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téma 1. 

KULTURA

(a civilizace) je když...

ING.ARCH.BŘETISLAV MALINOVSKÝ - 04/2017

NAUKA O BUDOVÁCH - STAVBY PRO KULTURU



Kultura plísně aspergilus Cicero – Platon - „péče o duši“ (cultura animi)



Porost lesních dřevin založený uměle se nazývá lesní kultura.



Štábní kultura



Telefonní seznam



***Vrchol stromu***

architektura, urbanismus, územní plánování au

architektura au architecture

architektonická kompozice au

architektonické detaily au

architektonické kreslení au

architektonické návrhy au

architektonické prvky au

architektonické slohy au

architektonické soubory au

architektonické soutěže au

budovy au

byty au

interiéry au

památkové objekty au

Polytematický strukturovaný heslář byl zpracován ve Státní 

technické knihovně 

http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=0&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=133&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=134&lang=en
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=284&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=287&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=285&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=242&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=216&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=135&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=288&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=286&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=143&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=206&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=282&lang=cs
http://olc.cvut.cz/psh/index.html?id=205&lang=cs


http://www.archiweb.cz/

http://www.archiweb.cz/

Administrativní budovy

Ateliéry

Bytové domy

Divadla, Kina

Dočasné stavby

Dopravní a inženýrské stavby

Hotely

Interiér

Knihovny, Mediatéky

Koncertní síně, Opery

Kulturní centra

Mrakodrapy

Muzea, Galerie

Obchody, Obchodní domy

……..
……..

http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=1
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=2
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=3
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=4
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=5
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=6
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=7
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=8
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=9
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=10
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=11
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=12
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=13
http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=15


Boj o pojmy

Ludwig Wittgenstein:

Tractatus logico-philosoficus

(filozofie I)

„O čem nemůžeme hovořit, o tom 

musíme pomlčet"

Filozofická zkoumání (filozofie II)

Karl Popper:

Abychom totiž definovali jeden 

pojem, museli bychom užít jiných 

pojmů, které by však opět musely 

být definovány.

Ludwig Josef Johann Wittgenstein



Je rok 2017 po Kristu,

5 777 tradičního židovského kalendáře,

4 716 - rok ohnivého kohouta  

v Číně.



ZÁPADNÍ – EUROAMERICKÁ – EUROATLANTICKÁ –- KULTURA & CIVILIZACE



Samuel Phillips 

Huntington

Teorie o střetu civilizací



Světové civilizace – Samuel Huntington



KULTURNĚ CIVILIZAČNÍ OBLASTI PODLE HUNTINGTONA

• ZÁPADNÍ – EUROAMERICKÁ – EUROATLANTICKÁ 

KOŘENY (ZÁKLADY, PILÍŘE):

1. - ANTIKA

2. - JUDAISMUS

3. - KŘESŤANSTVÍ

• LATINSKOAMERICKÁ

• AFRICKÁ (?)

• ISLÁMSKÁ

• ČÍNSKÁ

• HINDUISTICKÁ

• PRAVOSLAVNÁ

• BUDHISTICKÁ

• JAPONSKÁ



Kultura – sdílené informace 

a hodnoty:

krev

náboženství

jazyk

zvyky

(Slib pomoci Sparty Athénám 

proti Peršanům)

Spartský válečník



Kultura je souhrnný sociologický pojem, který v nejširším slova smyslu označuje 

všechno to, oč byla přírodní skutečnost lidským přínosem v minulosti a přítomnosti 

rozmnožena anebo přetvořena

Zdroj: Ottova encyklopedie nové doby

Salt Lake City cca 1800



Pojem civilizace – francouzští myslitelé 18. století. – společnost - usedlá

- urbanizovaná

- gramotná

civilizace [lat. civilis – občanský, státní] - pojem užívaný obecně k označení 

vysokého stupně hmotného a duchovního pokroku lidstva. 

Používá se také jako synonymum pojmu kultura nebo jako název období vývoje společnosti následujícího 

po divošství a barbarství. Zdroj: Encyklopedie Universum

Little Big Horn 1876



Němečtí myslitelé 19.století:

civilizace - mechanika

- technologie

- hmotné faktory

kultura = kvality společnosti:

- intelektuální

- umělecké

- morální

Civilizace znamená dát Eskymákům teplé byty, aby museli vydělávat na ledničky. 

