


Recenzie

Zelené srdce, drevené steny

Najlepšie na písaní recenzií do ARCHu je, že vidím zvnútra bu-
dovy, ktoré by som inak videla iba zvonka. Z takýchto návštev si 
vždy niečo odnesiem. Z tejto som si chcela odniesť kúpeľňu. A psa.

Šupnite to na bok
Čo by kameňom dohodil od nášho hlavného mestečka, stojí 

jeden bungalov. Vyzerá úplne inak v realite, než na papieri, a celkom 
inak	vo	vnútri,	 ako	vonku.	Keď	ho	uvidíte	vo	Wolfsthali	od	ulice,	
poviete si: „Jéj, aká nenápadná stavbička je tam zašitá!“ A vnútri 
sa neviete dopátrať konca priestoru – od hlavnej komunikácie sa 
neprestajne odvíjajú nové a nové izby, terasy a výhľady. To tá dis-
pozícia. S pokojným svedomím priznávam, že keby mi tento pô-
dorys priniesol študent na konzultáciu, tak by som sa pozastavila. 
Som to len ja, alebo sme všetci takí nejakí zvyknutí na uhladené, 
obdĺžnikové pôdorysy? Asi by som sa toho neboráka spýtala, aký 
má dôvod natočiť dispozičku celého domu o 45 stupňov k pozem-
ku a zakryť to strechou, akoby sa nechumelilo. Daniel Šubín z BAAR 
nie je môj študent (Ešte to tak! To ja sa učím od neho...) a dôvody 
má nepriestrelné. 

Jeho investor túžil po prepojení s prírodou. Nie takom tom re-
klamnom „veľké okná na terasu = prepojenie s prírodou“. Po ozajst-
nom	spojení.	V	štýle	žijeme-tu-prakticky-v-pralese.	Každá	obytná	
miestnosť má samostatný východ do záhrady a zároveň kompletné 
súkromie od susedov – čo je možné práve vďaka tomu vyoseniu 
dispozície. Priehľad do zelene je z takmer každého bodu v interiéri. 
Rastliny rastú aj priamo na dome, na troch živých stenách – pri  
vstupe, pri kuchyni a v átriu. A vegetačnú strechu som už spomína-
la? Chlorofyl až za ušami. A tá vôňa všade! Čistá aromaterapia.

Slnečné svetlo v každej miestnosti, to bola ďalšia podmienka 
nášho investora. Pootočenie dostalo dom presne na os svetových 
strán – na severe je vstup a zázemie (kotolňa, práčovňa, šatník).  
V pracovni a detských spálňach zachytíte východ slnka,  
v obývačke, jedálni a kuchyni vás vyhreje uprostred dňa. Domáci sa 
priznali, že keď slnko zapadá, sedia v rodičovskej spálni na posteli a 
len tak sa naň dívajú. Niečo podobné sa deje aj v kúpeľni číslo 2. Spolu 
so šatníkom je umiestnená medzi detskými izbami a denné svetlo 
preto prichádza z enormného svetlíka. Deti sa tam zvyknú zabudnúť. 
Ale nepozerajú na smartfóny – pozerajú na oblohu. Umelé osvetlenie 
je vyriešené pásmi LEDiek a architekt navrhol aj poličky na kozmetiku 
– tak, aby schoval všetky otravné tuby a kelímky.

Rodinný dom
Wolfsthal
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Ujasnené priority
Náš investor vedel veľmi presne, čo chce od tohto projektu, 

lebo má čo-to odskúšané. Toto je jeho tretí pokus o rodinný dom. 
V prvom rade potreboval architekta vo svojom veku, aby si s ním 
rozumel. Na zoznam pribudla bezbariérová stavba, lebo zistil, 
že schody sú namáhavé aj pre tridsiatnikov, keď po nich mu-
síte vybehnúť tridsaťkrát denne. Myslí si tiež, že Slováci sú príliš 
vysadení na betón. Odpoveď? Drevo. A keby to bol ešte aj nízko-
energetický projekt, aby od rakúskych úradov dostal úľavy, to by 
potešilo... Vzal do ruky knihu Vlna	68 a začal krúžkovať architek-
tov, ktorých projekty sa mu páčili. Ozval sa im a vypísal privátnu 
súťaž. Ako to dopadlo? Z piatich ho najviac zaujal práve Dano 
Šubín. Vidíte, čo dokáže jedna kniha a rozhľadený investor.

