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21 TEXTOVÁ PŘÍLOHA 

Textová příloha A – Organizace Todt 

Organizace Todt (jinak také OT), německá nacistická stavební organizace, byla založena na jaře 

roku 1938 Fritzem Todtem, tehdejším ministrem pro organizaci válečné výroby (Reichsminister 

für Rüstung und Kriegsproduktion). Tato organizace měla jako hlavní úlohu stavbu komunikací 

a obranných struktur. Její role se vyvinula z počáteční koordinace podniků na spojnici mezi 

německým vojskem a průmyslem Téměř každá z velkých stavebních operací během druhé světové 

války byla realizována tímto podnikem: továrny na zbraně, koncentrační tábory, ponorkové 

základny, opevňující linie jako např. stěna pobřeží Atlantiku (konstrukce vojenských základen 

v Le Havre, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Pallu, La Rochelle atd.) a nebo linie Gustave v Itálii. 

Na začátku byla složena z mladých německých dobrovolníků, které přitáhlo výhodné finanční 

ohodnocení, později ze zahraničních vězňů a z židů (a to pouze do roku 1942 – datum jejich 

deportace). 

Organizace měla malý počet stavebních inženýrů a architektů, ale zahrnovala velké množství 

zahraničních pracovníků (1 500 000 dělníků v roce 1944), z nichž většina byla k práci donucena. 

OT kooperovala s gestapem a s SS.362 Po smrti inženýra Todta během letecké havárie v roce 1942, 

byla skupina Todt reorganizována Albertem Speerem. 

                                                 
362  Schutzstaffel (známější pod zkratkou SS, česky „Ochranný oddíl“), byla ozbrojená organizace NSDAP vytvořená 
v roce 1925 z fanaticky oddaných přívrženců Adolfa Hitlera působících původně jako jeho osobní stráž. V čele SS stál 
říšský vedoucí (Reichsführer – SS) Heinrich Himmler. S postupem času si organizace podřizovala veškerý státní 
i bezpečnostní aparát nacistického státu včetně vyhlazovací politiky. Jejím symbolem byly dva starogermánské runové 
znaky pro S na černém pozadí (svým tvarem připomínají blesk). 
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Textová příloha B – Francouzská a česká terminologie 

 

TERMÍNY Z  ČESKÉ TERMINOLOGIE 

Konzervace (z lat. conservo = zachovat, uchovat, uchránit) jde o vysoce odborné ošetření 

a zajištění stavu památky před chátráním a rozpadem za účelem prodloužení životnosti, aniž se 

památka mění nebo doplňuje a zůstává v podobě v jaké se zachovala. Úprava látek, předmětů, 

materiálů, napomáhající jejich ochraně před rozpadem, zničením, zkažením – zachování 

dochovaného. Jde o postup, který má prodloužit existenci památky, v podstatě je součástí údržby 

památky. Při konzervaci se užívají jak chemické, tak i mechanické zásahy (např. podepření, 

zakrytí v zimě, proti nepřízni počasí) nikoliv však doplňování chybějících částí památky. 

 

Rehabilitace (z lat. re = znovu, opět, habere = držet) v památkové péči jde o rekonstrukci 

a úpravu památky, které ji všestranně zhodnocují (esteticky, funkčně, technicky). 

 

Renovace (z lat. renovo = obnovit), jde o úplnou obnovu poškozené, nebo zchátralé památky 

do původního stavu (dokladem historické obnovy je na památkách většinou doloženo nápisem 

renovatum = obnoveno, a letopočet). 

 

Rekonstrukce (z lat. reconstructio = znovuzřízení) je nejrozšířenějším a zdánlivě 

nejsrozumitelnějším pojmem (avšak na pochopení jeho skutečného významu není doposud 

názorová jednotnost). V architektuře a památkové péči jde o způsob dokonalé obnovy, uvedení do 

původního stavu a může mít několik specifických podob (restituce, restaurace, renovace, 

adaptace). 

Prvotně chápaná rekonstrukce vychází historicky ze dvou hlavních rekonstrukčních metod 

památkových objektů. Metoda analytická (teorie A. Riegla) vychází z nedotknutelnosti památky 

v zachovaném stavu. Je založena na analýze a rozboru, odhaluje starší části památek. 

