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Rubikova kocka
Architekti malého rodinného domu v Kalifornii sa vo svojom 

ideovom zámere odvolávajú na Rubikovu kocku. V ich výsledku 
však nehüadajte vzhüad farebných štvorêekov. Slávnu hraêku sa 

pokúsili vyložiČ skôr ako logickú modulárnu skladbu 
nadväzujúcich komponentov rodinného života.

Pripravil: Michal Lalinský; Foto: Matthew Millman Photography (s láskavým dovolením v2com)
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B Ý V A N I E

Život vo svetle: obývacia izba je osvetlená z oboch strán – 

zasklenými fasádami sa otvára do uliênej aj záhradnej strany. 

Raster pevných žalúzií zabezpeêuje potrebnú mieru intimity.
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Sila harmónie: architekti tohto domu prejavili nielen cit 

pre kompoziêné zákonitosti, ale aj nadanie kombinovaČ formy, 

materiály êi línie do harmonických proporcií.
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Inžinierske dielo: strohé, no pôvabné oceüové schodisko 

s drevenými stupĀami je «vykreslené» na pozadí kamennej 

steny presnými líniami.

byvanie vara.indd   42byvanie vara.indd   42 1. 8. 2019   17:13:431. 8. 2019   17:13:43



Tri podlažia: prízemie domu je mierne vyzdvihnuté nad 

úroveĀ terénu. To umožnilo pohodlné presvetlenie suterénu.
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Vyberaná paleta: ušüachtilé materiály

 ako kamenné a drevené obklady prispievajú 

k autentickému prepychu priestoru.
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VývarovĀa: kuchyĀa je nakonfigurovaná 

v typickom «americkom režime» s dôrazom na výkonnosČ, 
praktické usporiadanie a priestrannosČ.
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Stará škola: prepracované stolárske produkty, 

napríklad skrinky v kúpeüniach, dodávajú 

interiéru šmrnc konzervatívnej znamenitosti.

Dom pre üudí: rodinný dom v starom Pale Alte 

(neóaleko San Francisca) je rozvinutý do átriovej 

pôdorysnej stopy. Vóaka tomu aj vóaka dômyselnej 

hre fasád pôsobí prívetivou mierkou.
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ráca architektonického ateliéru 
Studio VARA, ktorá nadväzu-
je na povestné americké tradície 
«hrejivého» modernizmu, a sú-
êasne rešpektuje módne výzvy 

holistického prístupu, sa zapáêila mladému kali-
fornskému páru. Chcel totiž zužitkovaČ drobunký, 
no celkom šikovný pozemok v prominentnej loka-
lite starého Pala Alta. Nároêné zadanie – vtesnaČ 
do limitovanej výmery pozemku štedrý architekto-
nický program, ktorý by vyhovoval êinorodej päČ-
êlennej rodine, zverili do rúk architektom s úspeš-
nými, a najmä dômyselnými realizáciami po celom 
sanfranciskom regióne. Architektov vyzvali, aby 
v duchu svojho rukopisu navrhli malý, flexibilný 
domêek s veükým potenciálom.

Aby tento stavebný rébus dokázali vyriešiČ, archi-
tekti pristúpili k domu ako k Rubikovej kocke 
s tesne previazanými priestormi, ktoré expandujú 
do okolitého prostredia. Stavebnú štruktúru roz-
trieštili do jednotlivých segmentov spriahnutých 
s exteriérom tak, aby tvorili útulné a diskrétne, 
no zároveĀ priestorovo veükorysé životné prostre-
die. Aby sa autori vyhli mohutnosti a dosiahli že-
lanú «üahkosČ» architektonického výrazu v rámci 
kompaktnej pravouhlej hmoty, siahli po špecific-
kých fasádnych materiáloch. Pomocou nich ar-
tikulovali trojicu navĄšených podlaží, vzájomne 
poposúvaných a pozakladaných do celkovej har-
monickej kompozície. ZákladĀu tvorí betóno-
vá obálka, prízemie je obložené drevom a tmavý 
pozinkovaný plech zas urêuje obvod najvyššieho 

podlažia. Prízemie je mierne vyvýšené nad úroveĀ 
terénu, êo architektom umožnilo zaliaČ suterén 
denným svetlom aj dostatkom vzduchu. Starost-
livo vytýêili pozície jednotlivých okenných otvo-
rov domu, takže na fasáde rozohrali akýsi «ryt-
mický ornament».

