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V nadväznosti na pôvodný územný
plán z roku 1998 pre centrum Eindhove-
nu v Holandsku, architekti štúdia Massi-
miliano Fuksas vypracovali štyri projek-
ty: Námestie 18. septembra (7 000 m2)
s podzemným parkoviskom (2 300 m2)
pre 1 700 bicyklov, Piazza Shopping
Mall – nákupné centrum (20 000 m2)
s kancelárskymi priestormi (6 000 m2),
Media Market – obchod s elektrickými
spotrebičmi i zariadením a Vstupnú
budovu Admirant. Dnes, keď sú všetky
štyri projekty zrealizované, stali sa
súčasťou centra mesta. 

Talianska architektonická kancerária
Massimiliano Fuksas bola oslovená
developerom aby navrhla objekt Admi-
rant. Tvar budovy pripomína kvapku
alebo vajíčko; z veľkej časti má prie-
hľadnú sklenenú fasádu. Tento moder-
ný architektonický dizajn – známy ako

BLOB (BiLinear OBject) – spôsobil
značný rozruch v Eindhovene. 

Materiálové a konštrukčné
riešenie 

Budova sa skladá z dvoch prvkov: 5-
podlažnej prevažne betónovej konštruk-
cie a oceľového/zaskleného plášťa.
Nebytové priestory sú umiestnené na
prízemí a prvom poschodí, kancelárske
priestory na 3. a 4. poschodí (plus ďal-
šie technické poschodie). Tvar strop-
ných dosiek je určený formou rozsahu
fasády od 950 m2 na prízemí do 250 m2

na najvyššom kancelárskom poschodí.
Okrem schodiska, žiadne zvislé prvky
neblokujú vizuálne prepojenie s vnú-
trom budovy. 

Oceľová konštrukcia nie je nosná
kvôli sklenenej fasáde, a preto sú betó-
nové konštrukcie (podlahy, steny a stĺpy)

samonosné. Konštrukcie taktiež posky-
tujú stabilitu, pričom sklenená fasáda je
podopretá horizontálne na úrovni
poschodia. 

Lokalita: 
centrum mesta Eindhoven, Holandsko 

Stavebník: 
CV Rond de Admirant (Vastgoed Heijmans) 

Architektonické riešenie: 
Massimiliano & Doriana Fuksas 

Generálny dodávateľ: 
Heijmans Bouw Najlepšie B.V 

Konštrukčné riešenie: 
IMd Raadgevende Ingenieurs 

Lehota výstavby: 
10/2008 – 03/2010

Nová budova Admirant je súčasťou novovybudovanej nákupnej zóny Heijmans Real Estate.
Situovaná je na hranici medzi novou časťou a Námestím 18. septembra a vytvára hlavnú
bránu do novej nákupnej osi. Táto lokalita si žiadala ikonickú stavbu, ktorou Vstupná
budova Admirant z architektonickej kancerárie Massimiliano Fuksas určite je. Priťahuje
pozornosť verejnosti a vedie chodcov do srdca novej štvrte.

Konštrukčný systém obvodového
plášťa budovy sa skladá z trojuholníko-
vých sklenených plôch vložených do
dutých, oceľových rámov. Plášť budovy,
vzhľadom na svoj atypický tvar, si vyža-
doval podrobný konštrukčný návrh
a precíznu realizáciu. 

Fasáda 
Štyri veľké preliačeniny na fasáde

budovy vytvárajú fascinujúcu rozmani-
tosť priestorových zoskupení v jej vnú-
tri. Geometria fasády sa líši od zvislých
povrchov, sofistikované detaily prepoje-
nia podlažných okrajov s fasádou vytvá-
rajú dynamické vnútro budovy a umož-
ňujú zážitok z fasády úplne oddelenej
od podlaží. Fasáda, tak ako je dnes zre-
alizovaná, je výsledkom intenzívnych
štúdií foriem a tvarov počas konceptuál-
nej etapy a následných etáp optimalizá-
cie tvaru. 

Sklenená štruktúra fasády a betóno-
vá konštrukcia, boli navrhnuté pomocou
3-rozmerného grafického softvéru Scia
Engineer. Vďaka nemu bolo množstvo
požadovaného materiálu minimalizova-

né, zatiaľ čo proces výstavby bol opti-
malizovaný. 

Vzhľadom na svoj oválny tvar, budo-
va Admirant nemá jasne udaný smer.
Ak porovnáme fasády bežných stavieb
k billboardom, tak by sme mohli budo-
vu Admirant prirovnať k reklamnému
stĺpu. Má hladké krivky, ktoré umožňujú
dynamické prúdenie vzduchu okolo nej.
Neexistuje žiadna predná, zadná alebo
bočná časť, plášť budovy je celistvý,
ničím nenarušený. 
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