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Realizácie

Dom-dom v Bernolákove

Stena z vlnitého polykarbonátu na celú šírku parcely, ustúpená 
voči ulici a nad ňou omietaný prostý kubus uprostred tušenej figúry. 
Tento takmer banálny zjav je novým rodinným domom, o ktorom 
sa dá rozmýšľať na viacero spôsobov.

Autor označuje svoju koncepciu ako dom v dome a to vlastne 
znamená dvojjedinosť – jeden dom a  dva domy zároveň. Ce-
lok obývaný mladou rodinou je spriahnutím dvoch rozdielnych 
architektonických postojov v  priestorovo-funkčnej organizácii, 
v  konštrukčných i  materiálových rozhodnutiach, v  zjave. Vý-
chodiskom je magická centrálna palladiánska schéma deviatich 
figúr. Táto permanentne láka k  novej interpretácii, manipulácii, 
narúšaniu či znejasňovaniu (… a  začal tým vlastne sám majster). 
Toto jadro (jadrový dom) je obalené (obalový dom) kontinuálnym 
priestorovým kordónom, v ktorom sa vzájomne prenikajú funkcie 
a atmosféry jadra a záhrady. Tento priestor tretieho druhu medzi 
vnútrajškom a vonkajškom rozostruje hranicu jadrovej, prísne hie-
rarchizovanej centrálnej osnovy. Jeho inakosť, ale aj jeho posla-
nie je deklarované priesvitnou umelohmotnou vlnovkovou mem-
bránou. Je v  istom slova zmysle servisnou zónou obsluhujúcou 
jadrový dom i záhradu.

Mestský – vidiecky 
Východisková, dejepis architektúry podnes významne 

spoluurčujúca, schéma je vlastne produktom vznešenej mest-
skej kultúry. Takto koncipované vily bývali takmer bezozvyšku 
osadené v  krajine a  pritom svojím vnútorným usporiadaním en-
demický spôsob života na vidieku neodzrkadľovali. Hospodárske 
zázemie, nepochybne patriace k  životu a  fungovaniu vidieckeho 
sídla, bývalo až na výnimky vylúčené z bezprostredného kontaktu 
s objemom vily. Noblesný spôsob života vo vile, jej obývanie bývalo 
voči hospodáreniu (servisu) dôsledne oddelené. Toto mohlo byť 
umiestnené nanajvýš v  nízkych symetricky usporiadaných kríd-
lach hlavného objektu. Pôvodné vidiecke bývanie bolo a  stále 
vlastne je permanentným procesom pridávania rôznych prístavieb, 
prístreškov, búd, veránd, besiedok... – pre také funkcie žitia v dome 
s  pozemkom, ktoré sa postupne vynárali ako potrebné pre plnú 
škálu podôb užívania domu a  jeho okolia (záhrada, chov, hobby, 
kutilstvo, atď.) Adíciou vzniknuté rôzne nesúrodé podivuhodné 
prostredia sú typické pre obraz vidieka. V  tomto dome je takým-
to aktivitám určená preddefinovaná zóna s  istou mierou možnej 
premeny, v ktorej sa takéto aktivity premiešavajú so sem expandu-

júcimi funkciami jadrového domu. Obklopujúci dom svojím uspo-
riadaním i obalom v spojení s vlastne autonómnou organizačnou 
schémou jadrového domu ponúka viacero užívateľských scenárov 
a aj premennosť v budúcom živote domu. 

Dom takejto osnovy je akousi analógiou mestského organizmu. 
Podobne ako mesto vlastní ohnisko, centrálnu zónu a  perifériu, 
ktorou sa rozplýva do krajiny. Pulzovanie medzi týmito zónami je 
podstatou mnohých podôb života mesta. To naznačuje kritickú 
hodnotu periférie (obalu), kde sa deje rozhodujúca interakcia me-
dzi stredom (jadrom) a krajinou (záhradou). 

