
Urbanistické riešenie 
Nový polyfunkčný dom s názvom

Cheese House sa nachádza v Nitre na
rovinatom pozemku nepravidelného
polygonálneho tvaru, medzi dvoma exi-
stujúcimi polyfunkčnými objektmi. Vypl-
nením prieluky nový dom plynulo nad-
väzuje na uličnú zástavbu a existujúcu
stavebnú čiaru. Výškovo (4 nadzemné
podlažia) rešpektuje okolité budovy
a dané regulatívy. 

Pozemok, na ktorom je dom zrealizo-
vaný, je prístupný z dvoch strán, z Most-
nej ulice a zo Župného námestia. Vstup
zo Župného námestia si autori vybrali za
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V meste pod Zoborom, na Mostnej ulici v prieluke, bol nedávno dokončený polyfunkčný dom
Cheese House so zaujímavou fasádou. Názov dostal podľa predsadenej „deravej“ fasády zo žltého
plexiskla, nápadne pripomínajúcej syr ementál. Na prízemí domu sa nachádza kaviareň, na
poschodiach administratívne priestory, vyššie byty so strešnými terasami a v suteréne parkovisko.
Cheese House svojou farebnosťou a vtipným riešením fasády sa už za krátky čas svojej existencie
stal jasným orientačným bodom centrálnej časti Nitry. 
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Polyfunkãn˘ dom Cheese House je v˘sledkom
2,5-roãného procesu a nachádza sa v historickom
centre Nitry, na Mostnej ulici. V máji 2006 investor
vypísal vyzvanú súÈaÏ s lokalitn˘m program – poly-
funkãn˘ mestsk˘ dom. Môj ateliér zvíÈazil s návrhom
Cheese House. Po predloÏení architektonickej ‰túdie
na pripomienkovanie, najváÏnej‰ie v˘hrady mal
Pamiatkov˘ úrad. V záväznom stanovisku predpísal,
Ïe stvárnenie fasády musí byÈ pravouhlé. TakÏe bolo
jasné, Ïe pôvodn˘ zámer – predsadenú fasádu z MAX
dosiek lepen˘ch na ro‰t nebude moÏné zrealizovaÈ.
Poãas procesu s pamiatkármi zaãal na parcele arche-
ologick˘ v˘skum, tieÏ podmienka Pamiatkového
úradu. Archeológovia tu objavili sériu antropogén-
nych jám – zrejme sa tu v 17. storoãí nachádzali
koÏiarske dielne. Tento fakt bol prezentovan˘ pri
obhajobe projektu. ZároveÀ sme hºadali rie‰enie, ako
dodrÏaÈ ãitateºnosÈ pravouhlého ãlenenia fasády.
Alternatív boli: sklo, Èahokov, sieÈ, PTFE, plexisklo. 
Po diskusiách sme sa rozhodli pouÏiÈ satinovan˘ ple-
xiglas (PMMA). Rozhodnutie bolo odsúhlasené aj
pamiatkármi. V apríli 2007 sme zaãali s v˘stavbou,
priãom neboli dorie‰ené technické problémy vypl˘-
vajúce so zámeny materiálu na PMMA. Nemeck˘
v˘robca materiálu nám totiÏ odmietol garantovaÈ bez-
peãnosÈ bodového kotvenia v tomto kontexte – von-
kaj‰ia fasáda, predsadená, perforovaná. Problémy
spôsobovala jeho vysoká rozÈaÏnosÈ, odolnosÈ bodo-
vého kotvenia proti klimatick˘m vplyvom a zaÈaÏeniu
vetrom. Ak sme chceli zrealizovaÈ návrh, musel koo-
perovaÈ investor. Vzali sme ho do Grazu, kde je zrea-
lizovan˘ Friendly Alien od Petra Cooka. To je síce in˘
prípad, ale jediná realizácia PMMA v exteriéri. Inves-
tor bol nad‰en˘. NajdôleÏitej‰ie bolo iba pred nami –
testy vo veternom tuneli v SAV v Bratislave, ktoré pre-
behli poãas jedného mesiaca. Bol vyroben˘ fragment
fasády v mierke 1:1, s detailom ukotvenia. Po skon-
ãení testov, poãas ktor˘ch boli simulované rôzne situ-
ácie zaÈaÏenia fasády aÏ po r˘chlosÈ vetra 150 km/h,
sme dostali potvrdenie s okrúhlymi peãiatkami prof.
Tesára a prof. Juhásovej, Ïe PMMA a systém kotvenia
vydrÏia. Nasledovala v˘roba fasády v priemyselnej
hale na predmestí Nitry. Nosn˘ raster bol zhotoven˘
v celku, naÀ namontovaná vrstva PMMA so systé-
mom kotviacich prvkov a celé dokonãenie bolo mimo
stavbu, v horizontálnej polohe. Nasledoval presun na
stavbu. 1. deÀ – rozrezanie nerezovej ‰truktúry na
‰tyri ãasti, odvoz na návesoch do centra mesta, zva-
renie nosnej ‰truktúry vo vodorovnej polohe do
celku, vzt˘ãenie nosného rastra do vertikálnej polohy
a in‰talácia z autoÏeriavov na prichystané konzoly
trãiace z pravouhlej JANSEN fasády, fixácia nerezové-
ho nosného rastra. 2. deÀ – montáÏ kotviaceho systé-
mu a gumen˘ch silent blokov. 3. deÀ – montáÏ ple-
xiglas platní, fixácia systému. V˘roba zadnej fasády,
trvala od 7. do 10. 2008, v˘roba prednej fasády od
11. do 12. 2008. ªudia sú uãenliví.