Upřednostňuje památku zajistit v té podobě, v níž se zachovala bez doplňků a rekonstrukcí, ale 

s fragmentárním odhalením stop historických úprav, doplňků či přestaveb. Jejím nedostatkem je 

to, že zachováním všech dochovaných stop starších stavebních a slohových fází oslabuje celkový 

jednotný účinek stavby. 

Syntetická metoda (rozpracována ve 30.–40. letech minulého století) vychází z toho, že 

památkový objekt má být respektován jako celek, při jeho obnově je třeba usilovat o ucelený 
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umělecký výraz vyjádřený převládající slohovou jednotou. Pozornost je obrácena i k širším 

souvislostem památky a k památkovým celkům. 

 

Každé památkové renovaci nebo rekonstrukci by měl předcházet průzkum ať už jde o průzkum 

umělecko-historický, stavební, stavebně-historický nebo také archeologický. Musí být 

specifikován památkový záměr a v další fázi následuje podrobný projekt s projektovou 

dokumentací. Na základech těchto průzkumů můžeme hovořit o rekonstrukci exaktní 

(tzv. rekonstituce), která se provádí na základě dokonale doloženého stavu, dále o rekonstrukci 

analogické, která se provádí na základě studia, historie, analogie s jinými typově nebo časově 

blízkými stavbami, nebo také o rekonstrukci hypotetické, která vzniká na základě vědecky 

podložené hypotézy a nakonec o rekonstrukci náznakové, která doplňuje významnou chybějící 

část památky jejím pouhým náznakem, tedy volnou analogií. 

 

Revitalizace – (z lat. revitalizace = oživení něčeho) se dnes používá pro různé účely, 

např. obnovu a modernizaci panelových domů, změnu a zlepšení řízení v podniku apod. 

 

 

TERMÍNY Z FRANCOUZSKÉ TERMINOLOGIE 

Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales (Národní centrum textových 

a lexikálních zdrojů). Dostupné z URL <http://www.cnrtl.fr>. 

 

Préservation – ochrana, zabezpečení 

Akce nebo prostředek k ochránění něčeho/někoho. Synonymum: protection (ochrana), 

sauvegarde (zachování) 

Definice: Soubor předběžných opatření usilující o ochranu místa, památky nebo konstrukce 

před konkrétním či eventuálními potížemi (např. ochránit památku přístřeškem). 

 

Sauvegarde – ochrana, záchrana, zachování, chránění 

secteur sauvegardé – chráněná kulturní oblast 

Definice: Udržením původní funkce nebo funkce podobného druhu zachovat život v památkově 

chráněných objektech nebo územích. 
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Conservation – konzervace, uchování 

Definice: Souhrn akcí, které směřují k ochraně uměleckého díla nebo historického objektu před 

poškozením. Jde především o odstranění příčin narušení a o kontrolou prostředí, ve kterém je 

objekt umístěn. Probíhá bez hlubokých zásahů do díla samotného. 

 

Réhabilitation – rehabilitace, obnova 

Definice: Je to obnova a očistění budovy/bloku/staré čtvrti, která je doplněná modernizací 

vybavení. 

Poznámka: Při renovaci městské struktury je rehabilitace brána jako znovu uvedení 

poškozených budovy, jejího okolí a spádových veřejných služeb do původního stavu. Obnova 

okolí zahrnuje celkovou reflexi nad budovami a může se mj. rozšířit na zlepšení stavu ulic nebo 

rozmístění parků a dětských hřišť. Rehabilitace má za cíl vrátit městu nebo historickému souboru 

jeho ztracené kvality, jeho důstojnost a schopnost zastávat jeho společenskou roli.  

 

Reconversion – přebudování, přeškolení, konverze, rekonverze 

Definice: Akce podniku, který mění orientaci svých aktivit, aby zajistil přetrvání a který 

reorganizuje prostředky kterými se připravuje na novou orientaci. 

Poznámka: Rekonverze je jeden z důsledků technického pokroku. Její rozměry a frekvence je 

poměrná intenzitě a množství technických inovací a ekonomické prosperitě/krizi. 

