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Istanbul a jeho aspekty 
Istanbul so svojim neustále sa zvyšujú-

cim počtom obyvateľov, ktorý v súčas-
nosti predstavuje 14 miliónov, patrí
k trom najľudnatejším európskym veľko-
mestám.

Ďalšími dvoma hráčmi v tejto lige sú
mestá Londýn a Paríž s hustotou obyva-
teľstva, ktorá zodpovedá polovičnej hus-
tote obyvateľstva Istanbulu. Neobvyklá
topografia a Bospor, ktorý mesto rozdeľu-
je na dve časti, sú rozhodujúcimi faktor-
mi, ktoré Istanbul robia takouto jedineč-
nou metropolou. Prinášajú však aj obrov-
ské problémy pri využívaní nových mest-
ských dopravných systémov. Magistrát
tohto veľkomesta sa preto snaží o vytýče-
nie smeru, ktorým by sa os rastu presu-
nula do východozápadného smeru,
pozdĺž južného brehu Istanbulu. Posled-

né súťaže, ktoré sa uskutočnili v rámci
rozvoja nových subcentier na oboch kon-
coch osi, vyhrali v roku 2006 Zaha Hadid
a Ken Yeang. Napriek tomu výsledok
tohto smerovania nie je zatiaľ badateľný.
Nové administratívne budovy a nákupné
strediská sa postupne otvárajú v sever-
nej obchodnej štvrti Istanbulu a podpo-
rujú takto naďalej urbanistický rozvoj
v tomto smere. 

Architektonické riešenie 
Nákupné centrum Levent Kanyon je

jednou z nedávno otvorených multifunk-
čných budov. Zahŕňa 26-poschodový ad-
ministratívny blok, 179 luxusných bytov
a veľké nákupné stredisko s cirkuláciou
čerstvého vzduchu. To, čo robí toto cen-
trum jedinečným, je téma open air, apli-
kovaná pre nákupné priestory. Prvé

veľké nákupné stredisko v Istanbule
bolo otvorené v roku 1988, za ním nasle-
dovalo ďalších 24 centier, niektoré aj
s kanceláriami alebo bytovými jednotka-
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mi. Budovy sa rozvinuli na nové verejné
priestranstvá v Istanbule, kde je len málo
verejných priestranstiev pod holým
nebom. Všetky tieto budovy boli vyvinuté
v jednej línii vo veľmi charakteristickom
architektonickom štýle, ktorý je celosve-
tovo uznávaný už niekoľko rokov. Väčši-
nou to boli uzavreté „boxy" s obchodmi
pozdĺž koridorov alebo galérií. Toto
priestranstvo sprostredkúvalo veľmi
vzrušujúci pocit. Centrom nákupného
strediska bolo nádvorie v tvare misy. 

Celkový koncept 
Komplex Levent Kanyon však nenasle-

doval tento uznávaný priestorový trend,
nakoľko z viacerých hľadísk predstavo-
val veľké investičné riziko. Základná
koncepcia návrhu komplexu s pôdorys-
nou plochou 250 000 m2 bola vypracova-
ná spoločnosťou Jerde Partnership,
veľkou medzinárodnou architektonickou
a návrhárskou kanceláriou s hlavnou
pobočkou v Los Angeles. Pri spracová-
vaní koncepcie návrhu spolupracovala
Jerde Partnership so spoločnosťou
Tabanlioglu Architects z Istanbulu. Jadro
komplexu pozostáva z nákupnej a zábav-
nej časti. Táto trojpodlažná časť obsahu-
je vinuté a točité galérie pod holým
nebom, ktoré vedú na dlho kľukatiacu sa
centrálnu átriovú časť. Zábavné zariade-
nia sú umiestnené vo veľkej guli, ktorá
je súčasťou širokého prístrešku nad
hlavnou dopravnou časťou. Celkový
dojem tohto priestranstva je veľmi vzru-
šujúci a zanecháva u obyvateľov Istanbu-
lu jedinečnú skúsenosť. Pred otvorením
sa však vyskytlo množstvo špekulácií
o tom, či takáto open air koncepcia je
vôbec uskutočniteľná pre takéto verejné