(Walter Francis Kerr, spisovatel, USA, 1913)



Civilizace: 

Souhrn lidských skupin, blízkých si 

• genetickým základem, 

• kulturními obyčeji, 

• náboženskou (ne vždy), 

• historickou a politickou 

tradicí 

a hromadou jiných takových 

věcí.

Luděk Frýbort



Tato civilizace byla pracně a přes obrovské překážky… 

…vystavěna na ideálech

1. lidské důstojnosti

2. posvátnosti lidského života

3. osobní svobody

4. soucitu

5. svědomí

6. sociální spravedlnosti

7. lásky či přinejmenším ohleduplnosti k bližnímu

8. rovnoprávnosti před zákonem

9. nekonečného bádání a nekonečné tvořivosti

10. smyslu pro krásu a harmonii

11. a na smyslu pro humor

Benjamin Kuras



Kultura – oblast života společnosti – zábava (sport), umění, vzdělávání, duchovno



téma 2.

STAVBA 

je když…

ING.ARCH.BŘETISLAV MALINOVSKÝ - 10/2015

NAUKA O BUDOVÁCH - STAVBY PRO KULTURU



• Stavba

• Budova

• Budova pro kulturu

Kostel sv.Urbana nad městem Velké Pavlovice



• Stavba

• Budova

• Budova pro kulturu



• Stavba

• Budova

• Budova pro kulturu



Legislativa – ZÁKONY A VYHLÁŠKY:

1. Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon)

2. Vyhláška č.398/2009 Sb., („invalidi“) o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb

3. Vyhláška 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby (OTP)

4. NAŘÍZENÍ č.10, kterým se stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 

městě Praze (pražské stavební předpisy)



Stavba

183 / 2006 ZÁKON O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU

(Stavební zákon)

(3) Stavbou se rozumí veškerá 

stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich 

stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály 

a konstrukce, na účel využití a dobu 

trvání. 

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí 

dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící 

funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba 

pro reklamu.



Budova

§ 3

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) budovou nadzemní stavba včetně 

její podzemní části prostorově 

soustředěná a navenek převážně 

uzavřená obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí,

b) stavbou se shromažďovacím 

prostorem stavba, ve které se nachází 

prostor určený pro shromažďování osob, 

v němž počet a hustota osob převyšují 

mezní normové hodnoty a je určena ke 

kulturním, sportovním a obdobným 

účelům

Vyhláška 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby (OTP)



§ 2

Pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

w) stavbou se shromažďovacím prostorem 

budova s alespoň jedním prostorem určeným

pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu 

připadá půdorysná plocha menší než 4 m2

NAŘÍZENÍ č.10, kterým se 
stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze (pražské stavební 
předpisy)

Stavba se shromažďovacím prostorem 



Budova (stavba) pro kulturu

§ 2 Základní pojmy (1) V tomto zákoně se rozumí

k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících 

zařízení;

2. technická infrastruktura........

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a 

pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, 

sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu,

veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;

183 / 2006 (Stavební zákon)



Stavby pro kulturu patří k důležitým fenoménům, 

kterými se kultura 

• reflektuje

• udržuje 

• a rozvíjí



téma 3.

KNIHOVNY

ING.ARCH.BŘETISLAV MALINOVSKÝ - 10/2015

NAUKA O BUDOVÁCH - STAVBY PRO KULTURU



I. Historický vývoj

II. Vymezení pojmu

III. Umisťování a dopravní připojení

IV. Provozní řešení 

V. V. Bezpečnost

VI. Legislativa

VII. Příklady



I. Historický vývoj

KNIHOVNY



Mezopotámie - Asýrie – Babylonie – Sumer, Akad

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Knižní kultura a knihovny v Babylónii a Asýrii

Knihovny - historický vývoj

O knihovnách se dá směle 

říci,

že jsou staré jako civilizace 

sama,

že stojí na začátku dějin 

každého národa.

Člověk již nejméně 5.000 let 

ukládá své

zkušenosti a znalosti pomocí 

písma do knih

a jiných dokumentů,

aby dosažené poznání 

uchoval a šířil.

