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Urbanistické riešenie 
Miesto na výstavbu informačného

centra sa nachádza v úplnom centre
„mesta jantáru“ Ribnitz-Damgarten, ktoré
je vzdialené asi 30 km od Rostocku.
Predstavou investora bolo vytvoriť budo-
vu informačného centra s kaviarňou,
ktorá by doplnila zástavbu námestia.
Stavba mala prebrať úlohu referenčného
uzla pre návštevníkov mesta aj regiónu
a mala tiež opticky uzavrieť námestie
smerom ku kostolu. Zároveň nemala
vytvoriť bariéru, akúsi stenu na námestí. 

Architektonické riešenie 
Budova je poňatá ako kus „mestské-

ho nábytku“ – solitér, ktorý je zasadený
na hrane námestia a je definovaný
čistým geometrickým tvarom. Symetric-
ky komponovaný obdĺžnikový pôdorys

Geometrická čistota tvaru, jasná línia architektonickej formy a jej prepracovanie do detailov 
– to je základná charakteristika budovy Infocentra v severonemeckom meste Ribnitz-
Damgarten. Táto tmavočervená kubusová stavba sa nachádza v strede námestia a jej
realizácia je výsledkom vyzvanej architektonickej súťaže, ktorú vyhral architektonický ateliér
Bastmann+Zavracky BDA.

pozostáva z dvoch bočných kubatúr
a zasklenej haly. V bočných krídlach,
ktoré sú aj na fasáde uzavreté, je
umiestnený sklad s kuchynskými
priestormi a zázemím pre kaviareň, 
ako aj verejné a kaviarenské WC.
Vnútorná hala je funkčne predelená
posuvnou stenou na dve časti kaviaren-
skú a výstavnú, čím sa dosiahne mož-
nosť flexibilne definovať plochu pre
gastronómiu ako aj potreby mestského
informačného centra. 

Transparentnosť strednej haly vytvá-
ra prepojenie medzi predradničným
priestorom a kostolnou záhradou (býva-
lý cintorín). Atraktivita námestia sa zvy-
šuje nielen rozšírením vonkajšieho
sedenia ale aj skvalitnením priestoru
pre mestské akcie ako koncerty, výsta-
vy atď. Budova sa stáva časťou náme-
stia a „aktívne“ vstupuje do revitalizácie
mestského života. 

Konštrukčné riešenie 
Bočné kubusy sú murované vápenco-

vou plnou tehlou, strešná konštrukcia 
je komponovaná ako samonosná a oce-
ľová s T-nosníkmi. Dôležitým prvkom
pri dimenzovaní bol priehyb konštruk-
cie, ktorý nesmel presiahnuť asi 20 mm,
lebo by poškodil alumíniové fasádne
elementy Schüco Jansen. Tieto sa otvá-
rajú smerom do námestia a umožňujú
takmer kompletné otvorenie vnútorné-
ho priestoru. Na odvetranej fasáde boli

použité novovyvinuté, závesné, sklene-
né dosky systému StoVerotec od firmy
STO. Červená fasáda má evokovať brú-
sený jantárový povrch v prírodnej podo-
be, keďže sa mesto už od stredoveku
preslávilo výrobou jantárových šperkov
a doplnkov, ktorá pretrvala až dodnes. 

Interiér je kombináciou „mäkkého“
povrchu – dubových lamelových parkiet
s vonkajšími sklenenými panelmi StoVe-
rotec. 
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