
Zžitý s prostredím, ovládaný dvoma výhľadmi, vyrástol 
v okrajovej časti Bratislavy dom, ktorý architekt Tomáš Šebo 
navrhol pre seba a svoju rodinu.

text LUCIA KUŠNÍRoVÁ
FOtO tomÁŠ mANINA

dom dvoch tvárí asyMetrický 
tvar doMu vyplynul 
z pozemku, požiadaviek 

na prekrytie terás 
a zo zabezpečenia 

dostatočného výhľadu. 
Nepotreboval preto 

výrazné materiály, 
jednoduchá biela 

omietka necháva plne 
vyniknúť jeho tvar. 
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Štyri hlavy dokopy
Rozvážnosť a pevná ruka architekta Tomáša Šeba sa už spolupo-
dieľali na množstve projektov z portfólia ateliéru Architekti Šebo 
Lichý. Profesia architekta je však špecifická tým, že minimálne raz 
za život príde chvíľa, keď sa jeho práca preleje do súkromia. To, čo 
každodenne oddeľuje od voľného času s najbližšími, sa stane jeho 
súčasťou v podobe novej úlohy – postaviť dom pre seba a svoju ro-
dinu. „Musím povedať, že napriek tomu, že som si dom navrhoval 
sám pre seba a mojich najbližších, ktorí mi bezhranične dôverujú, 
nemal som úplne voľnú ruku, ako by sa mohlo na prvý pohľad 
zdať. Som zvyknutý brať klienta ako partnera, načúvať mu, je pre 
mňa dôležitým zdrojom spätnej väzby. Inak to nebolo ani teraz 
nebolo ani teraz,“ hovorí architekt. Zachovať si chladnú hlavu 
určite nebolo vždy jednoduché, no klient, teda štvorčlenná rodina 
vrátane jeho samého, bude v dome bývať a má právo vyjadriť sa 
k návrhu. Existuje však lepšia inšpirácia pri plánovaní vlastného 
bývania? Predtým, ako sa rodinka rozhodla presťahovať, bývala 
v štandardnom byte. „Všetko sa začalo spontánnymi rozhovormi 
o tom, čo každý z nás od 
bývania v dome očakáva 
a aké momenty života 
v byte by sme chceli 
zachovať. Zosumarizo-
vali sme si, čo sú hlavné 
pridané hodnoty býva-
nia v dome oproti bytu,“ 
spomína architekt. A že 
dostal pestrú paletu po-
žiadaviek a očakávaní, o to 
sa postarali jeho najbližší 
– každý iný, každý výraz-
ný. Manželka mikrobio-
logička, syn matematik, 
dcéra nádejná architektka. 
„Každý mal iné priority, 
iné predstavy, niektoré 
konkrétnejšie, iné menej, 
ale našťastie sme sa v pod-
statných veciach stretli 
a vždy sme sa rozumne 
a demokraticky dohodli,“ 
dodáva s úsmevom.  

Miesto a racio
Funkcie a spôsob života 
sú jeden balíček hodnôt, 
ktorý mala architektúra domu rešpektovať, tým druhým bolo 
miesto, ktoré si rodinka na bývanie vybrala. Pozemok v pomerne 
husto obývanej oblasti, vo svahovitom teréne a s dlhými úzky-
mi proporciami bol mantinelom, ktorý vyformoval tvar domu. 
„Nepokladal som za podstatné prehodnocovať architektúru nášho 
domu v nejakom estetickom zmysle. Je to náš vlastný priestor na 
život, pripadalo mi dokonca nemiestne podriaďovať ho konkrét-
nemu štýlu. Architektúra domu je teda akýmsi obalom našich 
priestorových predstáv,“ hovorí architekt. Spoločne sa vybrali na 
miesto, samovoľne sa začali rozhliadať okolo a budúca obývačka 
zrazu mala miesto v pôdoryse. Nevedeli sa však rozhodnúť, na 
ktorú stranu orientovať hlavný výhľad. Na jednej strane sa ozývala 
zelená záhrada, tichý priestor evokujúci pohodu, na strane druhej 

výhľad ponad strechy hlavného mesta. Treba uznať, že vybrať si 
z týchto dvoch možností by chcelo naozaj veľa dumania. Rozum 
a nápad vyriešili oboje. Architekt umiestnil dom ďalej za hranicou 
pozemku, takže z dlhej záhrady oddelil približne štvorcovú plochu 
v prednej časti. Dom tak získal dve záhrady, dva výhľady, dve 
hlavné fasády a predovšetkým naplno využil miesto, ktoré sa mu 
ponúklo.