Magda Petrášová



Egypt

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj

Papyrový svitek s 

hieratickým písmem



Egypt - Alexandrijská knihovna 295 př. n. l. - Aristotelův žák Démétrios rádce,  krále Ptolemaia I. Sótéra

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Řecko

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Knižní kultura a knihovny starověkého Řecka –
dívka čtoucí z papyrového svitku

malba na váze

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Svitek



Řím

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Archimédes ze Syrakus

…. cca – 212 př.Kr.

Řím za dob císařství Římské právo, Habeas corpus



Svitek

REKAPITULACE



Kodex



Středověk

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Středověké knihovny pokladnicové a studijní – klášter Emauzy - Praha

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj

Klášter

- cely – ložnice řeholníků

- kapitula – zasedací síň

- refektář - společná 

jídelna 

- bibliotéka

- skriptorium

- oratoř - domácí kaple 

- ambit - křížová chodba,     

krytý ochoz



Středověké knihovny – výroba pergamenu

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Středověké knihovny – kláštení skriptorium - kodexová podoba knihy

knihovny při univerzitách v Sorbonně, Oxfordu, Cambridgi, Salamance, Vídni, 
Heidelbergu, Erfurtu, Lipsku a Krakově

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Středověké knihovny -

– iluminovaný rukopis 

od 4. st. se prosadila 
kodexová podoba knihy

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Středověké knihovny – knihtisk

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



„…víno patří mezi pilíře západní civilizace, neboť 

povzbuzuje k uvolněnosti v lidských vztazích, 

k radosti ze života, košaté tvořivosti, mírné 

lehkovážnosti a veselé toleranci vad, chyb, omylů a 

hříšků. 

…civilizace neholdující vínu jsou nudné, kruté a 

životu nebezpečné.“

Roger Scruton



Renesance a baroko

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Renesance – Biblioteca Marciana – Benátky – Jacopo Sansovino (1486 – 1570)

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Renesance – Biblioteca Marciana – Benátky – Jacopo Sansovino (1486 – 1570)

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Renesance – Biblioteca Marciana – Benátky – Jacopo Sansovino (1486 – 1570)

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Baroko - klášterní knihovna Teplá

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Baroko - klášterní knihovna Nová říše

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



II. Vymezení pojmu

KNIHOVNY



Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj

Knihovny

jsou vědecké a osvětové instituce, které

• systematickyshromažďují

• odborně uchovávají

• vědecky zpracovávají

• a zpřístupňují veřejnosti

zdroje informací



Vědecká knihovna má dominantní složku vzdělávací.

Jejím účelem je uspokojit zájem uživatelů,  zapojených do studia a 

výzkumu

na poli technických i humanitních věd, 

vysokých škol, výroby a ostatních spekter lidské činnosti.

vědecká knihovna je obvykle členěna na část pro

archivní fond v depozitáři a

živý aktivní fond

• státní všeobecně vědecké knihovny 

• národní knihovny

• technické knihovny

• knihovny akademií

• výzkumných ústavů a institucí



Osvětová knihovna - převažuje výchovná složka.

vědecká knihovna je obvykle členěna na část pro

archivní fond v depozitáři a

živý aktivní fond

Osvětové knihovny se zaměřují pouze na živý fond. 

Z živého fondu nabízí pouze to, co zajímá nejširší okruh čtenářů.

Osvětové knihovny mohou být lidové a podnikové.

Lidové knihovny se dělí podle území, které obsluhují na 

městské 

obvodní 

a místní



Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj

Zdroje informací:

• knihy

• noviny

• časopisy

• periodika

• informační materiály

• mapy

• atlasy

• hudební literatura

• technické normy, zákony

a další…



Formy sdělování a předávání informací:

• Tisk

• Mikrofiše, mikrokopie

(mikrodokumentace, mikrofilm, mikrokard = mikrokarta)

• Elektronická média a informační technologie:

CD, DVD, videokazety, 

datový sklad

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



III. Umisťování a dopravní připojení

KNIHOVNY



Umístění a dopravní připojení knihoven

V centru spádového území

Spádové území



Umístění a dopravní připojení knihoven

V souladu s územním plánem – hlavní výkres – funkční využití území

HLAVNÍ VÝKRES ÚP – PLOCHY



Umístění a dopravní připojení knihoven

V souladu s územním plánem

HLAVNÍ VÝKRES – LEGENDA



Umístění a dopravní připojení knihoven

rozptylový prostor

Bauhaus-Archiv - Autor:  Walter Ggropius, Adresa: Klingelhöferstrasse 14, Berlin, Německo   Projekt:1964 

