
A D M I N I S T R A T Í V N A  B U D O V A

N E S T L É  
P R A H A ,  Č E S K Á  R E P U B L I K A

Zrealizovaná budova Nestlé je prvou
stavbou celkovej revitalizácie komplexu
bývalej čokoládovne v Prahe 12 – Mod-
řanech. Zámerom investora do budúc-
nosti je základná premena tejto oblasti,
ktorá je veľmi atraktívna svojou polohou
v bezprostrednej blízkosti Vltavy
a výborným dopravným spojením. Čisto

priemyselnú oblasť chce investor zmeniť
na viacúčelovú súčasť „obytného“ mesta. 

Architektonické riešenie 
Administratívna budova je navrhnutá

ako hlavné sídlo firmy Nestlé v Českej
republike, ktoré má spĺňať prevádzko-
vo-technické i spoločensko-estetické

nároky administratívneho, školiaceho
a prezentačného centra firmy. 

Budova Nestlé je situovaná v severo-
východnej časti areálu ako samostatný
objekt. Má päť poschodí s približnou
plochou podlaží 2 000 m2 a výškou 21 m.
V strede objektu je átrium zastrešené
na úrovni stropu najvyššieho poschodia. 

V bývalom priemyselnom areáli čokoládovne ORION v Prahe 12 – Modřanech vyrástla
moderná administratívna budova. Jej hmota má tvar hranola ohnutého do písmena
U z tmavosivého skla, s 5 nadzemnými a 2 podzemnými podlažiami. Cez zasklené átrium
budovy je nádherný výhľad na ľavý breh Vltavy i na vilovú zástavbu na modřanskom brehu. 

Z ulice s názvom „Mezi vodama“ sa
vchádza hlavným vchodom do vstupnej
haly objektu. V prízemí je recepcia,
podniková predajňa, zasadacie miest-
nosti, prezentačná kuchyňa, jedáleň pre
zamestnancov s kuchyňou a tréningové
centrum. 

Vyššie poschodia sú určené iba pre
administratívnu činnosť, s výnimkou
konferenčnej sály a miestností školiace-
ho centra na 1. poschodí. Typické pod-
lažie objektu je otvorený kancelársky
priestor vždy pre približne 100 zamest-
nancov. 

Dispozičné a materiálové 
riešenie 

Typológia budovy je založená na pre-
pojení všetkých podlaží s átriom, ktoré
je riešené ako stupňovitá zelená plocha,
vhodná pre rôzne spoločenské akcie,
koncerty a pod. Parapety átria sú oblože-
né špeciálnymi doskami, ktoré zaisťujú
z hľadiska akustiky veľmi príjemné
prostredie, aj napriek tomu, že v celom
otvorenom priestore pracuje viac ako
350 zamestnancov. Na utlmenie hluku
a vytvorenie príjemného a intímneho
prostredia je v átriu nainštalovaný aj 
8 m vysoký transparentný vodný prvok,
na ktorý nadväzuje vodná plocha vo for-
me potôčikov tečúcich celou touto „kra-
jinou“. Zaujímavými a výraznými prvkami
v átriu sú panoramatické sklenené výťa-
hy, konferenčné miestnosti – „lentilky“,
ktoré sú výrazne vysunuté do átria, sub-
tílna sklenená konštrukcia zastrešenia
átria s plochou cca 800 m2 a 20 m vyso-
ká zasklená stena orientovaná na západ. 

Lokalita: 
Mezi vodama, Praha 12 – Modřany 

Nájomca: 
Nestlé Česko, s. r. o. 

Hlavný projektant: 
Architektonický ateliér OMICRON-K, 
Ing. arch. Martin Kotík 

Architektonické riešenie: 
Ing. arch. Martin Kotík, 
Ing. arch. Petra Kozáková, 
Ing. arch. Leoš Zeman 

Investor: 
SEKYRA Group, a. s.

Developer: 
SG Property, s. r. o., 
člen skupiny SEKYRA Group 

Hlavný dodávateľ: 
Metrostav a. s., divize 6 

Investičné náklady: 
cca 500 mil. Kč 

Lehota výstavby: 
2004 – 2007

Zaujímavosťami objektu sú: terasa
plochy 250 m2 z tropického dreva s vý-
hľadom na Vltavu, vodná stena rozme-
rov 3,5 x 7 m s tečúcou vodou, nepria-
me špeciálne osvetlenie pomocou ref-
lektorov a zrkadiel zavesených na oce-

ľovej konštrukcii zastrešenia átria,
sprinklery v garážach i kancelárskych
priestoroch a kamerový systém s digi-
tálnym záznamom nainštalovaný do
všetkých priestorov. 

Budova má pri pohľade od Modřan
tvar päťpodlažného bloku. Hlavné prie-
čelie, orientované na východ, je charak-
teristické zapusteným vstupom a výraz-
nými prvkami vystupujúcich hmôt kon-
ferenčnej sály a hlavnej kancelárie ria-
diteľskej sekcie. Na severnej a južnej
fasáde sú zdôraznené schodiskové

jadrá v nikách. Obvodový plášť je
z fasádneho systému zaskleného polo-
štrukturálnym spôsobom. Na vonkajší
obvodový plášť je použité tmavosivé
sklo, prefarbené v hmote, ktoré budove
prepožičiava charakteristický vzhľad
čierneho hranolu. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Martinom Kotíkom 

pripravila Martina Trnkusová 
Foto: Architektonický ateliér 

OMICRON-K

Celková plocha budovy: 15 000 m2

Celková plocha terasy: 250 m2

Vodná stena rozmerov: 3,5 x 7 m

V suteréne parkovacích státí: 144


