NAUKA O STAVBÁCH V.
SPORT
HISTORIE
Sport – původ slova 14. století (disportare)
Nejstarší sport – zápas (Mezopotámie)
Řecko
Olympiáda 776 BC – běh (192,27 m), 18. Olympiáda přidala zápas (palé), pětiboj
(pentathlon)
Kalokagathie, společenský a politický význam

-

Řím
-

gladiátoři, hry, příprava vojska, koňské dostihy, sportovní kluby, naumachie,
harpastum (fotbal)

-

Rekreace – thermy – volnočasové středisko

-

Kultura těla – hříšná

Středověk

-

Výcvik bojovníků – šerm, jezdectví, turnaje, běh, chůze, veslování, lov,
slavnosti, míčové hry (tenis, kuželky), šachy

Průmyslová revoluce
-

Moderní tělovýchova (školství)

-

Zkrácení pracovní doby, vznik volného času, soutěže (fotbal), spolky, kluby,
organizace

-

Sokolské hnutí – kulturní a tělovýchovná organizace, Tyrš + Fugner –
navázání na období antiky (neorenesanční sloh)

Čechy

Obnovení Olympijských her
-

Pierre Fredi de Coubertin (1896, Athény)

-

Helsinky 1952 (český úspěch)

Město a sport
Typy sportů – neorganizované, organizované – různé nároky na prostředí a zařízení k jejich
provozování – kluby, svazy, organizace, spolky,…
Dle významu zařízení
Urbanistické ukazatele
Účelová jednotka/1000 obyvatel

KOMPOZICE
Vycházíme z podmínek – přírodní + urbanistická, architektonická, technická kvalita
Vlivy – síla a směr větru, prašnost, škodliviny, hluk, oslunění, nadmořská výška -> eliminace
bariérou, terénní úpravou, zelení
Vlivy na okolí
Řešíme – provoz a funkce stavby + kompozice urbanistického celku a jeho fungování
Doprava – různé toky, navázanost na MHD, hromadné parkování, …
Umístění – centrální x excentrické (plánovaná x rostlá města) – Priene, Milétos x Athény
-

Olympijské soubory – Berlín, Řím (Mramorový stadion, Mussolini, Nervi),
Moskva, Varšava, Mnichov – navázání na významné městské osy

U nás – umístění v návaznosti na historická centra, často u vodního toku (sokol) – Hradec
Králové (Jiráskovy sady), Pardubice, České Budějovice (Sokolský ostrov na soutoku Vltavy a
Malše), Praha (strahovské návrší – centrální sletový stadion, Balšánek + Dryák, významná
kompoziční osa
Maniny – Olympiáda 1980

TEORIE

Osvětlení a akustika
Osvětlení
-

denní, umělé, sdružené

-

význam psychologický, provozní, biologický

-

křivky – průběh intenzity osvětlení

-

světlíky na sever nejlepší, bazény prosklené stěny

-

umělé osvetlení – motážní lávky,

-

Atletická hala v Sindelfingenu – horní + boční osvětlení

-

Mnichov – tréninková hala – horní osvětlení odvozené od tvaru střešní kce

-

Landskron – sportovní hala (Švédsko) – prosklená po obvodu, hrací plocha
snížena

Akustika
-

Doba dozvuku

-

dřevo

-

Podolí – obloukovitě vydutá konstrukce + děrovaný plechový podhled s
pohltivým materiálem

-

Žilina – sportovní hala – kruhový půdorys, lepené vazníky, dřevěný podhled

Povrchy
Venkovní (tráva, antuka x umělé trávníky) x vnitřní (palubky, vlysy)
Přírodní x umělé
Venkovní – různá míra propustnosti,

Základní požadavky – neutralita, stálost vlastností, šetrnost ke zdraví, údržba, ŽP,…
Travnatá hřiště
-

Vegetační vrstva 15 cm

-

Spád 1%

-

HPV – snižujeme drenáží

-

Nepropustné podloží – drenáž + drenážní vrstva ze štěrkopísku

-

Výhřev, zavlažování, okysličování,…

-

Antuka 2cm + škvára 30 cm + podloží

-

PU granule

-

Kladeno na pružný rošt – dvakrát křížem skládaná prkna

-

Tl. 50 – 150 mm

-

Dvojvrstvé – pružná + nosná (PU, PVC)

Antuka

Atletika

Palubky

Plast

Typologie
Šatny
-

Čistá a nečistá zóna

-

Buňková, věšáková, klubová

-

Šatny a umývárny pro rozhodčí a delegáty, antidoping, ošetřovna, mixzóna
(novináři)

Regenerace
-

Masér, lázně, vířivky, podpůrný tým (trenér, asistent, fyzio, výstroj a výzbroj)

Olympiády
Řecko 776 BC
Athény 1896 - 1. Novodobé hry
Londýn 1908
Stockholm 1912
Berlín 1936
Řím 1960
Tokio 1964
Mexico 1968
Grenoble 1968 (ZOH)
Mnichov 1972
Montréal 1976
Athény 1994
Peking 2008
Londýn 2012

Soubory sportovních staveb (přednáška 1)
Sport vs tělovýchova - význam rozdílný (tělovýchova = školství)
Poloha sportovního souboru – stavby v urbanistickém celku
Hlediska provozní, funkční, politická, ţivotního prostředí – srovnání polohy excentrické a
centrální. 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

Struktura sportu – rekreační, výkonnostní, vrcholový, profesionální (za účelem výdělku)
Umisťování
-

standardizace po WW2, reagujeme na potřeby a možnosti v lokalitě
(podmínky urbanistické, ideové a ekonomické)

-

města rostlá x založená (Milétos, Priene)

Caracallovy thermy (3. stol AD)
-

lázeňské prvky, knihovny, jídlo, diskuse, obchody, stadion

Strahovský soubor
-

osa od Bílé Hory, stadion Masaryka až na Národní třídu

-

Čížek (1918) – ideový projekt – Lidový park – počátek existence budoucího
Masarykova sletového stadionu

-

Dryák – vítězný navrh (1930) – základ dnešní formy Strahovského návrší,
součást regulačního plánu 1929

-

1932 první etapa

-

1948 výstavba přerušena (komouši)

-

1951 – řízení sportu pod ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy a
sportu)

-

ÚP respektuje bělohorskou osu

-

1955 Strahov ústředním areálem ČSTV – spartakiáda

-

-

V intermezzu slouží jako rekreační areál (nákladné) – rozloha 10 fotbalových
hřišť – volejbal, tenis, etc…, každoroční opravy
70. létá osa narušena, dům a TV věž (není TV jako TV)

-

Po 1989 výstavba funkčně nevhodných staveb, vnitřní prostory stadionu
pronajaty Spartě (nejdražší oplocení na celém světě)

-

Uvažuje se o soutěži o návratu původní role Strahovského souboru

Praha Maniny – sportovní soubor „Národní sportovní stadion“ – OH (kandidatura)
-

Paroubek, Navrátil

-

Nasypané tribuny (viz stadion Mexico City)

-

Kruhový ochoz, tribuny natočeny, objem dle kvality (na západ nejvíc,
nejlepšejší, nejmíň severojižní tribuny), dvojpodlažní nástupní objekt

Pardubice – zelený prstenec kolem vody

Hradec Králové – po zbourání městských hradeb, Jiráskovy sady (ostrostřelci, dnes nové
stavby, haly, zimní stadion), zeleň – umístění sportovních staveb

České Budějovice – Sokolský ostrov na soutoku, cca 1km od historického jádra, dříve cvičná
střelnice, 1899 plovárna, 1927 Sokol – komplex staveb (plavecký stadion – Bohm, lanová kce
zastřešení)

Vklíněné objekty do sebe

Příbram - zelená páteř města

Plavecký areál v Praze – Podolí (1963, Richard Podzemný)
-

-

Tribuna naplněna pouze jednou, mezinárodní zápas ve vodním pólu (Česko –
Maďarsko)
Napůl přírodní amfiteátr, odcloněná hlučná komunikace

Vlašim (Navrátil) – sportovní soubor na Lukách

Standardizace a typologie
Hlavní stimul – olympijské hnutí Baron Pierre de Coubertin 1892 [Kubertén]
První OH – Atény 1896
Soustředění diváků – co největší počet soutěží
Londýn, Sheperd Bush OH 1908 – původní kapacita 93 000 – ohromné soustředění
sportovních disciplín do jedné plochy – špatné pozorování soutěží – zbouráno,
všechny soutěže na jednom stadionu

