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 TEXT ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
 FoTo RASMUS NORLANDER
 dokumEnTácia gATTO.wEbER.ARchiTEKTEN

Mladí zürišskí architekti Sarah Gatto a Adrian Weber navrhli rodinný dom, 
ktorý sa v okolitom prostredí vyníma vďaka jednoduchosti architektonických foriem 
a elegantnej bielo-čiernej farebnosti.

n
a otázku týkajúcu sa vnímania 
objektu v kontexte s okolitou 
krajinou autori odpovedajú: „Závisí 
to od prostredia, v ktorom sa dom 

nachádza. V kontexte dobrej architektúry by 
sa mal dom začleniť do okolitého prostredia 
a mal by s ním harmonizovať. V architekto-
nicky menej kvalitnom prostredí môže nový 
objekt zapôsobiť ako kontrast prinášajúci 
oživenie a vyššiu kvalitu architektúry.“
Typológia pôdorysu sleduje geometriu dvoch 
v horizontálnej línii nadväzujúcich štvorcov 
so stranou 9,5 m. Vznikol tak objekt 19 met-
rov dlhý a 9,5 metra široký. Situovaný je na 
úzkom rovnom pozemku s plochou 483 m² 
a s východnou orientáciou. Z tejto strany sa 
ponúka pôsobivý výhľad do voľnej prírody, na 
slnečnicové pole ohraničené lesom.

minimalistické formy
Architekti volili jasné, silno redukované 
minimalistické formy s dôrazom na harmóniu 
hmoty a proporcií. Napriek tomu, že čistá 
podlahová plocha domu je len 157 m², pôsobí 
veľkoryso. Veľké čiastočne prekryté terasy 
zväčšujú jeho rozmery i úžitkovú plochu a po-
skytujú bývanie v spojení s prírodou. Navyše, 
týmto gestom získal dom na elegancii.
Objekt je z ulice prístupný prekrytým chráne-
ným vstupom, vedľa ktorého sa nachádza prí-
stupová rampa do dvojitej garáže. Na vstupný 
priestor nadväzuje veľkým oknom presvetlená 
vstupná hala s výškou dvoch podlaží. Jej zadná 
časť slúži ako jedáleň. Výrazným akcentom sú 
v nej schody – do steny zasadené stupne, kto-
ré vedú na galériu a do privátnych priestorov. 
Ich žltá farba oživuje interiér, ktorý je súčas-
ťou uceleného architektonického konceptu 

postaveného na troch farebných akcentoch: 
bielej, čiernej a žltej, sprevádzaných prírod-
ným odtieňom dreva.
Vo východnej časti prízemia sa nachádza 
obývačka s kuchyňou, ktoré sú prostredníc-
tvom posuvných okien prepojené s krytou 
terasou s plochou 29 m². Počas príjemných 
slnečných dní sa tak vytvára jedna veľká 
obytná plocha otvorená do voľnej prírody. 
Moderná technická výbava kuchyne s ostrov-
čekom a barom má pracovné plochy obložené 
čiernym mramorom. Medzi obývacou izbou 
a jedálňou je malé hygienické zázemie pre 
hostí. Na poschodí sa nachádza galéria, súk-
romné priestory so spálňou, šatňou a kúpeľ-
ňou i hosťovská izba s lodžiou orientovanou 
na západ. Cez privátne priestory je prístupná 
veľká (50 m²) čiastočne krytá terasa s vírivko-
vým bazénom. Pred ostrým slnkom ju chránia 
elektricky ovládané látkové žalúzie, ktoré 
poskytujú tomuto miestu atraktívnu atmosfé-
ru súkromia. V suteréne s plochou 61 m² sú 
technické a pracovné priestory – pracovňa, 
hobby izba, odkladacie priestory a technická 
miestnosť.

