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Nové sídlo Európskej centrálnej
banky
„Nový domov ECB je modernou budovou pre modernú centrálnu banku.“
(Mario Draghi, prezident ECB)
Európska centrálna banka si na výstavbu svojho
nového sídla vybrala areál Grossmarkthalle, bývalej veľkoobchodnej tržnice vo Frankfurte nad
Mohanom. Po ukončení stavebných prác začala
v novembri 2014 vykonávať svoju činnosť z novej
modernej a energeticky úspornej budovy postavenej na základe jej špecifických požiadaviek.
Väčšina zamestnancov menovopolitických odborov dnes už pracuje pod jednou strechou v novom sídle vo frankfurtskej štvrti Ostend. V čase
projektovania nového sídla sa však ešte nepočítalo s tým, že ECB prevezme zodpovednosť za bankový dohľad v eurozóne. Z kapacitných dôvodov
sa tak v novembri 2013 ECB rozhodla pokračovať
v prenájme budovy Eurotower pre pracovníkov
bankového dohľadu. Zamestnanci podporných
oddelení sú umiestnení v obidvoch budovách.

Tri hlavné prvky

Výber lokality
Hľadanie vhodnej lokality pre budúce sídlo ECB
vo Frankfurte sa začalo v roku 1998, keď ECB začala pôsobiť v prenajatých priestoroch budovy Eurotower na Kaiserstrasse. Po posúdení 35
možných objektov v rôznych častiach mesta sa
ECB nakoniec rozhodla pre areál tržnice Grossmarkthalle a zakomponovanie jej pôvodnej budovy do celkovej koncepcie svojho nového sídla.
Autorom návrhu nového sídla je viedenská architektonická kancelária COOP HIMMELB(L)AU, ktorá
v roku 2004 vyhrala medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž.
Podľa realizačnej štúdie bol tento objekt najhospodárnejšou alternatívou, mal dobré napojenie na
infraštruktúru, spĺňal priestorové požiadavky a bol
optimálny i z hľadiska dodržania bezpečnostných
požiadaviek centrálnej banky. Okrem toho disponoval i dostatočným priestorom na ďalšiu dostavbu a rozširovanie.
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Súbor budov nového sídla ECB pozostáva z troch
hlavných prvkov: Grossmarkthalle s novým interiérom, výškovej administratívnej budovy, ktorú
tvoria dve veže spojené átriom, a zo vstupnej

budovy, ktorá vizuálne prepája Grossmarkthalle
s výškovou budovou a slúži ako hlavný vchod do
ECB z ulice Sonnemannstrasse.
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Súťažné zadanie, konečné rozhodnutie výberovej
komisie i nasledujúca fáza plánovania boli zamerané na funkčnosť a udržateľnosť nového sídla,
pričom tieto hlavné aspekty hrajú zásadnú úlohu
i naďalej pri jeho využívaní. Vďaka konštrukčnému a priestorovému usporiadaniu nového sídla
vzniklo pracovné prostredie, ktoré spĺňa rôzne funkčné požiadavky a umožňuje otvorenú

komunikáciu. Tým podnecuje spoluprácu a interakciu na všetkých úrovniach. Potrebná miera
flexibility riešenia zároveň umožňuje jednoduché
úpravy v prípade požadovaných zmien.
Viac informácií o novom sídle ECB je na internetovej stránke ECB www.ecb.europa.eu/ecb/premises/intro/html/index.sk.html
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Funkčnosť a flexibilita

