
B Y T O V Ý  D O M  R 1 D  
V  B U R G O S E  

Nový bytový dom sa nachádza
v bloku R1 AU 29.01.1A v Burgose. Jeho
rýchla a jednoduchá realizácia bola
zabezpečená vďaka prefabrikovaným
prvkom (konštrukcie, priečky, vonkaj-
šie opláštenie). 

Architektonické riešenie 
Na prízemí, s orientáciou fasády do

ulice, sa nachádzajú obchodné priesto-
ry a upravené domy sa otvárajú do
dvora. Podkrovie prechádza od roviny
fasády dozadu a vzniká tam aj priestor
pre spoločnú terasu. Domy sa konštru-
ujú agregačne – prvky programu sú
rovnaké, rôzne typy sa dajú vytvoriť
kombináciou modulov kuchyňa – obý-
vačka – spálňa, ale aj hlavnej a vedľaj-
ších spální vo vzťahu k úložným pries-
torom. 

Domy s počtom spální jedna až štyri
boli rozdelené do šiestich skupín

s istou nepravidelnosťou, aby umožňo-
vali obmeniteľný vchod a volumetrické
chápanie fasád. Prístupová chodba,
ktorá prechádza pozdĺž blokom od
schodišťa k protiľahlej fasáde, vytvára
rozdielny posun výstupných schodov
na štyroch medziposchodiach. 

Materiálové riešenie 
Fasáda domu orientovaná do ulice

je z neomietnutých tehál, fasáda do
dvora je z povrchovo neupravených
betónových prefabrikátov. V niektorých
častiach je fasáda akoby „dierkovaná“,
inde sú to akoby „pevné“ žalúzie – čo
zabezpečuje, aj takýmto spôsobom,
presvetlenie vnútorných priestorov
v objekte. 

Schodisko je umiestnené na bočnej
strane bloku bytového domu a presvet-
lené je stenou zo sklobetónu. Balkóny
a terasy majú zábradlie v kombinácii
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V meste Burgos, v severnom Španielsku, postavili moderný bytový dom. Autori už pri jeho
koncepte kládli dôraz na kritériá udržateľnosti a energetickej efektívnosti a navrhli ho tak, 
aby sa dal jednoducho a rýchlo zrealizovať. Výškou (4 nadzemnými podlažiami)
a jednoduchými fasádami ho zakomponovali do už existujúceho bytového komplexu. 

kov a sklo, niektoré byty majú francúz-
ske okná so zábradlím z perforované-
ho plechu. 

Jednotlivé poschodia bytového domu
sú označené výrazným grafickým zna-
čením – veľkými číslicami na stenách
vedľa schodiska. Schodisko z interiéro-
vej strany je chránené bočnou stenou
alebo pletivom. 
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