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1. WPROWADZENIE [75%]
1.1 WYBRANE ELEMENTY HISTORII WYSOKIEJ ZABUDOWY
[Latarnia Morska na Faros][Kolos Rodyjski][Wieża Babel]
[San Gimignano][Wieża Eiffla]

1.2 CZASY NIEDAWNE I WSPÓŁCZESNE
BUDOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE – MŁODY SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY
[Początki budowy wieżowców na Manhattanie, NY. Le Corbousier – Jednostka Marsylska [Unité d'Habitation] oraz jego projekt Ville
Radieuse (The Radiant City) na Manhattanie[1924; 1933]. Krytyczne spojrzenie Le Corbusiera na chaotyczny sposób kształtowania
zabudowy na Manhattanie oraz jego postulaty i założenia budowy wieżowców. Salvadore Dali – fascynacja skalą i ‚egzotyką’
Manhattanu. Salvadore Dali i jego metoda paranoiczno-krytyczna jako sposób poznawczy przy konfrontacji z rzeczywistością
Manhattanu]
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[Ville Radieuse (The Radiant City); Założenia; Postulaty: Miasto przyszłości zbudowane od nowa na siatce kartezjańskiej, po uprzednim
wyburzeniu zabudowy wernekularnej miast europejskich. Podstawą funkcjonowania miasta przyszłości miało być efektywność
komunikacyjna i transportowa, dostatek zieleni i światła słonecznego oraz strefowanie miasta pod kątem funkcjonalnym; w swoich
założeniach architekt planował centralną dzielnice z wieżowcami [200m] o funkcji businessowej. „Jednostki” mieszkaniowe miały
osiągać wysokość 50m i pomieścić w sobie 2,700 mieszkańców. Jednostki mieszkalne miały przybrać formę wertykalnych wiosek z
wszystkimi niezbędnymi do życia funkcjami. Miały zostać zapewnione odpowiednie przestrzenie pomiędzy wieżowcami zapewniające
światło dzienne i minimum hałasu. Le Corbusier próbował zrealizować tego typu koncepcje miasta w kilku potencjalnych lokalizacjach,
m.in. NY. Projekt został odrzucony. Projekt Utopijny. Jednostka Mieszkalna stała się jednak inspiracją dla budynków mieszkalnych
(wieżowców) budowanych obecnie. Natomiast projekt urbanistyczny miasta do dziś dnia porusza kwestie największych niepokoi
urbanistycznych: komunikacji i transportu, zieleni miejskiej, zdrowego i dobrej jakości życia, przestrzeni publicznej, hałasu, korków
komunikacyjnych]
[Źródło]:
[Ville Radieuse] https://www.archdaily.com/411878/ad-classics-ville-radieuse-le-Corbusier
[REM Koolhaas] Deliryczny Nowy Jork
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1.3. WYBRANE PRZYKŁADY WSPÓŁCZESNYCH WIEŻOWCÓW MIESZKALNYCH.

Analizując mapę Europy przez pryzmat wieżowców mieszkalnych (o funkcji wyłącznie mieszkaniowej) wybudowanych lub
planowanych do realizacji w latach 1995-2020 możemy wyróżnić regiony i miasta, które koncentrują znacznie większą ich
ilość niż inne części kontynentu. Na terenie Europy przodują dwie metropolie: Londyn i Moskwa. Również miasta
holenderskie [Rotterdam, Haga], Stambuł [Turcja], region południowo hiszpański skupiający w sobie miasta Barcelonę,
Alicante (Benidorm), Valencia.
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2. ZAŁOŻENIA, TEZA I PROBLEMATYKA PRACY [85%]
2.1. Problematyka pracy.
Habitat mieszkaniowy rozpatruje na kilku warstwach. Jedną z nich jest percepcja obiektu, jego kompozycja oraz wpływ wizualny na
odbiorcę, ogóle wrażenie jakie wywiera. Inną warstwą jest socjalny i kulturowy charakter obiektu w kontekście lokalnej i globalnej
społeczności, która w nim lub w bliskim jego sąsiedztwie żyję. Warto postawić pytania; czy działa on destruktywnie na społeczność?,
czy generuję sieć rzeczywistych i wirtualnych połączeń międzyludzkich?, czy zapewnia podstawowe funkcję i warunki (np.
powierzchnie) dla rozwoju mieszkańców?, czy wpływa on pozytywnie czy negatywnie na jakość życia mieszkańców?, czy generuję
„dobre” lub „złe” zachowania wśród społeczności lokalnej?, czy jego obecność w danym miejscu degraduję czy podnosi rangę i jakość
w życia w zastanym środowisku?, etc.

2.2. Uzasadnienie podjęcia tematu.
Podjęcie tematu wiąże się z zainteresowaniem tematyką funkcjonowania miast europejskich i wysokich budynków mieszkalnych w
kontekście gęsto zurbanizowanych ich centrów. Obecne, coraz większe zagęszczenie zabudowy, powoduje konieczność
zagospodarowania wolnych parceli wertykalnymi obiektami, przede wszystkim mieszkalnymi, biurowymi, mieszanymi, rzadziej
handlowymi. Dlatego też interesujące są badania relacjami pomiędzy projektowanymi wieżowcami mieszkalnymi a istniejąca tkanką
miejską a przede wszystkim interesujące są aspekty społeczne dotyczące mieszkańców tychże wysokościowców jak i ich sąsiedztwa.
W ostatnich latach powstało wiele nowych wysokich budynków, w tym drapaczy chmur. Przy dużym chaosie urbanistycznym miast
(polskich), często wynikającymi z praw własnościowych, parcelacji gruntu itd., badania nad kompozycją i wzajemnymi relacjami
pomiędzy zespołami budynków w danym regionie wydają się być celowe i aktualne.
Skłoniło mnie to przyjrzenia się i podjęcia próby zbadania i przeanalizowania tego zjawiska w kontekście czasów współczesnych. Okres
czasu, który obrałem do analizy to lata [1995-2020], a przedmiotem analizy są wieżowce o podstawowej funkcji mieszkalnej powstałe
na terenie Europy.
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2.3. Zakres i przedmiot badań.
Centra miast europejskich, w porównaniu do amerykańskich i azjatyckich, a trudno mówić o tradycyjnych centrach miast
na Półwyspie Arabskim, często mają strukturę zakorzeniona w historii, nawiązującą w wielu przypadkach nawet do
starożytności, średniowiecza. Obecnie w tą tkankę miejską wbudowuje się wieżowce i dlatego też w warunkach
europejskich należy podchodzić w odmienny sposób do projektowania wieżowców mieszkalnych.

