ZKUŠEBNÍ OTÁZKY NS IV

UNIVERZÁLNÍ

1.Šatny ve školách, kulturních stavbách a ve sportovních stavbách
Plošné a prostorové nároky šaten - pro diváky a obecenstvo,
- pro účinkující, sportovce, žáky apod.,
- pro zaměstnance.
Hygienické požadavky – čistý a nečistý provoz.
Provozní požadavky – návaznost šaten na jiné funkce stavby.
Uveďte příklady.

ŠKOLA
ŠATNY
DĚTI
- zajištění bezpečnosti, vysušení a provětrání
-první dojem z budovy
ŠATNY S VĚŠÁKY:
Plus-plošně úsporné,provětrání
Minus-není bezpečnost,nutné zřídit skupiny skříněk pro uloţení učebních pomůcek (400x400xhloubka400-600)
Háčky ve výšce 1,2-1,5 m s roztečí na nosné liště 150mm
- v učebně, ale-odsávání vzduchu kvůli vysychání a pachu, přenos oděvů,
běţné v německu a holandsku
-na stěně před učebnou- do střední velikosti s ukázněnou komunitou ţáků, přenos oděvů
-šatny klecové (kójové) s věšáky u učeben - vhodné u stupně S1, nevýhoda u S2-S3 nutnost návratu po
skončení výuky, u J, MS, MP jsou nezbytností a tvoří i filtr pro předání dítěte
- šatny klecové (kójové) s věšáky centrální- vytvářejí nehostinný vstupní prostor, pouţití jen kdyţ je
prosvětleno, v přízemí a ve směru průchodu šatnami.
chodba mezi kojemi 1500, šířka pro jednostranné věšáky 1500, oboustranné 2200, plošná velikost 0,25 m2
na ţáka
ŠATNY SKŘÍŇOVÉ:
-mohou i k uloţení učiva,sportovního nářadí
-skřínka š300xhloubka600xv do max.2000 tj. 1800, sk. poloviční do dvou řad nad sebe jsou provozně
nevýhodné
-nejlepší je plná podnoţ, sk. buď zabudovat nebo horní plocha sklon min 30stupnu
š. skříňové v učebně-viz věšáky
š. skříňové u učeben- š chodby při jednostranných 3,5-4m a dvou. 4,5-5m, ne pro S3
š. skříňové soustředěné na podlaţí- výhodné u tělocvičen
š. skříňové centralizované-výhodnější neţ centrální klecové šatny, chodba mezi sk. 2,5-3m,
kolem 0,45m2 na ţáka
ŠATNY PULTOVÉ
-jako centrální,velmi výhodné pro VŠ pro T5-6, neustálý provoz
- 0,1-0,15m2 na osobu
-1m pultu na 40osob
SKŘÍNKY NA POMŮCKY ŢÁKŮ
400x400xhloubka400-600
-centralizované nebo soustředěné i na patře pro S2 –3
-na chodbě nebo v učebně pro S1
ZAMĚSTNANCI
-v J a M šatny s hyg. Zařízením
- učitelé tělocviku, přírodních věd, výtvarné výchovy, kuchařky a technik mají šatnu u svého pracoviště
-pro běţné pedagogy nejsou
HYG. POŢADAVKY

-provětrání a vysoušení během dne
-přezouvání: vhodné střídání obuvi během dne
-4modely…
Přezouvání a odkládání bot u vstupu
Přezouvání u vstupu a odkládání bot ve skřínkách
Přezouvání v kójových šatnách u učeben
Bez přezouvání-ne u J, MS, MP
PROVOZNÍ POŢADAVKY
-chodba,wc,učebny

SPORTOVNÍ STAVBY
ŠATNY
SPORTOVCI
Liší se podle toho zda,mají-li slouţit pro otevřená nebo krytá sportoviště,jestli slouţí vrcholovému nebo
výkonnostnímu sportu, organisované či školní tělovýchově nebo rekreačnímu sportu.
Krytá š.
-U víceúčelových tělocvičen šatnové bunky 3x6m s, mezi 2 bunkami 6sprch
- pro tělocvičnu 12/24m jsou obvykle 4 bunky
-pro kryté bazény se nenavrhují bunky,ale šatny pro muţe a ţeny plus 1 nebo 2 bunky
Otevřená š.
Obvykle převlékací kabina pro muţe a ţeny doplněná šatnou se šatnářkou

HYG. POŢADAVKY
-umoţnění oddělení čistého a nečistého provozu
-u tělocvičen a hal- přechod přes šatnovou buňku z čisté chodby do špinavé nebo pro oddělení navrţena tzv.
(hygienická) obkročná lavička
-u krytých bazénů- velmi přísné, řešeno obkročnou lavičkou mezi úpravnou a šatnou, dále brodítka
PROVOZNÍ POŢADAVKY
-návaznost na rehabilitační zařízení a regeneraci sil

2. Hlediště ve školách, kulturních stavbách a ve sportovních stavbách
Podmínky dobré viditelnosti – charakter činnosti, geometrie,
bezpečnost – naplňování a vyprazdňování.
Uveďte příklady.

ŠKOLA
Podmínky dobré viditelnosti
-Činností je mnoho
-učebny čtvercové (modifikace zkosená a polygonální)(podélná či příčná výuka), do L pro práci v oddělených
skupinách, víceúčelová chodba
Pro frontální výuku
- vzdálenost zadní hrany stolků první řady od čelní stěny učebny je 2200

-6 řad se třemi stolky,minimální délka učebny je asi 9000mm (pro 40ţáků)
bezpečnost –nové učebny se navrhují pro počet 30ţáků plus rezerva asi 3-4, poţární normy

SPORTOVNÍ STAVBY
-označováno jako tribuna
Podmínky dobré viditelnosti- vzdálenost (lehká atletika max 150m,hokej 60m)
-vyloučení překáţek ze zorného pole (KŘIVKA VIDITELNOSTI)
-moţnosti prostorově a plasticky chápat děj na závodišti (vliv osvětlení,vertikální úhel)
bezpečnost –
-ovlivněno bezpečnostními a poţárními normami
-hlediště tvoří jeden poţární úsek
-k počtu osob je potřeba stanovit počet, délku a šířku únikových cest
-pro krytá zařízení doba vyprázdnění 5-8min,otevřené stadiony 10-15min
-rozděleno do několika sektorů, řady přístupné ze dvou stran a kaţdá část přibliţně 20 míst
-u velkých hledišť zábradlí asi v kaţdé páté řadě
-při opuštění hlediště,by měli jít převáţně nahoru
3. Osvětlení a akustika ve školách, kulturních stavbách a ve sportovních stavbách
Denní a umělé osvětlení, poloha okenních otvorů a její vliv na architekturu
požadavky na kvalitu a intenzitu osvětlení sportovních ploch, jevišť, učeben aj.
vliv tvaru místnosti na šíření zvuku, význam doby dozvuku a její ovlivnění
povrchovými materiály.

ŠKOLA
Denní a umělé osvětlení-poţadavek na rovnoměrnost, srovnávací rovina je u předškolních zařízení 450mm nad PODLAHOU, U
OSTATNÍCH ŠKOL 850mm nad podlahou,minimální denní osvětlení v učebnách je 1,5%, umělé osvětlení je u
nás jen pro případy, kdy venkovní světelné podmínky neumoţnují dostatečné d. osvětlení (v Americe
nepreferují denní osvětlení)
Okna-tvoří podstatnou část pláště budovy, upřednostnuje se na jih,na osluněné světové strany, moţnost regulace
stíněním ,na sever výtvarky,dílny, počítače,tělocvičny,kanceláře
Vliv tvaru místnosti na šíření zvuku-velký, výpočet nemá smysl,buď máme zkušenosti z realizovaných staveb nebo zkouška na modelu 1:10 1:20
( spíše u velkých staveb,jako kino, divadlo)
Význam doby dozvuku a její ovlivnění povrchovými materiály-je důleţitá na akustickou pohodu
-v učebnách se umístuje akusticky pohltivý materiál v zadní třetině místnosti na stropě,velké učebny a malé
posluchárny se stupňovitou podlahou mají v první třetině stropu rezonanční desku
- v učebnách max 1,0s

SPORTOVNÍ STAVBY
Krytá zařízení
Denní a umělé osvětlení- plus sdruţené
- jde o význam provozní, psychologický a biologický ( u kaţdé stavby upřednostním něco jiného) ( např.
tělocvična pro malé děti, převaţuje psych. vliv propojení s exteriérem a sluncem X tělocvična pro výkonnostní
sport, převaţují provozní hlediska)

-pro denní osvětlení nejlépe vyhovuje rozptýlené střešní (světlíky)
- umělé osvětlení od začátku řešit se specialistou (výbojky,zářivky)
-osvětlení je dobré ze severu, poţadavek velmi rovnoměrného osvětlení,dosaţení umělým světlem je obtíţné
-určení odkud připustíme světlo se určí výpočtem nebo graficky, osvětlovací pruhy na střeše jsou dobré,u
bazénů naopak prosklené stěny na jih ( vnitřní efekty a propojení s exteriérem),plavecký stadion v Pekingu
difúzní světlo skrze ob. plášť
Poloha okenních otvorů a její vliv na architekturu
Často jako multifunkční objekty,ochozy vyuţity pro kanceláře,hotely, atd……někdy vznik normálních fasád,
ztrácí svojí originalitu, není prorýsovaná kce, atd.
Akustika-Asi nejhorší jsou bazény, hladina plus všechny materiály jsou tvrdé, proto navrhnout akustický obklad na
stropě, např. Podolí- děrovaní plechy a za nimi akusticky pojímavá látka
- ovlivnění tvarem-kopule a jiné vyduté plochy zhoršují akustiku, ale dá se řešit ( materiálem, nebo úpravou kce)
Např. u haly Palazetto, ŘÍM…je kopule , všechen zvuk by se soustřeďoval do středu,proto navrţeno ţebrování

