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Typological Elements of Housing  Structures: Defining 
Special Types of Housing and Their Characteristics

Housing is one of the most important elements of a person’s life. Indeed, it 
fulfils several basic human needs, described aptly by Maslow’s pyramid: the 
physiological needs, the need for safety and, in a sense, also the need for love 
and belonging.
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Bývanie je jednou z najdôležitejších častí v živote človeka. Plní totiž zároveň 
niekoľko jeho základných potrieb, ktoré sú výborne vystihnuté v Maslowo-
vej pyramíde. Jedná sa konkrétne o plnenie základných telesných, fyziolo-
gických potrieb, ďalej potrebu bezpečia a istoty a zároveň v istom zmysle  
aj lásky a spolupatričnosti.

Dve posledné sú vyjadrené v bývaní ako takom, to znamená, že už sa-
motná schránka vytvára pocit bezpečia a zároveň priestor pre lásku, rodinu. 
Fyziologické potreby ako dýchanie, regulácia telesnej teploty, pitie, prijíma-
nie potravy, spánok a vylučovanie sa odrážajú práve v typologických prv-
koch stavieb pre bývanie. Samozrejme bývanie ako také sa menilo v priebehu 
času, tak ako sa menila spoločnosť, jej kultúra, ekonomické činitele alebo 
geografické umiestnenie.

Pre vytvorenie si obrazu a pre úplné pochopenie významu istých typo-
logických prvkov je potreba poznať postupný vývoj, pretože mnohé z nich  
sa transformovali iba postupne. Okrem základných foriem bývania  
je v dnešnej dobe zaujímavé zamerať sa na špeciálne formy bývania, medzi 
ktoré patrí bývanie pre veľké rodiny, slobodné matky, bývanie s asistentom, 
bývanie pre seniorov, handicapovaných, co-housing, domy na pol cesty, bý-
vanie pre Rómov, imigrantov, či väznice a ďalšie, a bližšie ich špecifikovať.

Osobne ma najviac zaujíma trend bývania pre deti rozvedených rodičov 
so striedavou starostlivosťou, pretože fenomén rozvodov narastá. Všetky 
tieto druhy bývania majú svoje charakteristiky, vyplývajúce z ich náplne,  
či už sa jedná o dispozičné riešenie alebo stavebnú štruktúru. Súčasťou vý-
sledku by mala byť databáza špeciálnych foriem bývania s podrobnejšou 
analýzou jednotlivých vybraných druhov, ktoré budú mať spoločného me-
novateľa.
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