2.3.1. Cel badań.
•
•
•

zdefiniowanie pojęcia habitatu wertykalnego jako elementu zabudowy mieszkaniowej współczesnych organizmów miejskich,
wybór cech i parametrów habitatów wertykalnych umożliwiających walidację poszczególnych rozwiązań habitatów oraz osiedli
z wbudowywanymi wieżowcami mieszkalnymi,
zaproponowanie typologii habitatów wertykalnych uwzględniającej potrzeby mieszkaniowe, urbanistyczne, społeczne
i architektoniczne mieszkańców habitatu oraz otaczającej go społeczności.

2.3.2. Kryteria oceny habitatów wertykalnych.
Kryteria ewaluacji habitatów wertykalnych podzieliłem na cztery zasadnicze różnoliczne zbiory (grupy) umownie opisujące:
• strukturę wieży mieszkalnej – konstrukcja i układ funkcjonalny budynku, relację zarówno z sąsiadującą zabudową jak i wnętrze
zespołu mieszkaniowego, ciągi komunikacji wewnętrznej oraz dostępność komunikacji zewnętrznej integrującej habitat
z otaczającym środowiskiem i regionem,
• funkcjonalności habitatu i ich dostępność - zaspokojenie potrzeb materialnych (funkcja mieszkaniowa, powierzchnia mieszkalna,
ogrzewanie, klimatyzacja itp.) i podstawowych elementów współczesnego życia społecznego (funkcje towarzyszące; handel,
gastronomia, oświata, media cyfrowe itp.) mieszkańców habitatu. Realizowane funkcjonalności habitatu stanowią bazę kształtującą
środowisko przyjazne człowiekowi w systemie zwartej i na dodatek pionowo, zorganizowanej struktury mieszkaniowej,
• formę/urbanistykę - architektura budynku oraz jego rozwiązania urbanistyczne. Wiąże się to z ingerencja wież mieszkalnych w
zastaną, istniejącą (często zabytkową) strukturę miejską oraz wpływ nowopowstałych wieżowców na sąsiadującą zabudowę,
• humanizm – aspekty społeczne i kulturowe, czyli czynniki decydujące o jakości życia i zdrowia oraz nadające społeczną tożsamość
mieszkańcom habitatu i otaczającego go osiedla. Psychologia i wywieranie wpływy na zachowanie mieszkańców / użytkowników
budynku i osiedla.
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2.4. Teza pracy.
Jeżeli wieżowiec mieszkalny o określonej strukturze, formie architektonicznej i układzie urbanistycznym
zapewnia odpowiednie funkcjonalności, to może stwarzać warunki humanitarnego bytowania jego
mieszkańcom i być uznanym za habitat wertykalny o określonej typologii.
2.5. Przydatność wyników.
Na podstawie analizy wybranych przykładów europejskich wież mieszkalnych zdefiniowano kryteria ich klasyfikacji, zaproponowano
typologie wież i stworzono przesłanki modelowania wysokiego budownictwa mieszkalnego spełniającego wymogi ładu
architektoniczno-urbanistycznego oraz zapewniającego jego mieszkańcom życie w środowisku społecznym współczesnej cywilizacji.
Zaproponowana typologia ułatwi określenie kierunków rozwoju współczesnych wieżowców mieszkalnych.
Zaproponowane kryteria klasyfikacji habitatów wertykalnych umożliwiają ocenę porównawczą (ewaluację) poszczególnych rozwiązań
i wskazują na ewentualne potrzeby modyfikacji zarówno struktury i formy wieży, jak i warunków życia społecznego wewnątrz obiektu
(traktowanego jako osiedle) i w jego otoczeniu (w bliskim sąsiedztwie i w strukturze miasta).
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3. HABITAT WERTYKALNY - ZAŁOŻENIA I PROBLEMATYKA [80%]
3.1. Definicje habitatu i założenia prof. Zbigniewa Bacia.
„Habitat w systemie organizacji siedlisk ludzkich przybiera najczęściej postać pewnej jednostki w określonych rozmiarach i
liczebności grupy społecznej. Jak wynika z badań socjologicznych wielkość tych jednostek kształtuję się od 3 rodzin (gospodarstw) do
150, zachowując przy tym cechy sąsiedztwa domowego, co charakteryzuję się m.in. tym, że dzieci znają się nawzajem, a dorośli
(rodzice) mówią sobie po imieniu.”
Podstawowe Trzy Aspekty Założeń Szkoły Habitatu dotyczą zagadnień środowiskowych, kulturowych, społecznych.
Aspekt kulturowy: „Habitatu jest rzadko podnoszony w koncepcjach zrównoważonego rozwoju środowiska mieszkaniowego, na ogół
przyjmuję się ogólną deklaracje o konieczności poszanowania dziedzictwa kulturowego miejsca. Projektowane formy są bliższe
konwencji architektury hi-tech. Globalna ekspansja technologii proekologicznych sprawia, że habitat staje się polem walki o interesy
producentów tych technologii.” [5] [Ada Kwiatkowska; Homo Sociologicus: Chaos a zrównoważony rozwój habitatu; Habitaty Zrównoważony rozwój, 2011].
Pojęcie różnorodności społecznej i kulturowej to bardzo istotny element w kontekście badań nad funkcjonowaniem wieżowców
mieszkalnych. Aspekty dotyczące humanizacji środowiska mieszkaniowego, tożsamość z miejscem jako jeden z priorytetów
(problemów) współczesnej cywilizacji; kryzys tożsamości nasilający się ze względu na bardzo dynamiczne tempo wirtualizacji Świata.
Równoważenie tego zjawiska poprzez aktywizacja mieszkańców i tworzenie miejsc publicznych w miastach. „Badania dotyczące jakości
życia w habitacie w aspekcie społecznym oraz wnioski z nich płynące nie zawsze są łatwe do interpretacji. […] Koncepcja
zrównoważonego rozwoju habitatu zawiera w sobie wiele istotnych idei, które znacząco mogłyby poprawić jakość środowiska
mieszkaniowego, o ile byłyby wdrożone.” Jednak posiada kilka pułapek, ze względu na zagrożenie wolności człowieka oraz dziedzictwa
kulturowego miejsca.”
Uznając za słuszne idee habitatu oraz będąc świadomym postępu budowlanego (rozwoju wieżowców mieszkalnych), urbanistycznego
(duże zagęszczenie ludzi, środków komunikacji itd.), społecznego(mentalnego, psychologicznego) (jednostka w tłumie) oraz postępu
technologii informatycznej i cyfrowej warto skupić się nad warunkami życia ludzi (dużej grupy) skupionych w osiedla w systemie
zabudowy pionowej (habitatach wertykalnych) i dlatego też podjąłem próbę określenia / zdefiniowania wieżowców mieszkalnych
powstałych i planowanych w latach 1995-2020. Powstało ich wiele i dlatego też proponuję spojrzenie na nie z różnych stron (kryteriów)
i ocenić poszczególne rozwiązania.
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3.1.1. Problematyka Habitatu.
Zaczynając od pierwotnych siedlisk ludzkich (jaskin) do ogromnych dzielnic miejskich i współczesnych metropolii i idąc dalej rozwoju
budownictwa wertykalnego (wieżowce, drapacze chmur) doprowadzono do chaosu [kryzysu]:




