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Příspěvek je věnován faktorům, jež ovlivňují koncept stavby pro případy nouze do 
oblastí zasažených katastrofou. Jsou zde uvedeny charakteristické příklady staveb 

jednotlivých faktorů, jež byly určující pro návrh mobilních přístřešků. Dále jsou zde 
zmíněné hlavní důvody, jež vedou k humanitární a rozvojové pomoci a jejich 
financování.  
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Factors that affect construction concept for emergencies in disaster-

stricken areas  

Contribution is dedicated to the factors that influence the concept of the building for 

emergencies in disaster-stricken areas. There are listed characteristic examples of 
the buildings of factors that were decisive for the design of mobile shelters. There are 

also mentioned the main reasons that lead to humanitarian and development aid their 
financing. 
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1 Úvod  

V posledních letech se o mobilních stavbách pro p řípady nouze do oblastí 
zasažených katastrofou anglicky nazývaných „emergency houses”, začíná čím dál tím 

více mluvit, jedná se o populární téma s  morálním dopadem. Problematikou se 
zabývají i architekti, a to v rámci rozvojové či humanitární pomoci nebo své vlastní 
iniciativy. Ať už jsou důvody jejich zapojení jakékoliv, nelze jim upřít inovaci a nový 
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pohled na věc. 

Úvod bych zakončila krátkou citací Tomáše Babického o rozvojové pomoci: 
„Rozvojová pomoc se kromě vnitřního přesvědčení, že je správné pomáhat  lidem 

v nouzi, velmi často odvíjí také od pragmatických důvodů, sahajících od konkrétního 
využití humanitární pomoci v zahraniční politice států až k racionálním úvahám o 
prevenci konfliktů, mezinárodního terorismu, nelegální migrace a poškozování 

životního prostředí. Podle pragmatického principu je ekonomicky i politicky výhodné 
investovat do pomoci chudým zemím, protože se tím v dlouhodobém horizontu ušetří 
prostředky, které by bohatší stát musel vynakládat na zajištění vlastní bezpečnosti a 

prosperity. ” [1] 

2 Bydlení pro případy nouze 

Soudobé mobilní stavby dle situací a způsobu použití jsou rozdělené do tří 

hlavních směrů: stavby novodobých nomádů, stavby ekonomicky rentabilní a stavby 
pro stav nouze a právě tyto se v posledních letech prudce rozvíjí. Patří mezi ně 
užívaní mobilních staveb při humanitární a rozvojové pomoci po přírodních 

katastrofách, v uprchlických táborech, v oblastech postižených chudobou, ale také 
v oblasti sociální pro lidi bez domova. 

Tendence spočívají v navržení univerzálního a adaptabilního obydlí s využitím 

recyklovaných, recyklovatelných či lokálních materiálů, v implikování principů 
soběstačnosti a trvalé udržitelnosti. Úspěšnost návrhu závisí, samozřejmě také na 

ceně a způsobu dopravy na místo určení. 

2.1 Faktory, které ovlivňují koncept stavby 

Dopravní podmínky 
Jsou rozhodující, pokud je hlavním požadavkem, co nejrychlejší p řevoz na místo 

určení. Ten je často realizován letadly, proto je většina návrhů buď sestavitelná 
z mnoha malých skladných komponentů, nebo má kompaktní tvar kvádru či krychle, 
přičemž vnitřní prostor slouží jako „nádoba“ na jiné důležité předměty - potraviny, 

vodu, zdravotnický materiál. 

Obrázek 1 a – b. Life cube, shelter box. Zdroj: vlastní zdroj autora 
 

Zdařilým příkladem kompaktního projektu je napřík lad projekt „Life 
Cube“(obrázek 1a) či „Shelter Box“ (obrázek 1b). Jiným příkladem typu mnoha 

skladných komponentů jsou projekty architekta Shigeru Bana tvořené z množství 
papírových části spojených k sobě (obrázek 3a) 
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Adaptabilita do místa katastrofy 
Přírodní katastrofy mají největší dopady v  chudých (rozvojových) zemích, proto 

se také návrhy začínají přizpůsobovat tamějšímu způsobu života. Návrhy jsou 
koncipovány tak, aby mohla vzniknout zajímavá urbanistická struktura, a aby byla 
možná postupná dostavba a přestavba dočasných mobilních staveb v  trvalé, při 

zapojení místních lidí. 

Obrázek 2 a-b. Global peace containers, Red housing. Zdroj: vlastní zdroj autora  
 

Zdařilým příkladem jsou kontejnerové stavby „Global peace containers“ pro Haiti 
(obrázek 2a), kde autoři Martin a Soren Ludwig používají vyřazené dopravní 
kontejnery a řadí je vedle sebe tak, aby vznikly společné prostory i mezi nimi. Dalším 

příkladem je projekt „Red housing“, který je složen ze čtyř buněk se společným 
centrálním prostorem. (obrázek 2b). 