nízkoenergetický štandard
Zo statických dôvodov sú všetky vonkajšie ste-
ny domu z 22 cm hrubého železobetónu. Dom 
je kompletne tepelne izolovaný a zodpovedá 

nízkoenergetickému štandardu. Vo všetkých 
miestnostiach je podlahové kúrenie. Tepelnú 
energiu získava zo zeme prostredníctvom 
vodného tepelného čerpadla. Veľkoplošné 
dreveno-kovové trojvrstvové okná chránia 
pred prehrievaním počas letných mesiacov 
vonkajšie lamelové žalúzie. 
Minimalistický je v dome aj systém osvetlenia 
jednotlivých priestorov a obsahuje tri typy 
svietidiel: okrúhle svetelné objekty poskytujú 
difúzne svetlo (izby), jednoduché žiarivkové 
trubice (suterén a garáž) a v rôznej výške 
visiace veľké svetelné gule vytvárajú efektný 
element nad jedálenským stolom.
Dve vnútorné steny sú zo statických dôvodov 
vyhotovené zo železobetónu, ostatné vnútorné 
priečky sú z tehál alebo z tvárnic (suterén). 
Podlahy vo všetkých obytných miestnostiach 
pokrývajú dubové parkety. Drevené dosky po-
užité na terase sa svojím sfarbením približujú 
parketovej podlahe vnútorných priestorov 
a tým opticky spájajú vnútorný a vonkajší 
priestor. Vonkajšie i vnútorné steny, ako aj 
strop sú omietnuté a  namaľované na bielo. 
Na okenné rámy a zábradlia architekti zvolili 
kontrastnú čiernu farbu. Interiér oživujú žlté 
schody, žltý bar a farebne výrazné obrazy. Žltý 
akcent rezonuje v podobe látkových žalúzií 
v exteriéri. 

> Celosklenená východná 
fasáda poskytuje pôsobivý 

výhľad na slnečnicové 
pole ohraničené lesom. Jej 

bezbariérové posuvné okná 
umožňujú spojiť vnútorný 
obytný priestor s terasami 

a poskytujú v letných 
mesiacoch bývanie v spojení 

s prírodou.

Veľkorysé terasy poskytujú 
 bývanie v spojení s prírodou.
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1< Strohú minimalistickú bočnú fasádu 
oživuje kruhové okno, ktoré prinaša 
denné svetlo do hygienického zázemia 
pre hostí. Veľké obdĺžnikové okno 
presvetľuje vstupnú halu, jedáleň 
a galériu. Čiastočne krytú terasu 
s vírivkovým bazénom chránia pred 
ostrým slnkom elektricky ovládané žlté 
látkové žalúzie, čo poskytujú tomuto 
miestu atraktívnu atmosféru súkromia.
2<	Dom je z ulice prístupný prekrytým 
chráneným vstupom, vedľa ktorého 
sa nachádza prístupová rampa do 
dvojitej garáže. Lodžia nad garážou 
umožňuje vychutnávať si posledné lúče 
zapadajúceho slnka.
3>	Výrazným akcentom vstupnej haly, 
ktorá ma výšku dvoch podlaží, sú schody 
– do steny zasadené stupne vedúce na 
galériu a do privátnych priestorov. Ich žltá 
farba oživuje interiér, ktorý je súčasťou 
uceleného architektonického konceptu 
postaveného na troch farebných 
akcentoch: bielej, čiernej a žltej, 
sprevádzaných prírodným odtieňom 
dreva.
4> Otvorená, moderne technicky 
vybavená kuchyňa s ostrovčekom 
a barom má pracovné plochy obložené 
čiernym mramorom. Aj tu je zachovaný 
ucelený architektonický farebný koncept.

Pôdorys prízemia

Entrée / 
Závetrie

Galerie / 
Galéria

Eingang / 
Vstup

Keller / 
Pivnica

Trockenraum / 
Sušiareň

Technik / Technická 
miestnosť

Garderobe / 
Šatník

Terrasse / 
Terasa

Terasa
Küche / 
Kuchyňa

Esszimmer / 
Jedáleň

Garage / 
Garáž

Esszimmer / Jedáleň

Badezimmer / 
Kúpeľňa

Wohnzimmer / 
Obývacia izba

Küche / Kuchyňa

gedeckte Terrasse / 
Krytá terasa

Rez
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Gästezimmer / 
Hosťovská izba

Schlafzimmer / 
Spálňa

Galerie / 
Galéria

Garderobe / 
Šatník

Terrasse / 
Terasa

Luftraum / 
Otvorený priestor Badezimmer / 

Kúpeľňa

Pôdorys poschodia

SARAH GATTO

MSc. arch. AAM. SIA OTIA

ADRIAN WEBER

MSc. arch AAM SIA
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