
Urbanistické riešenie 
Obytný súbor je situovaný na pozem-

ku nachádzajúcom sa na juhozápadnej
strane Drotárskej ulice (presnejšie na
Sklenárskej ulici), ktorý bol pôvodne
absolútne neudržiavanou roklinou
s nádherným výhľadom, ktorý sa dal
tušiť iba veľmi ťažko. Architektom sa
zapáčil a nevýhodu prevýšenia tohto
územia (cca 8 m) využili vo svoj pro-
spech. Zapustili tri podlažia do zeme,
čím vzniklo nadštandardné množstvo
parkovacích státí ku každej bytovej jed-
notke (minimálne 2 – 3 státia). Keďže
v okolí sú minimálne možnosti parkova-
nia, takéto riešenie majitelia bytov priví-
tali. Obytný súbor je navrhnutý a zreali-

zovaný s rešpektom k okolitej zástavbe
a výškou iba minimálne prevyšuje silue-
tu prírodného porastu. Domy sú najzre-
teľnejšie viditeľné z prístupovej komu-
nikácie, z opačnej strany sú kryté
hustým porastom vysokých stromov.
Poloha domov umožňuje takmer zo všet-
kých bytov nádherný výhľad na Slávičie
údolie a Mlynskú dolinu. Nižšie polože-
ným bytom sa naskytá výhľad do zacho-
vanej vzácnej chránenej časti lesa pod
objektom. 

Architektonické 
a dispozičné riešenie 

Obytný súbor sa skladá z dvoch niž-
šie položených sekcií bytového domu
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Zalesnenú roklinu so stupňovitým terénom objavila v Bratislave na Sklenárskej ulici trojica
architektov, ktorých odhodlanie zrealizovať na tomto mieste bytový komplex môžeme
prirovnať k odvahe a súdržnosti troch mušketierov. Výsledkom tohto snaženia sú kvalitne
zrealizované a do terénu zaujímavo zakomponované dve sekcie bytového domu Athos
a Porthos spolu s rodinným domom Aramis. 

O B Y T N Ý  S Ú B O R  

A T H O S  P O R T H O S  A R A M I S  

Domy sú najzreteľnejšie viditeľné z Drotárskej ulice

Athos a Porthos a z tretieho nadväzujú-
ceho rodinného domu Aramis, ktoré
majú samostatné schodiská a výťahy.
Pred každým vstupom do samostatnej
sekcie je umiestnená reliéfne vyrieše-
ná bronzová tabuľa s označením bloku
od akad. mal. Róberta Jančoviča. 

Bytový dom je orientovaný dlhšou
fasádou v smere sever – juh. Každý byt
je nasmerovaný minimálne na dve sve-
tové strany, čo umožňuje dostatočné
preslnenie a prevetrávanie obytných
miestností. 

Dve sekcie bytového domu sú čita-
teľné aj vo výraze objektu. Obe sú pre-
pojené farebne a hmotovo osobitným
prvkom a ukončené ustupujúcim podla-

žím s horizontálnou linkou prečnieva-
júcej plochej strechy. Ďalším výrazným
prvkom v členení hmoty objektu sú
lodžie a horizontálne komponované
pásy okien. 

Tvarovanie rodinného domu vyplýva
z dispozičného riešenia a základom je
kompozícia stenových a hranolovitých
prvkov, lodžií a horizontálna linka plo-
chej strechy ustupujúceho podlažia. 

Bytový dom má 2 podzemné podla-
žia, 2 podzemné podlažia z časti vníma-
né nad terénom, 4 nadzemné podlažia
a 1 ustupujúce podlažie. Byty sú troj
a päťizbové s vyšším štandardom vyba-
venia (samostatné kotolne, podlahové
vykurovanie) atď. Výnimočné je rieše-

A Plus

Podºa územno-plánovacej dokumentácie je úze-
mie urãené pre funkciu b˘vanie s typologick˘m dru-
hom zástavby – samostatne stojaci rodinn˘ dom
a bytov˘ dom. Návrh zástavby je realizovan˘ s ohºa-
dom na nároãné terénne podmienky pozemku. Pre-
dov‰etk˘m územie pre bytov˘ dom je tvarovaním
terénu zloÏité a prev˘‰enie predstavuje cca 8 metrov.
Táto skutoãnosÈ umoÏnila zapustenie ãasti domu pod
úroveÀ okolitého terénu a vizuálne zmen‰enie obje-
mu stavby. TaktieÏ ãasÈ domu nad terénom je rozãle-
nená na dve sekcie, ãím sa vytvorili predpoklady pre
optimálnu mierku veºkosti stavby a jej zaãlenenia do
prostredia. Obe sekcie bytového domu sú v úrovni
2., 3. a 4. nadzemného podlaÏia prepojené s pone-
chaním priehºadu na v˘‰ku dvoch podlaÏí na úrovni
terénu. T̆ mto rie‰ením sa vytvorilo v˘razné odºahãe-
nie celkovej hmoty bytového domu. Zástavba byto-
vého a rodinného domu, vzhºadom na reliéf terénu
ako aj okolit˘ porast stromov, len minimálne preã-
nieva cez súãasnú siluetu prírodného prostredia.
Domy sú vnímané v podstate len cez priehºady medzi
stromami. Väã‰ina bytov má nádhern˘ v˘hºad na
Sláviãie údolie a Mlynskú dolinu. 

