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Kontejnerová architektura je poměrně 
mladou větví modulární architektury, 
která jako konstrukční prostorové 
prvky využívá ocelové přepravní 
kontejnery. Primárním účelem je 
intermodální, lodní 
a železniční doprava zboží na dlouhé 
vzdálenosti.

Po docela krátké době používání, 
některé z kontejnerů, absolvují pouze 
jednu cestu tam, neboť se nančně 
nevyplatí poslat je prázdné zpět. Ty se 
však odstavují 
a tak mohou být recyklovány a 
upraveny pro modulární výstavbu. 
Výhodou použití těchto kontejnerů 
v architektuře je především jejich 
relativně nízká pořizovací cena, 
op t imá ln í  rozměr  jedno t l ivých 
kontejnerů pro pobyt člověka a velká 
stabilita.

Dopravní lodě pluj íc í  k břehům 
Antarktidy využívají 
k přepravě 20. stopé kontejnery. 
Jednotlivé expedice jsou tedy závislé 
na těchhle jednotkách a na nančních 
prostředcích. Čím víc nancí tím víc 
kontejnerů 
s  m a t e r i á l e m  n a  v ý s t av b u  č i 
doplňujícími zásobami.

Skladnost a důmyslné uspořádání zde 
hraje velkou roli.

Kontejner je standardizovaná přepravní 
j e d n o t k a ,  k t e r á  s e  p o u ž í v á  v 
intermodální dopravě, především 
s využitím lodní, železniční a silniční 
dopravy. Jedná se o velkou, pevnou a 
uzavřenou přepravku, technicky 
uzpůsobenou ke stohování do několika 
vrstev nad sebou.

Standardizované rozměry kontejnerů a 
jejich technická unikace zjednodušují, 
zpřehledňují, urychlují 
a zlevňují překládku zboží mezi 
různými druhy dopravních prostředků.

20. stopé kontejnery použité v projektu 
– mají délku 
20 ft = cca 6 m a označují se ISO 1 C

KONTEJNER

Uspořádání struktur umožňuje užívání 
prostor i ve složeném stavu. Tzv. 
EMERGENCY stav je nutný pro převoz a 
slouží jako obytný modul při výpadku 
dodávky energie.

Lidé na Antarktidě jsou zcela závislí na 
zásobování a letecké či lodní přepravě. 
Lodě a letadla se sem  dostanou pouze 
přes arktické léto. Na nový rok vyráží 
první ledoborec rozrážet ledy a vytvořit 
tak cestu pro přepravu. Přes přístaviště 
v americké stanici McMurdo projde za 
každé léto 4,5 tisíce tun zásob. Ty jsou 
pak rozváženy či letecky přepravovány 
do dalších Antarktických lokalit.
Zpět míří lodě plně naložené 
odpadem. 
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PRIMÁRNÍ ZDROJ ENERGIE

NÁHRADNÍ ZDROJ ENERGIE

MĚNIČ

PRIMÁRNÍ ZDROJ ENERGIE

SO1 - stávající stav
trapézový plech-36mm
PIR deska-70mm
PIR deska-20mm
trapézový plech-36mm

2Součinitel prostupu teplaU=0,207W/(m ·K)
2Celková měrná hmotnostm=440,0kg/m

2
Tepelný odporR=4,652m ·K/W
Teplota rosného boduq =11,6°COw

2
dpor při prostupu teplaR =4,822m ·K/WT

9
Difuzní odporZ =621,972·10  m/sp

SO2 - stávající stav
polymer-16%
vzduch-78%
fólie-6%

2Součinitel prostupu teplaU=0,368W/(m ·K)
2

Celková měrná hmotnostm=0,7kg/m
2

Tepelný odporR=2,551m ·K/W
Teplota rosného boduq =11,6°Cw

2
Odpor při prostupu teplaR =2,721m ·K/WT

9Difuzní odporZ =242,297·10  m/sp

KONTINENTÁLNÍ LETECKÁ PŘEPRAVA

KONTINENTÁLNÍ PŘEPRAVNÍ TRAVERZA

INTERKONTINENTÁLNÍ 
PŘEPRAVA

MODUL



Antarktida představuje čtvrtý největší 
kontinent. Krajina i podnebí jsou v 
Antarktidě natolik drsné, že se tu žádní 
lidé nikdy neusadili natrvalo. Jedinými 
obyvateli tohoto kontinentu jsou vědci, 
kteří tu pracují na výzkumných projek-
tech. 
 18. století bylo vypraveno několik 
dalších námořních expedicí s cílem 
nalézt Antarktidu. Postupně se lidé 
dostávali stále více na jih a objevovali 
různé ostrovy 