4.
Školy, kulturní stavby a sportovní stavby v urbanistickém celku
Terén, orientace, vegetace, převládající větry, vodní plochy, plošné potřeby, kapacitní potřeby, zásady
umístění staveb, dostupnost, napojení na dopravu, vztah k centru a další vybavenosti, vliv umístění stavby
na město (kompozice, dominanta, veřejné plochy a shromažďovací prostory.
Uveďte příklady.
Školské stavby:
Předškolní zařízení: Umístěna v těţišti zájmové oblasti nebo poblíţ cest k MHD nebo tam, kde je hodně pracovních míst.
potřeba míst pro děti:
jesle: 14 dětí/ 1000 obyvatel
školka: 20-40 dětí na / 1000 obyvatel (záleţí na baby boomu…)
docházková vzdálenost: max. 600m
Základní škola: Je to důleţitý meeting point a často se k ní pojí i jiné fce pro veřejnost (hřiště, bazén, divadlo,… ), proto
je dobré ji umístit v těţišti zájmové oblasti poblíţ kulturního centra, není-li rovnou jeho součástí. Vţdy však s ohledem na
podmínky konkrétního místa.
Vliv demografie: počítáme se 100 – 160 ţáky na 1000 obyvatel.
Spádové vzdálenosti: 1.stupeň – aţ 800 m, 2.stupeň – 1000m
venkovské osídlení – 1. stupeň – 2 km, 2. stupeň – 4 km
Spádové vzdálenosti:
1.stupeň
2.stupeň
Město
Aţ 800 m
Aţ 1000 m
Venkovské osídlení
Aţ 2 km
Aţ 4 km
Dojíţdění
Aţ 8 km
Aţ 12 km
Střední školy: Mohou se stát součástí urbanistických center, doplňovat občanskou vybavenost. Speciálně zaměřené školy
– speciální místo (zemědělské, lesnické,…)
Velikost:
SŠ – 12 – 18 studentů / 1000 obyvatel
učiliště – 6 – 7 studentů / 1000 obyvatel
Pozemky pro školské stavby: celodenně osluněny, chráněny proti hluku, spíše rovinné pozemky, dobře orientovány ke
světovým stranám. Nemají být poblíţ velkých silnic, ale musí být na okolní komunikace dobře napojeny.
Kulturní stavby: Je dobře, kdyţ jsou umístěny v centru zájmové oblasti (mohou tvořit dominantu), ale není to
podmínkou (nejezdíme tam kaţdý den, můţeme za nimi i někam dojet). Nemají ţádné zvláštní nároky na světlo ( býváme
tam večer --- umělé osvětlení).
Sportovní stavby: Potřebná kapacita a zaměření sportovních staveb se těţko odhadují, protoţe se poţadavky velmi
rychle mění. Po 2. SV se pouţívala standardizace a urbanistické ukazatele určující plošné nároky sportovních staveb. Od
revoluce se standardizace nepouţívá a ploch pro sport a rekreaci ubývá (města mají více peněz z prodeje pozemku, neţ
kdyby se o něj staraly). V současné době Útvar rozvoje města v Brně zpracovává metodickou pomůcku – Principy a
pravidla územního plánování ( jako novodobá standardizace)

podmínky:

přírodní (klimatické, geografické)
podmínky dané existujícím stavem (urbanismus, architektura, technika)
vliv stavby na okolí
Otevřené stavby: rychlost a směr větru, prašnost, exhaláty, hluk, oslunění
Terén můţeme vyuţít (pro tribunu,…) Vizuální kontakt s okolní přírodou je důleţitý pro rekreační fci (nemusíme ho vţdy
srovnat do roviny).
Řešíme stavbu: z hlediska provozu a fce
z hlediska urbanismu (doprava – komunikace, parkoviště)
Umístění v centru vhodné díky blízkosti MHD a návaznosti na kulturní centrum, většinou bývají umístěné excentricky na
periferiích (v centrech není místo a bývají hlučné)
Často tvoří dominanty.

5.

Vnitřní prostředí kulturních staveb a sportovních staveb.

Osvětlení, akustika, teplota, větrání, vlhkost, barevné a materiálové řešení
Uveďte příklady.

Sportovní stavby

Kulturní stavby

Osvětlení
-denní(přirozené), umělé, sdruţené
Denní-psychologický význam(pohoda
prostředí),biologický a provozní
Umělé- řešit se specialistou (umístění,
přístup, oslnění, zdroj..)

Ohled na provozní hlediska -> Okna
pouze na sever – zamezení odrazů
a oslnění od Slunce. Okna ne za
branky, koše. Hodí se
světlíky(shedy).
Ideal - umělé + sloţka denního

-Světelné baterie, lávky, portálové
věţe a most, svět. Reţie

akustika

- ČSN 73 05 27, ne tak důl. jako u
ostatních staveb (divadlo...)
- Zkrátit dobu dozvuku (nejčastěji
vhodnými podhledy stropu);
pohltivý materiál(dřevo)

-paprsková metoda akustického
pole odrazů, Helmholzovy
rezonátory – materiál s mezerami
pro pohlcení zvuku
-zkoušky na velkých modelech

teplota
-počítat s tím, ţe velké mnoţství lidí
prostor vyhřeje

vytápěné trávníky u fotbalových
stadionů / mrazicí systémy u
zimních stadionů

-denní světlo v divadle není ţádoucí

větrání

-Vzduchotechnika v halách vţdy
min. 2-okruhová (šatny+hala), lépe
3 (hala+2xšatny), v hale dvoje
velké dveře(přirozené větrání při
akcích+snadné stěhování nástrojů)

vlhkost

vysoušení trávníků/kropení

barvy,

-Barevně odlišené čáry hřišť pro
různé sporty.
-materiály hracích ploch – přírodní,
umělé; venkovní vnitřní (trávaum(3generace)/přír), tartan,
antuka, parkety, guma..)

materiály

6.

-příjemné materiály pro pohodlí
diváků, tmavé barvy, pro vyniknutí
scény, materiály konstrukcí – ocel
(příhradové nosníky)

Původ staveb ve starověku - školy, kulturní stavby a sportovní stavby.
Společné znaky, druhy – sportoviště, hlediště, krytá zařízení.
Uveďte příklady.

Sport
-

Byl více společenskou událostí, neţ sportem – v Řecku, i Římě

Řecko:
-

Např. Pythijské hry, pořádané u Delf na počest Apolona; nejvýznamnější – hry Olympijské – poprvé 776 př.n.l., -

v době konání (1 měsíc) mír všech válek
-

Stavby: Stadion v Athénách = hypodrom (dvě tribuny po delších stranách stadionu, běţecká dráha, dlouhá

nudle), Stadion v Olympii (bez umělých tribun, jen vyvýšený terén okolo)
Řím:
-

smyslem je vychovávat muţe v dobré vojáky -> Gladiátorské zápasy, námořní bitvy, koňské dostihy

-

Stavby: Koloseum v Římě, Císařské thermy v Římě - rozsáhlý komplex 300x300m, stadion, koupele, obchody,

lázně, ...
Školy
-

První v Mezopotámii před 5.000 lety (klínové písmo, počty)

-

Babylonské chrámy slouţily jako vzdělávací instituce, u chrámů knihovny

-

Sparta v Řecku – první výchovná soustava (8. Stol.př.n.l.)

Řecko - Gymnázia a Palestry, Akadémie (1.odborná instituce)
Řím – učili se i ve chrámech, divadlech, lázních, bibliotékách, muzeích
Kulturní stavby
-

amfiteátry jako předchůdci divadla v antice – frontální kompozice

Řecko – hlediště vyuţívá svaţitosti terénu – je zapuštěné
Řím – hlediště nad zemí
Společné znaky
-

Kulturní stavby a sportovní potřebují svaţité hlediště (i školy v přednáškových místnostech)

-

Kulturní stavby a sportovní překlenují velké rozpony bez vnitřních podpor – potřebují dostatečné konstrukce

7.

Společné znaky v současnosti - školy, kulturní stavby a sportovní stavby

Universalita, víceúčelovost, variabilita, integrace funkcí
Uveďte příklady.
Pro velké kulturní a sportovní stavby potřebujeme svaţité hlediště a halové kce bez vnitřních podpor. Můţeme vyuţít
jednu stavbu někdy pro sport jindy pro kulturu (dle roční doby a momentální potřeby, např. Sazka arena)
Školské stavby mohou doplnit lokální občanskou vybavenost zpřístupněním sportovišť (tělocvična, bazén, hřiště) a
kulturních zařízení (knihovna, divadlo) pro veřejnost. Zejména v době, kdy je ţáci nevyuţívají (večer, v létě).
SPORTOVNÍ STAVBY
studijní materiály:
SPORTOVNÍ STAVBY, Navrátil,Mudra, Malý, vyd.ČVUT 2010
Přednášky NS IV, letní sem. 2011
8. Viditelnost
Na čem závisí dobrá viditelnost, křivka viditelnosti, význam horizontálních a vertikálních úhlů, vliv na tvar
hlediště, osvětlení, oslnění, vzdálenost diváka od místa děje. Orientace ke světovým stranám. Vztažný bod.
Klasifikační schéma viditelnosti.
Uveďte příklady.
viditelnost závisí: vzdálenost diváka od místa děje, překáţky v zorném poli
vyšetření křivky viditelnosti, podle druhu sportu se hlediště i pozorovací úhly můţou měnit, pro hlediště s profilem
křivky všude stejným se vyřeší pro nejnepříznivější případ

kvalita viditelnosti je dána mírou plastického(prostorového dojmu) při pozorování děje (4 činitelé= binokulární
vidění, vzdušnou persp., geomet.persp., osvětlením děje)

Horizontální uhel: svírá směr pohledu diváka do středu závodiště s příčnou osou závodiště
Vertikální uhel: uhel směrů pohledů na bliţší a vzdálenější konec zvolené úsečky ,poloţené do středu závodiště ve
směru pohledu diváka
Význam: čím jsou větší oba úhly, tím je vidění lepší
Umístění prvního diváka ve vztahu ke vztaţnému budu je rozhodujícím pro sklon hlediště
Tribuny orientovány s násypy na východ západ (olympijský stadion v Mexiku)
Osvětlení sportovišť denní (přirozené), umělé nebo sdruţené a má význam provozní,psychologický a biologický
Tribuny a okna situovat tak, aby nedocházelo k přímému oslňování sportovců i diváků; (okna do čelních stěn)
Příklad: - tribuna v Cortině d´Ampezzo(olympiada-hokej), fotbalový stadion Maracana v Riu
9. Vývoj půdorysného tvaru atletického stadionu od antiky do současnosti.
Vliv viditelnosti, vertikálních a horizontálních úhlů a vzdálenosti diváka od
místa děje.
Uveďte příklady.

