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1 Úvod 

1.1 Předmět disertační práce 

Tématem doktorské práce jsou formy bydlení a ubytování studentů po dobu jejich studií 
a vliv této skupiny na život v lokalitě jejich studijního pobytu. Protože práce zpracovává 
téma především z architektonického hlediska a její výchozí tezí je to, že prostředí má zásadní 
vliv na utváření člověka, zabývá se přirozeně také opačným zkoumáním vlivu obytného 
a urbánního prostředí na studenty, zvláště ve vybrané věkové kategorii. Jde tedy spíše 
o zhodnocení interakcí života studentů a života společnosti v daném místě nezávisle na 
měřítku prostředí, ať už se jedná o konkrétní obytnou jednotku, objekt, čtvrť, město nebo 
region, a o jejich přínos a nároky na urbánní nebo suburbánní prostředí. To vše s důrazem na 
zjištění skutečných požadavků studentů na okolní prostředí a jeho architektonicko-
urbanistické kvality.   

 
Studenti zvláště v terciální sféře vzdělávání jsou dostatečně početně i ekonomicky 

silnou částí populace a jejich přínos je především pro dobrou funkci a dynamický rozvoj 
měst a krajů zcela nezpochybnitelný1. Přítomnost vysokoškolského zařízení v městské 
aglomeraci je vysoce žádaná, mnohá města, která historicky nejsou sídly vysokých škol 
a univerzit, tak jako třeba Praha a Brno, často usilují o získání alespoň hostující fakulty 
vysoké školy, nebo přímo o titul „univerzitního města“. Zřídit zcela novou univerzitu se 
v roce 1990 podařilo městu Opava, které o založení vysoké školy usilovalo více jak celé 
století, od roku 18702. Již tehdy si byla městská rada vědoma pozitivních dopadů přítomnosti 
vyšší vzdělávací instituce na rozvoj města. Je zřejmé, že zejména vysokoškolští studenti jsou 
pro univerzitní město výrazným ekonomickým i kulturním stimulem, podílejí se na spotřebě 
a službách, které jsou hlavním hnacím motorem vyspělých ekonomik (například v USA až 
78,6 procent celkového HDP3). Jednotlivá města se zakládáním a podporou vysokých škol 
snaží zatraktivnit svoji nabídku příležitostí pro obyvatele, zvýšit zaměstnanost a především 
přitáhnout v budoucnu vzdělané, ekonomicky aktivní lidi, zcela v souladu s trendem ústupu 
zaměstnanosti v primárním a sekundárním sektoru a rozmachem pracovních příležitostí 
v terciální zaměstnavatelské sféře, soustředěné opět zejména do měst. Zjednodušeně řečeno, 
atraktivní regiony přitahují obyvatele a prostředky, které umožňují jejich další růst, vývoj 
a s tím spojený vzestup vzdělanosti. Velká města v České Republice vykazují zcela v souladu 
s obecným celosvětovým trendem procentuálně vyšší podíl lidí, s nejvyšším ukončeným 
vzděláním nad úrovní vzdělání středoškolského, než ostatní obce v regionech. Počet osob 
s maturitou zde často přesahuje padesát procent všech obyvatel a to se znatelně odráží 
                                                      
1 Například v městě Brně činil celkový počet obyvatel k 31.12.2008 369 659 osob, brněnské vysoké školy 
v témže roce navštěvovalo 67 179 studentů, tj. poměr studentů k obyvatelům je zde téměř pětinový - čísla jsou 
konečná, u studentů ve fyzických osobách, tzn. nejsou zahrnuti vícenásobní studenti. (Zdroj: data Českého 
statistického úřadu a sečtené vykazované statistické údaje všech brněnský vysokých škol za rok 2008) 
2 O univerzitě - Slezská univerzita v Opavě [online]. Opava: 2009, aktualizováno 2009-11-16 [cit. 2010-01-15]. 
Dostupné na URL: <http://www.slu.cz/o-univerzite/o-univerzite> 
3 CIA The World Factbook, GDP Composition by sector [online]. New York: 2010, aktualizováno 2010-01-14 
[cit. 2010-01-15].  Dostupné na URL: <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/> 
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v nabídce a poptávce pracovních příležitostí. Vznik jednoznačně popsané a zdokumentované 
migrace pracovníků mezi městy, kraji, či zeměmi, zřetelně poukazuje na vyšší atraktivitu 
určitých lokalit ve vztahu k profesnímu uplatnění a plánovanému či dosaženému vzdělání. 
Města z přítomnosti vzdělávacích institucí zcela nepochybně těží a to v mnoha aspektech. 
Jedním z nich je příliv nových adeptů na vysokoškolské vzdělání, kteří stále častěji i po 
ukončení studia zvláště v univerzitních městech zůstávají, obecně vzdělání je jednou z příčin 
migrace obyvatelstva. 

 
Na zásadní vztah mezi vzdělaností a migrací4 zcela zřetelně poukazuje práce 

„Regionální aspekty vnitřní migrace v České republice v období 1991-2004“ autorů Pavla 
Ptáčka, Václava Touška a Vladimíra Poláška, založená na datech Českého statistického 
úřadu, která jasně ukazuje nejvyšší mobilitu právě mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi. 
Navíc jejich podstatná část je již z doby studia přivyklá stěhování se do místa školy 
s vybraným oborem. Není tedy bez zajímavosti, že migrace vzdělaných lidí vytváří 
především pozitivní bilanci ve prospěch několika málo krajů a měst. Nejvíce z tohoto trendu 
těží Praha a Středočeský kraj s dobrou dostupností do hlavního města. Migrace za vzděláním 
vyvozuje nejvyšší potřebu přechodných ubytovacích kapacit, jejímu výraznému vlivu 
je proto věnována dále samostatná podkapitola. Nejvyšší počet vysokoškolských institucí je 
tedy zcela logicky lokalizován v Praze a přitahuje nejvíce budoucích studentů z ostatních 
měst a krajů České republiky, i z ostatních států. Druhým největším univerzitním městem, 
měřeno v absolutních počtech studentů, je přirozeně Brno. Poměr frekventantů vysokých 
škol k počtu obyvatel je zde při vyjádření v procentech téměř dvakrát vyšší než v Praze. Část 
těchto studentů má trvalé bydliště v místě svého studia, část jich do škol dojíždí z blízkého či 
vzdáleného okolí. Podstatná skupina studentů je ale postavena před otázku, jaké přechodné 
bydliště5 si během svého studia najít. Právě na tuto skupinu studentů je tato práce 
soustředěna. 

 
Se změnou trendů a procentuálního zastoupení pracovních míst mezi jednotlivými 

hospodářskými sektory vzniká nejenom znatelný pohyb lidských zdrojů, ale také změna 
druhů produkce nebo přímo zánik výroby v jednotlivých oblastech. Toto se opět týká také 
městských aglomerací a celků, odklon od výroby a následná nutnost rekonverze 
a revitalizace městských či příměstských brownfields je dnes velmi aktuálním tématem. 
Vznik volných ploch, opuštěných výrobních objektů či továrních celků situovaných v rámci 
města spolu s potřebou náhrady výroby a udržením zaměstnanosti nabízí zaplnění těchto 
prostorů školskými, vědeckými, výzkumnými a technologickými institucemi. Příklady 
úspěšných projektů rekonverzí průmyslových budov na obytné a ubytovací kapacity jsou 
zmíněny dále v textu. 

 

                                                      
4 Ptáček, P., Toušek, V., Polášek, V.: Regionální aspekty vnitřní migrace v České republice v období 1991-2004 
[online]. Olomouc: 2007, aktualizováno 2007-05_22 [cit 2010-01-15]. Dostupné z URL: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/migrace/$File/vladimir_polasek1.pdf> 
5 Termín „Přechodné bydliště“ byl v roce 2000 s nástupem platnosti nového zákona o evidenci obyvatel 
a rodných čísel 133/2000 Sb. vypuštěn a již se dále neeviduje, v současnosti se tedy nedá ze statistiky 
obyvatelstva přesně určit, kolik frekventantů se na dobu svých studií stěhuje mimo své trvalé bydliště. Termín 
je proto dále používán pouze pracovně, k označení dočasného bydlení po dobu studia 
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Vzhledem k vysokému počtu vysokých škol obecně a současnému nepříznivému 
demografickému vývoji, se budou muset vysoké školy v blízké budoucnosti orientovat 
především na zpřístupnění vzdělání starším generacím a cizincům a flexibilně reagovat na 
aktuální poptávku po jednotlivých atraktivních vzdělávacích oborech. Přizpůsobení 
a zlepšení studijních programů je však jen jednou částí reforem, školy čeká rozsáhlá obnova 
a dostavba jejich vybavení a zařízení. Úkolem této práce je mimo jiné i popsat kvality 
a výjimečná řešení, které přispívají k funkčnosti, estetické kvalitě a oblibě určitých prostorů 
studenty. Jejich vnímání se totiž propisuje do celkového hodnocení jednotlivých institucí, 
tvoří součást jejich „image“ a  prestiže. 

1.2 Přehled o současném stavu problematiky 
U studentského bydlení se jedná o přechodný problém, který řeší pouze velmi malá 

část populace, specifického věku a v zlomku celkového času svého života. V předchozích 
letech byly na Fakultě architektury a Stavební fakultě VUT v Brně podrobně zpracovány 
vědecké práce zvláště v oblastech zahrnující první bydlení mladých, témata sociálního 
bydlení a v neposlední řadě bylo důkladně zpracováno téma bydlení seniorů, hospice. 
Z dalších zpracovaných palčivých témat obytné architektury z poslední doby je možno ještě 
uvést doktorské práce zabývající se fenoménem sídlišť a panelového bydlení. U všech těchto 
prací je ovšem daleko širší dopad na populaci, vždyť první bydlení či bydlení seniorů se týká 
nebo bude týkat každého z nás, nikoliv jen vybrané části populace, jako bydlení 
vysokoškolských studentů.  

 
Také se zdá, že v případě řešení objektů dočasného ubytování pro studenty nejsou 

zatím dostatečně zmapované nové stavební druhy a technické možnosti a jsou opomíjeny 
principy, již dlouho používané v běžně srovnatelné obytné výstavbě. 

 
Domnívám se, že v současnosti existuje prostor pro vytvoření komplexnější vědecké 

studie zaměřené na formy bydlení a ubytování studentů, zvláště potom vybrané skupiny 
frekventantů vysokých škol, z témat zabývajících se bydlením obecně. Tato domněnka 
vychází ze zřetelné absence aktuálního zpracování tématu a to jak formou teoretických prací, 
tak formou současné stavební produkce v České Republice. Z oblastí zabývajících se 
bydlením obecně, je to jedno z nejopomíjenějších témat, ubytovací kapacity se opírají o fond 
mnohdy více jak čtyři až pět desítek let starý. Nové ubytovací kapacity pro studenty 
v příspěvkové (státní) sféře vznikají jen velmi pozvolna a jakoby mimochodem, v sféře 
soukromé potom zcela bezkoncepčně6 přeměnou bytových jednotek určených k trvalému 
užívání nízkého obytného standartu na nájemní bydlení pro studenty. 

 
 Tato práce si neklade za cíl vytvořit chybějící návrh definitivního řešení problematiky 

ubytování studentů a vytyčení konkrétní cesty k dosažení potřebných kapacit. Potřeby 
společnosti a obyvatel jednotlivých měst a zemí se v čase průběžně mění v závislosti na 
ekonomických a demografických faktorech a jsou v dlouhodobějších časových periodách 

                                                      
6 Myšleno z pohledu architekta, nikoliv ekonomického hlediska 
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obtížně predikovatelné. Práce se proto snaží detailně zmapovat současnou situaci a to jak 
v České republice, tak ve světě, a poukázat na možné směry vývoje s odkazem na zkušenosti 
vyspělejších ekonomik, na vynikající architektonická či inženýrská řešení. Snažím se proto 
v teoretické rovině, když už ne projektovou dokumentací, jak by se od architekta očekávalo, 
oddělit kvalitní řešení a perspektivní směry od slepých uliček, ukázat klady a zápory 
jednotlivých vzorových řešení. 

1.3 Cíle disertační práce 
Úkoly disertační práce jsou stanoveny logicky v pořadí od největšího měřítka 

k menšímu, od urbánního začlenění univerzitních celků do struktury města až po analýzu 
jednotlivých staveb, s ohledem na typologické druhy a možnosti bydlení studentů. 

 
V první fázi jde o prověření a určení nejvhodnější varianty lokace studentského bydlení 

v rámci začlenění do urbánní nebo suburbánní situace sídla, z hlediska co nejlepšího 
propojení funkcí vzdělávacích institucí, jejich příslušenství a města. Dále jde o zmapování 
možností jak ubytování, tak bydlení trvalejšího charakteru v rámci stávající (i historické) 
městské zástavby, jejich současných kapacit a možností rozvoje, zachycení trendů 
vycházejících především z přeměn stávajícího vzdělávacího systému a vysokého školství 
obecně a společensko-ekonomických změn. Z vyjmenovaných bodů je asi nejpodstatnější 
dlouhodobá snaha státu o zavedení fungujících tržních principů do dříve státem regulovaných 
či monopolizovaných oblastí, oblast školství nevyjímaje, vytvoření volného neregulovaného 
trhu v oblasti bydlení a ubytování obecně, přenesení zodpovědnosti na občany a instituce 
a ponechání potřebné podpory ze státního rozpočtu v pouze zcela nezbytných, odůvodněných 
případech. Pro studenty asi nemarkantnější realizací změny státní koncepce bylo rozhodnutí 
o zcela jiném, spravedlivějším způsobu přidělování dotací na ubytování v roce 2005, který 
přestal zvýhodňovat menšinu studentů, kteří získali dotované ubytování na koleji. Více je 
tento systém a jeho dopady popsán v kapitole Financování vysokých škol, kolejí a menz. 
O zavedení samotného školného v terciální vzdělávací sféře se prozatím uvažuje v teoretické 
rovině, jeho konečné prosazení je však jen otázkou času a politického konsenzu. Těchto 
vnějších hospodářsko-ekonomických vlivů na studenty a kvalitu jejich životních podmínek 
a okolního prostředí se přirozeně také práce okrajově dotýká. 

  
Práce si také klade za úkol naznačit možné varianty vývoje forem ubytování, odhad 

výhledových kapacit, nezbytných pro rozvoj vzdělávání v České republice s přihlédnutím 
k demografické situaci, a to jak ve veřejném, tak i v prudce se rozvíjejícím soukromém 
sektoru, všímá si možností PPP7. Současně hodnotí přínos školství pro jednotlivá města 
a kraje. Popis a analýza prostředí, do kterého budou budoucí adepti vysokoškolského studia 
přicházet, jak na ně bude působit a jak ho budou vnímat, je jedním z hlavních cílů práce. 
Obecné pojmy „prostředí“ a „obytné prostředí“ bez ohledu na měřítko jsou zde hodnoceny 
hlavně podle estetických a architektonických kvalit a působení na člověka. 
 
                                                      
7 Public Private Partnership (PPP) – Partnerství veřejného a soukromého sektoru  – zajišťování veřejných služeb 
prostřednictvím spolupráce obou sektorů  
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Přínosem práce by mělo být zmapování forem ubytování studentů, poukázání na 
výjimečná urbanistická, architektonická a stavebně-technická řešení. Zpracování analýz 
současného stavu a poznatků, jako podkladů k další možné architektonické, urbanistické 
a inženýrské práci. 

 
Samotný text disertace je rozdělen na několik logických celků: 
 
V první, úvodní části je stručně představen předmět disertační práce, přehled 

o současném stavu problematiky, jsou popisovány cíle a vysloveny hypotézy. 
 
Část druhá se zabývá vymezením pojmů - studenti, sociologický a statistický výběr 

cílové skupiny vysokoškoláků, školských zařízení, typologických forem bydlení a ubytování. 
Dotýká se také možností urbanistického zasazení objektů do stávajících nebo nově 
navrhovaných struktur osídlení (měst). 

 
Třetí část se vrací k teoretické rovině disertační práce. Popisuje metodiku a způsoby 

řešení předmětu práce, prezentuje způsob provádění průzkumů a šetření. Stručně 
charakterizuje použité teoretické, empirické a speciální metody vědeckého výzkumu. Zabývá 
se historií vzniku vysokého školství na území České republiky a školských zařízení. 

 
Část čtvrtá se týká samotných výsledků disertační práce. Jde o popis cílové skupiny 

výzkumu – studentů, rozbor demografické situace v České republice a migračních tendencí. 
Na závěr kapitoly je uvedena podrobnější specifikace typického zástupce studentů. 

 
Pátá část je věnována způsobům financování jednotlivých škol a školských zařízení, 

podle zřizovatele. A také státním výdajům do školství, v přímé vazbě na hrubý hospodářský 
produkt ČR. 

 
Část šestá popisuje jednotlivé typy bydlení a ubytování, široce dostupné studentům 

v České republice. 
 
Sedmá část se zabývá bydlením a ubytováním studentů z pohledu architekta, tedy 

obecně začleněním jednotlivých účelových zařízení do urbánní nebo suburbánní situace 
města, vztahem umístění zařízení vůči centrům jednotlivých měst z geografického 
a urbanistického hlediska. Jsou posuzovány různá řešení umístění výuky a služeb 
poskytovaných jednotlivými školami – ubytování a stravování. Centralizovaná 
a decentralizovaná poloha kapacit v rámci města či periferie. Dále následuje úvaha, zda 
rozdílné situování objektů ovlivní jejich typologii, stavebně-technické a architektonické 
řešení. 

 
Kapitola osmá je zaměřena na modelový příklad města Brna a dvě největší brněnské 

vysoké školy – Vysoké učení technické a Masarykovu univerzitu. 
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V závěru práce jsou uveřejněny výsledky a doporučení k zpracovávanému tématu, 
určené k použití v praktické urbanistické a architektonické tvorbě. Tento souhrn doporučení 
může potom sloužit například jako typový vzor pro tvorbu zadání architektonických soutěží, 
připravovaných pro veřejnou sféru, i jako doporučení pro investory ve sféře soukromé. 
Doplněk tvoří předcházející analýzy současného stavu bydlení a ubytování studentů 
vysokých škol, jak v České republice, tak v zahraničí. 

 
Samotné přílohy jsou uvedeny za textem práce, mají samostatný obsah a číslování 

stran. 
 
Poznámka autora: Práce se zabývá mapováním převážně kladných vlivů studentů na 

život měst, jejich vývoj a urbánní strukturu. Některé sociologické, společenské a ekonomické 
zvláště patologické vlivy nejsou záměrně rozebírány kvůli přesahu rámce práce a soustředění 
se především na architektonické, urbanistické, typologické a stavebně-technické aspekty 
ubytování studentů. 

 
Výsledkem předkládané práce je závěr, obsahující souhrn poznatků, určených pro 

aplikaci v praktické architektonické a urbanistické tvorbě. Cílem bylo nalezení pravidel 
(typologických, stavebně-technických, architektonických a urbanistických), které mohou 
sloužit například jako podkladový materiál pro tvorbu zadání architektonických 
a urbanistických soutěží ve veřejné sféře. Pro sféru soukromou mohou mít tyto pravidla 
potom doporučující charakter. 

1.4 Hypotézy 
Disertační práce hledá v souladu se svým zaměřením odpověď na tyto otázky: 

 
1) Jsou ubytovací zařízení vhodně začleněna do analyzovaných měst, mají 

dostatečnou kapacitu a flexibilitu použití? 
2) Poskytují stávající formy ubytování dostatečné kapacity pro současné 

a budoucí uchazeče a studenty vysokých škol v návaznosti na 
proměnlivou demografickou situaci a stoupající počty vzdělávacích 
zařízení? 

3) Je na trhu dostatečná a všem dostupná možnost získat přechodné 
ubytování na dobu řádného studia? Není stále nabídka pokřivena 
minulými subvencemi státem dotovaného kolejního bydlení 
s pravděpodobnými dopady na nerovnost jednotlivých sociálních skupin 
studentů? 

4) V návaznosti na předchozí otázku, jakou roli hraje státní podpora 
v sektoru ubytování a stravování, je vůbec účinná a potřebná, případně 
správně zacílena? 

5) Jsou v České Republice realizovány všechny formy ubytování, známé ze 
zahraničí? 
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6) Mají české školy k dispozici dostatečně kvalitní objekty a to jak 
z architektonické, tak stavebně-technické stránky, vhodně situované 
z urbanistického hlediska? 
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2 Vymezení pojmů 

2.1 Okruh studentů 

Práce je soustředěna na studenty univerzit, vyšších odborných a vysokých škol, tedy studenty 
v tzv. terciální fázi vzdělávání. Ze statistického hlediska se pouze okrajově dotýká žáků 
středních škol a internátů, tito jsou zastoupeni pouze přibližně čtyřmi procenty případů, 
využívající ubytovací kapacitu mimo bydliště svých rodičů. Proto pokud se dále v textu 
hovoří o školách, školských a vzdělávacích zařízeních obecně, je tím vždy rozuměna, pokud 
není výslovně uvedeno jinak, vysokoškolská sféra 

 
Stejně tak pojmem „studenti“ jsou označováni frekventanti v terciální sféře vzdělání, 

čemuž pojem „student“ významově odpovídá. Pojem žák je potom podle školského zákona 
vyhrazen pro školáky v nižších vzdělávacích stupních a není v textu prakticky použit, tato 
skupina tedy není tedy pro práci ani cílovou. 

 
Okruh studentů, kterých se problematika dočasného ubytování týká, je statisticky určen 

následujícími dvěmi tabulkami: 
 

Tabulka č. 1: Kde vysokoškolští studenti bydlí 
 Všichni Veřejné VŠ Soukromé VŠ 
U rodičů 36,5 35,3 49,8 
Ve vlastním bytě 2,6 1,4 15,9 
V pronajatém bytě 12,8 12,6 15,6 
Na koleji 42,7 46,0 6,0 
Jinde 5,4 4,7 12,6 
Celkem 100,0 100,0 100,0 
Zdroj: Matějů, P., Simonová, N., Straková, J., Basl, J., Vitásková, A., Javorová, B.: Studium na vysoké škole 
2004 - Zpráva z výzkumu studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice [online]. Praha: 2008, 
aktualizováno 2004-11_01 [cit. 2010-01-15]. Dostupné z URL: 
<http://www.stratif.cz/?operation=display&id=92> 

 
Tabulka č. 2: Jak bydlí studenti veřejných vysokých škol 
 Žádal kolej - získal Žádal kolej - nezískal Nežádal o kolej 
U rodičů 0 15,9 80,3 
Ve vlastním bytě 0 1,2 3,1 
V pronajatém bytě 0 61,3 11,3 
Na koleji 100,0 0 0,7 
Jinde 0 21,6 4,7 
Celkem 100,0 100,0 100,0 
Zdroj: Matějů, P., Simonová, N., Straková, J., Basl, J., Vitásková, A., Javorová, B.: Studium na vysoké škole 
2004 - Zpráva z výzkumu studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice [online]. Praha: 2008, 
aktualizováno 2004-11_01 [cit. 2010-01-15]. Dostupné z URL: 
<http://www.stratif.cz/?operation=display&id=92> 
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Tyto dvě tabulky pocházejí z nejkomplexnějšího longitudinálního výzkumu 
vysokoškolských studentů, provedeného v České republice. Jak je z výše uvedených tabulek 
patrné, u ubytování při studiu jde z více jak devadesátisedmi procent o „přechodnou dobu“ 
u vybrané skupiny mladých lidí, která odděluje bydlení dětí u rodičů od samostatného 
bydlení mladých lidí. Pokračováním může být třeba první bydlení pro mladé, které často díky 
teprve začínající ekonomické soběstačnosti spadá u těchto mladých lidí do kategorie 
sociálního bydlení. 

 
 Není zcela bez významu, že díky finančním možnostem rodičů má šanci více jak dva 

a půl procenta studentů fázi přechodného ubytování přeskočit a začít hospodařit přímo ve 
vlastním bydlení. Tento trend je podstatně silnější mezi frekventanty soukromých (tedy 
placených8) vysokých škol, viz. tabulka č. 1. 

 
K procentuálnímu vyjádření jsou ještě důležitým údajem absolutní počty jedinců, 

uvedené v tabulkách č. 3 a č. 4. Z tabulky číslo tři je patrné, že ačkoliv v letech 2002 až 2008 
prudce stoupal počet studentů na vysokých školách, na počtu ubytovaných studentů na 
kolejích toto nemělo prakticky žádný vliv, kapacita zůstala z hlediska statistického významu 
zcela nezměněná. Nabídka v tomto případě několik let nekopírovala poptávku, i přes 
ukončení přímého zvýhodňování školských zařízení dotacemi ze státního rozpočtu v roce 
2004. 

 
Tabulka č. 3: Ubytovací zařízení – ubytovaní na vysokoškolských kolejích v akademickém 
roce 2002/03 až 2007/08 

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Celkem 68 415  70 050  70 579  67 520  68 569  68 252  

 studenti ČR  60 525  61 178  60 476  56 586  56 283  54 927  
 studenti cizinci 6 874  7 849  9 155  9 869  11 176  12 162  

v 
to

m
 

ostatní (např. akad. pracovníci) 1 016  1 023  948  1 065  1 110  1 163  
Zdroj: Databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 

 
Tabulka č. 4: Ubytovací zařízení – internáty a ubytovaní žáci ve školním roce 2002/03 až 
2007/08 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Počet internátů  120  110  100  98  97  88  
Počet ubytovaných žáků 5 017  4 624  4 163  3 825  3 752  3 348  

Zdroj: Databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 
 
„Z přibližně čtvrt milionu vysokoškoláků jich na kolejích získá ubytování jen asi 

70 tisíc.“ říká Jiří Nantl, předseda Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ). 
(Údaj ještě před reformou (rok 2004), nicméně z hlediska maximálních kapacit se nic nemění ani po reformě, 
pouze sociální struktura ubytovaných) 

                                                      
8 V České Republice se uvažuje o zavedení školného na vysokých školách již od roku 2001, kdy byl připraven 
návrh příslušného zákona (autor Doc. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.), který však byl poslaneckou sněmovnou o rok 
později zamítnut. Od té doby se o zpoplatnění studia spolu s reformou školství jako celku stále hovoří, nicméně 
politicky se jedná o velice kontroverzní, obtížně prosaditelné téma. 
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2.2 Školská zařízení 

Z předchozího vymezení cílové skupiny sledovaných studentů jasně vyplývá zaměření práce 
na formy ubytování a bydlení určené pro frekventanty vysokých škol, univerzit a vyšších 
odborných škol. Tyto instituce poskytují nejvyšší dosažitelné vzdělání (tzv. terciální) dle 
školského systému v České republice, včetně tzv. vzdělávání třetího věku. Celý vzdělávací 
systém je dále podrobně popsán v samostatné kapitole, pro lepší představu o jednotlivých 
stupních a pro názornější definici cílové skupiny. 

 
Pro zlepšení orientace uvádím základní rozdělení subjektů, poskytujících terciální 

vzdělání do tří kategorií podle zřizovatele, toto rozdělení se týká i jejich zařízení, tj. kolejí 
a menz. Přirozeně nejrozsáhlejší sítí podpůrných školských zařízení disponují veřejné vysoké 
školy. Také s nejdelší tradicí. 

 
Veřejné vysoké školy: 
Jsou zřizovány a rušeny zákonem, v současné době působí v České republice dvacet 

pět veřejných škol (údaj roku 20089), jejich oficiální názvy jsou dány Sbírkou zákonů České 
republiky. Jedná se o zařízení spravovaná státem (krajem, obcí). Při veřejných vysokých 
školách působí největší část školských zařízení vůbec, jejich přímým provozovatelem jsou 
samotné vysoké školy, většinou v rámci jednoho právního subjektu provozovaného pod 
společným daňovým identifikačním číslem. Současný trend vede k hospodářskému 
a administrativnímu oddělování školských zařízení (zvláště kolejí a menz) od samostatného 
hospodaření školy a jejich ekonomické soběstačnosti. 

 
Soukromé vysoké školy: 
Od roku 1999 začal pronikat do školství i soukromý podnikatelský sektor, soukromí 

zřizovatelé žádají o souhlas se založením nového vzdělávacího subjektu Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. Tento druh škol je neuniverzitního typu. Samotným 
zřizovatelem a provozovatelem jsou potom samostatně podnikající právnické nebo fyzické 
osoby. Pokud disponují ubytovacími nebo stravovacími kapacitami, jedná se o velmi 
individuální řešení, která nemají pro práci významnou referenční hodnotu. Procentuální 
zastoupení jejich zařízení mezi ostatními druhy škol není statisticky významné. 

 
Státní vysoké školy (policejní a vojenské): 
Ministerstvo vnitra spravuje Policejní akademii v Praze, Ministerstvo obrany 

Univerzitu obrany v Brně, obě jsou bez právní subjektivity díky zařazení mezi organizační 
složky státu. Obě jsou univerzitního typu, s omezenou vysokoškolskou samosprávou. 
Ubytování a stravování probíhá z povahy škol odděleně od běžných veřejných vzdělávacích 
institucí, zvláště díky dispozicím s vlastní ubytovací a stravovací kapacitou. 

