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V  illinki

Chladné, zimné dopoludnie, pomaly kráčam údolím s poe-
tickým názvom Líščie. Spoza zmesi pôvodnej dedinskej zástavby, 
podnikateľského baroka a sem-tam aj okázalých novostavieb,  
o ktorých si ich majitelia namýšľajú, že sú moderné, sa pozvoľna 
vynárajú a miznú siluety čierno-bielo-oranžových „krabíc“. Ako 
prichádzam bližšie, kontúry sú výraznejšie. Vrstvenie kubických 
objemov – akoby jeden prerastal do druhého v akejsi vnútornej 
exaktnej ortogonálnej, a predsa poetickej logike...    

Obytný súbor Villinki bol len nedávno dokončený. Nachádza 
sa v prekrásnom prostredí nad Líščím údolím v lokalite Staré 
Grunty v Karlovej Vsi, ktorá bola dlhé roky neprávom stavebne 
opomínaná. Jej potenciál je však evidentný. Juhozápadný svah 
ponúka ideálnu orientáciu pre bývanie, ktorá je umocnená 
výhľadmi ponad Líščie údolie až k Hainburskému lesu v Rakúsku. 
Tichá lokalita rozprestierajúca sa nad drobnou vidieckou zástav-
bou „starej“ Karlovej Vsi zo západu obklopená zeleňou... Názov 
Villinki nepochádza zo slova „vila“, ako som sa mylne domnieval, 
ale jeho pôvod treba hľadať niekde medzi tisíckami fínskych ja-
zier, ako hovorí autor projektu Peter Moravčík. Projekt bol takto 

pomenovaný investorom, spoločnosťou YIT Reding, ktorej kore-
ne siahajú do Fínska, v snahe vtlačiť developerskému zámeru 
punc fínskeho bývania.  

Urbanistické riešenie pracuje so štvoricou bodových domov. 
Nadväzuje na pôvodnú lineárnu vidiecku parceláciu, pričom spo-
jením niekoľkých parciel vznikla platforma na osadenie novej 
štruktúry. Cítiť istú vnútornú previazanosť s pôvodnou staveb-
nou logikou, a to najmä dôsledným rešpektovaním vrstevníc pri 
osadzovaní objektov. Hlboké lineárne pozemky tohto typu, ak 
sú navyše v strmom svahu, bývajú spravidla dispozičným rébu-
som. Platí však aj to, že problematické vstupné podmienky často 
generujú originálne riešenia, čo sa aj v tomto prípade potvrdzuje. 
Štvorica bytových domov je „napichnutá“ na „ražni“ hlavnej pešej 
kompozičnej osi. Tá ako chrbtica prechádza celým pozemkom  
a viaže na seba všetky funkcie. Sú to jednak vstupy do bytových 
domov, priestory obchodných prevádzok čakajúce na svojich 
nových nájomníkov, ale aj detské ihrisko či priestor pripravený 
pre materskú škôlku. Silný motív pešej osi nie je samoúčelný, je 
platformou pre sociálne interakcie, priestorom pre stretávanie 
ľudí či miestom na oddych. Navyše ústi do obytnej zelene  
v dolnej časti územia. Bývanie tu získava ďalší rozmer vo forme 
komunitnej záhrady. Tá za svoju existenciu vďačí biokoridoru, 
ktorý prechádza týmto územím. Som presvedčený, že aj tento, 

Bytové domy
Bratislava

PMArchitekti
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z investorského pohľadu neproduktívny, priestor prispel k tomu, 
že dnes je väčšina bytov predaná. Silne na mňa zapôsobilo, aká 
pozornosť je venovaná verejnému obytnému priestoru. Rozma-
nité exteriérové priestranstvá sa ako leporelo striedajú s plochami 
zelene. Raz vo vystupujúcich betónových kubusoch, inokedy pri-
rodzene splývajúce s terénom. Doslova každý meter pozemku je 
starostlivo komponovaný rukou architekta. Na západ od našich 
hraníc je to bežná prax, v našich podmienkach však skôr výnimka. 
V realizáciách Petra Moravčíka je tento postup samozrejmosťou, 
za všetky spomeniem obytný komplex Rozadol v Ružovej do-
line (autori Moravčík – Šujan). Paralely práve s týmto projektom 
nachádzam aj v architektúre, v tvarovaní či komponovaní fasád  
a dokonca aj vo farebnosti. Hoci mierka projektu Villinki je omno-
ho komornejšia, tvaroslovná podobnosť je až zarážajúca. Prejavu-
je sa to v charakteristických konzolovito vystupujúcich rizalitoch 
spravidla farebne odlíšených od tela budovy. Podobnosť vyka-
zujú aj farebné pruhy zjednocujúce okenné otvory do lineárneho 
pásu. Na rozdiel od Rozadolu sú pojednané iba vo farebnom 
odtieni omietky bez materiálového či plastického diferencova-
nia ako dôsledok tlaku na „zefektívnenie“ výstavby. Žiaľ, väčšina 
investorov stále dostatočne nevie doceniť dôležitosť takýchto 
„detailov“. Spravidla padnú za obeť „zlacňovaniu“ medzi prvými. 

