
Autori sa snažili navrhnúť bytový dom
tak, aby jeho architektonické, ale aj ma-
teriálové a farebné riešenie boli v súla-
de s okolitou prírodou a vilovou zástav-
bou a aby nenarušili jedinečnosť loka-
lity, ktorá patrí k najatraktívnejším mies-
tam na bývanie v Bratislave. Napriek
tomu, že stavba je navrhnutá v teréne
s veľkým prevýšením a v prostredí so
vzrastlou zeleňou, jej silueta nepôsobí
rušivo pri pohľade z nižších miest. 

Päťposchodový dom je rozdelený do
dvoch blokov, z ktorých každý má samo-
statný vchod. V podzemných podlažiach
sa nachádzajú garážové haly (s uzamy-
kateľnými boxami na diaľkové ovláda-
nie), technické priestory a pivničné
kobky s priamym prístupom z exteriéru.
Pred objektom je vyhradené parkova-
nie na odstavných plochách, ktoré
lemuje úzky pás sadových úprav.

B Y T O V Ý  D O M  B R E Č T A N K A  
N A  K O L I B E

Na bratislavskej Kolibe bol v máji skolaudovaný nadštandardný bytový dom Brečtanka. Na prvý
pohľad zaujme citlivým vsadením do prostredia, ale aj originálnou a funkčnou architektúrou.
Brečtanka je výnimočným projektom, ktorý ponúka kvalitné a komfortné bývanie v blízkosti
lesoparku, pričom nenarúša jednotnú scenériu a kontakt s prírodou. 

Dopravne je bytový dom napojený
z Brečtanovej ulice do 2. PP, z nej sú
prístupné aj obidva hlavné vstupy do
sekcií domu. Druhý vjazd je na 1. PP
a ústi na Jedenástu ulicu. 

Architektonické riešenie 
Hmotovo je bytový dom Brečtanka

vyriešený ako kompaktný objekt
s dvoma prevádzkovo samostatnými
jednotkami. Jeho jednotlivé sekcie sú,
vzhľadom k terénu, uskakované o výšku
jedného podlažia. Vstupy do sekcií sú
na 1. a 2. PP. Nasledujú 4 nadzemné
podlažia s bytmi rôznych veľkostí. 
Nachádza sa tu 38 nadštandardných
bytov s obytnou plochou od 42 do 
208 m2. Súčasťou väčšiny bytov je 
lodžia alebo terasa s výhľadom na
mesto alebo lesopark. Najvyššie
poschodie je rezervované pre dva
veľkoplošné byty s priestrannou streš-
nou terasou. 

Veľké zasklené plochy spolu s fran-
cúzskymi oknami dodávajú bytom po
celý deň dostatočné množstvo svetla.
Byty majú otvorenú a variabilnú dispo-

zíciu, čo umožňuje ich budúcim majite-
ľom dotvoriť si ich podľa vlastných náro-
kov a požiadaviek.

Materiálové riešenie
a vybavenie bytov

Bytový dom ponúka komfortné býva-
nie v 2- až 5-izbových bytoch s nadštan-
dardným vybavením, ktoré splní pred-
stavy aj náročnej klientely. Všetky byty
majú autonómnu klimatizáciu, podlaho-
vé vykurovanie, drevené parkety, prie-
stranné kúpeľne vybavené dizajnovými
talianskymi zariaďovacími predmetmi,
bytové doplnky a obklady od renomo-
vaných výrobcov. Súčasťou vybavenia 
3- a viacizbových bytov je aj krb. 

Elegantné a svieže architektonické
riešenie bytového domu podčiarkujú aj
luxusné spoločné priestory. Chodby sú
pokryté vysokozáťažovými kobercami,
steny vinylovou zelenou tapetou. Rovna-
kú zelenú nájdeme aj na kvetinovom
motíve zasklených plôch zábradlí. Byto-
vý dom má vlastnú trafostanicu a kotol-
ňu s diaľkovým riadením a meračmi
s diaľkovým odpočtom dát. 
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Konfigurácia terénu a orientácia pozemku na sve-
tové strany boli urãujúcimi parametrami pre návrh
objektu Breãtanky. VyuÏili sme nerovnomerné klesa-
nie terénu na umiestnenie podzemn˘ch podlaÏí. Stav-
ba je rie‰ená v dvoch sekciách s v˘‰kov˘m posunu-
tím o jedno obytné podlaÏie, nakoºko terén klesá juÏ-
n˘m smerom. Stavba je navrhnutá s pôdorysom pra-
videlného lichobeÏníka. RôznobeÏné strany sú juho -
v˘chodná, ktorá je zároveÀ rovnobeÏná s hranicou
parcely a severo - v˘chodná umoÏÀuje dosiahnuÈ
preslnenie aj v miestnostiach, ktoré by, v prípade
obdæÏnika, boli s ãisto severnou orientáciou.

