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Dávka neformálnosti: centrálny priestor sa vóaka 
kombinácii nábytkových kusov správa veümi ležérne. 

Zasklené steny na oboch koncoch dispozície stierajú hranice 
medzi vonkajškom a vnútrom.
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S êitateüným 
obsahom

Známe porekadlo o obuvníkových deČoch v tomto prípade 
neplatí. Architekt Tomáš Šebo «ušil» pre svoju rodinu parádnu 

obuv. Je prekvapivo pohodlná, nikde netlaêí. Ideálna 
na každodenné nosenie.

 Text: Denisa Slanêová; Foto: Tomáš Manina
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Nielen na efekt: vizuálny akcent centrálneho 
priestoru – závesný kozub plní zároveĀ funkciu 

doplnkového tepelného zdroja.

TOMÁŠ ŠEBO, ARCHITEKT: 
«Na vlastnom návrhu sa mi páêila sloboda. 

Uvedomil som si, že úplne staêí, keó sa dom páêi nám.»
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V znamení asymetrie: hmota domu tak trochu rebeluje 
proti tradiêným architektonickým konvenciám. 

Úlohou atypických okien je sprostredkovaČ miestnostiam êo 
najviac vizuálnych vnemov z okolia.

byvanie koliba.indd   75byvanie koliba.indd   75 5. 10. 2015   16:30:485. 10. 2015   16:30:48



76 Atrium 5/2015 atriummagazin.sk Ĥ Bývanie

TOMÁŠ ŠEBO, ARCHITEKT: «Ak by som si ako 
klient vyberal architekta na koncept domu, 

urêite by som si vybral takého, ktorý 
už navrhoval dom pre seba.»

Spolu aj separé: kuchyĀa sa pred denným priestorom 
decentne skrýva v zalomenom rohu. Priestor je naplno 

využitý na dvoch prieêkach, prípravné a umývacie centrum 
si doprialo intenzívny kontakt so záhradou.
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eó odboêíte z hlavnej cesty do 
spleti jednosmerných ulíc, akoby 
ste sa posadili na horskú dráhu. 
Chvíüu sa budete štveraČ uliêkou 
do kopca, aby vás to za horizon-

tom zasa pekne žuchlo dolu. Južné úboêie nad Brati-
slavou má svoj neodškriepiteüný šarm, ale aj isté špe-
cifiká. Rovinaté pozemky tu v ponuke veümi nedržia.
Pred pár rokmi si v tejto vychytenej štvrti vyhliadol 
architekt Šebo spolu s kolegom neveüký pozemok. 
Ako inak, svahovitý. No bol prístupný z oboch kon-
cov, êo nahrávalo ich zámeru rozpoliČ si ho na bývanie. 
A tak sa z kolegov po êase stali aj susedia. Na brán-
ke na dolnom konci dnes nájdete menovku Šebovcov.

V kaskádach

Keó sa architekt Tomáš Šebo pustil do konceptu 
vlastného domu, mal už za sebou zopár desiatok vy-
darených klientskych návrhov. To bol süubný predpo-
klad na úspešný vlastný projekt. I keó, na druhej stra-
ne, to podüa neho «bol aj veüký záväzok». Mal však 
dobrú spätnú väzbu od rodinných oponentov. Pri-
êom, ako sám tvrdí, najlepším konzultantom mu 
bola v tom êase dospievajúca dcéra.
Keóže parcela nie je extrémne široká, musela sa pri-
spôsobiČ hmota domu aj samotná dispozícia. Tomu-
to riešeniu však ideálne nahrával êlenitý terén. Celé 

spodné podlažie sa do neho s chuČou zahryzlo ako do 
šČavnatého jablka. Táto úroveĀ kopíruje ulicu, preto 
sa tu riešili v prvom rade komunikaêné zóny. Okrem 
dvojgaráže je tu situovaný aj hlavný vstup do domu. 
Polozapustené podlažie obsahuje ešte vstupnú halu, 
technické zázemie, úložné priestory a hosČovskú izbu 
s príslušenstvom. Trojmetrový výškový rozdiel medzi 
ulicou a obytným prízemím nie je z uliêného pohüa-
du nijak nápadne exponovaný. Od bránky je viditeü-
ná iba spodná tretina domu. O úroveĀ vyššie dom od 
ulice «odskoêil». Terén nad garážou sa dorovnal vyko-
panou zeminou, êím vznikol prirodzený priestor pre 
okrasnú záhradu.