Horizontální uhel: svírá směr pohledu diváka do středu závodiště s příčnou osou závodiště
Vertikální uhel: uhel směrů pohledů na bliţší a vzdálenější konec zvolené úsečky ,poloţené do středu závodiště ve
směru pohledu diváka
Význam: čím jsou větší oba úhly, tím je vidění lepší
Umístění prvního diváka ve vztahu ke vztaţnému budu je rozhodujícím pro sklon hlediště
Vzdálenost diváka od místa děje je rozhodující pro kvalitu viditelnosti a dle sportu se můţe lišit, prověřuje se
výpočtem křivky viditelnosti
10. Základní požadavky na sportovní plochy kryté a otevřené
Orientace ke světovým stranám, sportovní povrchy a jejich vlastnosti, denní a umělé osvětlení.
Uveďte příklady.
Orientace ke světovým stranám:
Orientace tribun i celých sportovišť na východ-západ,
Povrchy
důleţitý pro výkonnost sportovců a ochranu zdraví sportovců
Důleţitý je kvalitní a vhodný podklad povrchu; pěstěné trávníky na drenáţovaném podloţí, vrstvená hřiště s prosetou,
chemicky neutrální škvárou, běţecké dráhy a tenisové či volejbalové hřiště s antuky, halové sporty na palubkách nebo
vlysových podlahách, po olympiáde v Mexico city (1968) rozvoj povrchů z umělých hmot, tartan pro běţecké dráhy,
V současnosti dochází ke zlepšování umělých povrchů pro různé druhy sportů(trávníky 3. Generace)
Zvláštním případem jsou chlazené plochy ledové, různé pro hokej,rychlobruslení, curling
VLASTNOSTI POVRCHŮ: neutralita vůči sport.výk., stálost vlastností, šetrnost ke zdraví sportovců, přiměřené
nároky na údrţbu, šetrnost k ŢP
VENKOVNÍ: tráva, antuka, povrchy pro atletiku (tartan), umělý trávník (1.,2.,3. Gen.)
VNITIŘNÍ: dřevěné palubové podlahy (pruţné, kladeny na rošt), plastové podlahy pro vnitřní pouţití (na bázi PVC,
kaučuk,gumový granulát)
Osvětlení
Denní, umělé a sdruţené
Denní má trojí význam: provozní (hygienicky vyznam), psychologický (jde o celkovou pohodu prostředí,orientace
a velikost oken,podle provozních potřeb aby došlo k rovnoměrnému a dostatečně intenzivniho, neoslnit hráče) a
biologický

Dostatečnou intenzitou a rovnoměrností osvětlení lze dosáhnout obousměrným osvětlením, nejvhodnější osvětlení
tělocvičen je od severu, proti přímému osvětlení pouţít např. ţaluzie a regulovat intenzitu, neoslnit ani prostory mimo
sportoviště (veřejné prostory,komunikace,…)

UMĚLÉ: z provozních důvodů nejhodnější, lze téměř okamţitě nastavit vhodné podmínky
SDRUŢENÉ: velmi sloţité, nutná přítomnost specialisty,

11. Hygienické a provozní požadavky na šatny v krytých zařízeních
Tělocvičny, bazény – šatny hromadné, buňkové. Základní dispoziční principy a
a vazby. Základní rozměrové a plošné parametry.
Uveďte příklady.
Navrhování-udrţování čistoty, normové poţadavky na neskluznost,tedy drsnost povrchu. Dostatečné osvětlení, vytápění,
větrání.
Nutnost oddělení čistých a nečistých provozů (u tělocvičen např. čistou a nečistou chodbou-obr.1), náročnější klientelaumoţnění pohybu v obuvi i v čistých zónách, ale zajištění trvalé moţnosti úklidu/ masové provozy, např. školy,veřejnostnutnost hranici mezi čistým a nečistým provozem jasně vyznačit-např. obkročná lavička,obr.2

Obr.1

Obr.2

Buňkové šatny- kaţdá buňka má vstup do hyg. Zařízení (wc+umývárna), buňky jsou řazeny do dvojic, mezi nimi jsou
hyg.zařízení(obr.3). Nebo umístění vstupu do hyg. zázemí z chodby společné pro několik buněk. Počet buněk musí být
navrţen tak, aby bylo zajištěno plynulé vyuţití sportovního prostoru. Tento typ je většinou ve školních a jiných
tělocvičnách.
Hromadné šatny- věšákové:minimálně 18m2, 0,4m délky lavice na osobu,volný prostor mezi lavicemi 1600mm, mezi lavicí
a zdí 1100mm. Háčkové šatny: pouze 0,3m2 na osobu
U soutěţního sportu,kdy se sportovci do buňky často hromadně vracejí,je poţadován větší plošný standard. Je vybavena
zamykatelnými skříňkami, lavicemi, zrcadly apod.
Šatny prostorovým členěním, rozměry a zařízením přizpůsobujeme charakteru sportu.
Brát hledisko na osoby se sníţenou schopností orientace a pohybu.

Obr.3
Příklad- šatny cyklistů musí být zařízeny ta,aby vyhovovaly nárokům seřizování, údrţbu a skladování několika druhů kol.
-u individuálních sportů jsou šatny obvykle řešeny jako společné, např. tenisté se setkávají ve společných šatnách.
-někdy nároky na zázemí relativně omezené- např. u bruslení veřejnosti
-u bazénů s ekonom.důvodů šatny smíšené

12. Naplňování a vyprazdňování tribun z hlediska bezpečnosti diváků
Vliv na architekturu staveb, využití terénu – tzv. ztracený spád.
Uveďte příklady.
Komunikační systém musí umoţnit plynulý a pohodlný provoz, vyznačený přehledným, viditelným a srozumitelným
systémem. Protipoţární ochrana jiţ od konceptu.

Pro zajištění bezpečné evakuace je nutné stanovení počtu osob v jednotlivých prostorech budovy.
Sníţení ohroţení unikajících osob je v zásadě ovlivněno: doboou evakuace v případě mimořádné události, plynulostí a
postupem evakuace unikajících osob, způsobem evakuace s vyuţitím pomocných prostředků.
Ovlivnění architektury- U nasypaných tribun je obvyklé, ţe se do hlediště sestupuje z koruny násypu. V tom případě je ale
potřeba do potřebné výšky vystoupat, coţ není příliš efektivní a říka se tomu ztracený spád. Je to však jev,který se u
větších tribun objevuje téměř vţdy. Architekti se tento jev snaţí eliminovat, například pozvolným stoupáním rampami.
Různé způsoby vyuţívání sportovní plochy vyţadují různou kapacitu hlediště a vedou i ke změnám jeho tvaru.
Příklad- terénní úpravy u stadionu v Petrohradu,kde se vystupuje na korunu rozsáhlým parkem a kombinují se pozvolné
rampy se schodišti.

13. Prostory pro provoz sportovních staveb, pro organizaci soutěží a pro média
Přístupy, plošné nároky, umístění.
Uveďte příklady.
Nutnost vybavenosti vhodnými prostorami pro řídící a organizační pracovníky, rozhodčí, pořadatele, techniku a technický
personál. Kancelářské plochy, šatny pro pořadatele, kontrolní místnosti. Podmínky pro úklid= úklidové komory, sklady
apod.
Vytvoření prostorových a technických podmínek pro rozhlasové vysílání, televizní přenosy, práci fotografů apod. (např.
nutnost zajištění příjezd a postavení přenosových vozů televizních společností, pro pracovníky médií zřízen zvláštní vstup.
Komentátorská kabina s co nejlepším výhledem na sportovní plochu, odstíněné od hluku diváků i ostatních komentátorů.
Pokud moţno chráněno před povětrností. Píšící novináři potřebují pracovnu). Velké sportovní stavby bývají vybaveny
vlastním televizním studiem.

14. Víceúčelové stavby
Pohyblivé hranice mezi hledištěm a sportovní plochou. Adaptabilita sportovních ploch – povrchy, vybavení
apod. Integrace funkcí – i mimosportovních.
Vztah fotbal – atletika, aspekty technické a psychologické.
Uveďte příklady.
Pohyblivé hranice- koncepce spočívá v kombinaci horizontálního posuvu mobilních tribun a posuvných bloků tribun,včetně
prostorů,které obsahují. Posuvem těchto bloků, váţících aţ 15000 tun, je dosaţeno maximální flexibility, která se
přizpůsobuje potřebám hledišť a ploch pro potřeby sportovní a kulturní. Bloky se pohybují na vozících,které pojíţdí na
kolejových trasách. Dispoziční uzly, které bloky obsahují, se napojují automaticky se napojují automaticky v různých
pozicích na všechny vnitřní sítě technických zařízení. Př.= architekt N.Sekkei, polyfunkční hala v Saitamě v Japonsku,2000

Povrchy-nesmí omezovat snahu sportovců o dosaţení co nejlepšího výkonu, musí chránit zdraví sportovce. Rozhodující
význam má podklad,aby nedocházelo k poruchám povrchu. Povrchy se vyvíjely od rovných,přes přirozeně
travnaté,hliněné nebo písečné malty. Pak hřiště s povrchy odborně upravovanými- pěstěné trávníky na drenáţovaném
podloţí, vrstveným hřištím s povrchem z proseté, chemicky neutrální oleţelé škváry poţadované zrnitosti, k běţeckým
drahám a tenisovým či volejbalovým hřištím z antuky. Vnitřní podlahy palubové nebo vlysové.
Stadiony se stávají polyfunkčními zařízeními nejen z hlediska víceúčelového vyuţití hlediště a hrací plochy,ale integrují se
s dalšími městskými zemi a občanským vybavením- nabízejí rozšíření sportovních a klubových prostorů, hotely a
restaurace, pronajímatelné kanceláře, prodejny, výstavní a přednáškové prostory apod..Prvním z polyfčních stadionů
v evropě v tomto smyslu je stadion Ludvíka II. V Monaku,navrţený arch. H. Pottierem

Atletické a fotbalové stadiony patří svou rozlohou a kapacitou mezi nejvýznamnější stavby ve městě. Svou vazbou na
veřejné prostory, městskou dopravní infrastrukturu a další městské fce jsou významnou sloţkou urbanistické struktury
města. Vznik od počátku spjat s kulturním, politickým a sociálním prostředím.
15. Koupaliště a bazény
Základní hygienické a kapacitní požadavky. Odvození plošných potřeb.
Provozní zásady.
Uveďte příklady.
Plavecký bazén-rozměry a druhy bazénů jsou dány dalšími poţadavky,a to zda jde o standartní bazén, který je součástí
městské vybavenosti, nebo bazén školní. V takových případech je obvykle délka bazénu 25m se šesti drahami(min.4
dráhy), šířka dráhy je 2,5m, hloubka bazénu 120-180 + dětský mělký bazén. Bazeny je vhodné doplnit posilovnou
s návazností na plav. Halu.
Půdorysné rozměry bazénu a jeho hloubky jsou většinou určeny účelem, k němuţ je bazén pouţíván. Někdy poţadavky
na tribuny pro diváky

Základní hygienické poţadavky- 1. Stanovení kapacity- Rozhodující je rozsah vodních ploch. Kapacita vodní plochy činí
orientačně dle vyhlášky 3m2 na jednoho neplavce a v části pro plavce 5m2. Hloubka bazénu pro neplavce nesmí být větší
neţ 160cm. Do výpočtu se zahrnují plochy mimo bazén(pára, sauna, sprchy..).- uvádí se koeficient současnosti(či
součinitel pobytu)-poměr počtu osob ve vodě a mimo vodu. (orientacne 1,5-2nasobek kapacity vodní plochy bazénu.
Kapacita areálu nekrytých umělých koupališť je 3 aţ 5ti násobek kapacity vodní plochy).
Šatny se většinou zřizují jako hromadné. Oddělení čisté a nečisté zóny. Kapacita šaten musí odpovídat kapacitě umělého
koupaliště.
Sprchy a záchody – odděleno dle pohlaví. Jedna sprcha pro nejvíce 15 návštěvníků. Počet záchodů podle kapacity
koupaliště- pro 50 ţen a 100 muţů k dispozici alespoň jeden záchod a vţdy pro 50 muţů jeden pisoár. Záchody se vţdy
umisťují tak, aby návštěvník procházel prostorem sprch.
Vyhláška na pořadí jednotlivých prostor- Příchod: šatna-sprcha(záchod)- bazén
Odchod:bazén-sprcha-osušovna-šatna-finální úprava
Vyhláška obsahuje povinné technické vybavení ( recirkulace, úprava a dezinfekce vody, teplota a kontrola jakkosti vody
apod.)
Příklad-plavecký stadion v Praze-Podolí

