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Na náv‰teve

V tichej doline 
Táto stavba sa robila obráteným spôsobom. 

Najskôr sa tvarovalo okolie so záhradou, až potom dostala slovo

kvádrová kompozícia. 

V
čase, keď sa mladý pár dovtedy bývajúci
na sídlisku rozhodoval, kde sa usadiť, oča-
kával už prvý prírastok. Chceli, aby ich bu-
dúci dom bol mimo mesta, no vzdialenos-

ťou dostupný na každodenné dochádzanie za
prácou. Do úvahy pripadali viaceré alternatívy, no
výber nakoniec padol na atraktívny pozemok v tichej

doline neďaleko jazera, len 5 kilometrov od centra
mesta. Ticho a výhľad na les ich presvedčili.

A príbeh sa môže začať

Všetko má svoj začiatok. V tomto prípade sa začalo
darovanými tehlami. Skôr ako sa začali črtať kontúry

Najskôr postavili na pozemku plot, 
potom záhradn˘ domãek. Ten sa svojím tvaroslovím 

neskôr stal vzorom pre svojho veºkého dvojpodlaÏného brata. 
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budúceho domu, chceli pozemok oplotiť. Hlavnú
úlohu tu zohrali práve spomenuté tehly. Oslovili preto
architekta pre návrh celkovej koncepcie pozemku vrá-
tane plánovaného plotu. S jeho návrhmi sa však ne-
stotožnili, a tak hľadali ďalej. Druhý pokus už vyšiel. Pre
mladého architekta Ing. arch. Františka Lehockého to
bola výzva a príležitosť projektovať dom ako celok. Pri
prvej obhliadke pozemku odporučil hmotu stavby osa-
diť do svahu s maximálnym využitím záhrady. Projektu
priala aj poloha pozemku s príjazdovou cestou zo se-

vernej strany. Prvý návrh s dobrým dispozičným rieše-
ním investora oslovil a príbeh sa tak mohol rozbehnúť.   

Opačný postup

Všetci zainteresovaní sa svorne zhodli na tom, že
aj opačne zvolený postup má niečo do seba. Keďže
múr už svoje pevné miesto mal, rozhodli sa najskôr
pre stavbu záhradného domčeka v zadnej časti zá-
hrady. Neslúži však na odkladanie náradia. Ide totiž

Rodinn˘ dom je kompozíciou dvoch
kubusov. Prísnu geometriu architektúry
vyvaÏuje tvarovo a farebne 
rozmanitá záhrada.

Poãas letn˘ch dní vyuÏíva domáci pán
terasu naozaj intenzívne. 

K popracovnému relaxu mu dobrú klímu
servíruje neìaleká hora. 

Na nás urobil dojem aj perfektne vyuÏit˘
mal˘ fliaãik pozemku medzi domom

a plotom.
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o jednoduchý sofistikovaný prístrešok pre hostí s te-
rasou so sedením a vonkajším krytým kozubom.
Potom sa pristúpilo k úprave záhrady a výsadbe ze-
lene. Malo to svoje opodstatnenie. Majitelia chceli
mať hneď po dostavbe upravené aj okolie. Pozemok
ponúkol aj záhradnému architektovi možnosť reali-
zácie, ktorú po dohode presunul aj za múry po-
zemku. Kameňmi a drevinami upravil brehy potoka
a skultivoval priestor priľahlej lúky. Terénne úpravy
v širšom okolí domu tak dotvárajú celkovú príjemnú
atmosféru pohodlia a relaxu. Týmto krokom po-
riadne zvýšili celkový dojem zo stavby. 

Praktická veľkosť 

Filozofiu hmoty záhradného domčeka architekt pre-
transformoval aj do projektu domu. Len vo väčšej
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Trenab SK – realizátori interiéru

www.trenab.sk
www.kuchyneprekazdeho.sk

S investorom sme začali spolupracovať už pri
zakladaní záhrady a stavbe záhradného dom-
čeka, ktoré sa začali realizovať skôr ako sa-
motný dom. Ujasnili sme si finančné možnosti
investora, získali čo najviac informácií o rodine
a ich potrebách a v pokročilejšom štádiu vý-
stavby rodinného domu sme sa pustili do reali-
zácie interiéru. Ako dominantu sme volili ne-
utrálny biely nábytok skombinovaný s hnedými
odtieňmi. Prešli sme niekoľkými návrhmi a ma-
jitelia si väčšinou vybrali to, čo aj nám najviac
sedelo. Hovorí sa, že šaty robia človeka, to platí
aj na zariadenie domu. Veď keď môže byť
niečo pekné zvonka, prečo sa nezamerať aj na
vnútro? Dvojnásobne zvýrazní osobnosť a cha-
rakter celej stavby. Súlad vkusu pri navrhovaní
interiéru rodinného domu bol dokonalý, vedeli
sme sa naladiť na rovnakú vlnovú dĺžku. Plus
bolo aj to, že majiteľ presne vedel, čo chce.

K˘m terasa pri dome sa vyuÏíva skôr na
neformálne posedenia a príjemné
leÀo‰enie domácich, patio pri záhradnom
domãeku je urãené na stolovanie. Okrem
jedálenského nábytku má k dispozícii aj
kozub, ktor˘ je obojstrann˘. Pohºad
z príjazdovej cesty o dome veºa
neprezrádza. Je uãupen˘ vo svahu
s prekrásnou panorámou neìalekého lesa. 

Verili by ste, Ïe sa pozeráte do interiéru
záhradného domãeka? 