 

Reconstruction – rekonstrukce, přestavba, přebudování, obnova 

Definice: Stavební akce jedné nebo více budov poškozených katastrofou. např. Poválečná 

obnova měst je akce vedená státem, která chce opravit škody vzniklé katastrofou na nemovitém 

majetku. 
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Textová příloha C – Vybavení ateliérů 

ABEGUILE-PETIT, Catherine. Marine et industrie en Bretagne, L’Arsenal de Brest et les 

établissements sous-traitants aux XVIIIème et XIXème Siècles. Rennes, 2002. Svazek II. 488 s. 

Disertační práce na universitě Rennes 2 Haute Bretagne. Vedoucí disertační práce Jean-Yves 

Andrieux. 

 

Kotlárenský ateliér 

Ateliéry měly sloužit k opravě velkých parních kotlů a jejich součástí. Konstrukční systém haly 

o rozměrech 97 x 47 m je tvořen litinovými sloupy, rozmístěnými po 10. m. Montážní hala 

k ateliérům přiléhá na jejich východní straně. Na druhé straně ateliérů bylo proraženo 9 otvorů, 

z nichž 3 byly vybavené železniční dráhou. Ateliéry byly schopny pojmout 40–50 kotlů o výkonu 

88,2 kW. 

Na fasádu bylo přidáno 16 kovárenských můstků, z nichž každý byl vybaven svým vlastním 

komínem. Bylo zde umístěno dalších 43 strojů jako nástroje pro vrtání, odsekávání nebo ohýbání 

kovů. Součástí byla také pec na rozehřátí plechu a dmýchadlo hutí napájené 2 parními stroji 

o výkonu 14,9 kW. Parní stroje byly rozloženy v rozích ateliérů. Pro zpracování mědi sloužily 

návazné prostory kotlárny, umístěné ve vedlejší budově. Prostor kotlárny spolu s obchody 

a s přilehlými budovami zabíral přibližně 1 ha území. Stroje byly obsluhovány 300–400 muži. 

 

Ateliér strojů 

Ateliér strojů představovaly 2 seřizovací a montážní haly o rozloze 20 arů (i s vnitřními dvory). 

Rozměr budovy je 150 m x 16 m. Nebyla zde žádná podlaha ani jiné vnitřní rozdělení prostoru. 

Obsluhu prostoru tvořil nákladní vozík postavený v Brestu. Vážil 61 tun a zajišťoval transport 

těžkých dílů (materiál do 40 tun hmotnosti). Jeho kolejnice byly upevněny na zdech asi 11 m nad 

zemí. K dispozici zde byly i 2 další vozíky o hmotnosti 12 tun pro přenos zátěže do 3 tun. Na jižní 

straně od strojů bylo umístěno nářadí pro hoblování a soustružení. 

 

Velká centrální hala a přilehlé seřizovací budovy 

Má stejné rozměry jako montážní hala ale byla vnitřně rozdělená řadami sloupů. Bylo zde 

umístěno velké množství strojů pro obracení, soustružení, odsekávání. Na 200 strojů bylo 

napájeno 2 hybnými motorovými stroji o výkonu 35,3 kW připevněných na vertikálních válcích 

(hřídelích). Byly zde pokoje s bojlery a stroji (v jižní a v severní části). V úrovni podlahy 

pracoviště byly umístěny velké bezpečnostní kanály o hloubce 5 m. Zaklopeny byly železnými 

pláty a tabulemi skla. Každý pokoj měl tedy 2 cisterny s dešťovou vodou (786 m3 umístěno na jihu 
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a 576 m3 na severu). Po filtraci byla voda přivedena do bojlerů. Tuto výrobu obsluhovalo 

800 dělníků. 

 

Slévárenský ateliér 

Svou rozlohou 3 600 m2 je to 3. největší hala ateliérů. Byly zde umístěny pece na tavení kovů 

a jeřáby pro transport kovů do forem. Pece se nacházely v přilehlých prostorech haly (2 velké pece 

Wilkinson o kapacitě 4 500 kg, 4 malé pece pro 2 500 kg a 2 velké pece na reflektor o 10 000 kg). 

Obsluha byla prováděna za pomocí 8 velkých jeřábů na pivotech (polovina z nich měla kapacitu 

25–30 tun, druhá polovina do 22 tun) doplněných 2 malými běžnými jeřáby pro tavení kovů. 

