
 NEMOCNICE, NEMOCNIČNÍ AREÁLY LÁZNĚ, LÁZEŇSKÉ DOMY, KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÉ 
LÉČEBNY

A B
1 FORMY formy zástavby, výhody a nevýhody jednotlivých 

systémů, historický vývoj
formy zástavby, výhody a nevýhody, historický vývoj, 
typy objektů 

2 PROCESY procesy a funkční vztahy, základní provozní, 
skladebné a funkční prvky, vnitřní a vnější vazby

procesy a funkční vztahy, základní provozní, 
skladebné a funkční prvky, vnitřní a vnější vazby

3 DOPRAVA Vnější doprava  a   vnitřní doprava - druhy a provozní 
toky

Vnější doprava a vnitřní doprava  Provozní toky, 
zónování

4 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, 
ŠIRŠÍ VZTAHY

město,sídlo, region, umístění, kompoziční a funkční 
vazby, napojení na dopravní systémy, vliv na životní 
prostředí, 

město,sídlo, region, umístění, kompoziční a funkční 
vazby, napojení na dopravní systémy, vliv na životní 
prostředí, 

5 KONSTRUKCE vztah účelu  a zvoleného konstrukčního řešení, 
charakteristické konstrukce, principy, 

vztah účelu  a zvoleného konstrukčního řešení, 
charakteristické konstrukce, principy, 

6 FUNKČNÍ PRVKY základní funkční prvky, popis některého vybraného 
funkčního prvku, jeho vnější a vnitřní vazby , 
umístění, vliv ergonomie na řešení .

základní funkční prvky, popis některého vybraného 
funkčního prvku, jeho vnější a vnitřní vazby , 
umístění, vliv ergonomie na řešení .

7 PROSTŘEDÍ Architektonické požadavky na vnitřní prostředí pro 
pacienty a personál ( interier, orientace, bezpečnost, 
uživatelský komfort,pocity..) Technické požadavky na 
vnitřní prostředí ( čistota, vlhkost, teplota vzduchu, 
dení a umělé světlo…)

Architektonické požadavky na vnitřní prostředí ( 
interier, orientace, bezpečnost, pocity..) Technické 
požadavky na vnitřní prostředí ( čistota, vlhkost, 
teplota vzduchu, dení a umělé světlo…)

8 AKTUÁLNÍ TENDENCE současné formy, odlišnosti, potřeby, ekonomika, 
společenské podmínky, vize, trendy, příklady

současné formy, odlišnosti, potřeby, ekonomika, 
společenské podmínky, vize, trendy, příklady

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ vztah ke krajině, k městu, vnější hygienické 
podmínky, bezpečnost, trvalá udržitelnost, 
alternativní zdroje energie….

vztah ke krajině, k městu, vnější hygienické 
podmínky, bezpečnost, trvalá udržitelnost, 
alternativní zdroje energie….

10 POHYB A ZMĚNA vývoj, proměna, variabilita, flexibilita, pohyb vývoj, proměna, variabilita, flexibilita, pohyb 

Zdravotnické a lázeňské stavby


