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1.

Úvod:

Tématem mé doktorské práce je bydlení a ubytování studentů vysokých
škol po dobu jejich studií a jejich přínos pro danou lokalitu – ať už se jedná o čtvrť,
město nebo region. Jde o určitou mezifázi, „přechodovou dobu“ u vybrané skupiny
mladých lidí, která odděluje bydlení dětí u rodičů od samostatného bydlení mladých
lidí. Jejím pokračování může být třeba první bydlení pro mladé, často spadající do
skupiny sociálního bydlení. Okruh studentů, kterých se problematika dočasného
ubytování týká, je statisticky určen následujícími tabulkami:

U rodičů
Ve vlastním bytě

Kde vysokoškolští studenti bydlí:
Všichni
Veřejné VŠ
36,5
35,3
2,6
1,4

Soukromé VŠ
49,8
15,9

V pronajatém bytě
Na koleji
Jinde

12,8
42,7
5,4

12,6
46,0
4,7

15,6
6,0
12,6

Celkem

100,0

100,0

100,0

Jak bydlí studenti veřejných vysokých škol:
Žádal kolej Žádal kolej získal
nezískal

Nežádal o kolej

U rodičů
Ve vlastním bytě
V pronajatém bytě

0
0
0

15,9
1,2
61,3

80,3
3,1
11,3

Na koleji
Jinde
Celkem

100,0
0
100,0

0
21,6
100,0

0,7
4,7
100,0

Zdroj: „Studium na vysoké škole 2004“ - Zpráva z výzkumu studentů prvních ročníků
vysokých škol v České republice, vedoucí projektu: Doc. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

2.

Příklady:

Na porovnání rozdílných příkladů řešení objektů studentských kolejí, které
tvoří podstatnou část tématu mojí disertační práce, bych se rád pokusil analyzovat
možnosti energetických úspor, které nejsou dané přímo stavebně-technickým
řešením objektu, ale spíše dispozičním řešením, typologickou skladbou vnitřních
prostorů i způsobu života v nich.
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3.

Jde to i jinak?