Bytov˘ komplex nesie zaujímav˘ názov, ktor˘
vznikol spontánne, ako v˘raz „statoãnosti“ predstavi-
teºov historického románu a ich boja s nepriateºom,
v tomto prípade ho predstavoval klasick˘ úradník. 

S narastajúcimi nárokmi na b˘vanie rastú náro-
ky aj na bezprostredné okolie domu, v tomto prípa-
de o to viac, Ïe bytov˘ komplex je vsaden˘ do sva-
hovitého terénu a z jednej jeho strany je skala. Spo-
loãnosÈ Anno si za jednu z hlavn˘ch priorít
a najdôleÏitej‰í akcent stavby kládla aj dotvorenie
budov dostatoãn˘m mnoÏstvom zelene . 

JuÏn˘ svah Machnáãa je pre „veºkú“ bytovú
v˘stavbu touto stavbou prakticky uzavret˘. Nov˘
územn˘ plán, v súãasnosti schvalovan˘, na tejto
strane Machnáãa uÏ s bytov˘mi domami neráta.
·anca b˘vaÈ v novopostavenom byte v tejto lokalite
je pravdepodobne na dlh˘ ãas posledná.

Slovo autorov

Pohľad na prepojenie domov Athos a Porthos

nie pripojenia domov na rôzne infor-
mačné médiá (digitálny satelitný prí-
jem, HD TV, vysokorýchlostné pripoje-
nie na internet...). Samozrejmosťou je
štruktúrovaná kabeláž v každom byte. 

Garáže sú situované na 1. až 3. pod-
zemnom podlaží a obyvatelia bytov sa
do nich dostanú suchou nohou. 

Rodinný dom má 3 podzemné, 2 nad-
zemné a 1 ustupujúce podlažie. Celko-
vo sú v ňom 3 byty (z toho 1 byt je mezo-
netový). Garáže sú situované na 2. a 3.
podzemnom podlaží. 

Zeleň je najdôležitejším akcentom
stavby. Nebude chýbať ani automatický
zavlažovací systém čerpajúci vodu
z vlastnej nádrže na dažďovú vodu. Byty
nachádzajúce sa na spodných podla-
žiach majú vlastnú okrasnú záhradu,
prístupnú cez zasklené steny obývacích

izieb, niektoré byty využijú zelené tera-
sy striech. 

Stavebno–konštrukčné riešenie 
Výkopové práce sa realizovali vzhľa-

dom na svahovitý terén a rôzne úrovne
zakladania vo viacerých fázach. Objekt
je založený na železobetónových
roštoch a veľkopriemerových pilótach.
Preto sa zemné práce začali odkopom
zeminy na úroveň pilót a pokračovali
výkopom jamy pre základové pásy. 

Nosné steny sú prevažne z tehlového
muriva hrúbky 300 mm a železobetónové
steny sú hrubé 200 mm. Výplňové murivá
sú tehlové hrúbky 300, 200 a priečky
100 mm. Stropy tvoria železobetónové
dosky hrúbky 220 mm. Preklady a atiky
sú monolitické železobetónové rovnako
ako schodisko. Obvodové tehlové
a betónové steny sú zateplené fasád-
nym systémom hrúbky 100 mm. Zateple-
nie bolo potrebné zrealizovať aj na stro-
pe nad garážami a exteriérom v kontak-
te s obytnými priestormi. 

Vnútorné priestory sú podľa svojej
povahy upravené štukovou omietkou.
Časť komunikačných priestorov v nad-
väznosti na exteriérové omietky je upra-
vená štruktúrovanou interiérovou omiet-
kou bielej, resp. sivej farby. 

Podkladové vrstvy podláh tvoria pre-
važne betónové mazaniny s nivelačnou
stierkou. V sociálnych zariadeniach sú
keramické dlaždice, v chodbách
a komorách gresové dlažby a v garáži
betónová mazanina. V podkladných
vrstvách je izolácia na krokový útlm.
Nášlapné vrstvy podláh v obytných
priestoroch sa spresnili podľa požia-
daviek vlastníkov bytov. 

Dvere v priečkach a stenách sú pre-
važne drevené, vsadené do montovanej
drevenej zárubne. Vstupné dvere do
jednotlivých bytov sú bezpečnostné
vsadené do oceľovej zárubne. 

Okná a zasklené steny sú vyrobené
z plastových profilov, zasklené sú dvoj-
sklom, resp. bezpečnostným sklom.
Rámy okien sú z interiéru biele, no
z exteriéru sivé, aby ladili s hliníkovou
konštrukciou vstupných dvier domu.
Sivú farbu má aj pletivo použité na
zábradlie balkónov či francúzskych
okien. Strecha objektu je plochá, vyspá-
dovaná do vnútorných vpustí. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Petrom Čavarom 

pripravila Martina Trnkusová 
Foto: Ľubo Stacho

Podlažná plocha: 5 940 m2

Úžitková plocha: 3 550 m2

Kapacita garáží: 54 áut 

Počet parkovacích státí: 7 áut

Počet bytov: 30

Počet nebytových priestorov: 2

Pohľady na obytný súbor od chránenej časti lesa