 
Samotná školská zařízení jsou potom, jak již bylo naznačeno v předchozím textu, 

v zásadě dvojího typu: ubytovací a stravovací. Jejich historie je spjata z největší části 

                                                      
9 Databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 
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s veřejnými vysokými školami a je pro vybraná referenční zařízení v Brně a Praze popsána 
podrobněji dále v textu. 

 
Charakteristika jejich provozu je přímo daná v jejich názvech, vzhledem k určité 

organizační a často i prostorové provázanosti, jsou většinou zřízeny jako jedna samostatná 
organizační složka školy – například Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně 
nebo Správa kolejí a menzy Masarykovy univerzity. Oběmi těmito subjekty a jejich 
provozními objekty se zabývám dále v analýzách i v textu práce samotném. Jak již bylo 
řečeno, v poslední době se objevuje trend hospodářského osamostatňování těchto zařízení od 
škol a snahy o dosažení jejich vlastní ekonomické soběstačnosti. 

2.3 Bydlení a ubytování 

Pojmem „bydlení“ je myšleno především vlastnické bydlení, z tohoto titulu převážně 
dlouhodobějšího charakteru (u rodičů, vlastní), pojmem „ubytování“ potom krátkodobější 
nájem nebo podnájem (ve školských zařízeních, soukromých kapacitách). 

 
Sektory bydlení se podle majetkoprávního vztahu k předmětu užívání – například bytu, 

rodinnému domu, dělí do čtyř základních skupin: první, nejčastější formou v České republice 
je vlastnické bydlení, ostatní formy se odvíjejí od nájemního vztahu a jsou rozděleny na 
družstevní, obecní a soukromý sektor. 

 
Obrázek 1: Sektory bydlení - základní členění 

 
Zdroj: Autor 



2 Vymezení pojmů  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 
 

 15 

Vzhledem k široce zobecněnému (a často nepřesnému) užívání pojmů, uvádím  pro 
účel práce stručný úvod do terminologie právních pojmů, které se týkají bydlení: 

 
Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností (převážně ve stavbách určených 

stavebními předpisy k trvalému bydlení, požadavky jsou stanoveny mimo jiné i normou ČSN 
73 43 01 - Obytné budovy). Je zpravidla vybaven příslušenstvím – zázemím (kuchyně, WC, 
koupelna). Není to ale podmínkou, některé části mohou být společné pro více bytů. Byt 
vzniká vydáním kolaudačního rozhodnutí (uvedením do užívání) příslušného stavebního 
úřadu. 

 
Nájem bytu – vlastník přenechává za úplatu (nájemné) nájemci byt k dočasnému 

užívání. Takzvaný nájemní vztah vzniká uzavřením nájemní smlouvy, z tohoto právního 
vztahu se odvozují pojmy pronajímatel (vlastník) a nájemce. Tyto subjekty vstupují do 
tohoto vztahu se vzájemnými právy a povinnostmi, stanovenými nejenom občanským 
zákoníkem10, ale i speciálními ustanoveními obchodního zákoníku11 (o nájmu bytu) 
a vzájemnou smlouvou. Nájem bytu je specifický zákonem chráněný vztah, vypověditelný 
pouze za zákonem stanovených podmínek. 

 
Podnájem bytu – je analogický s nájmem bytu, pouze přenechávajícím není vlastník, 

ale nájemce a uživatelem je tzv. podnájemce. Jinými slovy, vlastník pronajímá nájemci byt 
na základě nájemní smlouvy a ten dále za základě další smlouvy přenechává část nebo celý 
byt podnájemníkovi. Terminologie sleduje logickou souslednost vlastník (pronajímatel) -
nájemce - podnájemce. 

2.4 Sociologické vymezení - porovnání sektorů 

bydlení v ČR se studentským ubytováním 

V této kapitole se odvolávám na statistické vymezení cílové skupiny v předchozím textu, 
které do jisté míry ohraničuje okruh uživatelů i z pohledu architekta a podle nároků na 
obytné prostředí. Je zde prezentována struktura frekventantů z hlediska typů a stupňů škol, 
průměrné věkové skupiny, podle pohlaví, to ale blíže nespecifikuje jejich nároky na obytné 
prostředí a komfort. Již v průběhu prvního hodnocení analýz začalo být zjevné, že do nároků 
studentů se zřetelným způsobem propisují zvyklosti jejich rodičů, týkající se jak názorů, tak 
požadavků na bydlení. Velmi dobře se dají na statistických tabulkách prokázat požadavky 
vysokoškolsky vzdělaných rodičů na potomky, ohledně vzdělání. Stejnou závislost lze 
vysledovat i u nároků na obytný standart. Tímto tématem se zabývá následující text, 
s referenční výpovědní hodnotou. 

 
Studenti v současné době volí z následujících možností přechodného ubytování: 

ubytování na kolejích je dostupné pro přibližně 43 procent studentů podle oficiálních 

                                                      
10 Zákon číslo 40/1964 Sb. - občanský zákoník 
11 Zákon číslo 513/1991 Sb. – obchodní zákoník 
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statistik, viz. tabulka číslo 1 „Kde studenti bydlí“. O takto zvýhodněné ubytování by ovšem 
byl zájem daleko širší, možnosti jsou dané současnými kapacitami. V potaz jsou bráni 
studenti všech forem studia, studenti kombinovaných či dálkových forem však nemají na 
ubytování na kolejích nárok, jejich podíl tedy zvyšuje procentuální zastoupení u ostatních  
forem bydlení. Druhá největší skupina potom využívá stávající bydlení u rodičů, 32 procent, 
a na školu dochází v místě svého bydliště, či pravidelně dojíždí kratší vzdálenosti. Třetí, ještě 
„masově“ zastoupenou skupinou jsou studenti, kteří využívají nabídky ubytování v soukromé 
sféře, zvláště ve skupinkách, čítajících dva až šest jednotlivců v jednom bytě. Jsou celkové 
zastoupeni téměř 13 procenty. Jinou formu ubytování – například hotely, veřejné ubytovny 
a podobně, volí přes pět procent frekventantů. Nejmenší podíl v této kategorii má segment 
vlastnického bydlení, ovlivněný současnými enormními cenami za bydlení v poměru 
k průměrným příjmům obyvatelstva a nedostupností půjček pro osoby bez dlouhodobě 
prokazatelných příjmů, k nimž většina studentů alespoň podle oficiálních statistik patří. 
Rozhodujícím činitelem je v tomto případě ekonomická pomoc rodičů a jejich schopnost 
a současná ochota zakoupit či předat potřebnou nemovitost svému potomku. 

 
Na grafech, které znázorňují procentuální zastoupení jednotlivých forem bydlení 

obyvatel v ČR (sledovaný majetkoprávní vztah) a procentuální zastoupení forem ubytování 
studentů, je možné vystopovat určitou podobnost velikostí jednotlivých skupin. Sektor 
vlastnického bydlení odpovídá sektoru bydlení u rodičů, zmenšený o adekvátní část studentů, 
kteří nemají možnost požadovaného studia v místě bydliště. Totéž, s opačnou účinností platí 
i o sektoru nájemních obecních bytů spolu se sektorem družstevního bydlení, jejichž velikost 
se zrcadlí v ubytování na kolejích (údaje z roku 2008 počítají s regulovaným nájmem 
u obecních bytů, stejně jako s analogickými dotacemi pro sektor školství). Téměř na procento 
se shodují soukromý nájemní sektor a pronájmy u studentů, stejná situace je i u ostatních 
forem bydlení (bydlení u prarodičů, nepřímých příbuzných a podobně). 

 
Graf 1 a 2: Porovnání sektorů bydlení v ČR se statistikou ubytováním studentů 

Sektory bydlení v  ČR

Sektor vlastnického 

bydlení

47%

Družstevní sektor

17%

Soukromý nájemní 

sektor

12%

Sektor obecních 

nájemních bytů

17%

Jiné důvody užívání 

bytu

7%

Kde vysokoškolští studenti bydlí:

U rodičů
37%

Na koleji
42%

Jinde
5%

Ve vlastním bytě
3%

V pronajatém bytě
13%

U rodičů Ve vlastním bytě V pronajatém bytě Na koleji Jinde

 
Zdroj: Matějů, P., Simonová, N., Straková, J., Basl, J., Vitásková, A., Javorová, B.: Studium na vysoké škole 
2004 - Zpráva z výzkumu studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice [online]. Praha: 2008, 
aktualizováno 2004-11_01 [cit. 2010-01-15]. Dostupné z URL: 
<http://www.stratif.cz/?operation=display&id=92 >; Český statistický úřad 2007. 
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2.5 Typologické formy 

Díky dlouhodobě uplatňované směrnici (před rokem 1989), určené pro navrhování 
tohoto druhu budov, jsou typologické charakteristiky u analyzovaných objektů v České 
republice velmi podobné a v minulosti procházely pouze velmi pozvolným vývojem. Toto 
konstatování se týká i typologie jednotlivých obytných buněk, případně jejich dobového 
mobiliáře. Stávající řešení jsou velmi konzervativního rázu, který byl daný také 
ekonomickou stránkou věci při výstavbě. 

 
Velmi případné je konstatování12, že typologie obytných objektů je odvislá zvláště od 

národních zvyklostí jednotlivých států, dlouhodobě spoluvytvářená okolními podmínkami 
zástavby. Pro středoevropskou oblast je tedy charakteristické začlenění budov do organismu 
města, do sídelní struktury a z toho vyplývající stavební a typologické řešení předmětných 
objektů. Pro některé další referenční státy je naopak charakteristická struktura samostatných, 
vůči okolní zástavbě vymezených celků – anglický typ „college“ nebo „campus“, pocházející 
ze Spojených států amerických13. Přirozeně tyto „ostrovní typy“ zástavby disponují širšími 
možnostmi členění a struktury budov, samotná typologie obytných jednotek je však velmi 
podobná, liší se především prostorových dimenzích. 

 
V odpovědi na otázku číslo 5 z kapitoly Hypotézy uvádím, že v České republice jsou 

dostupné všechny formy ubytování a bydlení studentů, obvyklé ve srovnatelných státech 
Evropské unie. 

2.6 Situování 

Podrobnější dělení podle umístění obytného objektu je možno provést na základě mnoha 
kriterií. Nejdůležitějším kritériem je pravděpodobně typ sídla, městský nebo venkovský14. 
Jinými slovy tedy vztah obytné budovy k ostatní sídelní zástavbě a krajině. Pokud se 
v návaznosti na téma práce přeneseme do městského prostoru, urbanizovaného území, dalším 
důležitým aspektem bude prostorové uspořádání zástavby, způsob zastavění jednotlivých 
parcel a převládající obecný typ okolní zástavby. Podle situace v urbanizovaném území 
rozlišujeme řadovou nebo solitérní zástavbu bytovými (činžovními) domy, vilovou zástavbu, 
sídlištní zástavbu, pozůstatky venkovské zástavby na okrajích měst. Již pouze výjimečně 
zástavbu ulicového typu u vesnic, které pomalu splývají s okrajem měst s dochovanou 
funkční historicky formovanou parcelací. Stávající ubytovací kapacity pro studenty se opírají 
většinou o starší nemovitostní fond, soustředěný na okraji širšího centra města, historicky 
spjatý se vznikem vysokých škol v daném městě (například Kounicovy koleje v Brně, nyní 

                                                      
12 VRÁBLOVÁ, E.: Progresívne trendy v bývaní vysokoškolských študentov, Ubytovací úsek vysokoškolských 
domovov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry. 2008. 173 s. Vedoucí 
práce Doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD. 
13 VRÁBLOVÁ, E.: Progresívne trendy v bývaní vysokoškolských študentov, Ubytovací úsek vysokoškolských 
domovov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry. 2008. 173 s. Vedoucí 
práce Doc. Ing. arch. Branislava Budkeová, PhD. 
14 Obec do 2000 obyvatel 
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ve správě Masarykovy univerzity, nebo Hlávkova kolej v Praze, patřící Českému vysokému 
učení technickému). Nebo o objekty, postavené či rekonstruované pro potřeby ubytování 
studentů nejčastěji mezi lety 1950 až 1989. Tyto jsou potom situovány stále ještě v příznivé 
poloze vůči centrům měst. 

 
Zcela novou etapu ve výstavbě škol a školských zařízení otvírá myšlenka koncentrace 

objektů do monofunkčních celků, tzv. kampusů, soustředěných na volných plochách na 
okrajích měst. Logika návrhu těchto zařízení je daná zvláště ekonomickou úvahou ze strany 
zřizovatele, většinou se jedná volný prostorný pozemek mimo centrum, často nezastavěný 
a majetkoprávně nezatížený, v dostupné cenové hladině, případně v majetku samého státu, 
kraje, nebo obce. 
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3 Metodika a způsob řešení práce 
Metodika statistického hodnocení - pro sestavení relevantních grafů a tabulek byly 
zpracovány oficiální datové zdroje především Ústavu pro informace ve vzdělávání15, 
příspěvkové organizace, spadající pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy16. 
Dalším nezbytným pramenem informací byl Český statistický úřad17 a jím sledované vybrané 
časové řady, tedy dlouhodobý vývoj jednotlivých statistických údajů a ukazatelů ze sektoru 
školství, vzdělávání a demografického vývoje České republiky. Nezbytné ekonomické 
indikátory (HDP – Hrubý domácí produkt, čistá a nominální inflace a podobně) pocházejí též 
z databáze ČSÚ. Úplný přehled zdrojů je uveden v kapitole „Seznam použitých zdrojů“, 
doplněný kapitolou „Seznam použitých zkratek a symbolů, vysvětlivky“. K t ěmto odkazům 
se vážou také legendy, které upřesňují nebo vysvětlují publikované a zpracované údaje. 
Legendy jsou většinou uvedené pod čarou přímo v textu práce, u grafů a tabulek. Pokud se 
týkají rozsáhlejšího, obecného a často citovaného popisu problému nebo výkladu slova, jsou 
zařazeny ve vysvětlivkách, stejně jako používané zkratky. 

 
Výběrem dat, seřazením, vhodnou kombinací a porovnáním údajů vznikla většina 

autorských grafů a tabulek. Názorným příkladem je prezentace počtu obyvatel v jednotlivých 
krajích a městech, vedle počtů studentů vysokých škol za sledované roky 1990 až 2008. Na 
toto porovnání se v textu často odkazuji a jeho výpovědní hodnota je pro předkládanou práci 
klíčová. 

 
Obecná metodika - výsledky disertační práce vychází z poznávacích metod 

rozdělených do tří základních skupin. Ve skupině první, u teoretických (logických) metod, 
šlo především o analýzy a komparativní analýzy získané projektové dokumentace. Tento 
způsob vědecké práce je mi s ohledem na předešlé dosažené vzdělání technického směru 
nejbližší, poskytuje velmi přesné, subjektivně a pocitově nezatížené výsledky. V kombinaci 
s historicko-srovnávací metodou je možné dostatečně analyzovat současnou situaci tématu, 
vysledovat její příčiny a nahlédnout na její možné důsledky. Z druhé skupiny empirických 
metod se uplatnilo hlavně pozorování, přímé šetření a dotazování. Modelování potom patří 
do třetí skupiny použitých specifických metod. Ze získaného studijního materiálu vyvozuji 
hypotézy, které jsou zpracovány ve vlastní práci a je z nich učiněn závěr. 

                                                      
15 Ústav pro informace ve vzdělávání, Senovážné náměstí 26, Praha 1; část relevantních podkladů je dostupná 
přímo na internetových stránkách  <www.uiv.cz> – Databáze a zdroje, Národní statistiky (Školství) 
16 Samotné statistické údaje zpracovává UIV, od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7 
Praha 1 byly čerpány spíše koncepční dokumenty, vyhlášky a zákony – částečně  odkazuji na <www.msmt.cz> 
17 Český statistický ústav, Na padesátém 81, Praha 10; v práci se odkazuji především na časové řady uveřejněné 
též na stránkách úřadu <www.csu.cz> - Školství, Obyvatelstvo a Makroekonomické údaje České republiky 
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3.1 Teoretické metody vědeckého výzkumu 

3.1.1 Analýza, komparativní analýza a syntéza 

Pro architekta jsou základní informace obsaženy ve stavební dokumentaci, doplněné 
odbornou exkurzí a průzkumem vybraného objektu (analýza IN-SITU). Porovnání 
(komparace) standardizované výkresové dokumentace, technických a průvodních zpráv 
s normami, platným Stavebním zákonem a příslušnými prováděcími vyhláškami poskytlo 
množství detailních informací o způsobu řešení jednotlivých staveb. Přítomnost právně 
závazných zákonných a doporučujících normových dokumentů podstatně přispívá k větší 
objektivitě porovnání. Výkresová část projektů byla porovnávána i mezi sebou navzájem, zde 
naopak více působí subjektivní složka posuzovaní a vlastní vyhraněný architektonicko-
urbanistický názor. Syntetická metoda výzkumu byla uplatněna především u vytváření grafů 
a tabulek, doprovázejících textovou část. Analyzovány a porovnávány byly následující 
oblasti zájmu:  

3.1.1.1 Stavební dokumentace 

V průběhu vzniku práce byla shromažďována a hodnocena projektová dokumentace 
vybraných objektů uvedených dále v textu, výběr z této stavebně-plánovací dokumentace je 
taktéž nedílnou součástí analýz. Výkresy, zprávy a posudky (průvodní, technické 
a specializované – statické, požární, hygienické) jsou srovnávány s referenčními, jak do 
úplnosti dokumentace a jejího provedení, tak do srovnávání uvedených hodnot, zvláště co se 
týká tepelně-technických požadavků na výstavbu, neprůzvučnosti a vzduchotěsnosti 
stavebních konstrukcí. Též detailně posuzuji architektonické zpracování objektů, nejenom 
stavebně–inženýrské hledisko. Byla zúročena možnost pracovat s architektonickými  
studiemi, územními rozhodnutími, projekty pro stavební povolení a prováděcími projekty, 
případně s dokumentací pro správu objektů 

3.1.1.2 Odborná literatura 

Publikace, ze kterých jsem čerpal informace pro práci, jsou uvedeny v kapitole nazvané 
„Seznam použitých zdrojů - odkazy na čerpanou literaturu (bibliografie)“. Klíčovými hesly 
pro vyhledávání potom byla slova: 

 
ubytování, ubytování studentů, bydlení, bydlení studentů, přechodné ubytování, 

studentské koleje, internáty, priváty, kampusy, vysoké školství, univerzity 
 
Tato klíčová slova kopírují samotný obsah této disertační práce, dávají nejrelevantnější 

výsledky pro vyhledání a jsou proto v mírně redigovaném tvaru a počtu uvedena v úvodu této 
práce ke stručné charakteristice tohoto textu a to i ve volném anglickém překladu. 
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3.1.1.3 Odborné konference, přednášky, články a příspěvky 

V průběhu doktorského studia jsem se zúčastnil několika přednášek a seminářů, zaměřených 
na architektonickou, urbanistickou a stavebně-technickou stránku výstavby, s cílem získat co 
nejvíce informací, potřebných pro orientaci v předmětu práce a pro svůj profesní růst. 

 
Mimo tyto studijní aktivity uvádím svoji publikační činnost k tématu. 
 
Příspěvek na téma „Formy bydlení a ubytování vysokoškolských studentů“, se 

zaměřením na analýzu novostavby kolejí ve Vídni, postavených architektonickým ateliérem 
Baumschlager a Eberle, v energeticky pasivním standartu, jsem prezentoval ve sborníku XII. 
VĚDECKÉ KONFERENCE DOKTORANDŮ FA VUT v BRNĚ, vydaného při příležitosti 
Vědecké konference doktorandů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně 
dne 13. května 2008. 

 
Další články a publikace k tématu jsou uvedeny v části „Seznam vlastních prací“. 

Kapitola „Soupis publikovaných a nepublikovaných prací“ se zabývá ostatními výsledky 
odborné činnosti, které se přímo nedotýkají disertační práce, nicméně byly zpracovány 
v průběhu mého řádného interního doktorandského studia a v rámci mé architektonické 
praxe.  

3.1.2 Historicko-srovnávací metoda 

Při takto uceleném shromažďování podkladů a vypracovávání analýz jsem se nevyhnul 
detailnímu srovnávání architektonických konceptů s jak historickými příklady, tak se 
současnou moderní architekturou, zvláště co se typologických řešení týká. Urbanistické 
návaznosti jsou zcela chápány a zpracovávány v kontextu historického vývoje měst 
a osídlení, bez dobových pramenů a odkazů ně by neměli žádnou výpovědní hodnotu. Sídelní 
útvary vznikají dlouhá staletí a jejich přeměna je limitována velkým počtem specifických 
faktorů, proto se snažím uvést všechny vývojové souvislosti. Posuzování stavebně–
technických údajů bylo prováděno zvlášť, kvůli odlišným materiálovým a technickým 
možnostem při historické a současné výstavbě, striktně odděleno od architektonických 
hledisek. 

3.2 Empirické metody vědeckého výzkumu 

3.2.1 Místní šetření a pozorování (s analýzou IN-SITU) 

Návštěvami vybraných analyzovaných objektů a osobními pohovory jak s personálem 
zajišťujícím provoz, tak se studenty, byl shromážděn materiál pro analýzy a dotazníkový 
průzkum. Zároveň byla pořízena podrobná fotodokumentace navštívených budov – 
interiérová i exteriérová. Navštívil jsem osobně jak vybrané referenční projekty v České 
republice, tak i objekty v zahraničí, které jsou uvedeny mezi analýzami a příklady. 
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 Zjišťoval jsem celkovou spokojenost správců i uživatelů, kladné či záporné stránky 
týkající především subjektivních pocitů a atmosféry. Objektivní zhodnocení bylo potom 
prováděno spíše z dostupné projektové dokumentace, viz. analýza stavební dokumentace. 

 
Jako dlouholetý student Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, i jako 

student evropských výměnných programů Sokrates/Erasmus a Leonardo ve Vídni, Rakousko, 
jsem měl možnost dlouhodobě využívat ubytovacích zařízení jednotlivých univerzit, 
i dočasného ubytování v soukromé (komerční) sféře. Tyto osobní zkušenosti jsou potom dále 
zhodnoceny v textu, jako subjektivní informace pro porovnání deklarovaných skutečností 
s obecnou realitou. 

3.2.2 Rozhovory, dotazování 

V návaznosti na předchozí bod „Místní šetření a pozorování“ jsem vedl rozhovory jak 
s cílovou skupinou uživatelů ubytovacích kapacit, studenty, tak i s provozovateli těchto 
zařízení a dalším obslužným personálem. Zvláště v zahraničních ubytovacích zařízeních jsem 
měl možnost dlouhodobě komunikovat s ostatními studenty výměnných programů, například  
v Rakousku, kde byli hostující studenti ubytováváni převážně odděleni od studentů 
domácích, díky čemuž vznikla pestrá směs jednotlivých národností a zvyklostí. 

3.2.3 Dotazníky 

Průzkum mezi cílovou skupinou respondentů na vysokých školách byl proveden formou 
dotazníků, které studenti dobrovolně vyplňovali v rámci svého volného času. 

 
První dotazník studenti vyplňovali přímo v místě své školy v papírové podobě, byl 

aktivně nabízen k vyplnění a s obsahem deseti následujících otázek: 
 

1) Kde jsem v současné době ubytován?  koleje/privát/rodina/vlastní/jiné 
2) Bylo obtížné ubytování najít?   ano/spíše ano/spíše ne/ne 
3) Navštěvuji univerzitu v míst ě svého bydliště nebo dojíždím? 
4) Moje dojezdová doba je do:   5/10/25/50/100 a více km 
5) Moje dojezdová doba je do:   30 minut 

1 hodiny 
2 hodin 
tří a více hodin 

6) Jak jsem bydlel v doposud?  Výběr z možností dle tabulky číslo 4: 
U rodičů 
Ve vlastním bytě 
V pronajatém bytě 
Na koleji 
Jinde 

7) Změnil jsem, měním, nebo budu měnit typ ubytování? 
     ano/ano v blízké době/ano v budoucnu/ne 
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8) Pokud jsem musel změnit typ ubytování, došlo k zlepšení mé situace? 
       ano/ne 
9) Jsem spokojen se současným způsobem ubytování? 

1 2 3 4 5 
10) Změním v budoucnu formu ubytování, abych vyzkoušel další možnosti/výhody?
       ano/nevím/ne 

 
Dotazník ještě obsahoval stručné identifikační pole pro vyznačení věku, pohlaví 

a bydliště respondentů, pro jejich přesnější zatřízení do skupin. 
 
V textu se ještě odvolávám na dotazníkové průzkumy, provedené v rámci jiných 

šetření, s podobnou cílovou skupinou respondentů, nebo podobným předmětem zkoumání. 
Jejich zdroj je vždy uveden v samotném textu práce, v odkazu pod čarou a v seznamu použité 
odborné literatury, s uvedením roku průzkumu, autora a výsledku šetření. 

3.3 Specifické metody vědeckého výzkumu 

3.3.1 Modelování 

Modelování na základě získaných podkladů, nahrazuje do určité míry absenci kompletního 
projektu (STS, DÚR, DSP, DZS, DPS, RDS, SKP). Na zmenšených fyzických modelech 
a pomocí počítače tvořených třírozměrných prototypech je možno velmi dobře demonstrovat 
vybrané architektonické (například barevnost, členění fasády, atd.) a stavebně-technické 
(konstrukční systém) problémy, tyto metody modelování jsou neocenitelnou pomůckou 
každého architekta. Pro prezentaci širších vztahů a složitějších úkolů se rozměrné modely 
také dobře uplatní v urbanistické tvorbě, zejména při seznamování laické veřejnosti se 
záměrem. 

 
Skutečný model bohužel z teoretické povahy této práce není její součástí, stejně tak 

jako virtuální třírozměrný počítačový model. Práce je proto doplněna fotografiemi a částmi 
výkresové dokumentace, pro lepší znázornění popisované problematiky. 

3.4 Část historicko-analytická - stručný 

historický vývoj vysokého školství 

Historicky první univerzita byla na našem území založena Karlem IV. v roce 1348. 
 
V Čechách vznikla první veřejná inženýrská škola ve střední Evropě nařízením 

Františka Josefa I.. Zakladatelem Stavovské inženýrské školy v Praze, jak se instituce 
jmenovala, byl Christian Joseph Willenberg, založil ji roku 1707 – přesné datum císařského 
reskriptu je datováno na osmnáctého ledna 1707. Ačkoliv škola byla zpočátku zaměřena na 
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vojenské a opevňovací práce a její absolventi směřovali především do armády, v pozdější 
době se přibližně do roku 1800 postupně měnila na civilně-inženýrskou. Císař František 
Josef I. zasáhl kromě jejího založení do chodu Stavovské inženýrské školy ještě jednou, když 
v roce 1787 dekretem rozhodl o spojení s Pražskou univerzitou. 

 
Další reformou František Josef Gerstner v roce 1803 vytvořil ze školy Polytechnický 

ústav Království českého, takzvanou Gerstnerovu pražskou polytechniku, s klasickou tříletou 
inženýrskou výukou. Polytechnika fungovala až do roku 1815 spolu se sloučenou Pražskou 
univerzitou, poté došlo k jejich opětovnému rozdělení, polytechnika je potom přímým 
předchůdcem Pražské vysoké technické školy české a Pražské vysoké technické školy 
německé – dvou jazykových mutací stejné školy. Zrovnoprávnění češtiny a němčiny jako 
vyučovacích jazyků nestačilo, byly vytvořeny dvě samostatné větve, kterým se později ještě 
změnily i názvy v souladu s vyučujícími jazyky: Císařsko-královské české vysoké školy 
technické v Praze a K. K. Deutsche Technische Hochschule in Prag. Nová změna názvu 
potom přišla se samostatností českého státu, který zůstal až dodnes, na České vysoké učení 
technické. 

 
Druhá nejstarší technická vysoká škola na dnešním území České republiky je Vysoké 

učení technické v Brně, s podobnou historií vzniku jako ČVUT, vzniklo z německo–českého 
technického učiliště v roce 1849. 

 
Jak už samotné historické označení „univerzitní města“ napovídá, centra vzdělanosti 

vznikala nejdříve v největších sídelních útvarech jednotlivých zemí. Na území současné 
České republiky tomu tak bylo nejdříve v Praze, později i v ostatních větších městech, 
v současné době má vlastní univerzitu či vysokou školu každý kraj České republiky. 
Statisticky nejvyšší počet vysokoškoláků studuje v Praze, Brně a Ostravě. 

