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y‰lenky rozlehl˘ch
obytn˘ch sídli‰È pocházejí
z hlav meziváleãn˘ch
funkcionalistick˘ch
architektÛ. Hlavním

ideologem tohoto období byl ‰v˘carsk˘
architekt Le Corbusiér a právû jeho
marseillesk˘ L'Unité d'Habitation se stal
pravzorem pro bratislavsk˘ bytov˘ dÛm.
Sto metrÛ dlouhá majestátní hmota se svou
velikostí vyrovnává stávajícím panelov˘m
domÛm a plnohodnotnû doplÀuje sídli‰tní
urbanismus. Autofii se v‰ak pouãili z chyb
nedávné minulosti a pfiizpÛsobili fungování
domu a jeho stavební konstrukci soudob˘m
poÏadavkÛm. 

ZávaÏnou nev˘hodou sídli‰È je jejich velká
vzdálenost do centra mûsta a pfievaÏující
monofunkce bydlení. V prÛbûhu ãasu se
drtivou unifikací vytratila z panelov˘ch
sídli‰È architektura a v‰echny domy
pÛsobily stejnû ‰edû. Samozfiejmû za to
nemohli meziváleãní architekti, n˘brÏ
socialistická stavební v˘roba. Sám
Le Corbusiér vyslovil tzv. „5 bodÛ moderní
architektury“. Pfii pohledu na socialistick˘
panelov˘ dÛm nemÛÏeme cítit ani ‰petku
jeho pÛvodních estetick˘ch vizí a plánÛ.
K meziváleãné LeCorbusiérovû proklamaci
moderní architektury se pfiiklonili
i sloven‰tí architekti. DÛm vystavûli
ãásteãnû na pilífiích, ãímÏ se uvolnil parter;

díky zvolenému nosnému systému je moÏné
pracovat s dispozicí a fasádou svobodnû;
obytnou stfie‰ní krajinu by mohl Mondrianu
závidût i sám Le Corbusiér; náznak
pásov˘ch oken na domû také najdeme.
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Bytov˘ dÛm Mondrian

Jedním z hlavních úkolÛ ãeskoslovenské porevoluãní architektury byla rehabilitace
panelov˘ch sídli‰È. PÛvodnû byla sídli‰tû zam˘‰lena jako zdravé bydlení v parku, av‰ak
zdegenerovala do podoby minimálního sociálního bydlení v neudrÏované zeleni. Ke kofienÛm
pÛvodní my‰lenky se vrátili architekti Andrea Klimková a Andrej Alexy ve svém návrhu
bytového domu na bratislavském sídli‰ti RuÏinov.

Bytov˘ dÛm Mondrian 

autofii: Andrej Alexy
Andrea Klimková

adresa: Sedmokrásková ulica
RuÏinov-Trávniky, Bratislava 

realizace: 11/2003–6/2005 
plocha pozemku: 3317 m2

obestavûn˘ prostor: 38 502 m2

uÏitná plocha: 12 166 m2
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Ukazuje se, Ïe pohled zpátky nemusí
nutnû znamenat v˘vojovou rigiditu, n˘brÏ
mÛÏe podpofiit historické pravdy, na které
je vhodné navázat.
DÛm je vystavûn jako Ïelezobetonová
monolitická konstrukce. To umoÏnilo
variabilnû uvolnit jeho dispozice a v ãásti
pfiízemí umístit kryté stání pro automobily.
Dal‰í parkovací stání jsou umístûna
v podzemí nebo pfied domem. Zb˘vající ãást
parteru je vyhrazena pro obchodní
komerãní plochy, coÏ vede k funkãní
pestrosti sídli‰tû a dÛm pÛsobí Ïivûj‰ím
dojmem. Spoleãnû se vzrÛstajícím zájmem
pracujících o homeworking bychom se mohli
doãkat odstranûní v˘razné slabiny sídli‰È –
v˘hradní existence ryzího bydlení. Sídli‰tû
by mohla Ïít i bûhem dne, nejen po skonãení
pracovních povinností obyvatel. Bytov˘

dÛm v RuÏinovû k tomu má
v‰echny pfiedpoklady.
ZtuÏující komunikaãní jádra budovy
‰plhají aÏ do v˘‰ky 9 nadzemních podlaÏí
a stabilizují nosnou skeletovou konstrukci
domu. Zatímco v Marseille odlil
Le Corbusiér cel˘ dÛm z betonu,
v Bratislavû postupovali architekti
hospodárnûji a ‰etrnûji. Spotfieba energií
stále stoupá a fie‰ení vedoucí
k dlouhodob˘m úsporám je na místû.
Vyzdívky skeletu jsou v Bratislavû
provedeny z pórobetonov˘ch tvárnic
YTONG, coÏ jednak zaruãilo dostateãnou
tepelnou izolaci obvodov˘ch stûn a jednak
urychlilo a zlevnilo v˘stavbu. Lehkost blokÛ
YTONG je v˘hodná pro manipulaci pfii
zdûní a rovnûÏ se kladnû projevuje pfii
statickém návrhu, ponûvadÏ zatíÏení

konstrukcí, potaÏmo základové spáry je
men‰í. PouÏití ekologického stavebního
systému YTONG posunulo komfort 
bydlení do 21. století.
Architekti dostali pouÏitím konstrukãních
materiálÛ betonu a pórobetonu kfiídla, coÏ
ukázali jak v dispozicích, tak na fasádû.
Bytov˘ dÛm obsahuje 82 bytÛ rÛzné velikosti.
Vût‰ina z nich je pfiíãnû provûtratelná
a kaÏd˘ byt disponuje na západní fasádû
balkonem nebo na v˘chodním prÛãelí lodÏií.
Kromû kompozice oken a prosklen˘ch lodÏií
se na fasádû v˘raznû projevuje i barevnost
balkonÛ. Díky zvolené barevné paletû,
která je odkazem v˘znamného holandského
abstraktního malífie, se domu zaãalo fiíkat
Mondrian. V návrhu architektÛ opût
zafungovala inspirace v meziváleãném
evropském umûní. Francouzsk˘
funkcionalismus a brutalismus se spojil
s holandsk˘m neoplasticismem a Mondrian
se asi doãkal nejvût‰ího obrazu v historii.
Z jím inspirované velkorysé prostorové
kompozice se mohou obyvatelé domu tû‰it
kaÏd˘ den.
Bratislavské sídli‰tû RuÏinov je postupnû
zahu‰Èováno nov˘mi domy a vybaveností.
Bytov˘ dÛm Mondrian je pfiíkladem toho,
jak je moÏné my‰lenku z první poloviny
minulého století pfiepsat do souãasnosti
a posunout její stavební kvalitu o notn˘
kus dál. Po zvy‰ování standardu bydlení
a stavebních konstrukcí se zlep‰ení snad
doãká i okolní pfiíroda. Po parkové úpravû
sousední jezírko Rohlík doslova volá. �

PR: Josef Velebn˘, foto: Xella