16. Integrace sportovních a rekreačních bazénů
Hala a bazén, umělá ledová plocha a bazén, problematika kapacitních tribun v plaveckých zařízeních.
Integrace s funkcemi kulturními, obchodními aj.
Uveďte příklady.
Problematika tribun v plaveckých stadionech:
Přístupné z nečisté strany i z ochozů bazénu, tyto prostorové nároky neúměrně zvyšují obestavěný prostor, u nás
sledování plaveckých závodů není časté, na druhou stranu se tyto tribunové stupně dají vyuţít jako odpočinkové či
rozptylové plochy
Příklad: Plavecký stadion Praha- Podolí 1964
Integrace sportovního a rekreačního bazénu
Vydány typizační studie tzv. „komplexních typizačních středisek“, jejíchţ vybavenost je odstupňovaná podle počtu
obyvatel, cílem bylo maximální celoroční vyuţití kapacity příslušenství a tech.vybavení
Hlinsko 1996 – Schleger, Liesler
Mexico city – plavecká hala pro 10 000 diváků+volejbalová hala pro 5000 div
Brno-Lesná – V. Rudiš, - bazén s tělocvičnou

Remeš – kombinace bazénu s hřištěm pro lední hokej, haly z lepených vazníků, odpadní teplo od ochlazování ledu se
vyuţívá pro ohřev vody v bazénu
Perth- součástí plaveckého centra je hala pro sportovní účely a také pro společenské potřeby(ceremonie)
Osaka pool 1997 – krytý bazénový komplex, spec.tech.vybav.umoţnuje vytvořit ledovou plochu (60x30m) pro hokej či
krasobrulesní

17. Vliv konstrukčních řešení a materiálů na architekturu staveb
Dřevo, beton, ocel, plasty, sklo aj.
Uveďte příklady.
-

Vše se odvíjí od druhu sportu a dimenzování stavby vhodné velikosti,

Dřevo:
Lepené vazníky umoţňují návrh sportovních hal velkých rozponů, dobře zvládají vlhkosti – vhodné
bazény nebo ledové ploch
Mohou být jako kce tlačené,ohýbané, podpínané i taţené
Stadion na Kladně,
Hala v Ţilině,-rozpon 105 m
-

pro plavecké

Beton (ţelezobeton)
Monolitické ţb kce,
Grenobl,zimní stadion- ţb.skořepinová kce

Ocel
Nejčastější ocel.kci na běţné ale i značně velké rozpony je ocel.vazník z válc.profilů nebo trubek, uţití tehdy, je-li
kce odhalena nebo podhledově expondovaná,
Přednosti: pevnost v tlaku,tahu,zpracování,rychlá montáţ,menší váha -… tvarové a výrazové moţnosti
např. atletická hala v Sindelfingenu,Behnish 1977
Ol. Stadion v Mnichově – zastřešení je provedeno ocelovou lanovou kcí s transparentní akrylátovou střešní
krytinou, nosná osnova lan je nesena sloupy az 80metrů vysokými, šikmá ocelová kotevní lana upnuta ke sloupům,

Fotbalový stadion v Paříţi – Taillibert, - v obvodu předepjatá ţelezobetonová kce, zastřešen ţelezobetonovou
membránou dvojí křivosti

Mnichov – Alianz arena – Herzog – plášť z dutých ocelových dílů, na které jsou připevněny kotevní prvky, do
kterých je upnuta membrána ETFE(poţáru odolný,samočisticí, ve formě nafouknutých polštářů

Peking – Stadion OH- Herzog,Meuron 2008 – nahodné uspořádání ocelových nosných elementů, systém sloţen ze
svařovaných ocel.prvků

18. Poloha sportovního souboru – stavby v urbanistickém celku
Hlediska provozní, funkční, politická, ţivotního prostředí – srovnání polohy excentrické a centrální.
Uveďte příklady: starověká města rostlá a zaloţená, poč. 20.stol.
Z vnějších vazeb je důleţité připojení na dopravní síť (komunikace, na MHD,zásobování, televize, VIP hosté,
transport techniky,sportovců,), velké parkovací plochy,

Centrální poloha: převáţná část MHD-výhoda, dobrá návaznost na další městskou vybavenost
(kulturní,spo.,obchody,sluţby,…), dostupnost historického centra města
Excentrická poloha: tam kde není v centru dostatek místa, nutno řešit z hlediska komunikační sítě a MHD
komplexně s dalšími funkcemi
Starověká města zaloţená:
- města vybudovaná podle plánů, kde jsou sportovní zař. Součástí kompozice organismu města
Např: Priene 5.-4. St.př.n.l.; Milét , antický Řím císařské doby

Města rostlá:
Berlín během OH 1936 – vysoká integrace sport. Komplexu s infrastrukturou mšsta, -zřetelná vazba na
centrum města
Řím 1960 – vývoj ol. Souboru pro OH, E.del Debbio začal pracovat na návrzích Fora Musssoliniho, vznkl Foro
Italico, jehoţ součástí je dnes ol.stadion tzv. Mramorový stadion, za Mussoliniho součástí Sportovní akademie (vychovněvzdělávací centrum té doby)

19. Příklady staveb pro tělesnou kulturu a další stavby ve starověkém Řecku a Římě,
které ovlivnily vývoj sportovních staveb a v čem. Uveďte na příkladech, čemu sloužily.
-antika,olympijské hry 776př.n.l.-běh, Olympie-první sloužil vhodný přírodní útvar,taktéž
v athénách,k hřišti přiléhá gymnasion(šatny a umývárna),později tribuny z obou stran,pak
uzavření do podkovy řím-gladiátoři, dostihy, římské thermy, zápasy, neronův cirkus,cirkus
maximus,amfiteátry,colosseum

20. Vývoj strahovského sportovního souboru
Základní vývojové etapy, vztah k historickému jádru, dopravní návaznost,
funkční vazby, současný stav.

21. Fitness, wellness, lezení
Historie a společenský význam těchto aktivit /tj. fit.,well./, poţadavky na stavby, na vnitřní prostředí, provozní členění,
konstrukce a umístění lezeckých stěn
-fitness,wellness- regenerační zařízení, vybavení dle dle druhu sportu, vstupní část, komunikace a šatny, důsledné
rozdělení na čistou a nečistou část, hygienické poţadavky, šatny, umývárny, wc(26-45 ţen 3umyv.,1wc) Muţi(3660,2pisoáry,3um.,1wc), 1sprcha na 3-5lidí
-lezení-psychický a fyzický rozvoj schopností,ocel.nosná kce pod stěnou,od 2,5m, 5m zákl.výcvik
22. Squash, kuţelky bowling
Poţadavky na stavby, na vnitřní prostředí, provozní členění, konstrukce
-není třeba osvětlení(jen 100lx),pruţná sport.podlaha,dobrá akustická izolace, min.hlediště 15m2,šatna 10os., umývárna
1 sprcha,1 umyvadlo na 2 dráhy
-kuţelky-plošné nároky 29x4m
-bowling-26x3,6m
-squash-9,75x6,4m-nezávisle vyzděné stěny, nebo ocelová kce s lamino desky
23. Vodní sporty
Vodní slalom, kanoistika, veslování - umístění, poţadavky na stavby
-řeky, výpustě vodních nádrţí, uměle vytvořené dráhy
24. Sportovní stavby a ţivotní prostředí
Trvalá udrţitelnost, technické podmínky
-nalezení dalšího vyuţití sportovních areálů, ekonomicky výhodné, neškodí ţiv.prostředí
-dosaţení nízké energetické náročnosti – nejde bez vyváţenosti prostorového návrhu,technického řešení nosných a
dalších kcí,systému vytápění,větrání,osvětlení a spotřeby vody
-dobrá tepelná bilance stavby, větrání – mnoţství čerstvého vzduchu, zpětné vyuţití odpadního tepla, měření a regulace,
úspora el.energie, zásobování vodou, solární energie

Školské stavby
25. Koncepce s pěším docházením do primární školy:
- vliv na zástavbu:
Nové Město Praţské 14. století, „malý okrsek“ 3000 – 6000 obyvatel, „superokrsek“,
- umístění školy, vztah k funkcím na pozemku
v bloku, samostatný blok, pozemek uvnitř okrsku, pozemek na okraji okrsku,
Uveďte příklady.
Psychika dítěte:
- vývoj člověka od narození do 24 let:
vztah ke skupině, schopnost komunikace a kooperace, pozornosti a motoriky,
- inteligence:
zjišťování, struktura, převaţující schopnosti jednotlivce, vliv na metodu učení, vliv na výuku a
stavby příklady.
Pozici školské budovy v rámci města určují dvě zásadní hlediska:
- způsob, jakým se uskutečňuje kaţdodenní docházka převáţné většiny ţáků a studentů
- pozice školské budovy v rámci kompozice města
-docházková vzdálenost – do školky 400 m, do školy 800 m pro první stupeň, 1000 m pro druhý stupeň , pak autem nebo
autobusem
Od poloviny 20. Století dochází k systematické výstavbě zaloţené na teorii Athénské charty – vztah mezi školou a obytnou
skupinou tzv. obytným okrskem. Velikost okrsku byla striktně svázána s velikostí mateřské a základní školy – moţnost
pěší docházky dětí bez kolize s automobilovou dopravou. Tyto zásady se uplatňovaly v té době v celé Evropě, u nás např.
v Praze.
Nové Město Pražské:
Největší plánovité zaloţení města v evr. Středověku. Objasňuje dílo V. Lorence – dobře fungující vztah města a školskou
sítí. Vymezující prvek – hradby, kvalitní a sloţité komponování Nového Města (ideové vztahy) – duchovní, kulturní,
materiální potřeby obyv – farní kostel, fara, škola. Centra duchovního ţivota nejsou na náměstí, ale v docházkovém těţišti
okrsku. Farní a školské okrsky – nekryjí se s ideovými – umístěna v těţištích, ne v kompozičních osách.
Malý okrsek:
Dejvice, Hanspaulka – škola jako centrum, na náměstí místo kostela – škola nemá pozemek
Od 60. Let vznikaly školy pro 8 (9)-24 (27) tříd, uvaţovalo se 160 dětí na 1000 obyvatel a 40 ţáků ve třídě, později 140
dětí na 1000 obyvatel z 35 ţáků na jednu třídu. Okrsek byl malý, měl 2000-4000 obyvatel.
Na Pankráci – v okrscích I-III postaveny menší školy 2x9 tříd s typickým půdorysem F, uprostřed skupiny bez velké
návaznosti na okolní strukturu zástavby, okrsek pro 5-6000 obyv. V současnosti problém s obsazeností škol (100 dětí na
1000 obyv), dochátí ke slučování škol. Tím zaniká hlavní výhoda okrsku – bezkolizní docházka dětí do školy.
Super okrsek
Ďáblice – rozsah okrsku 16 000 obyv – 4 školy sdruţené vţdy po dvou 2x (2x9). Mateřské školy více plošně rozloţeny.
Jižní Město – dva super okrsky umístěné podél hlavní komunikace pro vozidla, okrsek má v kaţdé polovině sdruţeno
školu, tedy 4 školy na okrsek
Nové Butovice – v bloku o kapacitě cca 8000 obyvatel jsou umístěny sdruţené školy 2x9, mateřské školy a jesle mají
hospodářskou část v přízemí obytných domů – zásobování z obvodové komunikace.
Velká Ohrada - bloková zástavba vytlačila školy na okraj okrsku, školy a jejich pozemky představují přechodový prvek
do okolní chráněné přírody.
Vývoj jedince
2 roky – dítě připoutáno k matce, není připraveno být mimo rodinu do školky jedině kdyţ bylo od mala v jeslích
3 roky – uklidnění po krizi vzdoru, méně plačtivé, schopné navštěvovat školku
5 let – připraveno být dlouhodobě ve skupině vrstevníků, ovládá částečně své city, plná předškolní výchova
6 let – povinná školní docházka (někdy odsunuto), dítě začíná být nezávislé, projevy odvahy
- důleţitý poslední rok mateřské školy
7 let – stabilnější, méně agresivní
9 let – tendence k samostatnosti, pozdní dětství, vrůst do skupiny vrstevníků, odpoutávání od rodiny
12 let – rané dospívání, rozkolísané emoce
12 -13 – humor pro obranu, uchýlení do tajemství
15-18 – odpoutávání od rodičů, ze sebe nejistý dojem, pozornost k druhému pohlaví
18 let – dokončení dospívání
-vliv školního prostředí na psychiku se mění s věkem – edukační klima a atmosféra
Jesle – důleţitá bezpečnost, ergonomická kvalita prostoru, vztah k sestrám

