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Názov projektu je odvodený od
romantického názvu ulice Zilverpark-
kade (Nábrežie strieborného parku),
na ktorej sa administratívna budova
nachádza. Územný plán tejto oblasti
spracoval ateliér West 8 v súlade so
súčasným trendom zhusťovania mest-
ských centier. Pri návrhu administra-
tívnej budovy boli architekti ovplyvne-
ní holadskými domami stavanými pri
kanáloch v 17. storočí a mali tiež pres-
ne vymedzenú parcelu ohraničenú
susednými objektami z obidvoch

strán. V takejto kompaktnej forme
s presne vymedzeným pôdorysom je
čelná (uličná) fasáda jediným odlišujú-
cim a kreatívnym prvkom jednotlivých
objektov. 

Dispozičné riešenie 
Pôdorys administratívnej budovy je

jednoduchý – má tvar obdĺžnika, ktoré-
ho východná a západná strana nad-
väzujú na susedné budovy. Okná tejto
budovy sú umiestnené na severnej
a južnej (strane) fasáde. Všetky úžitko-

vé časti a výťahy budovy sú situované
pozdĺž východnej steny, čím autor pone-
chal ostatné plochy a priestory voľné,
vhodné pre rozmiestnenie ľubovoľného
množstva kancelárií, dispozične vyrie-
šených podľa požiadaviek ich budúcich
užívateľov. 

Fasádne riešenie 
Všetky štyri fasády sú buď čiastočne,

alebo úplne pokryté betónovými pre-
fabrikovanými prvkami inšpirovanými
dielom Holandského umelca Mauritsa

V holandskom meste Lelystad na ulici Zilverparkkade môžete objaviť zaujímavú
administratívnu budovu, ktorú navrhol a zrealizoval architekt René Van Zuuk. V zástavbe 
ju určite neprehliadnete vďaka jej atypicky riešenej fasáde, ktorá pôsobí akoby bola
obrastená konármi stromov. 

Eschera. Prvky sú umiestnené v opaku-
júcom sa vzore, podobnom konárom
stromu, pre vytvorenie abstraktného
efektu, ktorý pripomína textilný alebo
tapetový vzor. Jednotlivé dielce štruktú-
ry sú zároveň funkčné aj estetické. Na
juhu tvoria samostatnú fasádu oddelenú
od sklenej, ktorá obklopuje budovu
a vytvára priestor pre balkóny. Zároveň
tieto dielce prispievajú k požiarnej pre-
vencii poskytnutím ventilácie a odfiltro-
vaním slnečného svetla určeného pre
interiér. Zo severu dielce slúžia priamo
ako podpora pre výplňový múr, vytvá-
rajú polia s vysokým reliéfom, striedajú-
cim sa so súvislým radom okien, ktoré
sledujú rytmus podlaží a jasne odhaľujú
výšku vnútorných kancelárií. Štruktúra
fasády prebieha aj cez nárožia, vďaka
čomu sa budova líši od ostatných. Južná
aj západná fasáda majú dve vrstvy,
s rímsami pre umývanie okien v me-
dzipriestore. Užitočnosť takto vzniknu-
tých úzkych balkónov je aj v tom, že
bránia možnému vertikálnemu šíreniu
požiaru. Vďaka tomu sa mohli použiť
okenné tabule – na celú výšku podlaží
– z obyčajného skla. Rímsy pôsobia ako
veľké lamely proti slnečným lúčom
podobne ako štruktúra konárov ale pri-
tom neznehodnocujú výhľad z interiéru.
Betónové prvky na severnej a východ-
nej fasáde sú pevné. Vzor konárov
v podobe vysokého reliéfu je zvýrazne-
ný použitím dvoch odlišných odtieňov.
Na zadnej fasáde sa striedajú horizon-
tálne pásy betónového reliéfu a okien
so zvislým zárezom, ktorý asymetricky
delí hmotu budovy, zodpovedá pôdorys-
nému zónovaniu a jemne narušuje ryt-
mus betónových panelov. 
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