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V objatí stromov
Majitelia tohto domu nie sú prví ani poslední, koho očarila 
brnianska vila Tugendhat. Od inšpirácie k realizácii vlastného 
skulpturálneho domu sa prepracovali vďaka odvážnemu návrhu 
dvojice architektov z ateliéru Šebo Lichý.

Pozemok vo 
svahovitom teréne 
ešte viac podporil 
efekt vysunutého 
vstupného podlažia.
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Keď dostane architekt také zložité zadanie, ako to 
bolo v tomto prípade, k slovu sa dostanú všetky 
nástroje, ktorými disponuje, aby vytvoril jednotné 
a funkčné dielo – v tomto prípade dom. Prvot-
ná bola inšpirácia. Funkcionalistická brnianska 
pamiatka vily Tugendhat od architekta Miesa van 
der Rohe je komplexným dielom, ktoré nemožno 
čítať len z vizuálnej stránky. Architekti však tento 
priestorový koncept umne dokázali aplikovať aj 
na zložitom pozemku v okrajovej časti Bratislavy. 
Práve ten vo veľkej miere ovplyvnil dispozičné 
členenie domu do viacerých podlaží. Tým sa 
dostávame k tretiemu bodu, ktorý mal najväč-
ší podiel na výraznej architektonickej forme. 
Majitelia spoločne s architektmi sa totiž rozhodli 
rešpektovať mohutné stromy, ktoré na pozemku 
rástli. Prienikom týchto požiadaviek sa podarilo 
navrhnúť dom pozostávajúci z dvoch častí. Zadná 
časť domu sa vnára do stúpajúceho svahu a je tvo-
rená tromi úrovňami. Predná časť domu levituje 
na dynamických podperách, pričom poskytuje 
panoramatické výhľady do ďalekého okolia. Spojo-
vacím článkom týchto dvoch hmôt je hlavný vstup 
so skleneným zádverím. 

Hľadanie formy

majestátne gaštany 
okresali hmotu domu, no 
na druhej strany vytvorili 
z pohľadu interiéru akúsi 

prírodnú kulisu.

zasklené Plochy 
dennej časti sa otvárajú 
výhľadom ponad záhradu, 
takže majiteľom neuberajú 
z pocitu súkromia.
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V interiéroVom 
členení, rovnako ako 
zo strany exteriéru, vládne 
poriadok. Ústredným 
deliacim prvkom dennej 
časti sa stal kozub, ktorý 
oddeľuje kuchyňu s jedálňou 
od obývacej izby.

Dom medzi stromami
architekti: Mgr. arch. Igor Lichý,  
Ing. arch Tomáš Šebo
spolupráca: Ing. arch. Katarína 
Uhnáková, Ing. arch. Štefan Onofrej, 
Ing. arch. Martina Matušová
Dokončenie stavby: 2014
Plocha pozemku: 1 891 m2

zastavaná plocha: 202 m2

obostavaný priestor: 1 190 m3

Dom V kocke
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Aby toho nebolo málo, jednou z hlavných požiada-
viek, ktorú investori postavili architektom do cesty 
postavili, bola aj bezbariérovosť hlavného podla-
žia. Práve v ňom sa ocitneme po prekročení prahu 
zádveria, prístupného z dvoch strán. Toto podlažie 
je venované rodičovskej spálni s hygienou, pracovni 
a predovšetkým dennej časti vysunutej na podpe-
rách. Samotná denná časť je rozdelená na kuchynskú 
a obývačkovú. Ich vizuálnu hranicu tvorí kozub. 
Práve v tejto časti najhmatateľnejšie vidieť dôvod za-
lomenia hmoty. Sú ňou majestátne gaštany, dokres-
ľujúce scenériu výhľadu. Význam vysunutej časti však 
necítiť len na tomto podlaží. Vďaka nemu je dom 
obohatený o dve priestranné terasy, jednu strešnú 
a druhú krytú na teréne. Aj z toho vyplýva, ako vý-
razne sa snažili architekti prepojiť dom s prostredím. 
Ak nie vo forme výhľadu pomocou veľkých plôch 
zasklenia, tak v podobe rôzne orientovaných terás.
Dispozíciu architekti rozčlenili do viacerých úrovní 
vzhľadom na potreby dvoch generácií rodiny. Naj-
spodnejšie podlažie tvoria garáž, technické zázemie 
s práčovňou a domácou posilňovňou, vrchné pod-
lažie je venované detským izbám so samostatnými 
kúpeľňami. 

