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Už pred vstupom do obchodného
centra MyZeil, určite zaujme sklenená
fasáda s dierou uprostred. Sklo časti
fasády je akoby vtlačené dovnútra
budovy a v jej interiéri vytvára obrovský
sklenený lievik. Obchodné centrum od
architekta Massimiliana Fuksasa,
vďaka svojej výnimočnej architektúre
navštívilo už v prvý deň otvorenia (26.
februára 2009) viac ako 400 000 ľudí.
Ústredným motívom však nie je iba
obrovská diera v čelnej fasáde ale tiež
sústava dier a tunelov v interiéri.
Návštevník sa môže v budove premiest-

ňovať pohyblivými schodiskami a záro-
veň obdivovať architektonické zaujíma-
vosti interiéru aj z arkád na jednotlivých
podlažiach. 

Výnimočná sklenená strecha 
Lákadlom centra je určite strecha –

plocha s rozlohou približne 13 000 m2,
pozostáva z trojuholníkových sklene-
ných tabúľ a kovových prvkov rôznych
veľkostí a povrchových štruktúr. Pri
navrhovaní povrchu strechy architekt
Massimiliano Fuksas vytvoril tvar kaňo-
nu, ktorý ako koryto rieky prechádza
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Renomovaný taliansky architekt Massimiliano Fuksas zrealizoval futuristickú budovu, ktorá
dodáva Frankfurtu nový ráz. Jej interiér s nákupnými a oddychovými priestormi, upúta
pozornosť predovšetkým sústavou dier a tunelov. Vzrušujúce línie tejto krehkej sklenenej stavby
s unikátnou konštrukciou strechy menia obyčajné nákupy na umelecký zážitok.

naprieč celým komplexom. Zvnútra sa
štruktúra strechy pretavuje do tvaru
skleného a svetelného komína, ktorý
prechádza všetkými 8 poschodiami.
Výsledkom je interiér s vnútornou pries-
torovú skulptúru, poskytujúci návštevní-
kom z každého bodu budovy nezvyčaj-
né pohľady. Druhý lievik z hlavného
priečelia budovy vtlačený do vnútra,
umožňuje okoloidúcim pozorovať frank-

furtskú oblohu cez budovu. Neobyčajný
dizajn je tak výnimočný, že sa stal ďal-
šou pamätihodnosťou Frankfurtu. Archi-
tekt navrhol budovu, ktorá priťahuje
všetky oči ako magnet. Organicky tva-
rovaná strecha hladko splýva s fasádou
nákupného centra, a táto predvádza
štruktúru v tvare diamantu z ocele
a skla. Vonkajší obal MyZeil je preto
z veľkej časti transparentný a tak sú
všetky poschodia nákupného centra
osvetlené prirodzeným svetlom. 

Vertikálny pohyb 
Na pomerne malej ploche sa podari-

lo vytvoriť ústretový obchodný komplex
pre návštevníkov. Základom celého kon-
ceptu je inteligentné prepojenie hori-
zontálnej aj vertikálnej úrovni. 

Vertikálny pohyb je zabezpečený aj
najdlhším samonosným interiérovým
eskalátorom v Nemecku (s približnou
dĺžkou 47 metrov), ktorý je schopný pre-
viesť návštevníkov z prízemia na štvrté
poschodie za 120 sekúnd. Z pohľadu
mestského rozvoja je toto obchodné
centrum vzrušujúcim projektom. Na jed-

nej strane vytvára priame prepojenie
medzi oblasťami Zeil a Börsenplatz
naprieč Thurn-und-Taxis-Platz, tým že
obnovuje a čiastočne oživuje stratené
historické spojenie medzi Grosse
Eschenheimer Strasse a Stiftstrasse.
Ďalším plusom budovy je jej najväčšia
podzemná garáž v centre Frankfurtu. 

Základnou myšlienkou nákupného
centra bolo vytvoriť vertikálne mesto,
mestskú nákupnú ulicu s novým prv-
kom – vertikalitou. Fyzické a vizuálne
prepojenia v budove, ale tiež mestský
ráz Frankfurtu integrujú tento rozsiahly
projekt do mestskej škály Frankfurtu
ako skrytého mesta. Prepojenie hlavnej
fasády s transparentnou strechou a ka-
ňon s dutinami, sú charakteristickými
prvkami projektu. Dôraz na prepojenie
je viditeľný v umiestnení vchodu na
hlavnú nákupnú ulicu Zeil vo Frankfurte.
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