
B Y T O V É  D O M Y  
K A R L O V K A  

Architektonické riešenie 
Bytové domy sú dômyselne zasadené

do svahovitého terénu. Majú suterénne
podlažia určené pre parkovanie a obyt-
né podlažia aj so strešnou nadstavbou. 

Bytový dom A – je nižšie položený,
prístupný z predĺženia komunikácie
prechádzajúcej vedľa existujúcich byto-
vých domov. V 1. PP sú prirodzene vet-
rané halové garáže celkovo pre 9 osob-
ných vozidiel, v tejto úrovni sa tiež na-
chádza vstup do objektu a úložné pries-
tory (pivnice) jednotlivých bytov. Bytový
dom je 4-podlažný (1 PP a 3 NP) s verti-
kálnym komunikačným jadrom so scho-
diskom. V troch nadzemných podlažiach
sú situované byty – jeden 1-izbový, jeden
2-izbový, dva 3-izbové a tri 4-izbové
z toho 2 mezonety. Celkovo je v tomto

Na svahovitom teréne v Karlovej Vsi vyrástli dva komorné bytové domy. Svojim hmotovým
a dispozičným riešením pripomínajú skôr bývanie vo väčších rodinných domoch. Kvalitu
bývania zaručuje aj uzavretý areál, kde prevažná časť bytov má svoju veľkú terasu alebo
vlastnú záhradku. Jednoduchou a účelnou konštrukciou, modernou architektúrou a použitými
materiálmi sa tieto domy určite vymykajú bežnému štandardu bytových domov v okolí.

dome 7 bytov a 9 garážových miest.
Pred vjazdmi do garáží sú plochy von-
kajších parkovacích státí pre 3 osobné
vozidlá vyriešené formou vegetačných
tvárnic. 

Bytový dom B – je ten vyššie polože-
ný, prístupný z novonavrhovanej komu-
nikácie pozdĺž severovýchodnej hrani-
ce pozemku. V úrovni 3. PP je vstup do
prirodzene vetraných halových garáží
celkovo pre 9 osobných vozidiel. Vstup
do objektu je z úrovne ulice Nad Lúčka-
mi na úroveň vstupného 1. NP. Bytový
dom je 5-podlažný (3 PP a 2 NP) s verti-

kálnym komunikačným jadrom so scho-
diskom a osobným výťahom. V nadzem-
ných podlažiach sú situované byty –
dva 1-izbové, dva 2-izbové, jeden 3-iz-
bový, tri 4-izbové a dva 5-izbové. Celko-
vo je v tomto dome 10 bytov a 9 garážo-
vých stání. Pred domom v úrovni ulice
Nad Lúčkami je možnosť parkovania
pre 3 osobné vozidlá. 

Materiálové 
a konštrukčné riešenie 

Hmoty objektov sa snažia vytvoriť
drobnejšie merítko zástavby, podpore-
né aj strešnými terasami so zeleňou

Ing. arch Gabriel Brogyányi 
APLAN, spol. s r. o.

Úzka stavebná parcela obdæÏnikového tvaru na
prudkom v˘chodnom svahu je determinujúci faktor
navrhnutej zástavby. Na parcele sme navrhli dva
samostatné bytové domy v˘‰kovo prispôsobené
terénu, priãom cieºom realizácie boli objekty men-
‰ieho rozsahu s mal˘m poãtom bytov. Aj napriek
tomu, Ïe svetlotechnické poÏiadavky dovoºovali rea-
lizáciu vy‰‰ích objektov – väã‰ieho rozsahu. V hor-
nom dome so vstupom z ulice Nad lúãkami sa
nachádza 10 bytov a v spodnom dome 7 bytov.
Vzhºadom na orientáciu k svetov˘m stranám, v‰etky
byty majú väã‰inu priestorov orientovan˘ch na juho-
západnú stranu, ktorá poskytuje aj v˘hºad na okolité
záhrady. V celom areáli majú len 3 byty lodÏie, ostat-
né byty majú vlastnú predzáhradku alebo terasu na
ustúpenom poslednom podlaÏí. Tak˘mto rie‰ením
vznikli byty, ktoré sa svojim uÏívaním blíÏia k súkro-
miu a pohodliu rodinného domu. 