Budowlanego / architektonicznego
Urbanistycznego
A przede wszystkim społecznego/mentalnego -> zanik więzi międzyludzkich

Taka sytuacja spowodowała potrzebę nowego spojrzenia na problem. Szkoła Habitatu profesora Zbigniewa Bacia w swych początkach
była próbą przeciwstawienia się niedoskonałościom programowym i ideowym osiedli powstałych w latach 60. 70. i 80. – protestem
przeciwko „uracjonalnieniu współczesnych fikcji”, jakim było projektowanie i realizacja zespołów mieszkaniowych z wielkiej płyty”.
Wykreował i zaproponował wprowadzenie pojęcia „habitat” jako jednostki mieszkaniowej zapewniającej potrzeby funkcjonalne i
społeczne żyjącemu w nim człowiekowi. Pojęcie habitatu w architekturze można rozumieć jako zwrot w kierunku biologii, naturze i
środowisku, w celu zapewnienia w odpowiednich proporcjach warunków, funkcji, struktur architektoniczno-urbanistycznych, a także
więzi społecznych dla żyjących na terenie osiedla człowieka.
Jak zdefiniować i zamodelować mentalną wirtualną rzeczywistość mieszkańca współczesnego osiedla mieszkaniowego usytuowanego
w wysokiej zabudowie, zwanej dalej habitatem wertykalnym? Zdefiniowanie potrzeb mieszkańca i określenie/rozważenie/stworzenie
przesłanek/możliwości ich realizacji => przesłanki projektowe

3.2. Habitat wertykalny.

„Czy człowiek mieszkających w wieżowcu (habitacie wertykalnym) jest szczęśliwy? Dlaczego?”
„Jakie elementy składają się na poczucie zadowolenia i dobrej jakości życia mieszkańca wieżowca?”
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3.2.1. Potrzeby mieszkańców.
Wyróżnia się trzy sfery (horyzonty) potrzeb mieszkańców:


personalne / osobiste / prywatne – rozumiane przede wszystkim jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (lokum, jego
powierzchnia i struktura); dostępność mediów tradycyjnych (zasilanie elektryczne, woda, ogrzewanie, utrzymanie właściwej
temperatury itp.) oraz mediów współczesnej cywilizacji; intymność (zachowania prywatności / odrębności w zbiorowości
mieszkańców habitatu); ekologicznej egzystencji (nasłonecznienie, zieleń rzeczywista i wirtualna, czyste powietrze itp.).
Realizacje potrzeb personalnych uzyskuje się przede wszystkim poprzez właściwy projekt mieszkania i jego usytuowania
w budynku oraz osiedlu [uzupełnić, rozwinąć!?]





osiedlowe – dostępność niezbędnych usług towarzyszących typu handel, drobna gastronomia, parking, apteka, plac zabaw,
miejsce do krótkotrwałego wypoczynku (siedzenie na ławce, spacerowania z psem, etc.).
Potrzeby osiedlowe zaspakaja się poprzez odpowiednie zagospodarowanie budynku oraz otaczającego go terenu, tzn.
wyposażeniu w potrzebne lokale i usługi oraz stworzenie odpowiednich ciągów komunikacyjnych [uzupełnić, rozwinąć!?]
społeczne / wspólne / publiczne – zapewniające warunki życia w społeczności lokalnej (osiedle, najbliższe siedliska typu
miasteczko, miasto, dzielnica lub wieś), regionalnej, krajowej i globalnej.
Wymogi współczesnego życia społecznego to dostęp do edukacji, dóbr kulturalnych (teatry, kina, muzea itp.), współudział w
życiu państwowym itp., a także możliwość podróżowania i integracji społecznej. Wymaga to zapewnienia dostępu do
tradycyjnych szlaków komunikacyjnych (autostrady, linie kolejowe, lotniska) oraz współczesnej sieci mediów cyfrowych.
[uzupełnić, rozwinąć]

Konieczne / niezbędne / podstawowe dla zapewnienia warunków życia na określonym poziomie rozwoju cywilizacyjnego, społecznego
i technologicznego, np. minimalna powierzchnia mieszkania, dostęp do Internetu, miejsce do spacerowania, parking, minimum zieleni,
wewnętrzne szlaki komunikacyjne, dostęp do komunikacji osiedlowej oraz osiedlowych lokali usługowych (przedszkole, szkoła, ośrodek
opieki zdrowotnej itd.)
Pożądane / towarzyszące – teatr, dostęp do autostrady lub lotniska, basen, szkoła wyższa, szpital, centrum handlowe, hospicjum,
cmentarz, kościół itd.
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3.2.2. Definicja habitatu wertykalnego.
Habitat wertykalny stanowi zwartą i liczną, a nawet bardzo liczną, jednostkę mieszkalną (wręcz osiedle) wkomponowaną
w strukturę miasta i charakteryzującą się pionową lokalizacją pomieszczeń mieszkalnych uzupełnionych o niezbędne
zaplecze usługowe (sklepy, pralnie, jadłodajnie itp.) i socjalne (kina, punkty opieki nad dziećmi, miejsca rekreacji i integracji
itp.) oraz konieczną infrastrukturę komunikacyjną (ciągi komunikacji wewnątrzosiedlowej) skomunikowaną z otoczeniem
(aglomeracją miejską oraz otaczającym region), przy czym komunikacja dotyczy zarówno tradycyjnego przemieszczania się
ludzi, towarów jak i przekazywania informacji (komunikacja cyfrowa).

