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 REKONŠTRUKCIA CHATKY 

TEXT INÉZ BÚCI FOTO MIRO POCHYBA, 
ARCHÍV AUTORKY PROJEKTU

Dôsledná prestavba záhradnej chatky priniesla 
domácim vyšší komfort, viac preistoru aj svetla 

do interiéru a úžasné vizuálne prepojenie 
s okolitou prírodou. Vďaka novému technickému 

zázemiu je konečne obývateľná po celý rok.

nový 
dizajn

STARý záKlAd, 
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CHATKA SA NACHádzA 
v príjemnom prírodnom prostredí 
pod lesom v záhradkárskej oblasti 
v obci Malachov. Po oboch stranách 
jej robia spoločnosť podobné stavby 
s rovnakým sklonom striech.
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PPríbeh tejto milej stavby začal, keď Bronin otec, ešte za čias 
socializmu, chodieval robiť vo voľnom čase do záhradky 
pod lesom. Svojpomocne postavil malú chatku so sedlovou 
strechou, aké sa stavali v tejto oblasti v blízkosti Banskej 
Bystrice. Prízemie malo úžitkovú plochu približne trinásť 
štvorcových metrov a podkrovie núkalo malé miesto na 
spanie. Čas pokročil a chatka už neposkytovala komfort, 
aký Broňa potrebovala nielen pre seba, ale aj pre svoje deti. 
Pritom veľká záhrada uprostred zelene neďaleko mesta mal 
stále skvelý potenciál stať sa ideálnym miestom na víken-
dový relax. Preto sa rozhodla chatku rekonštruovať a oslo-
vila architektku Elišku Turanskú. Tá má bohaté skúsenosti 
s rekonštrukciou chalúp, pozitívny vzťah k prírodným ma-
teriálom a tiež k maximálnemu využitiu všetkého použiteľ-
ného z minulosti.

Odvážne riešenie
Eliška vedela, že potrebuje zväčšiť interiér, ale na druhej 
strane musela brať do úvahy dôležitý fakt – že zastavaná 
plocha chatky nesmie presiahnuť dvadsaťpäť štvorcových 
metrov. Vynašla sa šikovným riešením – predĺžila pod-
krovnú časť približne o dva metre smerom dopredu. Vďa-
ka tomu na prízemí pod touto vysunutou časťou vznikla 
terasa. Skvelý nápad bol aj vniesť viac svetla do podkro-
via, ale najmä vizuálne prepojenie s okolitou zeleňou, čo 
viedlo k rozhodnutiu vybudovať zasklené priečelie.
Pri premene chaty na dnešný štandard najviac dala za-
brať technická stránka stavby najmä z hľadiska úniku 
tepla, odvodnenia stavby, zabezpečenia prívodu vody 
a premeny chatky z letnej na celoročnú prevádzku. Uká-
zalo sa, že najjednoduchšie riešenie bolo odstrániť starý 
krov a nahradiť ho novým s rovnakým tvarom strechy. 
To umožnilo dostatočne zatepliť podkrovie pomocou 
zdravých prírodných materiálov. V zlom technickom 
stave z pohľadu izolácií bola aj spodná časť, kde bolo 
betónové murivo v podstate len jednoducho vyliate do 
terénu. Keďže ho architektka chcela zachovať, pristúpi-
la k alternatívnej kombinácii izolovania, aby, ako sa ho-
vorí, mala stavba „dobré topánky“. (Ak vás zaujíma, ako 
vyriešila odizolovanie pôvodných a nových stavebných 
konštrukcií, odpovede nájdete v rozhovore s architekt-
kou na strane 74.) 

ABY MOHlI UMIESTNIť MAlú 
PIECKU NA dREvO v tesnej blízkosti 
kuchyne, museli bočnú stenu linky 
postaviť z nehorľavého betónu.
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P
ROzŠíRIlI SA Aj vSTUPNé dvERE NA dvOjKRídlOvé, vďaka tomu sa presvetlilo prízemie chaty. 

Presah novej strechy vytvoril prirodzené prekrytie terasy s posedením pred vstupom.
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PÔdORYS PRízEMIA
1 vstup so schodiskom  
2 šatník 3 kuchyňa  
4 jedáleň 5 kúpeľňa

PÔdORYS POSCHOdIA
6 oddychový priestor 
s miestom na sedenie/
príležitostné lôžko  
7 spálňa 8 pracovňa  
9 detská izba



1 vŠETOK NOvý NáBYTOK je vytvorený z masívneho smrekového dreva. 2 OdKlAdACí PRIESTOR je všade, kde ho bolo možné 
vytvoriť. Napríklad na schodisku tvorí prvý stupeň nenápadná zásuvka. 3 z NEvýHOdY výHOdA: nemožnosť viesť rozvody 
v betónovej stene priviedla autorky k priznaným medeným rúrkam, ktoré sa podieľajú na tvorbe originálneho štýlu interiéru.

