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Chata s lodžiou / lodžia v chate

Oplotená rekreačná oblasť pár minút za južným okrajom Bra-
tislavy je jedným z miest, ktoré sa v  súčasnosti snažia nadviazať na 
koncept sezónnej rekreácie chatových oblastí, ktoré sa rozširovali po 
našej krajine v sedemdesiatych až osemdesiatych rokoch 20. storočia. 
Chatová oblasť vo Vojke však kvôli svojej pozícii blízko mesta cieli viac 
na klientelu, ktorá tu môže tráviť oddych v plne zariadených obyd-
liach. Tie sa tak výzorom zväčša nelíšia od architektúry predmestskej 
sídelnej kaše.

Toto však neplatí pre jeden objekt. Nemusíte byť architekt, aby 
vás pri prejazde areálom zaujala chata od architekta Petra Jurkoviča. 
V prvom rade upúta farbou, ktorá je avantgardne biela, od päty po 
strechu. Obdĺžnikový pôdorys o stranách 6 x 10 m je prestrešený plyt-
kou výrazne vyčnievajúcou strechou s ostrými hranami. Tri odvrátené 
steny od jazera nesú zdanlivo náhodné rozmiestnené štvorcové okná 
a jedno malé pásové okno. Pod južným dlhším presahom strechy je 
hlavné priečelie s terasou orientovanou na jazero. 

Chata je drevostavba posadená na oceľové pilóty. Práve voľne 
položenie je jednou z čŕt, ktoré dodávajú stavbe odľahčený charak-
ter. V priemete strechy sa okolo celej stavby nachádza makadamové 
kamenné lôžko, ktoré zároveň odvádza vodu voľne stekajúcu zo 
strechy. Konštrukčne je chata montovaná stavba z prefabrikovaných 
sendvičových stien s  dreveným krovom. Fasáda zo severského  
smreku je natretá na bielo, rovnako ako strecha z trapézového plechu. 
V exteriéri si prirodzenú farebnosť zachovávajú iba okenné rámy, hori-
zontálne podhľady presahov strechy a terasa. Farebná schéma nesie 
logiku, kde pre vertikálne prvky platí biela a pre horizontálne prírodné 
drevo. Bolo dobrým rozhodnutím autora ponechať na fasáde drevený 
obklad aj za cenu menšej tepelnej odolnosti objektu. Drevo je bez 
pochýb dôstojnejším obkladom chaty ako polystyrén. 

Samotná farebnosť je azda jediná formalistická črta, ktorú by bolo 
možné na chate diskutovať. Práve tento najsvetlejší odtieň každej far-
by má často tendenciu byť nositeľom architektonickej reprezentácie. 
Je otázne, či by nepostačovalo zachovanie prirodzeného povrchu 
dreveného obkladu fasády a oceľovej strechy, čo by z objektu robilo 
úprimnú výpoveď chatovej architektúry. Práve farba je však atrakto-
rom, ktorý chatu vyraďuje z  radu okolitej ,,polystyrénovej” zástavby 
a  vyzýva nás tak bližšie spoznať detaily tejto nenápadne nápadnej 
stavby. 

Chata akoby sa mihotala v horúcom rovinatom vzduchu a dunaj-
skom vetre. K dokonalosti tohto dojmu zaiste pomôže chystaný biely 
záves, ktorý bude plápolať vo vetre okolo terasy – motív, ktorý oživuje 

spomienky na Curtain Wall House od Shigeru Bana. Japonské motívy 
sú umocnené aj výrazným presahom strechy po okrajoch a nad tera-
sou vyčnievajúce ako rímsy pagody. Nízky trapézový plech ako po-
vrch strechy by sme v domácej tradícii taktiež hľadali márne. Ostatne, 
z kamenného lôžka na úroveň terasy – jediného vstupu – vedú tri mo-
hutné neopracované žulové bloky. Východné motívy však pretkávajú 
ako exteriér, tak aj interiér.  

Interiér
Hravosť tvorby architekta Jurkoviča sa ukazuje aj pri vstupe do 

chaty. Pokým exteriér komunikuje čistými líniami, materiálovým 
minimalizmom a  farebným konzervativizmom, tak interiér je toho 
nečakaným opakom. 