Realizace:1976 - 12/1979



Kansai-kan National Diet Library, Kjóto a Nara, Autor: Fumio Toki, Japonsko, stavba dokončena 2002

samostatně stojící objekt
Umístění a dopravní připojení knihoven



Klementinum, Praha

Knihovna začleněna do komplexu polyfunkčního kulturního centra

Umístění a dopravní připojení knihoven



Knihovna začleněna do komplexu polyfunkčního kulturního centra

Umístění a dopravní připojení knihoven

Centre Georges Pompidou, Paříž



IV. Provozní řešení

KNIHOVNY



Funkční okruhy (zóny) muzea

• vstup pro veřejnost

• kontrola, výdej

• prezenční fondy

• služby – kopírování, internet, rešerše…

• společenské prostory s přístupem veřejnosti

• služební a manipulační vstup, administrativa

• depozitáře – archivní fondy

• sklady a dílny

– doplňkový (zóna), aktivity nad rámec vlastní činnosti knihovny

• restaurace

• obchody

• prodejny odborné literatury

• čajovny, kavárny

Provozní řešení knihoven

Primární okruh (zóna)

Sekundární okruh (zóna)

Terciární okruh



Provozní řešení muzeí - funkční okruhy (zóny) knihoven

8-příjem

10-doplňkové prost.

3-čítárna

4-prezenční fondy 5-administrativa

6-depozitáře7-registrace

9-konzervace, restaur.

10-doplňkové prost.

III. III.

I.

II.

2a-služby-kopírování…2-kontrola, výdej

1-vstupní prostor

rozptylová plocha



20. Století – přízemí knihovny v Dusseldorfu

Knihovny - vymezení pojmu a historický vývoj



Výška regálů – 5 

polic

Výška regálů pro dětiVýška regálů pro žáky

Provozní řešení knihoven

Kapacita regálu – (jedna úroveň)

1bm regálu – odborná literatura - 30 svazků

krásná literatura 33 svazků

dětská litaratura 35 svazků

Primární okruh (zóna)

I

NEUFERT – NAVRHOVÁNÉ STAVEB



Provozní řešení knihoven

Minimální rozestupy regálů – přístup veřejnosti

NEUFERT – NAVRHOVÁNÉ STAVEB



Plocha pro samostatné pracovní místo

Provozní řešení knihoven

2,7 m2

NEUFERT – NAVRHOVÁNÉ STAVEB



Minimální rozestupy mezi stoly

Provozní řešení knihoven

NEUFERT – NAVRHOVÁNÉ STAVEB



Plochy pro regály ve volně přístupné oblasti, regálový blok 7,8 x 6,0 m

Provozní řešení knihoven



Kompaktní pojízdné regály

Provozní řešení knihoven



V. Bezpečnost

KNIHOVNY



Statika a bezpečný pohyb lidí

– Mechanická stabilita

– Schodiště a rampy

– Výtahy

– Zábradlí, ostatní stavební prvky

Požární ochrana

– Požární riziko

– Ekonomické riziko

– Požární úseky

– Nástupní plochy a přístupové komunikace

– EPS

– Hasicí systém – sprinklery

– Záložní zdroj EL

– Požární a evakuační výtahy

Ochrana proti kriminalitě

• EZS

• Kamerový systém

• Dispečink ochranky

• Záložní zdroj EL

• Bezpečnostní rámy + čipy

Bezpečnost



Provozní řešení knihoven

Zatížení knihoven v kN/m2 1 kN = 1q = 1 „metrák“ ( = 2 pytle 

brambor)

Veřejná knihovna……………………………………………….. 5,0 kN/m2

Volně přístupné prostory podobné skladům………………. 7,5 kN/m2

Kompaktní sklady……………………………………12,5  až  15,0 kN/m2

(Obytné budovy……………………………………………cca   2,0 kN/m2)



KNIHOVNY

VI. Legislativa



Legislativa - zdroje:

ZÁKONY A VYHLÁŠKY:

http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html

https://www.zakonyprolidi.cz/

NORMY:

