
Libreto zadania  
pre medzinárodný workshop OIKODOMOS  
a pre ateliérovú tvorbu (pracovná verzia) 
 
Efektívne bývanie  
Bratislava - Dúbravka 
 
téma:  
Záhradné mesto „Veľká lúka“ 
 
 
Popis lokality: 
Na severovýchodnom okraji Bratislavy (na konci mestskej časti Dúbravka) sa 
v nadmorskej výške cca 200 m n.m  nachádza kotlina, ktorá je obklopená 
zalesnenými svahmi najjužnejších výbežkov Malých Karpát. Kotlina je otvorená len 
smerom na sever a severozápad  a poskytuje tak ochranu pred vetrami. Je  
obklopená zeleňou a ponúka výhľady na západnú panorámu Bratislavy a jej okolia s 
dominantou zrúcaniny hradu Pajštún (viď foto…).  
Územie s plochou cca 50 ha je obklopené lesom -  zalesnenými svahmi  Devínskej 
Kobyly, Dúbravskej Hlavice a hrebeňom  Brižité, na okraji ktorého sú roztrúsené 
záhradné chatky.  Hlavnú časť územia tvorí poľnohospodársky pôdny fond – lúky a 
sady, ktoré lemuje lesný porast. Na juhozápadnom okraji lokality  boli v 70-tych 
rokoch postavené Závody technického skla, ktoré majú výrobu v súčasnosti 
zastavenú. Závodný areál je v súkromnoum vlastníctve. Nachádzajú sa tu výrobné 
haly s charakteristickou priemyselnou architektúrou so štyrmi (v prostredí dominantne 
pôsobiacimi) komínmi  a vstupná 4- podlažná  administratívna budova.  Areál je 
určený na funkčnú konverziu a prestavbu (viď foto). 
Okrem mimoriadnych prírodných daností má lokalita významnú  a nevšednú 
historickú stopu. Nachádza sa tu ojedinelé archeologické nálezisko  kúpeľnej budovy 
- zachované stavebné základy rímskeho kúpeľa (balneum) okružného typu – tzv. 
Villa rustica z 3. storočia. Pomenovaním villa rustica sa označuje typ obytnej rímskej 
budovy vybavenej vodovodným systémom slúžiacej ako kúpele. Od roku 1990 je to 
Národná kultúrna pamiatka- archeologické nálezisko Veľká lúka. Výnimočné 
nálezisko v strednej Európe, kde sa vystriedalo takmer dvesto generácií od staršej 
doby kamennej (10 000 – 8 000 rokov pred naším letopočtom). Žili tam Kelti, 
Rimania, Germáni a archeologické nálezy potvrdili osídlenie slovanskými 
prisťahovalcami v šiestom a siedmom storočí. 
Na základe objavených stavebných základov bola villa rustica v Dúbravke malý 
objekt (približné rozmery 11 x 13 metrov, skladala sa zo šiestich miestností). Dnes si 
o jej veľkosti a vzhľade môžeme urobiť obraz na základe zakonzervovaných 
základov stavby (viď foto). 1 
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V priestore staršej germánskej osady z 1. storočia po Kr. sa odkryli zvyšky rímskeho kúpeľa (balneum) z prvej 
tretiny 3. storočia po Kr. Mocné základy tvorili štvorec s tromi miestnosťami a tromi polkruhovými apsidami o 
rozmeroch 11 x 13 m. Základové murivo o hrúbke 60 cm bolo budované na rímsky spôsob z troch vrstiev šikmo 
ukladaného lomového kameňa (opus spicatum), každá o hrúbke jednej rímskej stopy. Ako spojivo slúžila kvalitná 
malta. Podľa analógií z územia rímskych provincií sa stavba dá interpretovať ako rímsky kúpeľ okružného typu. 
Apsidy mali slúžiť ako bazéniky na studenú (frigidarium), teplú (tepidarium) a horúcu (caldarium) vodu, dva 
priľahlé štvoruholníkové priestory na teplý a horúci vzduch. Priestor v tvare L mohol slúžiť na odkladanie alebo 
prezliekanie šatstva. Kvôli chýbajúcemu vykurovaniu sa predpokladá, že pôvodný projekt privátnych kúpeľov 
(balneum) sa z neznámych dôvodov zmenil a stavba slúžila pravdepodobne ako obytná budova.  