3.4.1 Historický vývoj budování zázemí vysokých škol 

Velkým problémem studentů téměř každé dějinné kapitoly bylo stravování 
a ubytování. Toto je logicky spjato s ranou fází životního a ekonomického cyklu přípravy na 
budoucí povolání, náročností a délkou vysokoškolského studia. Pokud se ovšem k těmto 
běžným denním starostem přičtou ekonomické, politické či dokonce válečné přitěžující 
okolnosti, nastává kritická situace. Zjednodušeně se dá říci, že často vše, co bylo kdy 
vybudováno a na svou dobu bezproblémově fungovalo, často nepříznivé dějinné zvraty 
bezezbytku zlikvidovaly. Před výstavbou Hlávkových kolejí v Praze (tj. před rokem 1904) 
a vybudováním studentských kolejí v Brně (Kaunicovy koleje vybudované po roce 1922) 
vládla mezi studenty tíživá situace. Většina byla ubytována u rodičů nebo v soukromí, 
podobné to bylo se stravováním. Se vznikem samostatného československého státu bytová 
krize a obrovský příliv studentů do nových brněnských vysokých škol ještě zúžil dosavadní 
možnosti ubytování. Z dobových pramenů jednotlivých škol je patrné, že více jak třetina 
všech brněnských vysokoškolských studentů bydlela nevhodně. 
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V podstatě stejná situace se opakovala po skončení druhé světové války, kdy ubytování 
a stravování studentů bylo opět jedním z velkých problémů, také díky válkou nuceně 
přerušené kontinuitě československého školství. V listopadu 1939 byly násilně uzavřeny 
všechny české vysoké školy, obsazeny, prohledány a vyklizeny byly také všechny objekty 
kolejí – v Brně například Kaunicovy a Sušilovy koleje, Masarykův studentský domov 
a další… Po válce se navíc ke zhoršení situace zapsal pětinásobek posluchačů oproti 
předválečnému stavu, kapacity kolejí však díky zničeným objektům klesly. 

 
Vznik vůbec prvních ubytovacích kapacit pro studenty je většinou v období Rakouska-

Uherska a První republiky spjat s mecenáši a podporovateli vzdělanosti, typickým je příklad 
pražských kolejí, zbudovaných stavebním podnikatelem Josefem Hlávkou. V roce 190418 
věnoval mecenáš Josef Hlávka Spolku studentů pražských vysokých škol budovu 
v Jenštejnské ulici číslo 1, která měla sloužit jako koleje pro vynikající, sociálně potřebné 
studenty, zcela v souladu s pravidly ve stejném roce založené nadace „Nadání Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových“. Tato nadace měla za cíl podporovat kromě České akademie císaře 
Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze a Národohospodářského ústavu také 
Studentské koleje českých vysokých škol pražských. 

 
Objekt dnes patří Českému vysokému učení technickému a je obsazován studenty 

podle stále stejných pravidel. Většina ubytovaných jsou studenti doktorských programů, 
mladí akademičtí a vědečtí pracovníci. Nadace se do dnešních dnů stará zejména 
o nemovitosti z odkazu Josefa Hlávky, o zámek v Lužanech u Přeštic a nadační domy 
v Praze. Je také zajímavá nepřerušenou kontinuitou svého nadačního působení, i když 
v průběhu času jí byl majetek mnohokrát odebrán, či došlo k jeho částečnému znehodnocení 
například první světovou válkou. V současné době ovšem zaznamenává opětovnou renesanci 
své činnosti a například Hlávkova kolej v Jenštejnské ulici číslo 1 poskytuje každoročně 
ubytování dvěstěsedmdesátipěti studentům v historických prostorách v samotném centru 
Prahy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
18 (Volně čerpáno z historie Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových) 
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových [online]. Praha: 2009, aktualizováno 2009-12-07 
[cit. 2010-01-15]. Dostupné na URL: < http://www.hlavkovanadace.cz/o_nadaci.php > 
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Obrázek č. 2: Pohled na historickou fasádu budovy Hlávkových kolejí v Jenštejnské ulici 

 
Zdroj: České vysoké učení technické v Praze [online]. Praha: 2006, aktualizováno 2006-11-22 [cit. 2010-03-
26]. Dostupné na URL: < http://www.cvut.cz/fotobanka/ubytovani/hlav2.jpg> 

 
Tak, jako jsou v Praze stavby českých kolejí spojeny se jménem Josefa Hlávky, 

podobně je v jihomoravské metropoli ubytování pro studenty historicky spjato se jménem 
JUDr. Václava Kaunice, který v den své svatby 12.5.1908 věnoval svůj dům stojící na 
dnešním Moravském náměstí, v tehdejší Giskrově ulici číslo 5, brněnským studentům. Dům 
nebyl určen přímo pro zřízení univerzitního příslušenství, byl výhodně pronajímán a zisk 
z nájmu (ročně 21 000 Korun) byl teprve použit na financování Spolku Kaunicových kolejí. 
Dnes budova nese orientační číslo devět. Spolek Kaunicových kolejí našel svůj předobraz 
v pražských kolejích Hlávka, za podklad si vzal i jeho stanovy, které byly teprve později 
přepracovány. Díky tomuto příspěvku manželů Josefíny a Václava z Kaunic a dalším 
příspěvkům (zvláště absolventů), se podařilo vytvořit další finanční zdroje k výstavbě 
nového objektu, který byl ovšem realizován až po smrti hraběte (+14. října 1913). Teprve 
v průběhu první světové války se podařilo Sdružení z financí zakoupit pozemek v obci 
Žabovřesky, se samotnou stavbou se začalo roku 1922 a již 5. listopadu 1923 bydleli 
v ubikacích první studenti. Dlouhá doba, která uplynula od rozhodnutí stavět do začátku 
stavby, byla dána nepřízní brněnské městské rady, která se obávala o „německý ráz města“ 
a také nesouhlasem většiny členů rady spolku s umístěním na periferii města. Žabovřesky 
tehdy ještě nepatřily k Brnu, ale byly samostatnou obcí. Samotné založení spolku 
a shromáždění potřebných financí nebylo naštěstí tak táhlé. Oficiální slavnostní otevření 
Kaunicových kolejí se uskutečnilo spolu s oslavami 25. výročí založení České vysoké školy 
technické v Brně, dne 24. května 1925. 
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„...věnujeme v den svého sňatku svůj dům v Brně číslo 617 v Brně na Radwitovu 
náměstí... k účelům Sdružení Hlávkovy Studentské Koleje Vysokých škol Českých v Brně." 

 
V Praze dne 12. května 1908 

Josefína hraběnka z Kaunic, JUDr. Václav hrabě Kaunic19 
 

Obrázek č. 3: Kaunicovy koleje v Brně - Žabovřeskách 

Zdroj: Podzemnik: Kaunicovy koleje v Brně Žabovřeskách [online]. Brno: 2008, aktualizováno 2008-02-21 [cit. 
2010-03-26]. Dostupné na URL: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Kounicovy_koleje,_%C5%BDabov%C5%99esky.JPG> 

 
Dnes patří Kaunicovy studentské koleje Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, 

která je získala v roce 1999 v poměrně zchátralém stavu. Podle návrhu architekta Stojana 
provedla téměř dvouletou rekonstrukci objektu, koleje se studentům opět otevřely v září 
2001. 
 

                                                      
19 Jandl, J., Matyášová, I.: Historie - Národní kulturní památka Kaunicovy koleje. Zpravodaj Městské části 
Řečkovice a Mokrá hora. 2007, XVI, 11, 7  
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4 Výsledky disertační práce -  

cílová skupina výzkumu - studenti 

4.1 Demografický vývoj populace 
Výkyvy populace (přirozené zvyšování nebo snižování počtu obyvatel) státního útvaru v čase 
vytváří tzv. populační vlny. Tyto vlny se ve statistikách projevují kolísáním počtu lidí jedné 
věkové kategorie vztažené k určitému kalendářnímu roku i kolísáním celkového počtu 
obyvatel. Pokud jsou znázorněny na ose pro jeden konkrétní kalendářní rok, přehledně 
graficky zobrazují věkovou strukturu populace daného státu. Tyto grafy se s určitou mírou 
nepřesnosti dají využít také pro prognózu vývoje počtu obyvatel dané země, s přihlédnutím 
k ostatním populačním faktorům – dnes zvláště zvyšující se průměrná doba dožití a vliv 
mezistátní migrace. 

 
Z uvedených grafů a statistických údajů můžeme také velmi dobře odhadovat budoucí 

počet mladých lidí, potencionálních studentů, opět vztažený ke konkrétnímu (budoucímu) 
kalendářnímu roku. Vodítkem nám potom bude současná věková struktura obyvatelstva, 
vyjádřená dále v uvedených grafech a průměrná doba nástupu studenta na vysokou školu, 
počítaná od jeho narození. V současné době podle školského systému platného v České 
republice je nejnižší doba nástupu na vysokou školu stanovena na 19 let věku studenta, se 
současným splněním studijních předpokladů, tzn. úplné střední ukončené vzdělání 
s maturitou, absolvování konzervatoře, případně úspěšné ukončení nadstavbového studia nad 
středním vzděláním s výučním listem. Průměrný věk nástupu na vysokou školu přesahuje 
mírně 20 let, zvyšují ho například studenti, kteří se opakovaně hlásí pouze na vybraný obor 
a přijímací zkoušky zvládnou až na několikátý pokus. 

 
Jak je patrné z grafiky číslo 4, Česká republika není podle oficiálních statistik Českého 

statistického úřadu ohrožena do roku 2066 regresivním vývojem počtu obyvatel, ovšem 
pouze díky tomu, že se u její současné populace prudce zvyšuje průměrná doba dožití jak 
u mužů, tak i u žen. Tedy překotné stárnutí populace, podporované nepříznivým 
demografickým vývojem – rodí se stále méně dětí, za současného statisticky významného 
prodlužování věku dožití u populačně silných ročníků. To bude v budoucnu mít samozřejmě 
silný dopad na počty mladých lidí – potencionálních uchazečů o vysokoškolské vzdělání, 
tedy na cílovou skupinu této práce. Naopak pozitivním (demografickým) dopadem na sektor 
školství bude stoupající počet zájemců o studium na tzv. univerzitách třetího věku, kteří 
z části nahradí snižující se množství mladých studentů, nebude třeba razantně měnit 
dosavadní kapacity institucí, poskytujících terciální vzdělávání. 
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Obrázek č. 4: Demografický vývoj obyvatelstva v České republice ve vybraných 
referenčních letech 
  1947    2008    2066 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

4.1.1 Demografická situace v České republice 

Z dále uvedené tabulky č. 5 je jasně patrné, že počet vysokých škol mezi roky 2003-2009 
v souladu s demografickou a politickou situací v České republice prudce rostl. 
K vysokoškolskému studiu se hlásila populace silných ročníků, byly nastoleny podmínky pro 
vznik soukromých vysokoškolských vzdělávacích institucí, stoupala poptávka po terciálním 
vzdělávání v rámci dohánění úrovní průměrné vzdělanosti ve vyspělých zemích. Stejný zdroj 
ovšem ukazuje, postupné snižování počtu škol základního a středního vzdělávání, určitou 
racionalizaci a zeštíhlování primárního a sekundárního školského systému, opět v souladu 
s demografickým vývojem populace. Je zajímavé, že redukce počtu škol v těchto stupních 
byla rozsáhlejší, než úbytek žáků a studentů na těchto školách, převážně díky zefektivnění 
systému a snížení požadavků na přijímané studenty. 

 
Dlouhodobý demografický, velmi těžko přímo ovlivnitelný vývoj populace České 

republiky, s určitým zpožděním kopírující tzv. západní vyspělé země, má kromě svých 
budoucích značných negativních ekonomických dopadů na důchodové zabezpečení 
a zdravotní péči občanů, také vliv na kvalitu a vývoj školského vzdělávání. Kolísání počtu 
žáků nebo studentů stejného ročníku v populaci spolu s ne příliš rychle a flexibilně reagující 
kapacitou vzdělávacích zařízení způsobuje, že u silných populačních ročníků při přijímacím 
řízení je přijato méně průměrných studentů, kteří by v obdobích přílivu slabších ročníků ještě 
byli přijati. Tzn. průměrný procentuální počet nadaných žáků v daném ročníku zůstává stejný 
(podle normálního, tzv. Gaussova rozdělení pravděpodobnosti), snižuje-li se počet jedinců, 
klesá i počet nadaných dětí a naopak. Zjednodušeně se tak dá říci, že díky nástupu slabších 
populačních ročníků se například na střední školy s maturitou dostávají stále častěji žáci, 
kteří by v jiných, silnějších populačních ročnících neměli na přijetí šanci. Dochází tím 
přirozeně k snižování kvality výuky i absolventů. Tento trend se potom propisuje dále 
v souladu s postupem žáka ve školském systému až k nejvyššímu možnému terciálnímu 
vzdělání, případně je znatelný i u absolventů vysokých škol při nástupu do zaměstnání. 
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Kapacity škol trpí určitou zpožděnou reakcí na tyto výkyvy. Je tím například 
v současnosti20 způsobeno rozředění kvality výuky na středních školách, do výuky přicházejí 
populačně slabší ročníky. Tento trend se potom bude s postupně stárnoucí populací 
propisovat i do českého vysokého školství, kde je nyní umocněn nedávným vznikem nových 
vysokých škol a jejich kapacit. Nyní, koncem roku 2009 je zřejmé, že počet institucí, 
poskytujících vzdělání v České Republice, dosáhl svého maxima. Více institucí, 
poskytujících vysokoškolské vzdělání, není možné v žádném případě naplnit. Toto se týká 
nejenom samotných škol, ale i jejich zařízení, s tím, že úbytek samotných studentů ve výuce 
lze ještě nahradit zřizováním programů terciálního vzdělávání univerzit třetího věku, 
u studentských kolejí ovšem s touto náhradou počítat ze zjevných důvodů nelze. 

 
České školství čekají v blízké době podstatné reformy, jejich naléhavost je daná 

převážně ekonomickou stránkou věci. Plánované změny ovšem naráží na převážně politické 
překážky v prosazování, nicméně se stoupajícím schodkem rozpočtu České republiky bude 
jejich naléhavost stále větší. Zavedení školného, zefektivnění systému výuky a případná 
redukce počtu vzdělávacích institucí zvláště v soukromém sektoru poskytování vzdělávání je 
z dlouhodobé perspektivy nevyhnutelná. 

 
Co se týká úrovně vzdělání, kvalita českého školství je obecně v porovnání se 

srovnatelnými západo- a středoevropskými zeměmi hodnocena jako velmi dobrá, i když 
oficiálně zpracovaná data pro srovnání nejsou dostupná. Jedním z cílů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy je právě provázání národního systému se srovnáváním vzdělávacích 
výsledků v rámci mezinárodních šetření a průzkumů a zajištění stálé účasti České republiky21 
v těchto programech. V tzv. „Analýze Bílé knihy22“, koncepčním dokumentu vytvořeným 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který zahrnuje jak analýzu současného stavu 
školství, tak návrhy na jeho další rozvoj, je uvedeno osm základních opatření pro zlepšení 
školského systému. Jedním z nich je bod 1.6 – „umožnit přístup k terciálnímu vzdělávání 
padesáti procentům příslušného populačního ročníku“. 

 
Dopad reforem školského systému bude mít vliv i na jejich zařízení, zvláště koleje 

a menzy. Ve stávajících ubytovacích kapacitách se například bude zcela v souladu s již 
započatým trendem ve volných prázdninových měsících poskytovat přechodné ubytování 
turistického charakteru. Tento způsob zaplnění volných ubytovacích kapacit využívá již 
mnoho škol, i ve spolupráci se zavedenými cestovními kancelářemi, logika pronájmu 
je jasná. Náklady na údržbu, správu a ostrahu objektů jsou přítomny i v měsících, kdy je 
kapacita kolejí zcela volná a z pronájmu studentům plyne minimální nebo žádný příjem (část 
studentů má zájem o ubytování i o prázdninách). Jednou z možností je rozpočítat tyto 
náklady do plánovaných příjmů za cca 8-10 měsíců provozu kolejí (dřívější dlouholetá 
praxe) a tím je přímo přenést na studenty, nebo zajistit náhradní zdroj příjmů mimo „sezónu“ 
                                                      
20 Vztaženo k rokům 2008 a 2009 
21 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Bílá kniha. Praha: 2008, Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 
22 Podkladová studie k analýze naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice 
[online]. Praha: 2009, aktualizováno 2009-03-13 [cit. 2010-01-15]. Dostupné z URL: 
<http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/analyza-naplnovani-cilu-vzdelavani> 



4 Studenti  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 
 

 31 

školního roku. Pronájmy pokojů na kolejích jsou atraktivnější také proto, že okamžitě 
dostupné, vysoce kapacitní ubytovny jsou zvláště v letních měsících zcela prázdné. Cena 
jejich pronájmu v závislosti na poskytovaném standardu je také přirozeně nižší. Jednou 
z nevýhod této zavedené praxe je celková nízká kvalita ubytování, respektive vysoká míra 
opotřebení budov a zařízení, kterými školy disponují. 

 
Ne veškerý majetek je ovšem nižšího obytného standardu, například Vysoké učení 

technické v Brně disponuje i provozem hotelového typu se třemi hvězdičkami, konkrétně se 
jedná o Hotel Palacký. Ubytování je včetně snídaní a možnosti stravování v blízké menze, 
pizzerii nebo Caffe baru Piccolo. Stejně tak jsou k pronájmu určeny některé další ubytovací 
kapacity této instituce, například penziony Purkyňova, Kounicova nebo Mánes, což jsou 
jinými slovy vybrané budovy z areálů kolejí, pod správou zastřešujícího zařízení Koleje 
a menzy VUT v Brně. 

 
Obrázek č. 5: Interiér hotelu Palacký *** 

 
Zdroj: Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 
2010-03-26]. Dostupné na URL: <http://www.kam.vutbr.cz/?p=hote> 

 
Statistické zdroje23 udávají, že i přes demografický pokles věkové skupiny osmnácti- 

až devatenáctiletých do roku 2006 rostl počet maturantů a také rostl počet uchazečů 
o studium na vysoké škole. Z těchto údajů také plyne, že z příslušné věkové skupiny 
osmnácti až devatenáctiletých byla na vysoké školy přijímána necelá čtvrtina, což nás 
v rámci zemí OECD stavělo na jedno z posledních míst. To se projevovalo i v podílu 
absolventů vysokých škol: 30 procent vysokoškoláků ve věku těsně po ukončení terciálního 
vzdělávání řadilo Českou republiku v mezinárodních statistikách na poslední místo. Od roku 
2006 se situace podstatně zlepšuje, počet absolventů postupně dosahuje úrovní, obvyklých 
v ostatních vyspělých zemích, nepoměr zůstává ve vzdělanosti u celé populace České 
republiky.   

 

                                                      
23 Databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) a Český statistický úřad 
 



4 Studenti  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 
 

 32 

Školská zařízení již nemohou počítat s přirozeným přírustkem čerstvě odmaturovaných 
domácích zájemců o další vzdělávání, musí hledat zájemce o studium mezi staršími 
věkovými skupinami a cizími státními příslušníky. Na základních a středních školách jsou již 
jen populačně slabé ročníky. To zvyšuje konkurenční boj mezi jednotlivými školami a obory, 
nutně vede k reformám a nutnosti zatraktivnění nabídky studijních oborů. Podstatnou 
skupinou na školách se stanou cizinci – samoplátci a zvýší se i počet naturalizovaných 
imigrantů, pro které bude studium stále dostupnější. 

 
V současné době i bez podpory zvyšování počtu studentů a absolventů vysokých škol, 

což by měl být základní cíl podpory vzdělanosti v ČR, se projevuje základní nedostatek 
kapacit veřejných ubytovacích zařízení. 

 
Tabulka č. 5: Školství celkem – počty škol ve školním/akademickém roce 2003/04 až 
2008/09 – podle druhu školy 

Druh školy 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09  
Mateřské školy 5 067  4 994  4 834  4 815  4 808  4 809  
Základní školy 4 838  4 765  4 474  4 197  4 155  4 133  
Střední školy 2 006  1 966  2 004  1 482  1 447  1 438  
Konzervatoře 17  17  17  18  19  18  
Vyšší odborné školy 169  174  176  174  177  184  
Vysoké školy veřejné 
a soukromé 

52  60  64  63  68  71  
Zdroj: Databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 

 
Tabulka č. 6: Školství celkem – počty žáků/studentů ve školním/akademickém roce 2003/04 
až 2008/09 – podle druhu školy 

Zdroj: Databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 
 
Pro srovnání uvádím také v tabulce číslo 5 a 6 počty žáků na nižších vzdělávacích 

stupních (šedou barvou), dávají relevantní přehled o minulém, současném a budoucím vývoji 
potencionálních uchazečů o studium v terciální vzdělávací sféře. 

4.1.2 Demografická situace ve světe 

S určitým zobecněním se dá říci, že Česká republika se zpožděním následuje země tzv. 
západní Evropy ve většině jejích ukazatelů - hospodářských, demografických 
i vzdělanostních. V předmětu práce se to týká především čisté reprodukce obyvatel, která 
dosahuje od roku 1990 záporných čísel, reforem školského systému dle Boloňské deklarace 

Druh školy 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
Celkem 2 139 707  2 122 750  2 098 285  2 086 197  2 082 319  2 083 142  
Mateřské školy 286 340  286 230  282 183  285 419  291 194  301 620  
Základní školy 998 731  958 860  916 575  876 513  844 863  816 015  
Střední školy 576 615  579 505  577 605  576 585  569 267  564 326  
Konzervatoře 3 543  3 505  3 495  3 534  3 606  3 535  
Vyšší odb. školy 30 681  29 759  28 792  27 650  28 774  28 027  
Vysoké školy 243 797  264 891  289 635  316 496  344 615  369 619  
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v souladu se sjednocováním délky vzdělávacích programů v rámci celé Evropské unie 
a žádoucími reformami celého školského systému. V současné době je zcela patrný dopad 
nepříznivého demografického vývoje rozvinutých zemí na jejich společnost, v prudkém 
kontrastu s populační explozí zejména ve státech tzv. třetího světa, kde často i základní 
vzdělání nemá několik desítek procent z celkové populace. 

4.1.3 Migrace vysokoškolsky vzdělaných lidí 

To, co hraje při plánování zvláště ubytovacích a studijních kapacit podstatnou roli je fakt, že 
za zvoleným vzděláváním (oborem) jsou studenti ochotni cestovat více, než je běžný 
pracovní nebo pravidelný a opakující se volnočasový rádius, nepočítáme-li krátkodobé 
dovolené. S rostoucím vzděláním se také jednoznačně zvyšuje intenzita stěhování, přičemž 
tato skutečnost souvisí nejenom se studiem a s jeho ukončením, ale i se stěhováním za prací 
do místa původního studia, eventuálně do jiného většího centra24. 

 
Z hlediska významu pohybu obyvatel za studiem (a ovšem později po dokončení studia 

i za prací), lze migraci rozdělit na typ obec-město a migraci mezi jednotlivými kraji 
(krajskými městy). 

 
Zanedbatelná není ani migrace mezi jednotlivými státy, v rámci Evropské unie i přes 

její vnější hranice. S vytvořením koncepce volného pohybu lidí a zboží v rámci 
Schengenského prostoru, do kterého je zapojeno 22 evropských zemí včetně České republiky 
a tří nečlenských zemí (Island, Norsko, Švýcarsko), se zjednodušila možnost studia 
v zahraničí pro studenty všech zapojených zemí. V rámci studia jednoho či dvou semestrů na 
zahraniční škole již není třeba vyřizovat složitá vízová povolení, celkově se usnadnila 
a zjednodušila přijímací a administrativní procedura pro adepty na stáž na zahraniční škole. 
Česká republika se stala členem Schengenu dne 21. prosince 2007, což velmi zlepšuje 
možnosti mezinárodní spolupráce vysokých škol a univerzit, dále vznikají nové vazby 
a bilaterální smlouvy. Stranou tohoto mezinárodního studijního zájmu jsou do jisté míry 
vyšší odborné školy. 

 
V rámci vytvoření a zintenzivňování mezinárodních vztahů, vznikají také nové potřeby 

na krátkodobé a dlouhodobé pobyty zahraničních studentů, jejich ubytovávání a stravování. 
V zásadě po vlastních zkušenostech ze zahraničních stáží mohu říci, že ubytovací 
a stravovací zařízení se obecně potýkají s velmi obdobnými problémy, odhlédnuto od 
vyspělosti dané země (vyjma zemí ležících mimo evropský prostor). Znamená to stálou 
starost o obnovu nemovitostního a movitého fondu zařízení, který velkou mírou trpí zvláště 
silným opotřebením od často střídajících se studentů, bez větších vazeb a ohledů k dočasně 
propůjčeným (pronajatým) věcem. V některých zemích (například Rakousko) je proto 
akcentováno umisťování zahraničních studentů na krátkodobých stážích do více 
opotřebených ubytovacích zařízení, což zohledňuje jednak jejich přístup k svěřeným věcem 

                                                      
24 Ptáček, P., Toušek, V., Polášek, V.: Regionální aspekty vnitřní migrace v České republice v období 1991-
2004 [online]. Olomouc: 2007, aktualizováno 2007-05_22 [cit 2010-01-15]. Dostupné z URL: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/migrace/$File/vladimir_polasek1.pdf> 
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a dále rozdílnou kulturní úroveň, mající silný vliv na chování jedinců v cizím prostředí. 
Musíme vzít v úvahu, že na stáže přijíždějí i studenti, kteří pocházejí pro nás středoevropany 
z exotických zemí, jako je například Indie, Afrika nebo Čínská lidová republika. 
Zjednodušeně řečeno, přicházejí ze zcela jiného kulturního prostředí a přinášejí si sebou 
velké množství návyků a osobnostních charakteristik, které jsou pro středoevropskou kulturu 
často těžko pochopitelné. 

 
S jejich návyky a zvyky je tedy vhodné počítat již při plánování a navrhování 

příslušných kapacit a to zvláště ubytovacích. Typickým příkladem je čínský způsob vaření ve 
společných kolejních kuchyňkách, které musí být pro tuto činnost vhodně dimenzovány. 
Projevuje se zde uzavřený (komunitní) způsob fungování skupiny jedinců, vyžadující určitý 
prostor a vytvářející určité nároky na okolí. Pravděpodobně nejvíce zahraničních studentů, 
z českých vyšších odborných, vysokých škol a univerzit, má Karlova univerzita v Praze. 
Celkově přes šest tisíc osob. U ostatních škol procentuální podíl zahraničních studentů kolísá 
mezi přibližně jedním a deseti procenty celkového stavu posluchačů. Pro zajímavost uvádím 
dále analyzovanou Masarykovu univerzitu v Brně, kde se počet zahraničních studentů 
v posledních letech zčtyřnásobil a dosahuje právě zmíněných deseti procent. 

 
Na celkovém počtu zahraničních studentů se ovšem v České republice podílí z velké 

většiny převážně Slováci (ÚIV25 uvádí v roce 2007 přibližně 16.000 slovenských studentů), 
dále studenti z Ruské federace, Ukrajiny a Vietnamu. 

4.2 Vývoj vzdělanosti v České Republice 

Ukončené vysokoškolské vzdělání má v současné době (vztaženo k roku 2008, viz. tabulka) 
v České Republice přibližně 11,7 procent populace, u vyspělých evropských států je to 
v průměru takřka dvojnásobný počet lidí. Počet i kapacita českých vysokých škol stoupá 
a dnes se zdá, že jsme na pomyslném vrcholu. Celkový počet škol stoupl ze 68 v roce 1989 
až po dnešních 71 a počet studentů se ztrojnásobil, ve vzdělanostním profilu české populace 
se však změny projevují s příliš velkým zpožděním, daným hlavně demografickou strukturou 
obyvatelstva a předchozí vzdělávací politikou. Zejména změna vzdělávací politiky 
v posledních letech měla za následek budoucí příslib zvýšení dostupnosti vzdělání pro celou 
populaci, na všech úrovních. V České republice se projevuje především prudký ústup 
pracovních míst v primárním i sekundárním hospodářském sektoru, je patrné, že 
v následujících letech dojde k redukci pracovních míst jak ve výrobní sféře, tak 
v zemědělství a to až na úroveň obvyklou u hospodářsky vyspělejších zemí. Dá se říci, že 
budoucím motorem hospodářského úspěchu nejenom České republiky, ale i sousedních zemí 
středoevropského prostoru bude výzkum a vývoj, tedy činnosti vykonávané mimořádně 
kvalifikovanými lidmi, převážně s vysokoškolským vzděláním. Spíše než další zvyšování 
počtu institucí, poskytujících terciální vzdělání a jejich kapacit, je pravděpodobný scénář 
zlepšování dostupnosti vzdělání pro širší vrstvy obyvatelstva, za současně působícího 
demografického úbytku populace mladých lidí. 
                                                      
25 Úřad pro informace ve vzdělávání 
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Pro ubytovací (ale i stravovací) kapacity, kterými v tuto chvíli státní vzdělávací 
instituce disponují to jinými slovy znamená, rozšíření nabídky služeb na současnou úroveň 
poptávky, ale nikoliv její další navyšování.    