Stockholm OH 1912 – 22 000 diváků – širší využití prostoru nejen pro sport, multifunkčnost,
tesařské kc

ePočátky

20. století – ideologie

Johannes Seiffert – pojednání, vliv na formu stadionů (1920 – 1930), cvičiště, zpěv festivaly
OH Berlín 1936 – Hitler, pož. bezpečnost – únik směrem nahoru, zapuštěné jeviště

Europa-Sportpark-Berlin – soubor sportovních staveb (velodrom + krytý stadion pod úrovní
terénu) + Erholungszentrum (knihovna, přednášky, rekreace, sál, kluziště,…)
Budapešť – plavecký areál Duna Arena – poblíž je Margaretin ostrov – 50 m bazén + areál
otevřených bazénů

Globen, Stockholm – víceúčelová hala (Johaneshof), tyčí se nad jádrem města, je nasvětlená,
dominanta (Praha má hrad, tady mají kouli)

Řím – Forum Romanum, Colosseum, Via Flaminia (nejživější městská osa), Olympijský stadion,
Foro Italico (Olympijský soubor – Stadio dei Marmi „Mramorový stadion“, Stadio Olimpico),
Stadio Flaminio, Palazzeto)
Tokio OH 1964 (Kenzo Tange) – Soubor YoYogi pro plavecké soutěže a košíkovou

Mexico OH 1968 – poslední stadion na terénu (stadion, univerzita, sportovní areál)

Mnichov OH 1972 – rozvojová část Mnichova (vybombardováno), napojení na historické
centrum, uměle zvlněné územní – Coubertinovo náměstí -> nástup diváků do tribun, obsluha
pod terénem, významný urbanistický počin, dobrá vzdálenost od centra

Grenoble ZOH 1968
Montréal OH 1976 – to s tou plachtou proti dešti, která se nikdy nepoužila, špatná urbanistická
poloha, ekonomický propadák

Londýn OH 2012
Lee Valley White Water Centre – vodní park – divoká voda pro olympiádu, dnes pro rekreační
a závodní sport – prefa překážky šroubované do dna kanálu

Konstrukce (přednáška 2)
Dřevo
- Stockholm OH 1912 – tesařské spoje
- Plavecký bazén v Remeši s halou pro lední hokej – odpadní teplo z chlazení pro
ohřev vody - orientace - bazén jih prosklení, hokej sever - chlad - teplo

- Brno – Aquapark Kohoutovice (A4 architekti) – lepený vazník + příhrady
(vazníky vždy v patě kotveny do plechu v místě s – min.průhybem, stabilita

„čepové patní ložisko“)
- HUT Helsinky – lamelové konstrukce (ne sportovní stavba, univerzita)
- Bruslařská hala v Hamaru – příhradové lepené vazníky, umělé + vrchní osvětlení,
VZT rozvody nárokují hodně místa

- Bruslařská hala v Erfurtu – min poloměr lepeného oblouku je 5 m

- Lázně v Durheimu – tlak, tah – tažené lepené konstrukce

- Zimní stadion v Davosu – dřevěné lepené konstrukce (vs betonová skořepina)

- Plavecká hala v Egeru (Imre Makovecz) 2000 – překrásnej vnitřek, diagonální
pruty v polích – zpevnění, kombinované s betonem – tvarové prolnutí. Mobiliář

- Kazaň 2015 – plavecký bazén – lepené vazníky doplněné o vzpínadlo

Monolitické ŽB konstrukce
- Stadion v Pratru – beton, rekonstrukce, bezpečná evakuace

- Stadion v Berlíně (OH 1936)

- San Siro v Miláně – rampy po obvodu před přestavbou v roce 1990 čistě beton
kce. Nezastřešený stadion. Přestavba 1990 - beton + ocel, , superkonstrukce, nová

rekonstrukce z betonu + ocelové nosníky

- Praha – Podolí (Richard Podzemný) – 1963, ŽB konstrukce – tribuna, útlumový
povrch na hluk – perforovaný plech + aku izolace
- Hala Palazzo, Řím OH 1960 – skořepina, staticky výhodné, méně materiálu, prefa
klenba

- Palazetto – ferocement, prefa díly – monolitický věnec, zmonolitněno – podhled
akusticky tříští zvuk

- Grenoble ZOH 1968 – ŽB skořepina, vypadá jako stadion Davos ze dřeva

- Montréal OH 1976 (Roger Taillibert)– monolit ŽB, možnost zakrytí plachtou nakonec nikdy nepoužito při hrách, přezdívka The Big O, organická moderní
architektura. Unikátní systém zatahovací střechy pomocí ocel. lan – ovšem při
otvírání a zavírání problémy, proto nyní trvale uzavřena. Nakloněná věž je
nejvyšší nakloněná stavba na světě a byla navržena tak, aby zatahovala střechu,
po obvodu stadionu zakrývají tribuny ŽB žebra

- Parc des Princes, Paříž – viz Montréal – předpjaté ŽB konzolové rámy, Navrátil
neví, jak se to stavělo
- Stadion Braga, Portugalsko – betonové panely na kabelech (zastřešení) –
předpjatá betonová membrána, jako lávka v Troji

- Fotbalový stadion v Bari - San Nicola (Renzo Piano) – kombinované konstrukce
(monolit ŽB nese hlediště, membrána ETFE), třetí největší stadion v Italii

Konstrukce ocelové
- Olympijský veslařský kanál v Krylatské – táhla, ocel, tribuny, schodiště jako
táhla

- Atletická hala v Sindelfingenu – snímače světla, spouštění lamel, trojúhelníkové

světlíky

- Oita Stadium (Kurokawa) – zastřešení, trávník, blbý, musí se dosvěcovat uměle,
jinak chcípne

- Aquatics Centre (Zaha Hadid) - hrozně moc železa, příhradové vazníky, špatný
šatny, sedlo si to na zadek
- Zimní stadion v Roudnici nad Labem (A.Navrátil) – předpjaté nosníky, koukají
ven, min světlá výška = 12,5 m, jinak kondenzace na spodní hraně NK – pomocí
předpjetí zlepšení o 1 m
- Víceúčelová hala v Bercy Arena, Paříž – “Palác různých sportů” prostorová
příhradová konstrukce, závody v surfování, divadelní tahy, cyklozávody

- Stadion Hajduk Split – prostorová příhradová konstrukce
- Hala v Landskroně, Švédsko – prostorová příhradová konstrukce

- Mexico City OH 1968 (Félix Candela) - kruh, struktura střechy krásná, dvě křížem
provedené prutové soustavy se opírají do čtyř vnějších oblouků

- Univerzální hala Toronto Sky Dome – na hlavní třídě, TV věž
- OH 2008 Peking (Herzog, de Meuron) - hnízdo, rozebiratelné
- Globen - Stockholm, multifunkční aréna, 1989 a s objemem haly 605 000 m³ je
největší stavbou půlkruhového tvaru na světě. Má průměr 110 metrů a vnitřní výšku
85 metrů.

Táhla
-

Zatížit balastem, velké prostorové nároky na staveniště

- Zimní Stadion v Edenu (Cyril Mandel) – táhla v rozích – vynáší čtyři prostorové
vazníky, na ně se ukládají kratší vazničky – šetrné řešení materiálu

- Tokio OH 1964 (Kenzo Tange) – plavecký bazén – není to lanová konstrukce, jsou
to táhla, zavěšené na mohutném mostu, dva nástupní kornouty (vstupy), táhla
nezabírají pozemek

- Atletická hala v Karlsruhe

Lana
-

Tažené konstrukce, stabilizace střechy (lana nosná + lana vypínací),
hyperbolický paraboloid
Zimní stadion New Haven, USA – vypadá jak rejnok
Ludwigshafen, městská hala – opak New Haven, hřbet nejníž
Plavecká a volejbalová hala Mexico City (OH)
Mnichov OH 1972 – nepřekonaná rozvaha, násyp, všecko pod terénem, lanová
konstrukce, desky (něco jako plexisklo), vrchní vrstva opatřena křemenitou
průsvitnou vrstvou (proti prachu, etc...), voda odváděna do jezírek, zastřešení
dělal i Navrátilovo kámoš, doutníkové vzpěry postupně vypínané, na závěr
zmonolitněno, zabetonováno, velké množství tvarů styčníků

