
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ARCHITEKTURY
FACULTY OF ARCHITECTURE

ÚSTAV URBANISMU
DEPARTMENT OF URBAN DESIGN

FYZIKÁLNÍ FENOMÉN JAKO ARCHITEKTONICKÁ TVŮRČÍ
METODA
PHYSICAL PHENOMENON AS A CREATIVE METHOD IN ARCHITECTURE

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Tereza Buryová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. arch. MArch. Jan Kristek, Ph.D.

BRNO 2017



Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně / Poříčí 273/5 / 639 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce

Číslo práce: FA-DIP0008/2016
 

Ústav: Ústav urbanismu
 

Studentka: Bc. Tereza Buryová
 

Studijní program: Architektura a urbanismus
 

Studijní obor: Architektura
 

Vedoucí práce: Ing. arch. MArch. Jan Kristek, Ph.D.
 

Akademický rok: 2016/17
 
 
Název diplomové práce:

Fyzikální fenomén jako architektonická tvůrčí metoda

Zadání diplomové práce:

Lze využít  uvažování čerpající  z fyziky staveb jako tvůrčí  přístup za hranicí  pouhého utilitárního
nástroje?  Diplomová  práce  bude  koncepčně  vycházet  z  autorčina  projektu  pěší  lávky  nad
Maloměřickým překladním nádražím v Brně oceněným v rámci udílení cen Bohuslava Fuchse. Návrh
lávky, kromě její dopravní funkce, využíval chvění způsobené pohybem nákladních vlaků v kolejišti
k rozkmitání částí konstrukce, které pak de facto pracovaly jako hudební struny, a z lávky se tak
zároveň stal „hudební nástroj“. Lze tento „fyzikální“ přístup povýšit na obecnou tvůrčí metodu a využít
ji i v jiných projektech?

Rozsah grafických prací:

Úkol bude sestávat ze standardních projektových částí: stanovení teoretických východisek, analýzy,
tvorby konceptu a návrhu.
– situace širších vztahů
– zmapování současného stavu
– situace 1:5000 – 1:1000
– půdorysy, řezy, pohledy 1:500 – 1:100
– perspektiva / axonometrie
– architektonický model
– průvodní zpráva
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Cellular_ polární výzkumná stanice 

Antarktida je nejsuším, nejstudenějším a nejextrémějším místem na zemi, polovinu roku zahaleným 
tmou. Lidé tu přesto žijí. Zakládají tu výzkumné stanice, ve kterých bydlí a pracují. V těchto náročných 
klimatických podmínkách stanice vznikají a zanikají vlivem přírodního dění. 

Stanice poskytují badatelům bezpečí a prostor pro výzkum, včetně možného pohodlí.  
Jsou sestavovány různými způsoby a zajišťují různý komfort, podle rozvoje technologií a dopravních 
možností. 
 
Cílem výzkumu je i zkonstruovat takové systémy pro bydlení v extrémních podmínkách, které budou 
soběstačné a přitom budou poskytovat nezbytný prostor a komfort pro potřebné účely. Soběstačnost 
takového celku je třeba zajistit dostupnými technologiemi. Využití obnovitelných zdrojů energie je 
samozřejmostí. 
 
Návrh takové soběstačné jednotky se odvíjí především od tvaru a objemu nosné konstrukce a jejího 
obvodového pláště a možnosti adaptace a mobility. Na návrhu takové stanice se pak nutně musí 
podílet celý tým odborníků. Jednotka pak musí být snadno přemístitelná na velké vzdálenosti, snadno 
přizpůsobitelná provozním podmínkám jak svým objemem, tak svým vybavením. Je tedy přímo 
napěchována nejmodernějšími technologiemi pro zajištění tepla, vody, energie a zpracování odpadů. 
Aby bylo možné veškerou techniku umístit tak, aby byla dostupná pro manipulaci s ní, pro opravy a 
aby nepřekážela, je rozhodující právě tvar a objem objektu. 
 
Navrhovaná Jednotka pro bydlení v extrémních podmínkách, je z hlediska použitelnosti řízena svým 
tvarem, který je možné měnit na základě potřeby využitelného vnitřního prostoru. Nutnost změnit 
objem interiéru může být vázána na množství potřebné energie, případně na množství osob, které 
v ní pobývají. 
 
Aby jednotka mohla měnit svůj tvar, je navržen obvodový plášť z pružného materiálu, který zajišťuje 
tuhost v rozloženém stavu. Specifického tvaru se dosáhne předdefinovanou modulací konstrukce a 
ztlačeným vzuchem uvnitř ztruktury. Obvodový plášť  zajišťuje přísun energie, tepla a světla. 
 
 
Jednotka je řešená tak aby při přepravě zaujímala standardní tvar a velikost přepravních kontejnerů. 
Použitý kontejner však bude mít speciální vlastnosti. Bude plnit funkci nejen nosnou, ale umožní 
bezproblémové rozložení tak, aby vznikla jednotka potřebného tvaru a velikosti. 
Pro rozklad kontejneru jsou použity klouby, které umožní vznik podlahy a stěn. K nosné konstrukci 
kontejneru jsou připevněny pouzdra – U profily pro uložení. 
 
Technologie pro získání energie jsou umístěny v konstrukci pláště pomocí félie s fotovoltaickými 
články.Oběkty jsou přizpůsobené pro propojování jednotlivých buděk do struktur. 
 