Všeobecné a miestne
Tento dom predstavuje taký stav architektúry, ktorý mám 

v  úcte. To je spolupríbuznosť univerzálneho a  kontextuálneho. 
Svojím prostým obrysom je na prvý pohľad odlišný voči jestvu-
júcim domom ulice. Tieto tvoria rozmanitú zmes obvyklých figúr 
povojnovej zástavby dodnes – a  medzi nimi zopár domov ho-
vorovo nazývaných štvorec. Ten bol a  stále je najrozšírenejším 
domom nášho povojnového vidieka – domov neznámeho 
pôvodu a  akosi nevlastniacich pôvab a  asi aj preto architekto- 
nickou pozornosťou ignorovaných. Pritom sú to domy 
neobyčajnej samozrejmej logiky, akejsi univerzálnej efektívnosti, 
reagujúce na dobové podmienky svojho vzniku. V ich banálnom 
zjave je ukrytá univerzálna priestorová, konštrukčná a užívateľská 
logika organizovaná na fundamentálnej osovej krížovej osnove 
centrálneho kompaktu štyroch štvorcov. V  krížení osí, symbo-
licky i  reálne bol zdroj pohody – kúrilo sa tam. Kým palladián-
ska schéma je produktom noblesného komponovania magickej 
centrály, táto tiež centrála včítane svojej siluety ihlanovej strechy 
pochádza z viacerých aspektov elementárnej staviteľskej logiky. 
V  zmysle fundamentálnosti východiskovej schémy oboch kom-
pozícií – tejto novostavby a  tam viacero desaťročí jestvujúcich 
domov-štvorcov – je Jančokov koncept voči miestnej situácii na 
druhý pohľad vlastne kontextuálny. 

Podobenstvá
V  hľadaní analógií takejto schémy môžeme aspoň krátko 

spomenúť viacero architektúr, ku ktorým je možné Jančokov dom 
vztiahnuť. 

− Ranná Loosova Villa Karma je svojou kompozíciou domom 
v dome – pridaním obalovej vrstvy Loos manipuluje typológiu jest-
vujúceho miestne obvyklého historického domu. Obalová zóna 
sa stáva nositeľom najdôležitejších obytných a  reprezentačných 
funkcií, ktoré sú novou fasádou (kožou) artikulované voči atrak-
tívnemu okoliu. Historická schéma jadrového domu je obalená no-
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vou dobovou schémou nesúcou viaceré vzájomne kontrastujúce 
znaky historizmu a nadchádzajúcej moderny.

− Osnova deviatich štvorcov je východiskovou schémou vlast-
ného rodinného domu Ivana Matušíka. Je dôslednej modulácie a je 
jedinečným zjavom neskorej moderny na Slovensku. Klasická os-
nova takto preukazuje stáleprítomnú aktuálnosť aj v časoch úplne 
inej paradigmy. Komponovanie jeho priestorov je v sumáre pred-
definovaného objemu kombináciou hierarchizujúcich a  voľných 
manipulácií.  

− Fujimotove pokusy o  interpretáciu „embryonických stavov“ 
architektúry (hniezdo a  jaskyňa-dutina). Jeho relativizácia obalu 
stavby (napr. Dom N) je realizovaná vrstvením komponovane per-
forovaných stien a stropov a ich medzipriestorov. Monomateriálové 
prostredie ambivalentného vzťahu vonkajška a  vnútrajška, typo-
logického i  topologického znejasnenia v pôdorysných i  rezových 
rovinách. 

− Koncepty dvojice Lacaton – Vassal v  hľadaní možnej ex-
panzie obytnej či inej plochy cez pevné hranice domov (nových 
i  jestvujúcich), hľadaním potenciálu rozhrania medzi vnútrom 
a vonkajškom pre obohatenie typologicky zažitých foriem. Takto 
vzniknuté medzizóny sú sezónne podmienené, racionálnej mate-
riality i  konštrukcie a  energeticky zmysluplné. Komfort i  podoby 
bývania sú zmnožené neveľkými nákladmi. 

− Dom B. Bradňanského a  V. Haladu v  Alžbetinom Dvore je 
odlišnej figúry, zjavu a  je iným spôsobom komponovaný ako 
Jančokov dom. Tiež v  prostredí rodinnej zástavby je rozdielnej 
reakcie na kontext miesta a rozdielnej stratégie formovania vzťahu 
ich jadrového domu voči miestu – pozemku. 

Analógia oboch domov však tkvie nielen v príbuznosti výcho-

diskovej schémy jadrového domu, ale aj v tematizácií vzťahu jadra 
voči miestu. Obe koncepcie sú v  tomto síce odlišné, motivované 
inými východiskami, oba domy však usilujú o  inú, na Slovensku 
novú podobu komplexného obydlia inšpirovaného univerzalistic-
kou osnovou, jej potenciálom k manipulácii a spôsobom jej inkor-
porovania do miestnych a dobových súvislostí. 

Palladio Nepalladio 
V  predošlom sú už naznačené viaceré možné čítania tohto 

domu skrze protirečenia. A  je ich v skutočnosti viacero. Horizon-
tálna podnož nesúca kubus svetlíka je historicky fundamentálnou 
tektonickou figúrou predurčujúcou podnoži masívny zjav. Táto 
podnož je z  priesvitnej umelej hmoty nesúca hmotný omietaný 
hranol – klasické s profánnym.

