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Následující text se zabývá problematikou staveb do post-katastrofických situací. 
V úvodní části je představen popis přechodné stavby, na který navazuje klasifikace 
přechodných post-katastrofických staveb pro potřeby bydlení, která byla formulovaná 
autorem článku v rámci dizertační práce „Mobilní stavby pro nouzové bydlení“.  

Přechodné stavby, post-katastrofická rekonstrukce 

The aim of the following text is shelters in post-disaster situations. There is a short 
description of transitional shelters and classification of transitional shelters formulated 
by author of the article in doctoral thesis "Mobiles houses for emergency". 

Transitional shelter, post-disaster situation 

 

1. Úvod  

Jedná se o téma, které se stále více dostává do popředí zájmů vzhledem ke 
vzrůstajícímu množství katastrof, lidských obětí a finančních prostředků, které směřují 
na jejich odstraňování. Finanční částka, která byla v roce 2013 poskytnuta na 
zahraniční pomoc, se odhaduje na 3,2 bilionu Kč [1] a během posledních deseti let se 
téměř zdvojnásobila.  

Existují dva hlavní přístupy tvorby post-katastrofického formálního bydlení. Za 
prvé je jim postupný přechod jednoduchého nouzového přístřeší až k trvalé stavbě a 
za druhé vícefázový přístup s jasně odlišenými fázemi, a to převážně dvou a tří 
fázový scénář. Dvoufázový scénář se skládá z užití dvou typů staveb, nouzových 
přístřešků a trvalých staveb. Třífázový scénář se skládá z užití tří typů staveb: 
„nouzových přístřešků”, „přechodných staveb” a trvalých staveb. 

 Následující text se zabývá právě přechodnými stavbami. Přechodné stavby jsou 
pevnější, odolnější a bezpečnější než nouzové stavby, ale ne tak pevné a odolné jako 
stavby trvalé. Používají se na dobu, než se zrekonstruují zničené domy či než se 
postaví stavby nové, což trvá průměrně od 2 do 15 let. Jsou charakteristické nižší 
kvalitou provedení než stavby trvalé, vysokou cenou v závislostí na době užívání a 
neflexibilitou adaptace do různých kontextů. Lehká nosná kostra nedisponuje 
dostatečnou odolností, jednotlivé části přístřešku nebývají navzájem dostatečně 

96



pevně spojené, zejména konstrukce k základům a k střeše. Právě pouto mezi zemí a 
přechodnou stavbou je problematické již ze své podstaty, protože přechodné stavby 
mají být jednoduše transportovatelné. Přístřešky by měly umožnit inovovatelnost 
(Upgradable), opakovatelnou použitelnost (Reusable), opakovatelnou prodejnost 
(Resellable) a recyklovatelnost (recyclable). [2] Populární pojem intovovatelnosti 
přechodných staveb na stálé bydlení je bohužel zavádějící pokud v pozadí není jasný 
plán, protože transformace přechodného přístřeší na trvalou stavbu je obtížná. 
Ekonomická hodnota přechodného přístřeší se odvíjí od ekonomické úrovně země. 
Průměrná cena přechodných staveb pro rozvojové země se pohybuje okolo 20 000 
až 30 000 Kč. [3] Průměrná cena přechodných staveb pro ekonomicky vyspělé země 
se pohybuje v několika násobcích. 

 

2.  Klasifikace přechodných staveb 

V následujícím textu jsou představené základní typy přechodných staveb 
používající se v post-katastrofické rekonstrukci formulované autorem článku na 
základě studia mobilních staveb pro nouzové případy a post-katastrofických 
rekonstrukcí obydlí v Haiti (po zemětřesení, které proběhlo 10.01.2010) a v Japonsku 
(po zemětřesení, tsunami a jaderné havárii, která proběhla 11.03.2011). 

2.1 Stavby z prefabrikovaných panelů a kontejnerů 

Stavby ze speciálně vyrobených prefabrikovaných panelů jsou charakteristické 
odolností vůči povětrnostním vlivům, nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti a  
možností znovupoužití. Jejich využití při humanitární či rozvojové pomoci v oblastech 
bez kultury průmyslových materiálů a kde panuje neznalost technologií vede k 
nemožnosti opravy těchto přechodných staveb a k jejich nízké životnosti. (obr.1) 

2.2 Karavany a mobilheimy  

K využití karavanů v post-katastrofických situacích dochází zejména ve 
Spojených státech amerických. Zvyk masového využití karavanů v naléhavých 
situacích sahá až do první poloviny 20. století a je spojený s finanční krizí a před a 
post válečným stavem. Mezi hlavní nedostatky patří: finanční náročnost pořízení 
karavanu, cena údržby a skladování a složitost přepravy na místo potřeby.  