3.2.3. Funkcjonalności habitatu wertykalnego.
Proponuje się wyodrębnić następujące grupy funkcjonalności towarzyszących:






funkcjonalności o charakterze bytowym - możliwość parkowania, dostęp do publicznej komunikacji miejskiej, usługi lokalne typu
pralnia, sklep, gastronomia, punkt elementarnej podstawowej opieki medycznej, punkt opieki nad dziećmi,
funkcjonalności integracji społecznej mieszkańców habitatu – możliwość tworzenia i organizowania dedykowanych obszarów
integracji, np. placów zabaw, miejsc spotkań, zielonych stref wypoczynku, a także odpowiednio szerokich ciągów
komunikacyjnych, dużych holi, pasażów, lobby, obszernych i przyjaznych recepcji, punktów małej gastronomii, czyli wszystkich
takich miejsc, w których mieszkańcy mogą spotkać się lub „przystanąć i porozmawiać”,
funkcjonalności życia społecznego i publicznego w otaczającej aglomeracji - rozumiane m.in. jako dostęp do edukacji różnych
szczebli (przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, uniwersytety), dóbr kulturalnych (teatry, kina, muzea, koncerty itp.), administracji
lokalnej i państwowej,
funkcjonalności komunikacyjne
 komunikacja wewnętrzna habitatu – ciągi komunikacji poziomej (korytarze, ruchome chodniki) i pionowej (klatki
schodowe, windy),
 skomunikowanie z bliższym i dalszym otoczeniem – dostęp do komunikacji lokalnej (metro, autobusy miejskie,
taksówki, tramwaje - stacje zlokalizowane w budynku habitatu lub w pobliżu) oraz komunikacji powszechnej (dostęp
do dróg lokalne, szybkiego ruchu, autostrad, lotnisk, portów),
 media cyfrowe zapewniające przede wszystkim udział w życiu globalnej wioski oraz umożliwiające kreowanie
wirtualnej rzeczywistości zaspakajającej subiektywne potrzeby mieszkańców habitatu, np. odpoczynek pod
wodospadem w lesie pełnym śpiewających ptaków (rzeczywistość; sztuczny strumyk w wiszącym ogrodzie) lub
obserwacja rekina (akwarium).
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4. KRYTERIA EWALUACJI I TYPOLOGII HABITATÓW WERTYKALNYCH [60%]
STRUKTURA HW:

FUNKCJA [FUNKCJONALNOŚCI] HW:

1. Struktura mieszkaniowa habitatu wertykalnego – różnorodność lub
jednorodność (homogeniczność);

1. Funkcja Mieszkaniowa jako podstawowa (wiodąca) w habitacie
wertykalnym;

2. Dostęp do habitatu wertykalnego: osiedla otwarte/osiedla zamknięte.
Struktura i dostęp do usług towarzyszących;

2. Komunikacja:
Komunikacja wewnętrzna -> (windy, schody, korytarze, miejsca wspólne);
Komunikacja zewnętrzna (publiczna) -> (komunikacja miejska: autobus,
tramwaj, metro, kolej);
Komunikacja zewnętrzna (osobowa) -> (dot. samochodu: parking, dojazd do
miejsca pracy, węzły komunikacyjne, natężenie ruchu samochodowego);

<Usługi towarzyszące: szkoła, przedszkole, ośrodki kultury, handel detaliczny,
spożywczy, handel, biura>
3. Demografia danej lokalizacji; gęstość zaludnienia w danym miejscu.
[Struktura społeczna HW i sąsiedztwa]

a. Struktura mieszkaniowa -> ilość mieszkań na piętrze. Metraże mieszkań.
Ilość pokoi w mieszkaniu. Podstawowe proporcję pomieszczeń i kubatur.
b. Struktura społeczna HW i jego sąsiedztwa -> target demograficzny wg.
wieku (młodzi, średni, staży), status społeczny (biedni, średniozamożni,
bogaci; ustabilizowani, rozwojowi).
c. Struktura funkcjonalna HW -> Procentowy, ułamkowy udział w całości
założenia danych funkcji: mieszkaniowej, komunikacyjnej, rekreacja + zieleń,
usługi podstawowe (edukacja, kultura, medyczna, spożywcza) i
towarzyszącej: handel, praca (biura).
Uwaga: Struktura organizacyjna i mieszkaniowa HW; ze względu na
wysokość, ilość mieszkań (jednostek mieszkalnych), ilość kondygnacji.
[założenie: zakres wysokości od 11 pięter włącznie do 60(80). Ilość
gospodarstw, mieszkań, jednostek mieszkalnych 90-300. Ilość jednostek
mieszkalnych w systemie naziemnym 3-150];

3. Dostęp do habitatu wertykalnego dla ogółu, jego otwartość w kierunku
sąsiedztwa, lokalnej społeczności;
4. Zaawansowanie technologiczne budynku i jego sąsiedztwa;
5. Strefy bezpieczne, strefy wspólne (bezpieczeństwo HW oraz sąsiedztwie);
6. Bezpieczeństwo pożarowe (PPOŻ);
7. Funkcje towarzyszące: Usługi i miejsca pracy stworzone, zlokalizowane w
pobliżu [miejsca pracy, studio i biura stworzone dla mieszkańców oraz biura
stworzone na wynajem (komercyjnie).
Odległość od dużych centrów handlowych, edukacyjnych, rekreacyjnych,
biurowych, ale przede wszystkim od miejsca pracy mieszkańców;
Funkcje towarzyszące:
-> Miejsca pracy; (usługi i biura)
-> Gastronomia; (restauracje, punkty z jedzeniem);
-> Handel; (punkty handlowe, sklepy, markety);
-> Medyczne; (przychodnie, szpitale, dostęp do lekarzy);
-> Rekreacja; (plac zabaw, boisko, bieżnia, siłownia, basen);
-> Zieleń; (tarasy, ‘place zabaw’, park; otoczenie otwarte);
-> Edukacja; (żłobek, przedszkole, szkoła, biblioteka, mediateka, świetlica);
-> Kultura; (teatr, kino, dom kultury, galeria sztuki, szkoła tańca, sala
koncertowa itd.);
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ARCHITEKTURA i URBANISTYKA HW:
1. Kompozycja urbanistyczna; walory przestrzenne; skala człowieka;
Proporcję;
2. Przypadkowość zabudowy. Czas powstania okolicznej zabudowy, wartości
zabytkowe w miejskim środowisku mieszkaniowym, walory wpisujące habitat
wertykalny w istniejącą tkankę. Spójność indywidualnych obiektów.
Zagospodarowanie terenu.
3. Urbanistyka przypadku; rzeźba terenu; tereny urozmaicone (woda, góry);
Dostęp po środowiska naturalnego (wody: strumień, rzeki, jezioro, morze);
zieleń: park, las; ukształtowanie terenu: teren płaski(otwarty, miejski,
wzgórza, góry); warunki środowiskowe; warunki atmosferyczne: klimat
rozpatrywanego miejsca (strefy klimatyczne: umiarkowany chłodny,
umiarkowany ciepły, podzwrotnikowy; górska odmiana różnych stref
klimatycznych [astrefowy])
4. Powiązania widokowe. Plastyka przestrzeni / estetyka.
5. Geometryczność planu (pompatyczność; sztywność / elastyczność układu;
wykorzystanie możliwości kompozycyjnych światła, dostosowanie do terenu).
Orientacja i usytuowanie względem kierunku wiatru; lokalizacja względem
stron świata; nasłonecznienie.
6. Wysokość HW poprzez ilość kondygnacji budynku mieszczący się pomiędzy
11 – 21; 22-34; 35-60 (80).