1

2 3
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využitý každý centimeter
Samostatná kapitola bolo dispozičné využitie interiéru a návrh nábytku. Viete si predsta-
viť dostať na trinásť a pol štvorcového metra vstupný priestor, kuchyňu, jedáleň, kúpeľ-
ňu, aspoň malú piecku a ešte aj schodisko do podkrovia? Aby toho nebolo málo, do betó-
novej steny bol problém zasekať nové rozvody. Eliška to vyriešila bravúrne: rozhodla sa 
pre štýlové medené rúrky plne priznané a vedené pred stenou. Schodisko z dreva a ocele 
je navrhnuté tak, aby slúžilo ako odkladací priestor a vzniklo miesto aj na chladničku. 
Zopár kúskov nábytku sa podarilo repasovať. Dávajú chate charakter a pripomínajú staré 
časy. V rozšírenom podkroví sa pohodlne vyspí aj päť ľudí. V malej oddelenej izbičke pre 
deti je policová stena na mieru, ktorú deti používajú ako schodíky, aby sa dostali na sieť 
pod trojuholníkovým oknom s výhľadom na les. Všetok nový nábytok je vytvorený z ma-
sívneho smrekového dreva.
Rekonštrukcia trvala rok a pol, ale stála zato. Neporovnateľne vylepšená chata sa stala 
obľúbeným miestom, kam sa chodia deti vyjašiť a dospelí zrelaxovať. 

BOjlER NA OHREv vOdY  
je pod vyvýšenou posteľou  
v podkroví v podkroví. Dôkaz 
toho, že každý centimeter hral 
dôležitú úlohu pri rozvrhovaní 
dispozície a návrhu nábytku.
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„
Ako pri všetkých našich 

projektoch je pre nás 
dôležité okrem prírodných 
stavebných materiálov vždy 

maximálne využiť všetko 
použiteľné z minulosti. Tak 
sa sem dostali repasované 
staré betónové dlaždice, 

prečalúnené kreslo a gauč  
či staré dvere do kúpeľne. 

– Eliška Turanská, architektka  
a autorka, eliskaturanska.sk

1, 2 v dETSKEj IzBIčKE 
v podkroví je poličková stena 

vyformovaná do tvaru strmých 
schodíkov, po ktorých sa 
môžu deti dostať na sieť 

pod trojuholníkovým oknom 
s výhľadom do lesa. 3 vITRáž NA 
MIERU od Katky Pokornej zdobí 
repasované kúpeľňové drevené 
dvere. 4 SKRIňA SO STARýCH 
BICíCH HOdíN kúpená v bazare 

slúži na odkladanie pohárov.   
5 jEdNOdUCHý gAUč v strednej 
časti podkrovia slúži zároveň ako 

piate lôžko. 

1

3 4

2

5
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PRívOdY ElEKTRINY, vOdY Aj 
OdPAdU umožnili vytvoriť funkčnú 
kuchynku. Pôvodná petrolejka 
slúžila na osvetlenie prízemia pred 
rekonštrukciou. Eliška k nej zladila 
novú drezovú batériu.

85



Pod heslom „Nebúrať, ale obnoviť“ 
pracuje už niekoľko rokov. Ako sama 
hovorí: „Okrem iného mám dobrý 
pocit, že svojou prácou nezahlcu-
jem dnes už také vzácne zelené 
lúky. Radšej sa venujem záchrane 
a adaptácii existujúcich starých 
domov na dnešný štandard, v ktorom 
napríklad vytvorím veľké zasklenia 
s výhľadom do prírody.“ Porozprá-
vali sme sa s architektkou Eliškou 
Turanskou o jej skúsenostiach s re-
konštrukciami starých zavĺhajúcich 
chatiek a chalúp.

Ako konkrétne ste sa popasovali so 
spodným vlhnutím a zaizolovaním 
chaty v Malachove?
Keďže spodné podlažie zapustené do terénu 
bolo doň v podstate vyliate, museli sme 
pristúpiť ku kompromisu, aby sme mohli za-
chovať základnú konštrukciu chaty. Potrebo-
vali sme vytvoriť difúzne otvorenú skladbu, 
aby stavba vedela dýchať. Ako prvé sme 
odstránili betónové chodníky po obvode, 
ktoré zadržiavali zemnú vlhkosť a v podstate 
privádzali povrchovú vodu z dažďov k mu-
rivu. Stavbu sme obkopali do maximálnej 
možnej hĺbky po obvode, vybudovali kvalitnú 
drenáž štrkovým násypom s odvedením od 
domčeka smerom do záhrady. Nad terénom 
sme z exteriéru zaizolovali spodnú stavbu 
hrubou drevovláknitou doskou. Iba v páse 

tesne nad terénom v exteriéri sme použili 
extrudovaný polystyrén.
V interiéri sme steny zaizolovali tenkou dre-
vovláknitou doskou, aby sme príliš nezmenšili 
vnútorný priestor. Drevenú masívnu podlahu, 
ktorá sama osebe pocitovo pôsobí teplo, sme 
upevnili na roštovanie tiež s izoláciou z tohto 
materiálu medzi ním. V celom interiéri sme na 
všetkých stenách, okrem steny za kuchynskou 
linkou a v kúpeľni na stene prichádzajúcej do 
kontaktu s vodou, použili hlinené omietky.

