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Vrstvenie, postupnosť, rôznorodosť
Na fotografiách stavu vidieckeho domu v Jabloňovciach v čase 

pred jeho aktuálnou prestavbou rozoznávame niekoľko staveb-
ných zásahov. Najviditeľnejším je skrátenie časti gánku jeho za-
murovaním predchádzajúcimi majiteľmi. Získali nový priestor pri 
tzv. prednej izbe, zanikla však vzdušnosť jeho stĺporadia ako kla-
sicizujúca črta pôvodného architektonického zámeru. Otvorenosť 
gánku v  pôvodnom výraze vytvárala architektonický prvok – ot-
vorenú lodžiu, prinášajúcu architektonický detail charakterizujúci 
domy tohto regiónu.  

Pôvodný gánok, podporujúci pozdĺžnu líniu domu, vytváral aj 
vstupnú komunikačnú os. Symetria štítovej fasády domu s dvoma 
oknami prednej izby je prirodzene prevážená týmto prvkom z jeho 
ľavej južnej strany, nárožie valbovej strechy má mäkké prelomenie. 
Súčasťou čelnej fasády je aj tufový portál do pivnice, ktorý spolu s jej 
valenou klenbou vnímame aj ako odkaz baníckej tradície v regióne. 

Objekt domu bol osadený do svahu, nástup od ulice začínal na úrov-
ni pivnice jednoramenným schodiskom, ktorého prechodom sa 
návštevník dostával do  pozdĺžneho priestoru gánku. Predná izba 
v pôvodných domoch vidieckych obcí bola orientovaná do verej-
ného priestoru ulice, pre obyvateľov domu mala dominantnú funk-
ciu vo vzťahu k životu rodiny, bola miestom, kde sa odohrávali všetky 
dôležité rodinné udalosti. Pri takejto pôvodnej orientácii domu boli 
do  jeho zadnej dvorovej časti priraďované hospodárske objekty 
a na konci pozemku samostatný objekt humna. 

 
Nová poloha obytného priestoru
Významová poloha tzv. prednej izby pôvodného domu sa 

presunula do  jeho dvorovej prístavby ako nového obytného 
priestoru domu, takto vtiahnutého do  stredu všetkých aktivít, 
ktoré prestavba priniesla pre život rodiny. S týmto zámerom súvisí 
aj terénne premodelovanie pozemku. Pokiaľ terén pôvodne mier-
ne stúpal od  uličného vstupu po  celom pozemku, realizovanými 
terénnymi úpravami sa dosiahla horizontálna rovina v  rozsahu 
vnútorného dvorového priestoru. Následne vznikol pomerne 
strmý svah v  miestach pôvodného vstupu, ktorý je rozčlenený 
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voľnou štruktúrou terénneho schodiska z dubových trámov spolu 
so záhradnými úpravami svahu. Pôvodný zachovaný parapet gánku 
v  jeho skrátenej časti bol zrušený, aby sa dosiahol kontakt s  vy-
rovnaným terénom v celej dĺžke otvorenej fasády.

Vnútorné priestory
Prístavba domu je drevenej skeletovej konštrukcie s viditeľnými 

mohutnými proporciami trámov a  stĺpov v  kombinácii s  hladkou 
stenou vytvárajúcou hraničnú líniu susednej parcely. Presklené 
steny umožňujú vizuálny kontakt interiéru s  okolím, súčasne 
otvárajú pohľady zvonku dnu, kde vnímame tektonickú štruktúru 
novej architektúry a  pôvodnú kamennú architektúru stien domu. 
V  línii murovaných pilierov gánku domu pokračuje drevené 
stĺporadie prístavby. Autori architektonického riešenia prispôso-
bili proporcie drevených stĺpov pôvodným murovaným pilierom 
gánku. takto významovo previazali starú časť domu s prístavbou, 
čo je podporené aj použitím trvanlivého tepelne upraveného dreva 
na podlahu gánku v celej dĺžke. Rozdielnosť rytmov usporiadania 
nových drevených stĺpov a  pôvodných murovaných pilierov vní-
mame ako jasné oddelenie pôvodného a súčasného. 

Nový obytný priestor je rozdelený umiestnením hranolovitého 
vykurovacieho telesa na  zónu relaxačno-obytnú s  vysokým ot-
vorením do krovu a zónu prípravy stravy a stolovania so zníženým 
stropom. Je tu aj nové drevené schodisko, ktorým sa dostávame 
do  podkrovnej izby nad touto kuchynskou časťou. Kontakt tej-
to izby s  obytným priestorom je cez francúzske okno, ktorého 
bezpečnosť je dosiahnutá silnou povrazovou sieťou. 