HUMANIZACJA (Psychologia) HW:
1. Indywidualność danego środowiska mieszkaniowego; tożsamość;
identyfikacja z miejscem; z sąsiedztwem;
2. Hierarchia miejsca w kontekście miasta [ścisłe centrum, obrzeża, po za
miastem(teren otwarty)].
3. Zagęszczenie danej lokalizacji, demografia; [proporcję/poziom powierzchni
mieszkaniowej w okolicy; proporcję usług niedetalicznych w danej okolicy]
4. Dostępność do terenów zielonych i rekreacyjnych. [zob. funkcja i struktura]
5. Krąg kulturowy/punkty kultury
6. Bezpieczeństwo/wpływ czynników uciążliwych i niebezpiecznych; hałas;
7. Poziom przestępczości w danej lokalizacji; Poziom zanieczyszczenia
powietrza (od maszyn, spalanie, m.in. tlenek azotu) [zob. funkcja i struktura]
8. Motywy pozorne jako idea habitatu wertykalnego; przestrzegane rytuały;
nie zawsze racjonalne; symbolizm budynku w kontekście regionu.
9. Dostęp do habitatu wertykalnego: osiedla otwarte/osiedla zamknięte
10. Znaczenie strategiczne, prestiżowe, obronne
11. Dostęp do światła naturalnego mieszkańców HW oraz jego sąsiedztwa.
[zob. kompozycja].
12. Status społeczny [ubogi, średniozamożny, zamożny] danego regionu,
lokalizacji. Poziom kapitału ludzkiego w danym regionie.
Uwaga: Zadowolenie psychiczne / zaspokojenie podstawowych potrzeb
psychicznych i fizycznych; Zdrowie; jakość życia i zdrowia w danym miejscu;
poprzez zapewnienie różnych elementów [zieleń, medyk, usługi
podstawowe, bezpieczeństwo]. Raczej wynikowa wielu elementów niż
pojedyncze kryterium.
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5. STRUKTURA WIEŻOWCÓW MIESZKALNYCH [75%]
Struktura wieżowca mieszkalnego:
rozmieszczenie elementów składowych oraz zespół
relacji między nimi, charakterystyczny dla danego
układu jako całości; sposób wzajemnego
przyporządkowania elementów składowych i połączenia
ich w pewną całość lub też system zależności między
elementami danego układu oraz poszczególnymi
elementami a całością układu.
[Encyklopedia PWN - źródło dostępne online:
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/struktura;3980513.h
tml]

5.1. Schematy formowania - trzony konstrukcyjne:
Trzon stanowi podstawowy element konstrukcyjny budynków
wysokich, w tym wież mieszkalnych.
Trzon wieżowca decyduje o jego formie architektonicznej,
smukłości sylwetki, zharmonizowaniu z otoczeniem, a także
o jego strukturze wewnętrznej – rozkładzie mieszkań, ciągów
komunikacyjnych oraz o lokalizacji i zagospodarowaniu
powierzchni towarzyszących.
Rozróżnia się wieżowce o jednym i wielu trzonach, które
w większości przypadków posadowione na tzw. podium.
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5.1. Schematy formowania - trzony konstrukcyjne:

5.1.1. Wieżowce z pojedynczymi trzonami.
1.1. Wieżowce na planie trójkąta, kwadratu, prostokąta,
wieloboku z trzonem komunikacji pionowej centralnie
usytuowanym.
1.2. Wieżowce na planie koła lub elipsy z trzonem centralnie
usytuowanym.
5.1.2. Wieżowce wielotrzonowe.
2.1. Atrialne wieżowce wielotrzonowe.
Atrium można rozróżnić na otwarte i zamknięte (zewnętrzne i
wewnętrzne).
2.2. Super Bloki - wieżowce wielotrzonowe.
5.1.3. Podium.
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5.2. Dostęp:
Habitaty Wertykalne mogą być zależne lub autonomiczne.
Autonomiczne; nie wymagające od mieszkańców wieżowca opuszczania go.
Zależne; ograniczona funkcjonalność wewnętrznej struktury; usługi niezbędne do podtrzymania i rozwoju życia
znajdują się na zewnątrz wieżowca.
1. Habitaty Wertykalne - Różnorodne z otwartą strukturą funkcjonalną usług towarzyszących.
Posiadają funkcje towarzyszące i są one otwarte dla ogółu, społeczności miejskiej, pozwalają właścicielowi inwestycji na generowanie
dodatkowych zysków. Wieżowce mieszkalne posiadające w swojej strukturze funkcję usług towarzyszących, dostępnych dla mieszkańców i
społeczności lokalnej, miejskiej np. biura, handel, edukacja, kultura, itd.

2. Habitaty Wertykalne - Różnorodne z zamkniętym lub ograniczonym dostępem do struktury funkcjonalnej
usług towarzyszących.
Posiadają funkcje towarzyszące, ale są one zamknięte dla ogółu, społeczności miejskiej, dostępne tylko dla mieszkańców i ich gości. Są to funkcje
towarzyszące funkcji mieszkaniowej, zapewniające odpowiedni komfort życia mieszkańcom wieżowca, np.: przestrzenie wspólne, socjalne, zieleń,
rekreacje, strefy relaksacyjne, przestrzenie pracy, itp. Mające na celu ustanowienie wieżowca jako budynku autonomicznego (niezależnego).
Wieżowce mieszkalne posiadające w swojej strukturze funkcję towarzyszące dostępne tylko dla mieszkańców i ich gości. Zamknięte dla
społeczności miejskiej.