Obytné podlaÏia sú navrhované s preplávajúcimi
bytmi s presvetlením z dvoch aÏ troch svetov˘ch
strán. Men‰ie byty sú orientované na v˘chodnú alebo
západnú stranu. 

Hmotovo – priestorové rie‰enie bolo obmedzova-
né nepravideln˘m tvarom parcely, svahovitosÈou teré-
nu a podmienkami územného plánu v mieste stavby.
Z hºadiska kompozície tvaru a povrchov˘ch úprav
fasády sme chceli dosiahnuÈ kompaktn˘ kubus stav-
by s markantn˘m urãením jednotliv˘ch podlaÏí zv˘-
raznením kontrastn˘ch pásov bielej a ãiernej. Tretia
farba, ktorá sa v objekte nachádza je zelená v podobe
kvetov na kalenom lepenom skle. Táto farba sa pre-
ná‰a aj do interiéru – opäÈ v oddeºujúcich kon‰truk-
ciách z kaleného lepeného skla a na povrchov˘ch
úpravách tapiet a kobercov. Tretia farba symbolizuje
prepojenie objektu s prírodn˘m prostredím a blízkos-
Èou lesoparku Kamzík.

Slovo autora

Konštrukčné riešenie 
Nosný systém bytového domu je zo

železobetónového skeletu s premenli-
vou hrúbkou stĺpov v 6 m modulovom
rastri. V podzemných podlažiach je
použitý vodostavebný betón. Výplňovým
stavebným murivo sú tu keramické
tvárnice doplnené o prevetrávanú fa-
sádu s nekontaktným zatepľovacím
systémom, čo zabezpečuje dokonalú
akustickú pohodu. Medzibytové deliace
priečky sú realizované z akustického
muriva (keramické tvárnice). Ako tepel-
ná izolácia je použitý extrudovaný
polystyrén. Obkladové veľkoformátové
dosky TRESPA sú použité vo fasádnych
systémoch ako obklad – obytných pod-
laží bielej a antracitovej farby, nebyto-
vých podlaží sivej farby. 

Strechy sú chránené dvojitou hydro-
izoláciou z modifikovaných asfaltových
pásov, terasy fóliou FLAGON. Výplne
otvorov sú realizované systémom z hliní-
kových zliatin s lakovanou povrchovou
úpravou. Nájdeme tu aj okenné výplne
a zasklené konštrukcie Schüco. Ich
otváravo-sklopné časti sú kombinované
s pevnými časťami. Francúzske okná sú
zaistené zábradlím z bezpečnostného,
číreho, kaleného a lepeného skla.
V časti lodžií je zábradlie so smalto-
vaným farebným dekorom. Spoľahlivú
ochranu domu predstavuje oplechova-
nie RHEINZINK® pre atiky, lemovanie
striech, rímsy a okenné parapety. 
Na povrch terás a lodžií bol použitý
drevený rošt z odolnej exotickej dreviny
Tatajuba. 

Teplo v miestnostiach je zabezpe-
čené podlahovým vykurovaním, v kú-
peľniach je doplnené o rebríkové radiá-
tory. Regulované je cez kondenzačný
kotol VIESSMANN s diaľkovým riade-
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ním a diaľkovým zberom dát. Bytový
dom má hydraulický výťah. Chladenie
v dome je zabezpečené vnútornými kli-
matizačnými jednotkami LG Artcool. 

Garážové boxy majú pancierovú pod-
lahu s epoxidovou stierkou a sú odde-

lené kovovou konštrukciou s vlastnou
garážovou bránou a diaľkovým ovlá-
daním. Pivničné sklady nachádzajúce
sa tiež v podzemných podlažiach sú
uzamykateľné a oddelené murovanými
priečkami. 

Brečtanka je ďalším z radu projektov
spoločnosti GRUNT, a. s., ktorý určite
zaujme svojou výnimočnou architektú-
rou. Elegancia, štýl a kvalita sú hlavný-
mi atribútmi projektu. Jednoduché tvary
a decentné farby oživil opakujúci sa
kvetinový motív na zasklených plo-
chách zábradlí. Prví obyvatelia tohto
bytového domu budú mať možnosť
zabývať sa v príjemnom prostredí brati-
slavskej Koliby v blízkosti lesoparku už
v týchto mesiacoch. 

V spolupráci 
s G-MANAGEMENT, s. r. o. 

pripravila Martina Trnkusová 
Foto: Paťo Safko a GRUNT, a. s.

Počet podzemných podlaží: 2

Počet nadzemných podlaží: 4 + 1

Počet bytových jednotiek: 38

Zastavaná plocha: 982,7 m2

Počet garážových boxov: 44

Počet voľných parkovacích miest: 13 