Vyberaná materiálová skladba prispieva k pre-
pychovému a veükolepému dojmu aj v interiéri. 
Architekti naozaj nemuseli šetriČ, no svoje die-
lo udržali v medziach ušüachtilého vkusu, tak-
že sa obratne vyhli zbytoênej okázalej pompe. 
Neprerušované zasklené prieêky fasády na prí-
zemí otvárajú výhüady do pestovanej záhrady. 
ZeleĀ exteriéru a denné svetlo tak doslova za-
plavujú vnútrajšok domu, êo ešte viac znásobu-

P
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Na êerstvom vzduchu: spojeniu domu so záhradou 

napomáha štedré využitie zasklených fasádnych prieêok, 

ale aj dobre «rozpriestranená» obytná terasa.
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je dojem priestrannosti a vzdušnosti. Elegancia 
v tej najlepšej tradícii kalifornského moderniz-
mu vyniká na množstve stolárskych výrobkov – 
drevenom obložení stien, schodisku, kuchynskej 
štruktúre êi skrinkách v kúpeüniach. Všetky sú 
vyhotovené v konzervatívnom, nadêasovom du-
chu s využitím rôznych druhov a odtieĀov dre-
vín. Rozsiahle drevené plochy v interiéri majú 
aj korekênú úlohu – vo veükorysých priestoroch 
oslabujú nevyhnutný «loftový» dojem a podne-
cujú útulnejšiu mierku miestností. Schodisko, 
ktoré je chrbtovou kosČou celého domu, prepá-
ja trojicu spriaznených podlaží. Je vyhotovené 
v êistom, inžiniersky prepracovanom tvaroslo-
ví: spája oceü s drevom a svoju eleganciu vysta-

vuje na podklade steny s kamenným obkladom. 
Ako výrazný estetický motív ukotvuje celý dom 
a zjednocuje všetky tri podlažia. Na poschodí ar-
chitekti strategicky rozmiestnili tri spálne dopl-
nené kúpeüĀami. Usporiadali ich tak, aby sa na-
vzájom nerušili, a súêasne mohli ČažiČ z výhüadov 
do okolia zarasteného zeleĀou. Do suterénu zas 
poschovávali príruênú telocviêĀu, malú vinoté-
ku êi priestrannú spoloêenskú miestnosČ.
Do domu sa toho napriek kompaktnému formá-
tu zmestilo celkom dosČ. Miestnosti prívetivých 
mierok sú podriadené obytným potrebám rodi-
ny, niê nepodlieha kompromisu a vóaka úzkemu 
spojeniu s exteriérom všade vládne prehüadnosČ 
a vzdušnosČ. Ĥ

Estetické stíšenie: záhlavie postele tvorí êalúnená stena, 

spoza ktorej vychádzajú jemne nariasené záclony. 

Architekti vyfarbili celú spálĀu tlmenými odtieĀmi okrov.

STUDIO VARA
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR

Sanfranciské štúdio VARA si vybudovalo dobrú po-

vesČ realizáciami neskrývanej oddanosti architekto-

nickým hodnotám, poctivému remeslu êi programovej 

disciplíne. Na rôznych mierkových úrovniach priná-

ša dômyselné riešenia, ktoré nikdy nezabúdajú na 

üudskú mierku a orientáciu úêelnej logiky. Architekti 

štúdia majú na rováši rozsiahle portfólio zahĄĀajúce 

verejné aj súkromné stavby, návrhy interiérov êi zá-

hrad, nábytkové diela aj celé holistické celky. Ich ko-

operatívny prístup zabezpeêuje optimálne návrhy ty-

pické üahkosČou a jasnosČou. studiovara.com

byvanie vara.indd   49byvanie vara.indd   49 1. 8. 2019   17:13:571. 8. 2019   17:13:57



Lesnou cestou
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B Ý V A N I E

Harmonická jednota budovaného obytného prostredia a voünej 
prírody je pre architektov veênou výzvou. Autori 

z montrealského ateliéru yh2 ju dokázali naplniČ viacerými 
vydarenými projektmi. Pripravil: Michal Lalinský; Foto: Maxime Brouillet (s láskavým dovolením v2com)

byvanie yh2.indd   58byvanie yh2.indd   58 2. 8. 2019   8:28:542. 8. 2019   8:28:54



byvanie yh2.indd   59byvanie yh2.indd   59 2. 8. 2019   8:29:032. 8. 2019   8:29:03



60 Atrium 4/2019 atriummagazin.sk Ĥ Bývanie

Architektonický kumšt: v interiéri, rovnako 
ako na vonkajšej podobe stavby, vyniká dôstojné racionálne 

tvaroslovie založené na presne odmeraných líniách.
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Zauzlené previazanie: stavebná kompozícia domu 
je dôsledne prepletená s okolitou krajinou, takže s Āou 
splýva v organickej jednote.