-

Bruslařská hala v Mnichově – 112 m rozpon, v hřbetu otvory s čepičkou z
plexiskla, jinak dvojitá PVC folie vyplněná translucentní TI

-

Centrální tenisový dvorec v Hamburgu – krátkodobé zastřešení – ETFE folie
Univerzální hala RONDO v Brně (Ruller) – dole křivost, hore křivost
Hala v Soulu 1998 – systém tensegrity – lanová kupole – nejprve lana svěšená,
pak se vytahuje a vzepře se, takže celá konstrukce je oblouková, bez spodní
prohnuté části (vs RONDO), málo oceli na m2 (9kg/m2)

-

Velodrom (Taylor)
Pražská 02 aréna – podobný RONDO, ale kce ale bez vzpěr, vrchlík zvedá
obalovou část do formy, která umožňuje odtok vody

- Stadion Wembley, Londýn (Foster) – velkej oblouk, předpětí, drží vysutou
tribunu, dva obluky různého prohnutí a v různém směru

- Athény OH 2004 (Calatrava) (Velodrom Athény DTTO), spojení předpjatých táhel
s oblouky různých křivostí

- Rychlobruslařská hala, Velký Osek – dva vzpěrné oblouky v exteriéru, podélné
oblouky v interiéru

Přetlakové haly
- Nafukovačky

- Pontiac Silverdome, Denver

Membránové
- Velkoplošné předepjaté s tenkou vrstvou materiálu proti vnějším vlivům
- Hala míčových her, Mnichov OH 1972 – svařovaný plech, ocelová membránová
konstrukce s prstenci

- Velodrom v Krylatském – oblouky ve dvou směrech

- Bazén Kaplice – travnatá plocha na membráně
- ETFE membrána – povrchové řešení celé stavby na principu přetlaku, NK celá
zakryta (Alianz Aréna Mnichov – Herzog, de Meuron plášť z dutých ocelových
dílů, na které jsou připevněny kotevní prvky, do kterých je upnuta membrána
ETFE(požáru odolný,samočisticí, ve formě nafouknutých polštářů membrána jako
plášť ne jako nosná; Water Polo Arena)

- Národní plavecké centrum v Pekingu (OH 2008) – NK ocelovka, dvě vrstvy
membrány, recyklace odpadního vzduchu ohřívaný vzduch mezi membránami
využíván na ohřev vody v bazénu, svítí to, část s bazény pro regeneraci
přeměněna ve volnočasové bazény

Trvalá udržitelnost
Technické podmínky
-nalezení dalšího využití sportovních areálů, ekonomicky výhodné, neškodí živ.prostředí
-dosažení nízké energetické náročnosti – nejde bez vyváženosti prostorového
návrhu,technického řešení nosných a dalších konstrukcí,systému vytápění,větrání,osvětlení a
spotřeby vody
-dobrá tepelná bilance stavby, větrání – množství čerstvého vzduchu, zpětné využití odpadního
tepla, měření a regulace, úspora el.energie, zásobování vodou, solární energie

- Budapešť – plavecký soubor Duna Arena – trvalá vs přistavitelná část

- Kazaň 2015 (USA) – bazén – dočasné konstrukce

- Ras Abu Aboud Stadium – bejvalej Navrátilovo student – všechno je
rozebiratelné, lego, i menší stadion i úplně jinej barák

DOPRAVNÍ STAVBY (1. PŘEDNÁŠKA )
Most Millau Viaduct (údolí Tarn) – Norman Foster – dopravní stavby významné krajinotvorné
prvky
Golden Gate Bridge, Bay Bridge (San Francisco) – symboly města
San Francisco – pozemní lanová dráha (tramvaj) pro zdolávání svahů Frisca – také symbol
města

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Autobusy (trolejbusy, elektrobusy, hybridní vozidla) – spoluvytváří charakteristiku prostředí,
individualita i univerzálnost, středně dlouhá doba životnosti
Podzemí trasy pro elektropohony (MHD) – např. v USA

Zastávky = nejmenší stavby hromadné dopravy
Rozhledové úhly, přechody, označení
Vymezení polohy zastávky – záliv, ostrůvek, samostatný pruh
Zásadně ovlivňují veřejný prostor
Trend směřuje k individualitě (každé město svůj dyzajn, případně konkrétní místo má svůj
unikátní dyzajn)
Vizuální akcent (ve dne i v noci)
Curitiba, Brazilie – válce, tubusy – provětrávané/klimatizované zastávky

Nádraží
Dnes ekonomika dopravců chce, aby autobusy nestály, ale jezdily -> vznikají méně plošně
náročné stavby zahrnující prostory pro společenský život, obchod, etc…
V minulosti mnohem rozložitější prostory
V kontrastu mohou být drobnější nádraží s jednou nástupní plochou (bez dopadu na kvalitu či
symboliku architektonického výrazu)
Problémy: povětrnostní podmínky (závětrné stěny – transparentní –> ne vizuální bariéra,
fungující a přehledný veřejný prostor)
Náchod (Krtička) – nádraží – dynamický výraz zastřešení
Aarau (Aargau) – nádraží – zastřešení = mrak/améba (částečně samonosná konstrukce,
translucentní membrána), všesměrné přecházení, funkční kontinuální pěší prostor
Anglie, Liverpool – pěší lávka propojuje odbavovací halu s nástupišti, odjezdová stání
doplněna čekacími minihaličkami s regulovaným interiérem (vytápění, klimatizace, přístřeší před
Anglickým podnebím)
Dubaj – též regulace nepříznivých vlivů podnebí (klimatizace)
Hradec Králové - Kotas – proměna prostoru, přestavba Riegerova náměstí (převaha pěšího
prostoru před fasádou hlavního železničního nádraží) – zachování kontinuity pěšího prostoru,
vozidla musí zpomalit a dát pěším přednost -> užití pěších prahů, zpomalení projíždějících

vozidel; autobusový terminál přesunut bokem, získal vlastní plochy (MHD, dálková hromadná
doprava, zastřešeno membránovou textilní konstrukcí + vjezdová okružní minikřižovatka,
barevné odlišení městské a meziměstské dopravy) a uvolnil tak plochu obnově náměstí
(fontána, stožár, etc…)
Station Oriente, Lisabon – Calatrava, nové železniční, autobusové nádraži + nákupní centrum
+ bývalý areál EXPO, vertikální členění (přízemí – Taxi, BUS, nahoře železniční peróny, dole
metro)
Prof. Otakar Diblík – krásnej modrobílej bus, škoda carossa (Vysoké Mýto), obecně design vozů
spoluutváří charakter města, autosalony veřejné dopravy v Paříži
Autobus/trolejbus/tramvaj? – fixní dráha, ale na gumových pneu, Lohr (Translohr – BelgickoHolandsko-Francouzský mezičlánek – definičně spíše tramvaj – „směrově vedené vozidlo“, ale
funkčně spíše autobus - kola)
Paříž, linka 6 – dokonce 5 článků vozidla
Segregace veřejné dopravy od individuální - jedna z tendencí
Kotas nesnáší označení “socka” - MHD je kultivovaný, spoluvytvářející a prestižní prvek!
Novinky: elektrobus s dynamickým dobíjením, elektro-doubledecker, autonomní řízení vozidel
(dnes již např. Heathrow - přechodový prvek mezi veřejnou a individuální dopravou - autonomní
vozidla drážních vozidel - kabinky)

KOLEJOVÁ DOPRAVA (2. PŘEDNÁŠKA)
První tramvaj v Praze - koněspřežka 1875 následuje 1. Elektrická tramvaj František Křižík 1891. Město Praha začalo vlastní dráhu provozovat v roce 1897 a do roku 1907 odkoupilo
všechny dráhy od dosavadních provozovatelů.
Kotěra tramvaj 1905
Werner von Siemens x František Křižík - koněspřežka převedena na elektro-pohon ->
tramvaj
Zrychlení veřejné dopravy - zkrácení vzdáleností, zvýšení komfortu - veřejné komunikace se
začaly natahovat za území města, iniciace vzniku nových rezidenčních čtvrtí, urbánní rozvoj (viz
Miláno, počátek rozpínání do okolí)
Tramvaj - typ T3 - Praha (konec 50. let - Ing.Antonín Honzík, design František Kardaus
mimojiné design Tatra 603, 87,) - nejdéle vyráběná tramvaj i města ze světa.
Šachovnicové struktury amerických a asijských měst vs evropské staré struktury měst kolize, mnoho měst tramvaje zrušilo či převedlo na trolejbusy, vznik metra - automobil určující
prvek (v americe se začínají oběvovat dostupné auta 1907, 1910 Ford) kolem 30. Let v Evropě
(přehlcování měst dopravou, nebyla evropa rostlou strukturou měst připravena po WW2 50.