Tento provoz obsluhovalo, při produkci 45 000 kg litiny za měsíc, 130 dělníků. Byla zde možnost 

zvýšení produkce při zvýšení počtu zaměstnanců a vybavení až na 130 000 kg litiny za měsíc. 
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Textová příloha D – Ateliér Fortier, Program projektu rekonverze Návrší kapucínů 

(Plateau des Capucins) v Brestu 

Mezinárodní sdružení měst a přístavů AIVP 

ekonomický program (ateliéry) 

terciální aktivity a služby (kanceláře, obchod, restaurace, hotely, 

atd.) 

3000 m² 

veřejný a soukromý prostor pro speciální příležitosti 2000 m² 

Výzkumné centrum námořních věd a technologie (Centre 

international des sciences et technologies marine) 

7264 m² 

obor film a zvuk (tvorba, produkce, šíření, podnikatelská školka) 2200 m² 

mezinárodní sídlo  

(nová budova, mimo pozemek Ateliérů) 

2772 m² 

program veřejného vybavení a kultury 

(vzdělávání, kreativita, rozšíření, konzervace) 

 

obor video a zvuk 

– kinotéka Bretaně 

– video a zvuk. tvorba 

 

1600 m² 

1000 m² 

obor plastické umění 

– Vysoká škola umělecká 

– Regionální fond současného umění 

 

6500 m² 

1700 m² 

obor "divadelní tvorba" 

– pec „Le Fourneau“ divadelní národní scéna umění ulice (Centre 

national des arts de la rue) 

– obor vzdělávání technických řemesel a divadelních představení  

 

2000 m² 

2000 m² 

prostor interpretace 2500 m² 

 

zadavatel Brest Métropole Océane 

zmocněný zadavatel Brest Métropole Aménagement 

projektant ateliér Bruno Fortier, architektonický 

a urbanistický ateliér 

studie území 2007–2009 

1. část prací 2010–2013 

2. část prací 2014–2015 

 



309 

Textová příloha E – Bunkry a vozíková dráha (slipway) 

Base des sous-marins de Lorient Keroman. Concours international d’idées. Paříž: Partenaires 

Développement, Pays de Lorient, prosinec 1998. Seznamující materiál a podmínky soutěže. 

103 s. 

 

Fungování vozíkové dráhy (slipway) 

Ponorka vstupovala do skluzové komory (slip) v jihovýchodní části K I. Skluzová nádrž byla 

poté uzavřena stavidlem a vypuštěna. Pak se ponorka usadila na mobilní kolébku položenou na 

dráze slipway. Vozík klínovité formy byl táhnut po 10% nakloněné rovině až je kolébka 

s ponorkou v úrovni okolního terénu mezi bunkry K I a K II. Pak se dráha ponorky napojuje na 

železniční dráhu. Ponorka je přeložena na velký přepravní vozík pro ponorky, ten se přemísťuje 

kolmo na osu alveol a přivede ponorky před jednotlivé alveoly. Potom tahač zatlačí kolébku 

s ponorkou do alveoly. 

 

Ponorková základna KI 

hlavní rozměry: 

délka           119,5 m 

délka slipwaye       191 m 

šířka           120 m 

výška (z toho střecha 3,5 m)   18,5 m 

 

obsahuje: 

a) skluzovou dráhu (slip) 

vnější délka         191 m 

délka až po stavidlová vrata   169 m 

délka nakloněné dráhy slipu   158,5 m 

šířka           12 m 

práh (vzhledem k 0 Francie)   -3,4 m 

Skluzová dráha je uzavřena vraty se dvěma křídly. 

 

b) 5 alveol pro ponorky 

Jsou naprosto identické a číslované K 1 – K 5. Jsou 71 m dlouhé, 15 m široké, 

s uvolněným prostorem 11 m dlouhým a 6,5 m širokým při otvoru alveoly. Šířka 

vstupu je 12,5 m. Všechny alveoly jsou uzavřeny obrněnými vraty se dvěma křídly. 
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Dráha kolébky je dlouhá 88 m. Celková výška plavidla, které může vstoupit do 

alveoly je 10,25 m. Každá alveola byla vybavena jedním nebo dvěma mostovými 

jeřáby. 

 

c) V K I je také umístěna zkušební káď s Davisovým přístrojem pro výcvik 

individuální záchranné akce při potopení ponorky. Také jsou zde ateliéry, sklady 

a bydlení a elektrická centrála. 