 
Tabulka č. 7: Vzdělání obyvatelstva České republiky ve věku 15 a více let 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkem (v tis.) 8 586,4  8 577,4  8 599,1  8 636,9  8 673,3  8 716,0  8 773,4  8 845,0  8 943,8  

Základní vzdělání a bez 
vzdělání 

2 072,3  2 094,1  1 916,8  1 851,0  1 810,5  1 745,0  1 698,1  1 687,2  1 675,5  

Střední bez maturity 3 199,4  3 108,2  3 216,9  3 299,2  3 319,5  3 283,1  3 264,1  3 244,8  3 197,8  

Střední s maturitou 2 579,1  2 630,7  2 646,2  2 650,6  2 679,1  2 779,6  2 855,8  2 936,4  3 019,8  

Vysokoškolské 735,2  744,2  813,7  831,7  862,2  907,1  954,6  974,8  1 050,0  

                    

Muži (v tis.) 4 134,5  4 133,0  4 143,6  4 165,3  4 185,4  4 210,1  4 246,5  4 287,2  4 348,4  

Základní vzdělání a bez 
vzdělání 

719,7  744,3  657,6  631,9  622,2  607,5  593,5  590,4  587,5  

Střední bez maturity 1 876,8  1 829,5  1 867,5  1 921,1  1 935,8  1 906,2  1 893,5  1 877,3  1 878,6  

Střední s maturitou 1 104,4  1 120,7  1 139,8  1 129,9  1 131,8  1 184,9  1 227,2  1 279,8  1 316,8  

Vysokoškolské 433,5  438,5  475,2  479,5  494,5  510,8  531,6  539,2  565,1  

                    

Ženy (v tis.) 4 452,0  4 444,4  4 455,5  4 471,6  4 487,9  4 505,9  4 526,9  4 557,8  4 595,3  

Základní vzdělání a bez 
vzdělání 

1 352,6  1 349,8  1 259,2  1 219,1  1 188,3  1 137,5  1 104,5  1 096,8  1 088,0  

Střední bez maturity 1 322,6  1 278,8  1 349,4  1 378,1  1 383,7  1 376,9  1 370,5  1 367,5  1 319,2  

Střední s maturitou 1 474,7  1 510,0  1 506,5  1 520,7  1 547,3  1 594,7  1 628,6  1 656,6  1 703,0  

Vysokoškolské 301,7  305,7  338,5  352,2  367,7  396,2  423,0  435,6  484,9  

 Podíly v procentech % 
Základní vzdělání a bez 
vzdělání 

24,1 24,4 22,3 21,4 20,9 20,0 19,4 19,1 18,7 

Střední bez maturity 37,3 36,2 37,4 38,2 38,3 37,7 37,2 36,7 35,8 

Střední s maturitou 30,0 30,7 30,8 30,7 30,9 31,9 32,6 33,2 33,8 

Vysokoškolské 8,6 8,7 9,5 9,6 9,9 10,4 10,9 11,0 11,7 

Muži                   

Základní vzdělání a bez 
vzdělání 

17,4 18,0 15,9 15,2 14,9 14,4 14,0 13,8 13,5 

Střední bez maturity 45,4 44,3 45,1 46,1 46,3 45,3 44,6 43,8 43,2 

Střední s maturitou 26,7 27,1 27,5 27,1 27,0 28,1 28,9 29,9 30,3 

Vysokoškolské 10,5 10,6 11,5 11,5 11,8 12,1 12,5 12,6 13,0 

Ženy                   

Základní vzdělání a bez 
vzdělání 

30,4 30,4 28,3 27,3 26,5 25,2 24,4 24,1 23,7 

Střední bez maturity 29,7 28,8 30,3 30,8 30,8 30,6 30,3 30,0 28,7 

Střední s maturitou 33,1 34,0 33,8 34,0 34,5 35,4 36,0 36,3 37,1 

Vysokoškolské 6,8 6,9 7,6 7,9 8,2 8,8 9,3 9,6 10,6 

Zdroj: Český statistický úřad 
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Zvýrazněné řádky tabulky č. 7 vyjadřují počty vysokoškolsky vzdělaných osob, dále 
dělené podle pohlaví. Údaje jsou uváděny jak v absolutních počtech obyvatel České 
republiky, tak v procentuálním vyjádření, pro srovnání jsou uváděny i ostatní formy vzdělání, 
včetně jejich zastoupení v populaci.  

 
Tabulka č. 8 vyjadřuje údaje uváděné občany při celostátním sčítání lidu, domů 

a bytů26 za jednotlivé roky, ve kterých bylo sčítání provedeno (zde referenčně rok 1980, 1991 
a 2001). Další celostátní sčítání lidu je plánováno na rok 2011 a dle vyjádření Českého 
statistického úřadu by mělo být součástí celosvětového programu populačních a bytových 
censů, koordinovaných OSN. Pokud bude uvedený záměr naplněn, bude pro evropský 
prostor vytvořena bezprecedentní databáze, zcela srovnatelně popisující poměry jednotlivých 
zemí. Takto široké porovnání nebylo dosud provedeno a jeho výsledky by mohli mít velmi 
zásadní vliv na formování budoucích záměrů a to jak politických, tak oborových. Sektor 
školství nevyjímaje. 

 
Tabulka č. 8: Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel ČR starších 15 let, dle výsledků sčítání 
lidu v roce 1980, 1991, 2001 

Rok sčítání   
1980 1980 (v %) 1991 1991 (v %) 2001 2001 (v %) 

  Obyvatelstvo celkem  

Celkem 7 879 910  100,0  8 137 779  100,0  8 575 198  100,0  

Základní 1) 3 511 734  44,6  2 696 065  33,1  1 975 109  23,0  

Střední odborné 2 566 916  32,6  2 878 645  35,4  3 255 400  38,0  

Úplné střední 
všeobecné 

278 303  3,5  342 506  4,2  430 982  5,0  

Úplné střední 
odborné 

1 047 780  13,3  1 515 339  18,6  1 892 049  22,1  

Jiné 2) 11 798  0,1  9 138  0,1  108 140  1,3  

Vysokoškolské 393 524  5,0  582 849  7,2  762 459  8,9  

z toho: technické 126 307  1,6  201 143  2,5  228 375  2,7  

           univerzitní 3) 180 335  2,3  240 773  3,0  328 230  3,8  

           ekonomické  30 059  0,4  52 001  0,6  108 393  1,3  

Bez škol. vzdělání 20 061  0,3  27 778  0,3  37 932  0,4  

Nezjištěno 49 794  0,6  85 459  1,1  113 127  1,3  

  Muži 

Celkem 3 753 562  100,0  3 891 886  100,0  4 133 067  100,0  

Základní 1) 1 269 447  33,8  961 720  24,7  683 077  16,5  

Střední odborné 1 551 137  41,3  1 679 506  43,2  1 873 383  45,3  

Úplné střední 
všeobecné 

117 813  3,1  129 213  3,3  153 399  3,7  

Úplné střední 
odborné 

515 065  13,7  697 821  17,9  850 039  20,6  

Jiné 2) 9 431  0,3  5 252  0,1  50 014  1,2  

Vysokoškolské 260 336  6,9  365 162  9,4  445 380  10,8  

                                                      
26 Provádí Český statistický úřad 
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z toho: technické 110 425  2,9  167 233  4,3  191 013  4,6  

           univerzitní 3) 84 666  2,3  100 679  2,6  133 136  3,2  

           ekonomické 20 330  0,5  29 723  0,8  56 083  1,4  

Bez škol. vzdělání 8 140  0,2  12 039  0,3  16 483  0,4  

Nezjištěno 22 193  0,6  41 173  1,1  61 292  1,5  

  Ženy 

Celkem 4 126 348  100,0  4 245 893  100,0  4 442 131  100,0  

Základní 1) 2 242 287  54,3  1 734 345  40,8  1 292 032  29,1  

Střední odborné 1 015 779  24,6  1 199 139  28,2  1 382 017  31,1  

Úplné střední 
všeobecné 

160 490  3,9  213 293  5,0  277 583  6,2  

Úplné střední 
odborné 

532 715  12,9  817 518  19,3  1 042 010  23,5  

Jiné 2) 2 367  0,1  3 886  0,1  58 126  1,3  

Vysokoškolské 133 188  3,2  217 687  5,1  317 079  7,1  

z toho: technické 15 882  0,4  33 910  0,8  37 362  0,8  

           univerzitní 3) 95 669  2,3  140 094  3,3  195 094  4,4  

           ekonomické 9 729  0,2  22 278  0,5  52 310  1,2  

Bez škol. vzdělání 11 921  0,3  15 739  0,4  21 449  0,5  

Nezjištěno 27 601  0,7  44 286  1,0  51 835  1,2  

 
Legenda: 1) Včetně neukončeného, 2) Podnikové instituty a kurzy na VŠ; v roce 2001 vyšší 
odborné vzdělání, 3) V roce 2001 včetně teologie 
Zdroj: Český statistický úřad 

 
V rámci celoevropských procesů, majících vliv na celkovou vzdělanost, je třeba ještě 

zmínit tzv. Lisabonskou strategii, přijatou Radou Evropy právě v portugalském Lisabonu 
v březnu roku 2000. Tato strategie určuje rozvoj evropských zemí v rozmezí roku 2000 
a roku 2010, se zaměřením na hospodářskou a sociální obnovu Evropské unie a jejího 
životního prostředí. Jednou z oblastí je také vytvoření tzv. společnosti založené na znalostech 
a koncept vytvoření informační společnosti. Dále podpora výzkumu a technologického 
rozvoje, investice do lidských zdrojů. Docílení těchto bodů bude vyžadovat logické 
zvyšování celkové úrovně vzdělanosti ve všech členských zemích Evropské unie a to 
přirozeně vyvolá požadavky na školské systémy jednotlivých zainteresovaných zemí. Není 
bez zajímavosti, že většina těchto nadnárodních strategií má za následek spuštění evaluačních 
procesů a nabízí tak možnost širokého porovnání dosažených výsledů mezi jednotlivými 
zúčastněnými zeměmi.  
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4.3 Vazby možností ubytování studentů na 

současný vzdělávací systém v České republice 

Úplný vzdělávací systém České republiky27 zahrnuje jako předstupeň (přípravný stupeň na 
vzdělávání) síť mateřských škol, včetně škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
(tzv. přípravný stupeň základní školy speciální a přípravné třídy základní školy pro děti se 
sociálním znevýhodněním). 

 
Stupně první (1. až 6. ročník) a druhý (7. až 9. ročník) v povinné školní docházce tvoří 

školy základní, včetně škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky je 
možné ještě rozšíření výuky formou desátého roku povinné základní školní docházky. 
Vzhledem k věku dětí, je navštěvování prvního a druhého stupně základní školy v drtivém 
procentu v místě bydliště rodičů – spádová oblast (99 procent), případně je školní docházka 
realizována dojížďkou do bližších lokalit v okolí bydliště, často za pomoci rodičů 
individuální dopravou. Až do tohoto stupně není tedy vytvořen požadavek na bydlení 
a ubytování frekventantů škol – žáků. 

 
Existující výjimkou z tohoto systému je zásah konzervatoří a gymnaziálních oborů do 

druhého stupně základního vzdělávání a z toho plynoucí potřeba umístění dětí do 
specializovaných škol, jejichž lokace nemusí korespondovat s místem bydliště rodičů. 

 
Tato situace je potom umocněna v kategorii středního vzdělávání, kdy gymnaziální 

a ostatní obory spolu s konzervatořemi, středním vzděláním zakončeným výučním listem 
a středním vzděláním bez výučního listu, nemusí být dostupné v místě bydliště a vzhledem 
k věku žáků se již uvažuje s možným samostatným navštěvováním školy mimo bydliště 
rodičů. Tato školní docházka se potom většinou realizuje dojížděním (obvyklá až do 
vzdálenosti přibližně padesáti kilometrů), nebo alternativním bydlením u vzdálenějších 
rodinných příslušníků. 

 
Obecně tedy lze říci, že ani kategorie středních škol a konzervatoří nevyvozuje zvýšený 

požadavek na samostatné bydlení žáků, vyjma ubytování v internátech nebo školách 
internátního typu – tyto zvláštní případy jsou pospány dále v textu. S ukončeným středním 
vzděláním, zvláště u absolventů se složenou maturitní zkouškou, kteří primárně nesměřují na 
trh práce, ale mají namířeno na některou z vyšších odborných nebo vysokých škol, roste 
požadavek na studium mimo místo dosavadního bydliště. 

 
Nejširší skupinou žáků a studentů poptávajících dočasné ubytování jsou tedy 

frekventanti vyšších odborných, vysokých škol a univerzit. Věková skupina je zde přibližně 

                                                      
27 Viz. přiložené schéma vzdělávací soustavy České republiky v roce 2006 – Organogram, zdroj Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
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ohraničena devatenácti až dvaceti čtyřmi lety, v mnoha případech s hranicí začátku studia 
posunutou ještě dále od konce středoškolského vzdělání a ještě častěji s pozdější promocí. 

 
K ukončení středoškolského vzdělání dochází v průměru v devatenácti letech. 

U vysokoškolského studia v dvaceti šesti letech. 
 
Pro úplnost orientace v českém vzdělávacím systému je potřeba uvést základní dělení 

vysokých škol na univerzitní a neuniverzitní typ a samozřejmě rozdělení tří základních 
právních forem vysokých škol – veřejné28, soukromé29 a státní30 podle zřizovatele. Vysoké 
školy poskytují vysokoškolské vzdělání absolventům oborů středních škol, kteří úspěšně 
vykonali maturitní zkoušku. Ve vzdělávání na vysokých nebo vyšších odborných školách 
pokračovalo v roce 2007 sedmdesát procent těch, kteří složili maturitní zkoušku. Z nich více 
jak devadesát procent navštěvovalo veřejné vysoké školy, sedmdesát sedm procent potom 
v řádném denním studiu. Nelze si nepovšimnout, že největší zájem ze skupiny veřejných škol 
je o vědy ekonomické, technické, pedagogické a humanitní, ve vyjmenovaném pořadí, 
u vyšších odborných škol vede v počtu přihlášených zdravotnictví nad obory ekonomickými 
a pedagogickými. 

 
Důležitým faktorem z hlediska nároků na docházku a z ní pramenící potřebu ubytování 

či dojíždění je forma vysokoškolského studia. Logicky prezenční (denní) studium vytváří 
největší poptávku po dočasném ubytování, u formy studia distanční (dálkové) či 
kombinované se potom jedná spíše o přechodné ubytování, řešeného většinou jednotlivými 
studenty v rámci soukromého sektoru ubytovacích služeb. 

 
Struktura studia , tj. rozdělení na bakalářský, magisterský a doktorský program, již 

většinou nemá větší vliv na procentuální zastoupení přespolních frekventantů, zde platí 
pravidlo, že student většinou pokračuje v následných krocích studia na stejné škole, kde začal 
s bakalářským studiem. Pouze je zde patrný trend ubývání studentů směrem k vyšším 
stupňům vzdělávání, zcela v souladu s evropskými zvyklostmi a ještě více s praxí ve 
Spojených státech amerických, kde je bakalářský titul běžně posledním obvyklým 
vysokoškolským vzděláním. K tzv. „master“ titulu pokračuje již jen velmi malá část 
uchazečů. Třístupňová struktura je definována Boloňskou deklarací, se kterou je Česká 
vzdělávací soustava harmonizována. 

                                                      
28 Veřejné vysoké školy jsou zřizovány a rušeny zákonem, v současné době působí v České republice dvacet pět 
veřejných škol (údaj roku 2008), jejich oficiální názvy jsou dány Sbírkou zákonů České republiky. 
29Soukromé vysoké školy - od roku 1999 začal pronikat do školství i soukromý sektor, soukromí zřizovatelé 
žádají o souhlas Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, školy jsou neuniverzitního typu . 
30Státní vysoké školy jsou pouze dvě - Ministerstvo vnitra spravuje Policejní akademii v Praze, Ministerstvo 
obrany Univerzitu obrany v Brně, obě bez právní subjektivity díky zařazení mezi organizační složky státu, obě 
jsou univerzitního typu, s omezenou vysokoškolskou samosprávou. 
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4.4 Kdo je vysokoškolský student? Co si myslí? 

Bydlení či ubytování vysokoškolských studentů si nese v podtextu silnou sociální 
problematiku, často se překrývá s jinými oblastmi architektonického zájmu, jako je například 
první bydlení mladých lidí, či internátní ubytování. Je třeba zdůraznit, že přestože jde pouze 
o přechodnou dobu řešení problematiky bydlení, jedná se z pohledu studentů téměř vždy 
o delší časovou periodu, v závislosti na délce studia, často i přes šest či více let. Sociologické 
vymezení cílové skupiny na vysokoškolské studenty do jisté míry ohraničuje okruh uživatelů 
i z pohledu architekta a nároků na obytné prostředí. 

 
Kromě analýz a doporučení ohledně ubytovacích kapacit jsou v disertační práci 

zmíněna ještě dvě další nosná témata: vliv početné skupiny studentů na danou lokalitu 
a jejich kladné a záporné přínosy pro okolí. Proto si je také potřeba představu studenta 
zhmotnit, personifikovat, konfrontovat konkrétního jedince s konkrétním prostředím 
(společností). 

 
Tabulka č. 9: Souhrn VŠ – studenti (fyzické osoby) podle formy a typu studijního programu 

Studenti (fyzické osoby) celkem 

v prezenčním studiu 
v distančním a 
kombinované

m studiu 
v typu studijního programu  

Celkem 

celkem bakalář- 
ském 

magister- 
ském2) 

navaz. 
magiste

r- 
ském1) 

doktorském 
celkem 

poprvé zapsaní 82 220 60 094 56 742 6 848 23 224 3 399 22 147 
z toho ženy 46 398 32 792 30 448 4 437 12 562 1 508 13 620 

celkem studenti 369 619 264 304 161 402 49 407 45 990 10 571 109209 
z toho ženy 203 263 144 678 84 847 32 357 24 670 4 617 60 994 

absolventi 73 153 53 906 28 109 14 607 10 755 500 19 304 
z toho ženy 41 631 30 249 16 038 8 295 5 789 167 11 420 

Zdroj: Úřad pro informace ve vzdělání 
 
Pokud bychom měli podle uvedených statistických a sociologických přehledů jasně 

definovat typického představitele vysokoškolského studenta, mohli by jsme konstatovat, že 
je to přibližně z padesáti pěti procent mladá žena mezi devatenácti a dvaceti šesti roky věku 
nebo z čtyřiceti pěti procent mladý muž stejné věkové kategorie. 

 
Výjimečně se zde objevují i starší jedinci a to zvláště ve skupině mužů, kteří celkově 

velmi nepatrně zvyšují průměrný věk typického studenta. Nicméně podobně jako 
v referenčních vyspělejších zemích, i v České republice se pomalu délka studia prodlužuje 
z minimální hranice pěti let (bakalářské a navazující magisterské studium) u většiny oborů, 
až po často extrémní dobu například deseti let u jednotlivých případů. 
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Toto zhmotnění typického představitele je pro nás podstatné, naším úkolem je rozbor 
jeho potřeb a nároků na prostředí, zvláště z architektonického hlediska. Důležitá 
je také analýza jeho chování v daném prostředí a analýza celkové identifikace s okolím. Jeho 
reciproční působení na okolí bude jistě do značné míry podmíněno působením okolního 
prostředí na něj, v kladném i záporném smyslu. 

 
Co se týká nároků na ubytování, případně bydlení, jak bylo demonstrováno v předchozí 

kapitole, věnované sociologickému vymezení, je názor a potřeby jedince velmi ovlivněn 
výchovou a podmínkami, ve kterých se dosud vyvíjel. Tedy situací, názory a způsobem 
bydlení jeho rodičů. Dá se říci, že pravděpodobně přichází z určitého dlouhodobě neměnného 
(ustáleného) rodinného prostředí, jehož charakteristiku považuje za určitý standart 
(referenční). Od této zkušenosti se potom odvíjí jeho názor a nároky na nové prostředí, do 
něhož přichází jako student. A také očekávání, které do nového prostředí vkládá. Je 
samozřejmé, že tato očekávání mohou být často nenaplněna, často bývají přehnaná. Možnosti 
ubytovacích kapacit takového rozsahu a způsobu používání, jako jsou univerzitní kolejní 
celky, pravděpodobně nemohou nikdy nahradit standard, poskytovaný potomkům většiny 
rodin. Také sociální zapojení se do vztahů, které dříve v životě studenta neexistovaly, je 
svým způsobem pro mnoho jedinců náročné a obytné prostředí ho může vhodným způsobem 
moderovat. 

 
Zde je zcela patrný přesah práce do dalších oborů, s architekturou a pozemním 

stavitelstvím pouze okrajově nebo vůbec sousedících. Proto doporučuji pro sledovanou linii 
literaturu, kterou dále uvádím v bibliografii, se zvláštním zřetelem na následující výzkum. 

 
V roce 2004 byla uveřejněna profesorem Petrem Matějů, vedoucím projektu „Výzkum 

studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice“, zpráva pod publikačním názvem 
„Studium na vysoké škole 2004“. Tato zpráva podrobně popisuje všechny aspekty studia na 
vysoké škole, včetně bydlení a ubytování studentů veřejných i soukromých škol. Protože tato 
publikace dává komplexní a nejucelenější přehled zpracovaný pro Českou republiku 
v posledních dvou desetiletích, je na tuto práci v textu uvedeno několik neopomenutelných 
odkazů. Z architektonického hlediska je velmi významné, že se ve výzkumu objevila 
zpracovaná kapitola zaměřená právě na bydlení a ubytování, v celkovém kontextu 
vysokoškolské problematiky. Doufám, že podobné sociologické studie budou vznikat 
i v budoucnu, s podobným, či větším mezioborovým přesahem. 
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5 Financování školského systému a jeho 

zařízení 

Až do roku 1989 byly všechny instituce terciálního vzdělávání a jejich zařízení zřizovány 
a rušeny státem, neexistoval soukromý podnikatelský sektor ani v oblasti školství, ani 
v oblasti ubytování a stravování studentů. Dnes (vztaženo k roku 2010) je stát (v přenesené 
působnosti na další subjekty – například kraje a obce) zřizovatelem pouze části zařízení. 
Velkou měrou se na poskytování vzdělání a dalších s tím spojených služeb podílí soukromý 
podnikatelský sektor. Nicméně jak současná praxe ukazuje, stálým a primárním garantem 
kvalitního vzdělání by i do budoucna měl zůstat stát, i s péčí o ostatní potřeby většiny 
studentů, jako je právě určité zabezpečení dostupného bydlení či ubytování. 

 
Tak, jako jsou tvořeny globální hospodářské, ekonomické a politické koncepce v rámci 

sjednocené Evropy (Evropské unie), samozřejmě existuje i proces sjednocování 
a harmonizace školských systémů v rámci tzv. Boloňské deklarace. Tato snaha o vytvoření 
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání zahrnuje tzv. Akční plán rozvoje 
vysokého školství v Evropě. Z pohledu zpracovávaného tématu je nejdůležitějším bodem 
Deklarace kladený důraz na mobilitu vysokoškolských studentů a učitelů, kterou pokládá za 
nezbytnou součást evropské integrace. Toto samozřejmě vyvozuje potřebu vzniku nebo 
adaptace stávajících kapacit pro příchozí evropské studenty. Cely boloňský proces je 
ohlasem tzv. Sorbonnské deklarace, která se týkala pouze čtyř nejvýznamnějších evropských 
zemí – Francie, Německa, Itálie a Anglie. Formální podpis všech čtyř ministrů školství 
proběhl při příležitosti oslav 700 let pařížské Sorbony, v květnu roku 1998. Pod následující 
Boloňskou deklaraci o pouhý rok později se potom podepsalo už devětadvacet zemí. 
Zajímavostí je, že se školské systémy všech států před započetím harmonizačního procesu 
velmi lišily, po provedení změn však budou vykazovat stejné parametry poskytovaného 
vzdělávání, což povede nejenom k zjednodušenému uznávání titulů v rámci Evropské unie, 
ale i k lepší srovnatelnosti výsledků jednotlivých zemí. 

 
Toto srovnávání se týká i prostředků, určených na vzdělávání, provoz škol a školských 

zařízení, tedy plynoucích do školského sektoru obecně (například i na platy zaměstnanců). 
Díky jednoduchému přepočtu vydávaných prostředků na procenta hrubého domácího 
produktu je možné potom zcela jednoduše výdaje srovnávat, nehledě na rozdílnou 
hospodářskou a ekonomickou vyspělost zemí. 
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5.1 Vyšší odborné školy, jejich zařízení 

a financování 

Celkový počet vyšších odborných škol vzrostl v roce 2008 až na 184, obecně se tento typ 
škol v současnosti potýká s ochladnutím zájmu potencionálních uchazečů o vyšší vzdělání. 
Politicky i odborně se v médiích často hovoří o nezbytné reformě právě tohoto druhu 
zařízení. 

 
Většinovým zřizovatelem vyšších odborných škol je kraj, menší část škol má 

soukromého zřizovatele, nebo v malém procentu případů je zřizována církví (například 
v Jihomoravském kraji funguje jedna církevní VOŠ v poměru k dvanácti krajským). Právní 
formou soukromých vyšších odborných škol jsou většinou společnosti s ručením omezeným, 
nebo veřejně prospěšné společnosti. Z hlediska kapacit je zajímavý rozdíl mezi přijímanými 
studenty a absolventy, podle Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy Jihomoravského kraje31 školu v předpokládaném tříletém rozsahu výuky opustí 
třicet procent studentů. Část z tohoto množství samozřejmě připadá na prospěchové selhání, 
nicméně většina z této skupiny pokračuje v dalším vzdělávání na vysoké škole nebo 
univerzitě. Mezifázi na vyšší odborné škole chápou jako příležitost k vyplnění času při snaze 
dostat se na řádnou vysokou školu. Tento typ škol obecně vykazuje vyšší podíl dívek 
přijímaných do studia, celkově vyšší odbornou školu navštěvuje cca devět procent populace 
19leté mládeže32. 

 
Ubytovací možnosti vzhledem k velikosti škol netvoří majoritní kapacity, z těchto 

důvodu se práce dále soustředí hlavně na skupiny vysokých škol a univerzit. Referenční 
vzorek škol neměl svoje ubytovací ani stravovací kapacity, studenti byli odkazováni na 
systém soukromých ubytoven. 

5.2 Vysoké školy, jejich zařízení a financování 

Jednasedmdesát vysokých škol v České republice je dosud nejvyšší počet subjektů tohoto 
charakteru, který kdy na našem území působil. Vysoké školy se státním zřizovatelem mají 
většinou rozsáhlé zázemí pro studenty, zahrnující ubytovací a stravovací kapacity, sportovní 
zařízení, i rekreační objekty v přímé péči školy. Jde o nemovitostní fond většinou poměrně 
dlouhou dobu užívaný, vykazující přiměřené opotřebení, vzhledem k charakteru a intenzitě 
užívání. Nových kapacit je v současné době budováno poměrně málo, projevuje se zde 
absolutní závislost na finanční podpoře státu. 

 
Peníze plynoucí do školství jsou přímo závislé na financích uvolňovaných ze státního 

rozpočtu, jehož možnosti jsou dané především výběrem daní od fyzických a právnických 
                                                      
31 Záměr zpracován Jihomoravským krajem 2006 (pořizovatel) 
32 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
Jihomoravského kraje. Brno: 2006, Jihomoravský kraj 
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osob, výběrem nepřímých daní a emisemi státních dluhopisů. Z celkové sumy disponibilních 
(rozpočtových) prostředků je potom každoročně jednotlivým oblastem hospodaření státu 
přidělována podpora, její výše může podle aktuálních možností a rozpočtových priorit 
v různých kalendářních rocích značně kolísat. Určitým signifikantním spojujícím prvkem pro 
minulé roky bylo výrazné podfinancování školství, které se pravděpodobně v následujících 
letech podle současného výhledu ještě prohloubí. 

 
Poměrně novým trendem pří vzniku nových zařízení a to zvláště podpůrného 

charakteru, jakým ubytovací kapacity bezesporu jsou, je získávání finančních prostředků 
z evropských dotačních programů. Česká republika jako člen Evropské unie má možnost 
přímého čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie. Jedním 
z těchto fondů je tzv. Evropský sociální fond, určený pro podporu jednotlivých států 
Evropské unie v oblasti lidských zdrojů – zvláště v získávání požadovaných kvalifikací 
občanů. Kromě tohoto fondu je možné čerpání účelových prostředků také z tzv. Operačního 
programu rozvoje lidských zdrojů a jemu podobných, periodicky pro určité období 
vyhlašovaných státních a evropských podpůrných programů. 

 
Soukromí zřizovatelé většinou podobně jako u kategorie vyšších odborných škol 

potřebným nemovitostním fondem nedisponují, ani se nesnaží ze zjevných důvodů v oblasti 
tohoto druhu služeb studentům uplatnit. 

5.3 Univerzity 

Univerzitní vzdělání je tradičně chápáno jako nejlepší poskytované z výše uvedené škály 
škol, historie mnoha univerzit je spjata s počátky vyššího vzdělávání vůbec. Většinou se 
jedná o rozsáhlé a prestižní vzdělávací instituce, srovnatelné poskytovaným vzděláním 
i se zahraničními zařízeními. 