 

Základní intimita (emergency paravany)  

Obrázek 3 a -b: paper partition systém, softbal. Zdroj: vlastní zdroj autora,  

 
Koncept využití paravánů pro rozdělení prostoru stávající halové stavby pro 

případy bezprostředně po katastrofě se hodí spíše do ekonomicky vyspělých zemí. 

Obyvatelé bývají často umístěni do halových prostor, které jsou k dispozici a zůstávají 
tam po dobu nutnou na odstranění nejhorších důsledků katastrofy. Zmíněné paravány 
slouží k rozčlenění velkého prostoru na menší buňky a dosažení alespoň základní 

intimity.  
Příkladem je jednoduchý systém zástěn z papírových trubek a textilií („paper 

partition systém“) od architekta Shigeru Bana (obrázek 3a), který je levným, 
variabilním a lehce dopravitelným řešením. Sestavení a demontáž tohoto systému je 
jednoduchá a rychlá.Jiným příkladem je prototyp „Softwall“ (obrázek 3b) od ateliéru 

Molo architekti, tato papírová, lehká, variabilní stěna, se může rozložit jako 
harmonika.  
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Pojízdnost - přepravitelnost  
Obrázek 4 a-b: ZO loft Wheely, Room room. Zdroj: vlastní zdroj autora  

 

Přepravitelné objekty byly původně navrženy pro lidi bez domova, ale za určitých 
podmínek je lze použít i pro řešení jiných krizových situací. V těchto objektech je 
možné, kromě uskladnění a transportu osobních věcí, i přespat. „ZO_loft Wheelly“ 

(obrázek 4a) je ukázkou tohoto typu projektu, jeho objem je až 250 litrů, díky 
kruhovému tvaru se může jednoduše přepravit valením a v  případě potřeby rozložit, 

další níže vyobrazený projekt „Room room“ od francouzského studia Encore 
heureux (obrázek 4b) je založen na podobném principu. 

 

Na bázi tradičních kočovných staveb 
Tradiční stavby kočovníků jsou charakteristické svou odolností vůči nepříznivým 

klimatickým podmínkám, použitím lokálních materiálů, důmyslnou konstrukcí a 

většinou kulatým či oválným půdorysem. Po úpravě (např. nahrazení některého z 
tradičních komponentů za jiný, v současné době dostupnější) mohou byt ideálním 
řešením do krizových situací v zemích, odkud pocházejí nebo s  podobnými 

charakteristikami. 
 

Znovu použití - RE 

Neboli opětovné využití použitých objektů jako jsou například přepravní 
kontejnery či europalety. V současné době je většina zboží převážena v přepravních 

kontejnerech (uvádí se, že každý rok jich křižuje hladinu světových oceánů až sto 
milionů) [1], které však mají životnost pouze dva až tři roky a poté bývají likvidovány. 
Tyto kontejnery mohou být znovu použity v situacích po katastrofě a postupně 

dotvářeny od provizorního bydlení v  trvalé - například díky přidání „stabilních“ 
materiálů, jako jsou hliněné stěny a omítky či kamenné základy.  
 

Urbanistické 
Cílem uvážlivého rozmístění dočasných přístřešků je postupná transformace 

dočasných táborů v městské prostředí, jehož struktura zůstane i po nahrazení 

dočasných staveb trvalejšími zachována – počítá se s integrací veřejných prostranství 
v čase. Modelový projekt „Emergency Node“ od architektonické kanceláře 

Tham&Videgard Hansson arkitekts je založen právě na těchto úvahách.  
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Obrázek 5: Emergency node.  Zdroj: http://www.tvark.se/, vlastní zdroj autora 
 
Moderní objekty s moderními technologiemi 

Objekty tohoto typu jsou využívány převážně jako základny pro samotné 
pracovníky humanitárních organizací při zajišťování jednotlivých operací. Důležitá je 
technická vybavenost a nezávislost na vnějších zdrojích energie, aby mohla být 

efektivně zajištěna např. koordinace prací, nebo poskytování první pomoci. Jedná se 
převážně o autonomní buňky, které jsou doplněny moderními technologiemi, jako jsou 
fotovoltaické panely a podobně. Příkladem těchto staveb je katastroficky kontejner 

„EDV-01” od japonské společnost Daiwa. 