 

Ponorková základna K II 

hlavní rozměry: 

délka           128 m 

šířka           138 m 

výška (z toho střecha 3,5 m)   18,5 m 

 

obsahuje: 

a) 8 alveol, 7 z nich je číslováno K 6–K 12 a sloužily jako stání pro ponorky. 

 

b) První alveola, která není číslovaná zastřešovala dva velké přepravní vozíky pro 

ponorky. Délka této alveoly je 119,4 m. Nakonec po přidání ubytování, se její délka 

snížila na 108 m. Celková výška alveoly je 8,75 m, z čehož jsou 2 m pod úrovní 

okolního terénu. Nad alveolou se nacházely sklady a ubytování. 

 

c) 7 dalších alveol sloužilo jako ponorková stáním stejně jako v K I. Všechny 

alveoly jsou uzavřeny obrněnými vraty se 2 křídly. Každá byla vybavena 

2 mostovými jeřáby. 

 

d) Také v K II jsou umístěny sklady, ateliéry a ubytování. 

 

Mezi K I a K II je 86,72 m terénu. 

 

Bunkr K III 

hlavní rozměry: 

délka (K 13, K 14 a K 16 – 122 m)  138 m 

šířka      170,5 m 
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světlá výška     10,65 m 

výška     20,5 m 

minimální tloušťka železobetonu  3,5 m 

 

obsahuje: 

a) 5 alveol, 2–4 kotvící stanoviště, a 1–3 stanoviště klasické 

 

b) 2 alveoly jsou zde pro opravu ponorek. Kotvící stanoviště jsou číslovány K 13 – 

K 22 s jedním stáním. K 19 v mokré alveole a K 23 a K 24 v opravných nádržích. 

 

Každá alveola byla vybavena dvěma mostovými jeřáby. Také zde jsou umístěny 

sklady, ateliéry a ubytování. 

 

Střechy bunkrů 

Střechy přesahují stěny o 4 m. Mají zpravidla 3,5 m. Stěny bunkrů jsou o tloušťce 2,5 m. Na 

spodní části střechy byla použita technologie ztraceného ocelového bednění spojující ocelové 

trámy. A na některých místech byly použity pancéřové desky. 

Střecha bloku K III je obzvláště zesílená. Její minimální tloušťka je 3,6 m, ale v centru bloku je 

zesílena na 6,4 m a nad prvními alveolami dosahuje dokonce 7,4 m. Ateliéry, sklady a ubytovny 

vojáků jsou chráněny 3,6 m betonu. Po celé délce bunkru jsou tzv. tříštivé pokoje. Jedná se 

o prostory o výšce 2,7 m, které jsou přikryty železobetonovými trámy o rozměrech 1,1 m délky 

a 1,55 m šířky, tlusté 0,35 m. 

V severní části je území jen slabě zastavěno. Nacházelo se zde ubytování (kasárna a hotel 

postaveny v letech 1961–1972), restaurace a kuchyně. Také zde byl v roce 1961 umístěn pokoj pro 

důstojníky a v roce 1981 potravinový blok. 

Dočasní nájemci, kteří zde byli povoleni jsou důležitými aktéry života základny po jejím 

opuštění v roce 1997. 
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Textová příloha F – „Phytoremédiace“ (Phytoremediation) 

MOREL, Jean Louis, MOLETTA, René, ROY, Stéphane. La Phytoremediation. [online]. 2009-

06-09 [cit. 2009-06-14]. Dostupné z URL <http://www.france-science.org>. 

 

Co většinou brzdí rekonverze průmyslu je jejich znečištění. Znečištění je v různých hloubkách 

půdy, to se liší od pár cm až po několik metrů. Velká finanční náročnost odstranění znečištění 

zbrzdila mnohé projekty rekonverze průmyslu. Dnes se ale nově rozvíjí technologie odstranění 

znečištění půdy za pomocí zeleně. Je známo již na 400 rostlin schopných procesu 

phytoremediation. Tato metoda je časově odhadována v rozmezí několika měsíců až let.  

Nejenže tato technika je 3–10 krát levnější než tradiční metody, ale také dovolí krajinný zásah 

do průmyslové struktury.  