Ako rástli steny
„Keďže je pozemok pomerne úzky, v zastavanej časti mesta 
a miesto na ňom už mal dom určené, zvyšok hmoty je v podstate 
vyformovaný ako stelesnenie stavebného zákona a iných pred-
pisov. Keď som si premietol dostatočné odstupy od susedov, od 
ulice (čo sme dodržali už pri vytvorení druhej záhrady), možnosti 
oslnenia a presvetlenia, ako aj výškovú členitosť pozemku a orien-
táciu na svetové strany, nadobudol som dojem, že nič iné na tomto 
mieste v podstate stáť nemohlo,“ konštatuje architekt. Praktická 
stránka veci je veľakrát tým najužitočnejším radcom, keď rodina 

vie, čo chce, a zvyšok nechá 
na objektívne oko architek-
ta. Poslednou podmienkou, 
ktorá sa na forme domu 
odrazila, boli prekrytia terás. 
„Veľmi radi sedíme v záhra-
de, aj keď prší. Využiť teda 
možnosť pohrať sa s tvarom 
domu a prikryť vonkajšie se-
denie priamo v jeho tele, mi 
pripadalo nevyhnutné,“ kon-
štatuje architekt. Na oboch 
stranách tak vznikli presahy 
druhého podlažia, ktoré sa 
postarali nielen o ochranu 
pred dažďom a vetrom, ale 
pomohli domu aj vyhnúť sa 
klimatizácii, ktorú rodin-
ka silou-mocou nechcela. 
„Presahy sú veľmi praktický 
prvok pri tienení zasklených 
plôch. Nízke zimné slnko 
sa do interiéru dostane, no 
v lete sú veľké zasklené plo-
chy v bezpečí pred priamym 

vysokým intenzívnym slnkom,“ 
vysvetľuje architekt.

Interiér samorast
Každá stavba by mala mať priestor na rozvíjanie sa. To, že v prie-
behu tohto procesu nastanú zmeny, môže byť pozitívnym javom. 
Inak to nie je ani pri interiéroch, nie každý vzniká nárazovo. „Sna-
žili sme sa vnútro nášho domu poňať nadčasovo. Najlepšiu cestu 
k tomuto cieľu vidím v pozvoľnom a postupnom zariaďovaní. 
Prežívať tento proces spolu s ním, nechať sa viesť pocitmi. Vtedy 
sa človek vyhne tomu, aby skĺzol do silenej pózy,“ vysvetľuje archi-
tekt. Vedeli, kam sa chcú pri sledovaní filmov pozerať, že centrom 
priestoru bude kozub. Ostatné sa vyvinulo samo. Materiály vybrali 
jemné a nadčasové, nevytvárali si bariéry a prekážky. Ozdobnosť 
v tomto dome priestor nedostala, o to jednoduchšie a prirodzenej-
šie sa v ňom tejto rodine býva a naďalej si ho postupne buduje.

od ulice delí dom okrem vytvorenej malej záhrady aj výškový rozdiel, 
ktorý zabezpečuje dokonalé súkromie obyvateľov.
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do Záhrady 
orientovaná fasáda 
a terasa je tichšia ako 
predná, časom budú 
výhľadu dominovať 
ovocné stromy. 

„V čase, keď vznikali prvé skice domu, 
sme boli ešte mladou rodinou. Kým sme 
sa však prelúskali celým procesom až 
k realizácii, prešlo neuveriteľných šesť 
rokov. S jeho konceptom sa ešte stále 
stotožňujeme a overili sme si tak jeho 
nadčasovosť v praxi sami na sebe.“ 

Architekt Tomáš Šebo

Priečny rez PriečNy reZ odhaľuje spôsob, akým architekt vyriešil 
rôzne úrovne ulice a záhrady. Vertikálne rozčlenenie 

miestností je logickým sledom podružných, obytných 
a oddychovo-pracovných zón.
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kuchyňa je ukrytá „za 
rohom“. Architekt tak skryl 
neporiadok pred očami 
návštev a podporil veľkorysosť 
priestrannej obývačky.

ZaveseNý koZub sa stal 
centrom denného priestoru. 
Je však dostatočne subtílny 

na to, aby nebol vizuálnou ani 
prevádzkovou bariérou.

stroPy z pohľadového 
betónu dodávajú priestoru 

technický ráz. Pozdĺžna 
orientácia debnenia vytvorila 

vzor, ktorý vedie pohľad 
„diváka“ k zaskleným stenám.
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ZaskleNé steNy na 
oboch stranách dennej 

časti vytvárajú pocit 
maximálnej prepojenosti 

interiéru s exteriérom, 
pretože cez dom vidno 
skrz-naskrz. Keďže však 
obe záhrady poskytujú 

dostatok súkromia, je táto 
otvorenosť len veľkým 

bonusom. ing. arch. tomáš šebo 
Architekti Šebo Lichý s. r. o.
Adresa: Mickiewiczova 9, 
811 07 Bratislava
Tel.: 02/32 101 721
E-mail: info@sebolichy.sk
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„Myslím si, že hranice medzi architektúrou 
a interiérom by nemali byť vnímané. V našom 
dome sú tieto dve časti veľmi prepojené. 
Interiér vznikal dotváraním architektúry, a teda 
domu – vstavané skrine, zábradlia, schodiská, 
posuvné steny... Všetko ostatné vnášame do 
priestoru postupne a pomaly sa zapĺňa nami 
samými. Tak podľa mňa vzniká domov.“ 