priestranstvo v Istanbule, pretože tuhé
zimy a horúce letá tu silne ovplyvňujú
každodenné dianie. Nakupovanie pod
holým nebom nepredstavuje pre väčšinu
obyvateľov Istanbulu naozaj novú kon-
cepciu, i keď sa väčšina nákupných akti-
vít v súčasnosti orientuje na nákupné
centrá. Obyvatelia Istanbulu sa tiež radi
potulujú rôznymi štvrťami s početnými
a kvalitnými obchodmi, ako je napr. Bag-
dat Street alebo štvrte Nisantasi alebo
Beyoglu. Levent Kanyon bol preto obyva-
teľmi Istanbulu veľmi rýchlo akceptova-
ný a za prvé štyri mesiace ho navštívilo
takmer 2 milióny návštevníkov. 

Technické a materiálové riešenie 
Napriek tomu, že Lavent Kanyon si

vyslúžil kritiku kvôli svojej možnej
enormnej spotrebe energie na vykurova-
nie alebo chladenie nákupných priesto-
rov pod holým nebom, bolo nedávno
zistené, že budova spotrebuje menej
energie, ako konvenčné uzavreté nákup-
né centrá. Okrem intenzívneho využitia
systémov pasívnej regulácie klimatizá-
cie bol 26-poschodový administratívny
blok (s najväčšou pôdorysnou plochou
zo všetkých budov v tomto komplexe),
šikovne navrhnutý pre menšiu spotrebu
energie. Markízy na južnej fasáde majú
vysokú účinnosť, ako funkčnú tak aj este-
tickú. Okná v kanceláriách, siahajúce od
podlahy k stropu, ponúkajú ich užívate-
ľom úchvatné výhľady na Istanbul. Krajin-
né stvárnenie, v rámci nákupného stre-
diska aj na strechách obytných blokov,
necháva splynúť veľkolepo založené
perspektívy do jedného celku a zosilňu-
je „kaňonový efekt" vytvorený v srdci
komplexu. V projekte Levent Kanyon

boli použité fasádne systémy Reynaers
CW 50, dverné a okenné systémy CS 68
a CS 77, s celkovou pôdorysnou plochou
hliníkových okenných rámov a fasád-
nych systémov 22 000 m2. 

Konštrukčné riešenie 
Najvyššou budovou v komplexe

Levent Kanyon je administratívny blok
s celkovou výškou 150 metrov. Budova
musela byť riešená ako seizmicky odol-
ná konštrukcia a preto využíva špeciálne
vyvinutý systém na báze fasádnych
systémov CW 86. Tento systém umožňu-
je umiestnenie modulárnych fasádnych
aplikácií (pomocou klasických rámo-
vých štruktúr) a aj prefabrikáciu indivi-
duálnych fasádnych panelov vo výrobni. 

Špecifikom projektu Levent Kanyon
je, že pri návrhu fasády bolo uvažované
s možnosťou výskytu zemetrasenia.
Vodotesnosť, priepustnosť vzduchu
a odolnosť proti vetru systému CW 86,
pre 150 m vysokú administratívnu vežu,
boli testované za statických aj dynamic-
kých podmienok podľa najvyšších štan-
dardov. Druhým komplikovaným fakto-
rom bola požadovaná pružnosť fasády –
pri zemetrasení by podlahy vykonávali
mierny pohyb vo vodorovnom smere,
takže fasády musia byť schopné tieto
pohyby zachytiť. Táto situácia bola tak-
tiež simulovaná na mock-upe a testovaná
na základe hodnôt, ktoré ležali 20 % nad
maximálnou seizmickou aktivitou, akú
možno pre Istanbul očakávať. 

V spolupráci s Reynaers Systems 
pripravila Martina Trnkusová 
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