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Rodinný dom
Prešov

zerozero

  

V ila za mestom

Parcela domu sa nachádza v Prešove, v lokalite Vydumanec. 
Pôvodne tu bola záhradkárska kolónia, ktorá sa postupne na 
základe novej parcelácie transformuje na obytnú štruktúru. Rodin-
ný dom je lokalizovaný na pozemku s výnimočnou pridanou hod-
notou prírodného prostredia. Autori ho pri návrhu vnímali ako 
stavbu prelínajúcu sa s okolím. „Prelínanie architektúry ako výsled-
ku ľudskej činnosti a prírodného prostredia sa stáva hlavným ideo-
vým východiskom konceptu,“ uvádzajú architekti.

Navrhované architektonické riešenie ukazuje 
cestu, ako nepodľahnúť trendom. Autori sa snažili  
v prostredí bez tradícií o moderný prístup k pohľadu 
na rodinný dom.

Svažitý pozemok sa otvára východným smerom. Jeho západná 
vstupná časť je v súčasnosti zalesnená náletovými drevinami bez 
výraznej spoločenskej hodnoty. Riešený pozemok je rozdelený na 

dve časti. Východná časť parcely si zachovala nezmenený prírodný 
charakter s minimom urbanizačných zásahov. Vstupná, západná, 
časť so zachovaným zeleným pásom a pôvodnou vyššou zeleňou 
obsahuje príjazdový dvor v podobe spevnenej plochy, z ktorej je 
riešený nástup do objektu a vjazd do dvojgaráže. Na južnej hranici 
pozemku je v rámci príjazdového dvora umiestnený drobný objekt 
pre uloženie nádob komunálneho odpadu. Samotný objekt rodin-
ného domu je situovaný v hornej, teda západnej, polovici pozem-
ku. Na opačnej strane pozemku je záhrada. 

Navrhované architektonické riešenie ukazuje cestu, ako ne- 
podľahnúť trendom. Autori sa snažili v prostredí bez tradícií  
o moderný prístup k pohľadu na rodinný dom. Základným kom- 
pozičným prvkom je tu štvorcový pôdorys so stranou 17 m, do 
ktorého vyskladali slobodne a voľne obytné priestory tak, ako 
potrebovali. Zvyšné, „nepotrebné“ plochy tvoria exteriérové po-
bytové terasy a lodžie, väčšinou v nárožiach hmoty. Do stredu 
dispozície, kde vzniká najväčší problém s osvetlením a preve-
trávaním, umiestnili malé presklené átrium vyplnené točitým 
oceľovým schodišťom. Tvorí vonkajšiu vertikálnu komunikáciu 
medzi jednotlivými podlažiami. Dá sa po ňom vystúpiť na 
pochôdznu plochú strechu domu, ako aj zostúpiť do otvoreného 
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suterénu – do akejsi mega krytej terasy prepojenej so záhradou. 
Tento priestor tu vytvára novodobú salu terrenu. Strecha nad 
objektom je plochá, pochôdzna, vegetačná s vnútorným odvod-
nením.

Autori hovoria o akomsi vrstvení objektu, ktorý je ďalším as-
pektom vytvárajúcim koncepčný rámec rodinného domu. Jed-
notlivé vrstvy vystupujú ako svojbytné entity so svojimi unikátny-
mi charakteristikami. Hlavná obytná vrstva má väzbu na príjazdový 
dvor a je vymedzená dvoma horizontálnymi železobetónovými 
doskami. Integruje v sebe hlavné obytné priestory domu, spolu  
s  dvojgarážou, hygienickým a technickým vybavením. Vrstva pod 
ňou sa správa ako samostatná exteriérová pobytová plocha s väz-
bou na východnú – záhradnú – časť pozemku a plní funkciu letnej 
kuchyne. Táto pobytová plocha s dreveným roštom a otvoreným 

ohniskom exteriérového krbu je doplnená o priestory skladu 
a hygienického zázemia. Najvyššie položená – strešná – vrstva 
predstavuje pobytovú extenzívnu zelenú strechu. Všetky vrstvy 
navzájom prepája átrium s vertikálnou komunikáciou v podobe 
točitého oceľového schodiska. Átrium má okrem komunikačnej 
aj presvetľovaciu a prevetrávaciu funkciu. Viažu sa naň priestory 
hygienického zázemia domu. 

Podstatnú úlohu pri týchto vnútorných priestoroch zohrávajú 
exteriérové pobytové terasy a kryté závetrie so vstupom do domu. 
Exteriérové terasy sa viažu na obytnú halu a na spálňu obyvateľov 
domu. Centrálnym obytným priestorom domu je tzv. obytná hala, 
ktorá je podľa funkcie rozdelená na jednotlivé zóny: kuchyňa – 
jedáleň – obývacia izba. Obytné miestnosti dopĺňa hosťovská  
a detská izba s priamou väzbou na vstupné priestory a s vlastným 
hygienickým zázemím.

Obyvatelia domu si pochvaľujú. „V meste sme za tri minúty  
a je tu neuveriteľný kľud v porovnaní s mestským zhonom. Od-
dych, relax – jednoducho paráda... Sme vlastne v lese – bicyklu-
jeme, bežkujeme, len čo zatvoríme vchodovú bránu...“

V tomto dome sa podarilo zrealizovať veľa vecí, ktoré dávam 
na papier aj ja – no investor mi to vždy zoškrtá. Preto chcem 
pogratulovať autorom k vnímavému investorovi a investorovi  
k výberu architekta. Spoločne sa im podaril skvelý dom!

Tomáš Bujna



37

A
R

C
H

 0
9

/2
0

14

37

Realizácie

Rodinný dom DD,  
Líščia ulica, Prešov-Vydumanec
Autori: zerozero / Irakli Eristavi, Pavol Šilla,  

Gabriel Boženík, Silvia Šillová

Statika: Vladimír Durbák

Projekt: 2009 – 2010, realizácia: 2010 – 2013 

Plocha pozemku: 1 620 m2, zastavaná plocha: 319,51 m2 

Foto: Robo Kočan
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Situácia Rez priečny

Pôdorys 1. pp  Pôdorys 1. np

Gabriel Boženík 

*1976  Želiezovce

°1999 SvF TU Košice

°2004 FA TU Budapešť

Pavol Šilla  

*1981 Prešov      

°2005 FU TU Košice

Irakli Eristavi  

*1969 Tbilisi      

°1993 FA STU Bratislava

Silvia Šillová  

*1981 Prešov  

°2005 FU TU Košice

Generálnym dodávateľom stavby bola spoločnosť DOMPLUS s. r. o.
www.domplus.sk

Obvodové konštrukcie rodinného domu sú postavené  
z murovacieho systému Ytong. 