Mateřská – vznikají vztahy ve skupině vrstevníků, kladný vztah k cizímu prostředí závisí na přívětivosti prostředí, škola
pro dítě hračkou – evokovat moţnostmi hravost, prostory mají být přehledné (obavy ze sloţitých prostor)
První stupeň – denní reţim – prostory různé fce a měřítka – respektovat velikost dětí a pohledový horizont, zajištění
vhodného střídání při pouţívání tělocvičen a stravování v jídelně
Druhý stupěň – dynamická organizace pohybu ve škole, konkrétní menší prostor kde se ohou identifikovat se skupinou
Střední škola – místo pro moţné neformální shromáţdění v stálých skupinách tříd, ale i v celém ročníku a stupni (haly,
aula, tělocvična)
Vysoká škola - podmínky pro řízené vytváření skupin – respiria, haly – kde můţe fungovat neformální ţivot, simulován
společenský ţivot studentů
Inteligence – rozdílné typy
Inteligenční kvocient: IQ = mentální věk /chronologický věk x 100
Po 15 roce se mentální věk nezvyšuje

26. Parametry pozemku:
předškolního zařízení, školského zařízení primárního a sekundárního, vysokoškolského zařízení,
vţdy:

doporučená velikost pozemku, hřiště, oplocení, sadové úpravy, organizace ploch pro pohybovou
výchovu,
Uveďte příklady.
Přizpůsobení stavby potřebám osob se sníţenou pohyblivostí a schopností orientace:
- parametry,
v okolí školní budovy
ve školní budově
- zařazení do skupiny vrstevníků ve škole,
Příklady řešení.
Pozemek musí poskytovat dobré, hygienicky nezávadné prostředí (znečištění ovzduší, hluk) – mimo průmyslové areály,
velké dopravní tahy. Čím menší děti, tím přísnější poţadavky. Sklon do 10% na osluněné strany, na jih 5%, pokud víc,
musí se řešit vyuţití pozemku. Hluk do 50dB, jinak protihlukové stěny.
-Docházková vzdálenost – školka 400m, jesle 600m, škola 1.stupeň 800m, 2.stupeň – 1000
-parkování 1 místo/5 dětí u školek a ZŠ (90%míst krátkodobé), střední škola 1 místo/10 studentů, vysoké školy 1/6
studentů
Předškolní – max. 2 nadzemní podlaţí
MŠ – 30 dětí v tomto věku na 1000 obyv, 24 dětí/1 třída, nezastavěná plocha pozemku 30m2/ţák, plocha dětského hřiště
4m2/ţák, pozemek je zatravněn a osázen, rostliny nesmí být zdraví nebezpečné, minimum komunikačních ploch, oplocení
JESLE – 12 dětí na 1000 obyvatel, 15-20 dětí na jedno oddělení, nezastavěná plocha pozemku 40 M2/ţák, plocha
dětského hřiště 4 m2/ţák, zahrada – podobně jako u mš, rostliny nesmí být dráţdivé
Základní a střední – max 3-4 nadzemní podlaţí, prostory do 5. Třídy v 1. a 2. Podlaţí, 100 dětí na 1000 obyvatel a 30
na jednu třídu (i při 25 dětech na třídu jsou školy předimenzované), celková plocha pozemku 34m2/ţ, zastavěná plocha
4,6m2/ţ, plocha tělovýchovných zařízení 16m2/ţ, plocha přestávkových ploch 4m2/ţ
Tělovýchovné plochy:běţecký ovál 35m (fotbalové hřiště 30x70, házená 20x40, skok do výšky, hod do dálky), skok do
dálky, běţecká dráha 60m, basketbal.hřiště, volejbalové, tenisové, odráţecí stěna, toalety – s velikostí roste počet hřišť
na házenou, volejbal, basket.
Vysoká škola – plocha pozemku 100m2 na studenta, budovy 2-5 podlaţí, plnohodnotné sportovní areály, zastavět
maximálně 20-25% plochy areálu – zařízení pro výuku, ubytování, knihovny, menzy, obchody…
Přizpůsobení stavby potřebám osob se sníženou pohyblivostí a schopností orientace:
Nevyčleňovat z kolektivu zdravých lidí, časté setkávání se šikanou, řešení neustálým dozorem – přehledné školy
Min šířka chodby 1200mm, výtah 1500 x 1500
Vstup pomocí rampy (alespoň jeden), vstupní dveře min 900mm, jinak 800mm
•

šikmé rampy musí být široké nejméně 1300 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33%)

•

není-li šikmá rampa delší neţ 3000 mm, můţe být ve sklonu nejvýše v poměru 1:8 (12,5%); to neplatí u staveb
pro sociální péči a u staveb určených pro zaměstnávání osob s těţkým zdravotním postiţením

•

šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat o 150 mm
začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu

•

šikmě rampy musí mít po obou stranách ve výši 250 mm vodící tyč, která slouţí jako zaráţka pro vozík a zároveň
jako vodící linie pro slepeckou hůl

•
•

podesty šikmých ramp musí mít délku nejméně 1500 mm
šikmá rampa delší neţ 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně 1500 mm, podesty musí mít i
kruhová nebo jinak zakřivená šikmá rampa

27. Systém pohybu ve školské budově:
- organizace pohybu ve škole, souvislost s organizací výuky, stupni:
statický, dynamický, semidynamický,
- organizace prostorů:
členění do skupin, hlediska vztah k prostorům různých stupňů v budově školských
zařízení,

Uveďte příklady.
Středověké školství:
vývoj vztahu společnosti ke vzdělání,
struktura škol,
základní stupeň, vývoj, vyšší stupeň, vývoj
středověké university,
vnitřní členění univerzita, vznik a vývoj,
Příklady staveb.
Statický - jestli, mateřské školky, první stupeň základní školy; ţák sedí na místě, nikam se nestěhuje, pouze na
předměty vyţadující speciální učebny
Dynamický – druhý stupeň ZŠ, střední a vysoké školy, ţák se stěhuje do specializovaných učeben na podstatnou část
předmětů, kmenové třídy nebo pobytové nebo pobytové prostory
Vysoká škola – pohyb se koriguje sdruţováním hodin výuky do delších skupin
Semidynamický - druhý stupeň ZŠ, kompromis – ţák se stěhuje jen na některé odborné předměty
-u systému dynamického a semidynamického je potřeba dostatečně dimenzovat komunikační prostory, to vede
k upřednostňování síťových a uzavřených hmotových konceptů
-u komplikovanějších budov s více školními stupni můţe být pohyb v různých částech budovy odlišný, volí se pak většinou
koncepty budov diferencovaných do křídel, které umoţňují oddělení společných prostor od prostor vyuţívaných
jednotlivými stupni školy a umoţňují různorodé vyuţití prostor
-komunikace halové nebo chodbové, většinou vícepodlaţní budovy – vertikální komunikace (problém, zdrţují), schodiště
provozní (velkorysá, širší), poţární, pomocná
-u náš často striktní oddělení stupňů škol podle věku dětí, většinou z důvodu specializace výuky, z organizačních důvodů
se často člení provoz na skupiny po 150 ţácích
- při integraci jeslí a mateřské školky je nutností oddělení vstupů, s vyšším věkem klesá potřeba děti oddělovat
-členění podle funkcí a výuky od druhého stupně přibývá ve školách specializovaných prostor (studovna, učebna výtvarné
a pracovní výchovy, tělocvična, jídelna, jazykové učebny, laboratoře…)
Středověké školství 6.-14. stol.
-pod správou křesťanské církve – neobešla se bez vzdělaných představitelů
- prostorem pro vzdělání zprvu biskupský kostel, později ubytování ţáků – biskupský kostel se školou Sady u
Uherského Hradiště
- v Evropě síť klášterů (benediktinští mniši) – centra vzdělanosti, 10.stol – klášter v Cluny, základní jazyk středověká
latina
- u vnitřní potřeby církve plynou nové poţadavky na systém a rozlišení škol, standardizaci rozsahu výuky – systém
církevního školství
-raný středověk – nebyla potřeba vzdělání ani pro vládnoucí vrstvy (jen vzdělaná církev), vrcholný středověk – potřeba
vzdělání u vládců (individuální vzdělávání), pozdní středověk – vzdělávají se i měšťané, šlechta
- škola klášterní – prostora skriptorií – výuka noviců, laičtí ţáci – zvláštní budovy
Klášter St.Gallen – prostora školy
12.-13. Stol. – z klášterních škol se vyvíjí university
- základní výuka v jednotlivých farnostech místními faráři, 14. Stol – u nás vznikají farní školy
15.stol – pod vlivem husitské reformace rozvoj druhého stupně výuky (studium particulare)-předchází universitu
University:
Původně vznikají z klášterů ve městech
členění na fakulty – artistická, teologická, právnická, lékařská
specializace universit: Bologna –práva, Montpelier – lékařství, Sorbonna - teologie
14. stol – v evr. vzniká spousta universit, Karel IV. Zakládá 10 universit na území Říše Římské
Karlova universita – koleje v původně soukromých budovách

Krakowská Jagellonská kolej - palácová budova s nádvořím a pavlačovým ochozem (klásterní vzor)
1409 –Kutnohorský dekret – mnoho studentu z university Karlovy odchází
Universita, Erfurt, Neměcko – sálový typ „Bursea“ – vyvinula se z římské civilní baziky – pozdeji se z takovéto prostory
vyvíjí aula
New College v Oxfordu – navazuje na původní klášterní budovy
-ubytování v dormitářích odlišné od klášterů – individuální

28. Hmotové koncepty otevřené:
otevřený komunikační systém:
schopnost zvládat mnoţství pohybu po budově, moţnost diferenciace funkcí v budově,
hmotová členitost:
koncentrace, rozvolňování,
Uveďte příklady,
Reformace a protireformace, její projevy ve školství v zemích Koruny české:
změněná metoda a zaměření výuky:
jezuité, jednota bratrská, Komenský,
příklady staveb.