Stavba Danovej jednopodlažnej montovanej drevostavby šla 
rýchlo, tak sa majiteľ s rodinou nasťahoval presne 12 mesiacov od 
prvej štúdie. Majú síce podlahové kúrenie, ale kúria len zriedka – 
základová doska leží na poriadnej vrstve izolácie, v zime slnečné 
svetlo dopadá do interiéru a rekuperácia bohate stačí na temper-
ovanie. V lete nepotrebujú klimatizáciu. Dom sa neprehrieva – 
zatrávnená strecha absorbuje teplo a strešné lamely nad terasami 
sa starajú o tieň. Celý deň nemusia domáci nikde svietiť. Večer 
zapínajú iba podsvietenie v átriovom pralese. A istota je pol života, 
povedala babka a zakopla špinu k integrovanému vysávaču v sokli 
kuchynskej linky...  

Inými slovami, tento dom uľahčuje bývanie. Hladinu svetla 
udržuje farbami v interiéri – všetko, čo môže byť biele, je biele. 
Omietky, dvere, liate podlahy v kúpeľniach, v kuchyni a v pred-
sieni. Nábytok na mieru v izbách je – ako inak – biely. Svetlá 
podlaha korešponduje s vnútornými rámami okien. Domáci pri-
dali kontrast v podobe tmavej sedačky a jedálenský stôl z masívu. 
Televízor schovali do pôvodnej barokovej skrine a do predsiene 
zavesili historickú tapisériu, aby modernosť svojho domu trošku 
vyvážili. Ich interiér architektovu víziu rozhodne nepokazí. Tak to 
vidíte. Snáď jediné, čo by ste tomuto domu mohli vyčítať, sú dlhé 
chodby. Ale veľmi sa to nedá. Po vstupe síce nasleduje chodba, ale 
už vás víta átrium a výhľad na panorámu vinohradu z obývačky.  
V detskej izbe je v chodbe odskok, kde má dcérka čitateľský kútik. 
Aj ja chcem!

Pravá obývačka
Domáci vravia, že v lete vnútri iba spia. Dostala som teda pri-

rodzene aj prehliadku zvonku. Najprv mi ukázali všetky terasy v troj- 
uholníkových nikách, občas prestrešených, občas len s drevenými 
lamelami. Neverili by ste, aké je to príjemné. Tu stolík na kávičku, 
tam kvetiny v kochlíkoch, lopta... Ony sú tie mini-terasy aj funkčné 
– posledné dve pri bránke sú venované smetným nádobám  
a záhradnému náčiniu. Všetko je elegantne skryté pod výraznou 
horizontálnou strechou a za posuvnými drevenými lamelami. 
Rozdrobenosť fasády vďaka tomu vôbec necítiť. 

Dom	má	len	190	m²	zastavanej	plochy,	a	tak	na	pozemku	os-
tal priestor aj na záhradu. Juhozápadná terasa vybieha od domu 
k prírodnému jazierku. Vedú doň schody, v lete si v ňom zaplá-
vate spolu s rybkami. Žiadna chémia – aj pes si občas glgne. Na 
južnej strane pozemku zarovnali majitelia jemne stúpajúci terén, 
a vo výslednom skoku pri plote si pani domáca urobila zeleninovú 
záhradku. Je obložená nedechtovanými železničnými pražcami. 
Dobre	 to	 vyzerá	 a	 dá	 sa	 na	 tom	 sedieť.	 Koniec	 hrbenia	 sa	 pri	
okopávaní! Zvyšok plotu má kamenný obklad, ktorý prechádza do 
bylinkovej skalky. Vlastne stačí vyjsť von s miskou, obísť záhradu 
dokola a šalát je hotový. Ja tú nomináciu na CE-ZA-ARa úplne 
chápem. Čo vy?

Korina Krchniaková
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Daniel Šubín

*1976	Bratislava

°2000 SvF STU Bratislava

°2004 VŠVU Bratislava

H45o, Wolfsthal, Rakúsko

Autor: Daniel Šubín / BAAR

Projekt:	02.	2012	–	06.	2012,	realizácia:	08.	2012	–	02.	2013

Plocha	pozemku:	687	m2, zastavaná plocha: 217 m2

Úžitková plocha: 171 m2, obstavaný priestor: 760 m3

Stavebné náklady: 230 000 EUR

Foto: Martin Sloboda

www.baar.sk

Situácia

Pôdorys 1. np

Pohľad juhovýchodný

Pohľad severozápadný

Pohľad severovýchodný

Pohľad juhozápadný




