

Fasáda
¤e‰ení fasády domu je zajímav˘m architektonick˘m prvkem. Tvofií ji dvû vrstvy. Vnitfiní fasáda chrání objekt pfied nepfiízní poãasí
a zabezpeãuje teplotní a svûteln˘ komfort. Je
vytvofiená systémov˘m zasklením pravoúhlého ãlenûní z ocelov˘ch profilÛ a izolaãních
dvojskel. Na této fasádû je umístûná nerezová
konstrukce, realizovaná v diagonálních tazích
a tvofiící nosn˘ ro‰t pro vrchní efektní obal
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Nová polyfunkční budova byla
nominována do druhého kola
prestižní soutěže Slovenské
komory architektů CE*ZA*AR
2009, jejíž výsledky budou
vyhlášeny v říjnu.
budovy. Jde o dûravou fasádu, vytvofienou ze
Ïlutého prÛsvitného plexiglasu, do kterého
jsou vyfiezány elipsovité a kruhové otvory.

Testováno větrem
Plexiglas, jenÏ netradiãní fasádu tvofií,
v‰ak dosud nebyl na Slovensku pouÏit ve
vnûj‰ím prostfiedí, a tak jej bylo nejprve potfieba pro tento úãel otestovat. Materiál zku‰ebnû
pro‰el nároãn˘mi klimatick˘mi podmínkami,
napfiíklad musel odolat vûtru o rychlosti aÏ
150 kilometrÛ za hodinu. Obstál a architekti
se mohli pustit do instalace. Celá pfiední stûna
se vyrábûla v tovární hale na pfiedmûstí Nitry.
Nosn˘ rastr musel b˘t zhotoven vcelku, na nûj
se montovala plexiglasová vrstva se systémem kotvících prvkÛ. Celé se to muselo dûlat
ve vodorovné poloze. A protoÏe by se takov˘
kus nepodafiilo pfiestûhovat vcelku, rozfiezal se
na ãtyfii ãásti, odvezl do mûsta, tam se na sousedním pozemku opût svafiil dohromady
a teprve poté byl instalován. Pfiední díl fasády
se nejdfiív musel poskládat dohromady, aby
zámeãníci celou strukturu vyladili v horizontální poloze a pak nemûli problémy s dolaìováním pfii instalaci v poloze vertikální. A pro-

toÏe s takto velk˘m kusem bylo obtíÏné manipulovat, jeho bezpeãné pfiipevnûní trvalo tfii
dny.

Výplně otvorů
Vnûj‰í v˘plnû otvorÛ jsou realizovány jako
strukturovaná ocelová fasáda s pfieru‰en˘m
tepeln˘m mostem. Pfied sluneãním záfiením
jsou chránûny osazením interiérov˘mi Ïaluziemi. Elektrick˘ pohon Ïaluzií je umístûn˘
v nadpraÏí otvorÛ. V ocelové fasádû jsou
lokálnû vloÏena i hliníková vyklápûcí okna.
Vnitfiní zasklené stûny s posuvn˘m kfiídlem
jsou realizované jako systémové bezprofilové
zasklené steny s bezpeãnostním sklem.
(ap)
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Fotodokumentace:
BARAK architekti
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