Splývaný celok

Zo vstupnej haly spodného podlažia sa presúvame 
o úroveĀ vyššie, do dennej êasti. Celé poschodie sa 
správa veümi otvorene, je takmer bez vizuálnych ba-
riér. Pôsobivé vnemy umocĀujú z dvoch strán celo-
plošné priehüady do záhrad, êím interiér s exteriérom 
nenútene splývajú do jednotného celku. Nech sa tu 
usadíte kamkoüvek, stále máte pocit, akoby záhrada 
prechádzala obývaêkou. Harmonicky pôsobia aj hori-
zontálne roviny priestoru. Kým vizuálne «teplo» sála 
z dubovej podlahy, strop si dovolil trochu industriál-
nej extravagancie v podobe obnaženého betónu. Ten 
pôvodne vôbec nebol v pláne, no jeho surová podo-

ba spravila na investorov dojem. Veêernú atmosféru 
dotvára svetelná scéna. Je však iba natoüko sofistiko-
vaná, aby si s Āou užívatelia dobre rozumeli. Priestor 
obývaêky a jedálne je zajedno na celú dúžku dispozí-
cie, iba kuchynský kút sa decentne separoval v zalo-
menom rohu.

Veümi prívetivo pôsobí aj zvolený mobiliár. Nenájdete 
tu expozíciu luxusných znaêiek. Až na jednu výnim-
ku – sedaciu zostavu. Ako tvrdia domáci, pri jej výbe-
re zavážila najmä üahkosČ jednotlivých dielov, ktoré sa 
dajú bez väêších problémov presúvaČ podüa potreby. 
V tejto domácnosti nemajú problém kombinovaČ so 
sériovo vyrobenými kusmi alebo so staršími solitérmi, 
ku ktorým ich viaže citová väzba. Prvoradý bol pocit 
domova. Vyumelkovaná «katalógovosČ» sa tu neko-
ná, interiér rozpráva veümi spontánnou reêou. «Mám 
rád, keó interiér vzniká postupne a je presiaknutý prí-
tomnosČou svojich užívateüov, vtedy je to úprimnejšie 
a má to šČavu,» prezrádza architekt svoj recept na za-
riaóovanie.

Ohüaduplný

Posuvným oknom z jedálne vychádzame na vzduch. 
Juhozápadne orientovanú obytnú terasu chráni pred 
poveternostnými vrtochmi previs vyššieho podlažia. 
Terasa bezbariérovo pokraêuje do okrasnej záhrady. 

K

Kontaktná a êistá: ani kúpeüĀa na poschodí nie je 
ochudobnená o pekné výhüady. Dominancia bielej a utilitárne 

zariadenie podporuje êistotu prostredia. Na podlahu 
sa použil liaty epoxid.

V zrkadle: medzischodiskový priestor má multifunkêné 
využitie. Zo všetkých strán je v Āom zakomponované 

množstvo odkladacích prvkov, vrátane «zhodu» bielizne.
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V ústraní: väêšia obytná terasa je severovýchodná. Smeruje 
do vnútornej záhrady a intenzívne sa využíva najmä v lete. 
Na zimu sa nábytok nemusí odkladaČ, architekt to vyriešil 

dreveným posuvným paravánom na pravej strane.

TOMÁŠ ŠEBO, ARCHITEKT: «Z výhüadov do záhrady 
žijeme celý rok. Tie dve sklenené steny sú tým, 

kvôli êomu si êlovek robí dom.»
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Jedným smerom sa k vám prihovára známa brati-
slavská štvrČ, opaêným sa môžete kochaČ tvaroslovím 
domu. Elegantné a nenápadné sivé prieêelie osviežu-
je hra asymetrie. Okná sa nevyrábali podüa «jednakej» 
šablóny, každé má osobité mierky. Ani dom sa nedr-
ží striktnej pravidelnosti, približne v strede je vertikál-
ne «zlomený». Efekt alebo iný zámer? «Chcel som, 
aby sa jednotlivé miestnosti otáêali za slnkom. A zá-
roveĀ mala byČ stavba ohüaduplná k susednej zástav-
be, aby im neprekážala vo výhüadoch,» prezrádza ar-
chitekt, a zároveĀ investor.
Dodržaný odstup od susednej parcely vytvoril miesto 
pre chodníêek vedúci okolo domu. Aj zadná strana 
má rovnako pekne udržiavaný «fliaêik» okrasnej zá-
hrady, o kúsok väêší ako vpredu. Jemnocit k pros-
trediu deklaruje niekoüko zachovaných stromov na 
pozemku. Nie síce na pôvodnom mieste, len sa pre-
sunuli o pár metrov óalej, aby pekne «rámovali» par-
celu a robili prirodzenú vizuálnu bariéru od susedné-
ho pozemku. Terasa si zo zadnej strany vyárendovala 
celú šírku obytného prízemia, dokonca aj kus navyše 
– tiahne sa až k susednému plotu. Domáci jej hovo-
ria letná terasa, pretože vóaka severovýchodnej orien-
tácii je tu najmä v horúcich dĀoch veümi príjemná klí-
ma. Princíp nepravidelnej architektúry sa reprízuje aj 
z tejto strany. Vonkoncom však nepôsobí prvopláno-
vo êi nebodaj disharmonicky, architekt totiž pri kreo-
vaní použil funkênú logiku.