Lineární koncept – vychází z tradice farních, vesnických a městských škol, působí jednoduše, vhodné pro menší aţ
středně velké školy, neposkytuje moţnost pro vytváření různě koncipovaných prostor
Tvar L a U – k zalomení tvaru vede zpravidla tvar pozemku a okolní zástavba
Meandrová budova – lépe reaguje na krajinu a okolní zástavbu, přechod na síťový systém přidáním zastřešených
chodníků a uzavřených chodeb
Budova T – vznikne připojením hmoty tělocvičny
Př. Slovenská technická universita Bratislava – v bloku městské zástavby, vykonzolování poslucháren aula ve dvoře
koncepty budov diferencovaných do křídel – poprvé u jezuitských kolejí, poskytuje prostor pro diferenciaci potřeb
jednotlivých věkových skupin, vhodná pro střední a větší školy – více stupňů v jedné budově, různé typy – hřebínková
budova (v hlavní budově společné provozy, křídla nemusí být stejná)
dvojhřebínkový tvar (ještě výraznější diferenciace potřeb příklad FEL a FS ČVUT – posluchárny, rýsovny, křídla pedagogů)
budova pavilónová – přesunutí i společných provozů do samostatných křídel, propojení chodbami nebo krytými chodníky,
spojení s přírodním prostředím, náročné na pozemek, pro malé a středn školy na velkém pozemku
koncepty křížové – jako experiment se vyskytly u klášterů, koncepce budovy zůstává otevřená, pokud je křídel málo,
pak se uzavírá do síťového systému, vyhovuje spíše pro malé a středně velké školy
př. Základní škola v Hamburgu – 4 lichoběţníková křídla, dobré osvětlení, akustika, moţnosti alternativní výuky
koncepty volně tvarované – nepravidelně uspořádané jednotky 3-4 učeben, podle provozu, pozemku, terénu
př. Ţidovská škola v Berlíně – dynamická kompozice navinutá okolo ústředního kruhového dvora

budova nepravidelná, rozvolněná – koncept kombinující budovy monoblokové, křídlově a jiné ve volné soustavě,
v parku – pro velké školy a rozsáhlé vysokoškolské areály, oblíbená v USA, kde jsou školy často umisťované v parcích a
budova odpovídá funkci, není kompozičně vázaná (remont High School, New York)
Reformace a protireformace 15.-17.stol
-reakce na sjednocení a osamostatnění církve – různá opravná hnutí – husistické – hustistické bouře, pak období náb.
Tolerance
-náboţenská svoboda
-reakce na reformaci – vzniká jezuitský řád - mění způsob výuky, přibliţují výuku pedagogice ţáků – prvky hry,
divadelní učinkování, výuka v mateřštině -> zájem studentů
-Jan Blahoslav – rozvoj metod vyučování i na školách Jednoty bratrské – impulz pro vznik komplexního inovativního díla
J.A. Komenského, které ovlivňuje výuku do současnosti
Přeškolní výchova - zásadně v rodině,
základní – 16. Stol – vzdělání potřebné pro stále větší mnoţství osob, pedagogizace, školní výchova běţnou potřebou,
většinou však prostřednictvím domácích učitelů, soukromé školy na panstvích pro šlechtické ţáky, města – systém
městských škol, zvětšují se a diferencují, venkov –výuka na faře
středoškolská – vznik městských partikulárních škol „studium particulare“ – utrakvické a luteránské nebo katolické ,
soukromé šlechtické školy, např. Košumberk, Ivančice, výchova aristokratické elity stejně prestiţní záleţitostí jako
rodový původ – součást osobnosti aristokrata, nové střední školy katolické, vznik jezuitských gymnázií, např. Jezuitská
kolej, Klatovy,
vysokoškolská výchova –rozvoj původních universit, nová praţská jezuitská universita – Ferdinandova
v Klementinu, vyuţila původní klášterní budovu,Jezuitská akademie v Olomouci, výměny studentů i učitelů,
mezinárodní kontakty
-ojediněle vznikají komplexy pro vědecké zkoumání
29. Hmotové koncepty uzavřené:
uzavřený komunikační systém:
schopnost zvládat mnoţství pohybu po budově,moţnosti diferenciace funkcí v budově,
hmotová členitost,
koncentrace, haly a dvorany,
Uveďte příklady.
Alternativní školství ve 20. století:
- pedocentrické systémy,
summerhililské školy, waldorfské školy, jenský systém, freinetovské školy, montessoriovské školy,
daltonské školy,
stručná charakteristika, vliv na prostory a budovy.
Mezinárodní klasifikace školství (klasifikace ISCED):
- zařízení pro výuku:
předškolní, primární, sekundární, terciální,
Vztah klasifikace k stupňům našich škol.
-koncepty ambitové – vychází z tradice klášterních ambitů¨
Budova ambitová, atriová – atrium poskytuje prostor pro společný ţivot školy, moţnost členění budovy podle funkce,
vhodná i pro více stupňů školy v jedné budově, př. Základní škola ve Vídni (učebny okolo atria
Budova ambitová, atriová s více prostory – vyuţívalo se ke zvýšení prostorové kapacity, vzniká spojením 2 nebo 3
centrálních prostorů, vznikne více atrií, př. Škola v Norfolku ve Velké Británii
-koncepty blokové – potřeb zvětšování škol v městské zástavbě
Škola zabírá celý blok – zapojení budov do okolní zástavby, dvůr vyuţíván hospodářsky nebo k rekreaci
Budova kompaktní solitérní – není vázána na městskou zástavbu, záměrem je vytvořit koncentrovanou s vnitřními
uzavřenými prostorami pro společenský ţivot školy, př. Základní škola Eibenstrasse ve Vídni
-koncepty dvoranové – zastřešením ústředního vícepatrového atria vzniká společný prostor, př. Atrium na stavárně,
právnická fakulta UK od J. Kotěry
Budovy ochozové, kuloárové – střed dvorany je trvale oddělený od ochozů, př. Lang Music Building – USA- oddělený
hudební sál
Koncepty polygonální – aţ pouţití oceli a betonu umoţnilo tyto nepravoúhlé půdorysy, prostorovou modulovou
jednotkou můţe být šestiúhelník, nepravidelný polygon nebo kruh

Alternativní školství

Mezinárodní klasifikace školství

30. Hmotové koncepty síťové, mřížové:
síťový komunikační systém:
schopnost zvládat mnoţství pohybu po budově, moţnosti diferenciace funkcí v budově,
hmotová členitost:
koncentrace, vícevrstevnatost, schopnost růstu,
Uveďte příklady.
Koncepce s dopravou dětí školními autobusy v zámoří:
jednotlivé stupně situování a vazba na zástavbu:
elementary school, middle school, high school
sdruţování,
Uveďte příklady.
-velké školské budovy řešily komunikační problém, př. Přestavba Klementina, kříţ chodeb zkracuje komunikační
vzdálenosti v rozlehlé budově
-koncepty mřížové - poskytují zvýšenou moţnost vazeb v budově
Budovy mříţové pravidelné – vznikají vícenásobným řazením budov s kříţovou dispozicí, maximální vzdálenosti jsou dány
poţadavky na délku únikových poţárních cest (40 alespoň do dvou směrů, 25m jedním směrem) – vhodné pro vysoké
školy – v přízemí auly, nad tím kabinety, př. Universita Toulouse, Francie
Koncepty mříţové prostřídané – umoţňují vyšší míru přizpůsobení sloţitému programu I u velkých škol
-Koncepty kobercové
Budova kobercová dvorečková – denní osvětlení učeben je zajištěno pomocí pravidelně rozmístěných dvorečků, učebny
mají předsíně, hlavní komunikace jsou jednosměrné, ve vstupním dvoře společné prostory, př. Základní škola
Kobenhagen, Dánsko
Budova kobercová dynamická – komunikace tvoří pravidelnou mříţ, buňky jsou vyplněny jednotlivými funkčními
prostředky – pouze pro velké a sloţité budovy na velkém pozemku, př. Universita Toulouse, Francie
Koncepce s dopravou dětí školními autobusy v zámoří:
-V USA, Kanadě a Austálii je v důsledku rozptýlené zástavby s nízkou hustotou obyvatel uplatňován princip sváţení dětí
do školy automobily rodičů, či školními autobusy
- školy mohou být důsledněji umísťovány u velkých parků, které často slouţí i obyvatelům okolní zástavby, př. Hilside
Home School v Spring Green od F.L. Wrighta

Školy jsou větší a poskytují lepší zázemí pro výuku odborných předmětů. Speciální řešení vyţaduje parkoviště řešené tak,
aby děti nebyly ohroţeny jedoucími a parkujícími automobily – minimum couvání, ţádné výhledové bariéry. Př. Crown
Island School od E. Sarinena, Mezinárodní škola v Praze 6, Nebušicích – A.Schimakoff, J.Spethe, Z. Stýblo –
americký princip školy, komunikace pro auta i autobusy, komplex od mateřské po střední školu
Elementary school (první stupeň ZŠ) – jsou menšího rozsahu, umístěny v malých lokálních centrech – neighbourhood
center, umoţňují docházku pěšky i snadné dováţení dětí rodiči
Middle school (druhý stupeň ZŠ) – je větší, umoţňuje lepší výuku odborných předmětů, dostupná školním, poblíţ
elementary nebo highschool, ve větších centrech – comunity center
High school (střední šk.) – jsou umístěny u centrálního parku a velkých center – village center, umoţňuje vyuţívat pro
ţivot školy i obce větší sportoviště

31. Systémy převlékání, přezouvání a hygieny ve škole:
běţný systém a jiné moţnosti, odkládání oděvů:
na háček, do skříňky, přes pult,
- umístění šatny:
centrální, decentralizované, před učebnou, v učebně,
- přezouvání a ukládání bot:
s přezouváním, bez přezouvání,
- hygienická zařízení – kapacity, principy umisťování,
Uveďte příklady.

Přezouvání a odkládání venk. Oblečení třeba řešit zvlášť , ale v souvislostech.
-Vhodné střídaní obuvi, toho snadno dosaţeno dělením budovy: na špinavou vstupní a čistou vnitřní
-přezuvky často ortopedicky méně vhodné
-

přezouvání u vstupu: nejčastější od druhé pol. 20. st.pouţívání centrálních boxových šaten, u menších
škol ne box.šatny ale stačí zádveří s poličkami: š 200mm, hl. 350Mm na pár bot.v 6 řadách
přezouvání u vstupu:centrálně v hale
jedině pro J, MS, MP kde pomoc rodičů, 1. stupeň zš, výše méně vhodné
bez přezouvání: nejkomfortnější ortopedicky, nejmenší plošné nároky,častý úklid chodeb, v rozsáhlých
zařízeních S3 a vš od T5.