 
 
Základná idea zadania: 
Lokalita Veľká lúka disponuje nevšedným potenciálom prírodných krás a príťažlivej 
morfológie. Dýcha tajomstvami minulých čias s historickými odkazmi až do obdobia 
staršej doby kamennej. Mimoriadne archeologické nálezisko v obklopení zelene 
dodáva lokalite nekonvenčný  náboj a znásobuje „genius loci“, ktorý  je v tomto 
prostredí nepopierateľný. Akýkoľvek civilizačný zásah do tohto územia bude 
konfrontavný s prírodnými danosťami a špecifickým génium loci prostredia.   
Takmer nepochopiteľným sa zdá umiestnenie závodov technického skla, ktoré  do 
územia priniesli nielen znečisťujúci element, ale predovšetkým strohú priemyselnú 
architektúru, ostro kontrastújúcu s prírodným okolím.  
 
Ako urbanizovať zelenú kotlinu Veĺkej lúky?  Podnety k riešeniu:  
 

- oživiť ideu záhradných miest („To – Morrow“ Ebenezer Howard,) a zelených 
satelitných miest (fínske mestá – Helsinky – Tapiola, záhradné mesto Käpylä) 

- vytvoriť podmienky pre bývanie v zeleni, lese, prírode 
- preferovať málopodlažnú zástavbu,  
- využiť terasové úpravy, navrhnúť  terasové domy,  
- podporiť nekonvenčné názory na riedku krajinnú zástavbu „utopenú v zeleni“ 
- interpretovať organické pôdorysné štruktúry,  
- vytvoriť návrh lokálneho satelitného centra, ktoré bude dávať impulzy pre 

komunálne aktivity obyvateľov,  
- využiť princípy  a koncepcie  Sociopolis, Ecocity a rurbánne koncepty 
- prepojiť pešie trasy smerom na lesný masív a na turistické trasy Devínskej 

Kobyly,  
- zamerať sa na  efektívne bývanie kolektívneho typu s nízkou podlažnosťou – 

prechodné formy medzi rodinými  a bytovými domami  
- oživiť myšlienku mestských víl (s možnosťou reinterpretácie: vila urbana, 

suburbana, vila ristica..... ) s väzbou na historický odkaz „vila rustica“.  
 
Návrh funkčného využitia územia: 

                                                                                                                                                   
Vo vzdialenosti 80 m sa ešte odkryla halová stavba so stĺpovou konštrukciou o rozmeroch 14 x 12 m, ktorá 
zrejme slúžila ako sýpka. Strecha bola pokrytá rímskymi škridlami, čo dokladajú ich fragmenty v zásype 
mohutných kolových jám o priemere 1 m. K datovaniu kolovej stavby do 3. storočia sa prihovára minca Alexandra 
Severa (222-235 po Kr.) a nájdené fragmenty terry sigillaty. 
Podobné stavby v provinciách boli na vidieku súčasťou civilných usadlostí typu "villa rustica". Hoci zostáva 
nejasné, či tu podľa rímskeho vzoru postavil svoje sídlo germánsky šľachtic alebo dokonca veterán, v každom 
prípade to dokladá tesné kontakty tunajších Germánov s rímskym prostredím. 
Rok výskumu:1982-1993 
Výskum uskutočnil:Archeologický ústav SAV, Titus Kolník, Kristián Elschek. 
Nálezy: V ruinách kúpeľa sa nachádzali tisícky fragmentov rímskej strešnej krytiny a úlomky viacfarebnej omietky 
z vnútorných stien. Strešná krytina (teguly - škridlice a imbrexy - korýtka) bola vyrobená pravdepodobne v 
súkromných dielňach v Panónii. Analógie s menami výrobcov: SEP(timii) VITa(lis) a CENT KARVS pochádzajú z 
Carnunta a z Vindobony. V vnútorných priestoroch sa našla rímska keramika, viacfarebné mozaikové sklo, 
bronzové spony, zlomky pohára na víno z Trieru (Augusta Treverorum) a mince cisárov Alexandra Severa (222-
235) až Galliena (253-268). Uloženie:Archeologický ústav SAV, Nitra 
zdroj: http://chc.plus.sbg.ac.at/fresk/sk/php_local/site.php?ID=10 
 