2.3 Stavby nafukovací  

Lehkost, skladnost a rychlost vztyčení jsou zásadní pozitiva těchto staveb při 
potencionálním využití v post-katastrofickém sektoru. Mezi negativa patří nízká 
odolnost vůči protržení, problematické ukotvení k zemí, přehřívání interiéru přístřešku 
v slunečních oblastech a nízká míra bezpečnosti proti krádeži. (obr.2)  
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2.4 Přechodné přístřešky technologické  

Novodobé technologické postupy a materiály umožňují vybudování pevných, 
odolných staveb v krátkém čase. Obdobně jako u staveb z prefabrikovaných panelů 
bývá problematická jejich oprava v lokalitách, které nemají zkušenosti a tradici 
moderních technologických postupů kvůli syndromu tzv. „novodobé kolonizace”, která 
je charakteristická  přivezenou technologií a materiály, které neodpovídají dané 
kultuře.  (obr.3) 

2.5 Objekty na bázi tradičních kočovných staveb 
Jsou charakteristické odolností vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, 

použitím lokálních materiálů, důmyslnou konstrukcí a většinou kulatým či oválným 
půdorysem. Po úpravě, například nahrazením některého z tradičních komponentů za 
jiný, v současné době dostupnější, mohou být ideálním řešením do krizových situací 
v zemích s podobnými kulturními a sociologickými charakteristikami. (obr.4) 

 
 
 
 

Obr.1 Přechodné přístřeší z „technopanelu“ zatepleného konstrukčního panelu, zdroj: [online]. [cit. 
2014-06-02]. Dostupné z: http://www.elementalchile.cl 
Obr.2 Jednoduché nafukovací přístřeší „Casa conflable”zdroj: [online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné 
z: http://www.altro-studio.it 
Obr.3  Přístřeší z tenkostěného plátna „CCS”, které je odolné a rychle sestavitelné, zdroj: [online]. 
[cit. 2014-06-02]. Dostupné z:http://www.concretecanvas.com/  
Obr.4 Tradiční mongolská jurta,  [online]. [cit. 2014-06]. Dostupné z: htt://mongolsko.tripzone.cz/ 

2.6 Přechodné přístřešky ze speciálních stavebních technik  
Rozvoj speciálních alternativních stavebních technik, které byly zdokonalené 

spoluprací formálního a neformálního sektoru, rozvojového a vyspělého světa je 
tendencí uvážlivé post-katastrofické rekonstrukce území a obydlí.  Stavební techniky 
a použité materiály se liší dle lokalit, jedná se například o techniku „Superadobe”, 
užívání vyplétaného bambusu, nepálené cihly apod.  (obr.5) 

2.7 Stavby z opotřebovaných materiálů 

Dle statistik největší dopad mají katastrofy v rozvojových zemích. Protože cena i 
těch nejlevnějších přístřeší v souvislostech rozvojové ekonomiky je nadsazená, 
dobrým konceptem se často jeví objekty z použitých materiálů, například palet a 
přepravních kontejnerů.  (obr.6) 
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2.8 Stavby z odpadových materiálů 

Obdobně jako „stavby z opotřebovaných materiálů“ se „stavby z odpadových 
materiálů”  snaží reagovat na ekonomickou situaci rozvojových států. Dochází k 
vývoji technik, které by přetváří „odpadové” materiály v konstrukční. Příkladem může 
být projekt „The Home2o Roof System“, který využívá plastové láhve k vytvoření 
stavebního materiálu. Kontroverzní může být možnost navezení odpadu do 
katastrofou postižené oblasti. (obr.7) 

2.9 Stavby korporátních magnátů   
Jelikož post-katastrofická rekonstrukce území a obydlí se stala rostoucím trhem, 

velké nadnárodní firmy o něj začínají projevovat zájem. Příkladem může být 
společnost Ikea, která založila nadační fond „Fondation Ikea“ a nyní je ve fázi 
prefabrikace prototypu přechodného přístřeší. Jejich způsob fungování je typický 
delokalizací výroby, využitím levné pracovní síly, sofistikovanou logistikou a 
asertivními ekonomickými strategiemi. (obr.8) 

 
 
 
 

Obr.5 Ukázka techniky, která je nazývaná „superadobe”, zdroj: [online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné 
z: http://www.greenprophet. com/2014/03/pros-and-cons-10-refugee-shelters/ 
Obr.6 Paletový dům, zdroj: [online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: 
http://www.ibeamdesign.com/projects/refugee/ refugee.html   
Obr.7 Projekt nazývaný „The Home2o Roof System“ využivá libovolných plastových lahví k výrobě 
dočasného přístřeší, zdroj: [online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: http://home2o.org/  
Obr.8  Ikea dům je výsledkem nadačního fondu „Fondation Ikea“ nábytkového řetězce Ikea, zdroj: 
[online]. [cit. 2014-06-02]. Dostupné z: http://www.wired.com/2013/07/ikeas-innovative-new-refugee-
shelter 

2.10  Importovaná kostra  

Dodaná je pouze jednoduchá, levná konstrukce, kterou si postupně katastrofou 
postižené obyvatelstvo upravuje a doplňuje dle dostupných materiálů a svého vkusu. 
Jedná se o kompromis importovaných prefabrikovaných objektů s filozofií „unikátního 
návrhu do každé situace“. Tento koncept má odlišný stupeň úspěchu v závislosti na 
ceně, pevnosti a odolnosti kostry, informovanosti o projektu, ale i v závislosti na 
vlastnictví a bezpečnosti pozemků, na kterých se konstrukční systém nachází.  

2.11 Stavby ze zachráněných a lokálních materiálů  

Dle studií průmyslové materiály často přežijí katastrofu v dobrém stavu (až 75 
procent původního bydlení může být znovu postaveno z těchto „zachráněných” 
materiálů.) Nicméně tento fakt je prozatím přehlížen formálním sektorem, neformální 
sektor těchto materiálů hojně využívá 
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