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Zadanie ateliérovej tvorby

SIVÉ ZÓNY BRATISLAVY – vízia globálnej dediny

1. mapovanie sivých zón Bratislavy. Od roku 2007 boli zlikvidované historické 
továrenské komplexy v širšom centre Bratislavy. 2009 kríza .... čo s poľami buriny v meste? 
PARK / POLE / GOLF / MRAKODRAP _? Výskum sa zameria na  zozbieranie dát 
o postihnutých lokalitách a analyzovanie polohy v rámci mesta

2. Lokalitný program „diagram“ globálna dedina. Vytvoriť typologický 
a topologický program mestskej dediny. Susedské vzťahy, lokálny priemysel, lokálne 
poľnohospodárstvo, lokálna rekreácia... Informačná spoločnosť dnešný architekt 
stavia aj vo virtuálnom svete. Virtuálny susedia, virtuálne farmy, virtuálny priemysel.... 
sebestačný urbánny celok vlastné potraviny, minimalizovaná doprava tovarov, 
manažment vody a energií.



3.  Hustota. Výskum usporiadaní tvarov a funkcií. Prehodnotenie zmysluplnosti 
technických noriem z ohľadom na kontext miesta. Návrh foriem 3D urbanizmu.  Inšpirácie 
MVRDV. 

  

4. Stavebná hmota zeleň. Betón má 150 rokov použitie nových a starých 
materiálov podporujúcich udržateľnosť.

X. Všetky štyri body vytvoria v prvom kroku návrh 
urbanistického riešenia témy, v druhom kroku rozpracujete časť 
do podrobnosti architektonickej štúdie. 


	Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
	52209_5I - Ateliér III - zamerania (FA - ZS 2009/2010)
	Mgr. art. Martin Uhrík PhD.
	Zadanie ateliérovej tvorby
	SIVÉ ZÓNY BRATISLAVY – vízia globálnej dediny
	1. mapovanie sivých zón Bratislavy. Od roku 2007 boli zlikvidované historické továrenské komplexy v širšom centre Bratislavy. 2009 kríza .... čo s poľami buriny v meste? PARK / POLE / GOLF / MRAKODRAP _? Výskum sa zameria na  zozbieranie dát o postihnutých lokalitách a analyzovanie polohy v rámci mesta




	2. Lokalitný program „diagram“ globálna dedina. Vytvoriť typologický a topologický program mestskej dediny. Susedské vzťahy, lokálny priemysel, lokálne poľnohospodárstvo, lokálna rekreácia... Informačná spoločnosť dnešný architekt stavia aj vo virtuálnom svete. Virtuálny susedia, virtuálne farmy, virtuálny priemysel.... sebestačný urbánny celok vlastné potraviny, minimalizovaná doprava tovarov, manažment vody a energií.


	3.  Hustota. Výskum usporiadaní tvarov a funkcií. Prehodnotenie zmysluplnosti technických noriem z ohľadom na kontext miesta. Návrh foriem 3D urbanizmu.  Inšpirácie MVRDV. 
  






	4. Stavebná hmota zeleň. Betón má 150 rokov použitie nových a starých materiálov podporujúcich udržateľnosť.