3. Habitaty Wertykalne - Jednorodne (homogeniczne) z ograniczoną kontrola dostępu.
Zazwyczaj są to budynki o charakterze socjalnym. Wieżowce mieszkalne posiadają wyłącznie funkcję mieszkaniową, nie posiada funkcji
towarzyszących (może poza zielenią lub rekreacją). Funkcję niezbędne do podtrzymania życia (praca, handel, edukacja, medycyna, kultura, itd.)
zlokalizowane są na zewnątrz habitatu wertykalnego. Wieżowiec jest od nich zależny. Wieżowce mieszkalne posiadające w sobie przede wszystkim
funkcję mieszkaniową (z ograniczoną kontrolą dostępu) np. zieleń. rekreacja. Bez funkcji towarzyszących.
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6. FUNKCJE HABITATÓW WERTYKALNYCH [80%]
Systematyka Habitatów Wertykalnych ze względu na
ich wysokość i liczbę kondygnacji oraz ilość mieszkań.
Badany region to Europa, ma to znaczenie, gdyż
europejskie wieżowce różnią się od tych budowanych
na Bliskim Wschodzie, Azji i Ameryce, są w
porównaniu z nimi znacznie niższe. Wysokość
wieżowców mieszkalnych w Europie to maksymalnie
80 kondygnacji, jest to jednak rzadkość, większość z
tych najwyższych habitatów mieszkalnych osiąga do
60 kondygnacji (stan na rok 2018). Podczas, gdy w na
przykład na innych kontynentach wieżowce osiągają
do 150 kondygnacji (wg. autorów książki „Budynki
Wysokie”.[źródło: Adam Zbigniew Pawłowski, Ireneusz
Cała; Budynki Wysokie; Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej; Warszawa; 2013])
6.1. Liczba kondygnacji.
• niski
11 - 21
• średni
22 - 34
• wysoki
35 – 60
• bardzo wysoki
ponad 60
6.2. Metraż mieszkań.
Typ
małe
średnie
duże
apartament
& penthouse

Powierzchnia [m2]
do 60
60 - 90
90 - 140
140 - 300

Przykłady

Grupy docelowe
osoby samotne lub młode
pary
rodziny
rodziny wielodzietne
Elity finansowe, Wolne
zawody, „celebryci”,
Rodziny wielodzietne,
Rodziny wielopokoleniowe,

18

6.3. Standard mieszkaniowy.
Podział habitatów wertykalnych ze względu na zapewniony w
nich standard mieszkań, adresowanych do danej klasy
społecznej.
Proponowany przez architektów/deweloperów/inwestorów
standard życiowy można podzielić na:
Wysoki (luksusowe) Średni (ekonomiczne) Niski (socjalne)
Każdą z trzech kategorii może dzielić się na dwie podgrupy:
wyższą i niższą; np. standard luksusowy wyższy i niższy.

Habitaty Wertykalne Jednorodne
mieszkania są zbliżone do siebie metrażowo.
Np. tylko mieszkania małe lub tylko apartamenty.
Grupa docelowa mieszkańców jest również
zbliżona do siebie, np. tylko klasa wyższa, tylko
ludzie starsi, tylko studenci.
Adresowany do jednej klasy społecznej, czyli
jednorodny, homogeniczny. Np. Klasa wyższa
(habitat wertykalny luksusowy), klasa średnia
(habitat wertykalny ekonomiczny), klasa niższa
(HW socjalny))

Habitaty Wertykalne Różnorodne / Mieszane
mieszkania są zróżnicowane pod względem
metrażu, liczba pokoi w mieszkaniu i grup
docelowych mieszkańców. Np. W wieżowcu
znajdują się mieszkania dla ludzi z różnych klas
społecznych (wyższej, średniej, niższej), które
funkcjonują razem ze sobą.
Adresowany do ‘kilku’ klas społecznych, czyli
zróżnicowany (mieszany) pod względem klas
społecznych. Np. Zawierający w sobie zarówno
mieszkania socjalne (np. adresowane do
studentów) ekonomiczne (adresowane do par,
rodzin z dziećmi) i luksusowe apartamenty
(adresowane do rodzin z wyższej klasy społecznej,
zamożnych).

Habitaty Wertykalne Dedykowane
wieżowiec i znajdujące się w nim mieszkania są
adresowane do danej specyficznej grupy
społecznej, posiadające w swojej strukturze
udogodnienia właściwe tej grupie, czyli
dedykowane. Np. Emeryci lub studenci (domy
spokojnej starości, akademiki).
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7. SYSTEMY KOMUNIKACYJNE [60%]
We współczesnych aglomeracjach wyróżnia się trzy systemy komunikacji:




system komunikacji aglomeracji miejskiej, zwany systemem komunikacji środowiskowej, obejmujący główne
arterie komunikacyjne aglomeracji oraz ich skomunikowanie z otoczeniem,
system komunikacji osiedlowej / lokalnej,
system komunikacji wewnętrznej budynku (wieży mieszkalnej).

Tak definiowane / rozumiane systemy komunikacyjne funkcjonalnie wzajemnie się uzupełniają a ich punkty
styczności / skomunikowania rozpatruje się jako wejścia i wyjścia (porty IN i OUT) poszczególnych systemów.
Lokalizacja tychże portów oraz przepustowość decydują o wydajności układu komunikacyjnego.
7.1. Wieża mieszkalna – komunikacja wewnętrzna
Systemy komunikacji wież mieszkalnych obejmują komunikację wewnętrzną (windy, klatki schodowe, korytarze,
miejsca wypoczynkowe) oraz zewnętrzną zapewniającą dostęp do komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, metro,
kolej miejska oraz międzymiastowej - drogi lokalne oraz szybkiego ruchu, węzły komunikacyjne, porty lotnicze oraz
wodne [FKW].
Systemy komunikacyjne wież mieszkalnych są przede wszystkim uwarunkowane zastosowanymi rozwiązaniami
trzonów konstrukcyjnych, a klasyczne rozwiązaniami to habitaty wertykalne projektowane na podobieństwo
struktury funkcjonalnej Jednostki Marsylskiej Le Corbusiera. Struktura budynków wielotrzonowych sprzyja licznym
pionom komunikacyjnym (klatki schodowe, windy, uliczki i skwery wewnętrzne, tarasy, strefy wypoczynkowe itd.)
usytuowanych centralnie lub asymetrycznie w stosunku do głównych osi pionowych i poziomych habitatu. Warto
zauważyć, że niekonwencjonalne systemy wielotrzonowe sprzyjają tworzeniu habitatu wertykalnego o dużej
różnorodności mieszkaniowej oraz społecznej.
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Właśnie poprzez złożoną, ale otwartą i przestrzenną komunikację wewnętrzną pozwalają na asymilacje i socjalizację
różnych grup społecznych o odmiennym stylu życia w ramach habitatu wertykalnego. Tego typu jednostki
mieszkaniowe, które składają się z mniejszych bloków ułożonych i sklejonych ze sobą, tworzą wertykalną społeczność
habitatu. Komunikacja w nich ogrywa kluczową rolę społeczną jako ulice, alejki pionowe, skonstruowane jak małe
przedmieścia, tworząc wertykalne sąsiedztwo. Komunikacja wewnętrzna jest tu elementem podstawowy, zwłaszcza
dla kultur, które chcą być otwarte, żywe i kosmopolityczne.
7.2. Komunikacja pionowa
Windy osobowe są zgrupowane w zespoły po trzy lub cztery dźwigi. Windy są strefowane na wysokości budynku.
Wieżowiec jest podzielony na strefy niskie, środkowe i wysokie. Każdą ze stref obsługuję ustalona liczba dźwigów,
poruszających się z określonymi w danej strefie prędkościami. Windy obsługujące strefę są nazywane lokalnymi.
Jeżeli przejeżdżają przez strefę nie zatrzymując się, są w niej windami tranzytowymi. W miejscach kończących się
obudów wind osobowych (lub nad windami) powstaje dodatkowa przestrzeń do zagospodarowania.
Winda towarowo-pożarowa jest przeznaczona do przewozu towarów. Drugim podstawowym jej zadaniem jest, w
razie pożaru, umożliwienie przeprowadzenia akcji gaśniczo-ratowniczej, ewakuacja ludzi rannych, nieprzytomnych. W
trzonie znajduję się co najmniej jedna winda towarowo-pożarowe.