 
Pouze pro zajímavost uvádím pravidelně sestavovaný žebříček pomyslného pořadí 

vzdělávacích institucí, celkem pěti set nejlepších škol, sestavovaný Šanghajskou 
univerzitou33. V roce 2009 se podařilo z českých škol do žebříčku proniknout pouze Karlově 
univerzitě v Praze, na dvě stě padesátém devátém místě, čelní příčky drží již tradičně 
povětšinou univerzity ze Spojených států amerických. Nicméně v podobném hodnocení 
v minulých letech uspělo také Vysoké učení technické v Brně, což ukazuje na širokou 
mezinárodní srovnatelnost kvality výuky obecně. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
33 Shanghai Jiao Tong University: Academic Ranking of World Universities. Shanghai: 2009. Jiao Tong 
University; data za rok 2009 
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Tabulka č. 10: Žebříček nejlepších světových univerzit 
1. Harvard University (USA) 

2. Stanford University (USA) 
3. University of California (USA) 
4. University of Cambridge (VB) 
5. Massachusetts Institute of Technology (USA) 
6. California Institute of Technology (USA) 
7. Columbia University (USA) 
8. Princetown University (USA) 
9. University of Chicago (USA) 
10. University of Oxford (VB) 
259. Charles University in Prague (CZ) 
Zdroj: Shanghai Jiao Tong University: Academic Ranking of World Universities. Shanghai: 2009. Jiao Tong 
University; data za rok 2009 

 
Univerzitní celky jsou také často spojeny s dalšími významnými vědeckými nebo 

oborovými institucemi, typickým příkladem je obor lékařských fakult a fakultních nemocnic. 
To je zdá se příčinou, proč jsou univerzity často tak příznivě hodnoceny, výuka je přímo 
propojována s praxí a to přináší hmatatelné výsledky.  

 
Podobným příkladem jako seskupování medicínských zařízení může být propojení 

technických a strojírenských oborů s nově vznikajícími technologickými parky v blízkosti 
univerzit, ale i vysokých škol. 

 
I většina českých univerzit disponuje, podobně jako vysoké školy, rozsáhlou základnou 

nemovitého a movitého majetku a různými druhy účelových zařízení. Objekty jsou opět 
tvořeny nejenom samotnými prostory k výuce a přednáškám, ale i ubytovacími celky, 
stravovacími zařízeními a jinými servisními částmi. Také zde najdeme v portfoliu 
nemovitostí i rekreační budovy ve sportovních střediscích, provozované přímo školami, 
stejně tak jako drobné provozy – planografie, knihovny a podobně. 

5.4 Financování VŠ, kolejí a menz – HDP, výdaje 

na školství 

Jedním z ukazatelů, vypovídajícím o českém školství, jsou výdaje, které jdou ze státního 
rozpočtu přímo do vzdělávací soustavy. Ještě lépe však aktuální situaci vystihuje podíl těchto 
výdajů na hrubém domácím produktu (HDP) České republiky, který umožňuje širší srovnání 
s ostatními zeměmi. Takto přepočtený výdaj je totiž srovnatelný bez ohledu na cenovou 
a ekonomickou úroveň zemí a lze ho široce srovnávat i například s mimoevropskými státy. 
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Tabulka 11: Veřejné výdaje na školství v běžných cenách, jejich podíl na HDP v letech 
2000 až 2008 v České republice 
 2000 2001 2002 2003 2004 

HDP - V běžných cenách 2 189 169 2 352 214 2 464 432 2 577 110 2 781 060 
Veřejné výdaje na školství v % HDP 4,0% 4,2% 4,4% 4,5% 4,4% 

 2005 2006 2007 2008 

HDP - V běžných cenách 2 970 261 3 204 086 3 533 615 3 705 693 

Veřejné výdaje na školství v % HDP 4,4% 4,5% 4,3% 4,1% 

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 2007, ČSÚ 
 
Do samotného vysokého školství (terciálního vzdělávání) plyne potom méně jak jedno 

procento hrubého hospodářského produktu (v roce 2006 to bylo 0,69 % HDP České 
republiky), ve vyspělých zemích je to obvykle přes 1,3 procenta HDP34. Přitom ve Spojených 
státech amerických, podle neověřených údajů, mohou celkové výdaje do školství činit až pět 
procent HDP. 

 
Aktuální ekonomická situace České republiky se podepisuje na příjmech státního 

rozpočtu a přímo tím ovlivňuje i výdaje určené pro segment školství. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy podle zákona přiděluje prostředky státního rozpočtu na úhradu 
přímých vzdělávacích výdajů krajům, ty je potom sami pomocí krajských úřadů rozdělují 
samotným školám, nebo dále obecním úřadům, pokud zřizovatelem školy není samotný kraj, 
ale obec či obec s rozšířenou působností. Přidělování prostředků z rozpočtu je zde 
podmíněno také skupinou priorit, logicky na této stupnici stojí nejvýše základní školy. 
Bohužel zde, podobně jako v dalších oblastech financovaných z omezených veřejných 
i soukromých prostředků, existuje rozdíl mezi optimálními potřebami a možnostmi jejich 
splnění, danými celkovým objemem rozpočtu pro konkrétní fiskální rok. Ze zákona se 
stanovuje výše přidělovaných prostředků na tzv. jednotku výkonu, tedy na žáka/studenta, 
vzdělávaného, stravovaného či ubytovaného. Takto rozdělované přímé prostředky na 
vzdělání jsou počítány podle soustavy krajských normativů, které jsou určeny pro denní 
formu studia. Zbylé formy studia potom dosahují pouze procentuální části normativů, 
určených takto: večerní forma 40 % normativu denního studia, dálková forma 15 %,  externí 
forma 5 %. Normativy se nepoužívají pouze na výpočet přidělovaných finančních částek, ale 
existují také tzv. normativní počty zaměstnanců, od kterých se odvozuje skutečný počet 
zaměstnanců. Počet normativních zaměstnanců by měl být vždy vyšší či roven personálu 
skutečně zaměstnanému, protože se opět vychází z ideálního stavu, který v reálných 
podmínkách stejně jako u finančních požadavků většinou není možno naplnit. Jako určitá 
pracovní motivace platí, že v případě vyšší úspory zaměstnanců je zvýšen rozpočtovaný 
průměrný plat, eventuálně vyšší nenároková složka platu. Toto bezezbytku platí i pro 
zaměstnance školských zařízení – kolejí a menz a jejich správy. 

 

                                                      
34 Rada vysokých škol: Údaje z jednání Předsednictva Rady vysokých škol [online]. Praha: 2009, aktualizováno 
2009-9-18 [cit. 2010-01-15]. Dostupné na URL: <www.radavs.cz/prilohy/20p4Rozpocet2009.ppt>  
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Stručně se dají příjmy veřejných škol v České republice rozdělit do dvou kategorií, 
tedy na příjmy, které si škola zajistila svou činností sama (zahrnuje školné, výnosy z majetku 
a z doplňkové činnosti) a na příjmy, pocházející ze státního rozpočtu. V současné době se 
uvažuje o zavedení poplatků za studium, jako doplňkové složky příjmů škol. Školy by 
podobně jako další organizace zřizované státem měly hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, 
stát neodpovídá za jejich závazky. Z účetního hlediska školy vedou podvojné účetnictví. 
Nicméně v posledních letech často stát překročí své možnosti a jeho rozpočet se ocitne 
v deficitu – vzniká tzv. schodek státního rozpočtu. Toto hospodaření se pravděpodobně 
projeví v příštích letech, kdy se bude muset celkové hospodaření státu nuceně vrátit na 
kladnou úroveň, což se projeví nejspíše prudkým úbytkem financí, přerozdělovaných do 
systému. Ubude tedy přirozeně i školám a školským zařízením. 

 
U soukromých vysokých škol k financování slouží školné, nemohou si oproti 

veřejným, tedy státním vysokým školám nárokovat finance ze státního rozpočtu, mimo 
účelových dotací schválených jednotlivými ministerstvy nebo dotacemi z evropských fondů. 
Soukromé vysoké školy35 jsou tedy financovány pouze ze své podnikatelské činnosti, mohou 
se ale také jak již bylo řečeno, ucházet o granty a dotace, vypisované státními i nestáními 
subjekty. 

 
Dle způsobu financování dělíme státem zřizované organizace na rozpočtové 

a příspěvkové. Oblast vysokého školství a jeho podpůrných zařízení spadá převážně do sféry 
příspěvkových organizací, jejich provoz je hrazen z části ze státního rozpočtu, z části 
z vlastní ekonomické činnosti a grantů státních i nestátních agentur. Nejsou sice zcela 
odkázány na financování ze státního rozpočtu, nicméně jejich přímé příjmy z vlastní 
podnikatelské činnosti jsou ve značném nepoměru s výdaji. 

 
Dlouholetou praxí bylo dotování zařízení vysokých škol podle počtu ubytovaných 

studentů na kolejích. Každý student, bydlící na kolejích, platil pouze dotovanou cenu, 
z čehož těžila přibližně jen čtvrtina šťastlivců, kterým se podařilo ubytování na koleji získat. 
Od 1. října 2005 přestalo být přímo dotováno ubytování na kolejích, ministerstvo schválilo 
změnu pravidel pro poskytování dotací na ubytování studentů vysokých škol. Nově tedy 
každý student obdrží finanční příspěvek od školy formou stipendia, pokud splní zadané 
podmínky. V reformě byl cítit značný tlak na zefektivnění a zrovnoprávnění stipendijní 
podpory, podmínky přidělení například kladou důraz na nepřekročení standardní délky 
studia, nebo na docházku do prvního studijního programu. Tedy zjednodušeně řečeno, 
podporu potřebných možností k získání vysokoškolského diplomu v standardním čase, 
nikoliv bezbřehou podporu věčným začátečníkům ve vysokoškolském studiu, nebo naopak 
těm, jimž ani několik let navíc oproti běžné délce studia není překážkou k čerpání výhod, 
které jiným disciplinovanějším frekventantům budou chybět. Odstranění výhod pro tzv. 
„věčné studenty“ je kvitováno zvláště z řad samotných studentů nižších ročníků, kteří jsou si 
vědomi, že výhody kumulované pro ostatní se musí nutně projevit nedostatkem financí pro 
jejich vlastní potřebu. 
                                                      
35 Tedy hospodářské organizace, tzn. financované z vlastních zdrojů a vlastní ekonomické činnosti – soukromé 
podnikatelské subjekty 



5 Školský systém  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 
 

 48 

Tyto změny byly iniciované v období mezi roky 2003 až 2005 Studentskou komorou 
Rady vysokých škol. Vznikla široká diskuze a následně i podpora reformy financování kolejí 
a menz. Reforma byla dokončena, jak již bylo zmíněno, k 1. říjnu 2005, kdy přestaly být 
paušálně dotovány zařízení vysokých škol. V sektoru ubytování se dotace převedly přímo na 
studenty, nikoliv na ubytovací zařízení (školy). 

 
V průzkumu mezi studenty vysokých škol, který na jaře roku 2005 provedla 

ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky, byla reforma 
podporována 78 procenty všech studentů a překvapivě i 65 procenty studentů, kteří získali 
bydlení na koleji. Ti se budou nově moci v budoucnosti rozhodnout, zda si za státní peníze 
pořídí bydlení v soukromí, nebo využijí současné nabídky ubytovacích kapacit na kolejích. 

 
Reforma tedy odstranila nerovnoprávnou podporu pouze té části studentů, kteří získali 

ubytování na koleji. Zbytek se dříve musel obejít bez výhod, které ovšem byly financovány 
z veřejných prostředků a měli být rovnoměrně distribuovány všem zúčastněným. 
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6 Typy bydlení a ubytování 
V následující kapitole jsou popsány jednotlivé možnosti bydlení a ubytování, obvyklé 
v České republice a široce dostupné českým studentům. Před uvedením jednotlivých typů 
odkazuji na předešlou analýzu „Porovnání sektorů bydlení v České republice se studentským 
ubytováním a bydlením“, která vznikla jako reakce na první pohled zjevnou paralelu při 
zpracovávání statistických údajů – podobnost analogických sektorů v oblasti bydlení obecně. 

 
Tato kapitola zpracovává jednotlivé typy bydlení a ubytování studentů, řazené podle 

četnosti užívání, viz. tabulka číslo 1. Kapitola následující zohledňuje rozdělení obytných 
budov podle geografického umístění vůči centru města. Budovy jsou stručně rozděleny do tří 
kategorií – městské (urbánní), okrajové a periferní (suburbánní), případně zcela izolované 
(ostrovní) objekty. 

 
Při dělení kapacit je možné také přihlédnout k tomu, do které ekonomické skupiny 

spadají. Sektor ziskový zahrnuje především soukromé ubytování (pronájmy a podnájmy), 
provozované za účelem zisku. Do neziskového sektoru patří především vlastnické bydlení 
a bydlení studentů u rodičů, případně příbuzných. Před rokem 1990 se k neziskovým 
provozům dala počítat také školská zařízení, která negenerovala žádný zisk36, byla zcela 
dotována ze státního rozpočtu. V dnešní době ekonomická úvaha nutí i tyto zařízení 
kalkulovat v reálných cenách. Dosažení minimálního zisku by mělo být, po vyřešení 
dlouhodobých zátěží (například zanedbaný nemovitostní fond), jednou z priorit jejich 
fungování. Komerční provoz ale nelze od státem zřizovaných institucí nikdy úplně očekávat, 
protože jsou svým způsobem zaměřeny na pomoc potřebným skupinám obyvatel, tedy 
i studentům.   

6.1 Školská ubytovací zařízení 

Z hlediska počtu ubytovaných studentů jsou nejvýznamnější skupinou školských zařízení 
vysokoškolské koleje. Spíše minoritní kapacity tvoří specializovaná zařízení pro ubytování 
přechodného charakteru – internáty a domovy mládeže (pro nezaopatřené děti). Tato zařízení 
jsou natolik specifická svojí funkcí a zaměřením, že z části (převážně organizačně - 
provozní) přesahují zkoumanou oblast této práce. Z architektonického, urbanistického 
a stavebně - technického hlediska ovšem vykazují podobná, ne-li identická řešení 
a vlastnosti. Domovy mládeže se z tématu vymezují i díky koncepci bydlení na pomezí 
přechodného a trvalého, navíc omezeného věkem klientů. Typologicky jsou to obdobná 
zařízení, avšak koncipována více jako obytné domy s rozvinutými funkcemi, které jsou 
u přechodného ubytování silně potlačeny – vaření, domácí práce, trávení volného času. Do 
výběru analyzovaných staveb proto nebyly domovy mládeže zahrnuty i přes svoji podobnou 
typologickou strukturu a obdobný systém financování a správy. 

                                                      
36 Pozor, nezaměňovat zisk (rozdíl mezi výnosy a náklady) s příjmy 
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Vysokoškolské koleje mají také svoji paralelu v ubytování pro studenty středních škol. 
Jsou lidově nazývány také jako domovy mládeže nebo internáty, na rozdíl od předchozí 
zmíněné skupiny jsou ale určeny právě pro studenty středních škol. Internát může plnit pouze 
ubytovací funkci, nebo pobyt v něm může být součástí výuky a celkové koncepce výchovy 
mládeže, tzv. internátní školy, známé zvláště z Francie. 

6.1.1 Vysokoškolské koleje 

 Obecným slovem „kolej“ se označuje ubytovací zařízení pro studenty. Většina těchto 
zařízení funguje s celoročním provozem, v době školních prázdni potom mohou část své 
kapacity pronajímat komerčně, například jako hotelová lůžka – hotel Garni37. S ubytováním 
studentů na kolejích bývá většinou spojeno i stravovací zařízení, menza. 

 
Jednotlivé provozní budovy mohou být samostatně umístěné v ostatní městské zástavbě 

bez přímé návaznosti na areál či budovu univerzity (vysoké/střední školy), nebo situovány ve 
větších funkčních celcích v rámci města. 

 
Obrázek č. 6: Pohled do interiéru historické budovy Hlávkových kolejí v Praze 

 
Zdroj: České vysoké učení technické v Praze [online]. Praha: 2006, aktualizováno 2006-11-22 [cit. 2010-03-
26]. Dostupné na URL: <http://www.cvut.cz/fotobanka/ubytovani> 

6.1.2 Kampusy 

Ekonomická úvaha upřednostňuje při vzniku zcela nových univerzitních celků nákup 
levnějších a prostornějších pozemků na periferii města, často spojených s tzv. 
technologickými parky v případě škol technického zaměření. Toto uspořádání je myšlenkově 
převzato převážně ze Spojených států amerických, z části také z historických univerzitních 
celků ve Velké Británii. 
 
 

                                                      
37 Hotel Garni je zařízení hotelového typu, zaměřené na krátkodobé ubytování, s omezeným režimem stravování 
(většinou pouze snídaně) 
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Stručně se dají výhody a nevýhody velkých kampusů shrnout takto:  
 

Z hlediska samotných studentů se zdá optimálnější, jejich úzká vazba na střed města 
v blízkosti školy. Samotné ubytovací kapacity mohou být přitom decentralizovaně umístěny, 
díky krátkým docházkovým vzdálenostem a přítomnosti městské hromadné dopravy. Město 
jako celek, nebo spíše jako živý organismus, jednoznačně ze studentů profituje, stejně jako 
studenti z přítomnosti městského centra. 

 
Naopak velké, centralizované a specializované univerzitní celky, umístěné na krajích 

měst, čerpají výhody právě ze své monofunkčnosti, sjednocení všech provozů a funkcí 
v jednom místě. Komunikační trasy pro frekventanty i personál jsou zde také krátké, nicméně 
provoz univerzitního celku se nekříží s ostatními vnitroměstskými aktivitami. Výhodou je 
také dostatek prostoru pro další rozvoj areálů, jednotnost inženýrských sítí a flexibilita ploch 
a samotných objektů. Modernější, funkčnější, na míru postavené budovy nemusí nést 
známky kompromisu známé z městské zástavby – historické budovy postavené často pro jiný 
účel, vliv památkové péče, nemožnost rozšíření požadovaných kapacit. 

 
Nevýhodou jsou potom obrovské náklady na dopravu, budování a udržování dopravní 

infrastruktury. A negativní ekologický dopad individuální automobilové dopravy, kterou 
takovéto umístění jednoznačně ve zvýšené míře generuje. 

 
Po roce 1990 se u nás objevil také dosud neznámý fenomén technologických parků, 

dovolilo to žádoucí užší propojení soukromého podnikatelského sektoru s univerzitami. 
Vzniklo několik zcela nových vědecko - technologických zařízení v blízkosti univerzit. 
Jedním takovým příkladem je i Český technologický park v Brně, který jako rozvojový 
projekt nabízí 190 000 m2 smíšených prostor pro kanceláře, výzkum a lehký průmysl, 
společně s prostorami pro odpočinkové aktivity a další služby. Je přímo napojen na Vysoké 
učení technické a předpokládá se úzká kooperace mezi studenty, vědeckými pracovníky 
vysoké školy a soukromými firmami, využívajícími kapacity parku. Tento typ společné 
lokalizace ovšem není evidentně z prostorových důvodů v současných areálech vysokých 
škol umístěných v centrech měst vůbec možný. Přitom je samotný přínos sousedící lokality 
už při umístění dvou fakult podobného zaměření zcela zřetelný a mohou z něj profitovat oba 
celky. 

 
Jako konkrétní příklad bych rád uvedl uvažované prostorové sloučení Fakulty 

architektury a Fakulty výtvarných umění, obě pod správou brněnského Vysokého učení 
technického, kdy podle mého názoru by zamýšlené přímé sousedství mělo kladný vliv na 
všechny studenty a i jejich studijní výsledky. Obě fakulty zde mohou těžit z toho, co nemají, 
skloubit technicistní a kreativní přístup. V případě spolupráce vysokých škol s firmami ve 
vědecko - technologických parcích potom pro studenty vzniká obrovský prostor pro jejich 
praktické uplatnění, jak po dobu studia, tak pro další možnou kooperaci, často již v pracovně 
- právním svazku. Je potřeba také zdůraznit, že u velkých firem se nedá očekávat ochota 
budovat výzkumné a výrobní kapacity v ani v širších centrech měst, jednak díky nedostatku 
volných ploch a vhodných objektů. Dále díky nulové možnosti rozšíření kapacit, složitým 
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logisticko - zásobovacím a komunikačním vztahům v dané lokalitě. Přímá podpora 
sousedících obyvatel takovýchto provozů díky estetickému a funkčnímu hledisku také zcela 
chybí. Další problémy jsou blízkostí center také zcela jednoznačně určené – existence 
platných územních plánů (a z nich vyplývajících regulativů), památková péče a podobně. 

 
Podobně jako v jiných oblastech platí, že stav věcí je určitým kompromisem 

k optimálnímu řešení. Možnost využívat společných zařízení, jako například 
specializovaných laboratoří, zřízených buď školou nebo soukromou firmou a těžit z možné 
spolupráce a sdílení kapacit je ovšem při současném vysokonákladovém provozu velice 
lákavou možností. To samozřejmě podporuje vyčleňování vědecko - výzkumných provozů 
do extravilánů měst. Tento trend je silný a logický, neboť užší centra měst plnila vždy hlavně 
obytnou funkci, doplněnou o drobnější veřejné služby. Situování větších výrobních 
a výzkumných areálů bylo vždy historicky na okrajích obytných celků. Současná úroveň 
vědy a výzkumu by tento trend ovšem mohla částečně změnit, díky stále větší specializaci 
středoevropských firem na výzkum a přesouvání samotné výroby do oblastí s levnější 
pracovní silou, kdy následné výrobní kapacity nemusí být již přímo navázány na výzkumný 
areál, ale jsou geograficky značně vzdáleny. Na straně druhé enormní plošné požadavky na 
související kancelářské, laboratorní a pomocné prostory zřejmě nedovolí úplnému návratu 
těchto činností zpět do center měst. Alespoň se tímto nebudou velké firmy podílet na dalším 
vymisťování obytné funkce z městských center, které má negativní dopad zvláště na 
historická jádra měst. 

6.2 Bydlení u rodičů 

Je typickým zástupcem bydlení mladistvích všech věkových kategorií, logicky od 
nejmladších žáků až po studenty. V zařazení do sektorů bydlení může být realizováno ve 
všech čtyřech kategoriích (vlastnické, družstevní, obecní i soukromé), v majetkoprávním 
nebo smluvním vztahu působí v tomto případě většinou rodiče studenta. Výhodou takového 
typu bydlení je především úspora nákladů spojených se studiem ze strany rodičů a dobrá 
kontrola činnosti potomků, nevýhoda v podobě omezeného okruhu výběru dostupných 
vysokých škol v lokalitě bydliště. 

 
Bydlení u rodičů využívá také velká část studentů (přibližně 70 procent), kteří se 

z důvodů nízkých kapacit ve státních ubytovacích zařízeních musí přizpůsobit pravidelnému 
dojíždění do místa studia, pokud je to časově a finančně únosné. Možnosti přechodného 
ubytování nebo bydlení mají tedy podstatný vliv na výběr školy, oboru a místa studia. 

6.3 Nájemní bydlení - ubytování v soukromí 

Samotné nespisovné, mezi studenty široce rozšířené označení „privát“ vychází 
z jednoduchého dělení ubytovacích možností na dvě základní formy: ubytování v sektoru 
státem zřizovaných školských zařízení a na soukromé (privátní) ubytovací kapacity, 
poskytované na komerčním základu. Výhodná a často aplikovaná participace více studentů 
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na jednom podnájmu/pronájmu zlepšuje jejich šance na získání vyššího obytného standardu 
nebo lepší lokality za nižší cenu pro jednotlivce. 

 
S rozšířením nabídky soukromých nájemních bytů, zvláště po roce 1989, a s posunem 

chápání široké veřejnosti vlastnictví nemovitosti směrem k investičnímu prostředku, se 
obohatila také nabídka pronájmů. Zvláště v univerzitních městech je u majitelů volných bytů 
silná tendence k hledání nájemníků z řad studentů. Komerční ubytovávání vysokoškolských 
studentů přináší následující specifika, ať už ve formě výhod či nevýhod pro pronajímatele. 

 
Studenti jsou obecně ochotni akceptovat nižší standart bydlení - menší nároky na 

polohu, situování bytu, obytnou plochu (na jedince), na opotřebení interiéru, zařizovacích 
předmětů a nábytku. To vše díky logickému upřednostňování nižšího měsíčního nájmu. 
Majiteli tak šetří podstatné peníze na údržbu. V České republice je v současné době díky 
masové privatizaci bytového fondu za zlomek tržní ceny do rukou majitelů, kteří nejsou 
dostatečně finančně silní ani schopni se adekvátně o nově nabytý majetek starat, velká část 
nemovitostí v špatném stavebně - technickém stavu. Podobnou zanedbaností působí také 
interiéry a zařízení bytů. Pokud byly takto privatizované byty obratem prodány již za tržní 
ceny novým majitelům, kteří uvažují o jejich dalším pronájmu, z investičního hlediska lze 
v podstatě volit ze dvou možností. Opravit prostory pouze do nezbytné míry, vybavit starším 
nábytkem a pronajmout méně náročným uživatelům – pronajímateli potom odpadají 
problémy se starostí o investici, je přípustné ubytovávat kuřáky, povolit domácí zvířata, větší 
počet osob v bytě, často se střídající nájemníky. Druhou možností jsou potom značné 
investice do modernizace bytu (nové podlahové krytiny, obklady koupelen a WC, nové 
zařizovací předměty, samostatné vytápění a ohřev teplé vody, nové rozvody vody, elektřiny, 
případně plynu a odpady, nová okna a dveře). Dodatečné náklady na takto zrekonstruovaný 
byt mohou dosáhnout až miliónu korun na velikostí průměrný byt a majiteli se budou 
poměrně dlouho v nájemném splácet. Zde tedy bude mít již větší starost o zachování 
zrekonstruovaného interiéru v dobrém stavu. Proto je logicky tolik bytů nabízeno v nižším 
standartu za nižší cenu právě studentům. Je také pravdou, že díky krátkodobému pobytu 
(v průměru v délce kolem dvou let v jednom místě) jsou studenti ochotni akceptovat další 
nevýhody zmíněných bytů, jako je například suterénní nebo přízemní poloha, severní 
expozice a podobně. Toto je pro většinu nájemníků z ostatních sociálních skupin často 
neakceptovatelné, zvláště pořizují-li si byt do osobního vlastnictví, nebo očekávají, že si ho 
budou pronajímat delší dobu. 

 
Tak, jak je pestrá nabídka objektů k bydlení a obytných prostorů, je nespočet vhodných 

typů nemovitostí pro pronájem. Samostatné bytové jednotky jsou potom nejrozšířenějším 
druhem. 

 
 
 
 
 
 



6 Typy bydlení a ubytování  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 
 

 54 

Obrázek č. 7: Aktuální nabídka bytů, nabízených pro pronájem studentům 

 

 
Zdroj: Ubytovanistudenti.cz [online]. Brno: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<www.ubytovanistudenti.cz> 

 
Na ubytovávání studentů se v České republice začaly po například anglickém vzoru 

(tzv. house share - na komerčním principu) specializovat také firmy a soukromí podnikatelé. 
Ve větších univerzitních městech lze dnes nalézt specializované bytové domy, fungující na 
zcela komerčních principech pronájmu, s cíleným zaměřením na studenty vysokých škol. 

 
SHARED HOUSE, v doslovném překladu „sdílený dům“, nabízí ubytování pro 

studenty v délce od jednoho měsíce, podmínkou je platba jednoho nebo více měsíčních 
nájmů předem. Pokud se rozloží náklady na ubytování (pronájem, energie, údržbu, případně 
i jídlo) mezi více lidí, vzniká tím finančně dostupné bydlení využívané nejenom studenty, ale 
i mladými zaměstnanými lidmi. Ve Velké Británii jde o zcela běžný (komunitní) způsob 
bydlení studentů a mladých lidí. 

 
Obrázek č. 8: Ukázka typického anglického domku, nabízeného v systému Shared House 

 
Zdroj: Komerční inzerát na pronájem pokoje ve Shared House [online]. Londýn: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 
2008-08-21]. Dostupné na URL: <www.4let2u.co.uk> 
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Konkrétní nabídka ubytování pro studenty na Starém Brně od soukromé firmy 
CZECHIA LTD, která se mimo jiné také specializuje na ubytování typu House Share ve 
Velké Británii, vypadá takto: 

 
„Do samostatného bytu 55 m2 - otevřený prostor, I. kategorie, kuchyně, lednice, 

koupelna-sprcha, umyvadlo, wc, téměř zařízeno, příjem na internet a kabel. tv, ve 2. posch. 
RD se zahradou na Starém Brně nedaleko ulice Poříčí (2 Fakulty) přijmu až 3 studenty 
nekuřáky, cena od 3500,- Kč měsíčně na osobu, včetně inkasa. Bez provize.“ 

Zdroj: Prezentace firmy CZECHIA LTD 
 

Obrázek č. 9:  Ukázka nabízených kapacit 

 
Zdroj: Reklamní prezentace firmy CZECHIA LTD, specializující se na ubytování typu House Share v České 
republice a ve Velké Británii 

 
Samotná firma potom porovnává výhody bydlení v pronajatém bytě s pokojem na 

kolejích. Stále častěji dávají studenti takovýmto nabídkám přednost před ubytováním 
na vysokoškolských kolejích.  
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Tabulka č. 12:  Příklad porovnání kladů a záporů dvou druhů ubytování 
  NAŠE UBYTOVÁNÍ KOLEJE 

Vybavení domu     

Vlastní zahrada ano ne 

Parkovací místa ano - zdarma záleží na koleji 

Pravidelná údržba  zdarma ano 

Vysokorychlostní internet zdarma poplatek 180 Kč 

Pračka zdarma poplatek 35 Kč / hod. 