 

Phytoremédiace je nová technologie, která využívá vlastnosti rostlin k čistění a rehabilitaci 

kontaminovaných území. Je používána pro různé druhy znečištění a pro různé podmínky. Zatím je 

ještě ve vývoji, ale měla by se prosadit jako účinná metoda rehabilitace znečištěných zemin. Zatím 

byla testována na 300 kontaminovaných územích. Ekonomický dopad a rekreační potenciál této 

technologie vytváří opravdové trumfy pro její rychlý rozvoj. 

 

Tato nová biotechnologie (počátek 90. let 20. století) funguje na základě 5 principů: 

- Phytostabilizace : rostliny jsou vybrané dle jejich vlastností tolerovat znečištěnou půdu a které 

jsou schopny se trvale zakořenit, čímž limitují erozi půdy.  

- Phytoextrakce: rostliny jsou použity pro odstranění a akumulování těžkých kovů ze vzduchu. 

- Rhizofiltrace: kořeny se množí v zeminách znečištěných průmyslovým odpadem, zachycují 

a koncentrují toxické kovy. 

- Phytovolatilisation: rostliny odsávají částice na povrchu země a favorizují jejich přesun ke 

kořenům nebo k listům. 

- Phytodégradation : přítomnost kořenů v půdě stimuluje degradování organických komponentů 

znečištění. 

 

V některých případech se phytoremédiace využívá jako konečná úprava po skončené 

drastičtějších metod odstranění znečištění (např. v územích znečištěných pyrotechnikou). Její 

ekologický dopad je nesčetně krát menší než klasické technologie odstranění průmyslového 

znečištění. 
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Ecolotree, americká společnost, která byla založena v roce 1990, je nejstarší společností, která 

se zabývá phytoremédiatcí. Ve Spojených státech amerických již bylo touto metodou ošetřeno 

35 území. Společnost se zaměřuje především na využívání topolů.  

Topoly mají hrát roli nárazníku, který zachytává znečištění mezi řekou a ošetřovaným územím. 

Tyto stromy jsou také vhodné k použití zalesnění skládek. Přispívají k degradování znečištění, 

louhů, palivových olejů, ředidel, které jsou přítomné v půdě. Topol je velice zajímavý strom. 

Může přežít i v zemi s velice málo kyslíkem, je odolný slanosti půd až do 7 dS/m a vytváří dřevo, 

které se dá později využít. 

 

Tato technologie je veřejností kladně přijímána. Je nutno se ale zamyslet nad několika body: 

- vlivy znečišťujících odpadů vyloučených do atmosféry, 

- recyklace popela rostlin, 

- chování rostlin na různé faktory životního prostředí 

- vstup kontaminovaných rostlin do potravinového řetězce (zvířata, lidé) 

 

Jde o novou technologii, jejíž některé aspekty se musí ještě prozkoumat. 
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Textová příloha G – Letiště Berlín Tempelhof 

Současnou podobu letiště zčásti navrhl architekt Ernst Sagebiel v roce 1934. Komplex budov 

má připomínat orla v letu. Hangáry přitom tvoří roztažená křídla. Střechy byly projektovány tak, 

aby na nich mohla být postavena tribuna pro diváky při leteckých dnech nebo vojenských 

přehlídkách. Špičková architektura je dodnes předmětem obdivu nejen u odborníků. Slavný 

architekt Axel Schultes Tempelhof označil za ikonu všech letišť a britský architekt Norman Foster 

jej nazval matkou všech letišť. Podle Hitlera se právě Tempelhof měl stát hlavním letištěm 

Germánie, hlavního města Třetí říše, a tím v podstatě i celého světa. Velkolepé plány jeho 

dvorního architekta Alberta Speera nejen na dokončení letiště, ale i celé metropole se dochovaly 

dodnes. Jejich součástí byl i dóm pro 180 000 lidí. I s přilehlým náměstím by vůdcovy projevy 

mohlo poslouchat přes milión lidí. 

Hlavní budova terminálu byla postavena v letech 1936–1941. Unikátní 1,2 km dlouhá 

konstrukce skýtá strojům i lidem ochranu před nepřízní počasí a dodává letišti téměř intimní 

charakter. 

Finální podoba letiště nebyla kvůli válce nikdy dokončena. Zůstalo pouze u plánů. 

V podzemních tunelech Tempelhofu se během války vyráběly nechvalně proslulé hloubkové 

bombardéry Štuka (Junkers Ju 87). Ani za války však nebyl Tempelhof použit jako vojenské 

letiště. 