a souostroví, patřící již k Antarktidě.
V následujících letech pronikly za jižní 
polární kruh i posádky dalších lodí. 
Zahlédly antarktickou pevninu, ale pro 
velké množství ledu se jim nepodařilo 
ani jednou přistát. Jižní země však byla 
s jistotou objevena a obrysy nového 
kontinentu byly postupně mapovány.

V letech 1838 – 1839 vypravila 
společnost Samuel Enderby & Sons k 
Antarktidě velrybářské lodě Elisa Scott  
a Sabrina, kterým veleli John Balleny a 
Thomas Freeman. 9. února 1839 objevili 
o s t rov y,  p ozd ě j i  p o j m e n ova n é 
Ballenyho ostrovy. Po dvou dnech se 
několika mužům podařilo krátce 
přistát, Stali se tak prvními lidmi, kteří 
vstoupili na pevnou zem za jižním 
polárním kruhem.

Od roku 1947 se na Antarktidě začínají 
zřizovat vědeckovýzkumné stanice.

Postupně začaly jednotlivé země jako 
jsou Spojené království, 

ANTARKTIDA

Nový Zéland, Francie, Austrálie, Norsko, 
Německo, Chile a Argentina projektovat 
mocenský zájem o části antarktické 
pevniny 
a  př i leh lé  os t rovy.   Ch i l ské  a 
argentinské územní spory v Antarktidě 
ve 40. a 50. letech hrozily válečným 
koniktem.

Dne 1. prosince 1959 byla podepsána 
Antarktická smlouva (signatáři : 
Argentina, Austrálie, Belgie, Chile, 
Franc ie,  Japonsko,  J i hoa f r i cká 
republika, Nový Zéland, Norsko, SSSR, 
Spojené království a USA). Smlouva 
u z á ko n i l a  m e z i n á ro d n í  p r á v n í 
pos taven í  An tark t idy,  m í rovou 
vědeckou spolupráci a demilitarizaci 
oblasti. Zakázala budování vojenských 
základen, nukleární pokusy, vojenské 
manévry a těžbu nerostů. 

Antarktická smlouva vstoupila 
v platnost 23. června 1961, kdy bylo 
denitivně zrušeno politickosprávní 
členění Antarktidy na teritoria, 
dependence a sektory na jih od 60° jižní 
zeměpisné šířky. V roce 1989 byla 
Antarktida vyhlášena chráněným 
národním parkem. V  roce 1994 
vypracovaly členské státy Antarktické 
smlouvy protokol o ochraně životního 
prostředí, který předpokládá úplný 
zákaz využívání ložisek nerostných 
surovin na pevné zemi za jižním 
polárním kruhem.

Sídla jsou bezprostředně spjaty se 
zemědělskou výrobou a s klimatickými 
podmínkami.  A do značné míry 
podmíněno modelací terénu. Osídlení je 
také sociální uskupení, větší či menší, 
tvořící sociální strukturu. Celek kde 
každý má své funkční zařazení 
(zemědělství, medicína apod.), které 
vidíme jako nezbytnou součást dnešní 
civilizace.

Osídlení vznikaly primárně u zdrojů, 
jako je voda a úrodná půda. Technické 
inovace umožnili lehce obsloužit širší 
území. Tím se posunula měřítka 
osídlení a civilizace.

Technologie a vynálezy také umožnily 
lehce obsluhovat či zásobovat vzdálená 
území a pokračovat v kolonizaci světa. 
Příčinou kolonizace bylo zejména 
přelidnění a hledání či dobývání nové 
zemědělské půdy.