Slovo autora

Pôdorys – 1. NP

Pôdorys – 2. a 3. NP

hlavný vchod do priestorov na poscho-
diach a vjazd do podzemných garáží,
lebo námestie je z urbanistického hľa-
diska dôležitým priestorom. Z pohľadu
obchodných prevádzok je zase veľmi
dôležitá väzba na Mostnú ulicu. 

Architektonické 
a dispozičné riešenie 

Polyfunkčný dom „vyrástol“ na pomer-
ne úzkej a hlbokej parcele. Tým, že je
prístupný spredu aj zo zadu vytvára situ-
áciu s dvoma fasádami a dáva možnosť
ich stvárneniu. 

Úzky pôdorys autori využili do maxi-
málnej možnej miery s minimalizovaním
komunikačných priestorov. Vertikálne
komunikačné jadro, obsahujúce trojra-
menné schodisko a výťah, umiestnili do
stredu dispozície a sprístupnili ho
vstupnou chodbou z priestoru Župného
námestia a tiež z priestoru garáží (pre 7
osobných automobilov), umiestnených
v podzemí. 

Objemovo dom pôsobí kompaktným
dojmom s priznaným parterom pre
umiestnenie obchodných priestorov 
so zázemím. Vstup do týchto priesto-
rov je z Mostnej ulice, zásobovanie je
zabezpečené zo Župného námestia.
Administratívne priestory situované na
2. a 3. NP majú samostatné vstupy tiež
zo Župného námestia. Na týchto pos-
chodiach sa nachádzajú aj sociálne
zariadenia a kuchynka. 

Zaujímavosťou domu je vnútorné ovál-
ne átrium prístupné z 2. NP, vďaka kto-
rému sa denné svetlo dostane aj do
interiérov situovaných okolo neho. 

V odskočenom hranole na najvyššom
4. NP sú 2 byty (3- a 2-izbový) s pobyto-

vými terasami, z ktorých je nádherný
výhľad na Nitriansky hrad a Svätoplu-
kovo námestie. Na tomto podlaží sú
umiestnené aj strojovňa vzduchotechni-
ky a kotolňa. 