léta), následně ústup tramvají a rozmach automobilismu - individuální doprava, tramvaje buď
zrušeny nebo nahrazeny autobusy nebo trolejbusy
60. - 70. léta - ulice = často vnitroměstské dálnice
-Automobil se stal určujícím faktorem růstu měst a urb. Struktury
Paříž, Londýn, Barcelona, Miláno - 70. léta - blízko absolutnímu kolapsu dopravy, veřejný
prostor téměř monofunkčně přehlcen automobilovou dopravou - společenské protitlaky - pěší
zony - tramvaj v pěší zoně, ale byly neprůjezdné = taky problem
Přelom - počátek 80. let - Nantes - došlo k ucpání centra -> volba - parkování v centru
podzemní - ale to byla alternativa která by přivedla více dopravy do centra vs. tramvaj +
restrikce pro automobily -> postupné obnovování veřejného prostoru (v té době tramvaj
považována za přežitek)
Nové tramvaje - nízkopodlažní - bezbariérové
Pozemní lanové dráhy (Lisabon, San Francisco) - symboly města, “cable car”
Porto, Rio, Hong Kong, Melbourne, Milano - krásné staré tramvaje
Typ materiálu spojován s rozlišením funkcí - rozhraní materiálů (litý asfalt, litá živice, chodník,..)
Krátkost přestupní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy - ne vždy dodržen, což je chyba,
nekomfortní veřejná doprava.
Kolejové sítě - průjezdy tramvají malá strana - Kotěra, T3 apod. identifikační znaky prahy obecně platí. Lisabon úzkokolejné tratě - malé tratě - dvojkolejná a jednokolejná trať - strmé
ulice kopce - kolejová splítka - propletení bez výhybky - i na malé straně. Honk Cong San
Francesco. Pozemní lanové dráhy - Lisabon tažený lanem - identifikační v Lisabonu
Pozemní lanové dráhy v Cable CAR - lanovka v San Francesku v podélné ose uprostřed koleje.
Tradice města tramvaje kdo váží staré tramvaje - Portugalsko Porto linky 1 - 18 -22, Rio, Honk
Kong, Melbourne, Milano, Epocha 40 - 50. Má své kouzlo. Léta taky design už retro Amerika
Boston - Podvozek otočný podvozek a pak licenčním podkladem pro vozy T - 1948 - Tatra
Smíchov
Rozhraní materálů veřejných komunikací - rozlišení užívání - rozdělování dopravy. Důležitá je v
urbanismu - krátkost dopravního přestupu mezi druhy dopravy - přestup přes hranu
Konečné stanice tramvají:
- uvrať (vyžaduje obousměrá vozidla - dveře na obou stranách vozidla, řidičská kabina na obou
stranách, obousměrné dveře -> tramvaje rychlodrážního typu)
- točna/smyčka (jeden řidič, dveře na jednu stranu) - návaznost na jiné druhy hromadné
dopravy, P+R, veřejná zeleň, výrazný prvek
Příklad: Kombinace tramvaj + bus přestup: Graz, Štýrsko, - mylý autobusový terminál +
Tramvajová smyčka- hala, čekárna - důležitý přestupný bod doplněno o P+R
Tramvajové zastávky:
Ostrovní, boční
Vídeň - vždy smyčka, jen jednosměrné tramvaje - lehká membránová konstrukce zastávky na
přestupním uzlu (jde i přes silniční křižovatku - utváří jasný orientační bod) (linka metra U6),
stanice Stadthalle

Drážďany - hlavní přestupní uzel nedaleko Zwingeru - ocelovka + sklo = prostorový akcent;
pilon s výložníkem (urbanistický prvek) na něj navěšeny prvky trakčního vedení
Jednokolejka - u nás v Ostrava-Poruba, v cizině Drážďany
Mnichov - přestupní uzel - skulpturální plastická konstrukce zastřešení
Akcentování veřejné dopravy je fajn - naopak by tak mělo být místo jeho schovávání nebo
potlačování - Německo, Paříž
Paříž - návrat k tramvajích 90. léta
Nantes - fontána, skrz kterou projíždí tramvaj - když projíždí tramvaj, pomocí čidel v kolejové
síty utlumení proudu vody, jinak stříká “monumentálně” vysoko
Paříž - vlakotramvaj / tramtrain- kombinace - existující kolejové tratě + uliční síť (i např.
Karlsruhe) nejdříve problém se zvýšenou zastávkou jako u vlaku. 55 - 90 cm nad temenem
kolejnice, vyřešeno v 80. Letech - měnitelná výška nástupu vozidla - sklopní schůdky - dnes již
běžné jednourovnové zastávky - výška obrubníku 15 -20cm nástupní ostrůvek
Zvýšená nástupiště jsou dnes již out, netvoříme terénní bariéry
Nekonvenční mezičlánek - tramvaj na pneumatikách s vodící drážkou jakou autíčko na
autodráze - Loor firma - zprovoznění jen zabudováním kolejové vodící linie a je velmi snadné ji
implementovat do veřejné dopravy
Kolín nad Rýnem - jeden z nejvýznamnějších evropských uzlů a největších
U-Bahn - (rychlodrážní tramvaj spíš než metro) Metro autonomní bez závislosti na veř prostoru mimour. křížení, S-Bahn - kolejištní doprava vlak - městská železnice
Metro = autonomní systém vedený nezávisle na uliční úrovni (maximální možnost eliminace
úrovňového křížení, vedeno mimoúrovňově, nikoli nutně v podzemí)
TGV - train à grande vitesse (vysokorychlostní vlak - Fr.)
Historie rychlovlaku TGV se začala psát v roce 1972, který byl
poháněn plynovou turbínou. Tento vlak hned v prvním roce
uvedení do provozu vytvořil rychlostní rekord 318 km/h.
Vzhledem k ropné krizi se už další vlaky TGV vyvíjely pro
elektrický pohon. Typická TGV souprava je složena ze 2
hnacích jednotek (na koncích) a osmi vložených vozů. Jeden
TGV rychlovlak je většinou sestaven ze dvou spojených
souprav. Vlaky na bázi TGV jezdí kromě Francie také ve
Španělsku, Belgii, Velké Británii, Nizozemí a Jižní Koreji.
Následovníkem rychlovlaků TGV jsou vysokorychlostní vlaky AGV (Automotrice à Grande
Vitesse, vysokorychlostní vlak s poháněnými vozy). Maximální komerční rychlost pro AGV
dosahuje 360 km/h. První komerční využití vysokorychlostního vlaku AGV je od roku 2012 v
Itálii
ICE - InterCityExperimental - Něm.

V Německu byl vyvinut první vysokorychlostní vlak
InterCityExperimental (ICE-V - pouze prototyp do 1996) až v
době, kdy již ve Francii byly rychlovlaky TGV několik let v
běžném komerčním provozu. Jeho výroba začala v roce 1984.
Ačkoliv byl vyroben pro max. 350 km/h, 1988 vytvořil světový
rychlostní železniční rekord kolejového vozidla s rychlostí
406,9 km/h.
Pak byly vyvinuty vlaky ICE první generace (ICE 1). Vlaky ICE1
komerčního provozu byly nasazeny 1991 na trase z Hamburku
přes Hannover, Frankfurt, Mannheim a Stuttgart do Mnichova. Pak ICE druhé generace (ICE 2),
zkrácené na polovinu s rychl. 280 km/h. ICE rychlovlaky třetí generace (ICE 3) jsou vyráběny od
roku 2000. Byly vyvinuty 2 základní typy: jednosystémová řada 403 pro německé tratě a
vícesystémová řada 406 (označení ICE 3M) pro použití také v zahraničí .Oproti předchozí
generaci se liší ICE 3 především systémem pohonu vlaku, kdy souprava nemá pouze 2 hnací
vozy („lokomotivy“), ale každý vůz má svou hnací jednotku. A od 2011 4.generace.
ACE - Špaň.
Šinkanzen (hikari) - nová hlavní linka- Jap.
Vlakový pojem šinkanzen, se poprvé objevil v šedesátých
letech v souvislosti s budováním vysokorychlostních tratí v
Japonsku. Prvním rychlovlakem šinkanzen byla Série 0
vyrobena pro první rychlotrať Tókaidó-šinkanzen mezi Tokiem
a Osakou. Poslední typem uvedeným pro tratě byl v roce 2007,
který je schopen dosáhnout rychlosti 300 km/h. Od roku 1982
je v provozu první šinkansen pro tratě Tóhoku a Džóecu. Posledním modelem na trati Tóhoku je
od roku 2011 Série E5 s maximální rychlostí 300 km/h.
Pendolino - Čr
Pendolino je prvním rychlovlakem v Česku, který je schopen
jezdit rychlostí vyšší než 200 km/h (max. 230 km/h) - v ČR
160km/h. České dráhy provozují 7 sedmi-vozových souprav.
Souprava je ucelená, s dvěma čelními hnacími vozy a dalšími
dvěma vloženými hnacími vozy. Ty se starají o pohyb celého
vlaku namísto lokomotivy. Kvůli naklápění je vlak ve své horní
části zúžen se zkosenými boky. Od roku 2012 je Pendolino
nasazeno na „lázeňskou“ linku Ostrava – Praha – Mariánské
Lázně – Fr. Lázně a zároveň dva víkendové spoje byly
prodlouženy z Ostravy do slovenské Žiliny.