Dvacátého čtvrtého dubna 1945 byl Tempelhof obsazen sovětskou armádou. Za své vzal 

unikátní filmový archiv Wehrmachtu. Podzemní patra byla zatopena a jsou dodnes uzavřena. 

V době největší slávy a rozmachu letecké dopravy se na něm rády ukazovaly hvězdy tehdejší 

doby: Marlen Dietrich, Gary Cooper, Marylin Monroe, Romy Schneider, Billy Wilder a další. 

www.idnes.cz 
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Textová příloha H – Aktivity v ponorkové základně Keroman  

NÁZEV PODNIKU 
 

Druh aktivity 
Počet zaměstnání na území Keroman 

Poznámky 

JOVEN : 
Skipper (loďař): Franck 

Cammas 

Závodní stáj - Loď GROUPAMA 
22 zaměstnanců 

 

LOĎ BANQUE 
POPULAIRE : 

Skipper (loďař):  
Pascal Bidégorry 

Závodní stáj Banque Populaire 
17 zaměstnanců 

2–3 sezónní zaměstnanci 

LANIC SPORT 
DÉVELOPPEMENT : 

 
Skipper (loďař):  

Alain Gautier 

Sensation Océan (veřejné styky) 
2 zaměstnanci 

příjem : 
DEFI CHALLENGE  (S. Josse) 
4 zaměstnanci na plný úvazek 
+ 6 zaměstnanců, když je loď 
ukotvená na základně BSM 

 
MAISONNEUVE  (JB Dejanty) 

6 osob 
KAPITÁNSKÁ 

KANCELÁŘ BSM 
(SELLOR) 

DSP přístav 
3 zaměstnanci 

 

Musée sous-marin du Pays de 
Lorient – Muzeum 

podmořského světa C. Cérino 

Muzeum 
15 dobrovolých pracovníků muzea 

135 členů 
3 sezónní zaměstnanci 

CATLANTECH 
P. Siméon 

Výrobce lodí – katamaránů 
40 zaměstnanců 

 

MARSAUDON 
COMPOSITES 
S. Marsaudon 

Výrobce lodních forem 
19 zaměstnanců 

 

LORIMA 
D. Marsaudon 

Výrobce karbonových stěžňů 
25 zaměstnanců 

 

PLASTIMO Podnik s lodním vybavením 
Dodavatel výrobků pro navigaci 

výletních lodí 
130 zaměstnanců 

Přibližně 300 zaměstnanců podniku 
celkem (započteno i jejich sídlo v 

ulici rue IngénieurVerrière) 

RACING BOATS :  
Skipper (loďař) 
Jean-Pierre Dick 

Závodní stáj Paprec-Virbac 
10 zaměstnanců 

 

EUROLARGE 
INNOVATIONS 

Animátor odvětví závodů na širém 
moři –Atlantik 
3 zaměstnanci 

 

EXPERTS YACHTS : 
J. Sans 

Kalibrování lodí 
2 zaměstnanci 

 

CAP L’ORIENT Služba ekonomického rozvoje 
2 zaměstnanci 

 

AYC Makléřství lodí 
1 zaměstnanec 

 

PASSION RIGGING matelotage 
1 zaměstnanec 

 

WELCOME ON BOARD Komunikace závodů na širém moři  
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3 zaměstnanci 
S.A.M POSSEIDON : 

Skipper (loďař)  
Samantha Davies 

Závodní stáj Roxy 
6 zaměstnanců 

 
 

IFREMER Výzkum moře 
30 zaměstnanců 

 

C.E.P.S. Centrum výuky a výcviku přežití na 
moři 

11 zaměstnanců 

Z toho 5 občasných zaměstnanců 

BRETAGNE NAUTISME Prodejce lodí 
7 zaměstnanců (4+3) 

 

SAS BEYOU : 
Skipper (loďař)  
Jérémie Beyou 

Závodní stáj Delta Dore 
8 zaměstnanců 

 

FULL SPEED : 
Skipper (loďař) Yann Eliès 

Závodní stáj Générali 
7 zaměstnanců 

 

   
Cité de la Voile Eric Tabarly 

Centrum plachetnic Erica 
Tabarlyho  

 

Sellor-Správa Centrum plachetnic 
Erica Tabarlyho : 
30 zaměstnanců 

+ sezónní zaměstnanci 

L’ ILE DE LA CITE Restaurace v C.V.E.T 
? zaměstnanců 

 