Český normalizační institut

Biskupský dvůr 5, 110 02 PRAHA 1

Infocentrum: 221 802 802
Ústředna: 221 802 111

Fax: 221 802 301
E-mail: info@cni.cz

http://www.cni.cz

http://www.technicke/normy/csn.cz



Legislativa – ZÁKONY A VYHLÁŠKY:

1. Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon)

2. Vyhláška č.398/2009 Sb., („invalidi“) o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb

3. Vyhláška 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby (OTP)

4. NAŘÍZENÍ č.10, kterým se stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 

městě Praze (pražské stavební předpisy)



Stavba

183 / 2006 ZÁKON O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU

(Stavební zákon)

(3) Stavbou se rozumí veškerá 

stavební díla, která vznikají 

stavební nebo montážní 

technologií, bez zřetele na jejich 

stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály 

a konstrukce, na účel využití a dobu 

trvání. 

Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí 

dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící 

funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba 

pro reklamu.



Budova

§ 3

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) budovou nadzemní stavba včetně 

její podzemní části prostorově 

soustředěná a navenek převážně 

uzavřená obvodovými stěnami a 

střešní konstrukcí,

b) stavbou se shromažďovacím 

prostorem stavba, ve které se nachází 

prostor určený pro shromažďování osob, 

v němž počet a hustota osob převyšují 

mezní normové hodnoty a je určena ke 

kulturním, sportovním a obdobným 

účelům

Vyhláška 268 / 2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby (OTP)



§ 2

Pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

w) stavbou se shromažďovacím prostorem 

budova s alespoň jedním prostorem určeným

pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu 

připadá půdorysná plocha menší než 4 m2

NAŘÍZENÍ č.10, kterým se 
stanovují obecné požadavky na 
využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze (pražské stavební 
předpisy)

Stavba se shromažďovacím prostorem 



Budova (stavba) pro kulturu

§ 2 Základní pojmy (1) V tomto zákoně se rozumí

k) veřejnou infrastrukturou pozemky, stavby, zařízení, a to

1. dopravní infrastruktura, například stavby pozemních 

komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi souvisejících 

zařízení;

2. technická infrastruktura........

3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a 

pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální 

služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 

správu, ochranu obyvatelstva;

183 / 2006 (Stavební zákon)



Legislativa – NORMY

• ČSN 73 0818  - Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.

• ČSN 73 0821  - Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí.

• ČSN 73 0831  - Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

• ČSN 73 0810  - Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí

• ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací

• ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

• ČSN 73 6058 – Hromadné garáže. Základní ustanovení. 

• ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy



Legislativa – NORMY

• ČSN 73 0031 – Spolehlivost stavebních konstrukcí

• ČSN 73 0033 – Základní ustanovení pro zatížení a účinky

• ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí

• ČSN 73 0580 -1 (73 050) – Denní osvětlení budov – část 1: základní 
požadavky

• ČSN 36 0020 -1 (36 0020) – Sdružené osvětlení – část 1: základní požadavky

• ČSN 36 0450  (36 0450) – Umělé osvětlení vnitřních prostorů

• ČSN 73 0532  (73 0532 ) – Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 
akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky.

• ČSN 73 0540  - Tepelná ochrana budov

• ČSN 73 0802  - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.



KNIHOVNY

VII. Příklady



Knihovny - příklady

Phillips Exeter Academy Library Exeter, New Hampshire, Země: USA, autor: Louis I. Kahn, Realizace: 1968-72



Knihovny - příklady

Phillips Exeter Academy Library Exeter, New Hampshire, Země: USA, autor: Louis I. Kahn, Realizace: 1968-72



Knihovny - příklady

Phillips Exeter Academy Library Exeter, New Hampshire, Země: USA, autor: Louis I. Kahn, Realizace: 1968-72



Knihovny - příklady

Phillips Exeter Academy Library Exeter, New Hampshire, Země: USA, autor: Louis I. Kahn, Realizace: 1968-72



Knihovny - příklady

Phillips Exeter Academy Library Exeter, New Hampshire, Země: USA, autor: Louis I. Kahn, Realizace: 1968-72