Přišlo tedy na pořad i kolonizování 
nehost inných oblast í  jako jsou 
například pouště. Bez zdrojů, bez vody, 
bez úrodné půdy. Území zcela závislá na 
pomoci a zásobování svých provincií.

KONTINENTÁLNÍ  x  MĚSTSKÉ MĚŘÍTKO
Výstavba moderních lodí umožnila 
expandovat  až na jižní pól.

Urbanismus všeobecně je disciplína, 
jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní 
útvary jako funkční a vyvážené celky. 

V Antarktidě tyto základní principy 
urbanismu nejsou zcela aplikovatelné. 
Víc se zde vyjímá schéma kolonizační 
které je hlavně o zásobování. 
V Antarktidě však panují takové 
podmínky že primární je zde přežít. Jde 
především o teplo a jídlo.

S o c i á l n í  s t r u k t u r a  s e  s t á v á 
kont inentá ln í  a  s íde ln í  vz tahy 
nahrazuje politika.

Jedna věc je však být provincií 
a ovlivňovat chod na vzdálené kolonii 
a skutečný chod mnohonárodnostního 
obyvatelstva kontinentu, který je nucen 
v plné míře spolupracovat.

B e z ko n  i k t n í  c h o d  j e  z a j i š t ě n 
antarktickou smlouvou.

ANTARKTIDA

McMurdo station 
(USA)
77°51' jižní šířky
166°40' východní délky

Halley station
(UK)

J. G. Mendel station
(CZ)
63°48'16,32" jižní šířky
57°53' 8,82"  západní délky

arctica
75°35'0" jižní šířky
26°39'36" západní délky

ČESKÁ REPUBLIKA

Brno

2 km

Počtem obyvatel i rozlohou druhé největší město v České republice, největší město na Moravě a bývalé hlavní město Moravy.
Katastrální výměra:  230,22 km²
Počet obyvatel:  377 028 

McMurdo station 
(USA)
77°51' jižní šířky
166°40' východní délky

Země:  Spojené státy
Umístění na Antarktidě:  Ross Island
Založeno:  16. února 1956
Typ stanice - celoroční
Počet obyvatel 
Letní provoz:  1,258
Zimní provoz:  250

Zařízení:  více než 85 budov 
s vybavením, která zahrnují 
přístav, přistávací plochy pro letadla a vrtulníky, 
dílny, hřiště, administrativní budovy, požární 
stanice, elektrárna, zařízení na destilaci vody, 
obchody, kluby, sklady, vodovod, kanalizace, 
telefonní 
a elektrické vedení, kaple, obytné zařízení, 
bankomat, vědecké 
a inženýrské centrum (aeronomie 
a astrofyzika, biologie a lékařství, geologie a 
geofyzika, glaciologie 
a glaciální geologie a oceánské 
a klimatické systémy).

VODNÍ
ELEKTRÁRNA

ELEKTRÁRNA

SERVIS A PODPORA

CENTRÁLA

ZÁLOŽNÍ ZDROJ

DATOVÉ CENTRUM

RECYKLACE

TĚŽKÉ VYBAVENÍ

VRTULNÍKOVÁ ZÁKLADNA

ÚDRŽBA TECHNIKY

SKLAD NEBEZPEČNÉHO ODPADU

ZÁSOBNÍKY VODY

ZÁSOBNÍKY PALIVA

ZÁSBVNÍKY PALIVA

PŘÍSTAV

LETIŠTĚ

ČISTÍRNA 
ODPADNÍCH
VOD

UBYTOVNY

Antarktické výzkumné středisko nacházející se na 
Rossově ostrově na Antarktidě. 
Je řízeno vládou USA přes Antarktický program 
Spojených států amerických, který je součástí 
Národní vědecké nadace. Slouží jako vědecká 
laboratoř Spojených států a vedoucí středisko pro 
polovinu kontinentu. McMurdo je největší stanice 
na Antarktidě, schopná ubytovat 1258 lidí. 

McMurdo je jediným místem 
v Antarktidě, které má námořní přístav.
Stanice McMurdo má své letiště – Williams Field 
airport, které má 3 runwaye.

Od roku 1962 je zde jaderná elektrárna, která 
však byla odstavena.
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