Zjednotenie: prevládajúcim materiálom v interiéri 
je hrejivé, hrdzavoêervené mahagónové drevo použité 
na všetkých viditeüných plochách.
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Walden, alebo život v lesoch: nádherná scenéria
okolitých hôr bola urêujúcim tvorivým elementom 
pri návrhu architektúry domu.
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Vertikálna zostava: dom sa týêi majestátne 
do výšky, podobne ako vrcholky stromov. Obyvateüom 
tak poskytuje vyhliadky do óaleka.
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áto svetlom prežiarená stavba, 
ktorá sa nachádza približne pol-
druha hodiny cesty od kanadské-
ho Montrealu, doslova visí zo str-
mého zrázu. Tak to naznaêuje aj 

jej pomenovanie «Residence dans lތEscarpement» 
(po francúzsky «príbytok na úboêí»). Je vskutku 
postavená v prudkom svahu úboêia, na rozsiahlom 
pozemku súkromného panstva založeného pred 
viac ako sto rokmi. Majiteüom ponúka vysnívané 
zázemie obkolesené nádhernou prírodou a panen-
sky êistými jazerami.

Splynutie s prírodou

Situácia malebnej prírodnej scenérie a dostupnej 
vzdialenosti z kanadskej metropoly dávala pozem-

ku rys žiadanej destinácie. Kvôli nepraktickej to-
pografii sa však na Āom nikdy niê nepostavilo. Až 
kým majitelia neoslovili architektov Loukasa Yia-
couvakisa a Marie-Claude Hamelin z kancelá-
rie yh2, aby do extrémneho svahu vložili diskrét-
ny víkendový dom, ktorý by narušil ráz prírodnej 
krajiny len minimálne a dokonale splynul s úbo-
êím. Aby sa êo najviac minimalizovala pôdorysná 
stopa navrhovanej stavby, architekti ju rozbili do 
dvoch základní – betónových kvádrov. Jeden ulo-
žili vodorovne a druhý zvislo, priêom oba vo výš-
ke previazali zasklenou hmotou hlavného krídla 
domu. Prístup k útesu z vysoko položenej vrstev-
nice urêil aj polohu vstupu. Do domu sa prichá-
dza zhora, najprv k neveükej stavbe garáže, ktorá 
je s hlavnou êasČou domu spojená dlhou lávkou. 
Až keó ju êlovek prekoná, ocitá sa pred vstup-

nými dverami umiestnenými vo výške na treČom 
podlaží. Okrem vstupnej haly tu objaví veüko-
rysú spálĀu s vyhliadkou do okolitej krajiny. Tu 
sa vyspí doslova na úrovni vrcholkov stromov. Ak 
zostúpi o poschodie nižšie, nájde sa v hlavnom 
trakte s malou pracovĀou, knižnicou a obytnou 
halou. V nej architekti rozmiestnili sedenie, jedá-
leĀ a kuchyĀu. Na najnižšej úrovni zvislého betó-
nového kvádra (uloženého na fliaêiku vyrovnané-
ho terénu) sú malé súkromné kúpele so saunou 
a vírivou vaĀou.

Les na každom kroku

V druhej êasti základne (teda vo vodorovne ulo-
ženom kvádri domu, odsadenom pár metrov óalej 
od súkromných kúpeüov) si majitelia zariadili «hos-

T

Jednotná reê: rovnaké mahagónové drevo ako 
na strope a podlahe použili aj na predné êelá 

vstavaných skríĀ êi kuchyne.
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«Home office»: pri schodisku si našiel svoje miesto 
aj šikovný pracovný kútik spojený z rozüahlou knižnicou.
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Čovský trakt». Niekoüko spální so zodpovedajúcou 
výbavou je priamo napojených na okolitú horu. 
Odtiaüto už vedie len pár kamenných stupienkov 
a lesný chodník dolu k jazeru Lac Cornu.
Najväêšiu pozornosČ venovali architekti prostred-
nému podlažiu, ktoré je právom srdcom celého 
domu. Po celom obvode je zbavené akýchkoüvek 
prieêok. Z každej strany tak zasklenými fasádnymi 
panelmi nakúka do interiéru okolitý les. Obytná 
hala óalej pokraêuje do exteriéru priestrannou te-
rasou umiestnenou na streche hosČovského traktu.