Bangladéšský parlament v Dháce



Berlin Brain - Filologická knihovna při Svobodné univerzitě v Berlíně, Norman Foster and Partners, Soutěž: 1997, realizace: 

2001-2005



Knihovny - příklady

Berlin Brain - Filologická knihovna při Svobodné univerzitě v Berlíně, Foster and Partners, Soutěž: 1997, realizace: 2001-2005



Knihovny - příklady

Berlin Brain - Filologická knihovna při Svobodné univerzitě v Berlíně, Foster and Partners, Soutěž: 1997, realizace: 2001-2005



Knihovny - příklady

Berlin Brain - Filologická knihovna při Svobodné univerzitě v Berlíně, Foster and Partners, Soutěž: 1997, realizace: 2001-2005



Knihovny - příklady

Berlin Brain - Filologická knihovna při Svobodné univerzitě v Berlíně, Foster and Partners, Soutěž: 1997, realizace: 2001-2005



Knihovny - příklady

Berlin Brain - Filologická knihovna při Svobodné univerzitě v Berlíně, Foster and Partners, Soutěž: 1997, realizace: 2001-2005



Knihovny - příklady

Bauhaus-Archiv - Autor:  Walter Ggropius, Adresa: Klingelhöferstrasse 14, Berlin, Německo   Projekt:1964 

Realizace:1976 - 12/1979



Knihovny - příklady

Bauhaus-Archiv - Autor:  Walter Ggropius, Adresa: Klingelhöferstrasse 14, Berlin, Německo   Projekt:1964 

Realizace:1976 - 12/1979



Knihovny - příklady

Královská knihovna v Kodani, Dánsko - Det Kongelige Bibliotek - Autor: Schmidt-Hammer-Lassen, Realizace: 1995-1999



Přístavba Královské knihovny v Kodani - Schmidt-Hammer-Lassen (SHL)  - Realizace: 1995-1999



Přístavba Královské knihovny v Kodani - Schmidt-Hammer-Lassen (SHL)  - Realizace: 1995-1999



Knihovny - příklady

Královská knihovna v Kodani, Dánsko - Det Kongelige Bibliotek - Autor: Schmidt-Hammer-Lassen, Realizace: 1995-1999



Přístavba Královské knihovny v Kodani - Schmidt-Hammer-Lassen (SHL)  - Realizace: 1995-1999



Přístavba Královské knihovny v Kodani - Schmidt-Hammer-Lassen (SHL)  - Realizace: 1995-1999





DŮM ARCHITEKTŮ, KODAŇ



DŮM ARCHITEKTŮ, KODAŇ



DŮM ARCHITEKTŮ, KODAŇ



DŮM ARCHITEKTŮ, KODAŇ



DŮM ARCHITEKTŮ, KODAŇ



Národní technická knihovna v Praze - Projektil architekti Realizace: 2006 – 2009 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Narodni_technicka_knihovna_Praha6-02.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Narodni_technicka_knihovna_Praha6-02.JPG


Národní technická knihovna v Praze - Projektil architekti Realizace: 2006 – 2009 



Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delftu Autor: Mecanoo| Francine Houben, Realizace: 1996-98 



Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delftu Autor: Mecanoo| Francine Houben, Realizace: 1996-98 



Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delftu Autor: Mecanoo| Francine Houben, Realizace: 1996-98 
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Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delftu Autor: Mecanoo| Francine Houben, Realizace: 1996-98 



Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delftu Autor: Mecanoo| Francine Houben, Realizace: 1996-98 



Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delftu Autor: Mecanoo| Francine Houben, Realizace: 1996-98 



Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delftu Autor: Mecanoo| Francine Houben, Realizace: 1996-98 



Centrální vědecká knihovna Technické univerzity v Delftu Autor: Mecanoo| Francine Houben, Realizace: 1996-98 



KULTURA STAVBA

KNIHOVNY

TO BYLA  I. PŘEDNÁŠKA:



I. PŘEDNÁŠKA téma 1. - KULTURA 

téma 2. - STAVBA

téma 3. - KNIHOVNY

II. PŘEDNÁŠKA téma 4. - MUZEA & GALERIE

III. PŘEDNÁŠKA téma 5. - DIVADLA

ING.ARCH.BŘETISLAV MALINOVSKÝ - 02/2017

NAUKA O BUDOVÁCH - STAVBY PRO KULTURU