 
 
 
 



Územie je potebné urbanizovať ako sebestačný obytný satelit s funkciami bývania, 
vybavenosti, práce, rekreácie a dopravy. Tieto základné funkcie by mali byť doplnené 
vyšším podielom zelene, tak aby satelit  napĺňal idey zeleného záhradného mesta. 
Zeleň by mala mať  v rámci jednotlivých funkčných celkov aktívnu úlohu  
s konkrétnym funkčným využitím.  V tejto súvislosti je nutné navrhnúť zelené parky, 
námestia, pešie trasy a pešie zelené bulváry v logickej väzbe na navrhované funkcie, 
tak aby zeleň tvorila vnútornú „zelenú kostru“ územia využiteľnú prístupnú pre 
všetkých obyvateľov . 
Ponuka neštandardných  verejných „zelených“ funkcií, ktoré je možné na území 
navrhnúť: 

- mestský park, botanická záhrada, hight parky pre mladých,  športoviská 
v zeleni (tenis, golf, skatebordové ihriská), letný prírodný amfiteáter, náučné 
chodníky vo väzbe na Devínsku Kobylu,  múzeum moderného umenia vo 
voľnej prírode, aquapark, prírodné kúpalisko, umelé vodné plochy a podobne. 

Funkcia bývania: 
Bývanie by malo využiť polovicu až 2/3 plochy riešeného územia (cca 33 ha). 
Vhodné sú kolektívne bytové domy s výškou do 5 podlaží a vo vybraných častiach 
individuálne bývanie v rodinných domoch (v oblasti súčasnej záhradkárskej osady). 
Bytové domy by mali ponúknuť široké spektrum moderných bytov štandardného 
charakteru, tak aby pokryli potreby, čo najširšej skupiny obyvateľstva. Prevládať by 
mali stredne veľké byty 3-4 izbové a menšie 2-izbové byty (s ohľadom na súčasné 
demografické potreby Bratislavy). Osobitú pozornosť treba venovať bývaniu 
seniorov, ktorým treba v rámci plôch bývania vymedziť minimálne ¼ územia.  
Bývanie by malo spĺńať požiadavky uhniverzálneho dizajnu  s bezbariérovým 
riešením v urbanistickej aj architektonickej dimenzii. Obytné zóny je vhodné 
dopravne odľahčiť a nájsť vhodný spôsob minimalizovania dopravných komunikácií 
v rámci obytného územia. Vhodné sú aj zóny bezautomobilového prístupu a tzv. 
obytné ulice, kde má peší pohyb nadradený charakter.  
V rámci funkcií bývania je nutné navrhnúť vyšší podiel verejnej, poloverejnej 
a súrkomnej zelene. Vhodné sú bytové domy so súkromnými predzáhradkami, 
poloverejnými dvorovými prioestormi. Rodinné domy by mali mať  výšší podiel zelene 
a väčšie parcely – cca 8-10a. 
Hmotovo-priestorová skladba bytových a rodinných domov by mala spĺňať 
požiadavky efektívneho bývania – s rozumným a primeraným využitím pozemkov 
a hustotou zástavby cca 210 - 250 obyvateľov na ha, ktorá zodpovedá princípom 
udržateľného rozvoja mesta. Index podlažných ploch (IPP) pri uvedenej  hustote a pri 
málopodlažnej zástavbe ( výška do 5 nadzemných podlaží)  by sa mal pohybovať 
okolo v rozpätí od 1,5 – 2.   (IPP je daný pomerom podlažných plôch na 
bilancovanom území k jeho celkovej ploche, pričom rozsah podlažnej plochy je 
plocha  celého podlažia vrátane ohraničujúcich konštrukcií).  V riešenom území je 
potrebné navrhnúť cca 2300 bytov. Z toho cca asi 100 rodinných domov. 
Vybavenostné funkcie: 
V rámci riešeného územia je potrebné navrhnúť lokálne satelitné centrum, ktoré 
bude slúžiť ako vybavenostné zázemie pre funkciu bývania. Centrum ponúkne 
funkcie obchodu, služieb a administratívy a základných funkcií zdravotníctva. Rozsah 
a špecifikácia funkcií vybavenosti je predmetom návrhu. Požaduje sa ideový návrh 
pre  jednotlivé funkcií centra, ktoré budú tvoriž aj základbný potenciál pracovných 
príležitostí. Skladba funkcií je predmetom návrhu.  Funkcie vybavenosti by však mali 
zodpovedať potrebám počtu obyvateľov v predopkladanom počte  cca 7000 
obyvateľov.  



