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B Ý V A N I E
Inšpiratívny exteriér: na vytvorenie emócie 
v interiéri netreba podüa architekta len výrazné farby. 
Keó ho prepájame s exteriérom, nemal by mu konkurovaČ.
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Krása nepozná êas
Keó Jan Revaj kreslí, premýšüa o priestore; keó navrhuje pries-

tor, kreslí. Hranica medzi umením a architektúrou v jeho prácach 
takmer neexistuje. Ide proti prúdu, vyhýba sa konvenêným archi-
tektonickým schémam, rád sa hrá. Pretavuje emócie na priestor, 
ktorý ignoruje pravidlá êasu. Dôkazom toho je aj pred pár rokmi 

navrhnutá jeho slovenská prvotina.
Text: Denisa Slanêová; Foto: Pavel Bella, Matej Rumanský
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JAN REVAJ, ARCHITEKT: «éi to bol Prometeus alebo Leonardo, êlovek 
mal od nepamäti v sebe túžbu lietaČ. Ten pocit vznášaČ sa nás stále 
podvedome priČahuje. Preto som sa rozhodol vytvoriČ bývanie 
na troch úrovniach, ktoré odlišuje výška a spája vždy nová emócia.»

Pôsobivý vstup: vykonzolovaná terasa plní funkciu 
závetria a náreêovým slovníkom aj gánku. Je to miesto, 
kde sa príjimajú krátke návštevy. Z tohto Čažiska sa dve 
privátne ramená ako zvedavé deti rozbiehajú do náruêe 
nádherných výhüadov a naturálneho prostredia.
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Rozdiel v mierke: architektova skica Transfomácia sa 
zrodila pred návrhom samotného domu. Potom zaêal hüadaČ 
vyváženosČ, premýšüaČ nad harmóniou v mierke a proporcii.

Princíp jednoduchosti: zámerom architekta bolo, 
aby priestor nezaČažoval, aby ním êlovek len preplával 
a cítil sa v Āom sám sebou. 
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JAN REVAJ, ARCHITEKT: «Keó chcete robiČ iné veci, 
musíte maČ odvahu robiČ ich inak. Je to o hüadaní.»

Štrukturálna hra: štruktúra fasády sa opakuje 
aj v interiéri, okrem plôch fasád je na niektorých 

miestach prítomná aj v podobe nábytku. 
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odüa mĀa existuje len jedno nada-
nie. RobiČ akúkoüvek prácu s lás-
kou.» Keby si túto zjednodušenú 
definíciu talentu Maxima Gorkého 
preêítali psychológovia, asi by ne-

vdojak zdvihli oboêie, no návrhy architekta Jana Re-
vaja to presne vystihuje. Kreatívnu radosČ a üahkosČ 
možno uchopiČ v každom jeho originálnom návrhu.
Nadaný êlovek pripomína špongiu, ktorá absorbu-
je. Intuitívne k sebe priČahuje všetko, êo k svojmu 
nadaniu potrebuje. éi už sú to üudia, alebo spôso-
by. Keó jedného dĀa nadaný êlovek pochopí, chy-
tí «do uší» ten správny rytmus, ktorý sa zladí s jeho 
vlastnou intuíciou a premieša s osobnou invenciou, 
môže do univerza vypustiČ NIEéO s veümi nadêa-
sovou a jedineênou emocionálnou stopou. A vlast-
nou zvedavosČou sa takýto êlovek môže posunúČ 
zasa o kúsok óalej.

éistý list

Keby sme sa na doterajší profesijný život Jana Reva-
ja pozreli retrospektívne, s najväêšou pravdepodob-
nosČou by sme našli bod nula niekde v rokoch, keó 
objavil vášeĀ ku kresbe, kde ho üudsky a profesijne 
ovplyvnil silný mentor Igor Rumanský. Neskôr sa 
poêas štúdia architektúry prihlásil na viedenskú uni-
verzitu aplikovaného umenia do štúdia Zahy Hadid, 
lebo ho primárne fascinovala jej maüba. Napokon sa 
tam zoznámil s presahom maüby do formy priestoru, 
êo ho v nasledujúcich rokoch nasmerovalo inam ako 
k návrhom rigidne lipnúcich na aktuálnych mód-
nych trendoch. Keó ako architekt získal viaceré skú-
senosti v renomovaných ateliéroch po celom svete, 
vrátil sa domov. Pred sebou mal êistý list. Nechcel 
sa v tvorbe uberaČ mainstreamovou šablónou, roz-
hodol sa pre nároênejšiu cestu a vlastný jazyk. S pri-
búdajúcimi realizáciami si buduje dobré renomé. Ale 
vráČme sa na zaêiatok. Prvý návrh na Slovensku ro-
bil vo svojom rodisku na Liptove pre veümi progre-
sívneho klienta, ktorý mal rád pekné veci a ctil zmy-
sel pre detail.

S üahkosČou

Veükorysá parcela, kde panorámu zvlnených kop-
cov lemuje na horizonte Chopok, bola skvelou 
platformou pre výnimoêný objekt. Na prvý pohüad 
jednopodlažný, de facto trojúrovĀový. Rytmus 
jeho elegantných kontúr zapadá do krajiny. Ne-
dotýka sa jej, züahka sa nad Āou vznáša. Vizuálnu 
üahkosČ umocĀujú veüké presklenia, züahka orámo-
vané fasádnym obkladom. Fasádny obklad svojím 
atypickým delením podporuje samotný tvar ob-
jektu. Túto štrukturálnu hru preniesol autor návr-
hu aj do interiéru, êo napomohlo kompaktnému 
vnímaniu domu, a zároveĀ zotiera striktnú hrani-
cu medzi vnútrajškom a vonkajškom. «Snažím sa, 

«P
V bezhraniênom pásme: Hranica medzi interiérom 
a exteriérom neexistuje. Jan Revaj má ambíciu navrhovaČ 
rovnako intenzívny priestor. 