 Architekt Tomáš Šebo

SMARTwall balík 
minerálneho zateplenia 
na rodinné domy. 
Teraz  zvýhodnená ponuka.

 kvalitné, výrobcom testované 
riešenie 

 spoločne odskúšané kompo-
nenty sú nastavené tak, aby 
podporovali výhody minerálnej 
fasádnej dosky

 vylepšená fasádna minerálna 
doska SMARTwall N C1 
s najlepšími tepelnoizolačnými 
vlastnosťami na trhu*

*v kategórii minerálnej vlny

Pri kúpe SMARTwall balíka 
získate lepidlo na zateplenie 
ZADARMO.

Zistite si potrebnú hrúbku 
izolácie na váš dom spolu 
s cenovou ponukou a do 
konca mája 2015 zateplite so 
SMARTwall balíkom výhodne.

Návrh zateplenia pre váš dom 
ONLINE. 

www.fasadnadoska.sk

www.knaufinsulation.sk
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PriestraNNá kúPeľňa 
nebola v koncepte 

jednoduchosti výnimkou. 
Relax vo vani pod oknom 

v čistom priestore, bez 
prehnaného množstva 

úložných priestorov 
a zbytočností, je o to 

silnejším zážitkom. 

Pracovňa s výhľadoM vypĺňa 
priestor poslednej podesty. Nie je 

priechodná, má dostatok denného svetla 
a inšpiratívny výhľad. Dokonalé miesto pre 

tvorivého študenta alebo pracanta.

dve detské iZby majú výhľad na 
mesto, spálňa rodičov je orientovaná 

do záhrady, teda na východ.
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odsPodku až Navrch. 
Schodisko je funkčným 

architektonickým prvkom. 
Prejsť sa ním znamená zažiť 

kompletnú prehliadku 
celého domu a odhaliť jeho 

netradičné výškové členenie.
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002

005

sauna

004
007

008

010

Legenda:

001   Predsieň                          10.12 m             
002   Chodba                             9.89 m
003   Izba      15.54 m
004   Kúpelňa       4.88 m
005   Technická miestnosť         6.20 m
007   Sklad       9.08 m 
008   Parkovanie    46.55 m
010   Sklad          3.57 m    
 

Pôdorys 1.pp
2

2

2

2

2

2

2

2

102

101

105

terasa

Legenda:

101   obývacia izba+jedáleň     41.09 m             
102   kuchyňa                            10.06 m
105   schodisko     12.59 m        
 

Pôdorys 1.np
2

2

2

202

201

204

205

207

206

Pôdorys 2.np
Legenda:

201   Chodba                   14.59 m
202   Kúpelňa                 10.22 m
204   Izba                  15.89 m
205   Šatník                    5.49 m
206   Izba                  14.71 m
207   Izba                  21.09 m 
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2

2

2

Dom v KocKe

rodinný dom v bratislave
autor projektu: Tomáš Šebo (Architekti 
Šebo Lichý)
Miesto: Bratislava
realizácia: 2013 
úžitková plocha: 225 m2

Pozemok: 485 m2

konštrukčný systém: Porotherm, 
železobetónové stropy a steny
strešná krytina: Fatrafol, zelené strechy 
a terasy, šikmá strecha a atiky Rheinzink
Zateplenie: systém Terranova, izolácia 
Nobasil plus
vykurovanie: plynový kotol Geminox, 
podlahové vykurovanie v obývačke, 
chodbách a kúpeľniach, klasické 
vykurovacie telesá v spálňach
Podlahy: dubové veľkoplošné parkety, 
v kúpeľni liaty epoxid
Základy: železobetónová doska
výplne otvorov: hliníkové rámy Hueck, 
výplne izolačné trojsklo, tienenie externými 
žalúziami Nordia
špeciálne systémy: inteligentná 
elektroinštalácia Niko home control

Pôdorys 1. PP
1 Predsieň, 2 Chodba, 3 Izba, 4 Kúpeľňa, 5 Technická 
miestnosť, 6 Sklad, 7 Parkovanie, 8 Sklad 

Pôdorys 1. NP
1 Obývacia izba + jedáleň, 2 Kuchyňa,  
3 Schodisko 

Pôdorys 2. NP
1 Chodba, 2 Kúpeľňa, 3 Izba, 4 Šatník,  
5 Izba, 6 Izba 
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