Stavebno-konštrukčné riešenie 
Cheese House je založený na zákla-

dovej doske z oceľobetónu. Obvodové
murivo je zrealizované z keramických
tvárnic Porotherm 38 P+D a ukotvené
v styku s každým stĺpom alebo železo-
betónovou stenou votknutými profilmi
z betonárskej výstuže. 

Zvislé nenosné deliace konštrukcie
sú z keramických tvárnic Porotherm
P+D. Vnútorné deliace steny a priečky
sú, v styku so železobetónovými stena-
mi a stĺpmi, ukotvené profilmi z beto-
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nárskej výstuže. Strojovňa vzduchotech-
niky je, od ostatných miestností 4. NP,
oddelená priečkou z keramických tvár-
nic Porotherm Akustik. 

Zvislé nosné konštrukcie sú z mono-
litických železobetónových stien, v nie-
ktorých polohách sú oceľobetónové
stĺpy. Nosné vodorovné stropné kon-
štrukcie v objekte sú realizované ako
monolitická železobetónová stropná
doska bezprievlaková, uložená na dlh-
ších stranách na obvodových múroch
a pri fasáde na prievlakoch, vnútorných
stĺpoch, stenách z monolitického železo-
betónu a murovaných stenách. Objekt
je stužený priečnymi nosnými oceľobe-
tónovými stenami. Strechy objektu sú
jednoplášťové, spádované a odvodnené
strešnými vpusťami. 

Fasáda
Zaujímavým architektonickým prv-

kom je riešenie fasády. Ide vlastne
o dve vrstvy fasády. Prvá vrstva – vnú-
torná je fasádou, ktorá plní prvotné
funkcie ochrany pred nepriaznivými
vplyvmi počasia a zabezpečuje teplotný

a svetelný komfort. Je vytvorená systé-
movým zasklením pravouhlého člene-
nia z oceľových profilov a izolačných
dvojskiel. Na tejto fasáde je umiestnená
nerezová konštrukcia, realizovaná v dia-
gonálnych ťahoch a tvoriaca nosný rošt
pre vrchný imidžový obal budovy. Ide
o „deravú“ fasádu, ktorá je hlavným
poznávacím prvkom domu. Je vytvorená
zo žltej priesvitnej plexisklovej hmoty,
do ktorej sú vyrezané eliptické a kruho-
vé otvory. A práve táto vonkajšia pred-
sadená fasáda, ukotvená špeciálnym
systémom k nerezovej konštrukcii, pri-
pomína plátok ementálu. 

Vonkajšie výplne otvorov sú realizo-
vané ako štruktúrovaná oceľová fasáda
s prerušeným tepelným mostom a sú
chránené pred slnečným žiarením osa-
dením interiérových žalúzií. Elektrický
pohon žalúzií je umiestnený v nadpraží
otvorov. V oceľovej fasáde sú lokálne
vložené aj hliníkové sklopné okná. Vnú-
torné zasklené steny, s posuvným kríd-
lom, sú realizované ako systémové bez-
profilové zasklené steny s bezpečnost-
ným sklom.

Cheese House v Nitre je príkladom
odvahy architektov ale aj investora
„vojsť“ do lukratívnej centrálnej časti
mesta s netradičnou architektúrou,
ktorá upúta pozornosť okoloidúcich.
Dôležitým predpokladom pozitívneho
prijatia netradičného architektonického
riešenia budovy vo všeobecnosti je
najmä zvládnutie mierky. To sa v prí-
pade Cheese Housu podarilo a navyše
aj farebnosť, hravosť a originálnosť
riešenia fasády robí na jednej strane
z Cheese Housu výrazný architektonic-
ký prvok ulice, ktorý však na druhej
strane aj vhodne komunikuje s okolitý-
mi budovami. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Viktorom Šabíkom 
pripravila Martina Trnkusová 
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