      

Vybavení každého pokoje     

Nový nábytek ano ne 

TV se satelitem ano ne 

Sociální zařízení a kuchyň zcela nové zastaralé 

      

Cena ubytování     

Jednolůžkový pokoj 2 800 Kč 2 520 Kč 

Dvoulůžkový pokoj 2 400 - 2 500 Kč *2 100 Kč - 2610 Kč 

Přestěhování do jiného pokoje v rámci domu zdarma 65 Kč - 260 Kč 

Zdroj: Reklamní prezentace firmy CZECHIA LTD, specializující se na ubytování typu House Share v České 
republice a ve Velké Británii 

 
Další typologickou kategorií jsou rodinné domy a vily. Podobně jako pronájem bytové 

jednotky, pronájem části rodinného domu či vily může být vítaným dalším příjmem 
domácnosti. S tím často počítají zvláště příslušníci starší generace, kteří neobsadí celý 
vícegeneračně koncipovaný objekt. Pronájem části prostorů nebo jednotlivých pokojů mohou 
brát nejenom jako finanční přilepšení, nebo určitý způsob zaopatření ve stáří, ale i jako 
zpestření života každodenním osvěžujícím kontaktem s mladými lidmi. 

6.4 Vlastní bydlení 

Přibližně dvě a půl procenta studentů mohou již při studiu bydlet ve vlastním bytě, především 
díky rodinnému zázemí. To je zdrojem buď přímo finančních prostředků na koupi bytu, nebo 
ve většině případů nemovitost získávají jako dar či dědictví od přímých příbuzných. 
V případě, že na ně nemovitost přejde z rodinných příslušníků  (tedy je na určitém místě bez 
možnosti volby), zde opět platí, stejně jako v případě bydlení u rodičů, že jsou vázáni na 
lokální nabídku studijních možností. Případně nemovitost mohou pronajmout a hledat jinou 
formu přechodného ubytování v ostatních kategoriích. V případě nové koupě nemovitosti ve 
vybrané lokalitě budoucího studia je statisticky významné, že v případě stěhování se do 
větších měst či metropolí studenti po ukončení řádného studia v místě zůstávají a nevracejí se 
zpátky do původních domovů. I když se u ostatních forem bydlení přesouvá poptávka od 
nájemního bydlení v deregulovaných nájmech k poptávce po vlastnickém bydlení, není 
pravděpodobné, že by statisticky významně stoupl počet studentů, schopných pořídit si 
vlastní bydlení, při současném studiu na vysoké škole. I pro čerstvé absolventy vysokých 
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škol se stálým zaměstnáním je v současné době problém, pořídit si adekvátní (týká se zvláště 
plochy a polohy bytu) vlastnické bydlení. 

6.5 Jiná forma bydlení, alternativní řešení 

Není neobvyklé, že díky nižším nárokům na komfort bydlení (nižší užitná a obytná plocha, 
snížený standart vybavení, často např. absence teplé vody), způsobeným, jak již bylo řečeno, 
nižší kupní silou a ještě ne zcela vyvinutými nároky na obytný standart, jsou studenti ochotní 
přijímat alternativní řešení. Jednou z častých možností je pobyt v zahrádkářských 
a chatových oblastech, zvláště, pokud jsou situovány v užším městském okruhu a dosahu 
MHD. Například ve městě Brně se nachází několik vhodných lokalit, které již tradičně 
poskytují takovéto dočasné, často pouze sezónní ubytování. Nicméně velmi studenty 
vyhledávané. Studenti zde často předjímají budoucí funkci ploch z hlediska územního plánu. 
Mnoho zahrádkářských oblastí v blízkosti centra, díky dobré dostupnosti, existenci 
inženýrských sítí a stále zmenšujícímu se využívání zahrádek, bude v blízké době převedeno 
na plochy čistého bydlení v nově navrhovaném územním plánu. 

 
Další alternativní možnosti bydlení nabízejí také opuštěné průmyslové a zemědělské 

areály, které přestaly plnit svoji funkci. Je možné dále využít jak jejich pozemků, tak 
stávajících budov, pokud to jejich stavebně - technický stav a lokalita umožní, k nové obytné 
funkci. Protože v rámci města jsou často průmyslové (skladovací a tovární) areály morálně 
a funkčně dožilé, nabízí se možnosti jejich rekonverze právě na formy alternativního bydlení. 
Toto téma je tak rozsáhlé, že je mu věnována samostatná kapitola. A to jak samotným 
plochám (brownfields), tak průmyslovým budovám (rekonverze). 

 
Obrázek č. 10: Experimentální dům ze šedesátých let 

 
Zdroj: futurohouse.com [online]. 2008, aktualizováno 2008 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<www.futurohouse.com> 

 
Ve světě i v České republice vzniklo velké množství různých alternativních projektů 

bydlení, často modulárně koncipovaných (jako je například holandský SPACEBOX, viz. dále 
analýzy). Na obrázku obytný dům ze šedesátých let - futuro house, navržený architektem 
Mattim Suuronenem z Finska. Vznikl v roce 1968 a bylo vytvořeno celkem 96 jednotek. 
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Tento a další příklad uvádím proto, že tyto hravé projekty přistupují k tématice bydlení 
nekonvečním, originálním způsobem a dobře korespondují se zálibou mladých lidí 
v odlišujících se řešeních.  

 
Obrázek č. 11: Das Parkhotel, koncept pronajímatelných jednotek z prefabrikovaných 
betonových rour pro ubytování turistů, Ottensheim, Rakousko 

 
Zdroj: dasparkhotel [online]. Ottensheim: 2005, aktualizováno 2008 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<www.dasparkhotel.net>
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7 Lokality, vztah mezi městem 

a studenty 

7.1 Městské (urbánní) ubytovací kapacity 

Jsou kapacity situované přímo v užším nebo širším centru města, zapojené do souvislé 
městské zástavby a urbanizovaného území. Z centrální polohy pro ně plyne řada výhod, jako 
je snadná dostupnost občanské vybavenosti, úřadů a institucí a dobrá provázanost městskou 
hromadnou dopravou. Nevýhody plynoucí pro uživatele z této polohy jsou spíše 
v minoritním zastoupení, centra měst nepřejí individuální automobilové dopravě a parkování. 

 
Obrázek č. 12: Plán Kampusu Charlottenburg, Technická univerzita Berlín 

 
Zdroj: Technická univerzita Berlín [online]. Berlín: 2010, aktualizováno 2010-01-08 [cit. 2010-03-26]. 
Dostupné na URL: <http://www.vm.tu-
berlin.de/fileadmin/f5/FAKV_Dateien/Forschung/Lageplan_Charlottenburg_mit_Instituten_der_FK_V.bmp> 

 
Naopak poměrně zásadní nevýhodou pro zřizovatele nových ubytovacích objektů 

v rámci města jsou omezení plynoucí z nedostatku nových volných prostorů (prakticky pouze 
nezastavěné proluky) nebo typologicky vhodných budov k rekonstrukci (rekonverzi). 
Výhodou umístění potom může být atraktivní městské prostředí, často historicky cenné, 
architektonicky a urbanisticky zajímavé. Nejpřehledněji o silných a slabých stránkách 
vypovídá následující tabulka – S.W.O.T. analýza tohoto druhu lokalizace. 
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Tabulka č. 13: Analýza S.W.O.T. pro městské (urbánní) ubytovací kapacity 
S.W.O.T. Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 

Dobrá dopravní dostupnost 
pro pěší, cyklisty a MHD 

= úspora času, snížení dopravního 
zatížení města 

Architektonicky i urbanisticky 
zajímavé prostředí 

Decentralizace kapacit 
= vysoké náklady na správu 

geograficky vzdálených objektů, 
zásobování 

Nízká provázanost a kooperace 
jednotlivých funkčních celků 

(fakult a zařízení) 
Velikost, variabilita a pořizovací 

hodnota objektů 

Hrozby 
Architektonické a urbanistické 
kvality stávající rostlé struktury 

města 

Častá památková ochrana objektů 
Nemožnost či omezení rozšíření 

kapacit 
Zdroj: Autor 

 

7.1.1.1 Docházková vzdálenost 

Pokud budeme posuzovat umístění obytných budov (platí obecně pro bydlení, nejenom pro 
ubytování studentů) v rámci města, je dobré vycházet z osvědčeného schématu docházkové 
vzdálenosti, podobným způsobem, jaký se učí studenti architektury při výuce navrhování. 

 
Obrázek č. 13: Schéma docházkové vzdálenosti k občanské vybavenosti 

 

 
Zdroj: Autor 
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Dostupnost základních objektů občanské vybavenosti by měla být následující: 
V přímé vazbě na bydlení by se měla nacházet základní funkční vybavenost, zajišťující 

funkci sídla. Vycházíme z konstatování, že základní občanská vybavenost38 je denně potřeba 
a musí být v pěší docházkové vzdálenosti. Není přípustné použití městské hromadné dopravy 
ani individuální automobilové dopravy pro překonání větších vzdáleností. Pro různé složky 
této vybavenosti přirozeně platí různé doporučené docházkové vzdálenosti, je potřeba 
zdůraznit, že se nejedná o žádné striktně předepsané hodnoty, spíše empirické vyjádření 
potřeb obyvatel. Vzdálenost je vždy zaokrouhlena na celé stovky metrů, v nejjednodušší 
poloze rozdělena do čtyř základních skupin: 

 
Do maximálně 400 metrů od obytné jednotky by se měly nacházet prodejny 

s potravinami, se zbožím denní potřeby (drogerie), pošta, zdravotnické zařízení (praktický 
lékař), případně restaurace, garáže a parkoviště. 

 
Do šesti set metrů vzdáleny by měly být ostatní prodejny, případně jídelny 

(u vysokoškolských studentů jsou však často menzy spojovány právě s ubytovacími 
zařízeními, nebo školními budovami). 

 
Do osm set metrů je vhodné umístění restaurací, kaváren a ostatní veřejné vybavenosti. 
 
Do zhruba jednoho kilometru vzdáleny by měli být navrhovány specializovaná 

zdravotnická zařízení, stavby pro výchovu a školství (sem ovšem patří především základní 
a střední školy) a stavby pro tělovýchovu a sport. Díky určité výjimečnosti vysokého 
školství, počtu institucí a plošné rozloze měst je logické, že vzdálenost univerzit může být ve 
větším městě často delší, než vzdálenost doporučená pro zařízení nižších vzdělávacích stupňů 
od místa bydlení/ubytování. 

 
S dostupností občanské vybavenosti dále souvisí pojem „spádová oblast“. 
 
Tato je dána určitou spádovou vzdáleností sídelních kapacit k nebližšímu centru 

veřejné vybavenosti. Na velikost spádové oblasti má vliv především docházková vzdálenost, 
hustota a četnost spojů v síti hromadné městské dopravy (tramvajová, autobusová 
a trolejbusová doprava). Částečně i dostupnost a parkovací možnosti pro individuální 
automobilovou dopravu. Pro vnitřní centra měst by však neměla být automobilová doprava 
vůbec přístupná. 

 
Městská hromadná doprava39 je ze své podstaty limitována množstvím charakteristik, 

jako jsou intervaly, kapacita, rychlost jednotlivých prostředků, vliv dopravních špiček, vazby 

                                                      
38 Pojem občanská vybavenost se dá stručně charakterizovat výčtem následujících staveb: stavby pro výchovu 
a školství, stavby pro tělovýchovu a sport, stavby pro automobilovou dopravu (parkoviště, garáže), 
zdravotnická zařízení, obchod, veřejné stravování, ubytování, stavby pro kulturu, služby, opravny, pošta 
a podobně. 
39 Rozeznáváme hromadnou dopravu kolejovou (metro, tramvaj, vlak) a autobusovou (i trolejbusovou), 
individuální dopravu motorovou (auta) a nemotorovou (kola) 
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na další formy dopravy (například na navazující vlakové spoje, příměstské a meziměstské 
autobusové linky). 

 
Kvalita a kvantita prostředků hromadné přepravy cestujících se podílí nejvíce na 

kvalitě městské dopravy – optimální vzdálenost zastávek je kolem 400 m,  docházková 
vzdálenost k zastávce od ubytování/bydlení by měla činit nejvýše 5 minut. Průměrná doba 
čekání na dopravní prostředek by neměla přesáhnout 5 minut a doba jízdy do cíle trasy 
(studium, práce) asi 20 minut. Po vystoupení z dopravního prostředku je ještě přijatelná do tří 
minut vzdálená chůze do cíle. 

 
Dalším kritériem pro určování docházkové vzdálenosti je obecně kvalita (hustota) 

komunikační sítě – síť pěších a cyklistických komunikací, základních a obslužných 
komunikací pro automobilovou dopravu, rychlostních komunikací a dálnic, stejně tak jako 
tras kolejových dopravních prostředků. 

 
Pro lepší názornost docházkových poměrů vysokoškolských studentů, uvádím 

modelový příklad - rozmístění ubytovacích zařízení a škol na schematickém katastrálním 
mapovém podkladu pro vybrané město Vídeň. Dále je podobné schéma zpracováno pro 
město Brno. 

7.1.2 Modelový příklad – Vídeň, Rakousko 

Lokace vysokých škol, univerzit a vysokoškolských zařízení v hlavním městě Vídeň 
 

Obrázek č. 14: Přehledová mapa, lokace univerzit a jejich ubytovacích zařízení ve Vídni 

 
Zdroj, mapa: WohnraumverwaltungsGmbH Wien [online]. Wien: 2005, aktualizováno 2010-03-26 [cit. 2010-
03-26]. Dostupné na URL: <http://www.housing.oead.ac.at/wien/wien_standorte.asp> 
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Jak je z přehledové mapy patrné, v historickém jádru města jsou situovány pouze dvě 
školy, které jsou svým charakterem předurčeny pro vzdělávání početně omezeného výběru 
studentů – Akademie výtvarných umění40 a Univerzita užitých umění41. Obě jsou umístěny 
v zrekonstruovaných historických budovách s dostačující kapacitou. Z ubytovacích zařízení 
není v užším centru města (vymezení vnitřním městským okruhem - Ringstraße) umístěno 
žádné. V širším městském centru (vymezení vnějším městským okruhem - Gürtel) již 
najdeme početné školy a školská zařízení (koleje, knihovny, menzy, i rozsáhlé polyfunkční 
bloky univerzit). Stále ovšem převažuje počet objektů pro výuku, nad ubytovacími objekty. 
V periferních částech města naopak převažují jednotlivé objekty kolejí nad výukovými. 
Oblíbenost jednotlivých kolejí u studentů je zde zcela závislá na docházkové době do centra 
města, kvalita ubytovacího fondu potom s touto oblíbeností v drtivé většině případů přímo 
koresponduje. Tzn. nejkvalitnější (posuzována míra opotřebení nemovitosti a mobiliáře) je 
bydlení uvnitř vnějšího městského okruhu. Toto rozdělení bezezbytku také kopíruje kvalitu 
a oblíbenost ostatních forem občanského bydlení. Modrým bodem je vyznačeno sídlo správy 
kolejí a menz na ulici Alserstrasse, což je historický, zrekonstruovaný, objekt špitálu. 
Budova disponuje rozsáhlými vnitřními dvory, ve kterých je pro studenty připravena 
rozsáhlá nabídka obchodů (například řetězec Billa), služeb (banka) a kaváren, to vše 
v příjemném prostředí. Dvory jsou ozeleněné, doplněné drobným mobiliářem (lavičkami, 
pódii a podobně), studenti se zde často scházejí a odpočívají, v blízkosti školské správy. 

7.2 Příměstské (suburbánní) ubytovací kapacity 

Jak bylo v předchozí kapitole na modelovém příkladě demonstrováno, z hlediska umístění 
ubytovacích kapacit jsou nejlepším kompromisním řešením, mezi přímým (užším) jádrem 
města a periferním situováním, objekty umístěné v tzv. širším městském okruhu. Čím více se 
zařízení vzdalují od centra, tím klesá jejich oblíbenost (přímo souvisí s docházkovou 
vzdáleností) a hrozí, že jsou lokalizovány v zcela periferních městských čtvrtích, které třeba 
ani historicky nebyly vhodnou lokalitou k bydlení. 

 
Tabulka č. 13: Analýza S.W.O.T. pro příměstské (suburbánní) ubytovací kapacity 

S.W.O.T. Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 

Velikost dostupných prostorů 
Nízká pořizovací hodnota budov a parcel 

Malá stavební omezení 
Snížení dopravního zatížení centra města 

Špatná dopravní dostupnost 
Podpora neekologické 

individuální automobilové 
dopravy 

Hrozby 
Architektonicky i urbanisticky nezajímavé 

prostředí s možností zlepšení 
Nezájem o periferní zařízení 
Chátrání nevyužitých areálů 

Zdroj: Autor 
 
Do této skupiny patří většinou větší univerzitní celky novějšího data vzniku, které tvoří 

samostatnější (uzavřenější) struktury v rámci městského prostoru. Spadají sem také tzv. 

                                                      
40 Akademie der Bildende Künste 
41 Universität für Angewandte Kunst 
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kampusy, z nichž většina je ještě situována v rámci katastrálního území daného městského 
celku. 

7.3 Mimoměstské ubytovací kapacity 

Státem zřizované mimoměstské ubytovací kapacity mají v rámci České republiky v sektoru 
vzdělávání minimální tradici. Myšlenkově tento způsob geograficky vzdáleného situování 
obytných celků od center měst a škol přichází zvláště ze Spojených států amerických. Zde je 
obvyklé, zakládat samostatné monofunkční celky (týká s především bydlení, výroby, ale 
i univerzitního školství) na odlehlých plochách, s upřednostňováním horizontálního 
zahušťování krajiny, namísto vertikálního. 

 
Na druhou stranu, všichni ze svých domovů dojíždějící studenti, kteří nejsou přímo 

občany města v sídle svého studia, jsou vlastně permanentně cestující skupinou. 
 

Tabulka 4. 14: Analýza S.W.O.T. pro mimoměstské ubytovací kapacity 
S.W.O.T. Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 

Velikost dostupných prostorů 
Nízká pořizovací hodnota budov 

a pozemků, malá stavební omezení 
Snížení dopravního zatížení centra města 

Neexistující ekologické zátěže, pam. ochrana  
Nízké náklady na správu objektů, 

soustředěných do uzavřených areálů 
Jednotné zásobování 

Vysoká provázanost a kooperace v rámci 
jednoho areálu 

Zjednodušená kontrolní činnost 

Špatná dopravní 
dostupnost 

 
Zvýšení dopravního 

zatížení – zvýšení podílu 
individuální dopravy 

Hrozby 

Často chybějící dobré dopravní spojení, 
nicméně s možností nápravy 

Nezájem o odlehlé 
a izolované kapacity, 

z toho plynoucí nevyužití 
areálů a objektů 

Zdroj: Autor 

7.4 Rekonverze 

Jako příklad zdařilé rekonverze historického průmyslového areálu je možné uvést razantní 
přestavbu čtyř historických plynojemů (počátek výstavby 1896), na zcela novou funkci. 
Tzv. „Gasometer City“ – město ve městě, obsahuje širokou škálu funkcí od vlastnického 
a nájemního bydlení, přes obchody, galerie, velkoprostorový sál, banku, poštu, až po zábavní 
centrum a multikina. Vytvořilo zcela novou, atraktivní část vídeňské čtvrti Simmering. 
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Zjednodušeně se dá říci, že původní, památkově chráněné obvodové stěny plynojemů 
zůstaly zachovány jako vnější „slupka“ nového obsahu, přepatrováním a zastřešením vznikl 
klasický model domu s kruhovým půdorysem. 

 
Obrázek č. 15: Vizualizace objektů Gasometer A, B, C, D 

 
Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 

 
Pátý, později postavený plynojem zůstal kvůli své pozdější realizaci bez památkové 

ochrany a byl stržen. Rozšíření podlažních ploch Gasometeru B si vyžádalo přístavbu 
zrealizovanou z vnější stany objektu, která obsahuje bytové jednotky. V těsné blízkosti 
původních plynojemů vyrostlo ještě několik doplňkových objektů, velké zábavní centrum, 
kancelářské prostory, školka a sportoviště. 

 
Z architektonického hlediska je velmi zajímavé také vnitřní dispoziční uspořádání 

jednotlivých funkčních celků, z původní konstrukce Gasometrů jsou zachovány pouze 
obvodové stěny, které určují vnější půdorysnou kružnici. Celé vertikální i horizontální dělení 
vnitřku budovy je nové. Zcela nový vnitřek budovy zpřístupňuje celý vnitřní prostor 
industriálního objektu. Vnitřní objem jednotlivých plynojemů je v zásadě dělen na vertikální 
části v rámci veřejných prostor a horizontální patra, opisující části kruhové výseče. 

 
Menší část objektu B je vedle nájemního a vlastnického bydlení věnována také 

přechodnému studentskému ubytování, viz. světle modrá barva ve schematickém řezu. 
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Obrázek č. 16: Schematický řez Gasometer B 

 

 Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 

 
Prostorové uspořádání jednotlivých obytných jednotek pro studenty je řešeno jako 

mezonetové, jsou půdorysně situovány jako části kruhové výseče kolem volného středu. 
Nábytek a interiér je pro všechny pokoje stejný, je zde využito dřevoštěpkových panelů na 
dělení prostorů a použití pestrých barev – červená a modrá na oživení interiéru. 

 
Obrázek č.17: Mezonetová obytná jednotka – Gasometer B 

                  

Půdorys typických jednotek, části kruhové výseče, mezonet 
Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 

 

  Byty v jádru plynojemu   Parkoviště pro obyvatele 

  Byty v přístavbě  Zázemí víceúčelové haly 

  Část kolejí  Víceúčelová hala 

  Obchody  Foyer, bar, pokladny a vstupní část 
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K příslušenství kolejí patří i oddychové zóny, množství kluboven, zkušeben 
a společenských místností, umístěných ve volných částech výseče podél schodišťových těles. 
Objekt B není vybaven žádnou zvláštní technologií (s ohledem na dobu realizace rekonverze 
a povahu rekonstrukce), chybí například teplovzdušné vytápění a větrání, rekuperace 
odpadního vzduchu. Provozní místnosti se omezují pouze na skladové a úklidové prostory. 
Díky plošným možnostem a celkové koncepci revitalizace Gasometrů jako komplexního, 
soběstačného areálu, je zde ještě umístěno rozsáhlé zázemí, kromě jiného i fitness, sauna 
a bar. 

 
Objekt je i přes svoji periferní polohu u studentů velmi oblíben, obsazenost od otevření 

v roce 2001 činní v každém akademickém roce sto procent. Oblíbené byly také komerční 
obytné jednotky, nabízené volně k prodeji. Ty i přes poměrně vysokou cenu našly své 
majitele, velkou roli zde sehrála vybavenost areálu a zvučná jména všech čtyř architektů, 
podílejících se na projektu. Návrhu Gasometru A se ujal francouzský architekt Jean Nouvel, 
Gasometru B a přístavby známý víděňský ateliér COOP HIMMELB(L)AU. Gasometer C 
navrhoval univerzitní profesor Manfred Wehdorn z Vídně a Gasometer D potom další známý 
rakouský architekt, profesor Wilhelm Holzbauer, taktéž z Vídně. Kromě této rekonverze čtyř 
věží plynojemů stojí za zmínku nedaleko stojící objekt zábavního střediska „Pleasuredome“, 
od univerzitního profesora Rüdigera Lainera. 

 
Jiným zdařilým příkladem rekonverze je Grünerløkka Silo, zemědělský průmyslový 

objekt v norském Oslo. Tvůrcem je architektonická kancelář HRTB AS Architekter MNAL, 
taktéž se sídlem v Oslo. Důležitou roli v realizaci atypického projektu hraje mobiliář 
a celkové ztvárnění interiéru objektu, jehož autorkou je Ingrid Løvestad. Barevné řešení 
fasády je dílem Lykke Frydenlund. 

 
Obrázek 18: Studentské koleje v Oslo, Norsko, zdařilá rekonverze zemědělského objektu, 
celkový pohled a půdorys typického patra, interiér 

 
Zdroj: Architektonická kancelář HRTB AS Architekter MNAL [online]. Oslo: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 
2008-08-21]. Dostupné na URL: <http://www.hrtb.no>, <www.reporyje.com>, <www.tvujdum.cz> 

 
Objekt je studenty oblíben, atypické zařízení interiérů v souladu s atypickým 

půdorysem obytných jednotek podtrhuje výjimečnost řešení. 
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7.5 Brownfields 

Česká republika jako celek prosazuje program Národní strategie regenerace brownfields 
(dále jen NSRB). V rámci tohoto programu Statutární město Brno, tedy Magistrát města Brna 
a Obor územního plánování a rozvoje jako zadavatelé, nechali zpracovat tzv. „Mapu 
brownfields“ – vymezení a evidenci lokalit brownfields ve správním území města Brna. 
V průběžně aktualizovaném seznamu jsou zařazeny lokality o velikosti nad půl hektaru, na 
třicet procent je stanovena maximální zastavěnost pozemků či jejich souborů řazených do 
databáze. Pouze výjimečně může celková zastavěnost dosáhnout padesáti procent, tj. jedná se 
o areály s menší hustotou zástavby. První vyhledávací studie brownfields ve městě Brně 
proběhla v roce 2006, s částečnou aktualizací v letech 2007 a 2009. Výsledkem je mapový 
podklad a pasport ploch, s uvedením základních údajů, jako je forma vlastnictví, plocha 
a zastavěnost. Území města Brna je rozčleněno do pěti mapových listů, pokrývajích vybrané 
lokality. 

 
Obrázek 19: Mapa brownfields se zaznačením městských částí a lokalit, na podkladu 
barevné ortofotomapy území města Brna 

 
Zdroj: Město Brno, Obor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna [online]. Brno: 2009, 
aktualizováno 2009-06-24 [cit. 2010-03-26]. Dostupné na URL: 
<http://www2.brno.cz/index.php?nav01=112&nav02=6696&nav03=6702&nav04=6164&nav05=6158> 

 
Lokality jsou hodnoceny podle několika kritérií, hlavní zónové roztřídění je provedeno 

podle jejich polohy vůči centru města. Zóna „A“ označuje lokality v centru města, uvnitř 
Městské památkové rezervace. Vnější centrum je označeno jako zóna „B“ a ostatní plochy 
okrajové části až po hranice zastavěného území jsou potom plochy „C“. 



8 Modelový příklad Brno  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 
 

 69 

Obrázek 20: Evidenční list lokality s uvedením důležitých údajů   

 
Zdroj: Město Brno, Obor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna [online]. Brno: 2009, 
aktualizováno 2009-06-24 [cit. 2010-03-26]. Dostupné na URL: <http://mapa.brno.cz/mapa-
brown/katalog_listy/0502.pdf> 

 
V minulosti intenzivně průmyslově využívané brněnské lokality, nyní opuštěné 

a oficiálně kvalifikované ve vyhledávací studií jako brownfields, nemají bohužel z větší části 
potenciál pro smysluplnou přestavbu objektů na novou funkci, podobně jako příklady 
uvedené v předcházející kapitole „Rekonverze“. Z větší části jsou to pouze plochy, někdy 
příznivě situované poblíž městského centra, využitelné pro budoucí zástavbu. I v současné 
době platný územní plán města Brna počítá s tím, že část těchto ploch bude sloužit pro vznik 
nových objektů, určených například pro rozvoj vysokých škol a technologických parků. 

 
Lokality jsou v současné době rozdělovány do skupin, podle několika kritérií. Prvním 

nejdůležitějším kritériem je majetková účast, lokality s majoritním obecním a státním 
vlastnictvím budou připravovány pro investory přímo městem, u lokalit s majoritním 
soukromým vlastnictvím se bude město snažit pouze o odprodej vlastních, v lokalitě 
minoritně zastoupených pozemků a částí budov. Sanaci těchto celků ponechá na soukromé 
investory. Dalším významným kritériem je ekologická zátěž, příprava prodeje brownfields je 
možná až po provedení komplexních rozborů znečištění lokality, včetně například zjištění 
skutečné kontaminace spodních vod. 

 
Jednou z mála brněnských, pro rekonverzi využitelných staveb, situovaných v lokalitě 

brownfields, jsou kasárna ve Slatině. Patřily k bývalému celku rozsáhlého vojenského areálu 
letiště, budovaného na kraji Brna od roku 1933. Kasárna původně nesla jméno Dr. Edvarda 
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Beneše, kromě nich je na celkové ploše dvanácti hektarů několik provozních budov a dva 
rozměrné letecké hangáry. V současné době je lokalita připravována pro vstup větších 
investorů, město Brno jim mimo jiné tento brownfield aktivně nabízí. Naposledy například 
na přehlídce nemovitostí a investičních příležitostí na veletrhu MIPIM ve 
francouzském Cannes. 