Prečo práve hlinené omietky?
Ich najväčším pozitívom je schopnosť 
hliny absorbovať nadbytočnú vzdušnú 
vlhkosť z interiéru, respektíve ju dokáže 
optimálne regulovať. Teda počas vykuro-
vacieho obdobia, keď vlhkosť klesne pod 
štyridsať percent, prinavráti vnútornému 
prostrediu optimálnu mikroklímu. Vlh-
kosť vzduchu dokáže absorbovať trikrát 
rýchlejšie ako betón či vápenno-cemen-
tová omietka. 

OdSTRáNIlI 
STARé 
CHOdNíKY, 
následne stavbu 
obkopali po obvode 
a vybudovali 
kvalitnú drenáž 
štrkovým násypom 
s odvedením od 
domčeka smerom 
do záhrady.

Rozhovor s architektkou 
o rekonštrukcii vlhnúcej chaty či chalupy 

El
iš

k
a 

Tu
ranská, ARCHITEKTKA  
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Aké izolačné materiály preferujete pri 
tomto druhu stavieb a prečo?
Pri takýchto starších zavĺhajúcich stavbách je 
nesmierne dôležité, aké materiály sú použité, 
lebo také, ktoré neumožňujú stavbe dýchať, 
skôr či neskôr spôsobia fatálne následky v po-
dobe plesní či vlhnutia múrov. 
Ja pri svojich dlhoročných skúsenostiach 
používam takmer výlučne prírodné izolačné 
materiály. Umožňujú stavbe prirodzeným 
spôsobom odvetrať vlhkosť, čo vytvára zdravé 
bývanie. Druhý vážny argument na použitie 
prírodných izolačných materiálov je ich veľká 
tepelná kapacita, ktorá zabraňuje prehrievaniu 
interiéru. Najviac ich účinok cítiť v letnom obdo-
bí v podkroví s príjemnou teplotou bez nutnosti 
použitia klimatizácie.  

Ako ste zatepľovali novú strechu  
na chate v Malachove?
Starý krov sme tu museli nahradiť novým. 
Na zateplenie sme použili nadkrokvovú 
drevovláknitú izoláciu, medzi krokvami mäkkú 
izoláciu (takisto z drevovlákna) a tiež vnútorný 
záklop strechy. Pri búraní sme objavili tento 
materiál neporušený v streche, donedávna 
vyrábaný v Smrečine v Banskej Bystrici, čo 
nás milo prekvapilo.

aj v prípade energetiky a tiež zariadenia 
interiéru. Kúrenie na drevo je v našich pod-
mienkach znova a znova najefektívnejšie. 
Navyše, odpadového dreva je zo záhrady 
zvyčajne viac než dosť. 
Vždy, keď je to čo i len trochu možné, 
a klienti súhlasia, zvykneme zrenovovať 
pôvodné nábytkové kusy. Majitelia k nim 
obvykle mávajú aj sentimentálny vzťah 
a príjemné spomienky na svojich predkov. 
Nové nábytkové kusy vytvárame výlučne 
z nedyhovanej masívnej smrekovej šká-
rovky, lebo je to netoxický materiál, cenovo 
dostupný, kvalitný, nadčasový a dobre 
opraviteľný. Na jeho maximálne využitie 

dobre slúžia oceľové nosné konštrukcie vyrá-
bané na mieru.
 
čím sa pri vašej tvorbe riadite?
Verím, že kľúč k dobrému pocitu v priestore 
nespočíva len v estetike či vo vycibrenom štýle. 
Verím, že jednoduchosť je nám v našich kon-
činách prirodzená, a preto ju radi využívame. 
Naopak, v prípade, kde som presvedčená, že to 
naozaj stojí za to, potrápim investora a žiadam 
vytvoriť napríklad také mohutné zasklenie s vý-
hľadom do zelene ako v hornej spálni v chate 
v Malachove. Veď keď je to záhradná chatka, 
tak nech sa tu zaspáva a budí s jedinečným 
výhľadom na prírodu. 

Rozhovor s architektkou 
o rekonštrukcii vlhnúcej chaty či chalupy „

Hlina pôsobí veľmi 
pozitívne aj po 

psychologickej stránke. 
Hlinené omietky 

svojou štruktúrou 
doslova lákajú na dotyk, 

zútulňujú interiér. 
V ponuke sú rôzne 
prírodné odtiene 

hlinených omietok, ak 
však niekto preferuje 

bielu farbu, nájde 
medzi nimi aj tú.

čo ešte zvyknete riešiť pri rekonštrukcii 
chatiek a chalúp?
Zvykneme zabezpečovať aj temperovanie ob-
jektu, na čo používame infrafólie zabudované 
v stenách a podlahe, na dokurovanie väčšinou 
poslúži piecka na drevo. V súlade s udržateľ-
ným stavebníctvom sa takto snažíme správať 
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