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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 
v nabídce a poptávce pracovních příležitostí. Vznik jednoznačně popsané a zdokumentované 
                                                      
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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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. 

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 

                                                      
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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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 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. 

                                                      
6 Myšleno z pohledu architekta, nikoliv ekonomického hlediska 
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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. 

 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. 

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. 

                                                      
7 Public Private Partnership (PPP) – Partnerství veřejného a soukromého sektoru  – zajišťování veřejných služeb 
prostřednictvím spolupráce obou sektorů  
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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. 

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. 

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? 

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> 

 
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“ 
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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 tabulce č. 3. 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) 

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. 

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 

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

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. 

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 konstatování9, 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 amerických10. 
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. 

2.6 Situování 

Podrobnější dělení podle umístění obytného objektu je možno provést na základě mnoha 
kriterií. Nejdůležitějším kritériem je pravděpodobně typ sídla, městský nebo venkovský11. 
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 
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 

                                                      
9 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. 
10 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. 
11 Obec do 2000 obyvatel 
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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. 

 

3 Typy bydlení a ubytování 
Tato kapitola disertační práce 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. Samostatný text, jehož zkrácenou část uvádím níže, je 
věnován problematice brownfields a rekonverzím. 

 

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. 

 
Obrázek č. 1: 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> 

 
Návrhu Gasometru A se ujal francouzský architekt Jean Nouvel, Gasometru B 

a přístavby známý vídeňský 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. 
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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 2: 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 

 

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, pokrývajících 
vybrané lokality. 

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“. 

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 
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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 
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. 

 

6 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 91112 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. 

 

                                                      
12 Viz. tabulka, Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), 2008 
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7 Architektonicky, stavebně a esteticky 

výrazné příklady 

Analýza staveb kolejí, zahraniční příklady – Rakousko 
Koleje Technische Universität Wien, Molkereistraße 3, 1020 Vídeň, Rakousko 
Obrázek č. 3: Pohled na fasádu objektu s tepelně izolačním pláštěm a okenicemi 

   
Foto: autor 
 
Koleje Gasometer, Werdertorgasse 9, 1013 Vídeň 
Obrázek č. 4: 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> 

 
Analýza staveb kolejí, zahraniční příklady – Holandsko 
Obrázek č. 5: Obytné buňky SPACEBOX 

 
Zdroj: Spacebox [online]. Leiden: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 2010-03-26]. Dostupné na URL: 
<www.spacebox.nl>, <www.spacebox.info>, <www.architekt.cz> 
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V Delftu (2004), Utrechtu a Eindhovenu (2005), Hilversumu a Amersfoortu (2006) 
a Vlodropu  byly realizovány objekty, složené z prefabrikovaných obytných jednotek, 
nazývané SPACEBOX.  

 
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. Jedním z nich je Studenten-Wohnheim "Burse". 

 
Obrázek č. 6: Koleje Hochschul-Sozialwerks, Wuppertal - "Burse" 

 
Zdroj: Hochschul-Sozialwerk Wuppertal [online]. Wuppertal: 2008, aktualizováno 2008 [cit. 2008-08-21]. 
Dostupné na URL: <www.uni-wuppertal.de> 
 
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. V disertační 
práci se zvláště věnuji zařízením Vysokého učení technického v Brně a objektům Správy 
kolejí a menz Masarykovy univerzity. 

 

8 Seznam vlastních prací 
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, 2009, 2010  Příspěvky na konferenci doktorandů, na téma „Formy bydlení 

a ubytování vysokoškolských studentů“ 
 

9 Závěr 
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 
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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 
„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. 
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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, 
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. 

9.1 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, 
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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.  

9.2 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 
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. 

9.3 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 
dimenzi, často v kombinaci s dalším zateplením objektů minerálními nebo extrudovanými 
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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. 

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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11 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. 