(PŘEDNÁŠKA 3)
Metro

-

-

-

-

-

Londýn - Circle Line - dnes zvané žlutá - nejstarší metro - původně parní provoz,
kombinace otevřených a zakrytých prostorů - mělce založené
Elektrický pohon - zcela tunelové úseky, ve větší hloubce
Podzemní dráha nerovná se metro - metro může být vedeno i nad zemí
Metro (metropolitní dráha)- autonomní, samostatné drážní těleso, vedeny
mimoúrovňově s jinými typy dopravy - separátní drážní těleso
Underground - podzemka - Londýn, subway, Ubahn - další názvy Sbahn - městská
železnice
Paříž Podzemní stanice - tunel - eliptický průřez
Koleje uprostřed po stranách nástupiště po stranách/ostrovní nástupiště uprostřed a
koleje po stranách
Grafická symbolika - poutač u vstupu do metra - důležitým faktorem
Vstup do metra: schodiště, eskalátor a výtahy - bezbariérové propojení - trendem aby
byly co nejvíce prosklené (transparentní) - psychická pohoda, bezpečnost
Nadzemní úseky - v době výstavby mnohdy vytvářeli nádherné struktury - nýtované
konstrukce - nosníky = výtvarné prvky (Paříž, Hamburg)
Současné formy/trendy - orientace na automatizovaný provoz bez řidiče (pražské
metro poloautomatizovné) - ve světě řada tras zcela automatický provoz - prosklené
stěny oddělující nástupiště od kolejiště - potřeba u automatizovaného provozu metra
Prostorové dimenze - Mnichov (jeden z největších profilů) - vagon podobný
železničnímu vozu (Singapur, San Francisco) - prostorové náročné, větší kapacita,
umožňuje propojení se železniční dopravou
- Glasgow - malinké vagony (jedna linka) - výrazně jednodušší výstavby
- Londýn - různé profily - některé linky, taky velmi malé (tube) - vršek vagonu
zaoblený
Tunely - ražené valcový nebo eliptický charakter (klenbové konstrukce) - ve větší
hloubce, ve větším reliéfu terénu, nebo mimo volné prostory na povrchu - hluboko
založené
- Trasy pod uliční sítí - možnost hloubit tunel přímo z povrchu - svislé stěny,
zastropení - čtvercový/obdélníkový povrch - mělce založená
Dva jednokolejné tunely - výhoda - vyrazí se menší objem horniny - nástupiště mezi
kolejemi
Dvojkolejný tunel - nástupiště po stranách
Nadzemní úseky - nástupiště velmi často boční - úseky na mostech - koleje těsně vedle
sebe - propisuje se do stanic (Vyšehrad - Nuselský most)
Z povrchu hloubené tunely - jednodušší hloubit jeden dvojkolejný tunel - stanice - boční
nástupiště (Hlavní nádraží, Prosek)
- Pokud do takového znelu ústí ražená dvojtunelová trať - stanice - nástupiště
uprostřed (většina stanic v Praze - rovný strop)
Trojlodní stanice - tři paralelní tunely - řada stanic tras A a B (v centru) - ve velké
hloubce - nástupiště uprostřed

-

-

-

Jedna velká klenbová konstrukce - jednolodní stanice - tam kde to stavební (geologické)
podmínky dovolily - otevřenější a vzdušnější prostor (Kobylisy)
Přestupní stanice - (Paříž největší přestupní uzel - 7 tras) - výškový rozdíl mezi trasami
musí umožňovat vložení mezipatra - propojovací komunikace
Stanice těsně nad sebou + co nejkratší přestupní trasa - speciální řešení - křížové
uspořádání - musí se postavit současně - jedno ostrovní nástupiště a dvě boční možnost přestupu libovolným směrem - možné u mělce založených stanic (nebo
nadzemních) - města se šachovnicovou uliční sítí

Průpletová (kombinovaná) stanice - přestup v jedné výškové úrovni - z jedné hrany
nástupiště na druhou (Paříž, Londýn, Berlín - spousta příkladů) - trasy paralelně - po
stranách vede jedna linka, ve prostřed druhá - 50% přestupů, bez nutnosti překonávat
různé výškové úrovně
Halové stanice - velký vzdušný prostor - Jubilee line (Londýn) - stanice Canary Wharf
(Norman Foster)

-

-

-

-

Londýn - nová trasa - Elizabeth line - jedna stanice situována do vodního kanálu - město
ve městě - několika podlažní stanice - metro - obchody - služby - zahrada (poslední
podlaží) - přímo propojeno okolními veřejnými prostory - zastřešené můstky
Metro - dává o sobě vědět působivou architekturou - ideální stav (i podzemní stanice se
může propisovat na povrch - prosvětlení stanice a vizuální propojení s venkem)
Gumová kola (Paříž - začátek) - prudké směrové oblouky - větší přilnavost, menší
odstředivá síla
- Méně hlučné - výhoda u nadzemních tras
- Rozšířilo se to i do jiných měst (Montreal, Taipei..)

Napájení - třetí boční kolejnice (Mnichov, Praha) nebo z horní troleje (Madrid,
Barcelona)
Nekonvenční systémy (povětšinou se nenazývají metrem)
- visuté (zavěšené) - Wuppertal - Německo
- sedlové dráhy (jedna středová vysoká kolejnice - Tokio, Kuala Lumpur, Seattle) vyhlídkové trasy

(PŘEDNÁŠKA 4)
VLAKY (rozepsáno, nedopsáno)
1. Železnice odvozena od důlních a koněspřežných drah (Manchester - Liverpool)
The Rocket - George Stephenson 1819 - první vlaky už vyjely
Parní lokomotiva - dobré adhezní vlastnosti, velká tažná síla, špatné ve stoupání do svahu a v
jízdě ve sklonu - trasování tratí tak, aby byly co nejvíce horizontální (po vrstevnici) tratě vedou
tak aby stoupaly maximálně podle dlouhých táhlých oblouký
Adhezní dráha - přesun výkonu pomocí tření
Speciální dráhy na bázi ozubnic (vyřešení problému stoupání) vs adhezní železnice
Jízda vlakem - objevování krásy krajiny - romantika
Horizontální tratě -> železniční mosty (překonávání údolí), tunely (hlavní motivace pro jejich
rozvoj)
Pyreneje Francie - kamenný obloukový most, dvě řady oblouků nad sebou
GlacierExpress - Švýcarsko - alpské scenérie - Lampasa viadukt -St. Moritz -chur uzkokolejný expres - zapsáno do UNESCO - celá trať - kamenný most obloukový - nejvyšší na
světě
Semmering - cesta přes alpy taky UNESCO
Ocelovka - přímopasé mosty bez nutnosti stavění hustých podpor a oblouků
Eiffelův most - největší železniční most na světě - rozpětí ku výšce - propojení francouzských
měst ...
Železnice iniciátorem tuneluvého inženýrství
Velká železnictví - nádražní budovy - paláce - jasná věc a identifikace s železnicí Paříž naproti
louvre - dlouho trvalo jako hlavní nádraží - dnes galerie a nádraží
Garde lion - monumentální nádraží - hodinová vě - dnes hodiny jako poznávací znamení
nádraží - nádraží nositelem společenského života- kulturněsociální funkce
Modrý vlak - orient express - nejezdí dnes již pravidelně
Velkorozponové konstrukce - lehká konstrukce- prosklené architektury a ocelové - ozdoba
evropských nádraží
Hlavová nádraží - konec - Masarykovo n. - rozbíhání směrů do okolí Nádraží Kings Cross - směry vycházející z centra - a potkávají se tu dvě nádraží s různýmy
směry
Nevýhody dříve otáčení vlaků - dnes vyřeženo obousměrnýmy vozy které vypadají např. Jako
metro - další výhoda není nutnost podchodů
Nádraží průjezdná - prolínání směrů - u nás nejčastější
Berlin Hauptbahnhof - s bahn - a vlaky dálkové - křížení - novostavba a nový dopravní uzel jezdí sem ECčka - opět výtah sklo - velkolepý prostor - fasáda sklo bezrámová skla na terčích a
na lancích
Městská železnice Obousměrnost souprav - dálkové vlaky postupem doby - vysokorychlostní dráhy 1981 -83
Francie - TGV - vlak o vysoké rychlosti (tramženoucívlak) konkurencí letadlové dopravě
Německý systém - ICE - intercityexpress
Nádraží na vysokorychlostní trati - uzel - letiště - centrum-centrum Calatrava nádraží - Lion - Sanit -Exupéry