Odkládání venkovního oblečení
- podle klimat. Podmínek,
- bezpečné
- poskytují 1.dojem, proto duleţité pro architektonické vyznění

pedagogové- pro sestry v mateřských školkách a učitelů tělocviku v arealu tělocvičny, jinak se neuvaţují
higienická zařízení:
- umístění v těţišti učeben,dosaţitelnost, max. Docházková vzdálenost 60m
- na kaţdém patře s učebnami, počítače,výtvarka atd stačí poloviční počet záchodů
- 1 kabina na 20 dívek
- 1kab na 8 chlapců , 1 pisoár na 20 chlapců 400.600 nad podlahou
- 1 umyvadlo na 20
- šířka 900
- vozíčkáři 1800x2150 přístup z chodby, otvíravé ven
- umělé odsávání, denní světlo, větrání
- z omyvatelných materiálů
- učitele: 1 kabina 1 umyvadlo na 20osob, nesmí být napojeny na ţákovské
-

Zásady denního osvětlení školní učebny:
- hygienické podmínky
denní osvětlení, umělé a sdruţené osvětlení, parametry,
- vliv tvaru místnosti na nutné umístění oken,
- orientace okenních otvorů u učeben ke světovým stranám,
zábrana oslnění, zastínění a zatemnění, zábrana přehřívání,
Uveďte příklady.

-tabule stejně osvětlena jako pracovní místa

hluboké místnosti: přisvětlovány :sekundárně přes chodbu, kopulové světlíky, střešní okna, svislý světlík v
polovině místnosti, kombinací způsobů
-

nelze v prostředních místnostech, proto systémy na zalamování světla
výtvarka jen severní světlo a málo pouţívané učebny

-

kmenové učebny přednostně orientovány na jih s odchylkou 15st
tělocvičny nebezpečí oslnění, nevhodné na jih
přehřátí: proto stínící prvky,pohyblivé, lépe na vnější stranu
nebo pouţít odrazivé folie nebo kovové odrazivé vrstvy, sníţení průchodu
reflení zábrany
zabránění oslnění: rušívé při výuce, interiérové stínící prvky
zatemnění: dnes stačí jen neprusvitné ţaluzie na promítání
umělé osvělení:hodně pouţívané v USA
: u nás doplnkové, ale musí být velmi kvalitní
:umístění srovnávací roviny: místa úkolu, tabule, rýs. prkno, tam normové hodnoty
svítidlo: prvek osvětlovací soustavy, bezpečné, odolné, vzhled,speciální rpo svislé plochy tabulí
nouzové osvětlení. Unik. Cesty, směr úniku
světelná pohoda:

33. Komunikace ve školské budově:
- horizontální:
chodby, haly, parametry, další vyuţití,
- vertikální:
schodiště,
otevřené provozní schodiště, vyuţití pro poţární únik,
chráněná úniková cesta, podmínky provozního vyuţití
rampy, parametry, moţnosti uţití
výtahy, parametry, moţnosti uţití
eskalátory,
Uveďte příklady.
Ubytování ţáků a studentů:
- menzy a koleje:
kapacity, umístění v rámci areálu města, vyuţití pro společenský ţivot studentů,
členění apod.,
Uveďte příklady.
25. kladem vţdy přehlednost, pochopitelnost, orientace, ocit bezpečí
26. uspořádání: přímy vstup do oddělení: malé budovy, jesle
: chodbové uspořádání:propojení budovy, rozdělení do úseků,sítě chodeb,
:halové uspořádání: jeden základní komunikační prostor,menší budovy,patrové haly s
ochozem

: schodištové uspořádání:do učebny přímo ze schodiště,přízemí chodbové nebo halové,
Bratislava, ekonomicky náročné, zvlášt kuli handicapovaným
kombinované: velká zařízení
 vstupní prostor: malé budovy jeden vstup, velké odlišené vstupy pro rúzné stupně,v okolí WC recepce,
šatny, kafe

34.Základní geometrické parametry učebny:
- plošné a objemové parametry,
- geometrie viditelnosti,
- nutné uličky mezi nábytkem,
- vztah dveří a chodby.
Uveďte příklady.
Společenské prostory kina:
- klasické kino, foyer, šatna, hygienická zařízení
- multikino, řešení nástupu a úniku v jedné, více úrovních, prostorové řešení prodeje
vstupenek a občerstvení,
Uveďte příklady.

U okna katedra,natočená, nebo rovnoběţně s lavicemi
umyvadlo: vpravo u dveří
dveře: umísťovány ddo výklenku chodby,vtaţeny do líce nábytku a vnitřní stěny, aby v první
část otvírání nezasahovali do průchozího profilu.
Pro frontální učabny obdelníkové, jinak různé stoly např pro skupinové výuky
kino viz divadla...asi, nikde sem to nenašla

-

35. Mateřská škola a jesle:
místnosti jedné třídy (oddělení):
denní místnost(i), příslušenství,
- společné vybavení pro všechny třídy, společně vyuţívané prostory,
- integrace předškolního zařízení:
v rámci školských zařízení, s jinými funkcemi a budovami,
Uveďte příklady.
Hlediště kina dle ČSN:

formáty filmu:
omezení širokého formátu na uţší,
Podmínky pro tvar sezení v hledišti:
horizontální omezení viditelnosti, vertikální omezení viditelnosti, maximální
vzdálenosti pro viditelnost, vztah k promítací kabině
zakládání:
pmoc matkám v továrnách a dělnických koloniích idealisty Owens, Siemens, kteří
měli zájem o zaměstnance

-jesle a mat. školka často oplocený komplex: společné jen
udrţba, prádelna, kotelna, zásobování
-mat.školka se zš vhodné: sdriuţené školy, v USA spoučást školy, někdy vyuţívání
společné auly ,knihovny, jídelny,tělocvičny.
-dříve mat školka začleněna do arealů závodů, dnes ne, nekvalita ovzduší
-mat. školky umistovány do přízemí bytových domů, hluk z hřišť, nebo umístění
na střeše
-jiná integrace: druţiny

36. Primární stupeň:
-

vývoj tvaru a pojetí kmenové učebny ve 20. století:
jednotlivé tvary,
vliv na rozsazení a metodu výuky,
- vyuţití komunikací pro část výuky a neformální činnost při výuce:
předsíní, chodeb, hal a patrových hal,
Uveďte příklady.
Hlediště kina dle jiných specifikací:
- – CinemaScope, 70 mm kino, IMAX, OPTIMAX:
horizontální omezení viditelnosti, vertikální omezení viditelnosti, maximální vzdálenosti
pro viditelnost, vztah k promítací kabině,
–
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IMAX, OPTIMAX:
Min vzdálenost řad 75cm maximální 110cm
Do 12 řad můţe být podlaha rovná, převýšení řad 150mm
–

70mm kino- výška plátna
0,45-1,45m
Vzdálenost 1.řadyh= výška plátna
Vzdálenost poslední řady- 3,2-3,6h
Poměr obrazu w:h=2,21:1
Výškový úhel odchýlení od plátna max 3 stupně
CinemaScope- výška plátna
1,2m
Vzdálenost 1.řadymin 0,87h
Vzdálenost poslední řady- max 3,47h
Poměr obrazu w:h=21:9 –domácí kino
Výškový úhel odchýlení od plátna max 5 stupňů
Imax: plátno 22x16m, stoupání řad aţ 23 stupňů, promítá se na 70mm film ale má
díry nahoře a dole místo po stranách, film běţí 3krát rychleji

37. Sekundární stupeň - univerzální učebny:
-

úloha a funkce v semidynamickém a dynamickém systému:
podle velikosti, vyuţití při výuce,
sociální prostory pro ţáky a studenty:

kmenové prostory, pobytové chodby, haly, dvorany, občerstvení,
Uveďte příklady.
Národní knihovny:
- funkce,
- pohyb a uloţení knih,
- velikost, členění,
Uveďte příklady.
Pouţití středních univerzálních učeben vede k moţnosti pouţití dynamického i semidynamického systému pohybu
Národní
knihovny:

všechny výtisky jsou veřejně přístupné

1 na celou
zemi, velké mnoţství
svazků většinou
v jedné budově,
knihy uloţeny ve
skladech s moţností
prezenčního
vypůjčení ve
studovnách, veřejně
přístupná ale ne

Pod nár. knihovnu patří i různé odbory fondů
Příklad: Národní knihovna ČR 6,3 mil výtisků
38. Sekundární stupeň – úseky specializovaných a odborných učeben:
-

jednotlivé úseky:
jazyků, informatiky a knihovny,
přednášek a shromaţďování (aula),
tělesné výchovy,
přírodovědných disciplin,
kulturní a praktické výuky,
- vliv zaměření školy na rozsah úseků specializovaných pracoven,
Uveďte příklady.

Knihovna se studovnou, skladem knih, další moţné prostory pro čtení pohádek a redakce školního časopisu. Knihy volně
k zapůjčení.
U učebny informatiky správce sítě a servrovna.
Př: Diamid Ranch High school,USA

můţe mít rovnou podlahu, menší nároky na viditelnost
př: Aula s víceúčelovým vyuţitím jako tělocvična Francouzské školy, Praha

Nářaďovna 10-15% plochy tělocvičny, dále můţe být posilovna a bazé
Šatna se dimenzuje pro 30 ţáků a min plocha 18m²
Př: Tělocvična ISP, Praha Nebušic

– prostory pro přednášky:

39. Terciální
stupeň

-

aula,
posluchárny, velké, střední, malé:
podmínky viditelnosti,
funkční důvod diferenciace velikostí,
podmínky poţární bezpečnosti,
Uveďte příklady.

Veřejné knihovny městské a menších správních celků:
- funkce,
- pohyb a uloţení knih,
- velikost, členění,
Uveďte příklady.

Auly aţ pro 500 lidí, vepředu rovná podlaha často se stupínkem 500mm se stoupajícím hledištěm. Někdy i balkony a
ochozy
Aula častokrát chybí a tak slouţí největší posluchárna jako aula.

Přípravny a sklady 20% z výměry posluchárny
5,3m³ na studenta nebo 4m³ za dostatečného mechanického větrání, tímto dostaneme lepší dobu dozvuku, má být 1,41,6 sekundy – dosáhneme díky akustickým obkladům a podhledům
Viditelnost podle standardní křivky viditelnosti – vztaţný bod 1m nad podlahou, výška stupně 100-150mm na konci 200300mm.
Osvětlení oboustranné nebo horní stíněné, stejné poţadavky jako u učeben
Pokud jednostranné pak dosvětlit pomocí umělého osvětlení
Veřejné knihovny městské a menších správních celků
Veřejné knihovny- všechny knihy vystavené v regálech s moţností výpůjčky
domů většinou na 1 měsíc. Velikost
závisí na velikosti obce jedna budova nebo její část, knihy v mnoţství 1 výtisku
Menší správní celek: Krajské a městské knihovny: - všechny knihy vystavené v regálech s moţností výpůjčky domů
většinou na 1 měsíc, ojediněle prezenčně, můţe být i ve více objektech

40.Terciální stupeň – pracovny studentů:
-

technických oborů,
laboratoře,

-

budovy:

pro umělecké činnosti,
budovy pro humanitní obory,
dílny, skleníky apod.,
Uveďte příklady.