Pre domácich

Cez sklenený vstup sa vraciame do obývaêky, aby sme 
sa posunuli o podlažie vyššie, do súkromných priesto-
rov domácich. Nachádzajú sa tu dve detské izby, ro-
diêovská spálĀa, hygienické aj úložné priestory. Všet-

ko, êo štvorêlenná rodina na komfortné existovanie 
potrebuje. Plus nieêo navyše. Panoramatické priehüa-
dy smerom von sú vizuálnou nadhodnotou na neza-
platenie. No ešte nie sme na konci prehliadky. Scho-
disko pokraêuje o úroveĀ vyššie do neveükej galérie, 
aktívne prepojenej s interiérom, ale aj s vonkajškom. 
Jedna obvodová prieêka je zo skla a tak ako v obyt-
nom prízemí napojená na óalšiu terasu. S ešte krajšími 
a vzdialenejšími perspektívami do okolia.

Zopár technických tém

Aj keó dom nie je bezhlavo naprataný najmoder-
nejšími a superdrahými technológiami, prevádz-
kovo sa dokáže správaČ veümi úsporne. Architekt 
sa aj pri technickom riešení držal zlatej strednej 
cesty. Veüké zasklenia sú opatrené úêelným tiene-
ním, trojkomorové hliníkové okná aj zateplenie 
obvodových múrov vnášajú do domu veüa tepel-
ného komfortu bez zbytoênej prevádzky hlavné-
ho zdroja – plynu. V centrálnom priestore veüa 
úžitku – a nielen vizuálneho – najmä v prechod-
ných obdobiach prináša závesný kozub. Komí-
novému efektu, aby teplo zbytoêne neunikalo 
do otvoreného schodiska, bránia posuvné pane-
ly, nenápadne ukryté v stavebnom puzdre za te-
levíznou prieêkou. Kým poschodia sa vykurujú 
radiátormi, obytné prízemie ponechal architekt 
opticky nerušené, teplo sála cez podlahu.
Ak v bývaní dokážete preêítaČ kus duše jeho nájomní-
kov, dá sa smelo hovoriČ o vydarenom projekte. Trans-
formácia spontánnosti, praktickosti a úprimnosČ bez 
pretvárky je v tomto dome zrozumiteüne êitateüná. 
Baví dávka jeho asertivity, štipka sebairónie a veüký 
kus nadhüadu. Ĥ

TOMÁŠ ŠEBO
ARCHITEKT  

Štúdium architektúry absolvoval v roku 1993 na Fakulte 
architektúry STU v Bratislave. V rokoch 2001 až 2005 
pracoval pre francúzsku spoloênosČ Bouygues na projektoch 
automobilky PSA Trnava, hoteloch Accor v Prahe a biznis 
centra I. P. Pavlova. Medzitým do roku 2004 pôsobil aj 
ako zakladajúci êlen združenia Barak architekti. Od roku 
2004 je partnerom architektonického štúdia Architekti Šebo 
Lichý, a zároveĀ partnerom v developerskej spoloênosti ITB 
Development. 

Architektonický ateliér Šebo Lichý má za sebou niekoüko po-
zoruhodných realizácií, za êo bol nominovaný alebo získal 
prestížne architektonické ocenenia – Cena Dušana Jurkoviêa 
(Dom medzi stromami), CE•ZA•AR (bytový dom Nový 
háj, Obchodné centrum Point Brezno). Z jeho dielne pochá-
dza väêšina realizácii partnerskej firmy ITB Development. 
Skúsenosti s priamou väzbou na developerské prostredie po-
skytuje aj iným investorom – niekoüko realizácií obchodných 
centier, bytový dom «Dornyk», bytový dom «Olive Kramá-
re». Architekti vytvorili aj viacero vydarených realizácií 
rodinných domov. sebolichy.sk

Prvé podzemné podlažie
1 Vstup
2 Hala so schodiskom
3 HosČovská izba
4 Toaleta
5 Technická miestnosČ
6 Šatník
7 Odkladacia miestnosČ
8 Garáž

Prvé nadzemné podlažie
1 Schodisko
2 KuchyĀa
3 Terasa
4 Obývacia izba s jedálĀou
5 Komora
6 Toaleta
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