2.2 Důvody poskytování pomoci 

Oficiálním hlavním cílem rozvojové pomoci má být podle DAC ekonomický rozvoj 

a prosperita rozvojových zemí. Avšak kritické hlasy proklamují, že pomoc se 
poskytuje za účelem ekonomického rozvoje daného příjemce.  Nejčastěji uváděné 
důvody pomoci dle Tomáše Babického jsou:pocit povinnosti, ekonomický motiv, moc, 

osvícený sebe zájem, prestiž, bezpečnost. [2] 
Pocit povinnosti: bývá způsoben touhou po odčinění koloniálních nebo 

válečných zločinů země a často bývá obhajován úspěchem Marshállova plánu. [2] 

Ekonomický motiv: cíl zvýšení vlastního bohatství je v nějaké formě obsažen 
v pomoci snad každého západního donora. Představitelé těchto států dokonce často 

otevřeně zdůrazňují pozitivní efekt zahraniční pomoci na domácí ekonomiku. Cílem 
tohoto přístupu je zvýšení exportu a tvorba nových trhů pro odbyt domácích výrobků. 
[2] 

Moc: veškeré snahy donora použít zahraniční pomoci k rozšíření svého vlastního 
vlivu, upevnění své pozice  mezi ostatními zeměmi či zesílení svého hlasu 
v mezinárodních institucích. [2] 

Osvícený sebe zájem: ležící na půli cesty mezi altruismem státu a čistým sebe-
zájmem a lze ho asi nejlépe vyjádřit slovy: když pomůžu tobě, pomůže to i  mně. Toto 
chápání vidí rozvojovou pomoc jako užitečný nástroj, který v konečném důsledku 

podporuje mezinárodní mír a stabilitu, snižuje napětí v mezinárodních vztazích, riziko 
vypuknutí válek či hrozbu uprchlických vln. Podle osvíceného sebe -zájmu je 

poskytování pomoci v národním zájmu každého donora a zároveň může prospět 
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všem. [2] 

Prestiž: rozvojová pomoc není jen vyjádřením solidarity s jinými jako takové, ale 
také je určitou výpovědí o  dárcovské zemi namířenou především na ostatní donory. 

Což může znamenat, pokud je nějaká země ovlivněna motivací prestiže, že více než 
množství a kvalita pomoci plynoucí do rozvojových zemí je pro donora důležitější 
symbolická hodnota spolupráce s rozvojovým světem. [2] 

Bezpečnost, jeden z nejčastěji uváděných motivů pro  poskytování rozvojové 
pomoci. [2] 

2.3  Finanční pomoc 

Vzhledem k tomu, že potřeby rozvojových zemí, co se týče nedostatku 
prostředků, jsou téměř neomezené, je kvantita pomoci určována nabídkou na straně 
dárcovských zemí.  Celkový objem celosvětově poskytované zahraniční pomoci 

dosahuje ročně částky kolem 60 miliard USD, 1,2 bilonů korun (Halaxa 2000: 116), 
zahraniční pomoc může být vládní, nevládní nebo kombinací obou.  

Vládní pomoc využívá prostředků státního rozpočtu (a bývá nazývána „oficiální“), 

nevládní zahrnuje širokou škálu dárců, nadací a charitativních organizací, 
sdružujících dary právnických i fyzických osob. Podle způsobu finančního krytí 
můžeme pomoc dělit na pomoc ve formě  grantu (nenávratné dotace) a pomoc ve 

formě půjčky. [3] 
Podle závazku přijatého všemi státy  OSN by měly vyspělé země na rozvojovou 

spolupráci vyčlenit 0,7 procenta svého  HND. To se však dosud nepovedlo naplnit. 

Jako dlouhodobé prioritní země české rozvojové spolupráce byly 
stanoveny: Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a 

Černá Hora, Vietnam a Zambie. Střednědobými prioritami jsou Afghánistán a Irák. [4]. 
Jako nejvíce altruistické státy v tomto směru dlouhodobě vychází Švýcarsko, Norsko, 
Rakousko, Irsko, Nizozemí a Dánsko, naopak k nejvíce egoistickým zemím se 

zařadilo Japonsko, USA, Itálie, Francie a Austrálie. [4] 

3 Závěr 

Závěrem bych chtěla podotknout důležitost uvědomění si nepostradatelnosti 

vzájemné komunikace a spolupráce mezi architekty a humanitárními organizacemi. 
Ideálně tak, aby se architektonická studia, vytvářející ideové nebo jen v malé míře a 
víceméně prototypově realizované projekty, mohla opřít o zkušenosti a podporu 

humanitárních organizací s propracovanou strukturou poskytování pomoci a často 
nemalým počtem dobrovolníků i prostředků. Architektonická uskupení mohou na 
oplátku nabídnout nevšední a vynalézavá řešení. 
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