Dispozične je vnútro riešené s dôrazom na vytvorenie centrálneho 
voľného priestoru. Centrálny štvorcový priestor preto zaberá väčšinu 
úžitkovej plochy chaty. Oproti vstupu sa nachádza jednoduchá 
kuchynská linka, ktorú presvetľuje pásové okno. Steny po stranách 
odčleňujú priestory s  hygienickým zázemím a  lôžkami. Toto záze-
mie je uzavreté v  ,,boxoch”, naľavo ho tvorí zelená nábytková stena 
a napravo surová tehlová stena s liatinovou pieckou, ktorá je jediným 
vyhrievacím telesom v čase chladu. Tieto boxy sú zároveň v druhej 
úrovni miestom pre prenocovanie ďalších návštevníkov chaty. Pod-
laha je zo sivého linolea, jeho odtieň je reminiscenciou na pôvodne 
zamýšľanú betónovú podlahu. 

Interiér ,,lodžie” je hravý vďaka striedaniu materiálov, povrchov 
a  farieb, ktoré mu tým dodávajú intímnosť a  útulnosť. Otvorenosť 
priestoru ako do šírky, tak aj do výšky s  odhalenou konštrukciou 
krovu umocňuje veľkorysosť priestoru, ktorý by pri pohľade z  ex-
teriéru očakával málokto. Kontrast pastelovej farby nábytkovej steny, 
nahého materiálu tehlovej priečky a dreveného stropu je scénogra-
fickým vrcholom vnútra chaty. Najväčšou kvalitou priestoru je však 
vstupná sklenená stena, ktorá po odsunutí na okraj ruší hranicu medzi 
vnútrajškom a vonkajškom. Z objektu sa v momente stáva ,,iba” pa-
vilón – prestrešenie priestrannej lodžie.

Lodžia
Vlastníctvo chaty je životným štýlom. Je manifestom trávenia času 

svojho majiteľa. Veľká terasa s výhľadom na jazero a vnútro chaty ot-
vorené do krajiny sú veľkorysými priestormi pre trávenie času a stret-
nutia s rodinou a priateľmi. 

Rozmer architekta a  samotnej architektúry sa nespozná podľa 
honosnosti ani materiálnosti pretrvávajúcej dejiny. Le Corbusiero-
va drevená chatka v Cap Martine alebo severské letné domy sú len 
zlomkom príkladov, ktoré tvoria veľkú oblasť skromnej rezidenčnej 
architektúry. Práve skromnosť ukrytá v prirodzenosti hmoty, obsahu 
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a materiálu sú nielen v  tomto prípade cestou k vysokej architekto-
nickej kvalite.

Je škoda, že dnes v  čase boomu rezidenčnej rekreácie vidíme 
len málo príkladov, ktoré by vytvárali regionálnu parafrázu na bohatú 
typológiu, ktorú poznáme zo zahraničia. Pritom práve architektúra 
pre krátkodobý pobyt oslobodzuje architekta od väčšiny stavebných 
a priestorových noriem a limitov a dáva tak slobodu architektonickej 
tvorbe. Typológia rekreačnej chaty nemusí zďaleka spĺňať nároky na 
trvalé bývanie alebo sa podobať na mestskú vilu. Práve naopak, má 
umožniť mestskému človeku únik do prostredia, ktoré nenesie znaky 
urbánneho stresu. S týmto všetkým si chata s lodžiou príkladne pohrá-
va. Navyše nezanedbateľnou vlastnosťou chaty od Petra Jurkoviča je 
spoločenský/sociálny rozmer, pre ktorý chata vznikla. 

Hlavným motívom sa stáva funkcia života – stretnutia s priateľmi 
a trávenie času s rodinou v lodžii s výhľadom na jazero. 

Martin Zaiček
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VOJ – Dom pri jazere, Vojka nad Dunajom

Autor: Peter Jurkovič

Projekt: 2013 – 2014

Realizácia: 2014 – 2016 

Úžitková plocha: 65 m2

Foto: Peter Jurkovič

www.jrkvc.sk Peter Jurkovič 
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Pôdorys 1. np

Situácia Axonometria

Pôdorys 2. np

Rez pozdĺžny

Rez priečny

Nábytok a okná realizovala spoločnosť Radovan Kendereš  EBEN – výroba a predaj nábytku, Humenné, www.e-eben.sk. 