7.3. Komunikacja pozioma
7.4. Cyfrowe media jako naturalne uzupełnienie/zapewnienie wirtualnej rzeczywistości

21

8. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE (FORMALNE) HABITATÓW WERTYKALNYCH [60%]
8.1. Zewnętrze i wnętrze wieżowca. Problematyka.
„W
architekturze
Zachodu
przyjmuję
się
humanistyczne założenie, że powinno się dążyć do
ustanowienia moralnego związku między nimi:
zewnętrze zapowiada cechy wnętrza a wnętrze tę
zapowiedź potwierdza - „uczciwa” elewacja to ta
mówiąca o działalności, która się za nią odbywa. Lecz
z matematycznego punktu widzenia, gdy objętość
trójwymiarowego przedmiotu rośnie do sześcianu,
jego powierzchnia rośnie do kwadratu. Skala
prowadzonej wewnątrz budynku działalności
przyrasta
więc
szybciej
niż
powierzchnia
reprezentujących ją na zewnątrz elewacji.
Wieżowce manhattańskie [Nowy Jork, USA]
charakteryzują się złamaniem tej zależności. Wnętrze
jest odizolowane od zewnętrznego opakowania, które
ukrywa toczące się za nim życie. Aktywność
wewnętrzna jest ograniczona dostępem dla ogółu
społeczności.
[źródło: Rem Koolhaas, Deliryczny Nowy Jork]
Istotą problemu jest uwzględnienie przenikania,
transparentności,
współfunkcjonowania
stref
wewnętrznych
i
zewnętrznych,
prywatnych,
półprywatnych i publicznych w wieżowcach
mieszkalnych.
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8.2. Zewnętrze i wnętrze wieżowca. Przegląd przykładów.

Przestrzeń Wspólna. Przestrzeń Półprywatna. Przestrzeń
Prywatna. Projekt nowego budynku studenckiego dla
Uniwersytetu Południowej Danii w Odense opiera się na silnym
duchu wspólnoty. Jest interesującym przykładem rozwiązania
strefowania wieżowca mieszkalnego (w tym przypadku domu
studenckiego – akademika). Aranżacja i podział na odpowiednie
strefy osobiste i funkcjonalne wewnątrz wieżowca. 250 rezydencji
studenckich znajduje się w trzech połączonych ze sobą piętrowych
budynkach. Oznacza to, że rezydencja nie ma przodu ani tyłu, ale
wydaje się atrakcyjna z punktu widzenia panoramy 360 stopni.
Charakterystyczny kształt budynku sprawia, że jest on łatwo
rozpoznawalny na terenie kampusu. Pokoje wieloosobowe
znajdują się na zewnętrznych ścianach trzech wież, z których
roztaczają się widoki na okolicę. Każdy pokój ma prywatny balkon,
co czyni zarówno budynek atrakcyjnym.
Zewnętrze Habitatu Wertykalnego. Wieżowiec w
Odense reprezentuję płynne przejścia pomiędzy
poszczególnymi funkcjami struktury wewnętrznej oraz
zewnętrznym środowiskiem. Jest to wieżowiec
kierowany do konkretnej i charakterystycznej grupy –
studentów. Stworzone im przez architektów
specyficzne warunki do wspólnego koegzystowania i
kooperacji poprzez strefowanie intymnych
(prywatnych), półpublicznych i publicznych pozwala
uczyć się mieszkańcom pracy i życia w grupie
sąsiedzkiej z wzajemnym poszanowanie i
odpowiedzialnością za miejsce. Rdzeń wieżowca,
będący strefą publiczną dla jej mieszkańców
równoważy tendencję do izolowania się, atomizacji i
pożerania środowiska do wewnątrz.
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9. ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE (KONTEKST LOKALNY I GLOBALNY) [60%]
9.1. URBANISTYKA. KONTEKST GLOBALNY. PROBLEMATYKA.
•

•

•

•

Wpływ Habitatów wertykalnych (wieżowców mieszkalnych) na
sylwetkę, panoramę miasta, odbiór przez mieszkańców miasta
skali kubatur wieżowców mieszkalnych i ich zagęszczenia,
przestrzeń życia.
Tkanka historyczna miast europejskich, ‘pożeranie’ wolnych
przestrzeni miasta pod zabudowę, chciwość deweloperów,
idea miast europejskich inna niż amerykańskich i azjatyckich
(siatki ulic, warunki miejskie, czas kształtowania nowej
zabudowy), idea miast europejskich i ich formowania,
globalizacja niosąca ze sobą nową formę wielkomiejskiego
zagęszczenia i koncentracji, zabudowa kosztem przestrzeni
wspólnych i dobra ogółu, dominacja apartamentowców o
ograniczonym dostępie, spekulacyjne podejście deweloperów.
Izolacja mieszkańców, coraz mniejsza ‘ranga’ życia na
zewnątrz, życia ulicznego, dominacja samochodów,
wirtualizacja życia, utrata poczucia kontaktów międzyludzkich,
wspólnoty, bezpieczeństwa, degradacja wartości przestrzeni
wspólnych, rewolucja przemysłowa;
Elementy środowiska naturalnego sprzyjające powstawaniu
habitatów i habitatów wertykalnych, skutki fali napływowej
ludności do miast, zagęszczania zabudowy w miastach, przy
jakich warunkach naturalnych powstają habitaty wertykalne,
zrównoważony rozwój habitatów wertykalnych,
zagospodarowanie terenu wokół habitatu wertykalnego
(ekologia),

9.2. URBANISTYKA. KONTEKST LOKALNY. PROBLEMATYKA.
•

Relacja pomiędzy budynkami wysokimi a ulicą pozostaję
jednym z wielkich problemów dwudziestowiecznego
budownictwa. Problematyka zagadnienia relacji pomiędzy
wnętrzem wieżowca a jego zewnętrznym kontekstem
ulicą/środowiskiem miejskim.
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9.3. URBANISTYKA. KONTEKST GLOBALNY.
PRZEGLĄD PRZYKŁADÓW.