Dva typy bytových domov ponúkajú napriek svojmu ko-
mornému charakteru širokú škálu bytov. Ich šachovnicové us-
poriadanie ponúka dobré osvetlenie vnútorných priestorov. Prvé 
typy (C, D), situované nižšie, sú komponované skôr do šírky, 
akoby submisívne chceli umožniť dobrý výhľad druhým (typ A,B), 
ktoré sa týčia nad nimi. Tomu zodpovedá aj fasáda, nižšie osa-
dené domy majú trojdielne členenú pilovite uskakovanú fasádu 

evokujúcu radovku. Čitateľný je zámer členiť fasády v snahe 
priblížiť sa mierke rodinnej zástavby. Dispozície bytov sú dobre 
rozvrhnuté, vyvážene rozčlenené, je z nich čitateľné, že bytové 
komplexy sú pre Petra Moravčíka parketa, na ktorej sa cíti sebais-
to. V jeho podaní sú hlboké lodžie pripomínajúce skôr terasy oz-
dobou každého bytu. Vnútorné dispozície prirodzene nachádzajú 
svoj odraz aj v stvárnení fasád. Juhozápadné priečelia, ktoré sú 
tvorené hlbokými lodžiami, preto logicky dominujú celému výra-
zu. Ich účinnosť je podporená posuvnými vertikálnymi slnolama-
mi tvorenými oceľovým rámom s drevenou výplňou. Jemným 
ubratím na farebnosti či výrazovej bohatosti ostatných fasád 
by sa možno docielil ešte presvedčivejší výraz a vyžarovanie 
celého súboru. Bytový súbor Villinki má ambíciu nadčasovosti, 
nepodlieha módnym výstrelkom, ktoré majú zväčša len krátku 
životnosť. Vyžaruje z neho solídnosť, postavená na premyslenom 
technickom riešení. Vysoká empatia s okolím a rešpektovanie  
miestnej stavebnej tradície mu vtláčajú pečať najvyššej kvality.   

Pojem finančná kríza je v ostatných rokoch skloňovaný  
a spájaný takmer so všetkými oblasťami nášho života. Nevyhla sa 
ani architektúre a v tejto súvislosti som počul názor, že jedným 
s jej pozitívnych prejavov je aj to, že sa stavia a projektuje síce 
menej, ale kvalitnejšie. Že investori zvoľnili tempo, starostlivejšie 
si vyberajú lokality pre novú výstavbu, okrem počtu metrov 
štvorcových ich zaujímajú už aj dispozície bytov či dokonca ar-
chitektúra samotná. Neviem posúdiť, či je to naozaj tak, ale ak sa 
pozriem na nedávno dokončený obytný komplex Villinki v Kar-
lovej Vsi od architekta Petra Moravčíka, tak všetko nasvedčuje 
tomu, že je to pravda. 

Andrej Alexy
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Peter Moravčík 

*1964 Liptovský Mikuláš 

°1987 FA SVŠT Bratislava

°1986 VŠMU, Katedra 

scénografie Divadelnej 

fakulty, Bratislava

Byty Villinki, Staré grunty, Bratislava-Karlova Ves
Investor: YIT Reding, a. s.

Autor: Peter Moravčík / PMArchitekti

Spoluautori: Juraj Benetin, Matej Grébert, Miroslav Čatloš, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová – DUR; 

Spolupráca: Tomáš Čechvala, Andrea Černá, Vladimír Netík, Rado Volmut – PSP 

Projekt: 01. 2008 – 03. 2013, realizácia: 12. 2012 – 10. 2014

Plocha pozemku: 8 581 m2, zastavaná plocha: 2 040 m2, Úžitková plocha: 10 205 m2, obstavaný priestor: 38 900 m3

Foto: Tomáš Manina

Situácia

Pôdorysy typického podlažia  
objekty A,B

Rezopohľad

Pohľad severozápadný

Pohľad juhozápadný

Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm exclusive s povrchovou úpravou  
weber.pas silikátová a weber.pas color plus od spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.  
divízia Weber-Terranova, www.weber-terranova.sk. (s. .....) 


