
A D M I N I S T R AT Í V N A  B U D OVA  
V  S A I N T - E T I E N N E

Miesto, kde sa nová administratívna
budova nachádza je dôležitým styčným
bodom medzi centrom Saint-Etienne
a novou štvrťou Chateaucreux, do ktorej
tvorí hlavný vstup. Taktiež predstavuje
zoskupenie niekoľkých vládnych orgá-
nov, ktoré tam budú sídliť: Úrad regio-
nálneho rozvoja, Daňový úrad, Epora,
Saint-Etienne Métropole, a pod. Súčas-
ťou tohto mixu inštitúcií budú aj služby,
zariadenia voľného času, firemná reš-
taurácia, kaviareň a turistický úrad pre
metropolitnú oblasť. 

Architektonické riešenie 
Každý z veľkých výklenkov budovy

slúži ako prístupová cesta. Hlavný por-
tál sa otvára na verejné priestranstvo na
ulici Grüner, ktoré vťahuje peších chod-

Minulý rok bola v Saint-Etienne na ulici Grüner postavená zaujímavá administratívna budova.
Základnou úlohou bolo vytvoriť budovu, ktorá by bola v interakcii s priľahlými ulicami.
Lineárna konštrukcia, sa dvíha a rozvíja, ale zároveň sa vinie v prízemnej línii. Vonkajšie fasády
sú priehľadné, horizontálne aj vertikálne členené, zvnútra objektu sú žlté nepriehľadné
a doplnené oknami vytvárajúcimi zaujímavú štruktúru. 

cov do budovy. Vysoký strop zakrýva
a opticky zväčšuje vstupnú časť, ktorá
je najkrajšia a najväčšia zo všetkých
troch. Druhé dva „portály“ otvárajú
objekt do ulíc a miesto spájajú s pešími
trasami v oblasti. Túžba autorov po kon-
tinuite vo výstavbe neodzrkadľuje len
koncept budovy ako čitateľný a jednot-
ný významný bod, ale poskytuje aj flexi-
bilitu, ktorú projekt potrebuje. V skutoč-

nosti, princípom za týmto kontinuom je
predstaviť si súbor „komunikujúcich
častí“, ktoré užívateľovi umožňujú spojiť
sa do jedného celku, jedného a jediné-
ho, a vyvíjať sa podľa ich potrieb v har-
mónii s potrebami ostatných nájomcov.
Neexistencia prerušení v povrchoch
zaistí, že veci ostanú s otvoreným kon-
com, s možnosťou rozširovania alebo
zmenšovania priestoru. 

Objekt je ako veľký „aztécky had“,
ktorý sa dvíha na pozemku. Jeho telo
má tri identické vonkajšie tváre a spod-
nú stranu, ktorá je rozdielna: pokožku
zo strieborných priehľadných šupín
a jasnožlté „hrdlo“, lesklé a nepriehľad-
né. Toto dvojaké riešenie povrchov
nasleduje jednoduchú logiku zdieľanú
v rámci celého projektu, ktorá má za
cieľ vyjadriť jasnosť v zlomoch. V závis-
losti od týchto pohybov, žltá spodná
strana je buď vznášajúci sa strop alebo
interiérová vertikálna stena, ktoré spre-
vádzajú pohyb vnútorných peších chod-
cov svojou bohatou svietivou prítomnos-
ťou. Blízkosť takého množstva nádher-
nej žltej zjasňuje chodníky a zasklené
vyvýšenia a vrhá na ne zlaté vlny ako
slnečné svetlo… Toto je projekt, ktorý
spája žltú a sivú, zlato a striebro. 

Vysokovýkonná fasáda 
Dizajn fasády je odpoveďou na

architektonický, programový, geogra-
fický a ekonomický kontext s cieľom
viesť k vysokým tepelným výkonom.
Princíp fasády je založený na kombi-
nácii skleneného a minerálneho povr-
chu. Každá vrstva má z energetického
aj tepelného hľadiska určitý výkon.
Vysoký tepelný výkon je vďaka veľ-
kým povrchom s dvojitým sklom vrá-
tane 16 mm argónovej rozpere dobre
známej pre svoju vysokú tepelnoizo-
lačnú kapacitu; striedaniu medzi skle-
nenými a matnými (nepriehľadnými)
časťami (matné časti predstavujú 30 %
z 10 000 m2 celkového povrchu fasády);
„sendvičovým“ panelom z hliníkovej
zliatiny; tepelnoizolačným materiálom
a oceľovým lakovaným povrchom
(z exteriéru do interiéru); štruktúre
z prefabrikovaných rámov; oceľových
profilov so základovým „tepelným
mostom“, ktoré umožňujú perfektnú
vzduchovú priepustnosť. 
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