Charakteristické pre historické podoby jadrového domu je, že 
svojimi obalmi o svojej priestorovej kompozícii priamo vypovedajú. 
Ich priečelia indikujú všetky dôležité vzťahy vnútorného usporiada-
nia, ich obal je obrazom ich vnútra. Obal tohto domu ponúka via-
ceré možné výklady, sotva však „palladiánske“ jadro. Hoci znalec, 
vnímajúci nad polykarbonátom sediaci kubus, môže spozornieť. 
Prostý obrys vnímaný z ulice skrýva bohatú vnútornú osnovu.
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− Usporiadanie priestorov jadrového domu je z  povahy 
východiskovej schémy hierarchizované, diktované ich vzťahom 
k určujúcim osiam. Kubus svetlíka nad krížením hlavnej pozdĺžnej 
a  priečnej osi je vyvrcholením tejto hierarchie. Táto významovo-
-funkčná predurčenosť jadrového domu má protipól v  možnej 
premennosti nehierarchizovaného kontinuálneho priesto-
ru obalového domu. Striktná juxtapozícia takto spriahnutých 

priestorových zostáv je relativizovaná a rozrušovaná prestupnými 
otvormi penetrujúcimi pevnú hranicu jadra voči obalu a obalu voči 
záhrade a aj oblohe. Lebo záhrada a nebo sú tretím hráčom tohto 
priestorového sendviča. 

− Východiskovej schéme v duchu a zo skúsenosti priraďujeme 
parádne priestory, veľké objemy a rozľahlé obklopujúce priestran-
stvá – záhrady. Tento dom je vlastne neveľký, príjemného merítka 
vnútri a  vonku, sediaci na neveľkom pozemku v  relatívne husto 
zastavanej ulici. Je akosi panský a vidiecky zároveň, neokázalý. Aka- 
demická oficióznosť jeho jadrovej schémy je tu matricou príjem-
ného privátneho bývania mladej rodiny.

− Takáto zostava je zvláštna spoluprítomnosťou pragmatic-
kého a  poetického. Ortogonalita pôdorysnej a  rezovej osnovy  
oboch zón, jednoduché konštrukcie a povrchy zakladajú racionál-
ny rámec vlastniaci však predpoklad k príjemnému a prekvapivému. 
Napríklad horné svetlo v  strede domu nad kulinárskou centrálou 
a rôzne svetelné atmosféry pochádzajúce z pevných i pohyblivých 
stenových i strešných otvorov obalového domu. Tento obal z ma-
tovaného polykarbonátu je difúzne priesvitný. Samotný poten-
ciál obalovej zóny k priestorovému, funkčnému i atmosférovému 
prieniku vonkajška a  vnútrajška zakladá predpoklad poetických 
situácií.

Pre mňa zostávajú na diskusiu dve rozhodnutia a  zapodie- 
vanie sa nimi má najmä akademický rozmer. Jednou je ostentatívna 
rozdielnosť obalového domu, jeho materiality a  konštrukcie voči 
jadrovému domu. Možno okúzlenie efemérnosťou, ale aj racionál-
nou samozrejmosťou priesvitnej vlnovky k  poslaniu, ktoré obal 
tohto domu sprostredkováva, bolo rozhodujúce. Miera rozdielnosti 
jadrového voči obalovému domu môže však mať aj delikátnejšie 
konštrukčno-materiálové podoby pre ďalšie možné riešenia parád-
neho esteticko-organizačného rébusu vzťahu schémy jadra voči 
záhrade.

Tou druhou otázkou je vzájomný priemet domu a  záhrady. 
Prehradenie domom na celú šírku tento vstupuje do najcennejšieho 
rozmeru neveľkej záhrady – do jej dĺžky. Jej čítanie je možné 
v  istých periférnych pozíciách. Veľkorysejšia prítomnosť tohto 
rozmeru v  hlavnej obytnej osi by asi tomuto vlastne neveľkému 
domu v neveľkej záhrade pridala hodnotu, ktorá nemá s veľkosťou 
nič spoločné.

Tento dom je produktom vzdelaného, premýšľavého a  talen-
tovaného sebavedomia, indikuje novú kvalitu v autorovej tvorbe. 
Je výborným príspevkom do rozpravy o  podobách súčasnej slo-
venskej scény, je podnetom presahujúcim rýdzo architektonické 
otázky. 

Pavol Paňák
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Pôdorys 1. np Rezy
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Situácia

Dom v Dome, Bernolákovo
Architekt: Martin Jančok

Krajinný architekt: Michal Marcinov, dizajn atypických interiérových prvkov: Ľubica Segečová

Spolupráca: Michal Janák, Ivana Čobejová

Projekt: 2011 – 2013, realizácia: 2013 – 2015

Plocha pozemku: 760 m2, zastavaná plocha: 164 m2

Úžitková plocha: 174 m2, obstavaný priestor: 751 m3

Foto: Daniela Dostálková
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