Belgie nádraží - krása - ocelovka - prosklený plášť - zase dav oblouky různého směru
Japonsko - 1. Pol 60. Let

LETADLA
Odlet na vyšší úrovni, přílet na nižší úrovni
Tranzitní zóna - mezinárodně sdílený prostor, za kontrolou
Vstupní hala letiště v Soulu - organika, strukturální, obrovské interiérové náměstí s hotelem,
zelení, obchody, letištní minimetro mezi terminály (i jinde - “airtrain”)
Odletová a přistávací dráha - prostorově nejnáročnější (=runway) - cca 3 - 3,5 km - Airbus
A380, Boeing 747 Jumbo - vytváří limity
Objízdné komunikace, pojezdová dráha (taxiway), propojeno propojovacími spojkami (ne
všechy typy ledatedl potřebujou celou dýlku runwaye), stojánky (přímo spojene s budovou, nebo
propojení BUS, airbridge - teleskopické krčky, vždy vlevo)
Sestupové a vzletové roviny - nejvíce urbanisticky definující aspekty, “překážkové roviny”,
definují výšku zástavby
Letiště v San Franciscu - na velkých letištích prostorový dispoziční problém - mít co nejdelší
obvod a kontakt s letadly, malý obvod v kontaktu s veřejností - co nejvíce stojánek
Tři kategorie letadel (zjednodušeně) - malá letadla, lokální tratě; střední letadla - nejběžnější;
velká letadla - transkontinentální trasy, dvě uličky
Lineární uspořádání - malý terminál na letišti v Madridu (Richard Rodgers) - horizontální,
lineární, věž ŘLP, terminál - ŽB + ocelové střechy, vlnitý stropní podhled, barevné odlišení
jednotlivých zón a sekcí, kruhové světlíky, boží vzduchotechnika, napojení na metro a
rychlodráhu
ŘLP - Bilbao - Calatrava - asymetrická
- Cuala Lumpur - krajinná úprava
Provojovací doprava - monorail, minimetro, vnitroletištní dráhy, lanové dráhy - JFK
“Prstové” uspořádání
Letadlo Concorde (možno vidět v Charles De Gaulle, Paříž, již nelétá)

NEMOCNICE (1. PŘEDNÁŠKA - lázně viz dole)
Historie
-

Chirurgie - nejstarší obor
Léčilo se v domech pacienta, lékaře, nebo Asklepiovy chrámy (starali se mniši) -v místě
léčivých termálních zdrojů
Valetudinarium -1. Nemocnice - vojenské nemocnice
- Řím
- Dvorová dispozice, kolem pokoje pacientů i lékařů, lékárna u vstupu

-

-

-

Dům lékaře - Pompeje
- U vstupu lékárna, pokoje pro pacienty, vzadu byt lékaře
Xenodochium v ostii - na cestě k božímu hrobu - odpočinek a léčba poutníků

Středověk - změna systému - nástup křesťanství - péče o nemocné
- 1. Hospitály
- Největší rozkvět ve 12. Stol (křižácké války)
- Klášterní nemocnice - vzorem chrámová stavba - v sále uloženi pacienti - ve
výšce se držel špatný vzduch - ochozy (u oken) - možnost vyvětrat
Pitva - s rozvojem renesance, univerzity (dříve se pitvalo na vepřích)
Klášter st. Gallen (Švýcarsko) - nejznámější klášter (Benediktíni)
- Centrem - chrámová prostora, pacienti uloženi i v okolních místnostech
- Kompletní hospodářství

-

-

-

-

Renesance - ospedale
- Špitál neviňátek - Fillippo Bruneleschi
- 1. Babybox
- Klášterní nemocnice - dvorová dispozice - kolem rozmístěné sály (ospedale
Maggiore, ospedale del Ceppo-pistoje)
- Ospedal San Spirito
- Ospedale Maggiore - Filaretti
1737 vyhořela pařížská nemocnice (5000 lůžek)
- Hotel dieu
- Podle nového systému
1853 - Nemocnice Lariboisiere - hřebínkový systém (poprvé)
- Jednotlivé sály - mezi vloženy dvory - lemovány chodbou - zásobování
Nemocnice v Norimberku - koncem 70. Let minulého století - stále pozoruhodná
1865 - 1875 nemocnice U Apolináře (Josef Hlávka)
- Hřebínkový systém
Současnost - Thomayerova nemocnice - na stejném principu jako Lariboisiere

Zdravotní péče

SKLADBA
Nemocnice s poliklinikou
Vstupní část (příjem, výdej léků, kaple, kartotéka, obchody, kavárny, občerstvo)
Správa (šatny, jídelna, administrativa, vedení, zaměstnanci)
Hospodářská část (zásobování, kuchyň, úpravna, doprava, prádelna, steril, údržba)
Technické zázemí (energo, velín, odpady, medicinální plyny, VZT, RTCH)
(Poliklinika - Komplement - Lůžková část -> vazby)

Léčebný a vyšetřovací komplement
Ústavní lékárna
Motol - náš největší monoblok
Lůžková péče
- Standardní 20 - 30 lůžek
- Skupinová (intermediární) 10 - 15 lůžek
- Intenzivní
Pokoj - modul 7,2 - 8 m (na dva pokoje)

Příklady
Presbytariánská nemocnice NY - 1. monoblok
Beaujon - 1. monoblok v Evropě
Dětská nemocnice, Brno - Bedřich Rozehnal
Nemocnice v Aachen - připomíná Pompidou, vysokokapacitní
St. Joseph, Tacoma - Goldberg, vysoká, bílá, vlnitá
Vídeňská nemocnice
Norimberk

NEMOCNICE - URBANISMUS, VNĚJŠÍ VZTAHY A
PROVOZNÍ STRUKTURA NEMOCNIC
(PŘEDNÁŠKA 2.)
Cílem všech hlavních, vedlejších i servisních funkcí je léčba pacientů
Základní struktura nemocnice:
Nutno počítat s budoucím rozvojem - expanzní plocha (nejmíň podstatná u lůžkové části, hlavní
předpoklad pro vyšetřovací a léčebné složky)

Základem každé nemocnice je akutní péče
Lůžko 1,1 x 2,1 (2,5)
Zóna hlavního pohybu akutních pacientů - emergency + operační sály + JIP, ARO
Zóna hlavního pohybu ambulantních pacientů - vstupní část + ambulantní část + společné
složky vyšetřovací a léčebné + matka/dítě
Zóna hlavního rozsahu lůžkové péče - vstupní část + emergency + operační sály + společné
složky vyšetřovací a léčebné + lůžkové jednotky + matka/dítě
Fakultní nemocnice v Motole - Podzemný, Tenzer - denně 3500 lidí, 2 propojené monobloky +
několik samostatných pavilonů, největší zdravotnické zařízení v ČR, 6000 zaměstnanců,
nemocnice na kopci se lépe větrají (historicky)
Doprava
- heliport, příjezd sanitek (Motol není ideální, složité cesty, vybudování urgentního pruhu
situaci zlepšilo, “cesta života” skrz areál)
- napojení na MHD
- osobní automobilová doprava, taxi
- hospodářský vjezd (ideální segregovat od zbytku)
Základní provozní toky:
- Ambulanti
- Hospitalizovaní
- Akutní pacienti
- Pacienti v ohrožení života
- Návštěvy
- Personál
- Zdravotnický matroš (steril x nesteril)
- Léčiva
- Strava
- Odpad (dle druhu - komunál, bio, infekční, nebezpečný)
- Zemřelí