Drevené tektonické prvky – stĺpy, trámy, vzpery – dominujú 
priestorom prístavby. Drevené sú podlahy, vonkajšie terasy, ako 
prirodzený kontrast bielych plôch omietok stien a  vnútorného 
vykurovacieho telesa. Šikmé časti podkrovia medzi priznanými 
krokvami sú vyplnené bielenými povrchmi veľkoplošných OSB 
dosiek. 

V nadväznej časti starého domu sú umiestnené priestory WC 
a kúpeľne, spolu s technickým zázemím objektu. Cez prechodnú 
izbu sa dostávame do  pôvodnej prednej izby so zachovanými 

drevenými trámovými stropmi. tieto trámy sú z  rôznych druhov 
dreva: dub, smrek, agát a  aj v  tejto situácii evokujú myšlienku 
zahŕňania rôzností vo svojom celku. Majitelia sa pri zariaďovaní in-
teriérových priestorov nechávajú viesť podobnou cestou tzv. rôz-
norodosti výberu nábytkových kusov, v zmysle staré a nové, alebo 
lokálne a ebay nákupy. tento prístup môžeme označiť ako citlivá 
rôznorodosť.

Viditeľným prepojením starého a  nového v  jednotný celok je 
sedlová strecha nad usadlosťou. Oceňujeme, že aj na prístavbe boli 
použité staré keramické tašky ako pokračovanie tašiek zo strechy 
domu, ktoré tam ostali v pôvodnej polohe. Následkom toho bolo, 
že charakter ukladania tašiek na  prístavbe bol ovplyvnený istou 
nepresnosťou uloženia pôvodných, na ktoré nadväzovali. Vzniklo 
jemné prepojenie v  geometrickej rozdielnosti línií a  povrchov 
tašiek, čím do architektúry neprenikla črta výraznej novosti. 

Časť zamurovaného gánku poskytne v tejto novej užívateľskej 
situácii možnosť vybudovať priestor osobnej hygieny pri pôvod-
nej prednej izbe. Jednoduchá dipozícia domu vytvára pri radení 
priestorov za  sebou potrebu prechodu cez tieto priestory, vybu-
dovaním doplňujúcej funkcie sa tento stav vylepší.

Usporiadanie vonkajšieho priestoru
Prístup motorovým vozidlom je cez novú hospodársku budo-

vu v zadnej časti pozemku, kde sú umiestnené skladové priestory 
a  fínska sauna. Jemná vertikálna gradácia rovinného terénu bola 
dosiahnutá vybudovaním mäkkých línií terasových múrikov z tufo-
vej horniny ako súčasti záhradno-parkových úprav. Pokračovaním 
línie domu je oporný kamenný múr oddeľujúci susedný pozemok. 
Jeho poloha pri obytnom priestore a exteriérovej drevenej terase 
evokuje zónu vonkajšieho obytného priestoru ako kontinuitu 
priestoru vnútorného. Rozptýlenie vonkajších funkcií do  celého 
územia okolo domu poskytuje jeho uvoľnené, neformalizované 
zažívanie obyvateľmi domu. Je to črta, ktorá sa spája s vidiekom, 
omnoho náročnejšie je dosiahnuť ju v urbanizovanom mestskom 
prostredí. 

Prestavba vidieckeho domu poukázala na možnosti zahŕňania 
a  vylučovania rôzností stavebných prvkov, materiálov, ich povr-
chov, nábytkových kusov, architektonických článkov a  zámerov 
užívateľov. Vo svojom výsledku prináša architektonickú jasnosť 
novej časti prístavby spolu s  citlivým zapracovaním predchádza-
júcich etáp prestavieb tohto sídla. Vzniklo prostredie vhodné pre 
rodinný život, pričom svojou transparentnosťou evokuje pocit neu-
zavretosti nielen od bezprostredného okolia, ale aj vo význame nad- 
väzovania ľudských vzťahov.

Martin Somora
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Rekonštrukcia vidieckeho domu, Jabloňovce
Autori: Martin Mihály, Matej Mihalič / AtelieR11

Spolupráca (interiérový dizajn): Katarína lupták / ad-collegium

Projekt: 09. 2013 – 01. 2014, realizácia: 07. 2014 – 12. 2014

Plocha pozemku: 620 m2, úžitková plocha: 174 m2

Zastavaná plocha: 214 m2, obstavaný priestor: 1 050 m3

Stavebné náklady: 20 000 eUR (rekonštrukcia domu) + 60 000 eUR (prístavba)

Foto: Martin Mihály
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Širšie vzťahy

Pôdorys pôvodného stavu

Pôdorys 1. np

Pôdorys 2. np

Pohľad južný

Pohľady, rezy


