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„Slow dizajn“ v dnešnej uponáhľanej dobe asi mnohým z nás veľa nehovorí. 
Práve preto sme pre vás s prichádzajúcim letom pripravili reportáž, ktorá vo 
vás zaručene navodí pocit pohody. Nízkoenergetická moderná drevostavba vy-
užívajúca širokú škálu najnovších technológií je zároveň priestorom pre život 
v spojení s prírodou.

Dom
 pod
 jabloňou
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1.Jabloň v tesnej blízkosti 
interiéru – pohľad z átria

2. Umelecký detail stĺpu 
– autor: akad. sochár 
Marcin Rząsa

3.+4. Pohľady zo 
západnej 
strany - 

výnimočná plastická  štruktúra 
fasády

5. Omšievanie zrubu 
vrkočmi z  drevených 
hoblín – autor: goral zo 

Zakopaného - Andrzej Zawada
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Drsná príroda je 
nevyhnutnými 

úpravami len usmerne-
ná, a vďaka tomu sa vôňa 
lesa šíri v interiéri.
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DReveNý rodinný „Dom pod jab-
loňou“ v Marianke je rodin-
ným sídlom päťčlennej rodi-

ny so životným štýlom napojeným 
na harmóniu s prírodou. Miestom 
výstavby sa stal starostlivo vybra-
ný sad v starej zástavbe Marianky 
nad Svätým údolím. na malom šesť-
-árovom pozemku rodina sedávala 
s priateľmi kde pozorovali prúdenie 
vetra po záhrade, pohyb Slnka, so 
zavretými očami sledovali pocity na 
jednotlivých častiach pozemku, me-
rali vodné trhliny s miestnymi prú-
tikármi... napokon o mieste zákla-
dov prekvapivo rozhodli deti, ktoré 
sa neprestajne hrali na jednej jedi-
nej jablonke. 
táto jabloň sa zakomponovala do 
projektu ako srdce domu a dispozič-
ne rozdelila dom na dve časti, „do-
spelácku“ a detskú. také rozdele-
nie je osvedčené, nakoľko sa rodi-
čia a deti vzájomné nerušia svojimi 
návštevami. napriek tomu sa všet-
ci spolu najradšej zdržujú v kuchy-
ni pri peci.
radikálny počin mať strom v dome 
a žiť s ním spoločný príbeh znamená 
prispôsobiť životný štýl rodiny aspoň 
sčasti prírode a rešpektovať zmeny 

vonkajšieho sveta aj vo vnútri domu.
Záhrada je súčasťou celej kompozí-
cie domu. koncipovaná je ako útul-
ný priestor v jemne chaotickom štý-
le, ktorý nepotláča prirodzené pre-
kvapenia, skrývajúce sa v zemi. Z át-
ria domu sa zachovali nerušené vý-
hľady do diaľky. 
Dom pod jabloňou je postave-
ný v duchu slow dizajnu, presnej-
šie s použitím princípov slow ar-
chitecture. Je to prístup, ktorý vzni-
kol v opozícii k fast štýlu života 
a tvorby.
Proti prevládajúcemu štýlu „fast“ 
– fast food, rýchla komunikácia 
a výmena informácii, uponáhľaný 
štýl života, dosahovanie bleskové-
ho úspechu, rýchle „zbúchanie“ do-
mu – sa tu stavia štýl „slow“. ten 
sa prejavuje hedonistickým pôžit-
kárstvom z každého okamihu živo-
ta, s dôrazom na cestu a nie na cieľ. 
S časom na všetko a bez pocitu „mu-
sím“ (zastúpeného rozhodnutím 
„chcem“). S krásnym a útulným do-
mom, plným možností objavovať zá-
žitky dôverne známe z tichej a vo-
ňavej prírody a tomu až prispôso-
benými technológiami a praktickou 
účelnosťou. 

Jedným z najdôležitejších princípov 
takejto tvorby je tímový duch, spo-
lupráca s umelcami a remeselníkmi, 
ktorí tvoria prvky jedinečné pre da-
ný dom, vyjadrujúce charakter ro-
diny. napokon, aj celá rodina sa stá-
va spolutvorcom domu a môže napl-
no prežívať radosť z procesu vzniku 
svojho domova.
Podnetom pre takú radikálnu zme-
nu je snaha o environmentálny ži-
votný štýl, ktorý je inšpirovaný prí-
rodnými materiálmi a zážitkom ob-
javovania nenarušenej prírody s dô-
razom na krásu a ochranu životného 
prostredia a človeka. 
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architektúra: Ivan Jarina, martin Kubov-
ský, Anna maria Jarina
Konštrukcia: Ján Nosálek
Výtvarné dotvorenie: marcin Rząsa
Rok výstavby: 2004 – 2010
Energetický koncept: Neštandardný nízko-
energerický dom, vykurovaný drevom, po-
stavený z 98 % obnoviteľných zdrojov, pri 
minimálnych nákladoch na presun hmôt, 
s použitím stavebného materiálu (recyklo-
vaného alebo recyklovateľného) výlučne zo 
Slovenska. Výnimku tvorí dovoz bridlice zo 
zahraničia, nakoľko bridlicový lom v ma-
rianke, známy z minulosti, je už nefunkčný.

v skratke

Charakter
Nízkoenergetická moderná dre-
vostavba na princípe slow dizaj-
nu, využívajúca širokú škálu naj-
novších technológií v kombinácii 
s tradičným remeselným opraco-
vaním materiálov (omšievanie, so-
chárska kresba).

koNštrukCia
kostra je tvorená drevenou rámo-
vou a zrubovou konštrukciou, za-
sklené steny sú bezrámovo osade-
né v hrázdenej konštrukcii. V ma-
ximálnej miere sú využité recyk-
lované materiály (šamotová tehla, 
drevený a kamenný odpad).

typ domu
Green house s vyrasteným stro-
mom – jabloňou v postupne za-
sklievanom átriu, vzhľadom 
na adaptáciu stromu na nové 
prostredie.

dispozíCia
strom ako centrum dispozície, 
opticky a zvukovo delí stavbu na 
prednú, vzdušnú vežu, kde sú det-
ské izby a na zadnú masívnu časť 
zasadenú v zemi, ktorá tvorí den-
nú časť.

Výraz
Je založený na súlade, a nie na 
kontraste s prostredím, tradičné 
prvky sú použité s odstupom, kto-
rý má súčasná generácia, a nie so 
snahou rozvíjať retrotradície.