Pavilonové nemocnice
-

Pavilony mají výhodu, že se dají zbourat, uzavřít, přestavět, aniž by byl provoz
nemocnice ohrožen
Velké plošné nároky
Bulovka
University Hospital Aarhus, Dánsko (C. F. Moller Architects) - jako město, v centru je
vědecké centrum

Monobloková nemocnice
-

Menší plošné nároky
Šíření infekcí snazší, obtížné opravy a přestavby

-

Rush University Medical Center, Chicago (Perkins + Will) - kytička s technickým
mezipatrem
Rey Juan Carlos Hospital, Madrid (Rafael de La-Hoz) - výtvarný výraz, bílá fasáda

Multibloková nemocnice
-

Klinikum Am Woerthersee
Hřebínkové uspořádání
Čisté oddělení jednotlivých toků
Akershus University Hospital, Oslo (C. F. Moller Architects) - hospital street dominantní orientační prvek

Nízkopodlažní kobercová struktura
-

Centre Hospitalier de Marme-la-Vallée (Brunet Saunier) Francie - pravidelnost,
mřížka, technokratické, přehlednost

NEMOCNICE - SOUČASNÉ TENDENCE
(PŘEDNÁŠKA 3.)
NEMOCNICE

Dělení nemocnic
Podle průměrné délky ošetřovací doby
- nemocnice pro akutní péči
- nemocnice pro dlouhodobě nemocné
Nemocnice pro akutní péči mají průměrnou délku ošetřovací doby jednoho hospitalizovaného
pacienta do 30 dnů.
Podle typu vlastnictví

- nemocnice ve vlastnictví a správě státu – velké nemocnice a nemocnice fakultní nebo
univerzitní, také vojenské nemocnice
- veřejné nemocnice ve vlastnictví a správě měst a obcí
- soukromé nemocnice neziskového charakteru ve vlastnictví a správě církví
- soukromé nemocnice typu akciových společností, družstev a jiných typů firem, založené na
podnikatelském principu
Podle převažujícího druhu péče
- nemocnice všeobecné
- nemocnice malé (do 300 lůžek)
- nemocnice střední (300 – 600 lůžek)
- nemocnice velké (nad 600 lůžek)
- nemocnice specializované
Na pozemku musí být zajištěny plochy pro parkování – 1 parkovací místo na 10 lůžek
Uvnitř nemocnice se prolínají:
- provozní složky (ambulantní část, lůžková část, vyšetřovací a léčebná část - komplement,
provoz a správa, hospodářská část, technická zařízení)
- provozní toky (ambulantní a hospitalizovaní pacienti, pacienti v akutním stavu a pacienti v
ohrožení života, personál, návštěvy, materiál, strava, odpad, zemřelí)
Hygienické zóny
- 1. zóna – zóna bez zvláštního opatření, bez odkládání svrchního oděvu. Zahrnuje provozní a
správní složky, hospodářské složky, technická zařízení, dílny apod.
- 2. zóna – vyžaduje po zaměstnancích převlečení se do pracovního oděvu, očištění nebo
přezutí obuvi. Zaměstnanci se převlékají v šatnách, které jsou buď na pracovištích, nebo
umístěné centrálně. Ambulantní pacienti odkládají oděv v šatnách nebo v převlékacích
kabinkách a hospitalizovaní pacienti se po příjmu převlékají do nemocničního či vlastního prádla
a domácí obuvi. Do druhé zóny se řadí ambulantní část, standardní lůžková část, vyšetřovací a
léčebné složky, kuchyně.
- 3. zóna – je nařízeno úplné převlečení a přezutí, případně osprchování se. V této zóně se
šatna dělí na nečistou část (odloží se oděv a boty), sprchy a toaletu a čistou část (převlečení se
do pracovního oděvu). Zaměstnanci nemocnice přicházejí do těchto šaten již převlečení do
pracovního oděvu, ve kterém se pohybují ve druhé hygienické zóně. Toto platí v případě, že se
pracovník nepohybuje ve třetí zóně po celou pracovní dobu. Pracovní oděvy jsou pro jednotlivé
zóny barevně odlišeny pro dobrou orientaci – bílý oděv pro první a druhou zónu, zelený oděv
pro třetí zónu. Návštěvy mají do třetí zóny přístup jen výjimečně. Patří sem operační sály,
porodnice, ARO, laboratoře a někdy i JIP

Provozní prostory nemocnice
a) Ambulantní část (poliklinika)
- ambulance a poradny
- jednodenní péče
Pacient není hospitalizován a provedené zdravotní výkony umožňují propuštění pacienta ve
stabilizovaném stavu v průběhu 24 hodin. Zpravidla navazuje na vstupní část nemocnice.
b) Lůžková část
- univerzální lůžkové jednotky
- JIP
- ARO
- lůžkové jednotky pro matky a novorozence
- dětské lůžkové jednotky
- infekční oddělení
- lůžkové jednotky nukleární medicíny
- psychiatrie
Lůžkové jednotky se dělí na standardní a intenzivní péči, jsou také (další) oborové
Základním prvkem nemocnice je lůžko. Standardní lůžkové jednotky mají 20 - 30 lůžek, které
jsou rozděleny do jedno, dvou a ( tří) lůžkových pokojů.

Lůžkovou péči dělíme na:
- normální péči – standardní a nadstandardní
- intenzivní péči – pro děti a dorost a pro dospělé
- skupinovou péči
- péče o chronicky nemocné
- paliativní péči – péče, která je poskytovaná pacientovi trpící nevyléčitelnou chorobou v
pokročilém stádiu
Jednotka intenzivní péče
Podle rozsahu péče se JIP dělí na:
- intenzivní péče 1. stupně – nižší intenzivní péče
- intenzivní péče 2. stupně – vyšší intenzivní péče
- intenzivní péče 3. stupně – resuscitační péče
Komplement JIP:
-HLAVNÍ MÍSTNOSTI:zákrokový sál, staniční sestra, lékaři, pomocný personál, místnost pro
shromažďování personálu, knihovna.
-POMOCNÉ MÍSTNOSTI: čistící místnost, čajová kuchyňka, asistovaná lázeň, sklady
materiálu,WC pacienti a WC personál, sklad přístrojů, úklidová komora, místnost pro zemřelé,
hovorna, dekontaminace a třídění odpadu
Lůžka pacientů mohou být umístěna v boxech, s proskleným čelem směrem ke stanovišti
sester.
Jednotky JIP jsou max. 10 – 12 lůžkové.
Pokoj : 2lůžkový- 1lůžkový
Veřejné pitvy - Jan Jessenius 1601 - první veřejná pitva v Čechách - zákroky chrirgie - vychází
z pitev - veřejné pitvy to bylo takové divadlo - 1595 - Padova - potom to byla věc vzdělání a
probíhalo proto veřejně/výukově. 2.pol19. Stol stále takové případy a nejen pitvy takže se na
pacienta koukali při procesu…
Operační sály - důležité světlo, sterilizace, mimotělní oběh - dodání kyslíku do krve, pohled do
sálu UCLA - sál pro výuku studentů, Zásada pro navrhování sálu je čistota vzducha - je na to

dokonce norma, vzduch se tam musí dopravit a zároveň se musí odtáhnout - co kdyby byl
pacient nakažen něčím… - odvětrání nad lužkem operace a přívod taky nad
Provoz operačního sálu: pacient: - čistící chodba - dospávání - do sálu přes mezisterilní chodbu
- doktoři z sterilizační části do sálu - konec ze sálu pacient na jipku a odpad ze sálu uzavřen do
obalu a pak to odjíždí pryč přes šedivý vertikály - spalovna puff

LÁZNĚ
Lázně užívány i ve starověku (lázně Magna - Ptolemájovci, Egypt)
Během křesťanství úpadek, obnova až za průmyslové revoluce
Koupele součástí obřadů, posvátné řeky
Řecko - balneo, inhalace, horké prameny, koupele
Hippokrates, Herodotos
Řím - aquae, balnae, thermae, lavatorae