Prísna logika

PôDorys Prízemia

PôDorys suterénu

DisPozícia 
Domu je vertikálne 

rozčlenená, takže 
rodičia aj deti 
majú vlastný 

oddelený priestor. 
Prienikom všetkých 

je obývačka 
s kuchyňou na 

strednom podlaží. 

z PohľaDu ulice sa snaží 
dom nepútať pozornosť, čo 

sa mu vďaka neutrálnym 
materiálom a veľkému 

množstvu zelene aj podarilo.

architekti šebo lichý
Mickiewiczova 9, Bratislava 81107, Slovakia
Info@sebolichy.sk, 
02 / 32101721
www.sebolichy.sk
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VstuP Do Domu zo 
strany záhrady pôsobí 
vďaka podperám 
a hmote vystúpeného 
podlažia veľmi 
dynamicky.

Množstvo zložitých požiadaviek 
vytvára spleť mantinelov, 
na základe ktorých je navrhovanie 
stavby komplikovanejšie, no výsledok 
je o to zaujímavejší. Architekti si za 
dom medzi stromami vyslúžili nomináciu 
na cenu Dušana Jurkoviča za rok 2014. 
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www.cemmac.sk
ČLEN

SKUPINY
ASAMER

FINECEM
odolný proti síranom

OPTIMCEM
univerzálny na bežné betonáže

CLASSICCEM
s výbornou spracovateľnosťou

SUPRACEM
pre najväčšie zaťaženie

CEMENTY pre každý váš projekt

193x84_4cementy.indd   1 19.4.2016   14:02

terasa na 
najvyššom podlaží 

poskytuje vďaka 
orientácii smerom 

do záhrady výhľady 
konkurujúce tým 

z obývacej izby. 

scenéria 
zelene sa vďaka 
veľkej ploche 
zasklenia v podstate 
stala súčasťou 
interiéru. Okná na 
dvoch presklených 
stenách sú kvôli 
vetraniu otváravé.
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Nové odtoky Geberit sú 
pre používateľov mimo-

riadne príjemnou novinkou. 
Ak ste niekedy čistili bežný 
sprchový žľab, potom asi vie-
te, koľko špiny sa tu dokáže 
usadiť. Inovatívne sprchové 
žľaby Geberit CleanLine rie-
šia tento hygienický problém 
spôsobom, ktorý presvedčí. 
Nečistoty sa nezachytávajú 
po celej jeho dĺžke ako je 
bežné vo väčšine sprchových 
žľabov a nemá ani žiadne 

skryté plochy a rohy, ktoré 
sa ťažko čistia. Nečistoty sa 
sústreďujú v strednej časti, 
kde sa nachádza šikovný kryt 
s hrebeňovou vložkou, ktorý 
sa ľahko vyberie. Hrebeňová 
vložka sa jednoducho vyčistí 
a vráti späť. To vám zaručí, 
že vaša sprcha bude vždy 
hygienicky čistá.
Sprchové žľaby CleanLine 
možno umiestniť k stene 
alebo do stredu sprchového 
kúta. Existujú v dĺžkach 

0,9 alebo 1,3 metra a počas 
montáže ich možno skrátiť 
na požadovaný rozmer, aby 
presne vyhovovali potrebám 
vašej kúpeľne. V ponuke 

sú v niekoľkých dizajnoch 
z ušľachtilej ocele a tiež pre 
rôzne hrúbky dlažby.
Sprchové žľaby Geberit 
CleanLine predstavujú 
priekopnícke riešenia od 
hydraulickej konštrukcie 
plochej zápachovej uzávierky 
cez montážnu a tesniacu 
technológiu až po kon-
štrukciu samotného žľabu 
a hrebeňovej vložky.
Geberit venoval tiež veľa 
pozornosti tomu, aby bola 
montáž čo najjednoduchšia 
a najspoľahlivejšia. Najdôle-