Farby jesene

Na prvý pohüad êlovek odhadne, že ide o pre-
pychové sídlo. Nielen veükorysými dimenziami 
priestorov êi odvážnou stavebnou kompozíciou, 
ale aj použitými materiálmi. Vo vnútrajšku pre-

vláda mahagónový obklad, ktorý architekti použi-
li pre jeho odolnú trvanlivosČ i sýty farebný odtieĀ. 
V hlavnej êasti domu je z mahagónu vyrobená 
podlaha, stropy, nosníky, okenné rámy êi kuchyn-
ské dvierka. Ich sýta tmavá farba sa tak vynikajúco 
dopúĀa s prirodzenými zemitými tónmi lesa za ok-
nom. Ako sa cez deĀ mení svetlo, interiér s exterié-
rom vytvárajú vzájomne premiešané obrazy, kto-
ré rezonujú harmonickým súzvukom. Aj vonkajšia 
êasČ fasády bola upravená s cieüom splývaČ s oko-
lím. Preto jej podstatnú êasČ pokrýva oceü Corten 
s «mäkkou zamatovou» textúrou hrdzavej farby. 
Zdola sa zas dom ukazuje obnaženým betónovým 
povrchom. Ten napodobĀuje prirodzenú farbu ska-
lísk a obrích zblúdených balvanov na okolí.
Surový betón bol použitý aj na schránke garážové-
ho prístrešku. Z neho vychádza spomínaná oceüo-
vá lávka s drevenou palubovkou, ktorá akoby ús-

tila priamo do korún stromov. ZvlášČ v hmlistých 
dĀoch sa tak z príchodu do domu stáva magický 
zážitok prechodu «do inej dimenzie». Ĥ

Víkendový dom «Residence dans lӂEscarpement»
Domaine Valdurn
Saint-Faustin-Du-Lac-Carré, Kanada
Architekti: Marie-Claude Hamelin, Loukas 
Yiacouvakis, Karl Choquette, Etienne Sédillot – 
architektonický ateliér yh2

Vtáêia búdka: úzka oceüová lávka vedie 
do korún stromov, do najvyššieho podlažia domu, takže 

celá situácia pripomína «dom na strome».

Lesná «wellness»: na najnižšom podlaží domu 
sú elegantne zariadené súkromné kúpele s panoramatickou 

saunou a vírivou vaĀou na terase.
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YH2
Architektonický ateliér

V roku 1994 založila Marie-Claude Hamelin spolu 
s Loukasom Yiacouvakisom svoju montrealskú archi-
tektonickú kanceláriu. Odvtedy rozvíjajú svoju autor-
skú filozofiu postavenú ako «umenie tvorby priesto-
rov», ako spôsob znovuvynachádzania reality. Sledujú 
konceptuálne súdržný prístup k navrhovaniu, vždy sa 
snažia o maximálny rešpekt k danému kontextu, o ce-
lostný prístup, ktorý preniká až do najmenších archi-
tektonických detailov êi dizajnu objektov. Podüa nich 
musí každá maliêkosČ zohrávaČ svoju úlohu v celku. 
Niê nesmie byČ povrchné. V kancelárii majú pravidlo, 
že sa vždy sústredia len na menší poêet aktívnych pro-
jektov, aby im mohli venovaČ náležitú pozornosČ. Taká 
sústredenosČ sa oplatí – za mnohé diela, vytvorené po-
êas viac ako dvadsaČroênej kariéry, získali prestížne 
ocenenia. yh2architecture.com

Skratka: strmým lesným chodníêkom sa z domu 
na úboêí dá zísČ až dolu k jazeru.

Pôdorys 3. NP 
1 Garáž
2 PredsieĀ
3 SpálĀa
4 KúpeüĀa
5 Terasa

Pôdorys 2. NP 
1 PracovĀa
2 KuchyĀa
3 JedáleĀ
4 Obývacia izba
5 Terasa

Pôdorys 1. NP 
1 Privátne kúpele
2 Kuchynka
3 Terasa
4 PredsieĀ
5 HosČovská izba
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