Školní, zejména univerzitní knihovny:
- funkce,
- pohyb a uloţení knih,
- velikost, členění,
Uveďte příklady.

Př: Inţenýrské oddělení University Leicester, UK

Botanické zahrady většího rozsahu mohou mít i výzkumná pracoviště (instituce)
Univerzitní knihovny většinou potřebují vlastní budovu nebo jsou rozdělené po areálu školy do různých budov (Cornellova
univerzita 7mil. Svazků v 15-ti budovách)
Většina svazků je prezenční, nebo krátkodobé vypůjčení, 90 procent knih volně přístupných v regálech – poměr výpůjček
je podle typu školy technické více výpůjček neţ humanitní školy
Příklady: Knihovna TU Delft, Nizozemsko
Boenicke Rare books and manuscripts library, Yale univ., USA
NTK, Praha
Filosofická knihovna Svobodné University, Berlín
Fakultní knihovny-přímo v budově fakulty slouţící jen fakultě stejná pravidla jako universitní knihovny, vše vystaveno
v regálech, pouze prezenčně.
Škola umění Glasgow
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41.

Aspekty a funkce architektury divadelních budov
reprezentace, médium,umění, provoz, urbanizmus

DIVADLO JAKO MÉDIUM
- Divadlo je médium, než nastoupil internet, noviny, knihy, mělo především fci zprostředkovávat informaci (pro masy), divadlo je médiem i dnes
- Jako médium musí splňovat společenské a politické potřeby té doby (společnosti)
- Divák přistupuje na divadelní konvenci -> na svět mimo realitu
REPREZENTACE
- Reprezentace X provoz, je třeba najít kompromis mezi provozem a zároveň dostatečnou reprezentační funkcí - většinou to jde proti sobě
- Provzní část divadla využívána celý den X prostory pro diváky je 2-4hod!!

-

PROVOZ
- DIVADELNÍ PROVOZ - hlediště a foyer funguje denně pouze 2-4 HOD.
- JEVIŠTNÍ PROVOZ - 8-10 demontáž večerního představení, 10-14 jevištní zkouška, 14-16 montáž večerního představení, 16-17 svícení večerního představení, 19-22 představení, 22- ..
Hospoda/divadelní kavárna - ožíračka
Příprava představení
○ Technická zkouška - první montáž nové dekorace + svícení
○ 1.hlavní zkouška
○ Generální zkouška
○ Premiéra
- Přestavba dekorace a světel cca 2-3 hod.
- Jeviště je nástroj : Režiséra, dramaturga dirigenta, scénografa, choreografa
URBANISMUS
- divadlo formuje okolí, kultivuje společnost - v návaznosti na divadlo vznikají další kulturní instituce (ZUŠ,… )
- Potřeba dostatečné plochy pro rozptýlení osob vzniká především z důvodů jejich
bezpečnosti. Je přímo úměrná kapacitě – počtu návstěvníků.
- Dále je třeba řešit vstup pro materiál = vjezd pro kamion do zadní části divadla
- Je třeba členit návaznost na dopravu, zastávky MHD, parkoviště (je norma na parkování - 1 stání / 4 sedadla )
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42. Proporční vztahy, hlediště a jeviště
7. června 2011
22:34

NS4 - stránka 1

- Maximální hloubka hlediště 24m - kvůli rozpoznání obličeje (v opeře max.32m)
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43. Členění divadelní budovy na celky
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44. Vztah perspektivy a inscenace
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Renesanční divadlo
Období humanistického a renesančního divadla vymezujeme přibližně počátkem 16. a polovinou 17.
století. Celé období se neslo v duchu znovuzrození antických ideálů, pričemž se zdůrazňovalo právo
člověka na šťastný život, smyslové poznání a lásku. Bojovalo se proti nadvládě teologie a byl
prosazován rozvoj přírodních věd a věd o člověku. Renesance byla v přímém protikladu ke
křesťanskému ideálu pokory a askeze, hlásala kult smyslů a příklon k radostem života.
V Itálii vznikly nové divadelní žánry – a to opera a balet. První operní divadlo vzniklo v Benátkách,
odkud se šířilo dále do Evropy.
Změnily se i inscenační techniky – simultánní jeviště vystřídalo jeviště s pohyblivými dekoracemi. Při
výrobě dekorací Italové využili jejich objev perspektivy. Dekorace byli malované na plátně, které bylo
napnuto na trojbokých hranolech, tzv. telari. Jednalo se o předchůdce dnešních kulis. Takovéto
uspořádání jeviště přetrvalo až do našich dob.
Vloženo z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo>

Kreslily perspektivně na kulisy, chtěli tím vyvolat prostor
Optické (perspektivní) klamy
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45. Barokní kukátkové divadlo
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Barokní divadlo
V 17. století pronikl barok do všech uměleckých sfér. Divadlo obohatil hlavně o vnější přepych,
monumentálnost a technické vymoženosti. V městech vznikaly reprezentační divadelní budovy.
Jeviště se proměnilo na kulisové, nazývané i kukátkové. Mělo velký prostor před oponou, zvaný
rampa. Tento jevištní systém sestával z vícera malovaných bočních stěn (kulisy), které byly seřazeny
v párech rovnoběžných k rampě a oddělených uličkami. Vzadu uzavírala prostor zadní stěna –
prospekt a nahoře sufity – závěsné pásy látky, které tvořily horní část jevištní dekorace. Objev kulis
umožnil využít celou hloubku jeviště a několikrát změnit scénu během představení. Tento jevištní
systém byl používán 250 let až do poloviny 19. století.
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46. Operní scéna 19.století - členění a technika
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Wágnerovské divadlo – je mezníkem současného tvaru divadel se stupňovitým uspořádáním
sedadel, bez radiálně vedených přístupových uliček. Diváci se nacházejí v jednom prostoru a je zde
dobrá viditelnost a slyšitelnost. Orchestr je vysunut do proscéna. Divadelní lóže se nalézají vzadu.
Poprvé je zde hlediště v době představení zatemněno.

První operní divadla se objevila ve druhé třetině 17. století v Itálii, první bylo v Benátkách. Vnitřní
uspořádání prostoru opery se ustálilo již během baroka: Velké jeviště vybavené příslušnou divadelní
mašinérií je od hlediště odděleno orchestřištěm umístěným v prohlubni, aby orchestr nerušil pohled
na scénu. Diváci nemohou být příliš daleko od jeviště, a proto jsou sedadla rozmístěna na několika
úrovních, zpravidla pomocí systému několika pater lóží.

Druhy divadla
Podle druhu divadelní formy a jí odpovídajícího jevištního vybavení i velikosti jevištního prostoru
rozlišujeme divadla pro operu , operetu, balet, činohru, muzikál, pantomimu, divadlo malých forem
apod.
• Opera (operní dům) je nejreprezentativnější divadelní útvar. Prostory hlediště mívají slavnostní
ráz, jevištní obraz vyžaduje velké a hluboké jevištní otvory. Boční jeviště a přípravny musí
umožňovat rychlou přeměnu dekorací během představení. Vybavení operního prostoru
disponuje velkým množstvím zkušeben a šaten. Svět opery podmiňuje oddělení herce od
diváka. Orchestřiště tvoří mezi nimi přirozenou hranici (předěl), kterou dále vyznačuje
portálový prostor.
• Opereta, balet a muzikál mívají znaky podobné opeře. Působení prostoru nebývá tak bohaté a
velkorysé, jako je tomu u opery. Představení mívá obvykle mnohem větší formální volnost,
čímž může být dosažen větší kontakt mezi herci a diváky. Orchestřiště obvykle mívá menší
měřítko než u opery.
• Činohra klade maximální požadavky na viditelnost a slyšitelnost resp. akustiku divadelního
NS4 - stránka 1

• Činohra klade maximální požadavky na viditelnost a slyšitelnost resp. akustiku divadelního
prostoru. Menší počet diváků pak vede k vytvoření intimnějšího výrazu divadelního prostoru.
Většinou nevyžaduje orchestřiště, scéna může bezprostředně přecházet až k divákům. Hra
někdy přechází až do prostoru hlediště, herci někdy hrají i mezi diváky, dosahuje se většího
kontaktu mezi hercem a divákem. Hlavní jeviště se liší od operního jeviště tím, že obvykle
nemá žádný sbor, orchestr a balet.
Univerzální typ divadla, který by stejnou měrou odpovídal všem druhům her, neexistuje (s výjimkou
experimentálních divadel pro malý počet diváků). Současná tendence vývoje divadelních budov
směřuje k určitému typu víceúčelových scén.
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47. Neiluzivní formy uspořádání scény
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Lineárni
Např: vojenská přehlídka nebo Tour de France
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Technické a kinetické současti jevištního vybavení
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49. ZHODNOŤTE KVALITU DIVADLA
7. června 2011
23:27

1. Zkontroluju zda to fakt myslí vážně
2. V půdorysy zkoumám obě části, provozní i reprezentativní, zda obě splňují co mají
a. Reprezentativní
- vstup, kapacitní šatny, dostatečně velké foyer, BAR!!, vstup do sálu (lépe víc jak jeden bezpečnostní důvody), pak se vrátim a ještě jednou zkontroluju bar
- Pokud mam kóty kontroluju délku hlediště(max.24m činohra, max 36m opera),
vzdálenost řad (1,1 - 0,75metru), pokud mam čas tak můžu spočítat počet sedadel bez
uličky (30 pro uličky z obou stran, asi 16 pro vstup z jedné uličky)
b. Provozní část
- Zásadní je aby byl zde byl vstup pro materiál (vrata pro kamion), pokud není, je
repertoár omezen na hudební besídky s harmonikou X pokud je musím ještě
zkontrolovat velikost dveří vedoucích na jeviště (cesta materiálu musí být opět
přizpůsobená kulisám), materiál pak musím odvézt do skladu, kontroluju velikost skladu
- Velmi důležité je aby šatny byly co nejblíže jevišti, podle velikosti divadla pak je úměrná
velikost šaten, případně rozdělení (solisti x sboristi)
- Není špatný když mají herci svůj vlastní vstup, aby nemuseli vstupovat spolu s diváky
nebo s kulisama
c. Administrativní část
- Někde i administrativní část, pokud není tak uvažuji, že je v jiné budově (není
bezpodmínečně nutná ve stejné budově divadla)
3. ŘEZ
- Velikost provaziště, výška portalu by se měla vejít do provaziště ještě jednou směrem
nahoru (aby kulisy mohly vytáhnout nahory a neviděli je ani diváci v první řadě), jsou i
divadla bez provaziště -> mají omezený repertoár
- Křivka viditelnosti, tvar hlediště je buď lineární nebo logarytmický ( - ten je lepší)
- Do 12. řady může být podlaha v hledišti rovná
- Správný tvar akustického podhledu
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50. Rozměry sálu
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KINO
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