OBCHOD
S B O D KOVA N Ý M P L Á Š Ť O M
V ĽUBĽANE
Ľubľana je hlavné a najväčšie mesto Slovinska. Vďaka neveľkému počtu obyvateľov pôsobí
skôr dojmom provinčného ako hlavného mesta. A práve tu na Mesarskej ceste môžeme
nájsť zaujímavý „bodkovaný“ objekt. Jeho autormi sú známi slovinskí architekti, ktorí ho
situovali do pamiatkovo chránenej priemyselnej oblasti. Zaujímavo riešené fasády budú
o nejaký čas pokryté zelenými popínavými rastlinami.
Urbanistické riešenie
Existujúca lokalita je pamiatkovo
chránená ako priemyselná historická
oblasť s budovami komplexu starého
bitúnku, ktorý zahŕňal vodárenskú vežu
a starú budovu bitúnku.
Požiadavkou Úradu pre národné
dedičstvo bolo zrekonštruovať vežu tak,
ako vyzerala pôvodne, a začleniť hlavný
portál fasády starej budovy do priečelia
plánovaného nového nákupného strediska.
Architektonické riešenie
Povolenie a plánované dispozičné
riešenie investora bolo pre budovu
z prefabrikovaného betónu rozmerov
46 x 42 x 7 metrov. Interiér a všetky
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vnútorné konečné úpravy sú vyhotovené ako „štandard spoločnosti Mercator“
– štandard, ktorý je predpísaný reťazcom obchodnej spoločnosti pre všetky
jej štandardné nákupné strediská.
Rozpočet stavebnej spoločnosti bol
mimoriadne obmedzený. Súčasťou jej
zmluvy so spoločnosťou Mercator bol

referenčný projekt – jednoduché nákupné stredisko postavené v obci v severnej časti Slovinska. (Toto nákupné stredisko malo len hlavnú fasádu s konečnou povrchovou úpravou fasády, zvyšné
3 fasády boli len zo základového betónu). Presne ten istý rozpočet musel byť
zachovaný pri tomto projekte, a rovnaká
suma bola uvedená v našej zmluve.
Materiálové riešenie
Nové nákupné stredisko má prístup
pre zákazníkov a parkovacie možnosti
na 3 stranách budovy. Preto bolo dôležité zakryť 3 steny dekoratívnou povrchovou úpravou s rozpočtom len 1 steny.
Po podrobnej kalkulácii bol rozpočet
na pokrytie všetkých priečelí 60 000
EUR. Vzor bol založený na rozdielnych
stupňovitých priečeliach pre zjemnenie
základného plášťa kocky. Zmerali
a vypočítali sme plochu, ktorá bola
potrebná pre jednu stranu. Plocha bola
rozdelená na tri vyvýšené povrchy.
Povrch, ktorý by sa zmestil do rozpočtu pre fasádu, bol založený na pou-

žití základných tabúľ plechu, ktoré boli
natreté bronzovou štruktúrovanou farbou. Po vyhodnotení nákladov mohlo
byť pokrytých tabuľami plechu len 20 %
betónového plášťa. Preto boli plechy
perforované otvormi rôznych veľkostí.
Okrem toho boli kovové kruhy vyrezané
z plechov použité a naaranžované na
zvyšnom povrchu fasády. Použitie otvorov a okrúhlych ornamentálnych vzorov
bolo odôvodnené reklamou obchodnej
spoločnosti „Mercator pika* (*pika
v slovinčine – bodka)“ (kampaň pre verných zákazníkov).
Zo zvyšku rozpočtu boli zrealizované
kovové reťaze, ktoré spájajú kovové
bodky v spodných častiach fasád. Popínavé rastliny (stálozelené) posadené po
obvode budovy, sa budú pomaly šplhať
po týchto reťaziach na fasádach
a pokryjú tak priečelia budovy.
V spolupráci
s Ing. arch. Andrejom Gregoricom
pripravila Martina Trnkusová
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