7.6 Co přináší vysoké školy (univerzity) městům 

a krajům? 

Nadprůměrná vzdělanostní struktura městských celků kladně působí zvláště na zaměstnanost. 
Podle údajů Českého statistického úřadu je právě nejmenší nezaměstnanost v samotných 
velkých městech a regionech, s vyšším, celkově dosaženým vzděláním obyvatel. 

 
Obrázek č. 21: Míra registrované nezaměstnanosti 

 
Zdroj: Český statistický úřad [online]. Praha: 2007, aktualizováno 2007-11-20 [cit. 2010-03-26]. Dostupné na 
URL: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_registrovane_nezamestnanosti_31_3_2006> 

 
S údajem o nezaměstnanosti je spjatá také statistika průměrné mzdy, opět se 

stoupajícím vzděláním pracovníků jejich průměrná mzda narůstá. Je tedy logické, že 
vysokoškolští studenti mají pozitivní vliv i na sociálně - ekonomickou stránku hospodářství 
České republiky, z hlediska statistik pozitivně působí na mnohé sledované údaje. 
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Z toho vyplývá i určité ospravedlnění výdajů, plynoucích do vysokého školství a do 
investic pro další vzdělávání občanů. Jedním z dlouhodobých úkolů Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy je potom zpřístupňování terciálního vzdělávání širším vrstvám 
obyvatelstva. V blízké době reálně dosažitelnou hranicí by mělo být 15 procent 
vysokoškolsky vzdělané populace. 

 
Obrázek č. 22: Grafické znázornění středního počtu obyvatel a počtu studentů terciálního 
vzdělávání v jednotlivých městech ČR 

 

 
 

Zdroj: Autor, zdroj dat: Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 
 

Legenda: mapa s kruhovými grafy, v místech krajských univerzitních měst, zobrazuje 
střední počty obyvatel České republiky v těchto městských celcích v roce 2008 a podíl 
studentů v terciálním vzdělání na tomto počtu; počty studentů jsou uvedeny ve fyzických 
osobách42, grafy v plošném měřítku poměrově odpovídají vzájemné velikosti jednotlivých 
krajských měst. 

 
Použité zkratky: 
levé číslo (počet obyvatel nebo studentů) 
= pravé číslo (procentuální počet obyvatel nebo studentů ze skupiny obyvatelé + studenti) 

                                                      
42 „Protože roste počet studentů, kteří současně studují na více vysokých školách či fakultách, jsou počty 
studentů ve většině tabulek publikovány ve fyzických osobách (každý student je zde uveden pouze jednou), 
nikoliv v počtech studií (každý student je uveden tolikrát, kolikrát současně studuje ve více studijních 
programech).“ Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) 
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VŠ = veřejné vysoké školy 
SŠ = soukromé vysoké školy 
(zaokrouhleno na celá čísla, hlavně u soukromých škol je spíše vypovídající údaj 
v absolutních počtech studentů, na rozdíl od procentuálního zastoupení – často méně než 0,5 
% ). 

 
Vzhledem k velkému počtu posluchačů, které výběr konkrétní školy a studijního 

programu přivede do jiného města či regionu a jejich značnému ekonomickému vlivu, se 
stále více měst a škol snaží o další rozšíření nabídky terciálního vzdělání. 

 
Obecně se tedy dá říci, že většina větších měst v České republice má velký zájem na 

zřízení či podporování vysokoškolského zařízení (školy, či jenom jednotlivé fakulty), kvůli 
nepřehlédnutelnému ekonomickému přínosu těchto zařízení městům a obyvatelům. Kromě 
samozřejmého rozšíření nabídky vzdělání v daném místě, přítomnost školy dává vzniknout 
četným pracovním místům, nejenom pedagogickým, ale i servisním – koleje a menzy jsou 
toho názorným příkladem. 

 
Následující tabulka ukazuje, jakou měrou se podílí studenti vysokých škol a univerzit 

na celkovém počtu obyvatel jednotlivých krajů. 
 

Tabulka č. 15: Počet studentů vysokých škol v porovnání s celkovou lidnatostí jednotlivých 
krajů v ČR 
14 samosprávných krajů Sídlo kraje obyvatelé 

(09/2006) 

Počet studentů 

vysokých škol 

a univerzit 

hlavní město Praha (A)  1 186 618 49 941 

Středočeský kraj (S) Praha 1 171 200 33 785 

Jihočeský kraj (C) České Budějovice 630 063 21 093 

Plzeňský kraj (P) Plzeň 553 896 15 687 

Karlovarský kraj (K) Karlovy Vary 304 770 7 090 

Ústecký kraj (U) Ústí nad Labem 823 725 22 020 

Liberecký kraj (L) Liberec 430 285 11 882 

Královéhradecký kraj (H) Hradec Králové 549 620 17 039 

Pardubický kraj (E) Pardubice 507 425 16 048 

Vysočina (J) Jihlava 511 406 17 353 

Jihomoravský kraj (B) Brno 1 132 350 38 900 

Olomoucký kraj (M) Olomouc 639 857 21 853 

Zlínský kraj (Z) Zlín 589 975 22 399 

Moravskoslezský kraj (T) Ostrava 1 249 778 42 936 

Zdroj: Český statistický úřad, autor 
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8 Modelový příklad Brno 
Jako referenční sídelní útvar bylo pro tuto práci vybráno druhé největší město České 

republiky - Brno. Hlavní město Praha sice vykazuje v absolutních číslech více studentů, vyšší 
počet soukromých i veřejných škol, nicméně Brno se v jedné své charakteristice vymyká 
z téměř dvou desítek českých univerzitních měst včetně Prahy. Je to poměrem počtu studentů 
k počtu obyvatel. Brno má dlouhou univerzitní historii, tvořenou nejenom dvěmi největšími 
vysokými školami (Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně), ale 
například i Univerzitou obrany nebo Mendlovou zemědělskou a lesnickou univerzitou. 
Podobnou dlouhodobou tradici má také Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, jediná 
vysoká škola svého druhu na Moravě. 

 
S počátky terciálního vzdělání v Brně jsou historicky spjaty dvě největší moravské 

školy – nejstarší Vysoké učení technické, které podobně jako České vysoké učení technické 
v Praze vzniklo z německo – českého technického učiliště (založeno 1849). A dále 
Masarykova univerzita. Ve hlavním městě Praze studuje celkem 111 91143 studentů, jak je 
z následující tabulky patrné, v městě Brně je to přes 71 000, což je výrazný poměrový rozdíl 
oproti počtu obyvatel jednotlivých měst. Brno je opravdu studentské město, se všemi klady 
i zápory. 

 
Původní, historické areály brněnských škol jsou podrobně zpracovány v analýzách, 

z novostaveb a rekonstrukcí uskutečněných v poslední době stojí za zmínku tyto záměry 
(podrobněji popsané dále u jednotlivých škol): Fakulta informačních technologií Vysokého 
učení technického v Brně sídlí v novém kampusu v Králově Poli a Masarykova univerzita 
buduje rozsáhlý univerzitní kampus v Brně – Bohunicích. 

 
Tabulka č. 16: Počty studentů v terciálním vzdělávání v Brně, 2008 
Masarykova univerzita 36 252  

VFU Brno 2 816  
VUT v Brně 21 176  
MZLU v Brně 10 352  
JAMU v Brně 652  
Brno celkem 71 248 

Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), 2008 
 

8.1 Masarykova univerzita 

Byla založena dne 28.1.1919. 
 
Je největší brněnskou vysokoškolskou institucí, v roce 2008 ji navštěvovalo 36 252 

studentů. Navštěvuje ji tedy více jak polovina všech brněnských vysokoškolských studentů. 
                                                      
43 Viz. tabulka, Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), 2008 
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Také její ubytovací a stravovací kapacity, fungující pod účelovým zařízením „Správa 
kolejí a menz Masarykovy univerzity“, patří k největším v regionu. Úplný výčet jejích 
objektů je uveden dále v analýzách, celková kolejní kapacita činní 4 108 lůžek, rozdělených 
do deseti areálů. 

 
Ve svých provozech nabízí také ubytování hotelového typu – Hotel Garni. 
 

Obrázek č. 23: Prezentace ubytování hotelového typu Masarykovy univerzity 

 
Zdroj: Masarykova univerzita, Správa kolejí a menz [online]. Brno: 2010, aktualizováno 2010 [cit. 2010-03-
26]. Dostupné na URL: <http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=40&lang=cz> 

 
Sportovním a rekreačním zařízením Masarykovy univerzity je penzion Cikháj, 

v chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů. 
 
Z nových stavebních aktivit je třeba zmínit současnou výstavbu univerzitního kampusu 

v Brně – Bohunicích (Akademického výzkumného a výukového areálu - AVVA), která byla 
slavnostně otevřena 17. září 2007. Respektive její první část, tzv. Modrá etapa. Tento 
rozsáhlý soubor objektů ale neobsahuje žádné ubytovací kapacity. Stavba navazuje 
na původní komplex Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně – ILBIT 
(Integrované laboratoře biomedicínských technologií). V tomto celku jsou umístěny provozy 
Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií. 
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Obrázek č. 24: Situace části Univerzitního kampusu v Brně - Bohunicích 

 
Zdroj: OHL ŽS: Univerzitní kampus Brno - Bohunice [online]. Brno: 2010, aktualizováno 2010 [cit. 2010-03-
26]. Dostupné na URL: <http://modra-etapa.univerzitni-kampus-brno.cz/> 

8.2 Vysoké učení technické v Brně 

Vysoké učení technické v Brně disponuje celkem dvanácti objekty, určenými pro ubytování 
studentů, které jsou spravované organizační jednotkou Koleje a menzy Vysokého učení 
technického v Brně (zkráceně KaM). 

 
Obrázek 25: Lokace objektů Vysokého učení technického ve městě Brně 

 

 
Legenda:  červený bod – objekt Vysokého učení technického v Brně 

  modrý bod – ubytovací zařízení pro studenty 
černě jsou vyznačeny hranice městských částí 

Zdroj: Autor 
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KaM jsou přímou součástí Vysokého učení technického, spadají pod rozhodovací 
kompetence rektora a kvestora (řízení) VUT. Dozorčí rada potom funguje jako poradní orgán 
KaM a je jmenovaná rektorem.  

 
Obrázek č. 26: Organizační struktura KaM 

 
Zdroj: Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 
2010-03-26]. Dostupné na URL: <http://www.kam.vutbr.cz/?p=orst> 

 
Oba následující příklady zobrazují půdorysné řešení a fotodokumentaci typické obytné 

buňky. V případě Mánesových kolejí kombinaci dvoulůžkového a jednolůžkového pokoje se 
společným jádrem bez kuchyňky. Ta je společná pro více obytných buněk, samostatně 
přístupná z chodby. V případě objektu Pod Palackého vrchem dvoulůžkový, dvoupokojový 
systém, se společnou kuchyňkou, koupelnou a oddělenou toaletou. 

 
Obrázek č. 27: Půdorys typické obytné buňky, Mánesovy koleje, KaM VUT Brno 

 
Zdroj: Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 
2010-03-26]. Dostupné na URL: <http://www.kam.vutbr.cz/?p=doku> 

 
Obrázek č. 28: Interiér, Mánesovy koleje, KaM VUT Brno 

 
Zdroj: Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 
2010-03-26]. Dostupné na URL: <http://www.kam.vutbr.cz/?p=doku> 
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Obrázek č. 29: Půdorys typické obytné buňky, Koleje Pod Palackého vrchem, KaM VUT 
Brno 

 
Zdroj: Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 
2010-03-26]. Dostupné na URL: <http://www.kam.vutbr.cz/?p=doku> 

 
Obrázek č. 30: Interiér, Koleje Pod Palackého vrchem, KaM VUT Brno 

 
Zdroj: Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně [online]. Brno: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 
2010-03-26]. Dostupné na URL: <http://www.kam.vutbr.cz/?p=doku> 

 
V Dlouhodobém záměru rozvoje VUT Brno44 je zanesena rekonstrukce ubytovacích 

objektů na ulici Purkyňova a přestavba kolejí Mánesova na bytové jednotky, určené pro 
hostující profesory a akademické pracovníky. Ostatní dlouhodobé cíle VUT v oblasti 
stavební činnosti jsou především postupně plánované rekonstrukce a modernizace budov 
(například v areálu Pod Palackého vrchem). Uvažovanými stavebními úpravami dojde 
k celkové modernizaci a snížení nákladů na provoz a údržbu jednotlivých objektů. 

 
Z nových realizací: Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického 

v Brně slouží nový kampus v Králově Poli. Vznikl přestavbou a dobudováním 
kartuziánského kláštera, náklady na jeho rekonstrukci přesáhly 700 milionů korun. Součástí 
areálu jsou četné needukativní aktivity – například ubytování, stravování, klub, pizzerie, 
výstavní prostory a bar. 
                                                      
44 Dlouhodobý záměr rozvoje VUT Brno pro období 2006 až 2010 [online]. Brno: 2005, aktualizováno 2005-
10-26 [cit. 2010-01-15]. Dostupné z URL: 
<http://www.vutbr.cz/uploads/obecne_dokumenty_vut_v_brne400/4014_dlouhodoby_zamer.pdf?lang=0> 
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9 Architektonicky, stavebně a esteticky 

výrazné příklady k tématu z evropské 

architektury 

Do zahraničních příkladů jsem vybíral stavby, které svým pojetím vybočují z běžné 
stavební produkce. Jednotlivé členské země Evropské unie a ostatní vzdálenější evropské 
státy proto nejsou zastoupeny plošně, ani podle určitého klíče, výběr je určen čistě 
architektonickými, stavebně - technickými a estetickými kritérii, s důrazem na invenční 
a nekonvenční řešení. Naopak české příklady byly voleny s přihlédnutím k tradici a historii 
vysokého školství ve dvou největších univerzitních městech (Praha a Brno), které mají také 
nejrozsáhlejší fond zařízení pro ubytování studentů. 

 
Některé příklady byly uvedeny vyčerpávajícím způsobem v předešlém textu a není jim 

tedy věnována další podrobnější analýza. Jedná se například o Shared house v Anglii nebo 
rekonverzi sila v Oslo (Norsko). 

 
Obrázek č. 31: Lokalizace vybraných příkladů z evropské architektury 

 
Zdroj: Autor 

OSLO, NORSKO 

PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA 

BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA 

NOTTINGHAM, ANGLIE 

WUPPERTAL, NĚMECKO 

VÍDEŇ, RAKOUSKO 



9 Evropská architektura  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 
 

 79 

9.1.1 Analýza staveb kolejí, zahraniční příklady – Rakousko 

9.1.1.1 Lokace vysokých škol, univerzit a vysokoškolských zařízení v Rakousku 

V Rakousku jsou zařízení pro terciální vzdělávání soustředěny hlavně do větších měst, kromě 
hlavního města Vídeň jsou to Graz, Klagenfurt, Linz, Salzburg a Insbruck. 

 
Obrázek č. 32: Univerzitní města v Rakousku 

 
Zdroj, mapa: WohnraumverwaltungsGmbH Wien [online]. Wien: 2005, aktualizováno 2010-03-26 [cit. 2010-
03-26]. Dostupné na URL: <http://www.housing.oead.ac.at> 

9.1.1.2 Vybraný příklad: lokace vysokých škol, univerzit a vysokoškolských zařízení 

v hlavním městě Vídeň 

Obrázek č. 33: Lokace univerzit a jejich ubytovacích zařízení ve Vídni 

 
Zdroj, mapa: WohnraumverwaltungsGmbH Wien [online]. Wien: 2005, aktualizováno 2010-03-26 [cit. 2010-
03-26]. Dostupné na URL: <http://www.housing.oead.ac.at/wien/wien_standorte.asp> 
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9.1.1.3 Vybraný příklad: koleje Technische Universität Wien 

Na úvod uvádím stručné obecné údaje k obhospodařovaným objektům, kterým je potom 
věnován další podrobnější text. V Rakouské metropoli je dvacet objektů spravovaných 
rakouskou neziskovou organizací ÖAD - Österreichischer Austauschdienst (Agentur für 
Internationale Bildungs- und Wissenschaftskooperation), přesněji řečeno, její stoprocentně 
vlastněnou dceřinou společností ÖAD - Wohnraumverwaltungs GmbH. Objekty jsou až na 
vyjímky situovány v širším městském centru, vymezeném vnitřním městským okruhem 
(Ringstraße) a vnějším městským okruhem (Gürtel). Několik budov je zejména 
z historických důvodů umístěno v okrajových čtvrtích města, architektonicky nejvýraznějším 
počinem je zdařilá rekonverze a rekonstrukce čtyř plynárenských objektů – tzv. Gasometer 
City. A také novostavba na místě bývalé mlékárny, v ulici Molkereistraße číslo tři, která je 
postavena v pasivním standardu a svou celkovou koncepcí vybočuje z řady dosud 
realizovaných novostaveb veřejných budov tohoto charakteru. Podobná pasivní kritéria 
v obdobném měřítku splňuje ještě budova kolejí Hochschul - Sozialwerks v německém 
Wuppertalu, viz. analýza staveb ve Spolkové republice Německo, která je ovšem zdařilou 
rekonstrukcí původního objektu. 

9.1.1.4 Koleje Molkereistraße 3, 1020 Vídeň, Rakousko 

Obrázek č. 34: Pohled na fasádu objektu s tepelně izolačním pláštěm a okenicemi 

   
Foto: autor 

 
Stručné údaje o stavbě: 
Adresa:   Molkereistrasse 3, 1020 Vídeň, Rakousko 
Kontaktní adresa: Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) 

    Agentur für Internationale Bildungs- 
Und Wissenschaftskooperation 

    A - 1090 Wien, Alser Straße 4 / 1 / 3 / 8  
Email, WWW stránky: info@oead.at, www.oead.at 
  
Stavebník:  MIGRA Ges.m.b.H 
Provozovatel:  Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) 
Financování:  podpořeno z veřejných rozpočtů 
Projektant:  Baumschlager Eberle P. ARC ZT GmbH 
Kapacita:  278 pokojů, jedno- až čtyřlůžkových 
Další vybavení:  společenská místnost, bezbariérový přístup 
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Data: květen 2004 (zahájení výstavby), srpen 2005  (dokončení 
výstavby), 2005 (datum otevření) 

 
Základní stavebně-technické údaje: 
Celková plocha stavebního pozemku:     1.561 m2 
Zastavěná plocha:       1.306 m2 
Volná plocha:        252 m2 
Čistá podlažní plocha:       8.842 m2 
Užitná plocha:        7.171 m2 
Obestavěný prostor:       31.481 m3 
 
Situace: Objekt vznikl revitalizací plochy brownfields, situované v užším centru 

města, na místě bývalé Vídeňské mlékárny postavené kolem roku 1900 Josefem a Antonem 
Drexlerovými v neorenesančním stylu, která byla po mnoha přestavbách z větší části zničena. 
Pozemek se těší blízkosti vídeňského výstaviště a zábavního parku Prater, dobrá je 
dostupnost do centra města veřejnou dopravou. Plánované je také nové spojení metrem. 
V okolí stojí ještě za zmínku nová budova vysoké odborné školy BFI Wien (dokončena 
2000) a obytný park od Atelieru 4. 

 
Obrázek č. 35: Situace 

 
Zdroj: Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA Ges.m.b.H. 

 
Architektonický koncept: Novostavba kolejí vyprojektovaná v pasivním standartu 

podle PHPP – Pasivhaus –  Projektierungs  - Paket, vybavená technologií řízeného větrání 
a vytápění s rekuperací odpadního vzduchu. Předehřívání čerstvého vzduchu je realizováno 
v zemních registrech pod budovou. 
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Obrázek č. 36: Schematický řez objektem 

 
Zdroj: Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA Ges.m.b.H. 

 
Prostorové uspořádání: Jednopokojové až čtyřpokojové jednotky, rozmístěné podél 

chodby ve tvaru písmene C, konstrukčně se jedná o klasický monolitický železobetonový 
trojtrakt. Budova není založena na klasických základových pasech, ale na celistvé 
železobetonové desce.  

 
Jednotlivé pokoje: Průměrná plocha obytné místnosti je kolem 14 m2. Pokoje 

disponují vždy po dvou vlastní společnou rekuperační jednotkou, která je umístěna 
v technickém prostoru mezi pokoji, samostatně přístupná z chodby. 

 
Materiály a barvy: Interiér jednotlivých pokojů je řešen ve světlých a živých barvách, 

bílé nátěry stěn jsou doplněny barevným nábytkem (kuchyňská linka v barvě červené) 
a dřevěnou podlahou. Klidové pracovní místo je řešeno v přírodních odstínech dřeva s bílými 
doplňky (závěsy, odkládací stolky). Koupelna je obložena klasickou bílou keramickou 
dlažbou s obklady stěn ve stejném formátu, obsahuje bílé zařizovací předměty – WC, 
umyvadlo s odkládací skříňkou a sprchový kout s prosklením. 
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Obrázek č. 37: Interiér studentských obytných jednotek 

 
Zdroj: Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA Ges.m.b.H. 

 
Společenské prostory a oddychové zóny: Zahrnují hlavně společné prostory pro 

trávení volného času studentů, ovšem v objektu není umístěno nadstandardní vybavení pro 
sport, či jiné volnočasové aktivity. Bezbariérově po rampě je přístupná zatravněná 
a ozeleněná část dvorního traktu bloku. 

 
Provozní a technické místnosti: Z provozních místností vyniká především množství 

technických prostorů, umístěných vždy mezi dvěmi pokoji, ve kterých je instalováno 
rekuperační zařízení a instalace. 

 
Komunikace: Velmi zdařilým řešením vertikálních světlíků jsou prosvětleny vnitřní 

horizontální i vertikální komunikace trojtaktu, dochází tak k úspoře na osvětlení vnitřních 
částí budovy. Přes chodby jsou nepřímo osvětleny i kuchyňky, situované k chodbám 
uprostřed traktu. 

 
Podrobnější recenze objektu vyšla v článku časopisu Materiály pro stavbu, cituji 

výstižnou charakteristiku projektu: „Že je možné nejenom v nízkoenergetickém, ale 
i pasivním standardu stavět i větší, do rostlé urbanistické struktury města začleněné budovy  
k tomu ještě financované z veřejných prostředků, poměrně zdařile dokazují rakouské 
architektonické ateliéry.“45 

                                                      
45 CHYBÍK, J.; VELKOVÁ, S.; VELEK, J. Studentská kolej jako pasivní dům. Materiály pro stavbu, 
ISSN Materiály pro stavbu, 2007, roč.13, č.9, s.35-37. (článek v časopise) 
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9.1.1.5 Koleje Gasometer, Werdertorgasse 9, 1013 Vídeň 

Zdařilá rekonverze historických plynojemů byla zmíněna v samostatném textu 
v předešlé kapitole, věnované vybraným realizacím z oblasti rekonverzí, nicméně vzhledem 
k významu a referenční hodnotě tohoto projektu uvádím stručně jeho kompletní 
charakteristiku a další materiály. 

  
Obrázek č. 38: Vizualizace objektů Gasometer A, B, C, D 

 
Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 

 
Stručné údaje o stavbě: 
Adresa:   1013 Wien, Werdertorgasse 9 
E-mail, WWW stránky: info@oead.at, www.studentenheim-gasometer.at, www.oead.at 
Stavebník, provozovatel: MIGRA Ges.m.b.H, Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) 
Financování:  podpořeno z veřejných rozpočtů 
Projektanti:  Gasometer A - Jean Nouvel 

    Gasometer B und Zubau (Schild) -  COOP HIMMELB(L)AU 
    Gasometer C  - Univ.-Prof. Manfred Wehdorn  

    Gasometer D  - Prof. Wilhelm Holzbauer 
     Entertainmentcenter Pleasuredome - Prof. DI Rüdiger Lainer 
Kapacita:  247 lůžek  
Další vybavení:  klubovna, zkušebna, fitness, sauna a bar 
Data:   2001 (datum otevření) 
 

Obrázek č. 39: Objekt plynojemu s novodobou přístavbou 

 
Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 
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Stručná historie Gasometrů: 
1818    první pokusy s plynem ve Vídni 
1842    zbudování plynového osvětlení 
1896    vznik první plynárny na Simmeringu 
1899    plynárna Gasometer připravena k uvedení do provozu 
1899-1969   provoz plynárny 
1969-1984   vyřazena z provozu  
1986-1998   alternativní využití 
1999-2001   revitalizace 
  

Obrázek č. 40: Původní situace plynárny a současný stav 

                     
Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 

 
Architektonický koncept celého areálu byl zmíněn v předešlé kapitole, pro názornost 

uvádím půdorys typického patra objektu B. 
 

Obrázek č. 41: Půdorys typického patra objektu B, s obytnými prostory 

 
Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 
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Materiály a barvy:  Nábytek a interiér je pro všechny jednotky stejný, je zde využito 
dřevoštěpových panelů na dělení prostorů, použití pestrých barev – červená, modrá na 
oživení interiéru. 

 
Obrázek č. 42: Půdorys typických jednotek, části kruhové výseče, mezonet 

   
Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 

 
Obrázek č. 43: Interiér studentských buněk, interiér baru 

   
Zdroj: Gasometer Community [online]. Wien: 2001, aktualizováno 2001 [cit. 2008-08-21]. Dostupné na URL: 
<http://www.wiener-gasometer.at> 

 
Společenské prostory, oddychové zóny: Kromě jmenované sauny, fitness a baru je 

k dispozici množství kluboven, zkušeben a společenských místností, umístěných ve volných 
částech výseče podél schodišťových těles. 

9.1.2 Analýza staveb kolejí, zahraniční příklady – Holandsko 

9.1.2.1 Koncept SPACEBOX 

V Delftu (2004), Utrechtu a Eindhovenu (2005), Hilversumu a Amersfoortu (2006) 
a Vlodropu  byly realizovány objekty, složené z prefabrikovaných obytných jednotek, 
nazývané SPACEBOX. Základem jsou jednotlivé „kontejnery“ z kompozitních materiálů 
(vnější a vnitřní stěna buňky), doplněné kovovými stojkami kvůli vertikální skladebnosti (až 
tři patra na sebe) a dřevěnými nosníky v podlaze (užitné zatížení 175kg/m2). Celá sestava 
potom stojí na prefabrikovaných betonových deskách. Obytný box je prefabrikovaný, 
z výroby vybavený kuchyňkou, koupelnou a toaletou, osazuje se pomocí jeřábu a dodává se 
ve dvou prostorových variantách – 18 nebo 22 metrů čtverečních. 
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Obrázek č. 44: Lokace Realizací SPACEBOX v Holandsku 

 
Mapový podklad: Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 

 
Obrázek č. 45: Realizace SPACEBOXů v Utrechtu, Holandsko, jako vysokoškolských 
kolejí 

 
Zdroj: Spacebox [online]. Leiden: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 2010-03-26]. Dostupné na URL: 
<www.spacebox.nl>, <www.spacebox.info>, <www.architekt.cz> 

 
Objekt při návštěvě na místě (Utrecht) nesl stopy užívání, určitého zanedbání 

pravidelné péče zvláště o vzhled a čistotu kontejnerů. Hladký laminátový povrch podobně 
jako karoserie automobilu potřebuje pravidelnou údržbu a odstraňování nečistot, při vlhkém 
podnebí se navíc má tendenci potahovat mechem. Reakce studentů na bydlení v boxech také 
nebyly příliš vřelé, ubytování je vnímáno jako méně hodnotné a kvalitní, i přes vyhovující 
a zajímavé řešení interiéru obytných buněk. 
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Obrázek č. 46: Interiér obytných buněk SPACEBOX 

 
Zdroj: Spacebox [online]. Leiden: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 2010-03-26]. Dostupné na URL: 
<www.spacebox.nl>, <www.spacebox.info>, <www.architekt.cz> 

9.1.3 Analýza staveb kolejí, zahraniční příklady – Německo 

 Z početných realizací po celém Německu stojí za zmínku několik staveb, které se 
svým architektonickým či stavebně - technickým provedením vymykají záplavě konvenčně 
řešených objektů. 