Raný středověk - úpadek lázeňství
Vrcholný středověk - znovuobjevení lázeňství, neznalost, nehygienické
Novověk - rozmach, 19. století “zlidovění lázní . kolonády, parky, pitné pavilónky
Forma: monoblok, pavilonový s propojovacím koridorem, vzájemně propojený multiblok
Důležitý prvek - pohyb (předepsané procházky)- příroda, parky
Kolonády - pohyb, pítka (pitné kůry)
Karlovy Vary - Mlýnská kolonáda, Zítek
Mariánské Lázně - Lázeňská kolonáda, Miksche - litinová
Vichy - Lázeňská kolonáda - litinová, zelená
Luhačovice - Kolonáda, Pořízka
KV - Vřídelní kolonáda, poválečná tvorba
Teplice - Kolonáda SIAL
Společenské domy
KV - Císařské lážně, Fellner-Helmer - centrální balneoprovoz
KV - Alžbětiny lázně - dnes fungují
Piešťany - Lázně Irma - sirné bahnisko, kolem šatny a jednotlivé koupele
Koplexní lázeňská léčba:
- V minulosti samostatný lázeňský dům, ubytovací objekty bokem
- Dnes spíše komplexní léčba - vstup + příjem (příjezd, vstupní hala, recepce, kanceláře,
izolační prostor) - lůžková část - vyšetřovací část (pracovna, přípravna, knihovna,
zasedačka, sekretariát, vrchní sestra, vyšetřovny, diagnóza, laboratoř) - léčebná část
(suché, mokré procesy, hala, šatna, časování, občerstvení, služby) - hospodářská část
- společenská část (společenský sál, knihovna, čítárna, klubovny)- stravovací část
(kancelář dietní sestry, varna, jídelna)

Vodoléčebný sál = společná šatna + vodoléčebný sál + společná odpočívárna
Kabinová vanová koupel = 2x individuální šatna a odpočívárna (efektivní střídání pacientu) +
kabina koupele
Peloidní koupel/zábal = 2x individuální šatna a odpočívárna + kabina koupele + očistná sprcha

Sauna

Rehabilitační provozy
- Bazén (rovné dno pro cvičení, schůdky se zábradlím pro méně mobilní pacienty, madlo
po obvodu, prohlubeň s prosklenou části pro terapeuta - korekce nedostatků při cvičení)
- Vany (plast, kov)
- Kneippův chodníček - masáž nohou
Sanatorium ve Vráži u Písku - Čermák, Paul, Tenzer - první komplexní lázně u nás propojovací chodba
Sanatorium Machnáč, Trenčianské Teplice - střešní sluneční terasy, jeden z prvních pokojů s
minimální hygienickým zázemím, není vybaven topením, dnes podstandard, objekt nefunkční
(památková péče - dnes majitel jedná s památkaři jak možno přestavět aby se dalo využívat)
Lázeňský ústav akademika Behounka, Jáchymov - Tenzer, Kulišák - poválečná tvorba, ve
svahu
Léčebný ústav Krym, Trenčianské Teplice
Lázeňský ústav Aurora, Třeboň - mohutná léčebná část, atria, dostavba únikového schodiště
Lázeňský ústav Fontána, KV - nerealizováno, svah, vlny kopírující terén
Léčebna Zvon Magnolie, KV
Léčebna Beethoven, Teplice - dostavba, historické interiéry, místo van vykachlíkované
prohlubně v podlaze
Falsenterme, Bad Gastein
Lázně Kyselka - privatizace, zánik víceméně díky změně režimu...
Zámecké lázně, KV - rekonstrukce, dostavba, dnes na pomezí Wellness
Hotel Imperial, KV - dostavba
Lázeňský hotel Kolonáda, KV - propojení několika objektů + dostavba bazénu
Sanatorium Dr Petáka, Františkovy lázně - A69 (2001) - moderní, hluboké lodžie v pokojích
Termální lázně Vals - Zumthor (1996) - betonová kce, obklad kamennými deskami, splynutí s
okolní přírodou
Termální lázně Racz, Budapešť (2010) - nadstavba, původní kupole v interiéru
Rehabilitační centrum Rehab, Basilej - Herzog, de Meuron (2002) - atria, každé má jinou
funkci, jinou náplň, jiný vzhled, lůžkové pokoje po obvodu objektu, kupulovitý světlík - výhled na
nebe

Termae Spa, Bath - Grimshaw (2006) - přístavba, sauoné patro, nahoře bazén s výhledem na
město
Rimske terme, Rimske Toplice (Slovinsko)
Termálni lázně Termalija, Podčetrtek - barvičky
Orhidelia wellness, Podčetrtek - tvar terénu, skryté, sloupy větvené
Mineralbad + Spa, Samedan - splývá s okolím, bílé fasády, žluté šambrány, vertikální, nahoře
bazén s výhledem na alpy, interiér výrazně barevný - každý bazén jiná barva

Budovy s vnějším urbanismem - terciální školy
- Členění tvarové - kvůli osvětlení
- Aula - A. Aalto
-

Nitra, aula polnohospodářské
univerzity

-

Univerzita Bati - E. Jiřičná

- poluchárny malé střední velké
- viditelnost - křivka viditelnosti - sklopení sedákům, stolků
Stirling - školící středisko

Bauhaus

School of architecture harvard

ateliéry, vytápění
Architekturu dělá z poloviny investor - on to platí
Lang Music building
Kosé stěny - lichoběžníkové místnosti - lepší akustika

LABORATOŘE
- VŠ - každý student vlastní pult
- Vyšší stropy - rozvody
Berlín - průtokový kanál

Prágrův ústav makromolekulární chemie

Živé
(dynamické sítě
- Svobodná univerzita v Berlíně
-etapy, korten, hliník, rampy

kampus masarykovy univerzity v Brně

Vídeň - 2 univerzity
- UZA - přestavba nádraží, dvoranový systém
- Zaha Hadid - ekonomická a obchodní univerzita - část - knihovna
- Dynamika v komunikacích tam kde to nevadí
- rušení nádraží, nová zástavba, terasový dům
Druhy staveb dle tvaru
-uzavřené - blokové - budova uzavírá celý blok
- dvoranové
-otevřené - lineární - tvar I, U, L, T
- do křídel - hřebínkové, pavilonové
- křížové
- volně tvarované - shlukové, nepravidelně rozvolněné

BUDOVY S VNITŘNÍM URBANISMEM
-něco vevnitř co se ven neprojevuje
-nákupní střediska
-obchodní ulice -sdružování stejných obchodníků
- orient - zastřešení ulic - súky
- velký bazar Istanbul - sdružení súků
- do roku 1990 málo obchodů na obyvatele - fronty
- jihozápadní město Luka - škola, nákupní středisko, náměstí bydlení
-Santa Monica - Gehry - 1. Nákupní středisko
-Las vegas - lanová dráha skrz nákupní středisko
- West Edmonton Mall - Alberta, Canada, 49 ha, bazén, ledová plocha, historizující domy
- Trump tower - vodopád na stěně, luxus,
-New South Mall - čína - 69ha, atrakce
-modul 8x8,1 m - parkování
-k.v. - 5,5m = 3,5sv + 2m tzb
-Tok zboží - zásobovací dvůr, chodby, výtahy
-doprava zákazníků - dle lokality
40m2 HPP = 1park. Stání
-ukáznit výlohy aby se to nerozpadlo
- záchod cca 1 na 200 m2 HPP
Komunikace jako kvaziveřejný prostor
- Vnímaný jako vstřícný a neomezující a ve skutečnosti s omezujícími pravidly
- Artikulující prvky - výhled 20%
- Stimulující prvky lavičky 20 - 40%
- Vybavení 40-75%
Shopping centrum a město
- OC šestka, černý most - povedené
- Dole velké a administrativní obchody, nahoře jídlo, kino, fitness
- Parkování - venku, v přízemí, v podzemí, na střeše, v parkovacím domě
- Arkády pankrác - uklidněné, uspořádané
- Paladium - člověk se má ztratit
- Berlín - spojení nádraží, metra a shopping centra - most přes nádražní halu
- Montreal - nádraží postupně zakopáno do země
-zastřešeno
- vnitřní město, člověk projde v podzemí velkou část města
- květinová burza - důvěra
- hala + aula (burza) 100 ha