Tranzyt i Komunikacja. „Budynek wraz z jego mieszkańcami dostarcza impresje urbanizacji i
witalności w miejscu gdzie wcześniej tego brakowało. Od momentu, gdy powstały usługi i sklepy w
dolnej części wieżowca oraz wprowadzili się nowi mieszkańcy zwiększył się poziom aktywności na
poziomie ulicy. Plan zagospodarowania przygotowany przez biuro projektowe przewidział dwa mosty
(kładki) piesze łączące wyspę z centrum miasta”. Schematy formowania. „Przed przystąpieniem do
projektu wieżowca, główny architekt, Han Van Den Born, zwrócił się o inspirację w stronę
amerykańskich wieżowców Mies Van Der Rohe. W pełni szklane elewację były punktem startowym i
główną różnicą w porównaniu z innymi ceglanymi wieżowcami w Rotterdamie. Zapewnione jest ten
sposób więcej światła i lepsze widoki”. Warunki Naturalne, Środowiskowe. „Otoczone z trzech stron
wodą, Czerwone Jabłko cieszy się widokiem na rzekę i ‘Stary Port’”. Wieżowiec jest częścią planu
reaktywacji terenów portowych. Jest zarówno przy rzece jak i wieżowiec jest zlokalizowany blisko
centrum miasta. Kompozycja urbanistyczna. Wieżowiec Red Apple powstał w 2008 roku jako część
planu reaktywacji terenów portowych. Powstał i funkcjonuję w zwartej i gęstej zabudowie pomiędzy
centrum Rotterdamu a rzeką Maas. Jest jednym z najwyższych budynków w sąsiedztwie, ale sąsiednia
zabudowa obfituję w budynki wysokie (wieżowce). Poprzez zastosowanie przez architektów
wyraźnych czerwonych pasów na elewacji wieżowca, stał się on akcentem w panoramie miasta
Rotterdam.
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9.4. URBANISTYKA. KONTEKST LOKALNY.
PRZEGLĄD PRZYKŁADÓW.
[Red Apple, Rotterdam, Holandia]
Organizacja Sąsiedztwa i Przestrzeń Wspólna. Cokół, łączący dwie kubatury: pierwsza o funkcji mieszanej i druga, główna część o
funkcji mieszkalnej, spełnia funkcję publiczną. Rozwiązanie parteru jako elementu o funkcji publicznej skutkuję życiem ulicznym wśród
lokalnej społeczności. W części mieszkalnej apartamenty są zlokalizowane ukośnie względem stron świata. Dwie wnęki wycięte z
kubatur budynku wpuszczają zarówno powietrze i światło do atrium oraz tworzą tarasy, znajdują się one przy mieszkaniach dla rodzin z
dziećmi. Budynek wraz z jego mieszkańcami dostarcza impresję urbanizacji i witalności w miejscu gdzie wcześniej tego brakowało. Od
momentu, gdy powstały usługi i sklepy w podium budynku i mieszkańcy wieżowca wprowadzili się, zwiększył się poziom aktywności na
poziomie ulicy. Zaprojektowane przez biuro architektoniczne dwie kładki piesze łączące wyspę z centrum miasta. Walory Historyczne i
Naturalne. Wieżowiec jest zlokalizowany pomiędzy centrum Rotterdamu a „Starym Portem”, przy rzece Maas. Miejsce, w którym
znajduję się wieżowiec to wyspa, rejony przyportowe, które zostały zrewitalizowane. Z analiz fotograficznych wynika, że obecnie ten
teren jest zorganizowany według schematu zwartej gęstej zabudowy śródmiejskiej. Wieżowiec Red Apple stanowi dominantę i
wyróżnia się w panoramie lokalnej. Wyspa skomunikowana jest z centrum miasta kładkami pieszymi. Komunikacja Praca Dom. Red
Apple jest bardzo zróżnicowanym wieżowcem mieszkalnym z 231 mieszkaniami, sklepami, restauracjami i obszarami biznesowymi.
Kubatury są połączone ze sobą cokołem/podium o funkcji publicznej. Kompozycja Urbanistyczna. Wieżowiec jest elementem
dostarczającym impresję urbanizacji i witalności w miejscu gdzie wcześniej tego brakowało. Od momentu, gdy usługi i sklepy usługi i
sklepy pojawiły się w dolnym bloku budynku, zwiększyła się aktywność na poziomie ulicy.
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9. HUMANIZACJA [PSYCHOLOGIA] HABITATU WERTYKALNEGO [40%]
Podświadome pragnienie realizacji „utopijnej wioski
wertykalnej” jako symbolu przekraczania kolejnych
granic możliwości człowieka. W celu
spełnienia
wymagań programowych tego typu wieżowca
technologia i jej narzędzia pełnią zadanie wytwarzania
alternatywnej (wirtualnej) rzeczywistości. Tego typu
założenia powodują antyhumanistyczny kierunek, gdyż
zakłada, że nie trzeba będzie jechać nad morze, gdyż
wszystkie dogodności zapewni wieżowiec (Umiłowanie
Sztuczności).
Indywidualność danego środowiska mieszkaniowego:
•

Tożsamość. [Identyfikacja z miejscem i sąsiedztwem.
Krąg kulturowy/punkty kultury. Symbolizm. Rytuał]

•

Środowisko. [Hierarchia Miejsca. Zieleń.
Bezpieczeństwo. Czynniki uciążliwe. Zanieczyszczenie
Powietrza. Światło. Hałas. Technologia. Środowisko
Wirtualne.]
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WNIOSKI, UZYSKANA TYPOLOGIA, ZESTAWIENIA WIEŻOWCÓW MIESZKALNYCH WG. OBRANYCH
KRYTERIÓW [%]
PODSUMOWANIE [%]
ANEKS / KARTY DOKUMENTACYJNE HABITATÓW WERTYKALNYCH [80%]
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