 
Obrázek č. 47: Koleje Hochschul-Sozialwerks, Wuppertal - Studenten-Wohnheim 
"Burse" 

 
Zdroj: Hochschul-Sozialwerk Wuppertal [online]. Wuppertal: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 2008-08-21]. 
Dostupné na URL: <www.uni-wuppertal.de> 

 
Stručné údaje o stavbě: 
Adresa:   42119 Wuppertal, Max-Horkheimer-Strasse 15 
Kontaktní adresa: Hochschul-Sozialwerk Wuppertal  
    Max-Horkheimer-Str. 15, 42119 Wuppertal 
Email, WWW stránky: hsw@uni-wuppertal.de, www.uni-wuppertal.de 
 
Stavebník, Provozovatel: Hochschul-Sozialwerk Wuppertal  
Financování:  podpořeno z veřejných rozpočtů: 
    60 % – spolková země Nordrhein-Westfalen 
    40 % – Hochschul-Sozialwerks 
 
Projektanti:  ArchitekturContor - Michael Müller a Cristian Schlüter 
    Petzinka,Pink und Partner 

  Původní kapacita: 627 lůžek 
Současná kapacita: 326 lůžek  
Data:   1977 (datum výstavby), 2001 (rekonstrukce, otevření I. etapy), 
    2003 (otevření II. Etapy) 



9 Evropská architektura  Formy bydlení a ubytování studentů a jejich vliv na danou lokalitu 
 

 89 

Studentská kolej postavená v hlavním areálu univerzity ve Wuppertalu v sedmdesátých 
letech, byla modernizována a přestavěna podle návrhu Michaela Müllera a Cristiana 
Schlütera v objekt s pasivní energetickou bilancí. Výsledek byl s úspěchem prezentován na 
6. Europäischen Passivhaustagung 2002 v Baselu ve Švýcarsku a na 10. Passivhaustagung 
v Hannoveru v Německu. Označení pasivní dům je určeno pro objekty, které mají tepelné 
ztráty do 15 kWh/m2 a rok. Tento objekt uvedené hodnoty splňuje a je největším pasivním 
obytným domem v Německu. 

9.1.4 Analýza staveb kolejí v České republice 

Většina vysokých škol a univerzit vznikala nejdříve ve větších městech, centrech vzdělanosti 
(Praha, Brno, Ostrava). Až teprve v současné době má „svoji“ vysokou školu každé krajské 
město a každý kraj České republiky. Vysokoškolské vzdělávací instituce jsou také již 
situovány a nebo mají své pobočky i v ostatních větších městech v ČR. 

 
Obrázek č. 48: Lokace vysokých škol, univerzit a vysokoškolských zařízení v České 
republice, krajská města  

 
Zdroj: Autor 

9.1.4.1 Koleje Vysokého učení technického Brno 

Na úvod jsou uvedeny obecné informace k obhospodařovaným objektům, dále je 
prezentován objekt Starého pivovaru. Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně 
(zkráceně KaM) hospodaří ve vlastních objektech, sdružených do čtyřech hlavních areálů, 
využívaných pro ubytování a stravování studentů. Pátou ubytovací kapacitou je nově 
zrekonstruovaný objekt Starého pivovaru, na Božetěchově ulici, navazující na Fakultu 
informačních technologií, určený pro ubytování zaměstnanců a studentů doktorského studia 
(kapacita 35 lůžek). Mezi doplňkové služby KaM patří i provoz dvou rekreačních středisek 
na Ramzové v Jeseníkách a ve Vříšti u Nového města na Moravě. 
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Tabulka č. 17: Údaje o stavbách, adresy, náhledové fotografie 
Koleje pod  
Palackého vrchem 

 

Kolejní 2 
612 00 Brno 

bloky A02, 
A03, A04 
a A05 

 
Purkyňovy koleje Purkyňova 93 

612 00 Brno 
bloky B02, 
B04, B05 a B07 

 
Listovy koleje Kounicova 46/48 

602 00 Brno 
bloky C01, C02 
a C03 

 
Mánesovy koleje Mánesova 12 

612 00 Brno 
bloky D01 
a D02 

 
Starý pivovar Božetěchova 1 

612 66 Brno 
 

 
Zdroj, fotografie: KaM VUT Brno 

 
 Kontaktní adresa: VUT v Brně - Koleje a menzy 

    Kolejní 2 
    612 00 Brno  

 
Email, W stránky: lorenz@skm.vutbr.cz, www.kam.vutbr.cz 
Provozovatel:  Koleje a menzy Vysokého učení technického v Brně  

    jsou součástí VUT Brno, i účetně (stejné IČ a DIČ), 
    podřízenost vedení VUT Brno (rektor, kvestor) 
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Tabulka č. 18: Kapacita jednotlivých celků kolejí, stav k 31.12.2007 
Kolej Kapacita /lůžek 
Koleje pod Palackého vrchem 3402 
Purkyňovy koleje 2258 
Listovy koleje 1044 
Mánesovy koleje 264 
Starý pivovar 35 
celkem 7018 lůžek 
Kapacita vyhrazená pro ubytování zaměstnanců: 140 lůžek 

Kapacita vyhrazená pro doplňkovou činnost:  80 lůžek 
Zdroj: KaM VUT Brno 

 
Současná obsazenost (údaj k 25.10.2007):  99,7 % 
Průměrná roční obsazenost:    82,5 % 
 
 

Tabulka č. 19: Nabídka kapacit a možností Kolejí a menz pod správou VUT Brno 
 

 
 

Zdroj: KaM VUT Brno 
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9.1.4.2 Vybraný analyzovaný objekt - údaje o stavbě 

Za zmínku stojí především nově realizovaná rekonstrukce objektu Starého pivovaru na 
Božetěchově ulici. V objektu se také nachází Restaurace Starý pivovar, Menza Starý pivovar, 
Studentský klub, Kavárna Božetěchova a Kulturní centrum Starý pivovar. 

 
Obrázek č. 49: Starý pivovar, interiéry obytných jednotek 

 
Zdroj: KaM VUT Brno 

9.1.4.3 Koleje Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity 

Obecné údaje k obhospodařovaným objektům: Správě kolejí a menz patří celkem deset 
ubytovacích objektů pro studenty. V letním (prázdninovém) období nabízí ubytování také 
mimouniverzitním zájemcům – provoz vybraných kapacit jako hotelových ubytoven. 

  
Adresa:   SKM MU Brno, Vinařská 5 603 00 Brno  
Kontaktní adresa: Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity 
    Vinařská 5, 603 00 Brno 
Email, WWW stránky: koleje@skm.muni.cz, www.skm.muni.cz 
Provozovatel:  Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity 
 
 
 
Další vybavení: hřiště, tělocvičny, studovny, televizní a společenské místnosti, 

stolní tenis, přístup k internetu 
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Tabulka č. 20: Údaje o stavbách, adresy, náhledové fotografie 
Klácelova Klácelova 2 

602 00 Brno 
 

 
Komárov  
- bratří Žůrk ů 

Bratří Žůrků 5 
617 00 Brno 

blok A a B 

 
Komárov 
- Sladkého 

Sladkého 13 
617 00 Brno 

blok C 

 
Komárov 
– Lomená 

Lomená 48 
617 00 Brno 

blok D 

 
Kounicova Kounicova 50 

602 00 Brno 
 

 
Mánesova Mánesova 12c 

612 00 Brno 
 

 
Náměstí Míru Náměstí Míru 4 

602 00 Brno 
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Veveří Veveří 29 
602 00 Brno 

 

 
Vinařská Vinařská 5 

603 00 Brno 
blok A1, 
A2 a A3 

 
Tvrdého Tvrdého 5/7 

602 00 Brno 
 

 
Zdroj, fotografie: Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity 

 
Tabulka č. 21: Kapacita jednotlivých celků kolejí 

Zdroj, fotografie: Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity 
 

9.1.4.4 Vybraný analyzovaný objekt - údaje o stavbě 

Téměř všechny objekty ve správě Masarykovy univerzity jsou historické, bez 
výraznější a rozsáhlejší architektonické nebo provozní renovace v posledních letech. 
Stávající stav ubytovacího zařízení na Náměstí Míru: 

 
 
 

Kolej Kapacita /lůžek 
Klácelova 313 
Komárov - Bratří Žůrků 479 
Komárov - Sladkého 432 
Komárov – Lomená 168 
Kounicova 580 
Mánesova 346 
nám. Míru 247 
Veveří 70 
Vinařská 1115 
Tvrdého 358 
celkem 4108 lůžek 
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Obrázek č. 50: Objekt kolejí na Náměstí míru, exteriér, interiér (kuchyňka), pokoj, společná 
koupelna 

 
Zdroj, fotografie: Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity 

 
Na fotografiích je zřetelné celkové stáří a opotřebení budovy, interiérů a zařízení. 
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10 Seznam vlastních prací 
Seznam vlastních prací, vztahujících se k tématu, vypracovaných během řádného 
doktorského studia: 

 
2007 CHYBÍK, J.; VELKOVÁ, S.; VELEK, J. Studentská kolej jako pasivní 

dům. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu, 2007, roč. 13, 
č. 9, s.35-37. (článek v časopise) 

 
2008 Příspěvek na konferenci doktorandů, na téma „Formy bydlení a ubytování 

vysokoškolských studentů“, se zaměřením na analýzu novostavby kolejí 
ve Vídni, postavených architektonickým ateliérem Baumschlager a Eberle, 
v energeticky pasivním standartu, jsem prezentoval ve sborníku XII. 
VĚDECKÉ KONFERENCE DOKTORANDŮ FA VUT v BRNĚ, 
vydaného při příležitosti Vědecké konference doktorandů Fakulty 
architektury Vysokého učení technického v Brně, dne 13. května 2008. 

 
2009 Příspěvek na konferenci doktorandů, na téma „Formy bydlení a ubytování 

vysokoškolských studentů“, při příležitosti Vědecké konference 
doktorandů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. 

 
2010 Příspěvek na konferenci doktorandů, na téma „Formy bydlení a ubytování 

vysokoškolských studentů“, při příležitosti Vědecké konference 
doktorandů Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. 
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11 Závěr – přínos práce 
V této kapitole jsou uvedeny nové poznatky, jejich analýza a význam pro další realizační 
praxi. Na v úvodu vyslovené hypotézy je odpovídáno přímo textem práce, nicméně pokud 
odpovědí na vyslovené otázky je důležité zjištění, stručně jej popisuji i v tomto shrnutí. Pro 
přehlednost dělím závěry do tří samostatných oddílů. Tyto oddíly jsou opět rozděleny podle 
měřítka a typu řešené problematiky na jednotlivé oblasti architektonické tvorby – 
urbanismus, architektonicko - typologické řešení a stavebně - technické řešení. 

 
Předkládaná práce se snaží vyplnit mezeru v literatuře, která se zabývá bydlením 

studentů, jejich nároky, požadavky a přáními na obytný prostor. A umístěním studentského 
bydlení do urbánní situace univerzitních měst. Vzhledem k nedostatku současných prací na 
toto téma je v analýzách podaný co možná nejširší pohled na danou tématiku, s vědomím, že 
každá z popisovaných oblastí se může v budoucnu stát samostatným a dostatečně nosným 
tématem pro podobný výzkum. 

 
Vzhledem k systematické státní podpoře zvyšování podílu vysokoškolsky vzdělaných 

lidí na celkové populaci České republiky a odklonu trhu práce od primárního a sekundárního 
hospodářského sektoru, se dá očekávat, že terciálního vzdělání (jako nejvyššího dosaženého) 
bude v blízké budoucnosti dosahovat stále více českých občanů. Zvyšování průměrné mzdy 
tlačí na odliv nekvalifikované a málo-kvalifikované práce mimo území České republiky 
a nepřímo tak nutí občany hledat si práci v terciálním sektoru služeb. Tedy sektoru, kde se 
vysokoškolské vzdělání, alespoň na úrovni bakalářského titulu, považuje za určitý standard. 
Také dohánění úrovní procentuálního zastoupení vysokoškolsky vzdělaných lidí v populaci, 
obvyklých ve vyspělejších zemích, napovídá o celkovém zvyšování vzdělanostních 
charakteristik v České republice v blízké době. 

 
Nelze však očekávat, že se budou zvyšovat počty škol a školských zařízení. Již 

současný stav počtu terciálních vzdělávacích institucí je hodnocen jako nejvyšší možný. 
Školské instituce se budou muset vyrovnat se stále se zhoršující demografickou situací, 
úbytkem mladých lidí ve studijním věku. Částečně tento výpadek nahradí tzv. univerzitní 
vzdělání třetího věku, což ale nebude mít pozitivní vliv na vytíženost ubytovacích školských 
zařízení. Úbytek mladých a ekonomicky činných občanů, se současným stárnutím populace, 
dává tedy šanci vysokému školství na záchranu kapacit v rozvoji terciálního vzdělání starší 
populace. U této skupiny ovšem odpadají, jak již bylo řečeno, všechny vedlejší provozy škol 
– ubytování, částečně i stravování, stejně jako podpora čerstvých absolventů a jejich uvádění 
do praxe. 

 
Nyní, kdy silné ročníky mají svá vysokoškolská studia dávno za sebou a skupina 

populace mladých ve věku 18-30 let je podle prognóz Českého statistického ústavu do roku 
2050 stále slábnoucí, viz. kapitola demografický vývoj populace, není možné o navyšování 
výukových kapacit vůbec přemýšlet. Tento fakt nemůže zvrátit ani imigrace, jejíž řízená 
forma by stejně podle vzorů aplikovaných v sousedních zemích měla za následek pouze 
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„import“ již vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, ani její neřízená, spontánní forma, která 
k nám přivádí nekvalifikovanou pracovní sílu, bez dalších sebevzdělávacích ambicí. 

 
Celkově nepříznivou demografickou situaci ještě komplikuje návrh na zavedení 

školného na vysokých školách, postupné stárnutí populace ČR je až druhotný problém. 
Ministerstvo školství se dlouhodobě snaží o zvýšení dostupnosti terciálního vzdělání pro až 
patnáct procent populace. Se zavedením školného by se určitě ještě více znevýhodnila 
skupina studentů ze sociálně slabších rodin, což by fakticky vedlo k dalšímu snížení 
vzdělanosti v budoucnu a obtížnému dosažení stanovené hranice. 

 
Dále měnící se požadavky na druhy vzdělání, kvalifikaci a pracovní místa v ekonomice 

v rámci hospodářských cyklů (čtyři až dvanáct let), mohou znamenat obtížně předpovídatelé 
zdroje problémů pro vysoké školy. 

 
V blízké době se budou kapacity univerzit a jejich příslušenství vyvíjet zcela podle 

platných rozvojových plánů jednotlivých zařízení. Nicméně do vzdálenější budoucnosti bude 
potřebné vytyčení určitých priorit rozvoje, specializace a hlavně zavedení flexibility, jak do 
rozvojových plánů škol, tak do samotných staveb. Názornou ukázkou je prudká proměna 
stylu výuky a charakteru trávení času frekventantů na Fakultě architektury VUT v Brně, kdy 
před několika desetiletími studenti trávili svůj celý studijní čas ve vyhrazených učebnách 
s rýsovacími prkny. Dnes se ve škole objevují pouze při konkrétních studijních aktivitách, 
pracují převážně mimo školu a projekty prezentují přímo na vlastních počítačích, bez nároků 
na prostor, školní technické vybavení a zázemí. Tento trend se jistě projeví i v poptávce po 
ubytování dojíždějících studentů. Objevují se také nové metody výuky, například tzv. 
e-learning, využívající informační technologie k dálkové formě vzdělávání. 

 
Shrnutí výše uvedeného zahrnuje konstatování (ve smyslu odpovědi na otázku číslo tři 

z kapitoly hypotézy), že výukové kapacity škol se budou v budoucnu spíše snižovat, 
s částečným souběžným růstem ubytovacích kapacit do naplnění rovnovážného stavu 
nabídky a poptávky (nyní u ubytování na kolejích je uspokojena přibližně pouze čtvrtina 
uchazečů). Tedy maximální vzestup o 25 procent současné poptávky, rozdíl připadne ve 
prospěch stále více se rozvíjejícího nájemního ubytování. Tento způsob studenti dle 
průzkumů jednoznačně upřednostňují před bydlením na kolejích, i při stejné cenové hladině. 
Spolu se stárnutím populace v České republice se dají očekávat změny ve struktuře bydlení 
všech skupin obyvatel, což bude mít dopad i na vrstvu vysokoškolských studentů. Cílená 
podpora studentů formou přímých stipendií je v současné době, po realizaci reformy 
financování školského ubytování v roce 2005, dobře a spravedlivě rozdělována (odpověď na 
otázku číslo 4, kapitola hypotézy). 

 
Jako silné téma pro pokračující výzkum (další vývoj projektu), v oblasti forem bydlení 

a ubytování studentů, doporučuji návrh nových typologických řešení, která jsou překvapivě 
po dlouhá desetiletí v České republice neměnná. A dále zaměření se na aplikaci nových 
stavebně - technických řešení, vedoucích primárně k úspoře energie a zjednodušení správy 
a údržby objektů. Vzhledem k malému počtu zahajovaných staveb a rozestavěných objektů, 
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je v současnosti velmi těžké nastolit širokou diskuzi mezi projektanty, investory (převážně ze 
státní sféry) a autoritami pro územní plánování a rozvoj měst. Také se vzhledem 
k budoucímu vývoji počtu škol a studentů dá jen velmi těžko předpokládat masivní nová 
výstavba ubytovacích objektů. Plochy určené pro novou výstavbu jsou již dlouhou dobu dány 
platnými územními plány a nebo stávajícími objekty v užívání, nových lokalit nepřibývá. 
Nicméně problematika se týká samozřejmě i rekonstrukcí stávajících objektů, jejich 
opotřebení je ve velké většině případů značné a rekonstrukce v blízké době zcela 
nevyhnutelná. Zde je tedy rozsáhlý prostor pro aplikaci zmíněných poznatků a mnoho 
možností pozitivního architektonického vývoje. 

11.1 Urbanismus 

Z uvedených analýz je možno usuzovat, že pro zvolené téma je z pohledu studentů 
nejdůležitější urbanistické hledisko. Správné umístění objektu v rámci městského celku 
a jeho zapojení do struktury města, to je pravděpodobně nejdůležitějším a nejtěžším úkolem, 
při plánování nových kapacit. Dobře umístěné ubytovací zařízení je možné potom 
koncipovat flexibilně, s množností změny náplně (například na hotelová zařízení, nájemní 
bydlení). Špatným situováním lze zcela znesnadnit jeho budoucí použití, při jakékoliv změně 
vstupních podmínek (například kolísání počtu studentů). Vhodným umístěním budovy nebo 
zařízení, do celkové urbánní situace, je také možno řešit mnoho sekundárních problémů 
(doprava, sítě, občanská vybavenost), naopak nevhodným situováním mnoho následných 
problémů způsobit. 

 
Z urbanistického hlediska byla na začátku práce položena otázka týkající se 

nejvhodnějšího situování školských zařízení do městského celku (viz. hypotézy, otázka číslo 
1). K této otázce je třeba přistupovat z pohledu jednotlivých účastníků ubytování. Ze 
studentského hlediska je logické umísťování kapacit v blízkosti středů měst, 
decentralizovaně, v dobré docházkové vzdálenosti od škol. Jiný pohled bude však zastávat 
zřizovatel, snažící se o minimální ekonomickou náročnost na vybudování nových kapacit, 
o minimalizaci prostředků na údržbu a správu. Zde je vždy potřeba hledat kompromisní 
řešení, přiměřené dané situaci a místu. Často dobré umístění ve vztahu k centru města 
a vhodnou velikost pozemku současně nabízejí opuštěné průmyslové areály nebo jiné 
lokality brownfields.  

11.2 Architektura a typologie 

Architektonicko - typologické řešení objektů pro ubytování studentů je, jak již bylo 
konstatováno v předchozích kapitolách, ve většině příkladů dlouhodobě neměnné a prochází 
jen velmi pozvolným vývojem (dříve směrnice pro navrhování). Toto se týká i typologie 
jednotlivých obytných buněk a jejich mobiliáře. Převažující řešení jsou velmi 
konzervativního rázu, daná především ekonomickou stránkou věci a nízkým počtem nových 
inovativních projektů a realizací, zvláště v soudobém architektonickém provedení. Zde je 
třeba si přát, aby se našly dostatečné finanční prostředky k rekonstrukci stávajícího kolejního 
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nemovitostního fondu, s použitím současných stavebních technologií a postupů. Měnícímu se 
stylu života a nárokům studentů by se měla také přizpůsobovat nabídka ubytování. Rozšířená 
nejlépe o nové, doplňkové služby, které by zvýšily atraktivitu ubytování na kolejích. 

 
Asi nejvýraznější změnou, která se projeví v půdorysném rozvržení ubytovacích 

objektů, bude začlenění nových prostorů, potřebných pro technologii rekuperace odpadního 
tepla. Na následující vložené grafice je zobrazen výřez z půdorysu typického podlaží 
v novostavbě kolejí v Molkereistrasse. Samostatně přístupný prostor z chodby je určen na 
technologii, je společný pro dvě sousedící obytné jednotky. Z uvedeného půdorysu je zřejmé, 
že plošná potřeba prostoru pro umístění technologií zde oproti klasickým objektům prudce 
vzrostla. 

 
Samotné zařízení obytných jednotek je potom víceméně klasicky řešené, jak je 

z půdorysu patrné. 
 

Obrázek č. 51: Výseč typického podlaží, zvýrazněna technická místnost mezi pokoji 

 
Zdroj: Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA Ges.m.b.H. 

 

11.3 Stavebně-technické a technologické poznatky 

Pravděpodobně největší pokrok ve stavebnictví byl v posledních desetiletích zaznamenán 
v materiálové a technologické oblasti. Důraz je kladen zejména na rychlost a efektivitu 
výstavby, zvyšující se ceny energií a zpřísňování stavebně - technických požadavků na 
výstavbu, vyvolávají potřebu řádového snižování tepelných ztrát objektů. To se děje 
převážně dvěmi způsoby. Prvním, základním, je použití stavebních materiálů obvodových 
konstrukcí novostaveb nebo rekonstrukcí s vysokým tepelným odporem, v dostatečné 
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dimenzi, často v kombinaci s dalším zateplením objektů minerálními nebo extrudovanými 
materiály. Druhým způsobem je vestavba technologií, umožňujících efektivnější vytápění 
a větrání objektu, hospodárnější nakládání s odpadním teplem. Kombinací obou způsobů je 
potom dosahováno velmi nízké energetické náročnosti budov, s celkovou úsporou nákladů na 
provoz v řádu desítek procent z celkové roční spotřeby srovnatelného stavebního objemu 
u klasicky řešených staveb. 

 
S příchodem fyzikálně definovaného pasivního standardu při stavbě obytných objektů 

a technologiemi umožňujícími teplovzdušné vytápění a větrání, je dosahováno stále méně 
energeticky náročných staveb. Tyto „nová“ materiálová, technologická a stavební řešení 
zatím nejsou bohužel v České republice aplikována v dostatečné míře a to ani v současné 
produkci obytných budov pro běžné uživatele. Proto v práci uvádím několik invenčních 
příkladů zahraničních staveb (realizace z Vídně – Rakousko a Wupertalu – Německo), které 
splňují definici pasivního standardu budov. 

 
Obrázek č. 52: Funkční schéma vytápění objektu v pasivním standardu 

 
Zdroj: Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft MIGRA Ges.m.b.H. 

 
Ze stavebně - technického hlediska se u těchto objektů jedná především o dobrou 

tepelnou izolaci, neprůvzdušnost konstrukcí, rekuperaci odpadního tepla a systém 
teplovzdušného vytápění. 
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12 Definice pojmů klíčových slov 

Klí čová slova: 

ubytování, ubytování studentů, bydlení, bydlení studentů, přechodné ubytování, studentské 
koleje, internáty, priváty, kampusy, vysoké školství, univerzity 
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14 Seznam použitých zkratek a symbolů, 

vysvětlivky 

Protože některé statistické údaje jsou sepjaty s odbornou terminologií, používanou pouze 
v daném oboru, pro vybrané termíny uvádím stručné vysvětlivky: 

 
Střední stav obyvatelstva – počet obyvatel daného území v okamžiku, který byl 

zvolen za střed sledovaného období. Za střední stav obyvatelstva v kalendářním roce je 
v České republice považován počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. 
sledovaného roku, za střední stav obyvatelstva v kalendářním pololetí nebo čtvrtletí je však 
považován chronologický průměr měsíčních stavů za dané období. 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Význam středního stavu obyvatelstva je v tom, že je používán pro výpočet odvozených 

ukazatelů demografické, ale i ekonomické statistiky. Pokud je nějaký ukazatel (míra 
sňatečnosti, porodnosti, rozvodovosti, ale např. i hrubý domácí produkt) udáván v přepočtu 
na jednoho obyvatele, nebo například na 1000 obyvatel, při jeho výpočtu se má zásadně 
vycházet ze středního stavu46. 

 
Pro zjednodušení, zkrácení a zlepšení přehlednosti textu jsou použity následující slovní 
obraty a zkratky: 

 
VŠ vysoká škola nebo také dle kontextu vysokoškolské vzdělání, 

zvláště v tabulkách 
SŠ střední škola, středoškolské vzdělání 
VUT Vysoké učení technické v Brně 
MU Masarykova univerzita 

                                                      
46 Ekonomicko-statistický slovník [online]. Praha: 2007, aktualizováno 2007-11-26 [cit. 2010-

01-15]. Dostupné na URL: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/ekonomicko-
statisticky-slovnik-l-p/1000431/39670/> 
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15 Soupis publikovaných a 

nepublikovaných prací, ostatní 

výsledky odborné činnosti 

V době řádného doktorského studia na Fakultě architektury se autor podílel na následujících 
činnostech: 
 
září 2008 Na HAWK v Hildesheimu vydána brožura studentských prací 

(katalog) z workshopu, spolu s Ing. arch. Soňou Velkovou jsme autory 
části fotografií do publikace a tutory uveřejněných studentských prací 

 
13.6.2008  V měsíčníku Události na VUT v Brně vyšel článek o Workshopu  
   architektonického designu v Hildesheimu od Prof. Dr.-Ing. Alexe  
   Stödtera, kterého jsem se na pozici tutora německých a holandských  
   studentů aktivně účastnil 
 
24.3. - 10.4. 2009 Účast na pokračování mezinárodního workshopu pořádaného 

Hogeschool Utrecht (NL), Hochschule für Angewandte Wissenschaft 
und Kunst Hildesheim (DE) a Fakultou architektury VUT Brno (CZ) 
v Utrechtu, Holandsko 

 
12.5. – 31.5.2008 Tutor na mezinárodním workshopu v Hildesheimu, Německo 
   pořádaném: HAWK -  
   University of Applied Sciences and Arts Fachhochschule   
   Hildesheim/Holzminden/Göttingen 

a Hogeschool Utrecht/Holandsko 
a Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně 
v pozici tutor pro studenty bakalářského studia z Německa 
a Holandska na zadání „Revitalizace původního nákladního nádraží 
v Hildesheimu/DE a blízké čtvrti“ 

   – workshop zaměřený na urbanismus a jeho výuku. 
 
2007   CHYBÍK, J.; VELKOVÁ, S.; VELEK, J. Studentská kolej jako  
   pasivní dům. Materiály pro stavbu , ISSN Materiály pro stavbu, 
   2007, roč.13, č.9, s.35-37. (článek v časopise) 

 
Leden až červen 2007  Šestiměsíční studijní pobyt v rámci doktorského studia 
    na Technische Universität Wien, Rakousko
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16 Forms of housing and accommodation 

of students and their influence on the 

given locality 

This doctoral thesis deals with forms of housing and accommodation of students during their 
studies and the influence of this group on the life in the locality of their residence. Since the 
paper focuses on the problem from the architectural point of view and the basic premise is 
that the environment plays a major role in forming a man, it also analyzes the impact of the 
housing and urban environment on the students, especially in the specified age category. 
It evaluates the interaction of the life of the students and the society in the specific locality 
regardless of the scale, be it a specific residential unit, object, city part, city or a region, and it 
also evaluates the positive impact and requirements on the environment and its architectural-
urban qualities.  

 
The students, especially in the tertiary educational sphere, represent a sufficiently 

strong part of the population and their role in the positive function and dynamic development 
of the towns and regions is more than obvious. The presence of a university in a densely 
populated area is highly desirable and many towns, historically not a home place 
of a university like Prague or Brno, often aim to become at least a host for some faculties, or 
even better – a bearer of the title of a “university town”. One of the towns that succeeded in 
getting a brand new university in 1990 was Opava. This achievement came after more than 
one century since 1870. The town hall was then already aware of a positive impact 
of a higher education institution on the development of the town. It is obvious that the 
university students are a significant economical and cultural stimulus to the university town, 
they participate in consumption and services, being the motor of developed economies 
(as much as 78.6% of GDP in USA). Individual cities try to create their 
share of opportunities for the citizens via establishing and supporting the universities. They 
also aim to increase the employment rate and attract educated, economically active people, 
this being in accord with the trend of shifting of the employment from the primary and 
secondary sector to the tertiary sphere, centered upon the towns again. To put it simply, 
attractive regions draw people and media allowing their future growth, development and 
accordingly, this also brings about the increase of the education level. Big towns in the Czech 
Republic boast (in accordance with the global trend) a higher percentage of the people with 
higher than secondary education than other towns in the region. The percentage of people 
with General Certificate of Education (“maturita”) is often above fifty per cent, which is also 
apparent in the labor market. The well documented migration of workers between towns, 
regions and countries clearly shows a higher attractiveness of certain places that allow people 
to actually work in their field of expertise with relevant (planned or already obtained) 
education. The towns without any doubt benefit from the presence of the educational 
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institutions in many ways. One of them is an increase in the number of new candidates for 
the university education that in many cases stay in the towns even after graduation. 
The education in general is one of the reasons of the human migration. 


