
Názov stavby: Rodinný dom 4boxes Najväčšou výzvou pri návrhu objektu rodinného domu bolo jeho osadenie vo svahovitom teréne a  pozemku. Najvyšší bod pozemku bol 
totižto zároveň vstup na pozemok a teda logicky miesto pre garáž. Ak samotný objekt nemal byť voči garáži a vstupu na pozemok uto-
pený, bolo potrebné ho dvihnúť, tým pádom pod objektom vznikol priestor pre podzemné a sčasti nadzemné podlažie. Napriek prvotnej 
požiadavke klienta - návrh jednopodlažného domu. Spodné podlažie je logicky betónovo-murované, ukončené stropnou, resp. základovou 
doskou. Od betónových dosiek vyššie sa odvíja už iný príbeh. Presvedčiť klienta na drevostavbu nebol veľký problém. Výhody sú nesporné 
– rýchlosť  výstavby a suchý proces, vyšší tepelný odpor v porovnaní s klasickou murovanou konštrukciou pri zachovaní rovnakej hrúbky 
konštrukcie, ale najmä difúzne otvorená konštrukcia. Objekt je situovaný na SV strane pozemku, čo umožnilo orientáciu všetkých obytných 
miestnosti na JZ. Zdvihnutím domu nad terén vznikla terasa s prepojením na centrálny priestor – obývaciu izbu s kuchyňou. Objekt má 
pozdĺžny charakter s postupným a logicky radením priestorov domu – garáž s prepojením na dom, vstupné priestory, kuchyňa, obývacia 
izba a pracovňa. Nasleduje nočná časť domu s troma spálňami, sociálnym zázemím a schodiskom do spodného podlažia, prepojená s den-
nou časťou a chodbou. Toto „radenie“ priestorov umožnilo vytvorenie štyroch objemov - hranolov zo stavby rôznej výšky, z čoho sa odvíja aj 
názov – „4 boxes“. Dominantný priestor je obývacia izba s prepojením na kuchyňu okolo „trojstranného krbu“ a na terasu. Tento priestor je 
prevýšený so svetlou výškou 4,4 m. Vedľa obývačky sa nachádza obdobne prevýšená pracovňa s galériou pre spanie hostí. Dispozícia ako 
aj samotné objemy sú navrhované prehľadne a strohejšie tak, aby viac vynikli použité materiály – drevo, sklo, titánzinok, omietka.

Zhotoviteľ: M-House, s. r. o., Bratislava

Autor projektu:
Ing. arch. Igor Gerdenich

MODERNYDOM.eu, s.r.o.
Zastavaná plocha: 275,50 m2

Úžitková plocha: 307,40 m2

Vykurovaná plocha: 242,00 m2

Označenie číslom 
na hlasovanie:

9

9 M-House, s. r. o., Bratislava