Komfortné zariadenie z neho robí
plnohodnotnú garsónku. 
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Na‰im hostiteºom záleÏalo aj na okolí za plotom. 
Neuspokojili sa iba s vkusne upravenou záhradou, ‰ancu na príjemnú 
a oku lahodiacu vizáÏ s praktick˘m vyuÏitím dostal aj pozemok 
na druhej strane potoka. 
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Ing. arch. František LEHOCKÝ

autor projektu
www.445architekti.sk

Pri tomto projekte sa na žiadosť investora postupovalo v opačnom poradí,
ako býva zvykom. Najskôr sa realizovalo oplotenie, potom záhradný domček,
nasledovali záhradné úpravy a až nakoniec samotný dom. Presvedčil som sa
však, že postup má svoje opodstatnenie. Majitelia sa nasťahovali do kompletne
upravených priestorov. Hneď pri prvej obhliadke na pozemku som odporučil

dom osadený vo svahu s maximálnym využitím záhrady. Zistili sme, že naše názory na bývanie sa 
zhodujú, preto spolupráca pri návrhu prebiehala svižne a vzájomne sme sa dopĺňali. Radosť pracovať.
Jasná predstava majiteľa výrazne prispela hlavne k riešeniu interiéru. Výsledná realizácia sa preto 
len minimálne líši od prvých nápadov.
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mierke. Pre majiteľov bola najdôležitejšia funkčnosť
a priestorová striedmosť. Zvolili obľúbenú schému
otvorenej haly na prízemí, ktorá spája vstupné priestory,
obývaciu izbu, kuchyňu a jedáleň do jedného celku.
Na ne nadväzujú schody, kúpeľňa, WC a rodičovská
spálňa. Na poschodí sa nachádzajú detské izby, kú-
peľňa, hosťovská izba a vstup do garáže. Na veľkosti
miestností im až tak nezáležalo, väčšia vzácnosť bola
pre nich veľkorysá záhrada s možnosťou pasívneho aj
aktívneho odpočinku.

Vzdušný priestor

Jasná predstava majiteľov výrazne prispela hlavne
k riešeniu interiéru domu. Dôraz kládli na minimalis-
tický štýl s nadčasovým dizajnom. Aj zhoda názorov
s architektom urýchlila realizáciu projektu. Celému in-
teriéru dominuje biela farba nábytku, ktorá dáva vy-

Pôsobiv˘ ‰perk prízemia je schodisko.
Práve v jednoduch˘ch líniách a skromnej
farebnosti tkvie jeho dokonalosÈ. 
Za pov‰imnutie stojí aj podlaha pod ním.
Pod sklom efektnú kulisu vytvárajú farebné
okruhliaky. Tento akcent sa zopakoval na
viacer˘ch miestach v dome. 
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Bambusová podlaha dáva dostatoãnú
voºnosÈ na vyniknutie ãist˘ch tvarov 
bieleho nábytku.
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Legenda prízemia
1 – zádverie 4,8 m2

2 – chodba 13,6 m2

3 – spálÀa 21 m2

4 – predsieÀ 4 m2

5 – práãovÀa 9 m2

6 – WC 1,3 m2

7 – kúpeºÀa 9,5 m2

8 – obytná hala 40 m2

9 – terasa 30,6 m2

Legenda poschodia
1 – schodisko 11,3 m2

2 – chodba 7,8 m2

3 – kúpeºÀa 3,9 m2

4 – izba 9,6 m2

5 – izba 10,3 m2

6 – izba 11,7 m2

7 – sklad 5,4 m2

8 – garáÏ 20,1 m2

9 – prístre‰ok 17,7 m2
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V otvorenej predsieni je trochu atypicky, no
veºmi úãelne zakomponované um˘vadlo.
Na Àu nadväzuje multifunkãná miestnosÈ
slúÏiaca ako práãovÀa aj fitnes zároveÀ.

Na poschodí sa nachádzajú 
dve detské izby. Jedna chlapãenská,

druhá dievãenská.
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znieť laminátovej podlahe s výraznejším bambusovým
dezénom. V navštívenom dome nie je vstupný priestor
oddelený, práve naopak, je súčasťou hlavného obyt-
ného priestoru. Odkladaciu stenu nahrádza priľahlý šat-
ník, vizuálne ju delí len skrinka na topánky. Vstupná
časť tak zostáva čistá a ponúka pohľad na elegantné
sklenené schody vedúce na poschodie. Priehľadné
sklo im dodáva dôraz, vytvára zvláštnu atmosféru. Do
ťažko využiteľného podschodového priestoru za skle-
nenou zástenou umiestnili výrazné dekorácie s ka-
meňmi a suchým drevom, pripomínajúce scenériu
okolia. Dosiahli tak kontrast k prevažujúcim materiálom
a líniám a oživili ťažko dostupný priestor pod scho-
dami. Sklo je navyše akýmsi spojovateľom v celom in-
teriéri. Zopakovalo sa aj na podlahe obývacej izby
a v kúpeľni. Ale aj interiérové dvere sa môžu pochváliť
týmto materiálom, aj keď v matnej verzii.

Michaela NIKODÝMOVÁ 

Foto: Vladimír VAVREK, Peter ŠIMONČÍK

Priestor spálne predeºuje prieãka na
lôÏkovú a toaletno-‰atníkovú ãasÈ. V˘hodou

je veºké presklenie s otváraním, ktoré
ponúka úzky kontakt s okolím. 
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