Transformácia: To, êo sa Jan Revaj 
nauêil v umení, pretavuje 
do architektúry. V návrhoch sa rád hrá 
s dynamikou a jemnými krivkami.
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Milánska inšpirácia: na jednom dizajnovom veütrhu zauja-
lo architekta umývadlo evokujúce sprchovacie korýtko s pre-
padom. Pre svoj nový domov vyrobil dodávateüovi kameĀa 

najskôr prototyp, na základe ktorého vznikla reálna podoba.

48 Atrium 6/2020 atriummagazin.sk Ĥ Bývanie

aby v mojich návrhoch interiér a exteriér nepôsobi-
li ako dva samostatné celky, ale ako jeden intenzív-
ny priestor,» hovorí architekt.

Organicky

Reêou pôdorysného priemetu vychádzal koncept 
z písmena V. Dve rozbiehajúce sa ramená rozdeüujú 
dispozíciu na pokojovú noênú a dennú êasČ. Priesto-
rový pohüad prezrádza, že ramená sa podüa funkê-
ných zón «vlnia» a odohrávajú sa v interiéri až na 
troch úrovniach. Forma v tomto prípade reflektuje 
funkciu. Najvyššie je umiestnené rameno s centrál-
nou dennou êasČou, ktoré je o trochu kratšie. Jeho 
benefitom je veüa svetla a krásne výhüady do otvo-
renej prírody. Pre kvalitnejšie vnímanie týchto ne-
ustále sa meniacich obrazov za oknami sa farebné 

ladenie celého interiéru drží v bielej prevahe. Obý-
vaêku dispoziêne ukonêuje lodžia, ktorá je plynulým 
pokraêovaním privátnej dennej êasti, no už na êer-
stvom vzduchu. Tieto priestory predeüuje kamenná 
stena s exteriérovým kozubom. Mimochodom, ele-
ment ohĀa, realizovaný spoloênosČou Ignis Krby, sa 
v dome objavuje až na troch miestach; okrem tera-
sy aj v oboch obytných ramenách. V centrálnej den-
nej êasti sa nachádza objemovo najväêší kozub, in-
tegrovaný do nábytkovej steny. V prípade potreby 
dokáže plniČ funkciu záložného vykurovacieho zdro-
ja. V jednej zo spální sa použila üahšie regulovateüná 
a na údržbu nenároênejšia plynová verzia.

SúêasČou denného traktu je aj kuchyĀa, tá je však už 
o kúsok nižšie, na druhej úrovni, zároveĀ s otvore-
ným cípom véêkovej dispozície s hlavným vstupom 

Prehüadne: prvý dom Jana Revaja navrhnutý a reali-
zovaný na Slovensku sa vyznaêuje jednoduchou a pre-
hüadnou dispozíciou, kde je všetko opticky prepojené. 

Black&white: kvalitu exteriérových výhüadov podpo-
ruje v interiéri zvolená êierno-biela kombinácia. 
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do domu pod veükou zastrešenou terasou, ktorá slú-
ži okrem závetria aj na prijímanie kratších návštev.
Kým rameno s dennou êasČou je pre zachovanie štíh-
lej proporcie z oceüovej konštrukcie, noêná êasČ na 
najspodnejšej úrovni je riešená zo železobetónu. Ob-
sahuje tri spálne orientované na východ a kúpeüĀu. 
Komunikaênú os, a zároveĀ vizuálnu spojnicu s ex-
teriérom riešil autor návrhu dlhou chodbou, ktorá 
sa prostredníctvom prieêky zo skla stala významnou 
vizuálnou spojnicou tohto traktu s exteriérom. Myš-
lienka svetla, êistoty a üahkosti sa tak nevytratila ani 
v parcelovanej êasti domu.
Tento dom navrhol Jan Revaj zhruba pred desiatimi 
rokmi. Je dobre, že sme ho spoznali až s odstupom 
êasu. Získali sme rukolapný dôkaz, že jeho návrhy 
starnú s gráciou. Do krásy. A podobne ako pri ume-
leckých dielach, ich hodnota stúpa. —

JAN REVAJ
ARCHITEKT

Venuje sa architektúre, kresbe a maübe. Absolvent FA 
STU v Bratislave, študoval na VŠVU v Bratislave. 
V rámci štúdia na STU absolvoval semestrálny po-
byt na Technische Universität Wien a neskôr pokraêo-
val na Die Angewandte – Studio Zaha Hadid. Skôr, 
ako si v roku 2010 založil svoje medzinárodné ar-
chitektonické a dizajnové štúdio JANREVAJ Archi-
tects, pracoval na rôznych projektoch po celom svete. 
Vo svojich výnimoêných a rozmanitých architektonic-
kých návrhoch spája architektúru a umenie do jedného 
celku. Jeho najnovšou prácou je koncept 22 víl po ce-
lom svete. Na Slovensku navrhol okrem rodinných víl 
ByourD – Tri vody Malinovo êi Zimný prístav 
v Bratislave. janrevaj.com

DAJTE SI NAVRHNÚŤ 

A ZREALIZOVAŤ 

VYSNÍVANÚ PEC ALEBO KRB

IGNIS KRBY – PROFESIONÁLNA 

KVALITA UŽ OD ROKU 1997

IGNIS KRBY, s.r.o.
FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV 94

038 61 VRÚTKY, TEL.: 043/428 52 53
www.igniskrby.sk

IGNIS KRBY
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