V rámci jednotlivých obytných častí – obytných zón je nutné navrhnúť v primeranej 
dochádzkovej vzdialenosti predškolské a školské zariadenia v rámcových 
ukazovateľoch: jedna základná škola  na ploche 2 ha a 4 –5 zariadení pre deti 
predškolského veku (orientačný ukazovateľ: 55 detí v predškolskom zariadení na 
1500 obyveteľov). 
Rekreácia, šport, zeleň: 
Prírodné  danosti riešeného územia dávajú predpoklad pre kreatívny návrh  
rekreačných, oddychových, relaxačných a športových funkcií.  Ich rozsah 
a konkrétnejšie určenie sú predmetom návrhu . Mali by však zodpovedať hlavnému 
cieľu zadania, tak aby mal obytný satelit charakter „zeleného, záhradného mesta“. 
Doprava:  
V území je nutné navrhnúť základnú sieť obslužných a prístupových komunikácií 
s väzbou na nadradený dopravný systém. V rámci návrhu je nutné určiť nosnú 
dopravnú kostru, ktorá bude služiť aj  mestskej verejnej doprave – autobusy, 
trolejbusy. Je možné uvažovať aj s predĺžením existujúcej električkovej trasy do 
riešeného územia.  Vhodné je využitie existujúcej železničnej trate ako 
sekundárneho obslužného systému. V riešenom území je nutbé navrhnúť aj zastávky 
mestskej verejnej dopravy. 
Obmedzenia v riešenom území: 
Obmedzenia v riešenom území charakterizuje výkres limitov a determinantov, ktorý 
je súčasťou zadania.  
 
Požiadavky na spracovanie návrhu: 
Hlavným cieľom workshopu je predstaviť základné ideové riešenie „záhradného 
mesta“ na úrovni urbanisticko-architektonického konceptu v merítku ....????? 
Hlavné idey je nutné prezentovať perspektívnymi skicami, hmotovo - priestorovými 
náčrtmi tak aby vyjadrovali hlavný motív riešenia. V detaile je treba prezentovať 
základný navrhovaný typ bytového domu alebo rodinného domu, ktorý bude 
zodpovedať myšlienke: efektívneho  bývania  v „záhradnom meste“.  
 
Rámcový rozsah výkresov a dielčích úloh workshopu: 
Tri základné výstupy.  
 
• Urbanisticko-architektonický koncept: celé územie  v M = 1:2000?  
(delenie na - v zadaní určené funkčné celky: bývanie, vybavenostné funkcie, lokálne 
centrum, rekreécia, šport, zeleň, doprava – automobilová, pešia) - grafika aj spôsob 
prezentácie je ľubovoľný 
 
• Perspektívne skice, priestorové náčrty vybraných častí riešenia – grafika aj spôsob 
prezentácie je ľubovoľný 
 
• Základný – charakteristický typ bytového alebo rodinného domu – merítko 1:200, 
1:100 – skice – podorysy, pohľady, rezy, perspektíva  - grafika aj spôsob prezentácie 
je ľubovoľný 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


