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Rodinný dom
Jakubov

de Raxa

  

Otvorení životu

Za posledné desaťročie sa výrazne zmenil obraz našej rurálnej 
krajiny. Pri cestách pribudli výrobné haly a golfové ihriská. Vstupy 
do dedín lemujú nové rady domov, rovnaká katalógová architek-
túra od západu na východ. Po vidieku sa už netúla dobytok, a aj 
napriek tomu ľahké a pestré oceľové ploty vystriedali nekonečné 
horizonty nepriehľadných prefabrikovaných betónových múrov. 
Ľudia žijú lepšie, ale obraz vidieckej architektúry nenaznačuje, že 
by žili šťastnejšie.

Jazero pri Jakubove vyzerá od cesty ako každé iné. Pomedzi 
tuctové chatky občas prekukne vodná plocha rybníka. Prašná cesta 
popri vodnej ploche však vedie k zaujímavej architektonickej reali-
zácii, ktorá sa výrazne vymyká z okolitej jazernej zástavby a ktorá 
je na míle vzdialená od fádnej zástavby ,,nového“ slovenského vi-
dieka. Architekt Peter Rakšány si tu na brehu záhoráckeho rybníka 
postavil svoju chatu-ateliér, a čo viac, priestor pre život – domov.  

Pri pohľade na dom zaujme nie bežné tvarové, materiálové  

a konštrukčné riešenie. Nahá materialita a odhalenosť domu do-
bre zapadajú do okolitého prostredia, kde horizonty ďaleko le-
mujú vodné porasty, mokraďové lúky a hladina rybníka. Dom je 
situovaný na dlhej neveľmi širokej parcele obopínajúcej jazero 
v jeho západnom záhybe. Aj napriek takmer 125 m2 zastavanej 
plochy dom neuberá z krajiny viac ako okolité tuctové chatky. 
Celý je totiž vynesený na betónových stenách a podporných 
nenápadných oceľových stĺpoch tak, aby nechal pod sebou voľnú 
plochu a priehľad z cesty na jazero. Betón, drevo a strieborný kov 
sú jediné viditeľné materiály. Nosné konštrukcie sú priznané, od-
kryté a obyvateľ je zdanlivo vystavený nepriazni ročných období. 
V skutočnosti je obytný priestor ,,voľne“ vložený do betónového 
nosného rámu a od konštrukcie je tepelne izolovaný z jej vnútornej 
strany. Vďaka šírke 5,5 m rastie pod domom samovoľne celoročne 
tráva, ktorá tak stiera hranice medzi domom a jeho okolím. Na 
úrovni terénu sa nachádza iba malý priestor technického zázemia 
a skladu záhradného nábytku, ktorý je umiestnený na okraji pôdo-
rysu uzavretý v kubuse surových betónových stien. 

Zo strany vodnej plochy vedie na obytné podlažie jednora-
menné schodisko odsadené od hmoty domu. Z objemu vystupuje 
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už len rozľahlá terasa, ktorá vďaka svojej konštrukcii podobne ako 
schodisko pôsobí ľahko. Nedokonalý drevený obklad pochôdznych 
plôch zapadá do rurálneho prostredia a je zároveň úprimnou 
výpoveďou remeselného prevedenia. Drevený obklad je zopako-
vaný aj na najvýraznejšej črte domu – na tieniacej konštrukcii ce-
lopresklenej fasády po celej východnej a západnej strane domu.  
Architekt mal cieľ okrem vizuálne odľahčeného domu vytvoriť aj 
energeticky efektívnu stavbu, preto sa väčšina tieniacich panelov 
dá posúvať tak, aby v zime odkryla až 80 % fasády domu a akumu-
lovala tak energiu zo slnka. 

Obrátená skladba konštrukcie umožňuje hrúbke stien pôsobiť 
veľmi subtílne. Hydroizolácia strechy je zaťažená v malej hrúbke ex-
tenzívnym sukulentným porastom, čo okrem príjemného vzhľadu  
zabraňuje prehrievaniu betónovej konštrukcie stropu; navyše flóra 
pochádza z bezprostredného okolia jazera.  

Samotný obytný priestor je jednoduchou plynúcou dispozí-
ciou. Vstupuje sa doň priamo z exteriérového nekrytého schodis-
ka. Napravo od vstupu sa vchádza do neveľkej obývacej miestnosti 
s kuchyňou prepojenou s vyhliadkovou terasou. Miestnosti domi-
nuje betónový krb umiestnený na pozdĺžnej osi domu. Detailom 
zaujme akumulačná stena na západnej stene izby zo starej plnej 
pálenej tehly s pečatnými znakmi, čo opäť dodáva modernému 
vzhľadu rurálny odkaz. Od obytnej miestnosti plynie pozdĺž 
východnej presklenej fasády chodba prechádzajúca postupne cez 
predsieň, detskú izbu, kúpeľňu až do spálne umiestnenej v opozícii 
k dennej časti domu. 

Dom je neporovnateľný s bežnou zástavbou. Jeho voľné príze-
mie vynesené nad terén (podobne ako pri slávnej vile Savoye) 
jednoznačne odkazuje na tradície moderny. Aj napriek materiálovej 
skromnosti a jej priznaným nedokonalostiam objekt pôsobí priam 
slávnostne. Dovoliť si nezastavať prízemie a naopak nechať ho 
vyznieť v jeho priestorovej voľnosti je v pozitívnom zmysle luxu-
som, ktorý si nemôže dovoliť každý užívateľ. 

Architektúra je znakom životného štýlu majiteľa. Peter Rakšány 
strávil časť svojej kariéry v slnečnej Austrálii, kde sa dostal do kon-
taktu s inou filozofiou stavania a bývania. Ľahkosť a otvorenosť sú 
znaky austrálskej architektúry, ktorá tak dodnes čerpá z ideálov 
moderny. Svetelnosť a vzdušnosť sú však vlastné nielen austrálskej 
architektúre, ale sú rovnako aj primárnymi rysmi československej 
moderny tridsiatych rokov, na ktoré sa dnes, žiaľ, veľmi zabúda. 
Austrálsky vklad do sveta modernizmu spočíva azda v estetike 
minimalizmu a v širokom uplatňovaní nahých prírodných ma-
teriálov. Toto sú motívy, ktoré sú ľahko čitateľné aj na Dome pri 
jazere v Jakubove. 

Zaiste podnebie najmenšieho kontinentu umožňuje subtílnejšie 
konštrukcie, ale ako môžeme vidieť v Jakubove, dá sa tento motív 
preniesť aj do našich končín a pritom nestavať na úkor tepelnej 
fyziky. Po bližšom skúmaní človek podľahne presvedčeniu, že 
rozdiel podnebia nie je dôvod, prečo sa u nás nestavia viac podob-
nej architektúry. Rozdiel medzi betónovým plotom a otvoreným 
prízemím je ukrytý hlbšie v myslení ľudí, možno by iba stačilo sa 
viac otvoriť radosti zo života. 

Martin Zaiček 
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