
A P A R T M Á N Y  S  P Á S I K M I  
S L O V I N S K O

Autormi Lace apartments sú slovin-
skí architekti z ateliéru OFIS Arhitekti.
Tento dom je situovaný do stredu 
mesta Nova Gorica s rozlohou 309 km2

a 32 000 obyvateľmi. Leží 92 metrov nad
morom a má veľmi špecifické klimatic-
ké podmienky (je všeobecne známe
ako najhorúcejšie mesto v Slovinsku
v lete a v zime je tu veľmi silný vietor).
S charakteristickým podnebím, vegetá-
ciou a spôsobom života má mesto stre-
domorský charakter, kde exteriérový
priestor predstavuje veľký význam.
Preto hlavnou požiadavkou zadania
bolo navrhnúť bohatý zovňajšok. 

Architektonické riešenie 
Štúdiom rôznych priestorov existujú-

cich domov v tejto oblasti autori dospeli

ku konečnému výzoru. Fasáda domu je
vytvorená z trojdimenzionálneho (3D)
obalu, ktorého hlavnými prvkami sú bal-
kóny, terasy – otvorené alebo chránené
strechou či pergolou, lodžie zastavané
zboku a úplne alebo čiastočne zaskle-
né, oplotenia transparentné so skleným
alebo kovovým plotom. Mnohé balkóny
majú integrované skrine na uloženie
externého nábytku. Použitím všetkých
týchto tradičných prvkov získali byty/
apartmány svojrázny charakter, ktorý
ich robí viac exponovanými alebo intím-
nymi, a ponúka široký či čiastočne uza-
tvorený výhľad. Základnú hmotu domu
teda lemuje 3D obal, ktorý zabezpečuje
obyvateľom súkromie a zároveň ich
chráni pred extrémnymi teplotami
a inými nepriaznivými vplyvmi počasia. 

Vzhľadom na mestskú schému, byto-
vý dom musel mať pravouhlý pôdorys
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V slovinskom meste Nova Gorica, ktoré sa nachádza na západe krajiny pri hraniciach
s Talianskom, vyrástol zaujímavý dom Lace apartments s piatimi nadzemnými a dvoma
podzemnými podlažiami. Pásiky na fasáde majú farby typické pre danú oblasť (pôda, vinič
a tehlové strešné štíty údolia Gorice) a vďaka nim miestni ľudia dom nazvali „pyžamo“ 
(keďže ho naozaj pripomína).

so základnými rozmermi 48 x 16 m, pia-
timi nadzemnými a dvoma podzemnými
poschodiami. Požiadavky klientov boli
tiež jasné a udávali veľkosti bytov/
apartmánov a ich typológiu, čo bolo
skutočne jednoduché a opakované
riešenie. V dome sa nachádzajú rôz-
ne typy bytov/apartmánov: 2-izbové – 
69 m2, 2,5-izbové – 89 m2 a 3-izbové –
103 m2. Aj napriek jednoduchej štruk-
túre domu, poskytuje skladba lodžií
a terás každému bytu odlišný charakter
a ponúka kupujúcemu možnosť vybrať
si taký typ, ktorý zodpovedá jeho život-
nému štýlu. 

Na prízemí domu sú umiestnené
priestory pre kancelárie, obchody
a služby. 

Exteriérové prvky klimatizácie sú
čiastočne na streche a čiastočne za
kovovou mrežou, ktorá tvorí priečelie
mezanínu nad prízemím. 

Úsporné opatrenia 
Kombinácia fasádnych prvkov –

vyčnievajúce prístrešky, pergoly, de-
liace priečky, terasy, balkóny, lodžie –
pôsobí ako nárazníková zóna pre udrža-
nie stabilnej teploty v obytných miest-
nostiach a pre ochranu proti náhlej

zmene počasia. Ďalšie tieniace hliní-
kové panely sú namontované z vonkaj-
šej strany zimných lodžií a balkónov.
Obslužné a komunikačné priestory sú
zredukované na minimum a denné svet-
lo je vedené šachtami. Základné me-
sačné náklady na energiu a prevádzku
sú veľmi nízke a teda určite zaujímavé
pre budúcich majiteľov. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Andrejom Gregoricom 
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