Z technického hºadiska projekt kladie dôraz na
úsporu energie. Domy sú nad‰tandardne zateplené
a teplá úÏitková voda je v bytoch zabezpeãovaná aj
solárnymi kolektormi. Okenné v˘plne sú drevené,
z ãasti zrealizované aj s izolaãn˘m trojsklom. 

Bytové domy sú svojou architektúrou citlivo
vsadené medzi panelovú v˘stavbu Karlovej Vsi
a Dlh˘ch Dielov, kde sa moderná a zároveÀ úãelná
architektúra snaÏí vytváraÈ kvalitné a nad‰tandard-
né obytné prostredie pre malú skupinu obyvateºov. 

Pri realizácii sme uprednostnili klasické mate-
riály ako drevo a omietky s vloÏen˘mi prvkami
pohºadového betónu. 

Cel˘ areál dotvára v˘sadba 50 nov˘ch stromov
s doplnením o bohatú rastlinnú v˘sadbu.

Slovo autora

a bohatými sadovými úpravami. Mate-
riály na vonkajšie fasády sú použité
klasické tak, aby bytové domy v danom
prostredí pôsobili harmonicky. Všetky
obvodové a vnútorné nosné steny a stro-
py sú železobetónové a vo veľkej miere
vyhotovené ako pohľadové betóny bez
omietky, vnútorné deliace priečky sú
sadrokartónové. Okná domov sú dreve-
né (Europrofil), zasklené tepelnoizolač-

ným dvojsklom s prerušeným tepelným
mostom. Všetky byty majú realizované
plávajúce podlahy, rozvody vody z plas-
tov – ukončené v stene alebo na stene
ako príprava na napojenie kuchynskej
linky a zariaďovacích predmetov. 

Na vonkajšiu úpravu povrchov bola
použitá tenkovrstvová štruktúrovaná
omietka na zatepľovacom systéme,
v určitých častiach pohľadové betóny
a čiastočne aj drevený obklad upravený
lazúrou. Terasy a balkóny majú drevenú
doskovú podlahu. Ploché strechy sú
s hydroizolačnou fóliou. 

Hlavný dôraz architekt kládol na
dokonalé technické riešenie zamerané
na minimalizáciu tepelných strát
a s tým súvisiace nízke prevádzkové
náklady. Flexibilitu zmien v budúcnosti
a výraznú úsporu energie (energie na
vykurovanie) umožňuje elektrické kúre-
nie, ktoré je ľahko regulovateľné pre
individuálne požiadavky jednotlivých
užívateľov bytu alebo jednotlivé miest-
nosti. Byty, ktoré sú hospodárne elek-
tricky vykurované priamovýhrevnými
konvektormi predstavujú energetickú
nezávislosť od iných zdrojov energie
(fosílne palivá – plyn, olej a pod.), pri-
čom aj bezúdržbová prevádzka indivi-
duálneho elektrického vykurovania je

nezanedbateľným kritériom. V kúpeľ-
niach sú rúrkové priamovýhrevné elek-
trické telesá. Regulácia je priama, prí-
padne je možné aj diaľkové ovládanie
termostatov. 

Vo väčšom dome B je osobný hydrau-
lický výťah, ktorý slúži pre potreby oby-
vateľov jednotlivých bytov. Mikroproce-
sorové riadenie výťahu je s voliteľnými
funkciami. Pri výpadku prúdu je zabez-
pečený dojazd výťahu do najbližšej sta-
nice. Strojovňa výťahu je umiestnená
v úrovni jeho spodnej stanice. 

V rámci vonkajších úprav boli vybu-
dované parkovacie plochy a postupne
sa upravuje a zatrávňuje aj okolitý terén
bytoviek. Na pozemku sú vysádzané
vzrastné stromy a kry. Pri vstupe na
pozemok sú umiestnené nádoby na
domový odpad v samostatnom krytom
priestore. 
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