
R O D I N N É  D O M Y  
V  S L O V I N S K U  

V okolí slovinského mesta Ľubľana
sa nachádza niekoľko dedinských
súborov rôznych veľkostí. Spolu s roz-
rastajúcim sa hlavným urbanistickým
jadrom vytvárajú mesto. Ako sa mesto
rozširuje zvnútra smerom von, tak
mestské aj vidiecke útvary medzi
sebou navzájom splývajú. S nekontrolo-
vaným rozvojom miest aj vidiecka typo-
lógia strácala svoj charakter a kvalitu.
Takže aj dedinka Podpeč sa pomaly
mení na typickú predmestskú oblasť.
Obklopená je veľkou plochou polí
a zeleňou divokej prírody. 

Urbanistické riešenie 
Projekt rodinných domov bol súčas-

ťou urbanistickej štúdie na prestavbu
predmestských oblastí vonkajšieho
okraja rýchlostného okruhu Ľubľany.
Hlavnou myšlienkou je zahusťovanie
vidieckych jadier – tradičným rozvet-

vovaním úzkych vidieckych budov
usporiadaných pozdĺž cesty a doplne-
ných zeleňou. Vnútorná cesta pôsobí
ako stmeľujúci prvok 8 pozemkov
s pozdĺžnymi domami. 

Architektonické riešenie 
Tento typ rodinných domov je vytvo-

rený pre mladé rodiny, ktoré si nemôžu
dovoliť žiť v centre mesta a uprednost-
nia bývanie na vidieku uprostred prí-
rody, v rodinnom dome s vlastnou
záhradkou. Zároveň sa takýmto spôso-
bom dosiahne aj postupné omladenie
dedinky Podpeč. 

Každá rodina dostane trojizbový
dom so záhradou a tromi parkovacími
miestami za sumu, ktorú si môže do-
voliť požičať od banky za rozumný
úrok. Systém akým sú domy postupne
stavané je ekonomický, racionálny
a flexibilný. 

Domy sú dvojposchodové a každý
majiteľ sa môže vo svojom dome sám
rozhodnúť aké si zvolí povrchové
úpravy – podlahy či zariadenie v kú-
peľni. 

Prízemie domu (denná časť) tvorí
centrálna obývacia izba s kuchyňou

V dedinke Podpeč, neďaleko Ľubľany, vyrástlo 8 rodinných domov. Sú určené pre mladé
rodiny, ktoré túžia bývať v dome so záhradkou obkolesenom prírodou. Základnou myšlienkou
domov bol jednoduchý architektonický koncept zrealizovaný z prírodných materiálov.
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a komorou. K obývačke sa dá pričleniť
ešte jedna miestnosť, ktorá môže slúžiť
ako pracovňa alebo hosťovská izba.
Obývacia izba je priamo prepojená so
záhradou cez vyvýšenú verandu. Pos-
chodie (nočná časť) tvoria tri spálne
s dvomi kúpeľňami a šatníkom. Pozdĺž
spální je dlhá terasa s pergolou. Sedlo-
vá strecha umožňuje priestor pre chod-
bu, galériu alebo sklad. 

Základom domov je železobetónová
konštrukcia doplnená výplňovým muri-

vom. Strecha má drevenú konštrukciu.
Vonkajšie povrchové úpravy sú omiet-
ka, smrekovcové drevo a vlákno-
cementové dlaždice. 

V spolupráci 
s Andrejom Gregoričom 

pripravila 
Martina Horváthová 

Foto: @ Tomaz Gregorič

Úžitková plocha: 110 m2

(55 m2 / poschodie)

Plocha pozemku: 420 m2

Parkovanie a vstup: 80 m2

Plocha záhrady: 165 m2

Plocha terasy: 40 m2

Maximálna výška: 8,30 m