LA BASE Restaurace : 12 zaměstnanců 15 zaměstnanců na začátku června 
na plný úvazek 

CELKEM MOMENTÁLNĚ 402 zaměstnanců mimo sezónní 
pracovníky 

(mimo Ile de la Cité) 

 
V počtu 402 zaměstnanců (mimo sezónní pracovníky) je započítáno 4 + 6 zaměstnanců přijatých u Lanic 
Sport Développement 

 

Očekávaná místa    
Nautique de Keroman Všechny podniky 

dohromady 
500 zaměstnanců  

Ponorka La Flore Cap l’Orient 
(Communauté 

d’Agglomération du 
Pays de Lorient) 

Památkové dědictví, 
kultura a turistika 

Program muzea je ve stadiu 
definování – Otevření je 
očekáváno na jaře 2010 

CELKEM 
OČEKÁVÁNO 

 902 zaměstnání mimo 
sezónní zaměstnance 

 

LUCAS, Anne-Claire. Nombre emplois 2008 Lorient. Lorient: Cap l’Orient, březen 2009. Dokument Cap l’Orient. 

s. 1. 
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23 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

Obrazová příloha A – Citadela Port Louis v Lorientu 

 

 
Foto z archivu autorky disertační práce, březen 2009 
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Obrazová příloha B – Kostel Notre-Dame de Victoire, Lorient, 1950, architekt 

J.B. Hourlier 

 

 

 
Foto z archivu autorky disertační práce 
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Obrazová příloha C – Le Havre, zahrada v docích 

 

 

 

 
Obras architectecs 
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Obrazová příloha D – Nantes, ostrov Nantes (ile de Nantes) 

 

 
Schéma Bureau des paysages, fotografie Arnaud Duboys Fresney 
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Obrazová příloha E – Konstrukce ponorkových základen 

 

 
Slipway 

PALLUD, Jean-Paul. U-Boote: La base sous-marine de Lorinet. Bayeux, 1986. s. 19.  
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Konstrukce střechy Fangrost 

L.Cochet 
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Obrazová příloha F – Projekt rekonverze ponorkové základny, 1948, G.Geffray 

 

 
Archiv Ecomusée, Saint-Nazaire 
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Obrazová příloha G – Escal’Atlantic 

 

 
Revue 303. Arts, Recherches et Créations. Nantes: Legovic, 2000, č. 65. s. 12–13. ISSN 0762-3291. 
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Obrazová příloha H – Vybavení ateliérů Návrší kapucínů, Brest 

 

 
Intreiér ateliérů 

R. Tanguy 

 

Kovová pec Jaubé 

R. Tanguy 
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Vež Somua, dlouhá 22 m 

R. Tanguy 
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Obrazová příloha I – Projekt architektonického ateliéru Madec 

 

 
Plán projektu Madec 

Brest métropole océane 
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Vizualizace 

Brest métropole océane 
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Obrazová příloha J – Projekt architektonického ateliéru Reichen & Robert 

 

 

Plán projektu Reichen & Robert 

Brest métropole océane 
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Vizualizace 

Brest métropole océane 
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Obrazová příloha K – Tramvajová linka v Brestu, projekt pro rok 2012 

 

 
Brest métropole océane 
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Obrazová příloha L – Fáze rekonverze Návrší kapucínů 
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Brest métropole océane 
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Obrazová příloha M – Ústí řeky Loiry 2009 (Estuaire 2009) 

 

 
Estuaire Nantes – Saint-Nazaire. Dostupný z URL <www.estuaire.info>. 
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Obrazová příloha N – Rekonverze kovozpracující továrny v Caen 

 

 
Plán území 

D. Perrqult, ADAGP, 2004 

 

Fotografie 

M. Denacé, ADAGP, 2004 
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Obrazová příloha O – Protestní umění Jenny Holzer 

několik citací: 

Our times are intolerable 

Protect me from what I want 

Humanism is obsolete 

Government is a burden on the people 

Eating too much is criminal 

Deviants are sacrificed to increase group solidarity 

Romantic love was invented to manipulate women 
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Jenny Holzer 
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Obrazová příloha P – Groupe dunes v Marseille 
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Groupe dunes 

 


