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FASÁDA BUDOVY TWO ST PETER’S SQUARE
V MANCHESTERU ❚ TWO ST PETER’S SQUARE’S
FACADE, MANCHESTER
Fasáda nové budovy Two St Peter’s Square
z leštěného betonu je nadčasově elegantní
a skvěle zapadá mezi okolní památkově chráněné objekty. Komplikovaný návrh a inovativní metody montáže jsou ukázkou technické
relevance betonu pro zhotovování uměleckých
prvků, což dokumentuje jeho použití pro složité
ornamentální obří a zároveň jemné panely a elegantní sloupy.
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Two St Peter’s Square’s

facade of polished reconstituted stone achieves
a timeless elegance appropriate to the building’s
historic and civic location among listed buildings.
Design complexity and innovative installation
methods demonstrate technical excellence and
expand concrete’s artistic relevance, achieving
intricate tracery panels, delicate mega panels
and elegant columns at scale.
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Výjimečná 12patrová kancelářská budova
Two St Peter’s Square v srdci revitalizo
vané čtvrti Manchesteru propojuje kvalitní
městskou architekturu s potřebami moder
ních kanceláří. Svým designovým řešením
zvoleným citlivě s ohledem na kontext
okolních budov nabízí 23 320 m2 kance
lářských ploch vysoké kvality a dodržu
je zásady udržitelného navrhování, čímž
získala hodnocení „výborné” dle systému
BREEAM a hodnocení „A“ dle systému
EPC. Přestože budova byla navržena
a prosazena během období ekonomické
recese, jako jediné přijatelné řešení bylo
postavit ji v nejvyšší možné kvalitě.
Budova se nachází na rohu náměs
tí a její přítomnost je nepřehlédnutelná.

Architektonický výraz a materiálové ře
šení byly definovány po pečlivém zo
hlednění velikosti náměstí a polohy
budovy v něm, vazby na nedaleký pa
mátkový komplex radnice, další památ
kové budovy a budovu One St Peter‘s
Square, se kterou vymezuje východní
hranici náměstí.
Kancelářské prostory jsou navrže
ny tak, aby byla maximálně využita
podlahová plocha: jsou otevřené a fle
xibilní a v co největší možné míře vi
zuálně propojené s přilehlým náměstím
a okolními historickými objekty. K to
mu přispívá půdorys budovy ve tva
ru písmene C, který zvyšuje množství
výhledů.
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