žitejší bod montáže – vytvo-
renie trvanlivého utesnenia 
– sa teraz vyrieši ľahšie 
než kedykoľvek predtým. 
Izolačná fólia sa už vo výrobe 
vodotesne napája na odtok 
žľabu. Túto fóliu potom 
obkladač jednoducho napojí 
na hydroizoláciu sprchového 
kúta. Takto máte istotu, že 
sprchový žľab vám bude bez 
problémov slúžiť dlhé roky.
 
www.geberit.sk/cleanline

Odvodnenie spŕch  
premyslené od A do Z
Bezbariérové sprchy plynule nadväzujúce na okolitý 
priestor kúpeľne sú dnes veľmi žiadané. A nie div – 
vyzerajú elegantne a ľahko sa udržujú čisté. Geberit 
sa rozhodol zvýšiť latku ich technického vyhotovenia 
a uviedol na trh nové sprchové žľaby CleanLine. 

Hrebeňová vložka 
sa jednoducho 
vyberie a vyčistí.
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           len za

1,59 €                    v predajniach                         tlače

www.casopisuss.sk

Praktický
záhradný
poradca
na celý rok

Časopis plný podrobných
pracovných postupov!
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Vápennopieskové 
materiály sa svojimi 

vynikajúcimi fyzikálno-
-mechanickými vlastnos-
ťami čoraz viac presadzujú 
pri výstavbe rodinných, 
bytových a občianskych 
stavieb.
Vápennopieskový muro-
vací systém SENDWIX od 
firmy KM Beta predstavuje 
moderný materiál určený 
pre nízkoenergetické 
a pasívne domy. Vysoká 
pevnosť materiálu umož-
ňuje realizovať štíhle nosné 
konštrukcie a tým šetriť 
zastavanú plochu alebo 

zväčšiť úžitkovú plochu pri 
splnení tepelno-technic-
kých požiadaviek pre daný 
typ stavby. Najbežnejšia 
hrúbka nosných stien pre 
rodinné domy do štyroch 
podlaží je 175  mm.

Novinkou firmy KM Beta 
pre rok 2016 je ucelený 
systém murovacích prvkov 
pre nosné konštrukcie 
v hrúbke 200 mm, ktorý 
umožňuje výstavbu byto-
vých a občianskych stavieb 
až do päť podlaží. 

www.sendwix.sk

NoviNkou v sortimeNte muriva 

je Nový seNDWiX 200

Výhody systému  hrúbky 200 mm
•  Presnosť murovania a rýchlosť 

výstavby – milimetrová presnosť, 
úspora na omietkach, murovanie na 
tenkovrstvovú murovaciu maltu.

•  Voliteľnosť tepelno-technických 
parametrov – schopnosť akumulovať 
teplo vďaka veľkej špecifickej tepelnej 
kapacite a objemovej hmotnosti, 
jednoduchá voľba tepelno-
technických vlastností len výberom 
hrúbky zateplenia. 

•  Zvuková izolácia – zvuková 
nepriezvučnosť vápennopieskového 
muriva rastie úmerne s objemovou 
hmotnosťou, splňuje požiadavky 
normy pre zvukovú izoláciu stien

•  Rýchla realizácia inštalácií – 
v tehlách SENDWIX 14DF-LD a 7DF-LD 
sú urobené priebežné otvory pre 
vedenie elektroinštalácií – zníži sa tak 
prácnosť sekania elektroinštalačných 
drážok.

Chcete ...

R = 8,3 m2·K/W

U = 0,12 W/(m2·K)

... nízkoenergetický, pasívny ...?
Ako základ je SENDWIX®

100 %

prírodný

m a t e r i á l

tepelná akumulácia • pevnosť • vysoká nepriezvučnosť

www.sendwix.sk

parametre systému

km-beta-inzercia-190x118-sendwix-akcia-2016-jar.indd   1 16.3.2016   18:15:19

KMB SENDWIX – Moderné murivo  
pre nízkoenergetické a pasívne domy
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