
Urbanistické 
a architektonické riešenie 

Bytový dom na Paul Clairmont-
Straße bol zrealizovaný v rámci Zürišské-
ho programu bytovej výstavby pre sta-
vebné združenie s požiadavkou, dosiah-
nuť vysokú kvalitu bývania a vyhovieť
moderným trendom v bývaní. Okrem prí-
mestskej polohy pri lese a dobrej infra-
štruktúry, ďalšími požiadavkami boli aj
vysoká priestorová kvalita bytov a archi-
tektonická špecifickosť budovy. Hlavným
cieľom architektov Steib & Gmür bolo
vytvoriť priestranné 4,5- až 6,5-izbové
byty, ktoré by mali disponovať dodatoč-
ne využiteľným vonkajším priestorom

a prekonávať malú plochu balkóna. Stre-
dobodom pozornosti autorov boli čias-
točne dvojposchodové vonkajšie priesto-
ry vo veľkosti izby s hĺbkou 3,80 m a plo-
chou 24 m2. Keďže značne vyčnievajúce
stavebné prvky obytných miestností odo-
berajú svetlo, sú lodžie párovo prepoje-
né a podľa poschodí voči sebe odsade-
né. Samotná lodžia je rozdelená na dve
zóny, na chránený výklenok obklopený
plochami stien a dvojposchodovú halu
s vyhliadkovým rámom. 

Hmotové a dispozičné riešenie 
Rozdelenie pôdorysov bytov je stano-

vené podľa vonkajšieho priestoru. Dô-
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V hlavnom meste Švajčiarska vyrástol veľmi zaujímavý bytový dom. Hlavná hmota do výšky
odstupňovaného objektu, postaveného paralelne s ulicou Paul Clairmont, odzrkadľuje reliéf, 
ako aj rozličné moduly zastavaného okolia. Šachovnicovo vysunuté lodžie, na jednej strane
domu, spájajú interiér s exteriérom. Vďaka kompaktnej technológii výstavby je možné využiť
voľné plochy ako zelené a oddychové priestory.

sledná a tým aj ekonomická konštrukcia
z nosných priečok rozčleňuje obytný
priestor po dĺžke smerom na juhozápad,
hneď po tom nasleduje otvorená kuchy-
ňa. Schodiská a funkčné priestory sú
umiestnené vonku, spálne a ďalšie obyt-
né miestnosti sú orientované smerom na
severovýchod a denné svetlo do nich
preniká pásovými oknami. 

Troj- až sedemposchodové časti obyt-
nej budovy sú navzájom prepojené na
vstupnom prízemí prostredníctvom vnú-
tornej cesty. Táto verejná pavlač je z jed-
nej strany využívaná ako štúdiá a spolo-
čenský priestor. Na druhej strane zaskle-
nia do výšky miestnosti (medzi „vežami“
východnej fasády) a plynulý prechod
obidvoch koncov do jemne zahnutej von-
kajšej cesty umožňujú priame prepojenie
s vonkajším priestorom. 

Hlavnou myšlienkou domu sú s posu-
nutím usporiadané, dvojpodlažné balkó-
ny každého bytu. Vonkajšie priestory vo
veľkosti izby, pričlenené k obývacej
miestnosti, tvoria prostredníctvom zábra-
dlia (vo výške človeka), intímne átriá,
ktoré vyzývajú k individuálnej úprave.
Táto rozmanitá medzioblasť, ktorá svoji-
mi výrazne umiestnenými otvormi prí-
jemne potláča bezprostredné okolie
a prepožičiava bytom jedinečnú identitu. 

Veľkorysé pôdorysy bytov sa dajú vyu-
žiť rôznorodo, zodpovedajú súčasným
požiadavkám, a sú dôsledne rozdelené
na dennú a nočnú časť. 

Materiálové a konštrukčné riešenie 
Už v 50. a 60. rokoch sa zaoberali

architekti bytovej výstavby z pohľadové-
ho betónu (ako Le Corbusier, Georges
Candilis a Shadrach Woods) sústrede-
ním bytov do veľkých stavebných rozme-
rov a skulpturálneho vyformovania prost-
redníctvom členenia a odstupňovania.
Ďalším dôležitým aspektom pri viacpo-
dlažných bytoch, boli požiadavky obyva-
teľov v súvislosti s vonkajším priestorom.
Steib & Gmür nadväzujú na túto tradíciu.
Priečka z bieleho pohľadového betónu
je plasticky zakotvená do terénu a koreš-
ponduje so susediacou zástavbou. Toto
sa deje predovšetkým prostredníctvom
vyčnievajúcich lodžií, ktoré sa vysúvajú
z jadra budovy a predstavujú mnohotvár-
nu štruktúru. Biely lazúrovaný pohľadový
betón v oblasti lodžií je oddelený od
vnútorných priestorov čiernymi okenný-
mi rámami. Betón bol vyrobený bez dila-
tačných škár preto, aby sa nimi neporu-
šil jednotný vzhľad skulptúry. 

V spolupráci s Gmür & Steib 
pripravila Martina Trnkusová 
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