Prvním analyzovaným projektem, který je dotaženým realizovaným
konceptem většího stavebního záměru, než je dnes již obvyklá nízkoenergetická
výstavba například rodinných domků – tzn. vybočuje z obvyklých současných
nízkoenergetických staveb svým měřítkem, je studentská kolej postavená v pasivním
standartu ve Vídni, v ulici Molkereistrasse číslo 3. Projekt vypracovaný autorskou
dvojicí Baumschlager a Eberle je podle mého názoru ukázkou vynikajícího
koncepčního řešení veřejné stavby, která již z podstaty svého provozu vyvozuje
značné energetické požadavky. Jedná se dostavbu celého městského bloku na
místě bývalé vídeňské mlékárny, která ovšem již morálně a fyzicky dožila a
v devadesátých letech musel být celý komplex zbourán a nahrazen regulérní
městkou blokovou zástavbou s novou funkcí.
Studenti v tomto druhu ubytovacích zařízení, dovolím si generalizovat,
jsou obvykle svým chováním, které ještě není u většiny zcela propojeno s reálným
chápáním vztahu příjem – výdaj, zvyklí méně šetřit energiemi. Napomáhá tomu také
současný systém placení kolejného, kdy energie jsou „zahrnuty“ v paušálním
poplatku za ubytování a nenutí tak přímo koncové uživatele ubytovacích služeb –
studenty, šetřit. V tomto konkrétním případě kolejí, určených primárně pro studenty
výměnných programů z celého světa, ubytovávaní pocházející většinou z jiných zemí
než z Rakouska - zahrnující nejen státy Evropské unie, ale i klimaticky rozdílné
destinace (Čína, Japonsko, Indie, dále země jako Egypt a podobně). Z toho plynou
rozdílné nároky na teplotní komfort jednotlivých pokojů. Oproti místním obyvatelům,
přivyklým na konstantní teplotu obytných místností, odpovídající danému ročnímu
období, mají tendence jednotliví posluchači vysokých škol průměrnou teplotu
snižovat či zvyšovat, často potom ne příliš šetrným způsobem.
4.
Typologické řešení skladby budovy a jejích prostorů z hlediska budoucí
úspory energií:
Přirozenou cestou, jak řešit úspory energie, nezávisle na pozdějším
chování uživatelů, je již od pradávna logicky seskupovat dané provozy v budově
především podle jejich energetických nároků, například na vytápění a osvětlení. Je
zřejmé, že místnosti s podobnou interiérovou teplotou spolu sousedící, budou mít
příznivější povrchovou teplotu dělících konstrukcí, než například ložnice sousedící
přímo se spíží či zádveřím. Navíc u vnitřních dělících příček není počítáno
s adekvátním tepelným odporem konstrukčních materiálů, mohou zde tedy tepelné
ztráty v rámci interiéru a místností s požadavky na různý vnitřní teplotní komfort
dosáhnout podstatných hodnot. Dispoziční řešení a seskupování prostorů podle
dalších požadavků, například podle potřeb osvětlení místností denním světlem je
také jednou z možných cest budoucích úspor – tentokrát elektrické energie.
Analyzovaný objekt v tomto případě řeší velmi vtipným způsobem přívod denního
světla přímo do chodbových traktů pomocí zenitních světlíků, procházejících
vertikálně celou budovou. To zaručuje, že i v tak kompaktní půdorysné skladbě
objektu, kde by nebylo možno prostřední chodbu v trojtaktu prosvětlit na úrovni
podlaží, je v každé etáži k dispozici dostatek denního světla. Toto vtipné řešení
doufám zaručí renesanci klasických světlíků v současné architektuře, ovšem
v naznačeném modernějším architektonickém střihu.
Dotažení energetického konceptu této budovy je kompletní také z toho
důvodu, že každý příchozí student je seznámen s funkcí systému teplovzdušného
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vytápění a větrání, rekuperací odpadního vzduchu a způsobu zacházení s regulací
formou jednoduchého, dvojjazyčného uživatelského manuálu (viz. příloha), který
každý student obdrží při zápisu na koleje. Tam, kde ovšem selže lidský faktor a
dochází například k souběžnému vytápění místnosti v zimním období a jejímu
současnému větrání otevřeným oknem, je zde umístěna také technika, zabraňující
nežádoucím únikům tepla – okenní čidlo, které automaticky při otevření okna uzavře
nucené vytápění místnosti ve chvíli, kdy je otevřeným oknem přiváděn studený
venkovní vzduch. Zamezí se tak zbytečnému dvojímu větrání místnosti a následné
energetické ztrátě, to vše automaticky bez aktivního zásahu uživatele
prostřednictvím termostatu. Odstavení rekuperační jednotky, vždy společné pro dva
pokoje, je v tomto případě citelnou úsporou energie.
Cílem projektu byl předpoklad výrazného snížení provozních nákladů
na vytápění, elektrickou energii a údržbu oproti klasické výstavbě. Toho je dosaženo
nejenom materiálovým a technickým řešením stavby, ale i dispozičním řešením několika zajímavými a originálními nápady v architektonickém pojetí stavby. Jedním
z nich je třeba systém využití zenitních světlíků pro prosvětlení chodeb o kterém
bude řeč dále.
Náklady na vytápění/klimatizování obytných a provozních místností
tvoří přibližně padesát až šedesát procent celkové spotřeby objektu u tradiční
výstavby. Zhruba dalších dvacet procent tvoří příprava teplé užitkové vody. Zde by
se mělo dosáhnout výrazných úspor díky pasivnímu konceptu budovy.
Nezanedbatelnou položkou jsou potom také náklady na osvětlení interiérových
prostor, které jsou zde sníženy právě díky vertikálním světlíkům. Jejich vedení
umožňuje i ve stísněné poloze objektu v městském bloku prosvětlit všechny prostory
budovy. Vůbec práce s denním, přirozeným světlem, činní tento objekt provozně a
technologicky zajímavým.
Vzhledem k tomu, že stavba objektu kolejí vznikla na místě bývalé,
v neorenesančním stylu vystavěné vídeňské mlékárny a novostavba zaplňuje
uvolněné místo v uzavřeném bloku, nemohli si architekti diktovat u pasivních staveb
tolik ceněnou orientaci ke světovým stranám. Právě správná orientace ke světovým
stranám je jednou z klíčových vlastností nízko-energetických objektů a autoři projektu
tedy museli pasivní energetické zisky ze slunečního záření nahradit jiným způsobem.
Vzduch pro řízené vytápění je proto předehříván v zemním kolektoru umístěným pod
samotnou budovou.
Dnes už samozřejmá, předpisy, stavebními úřady i samotnými
budoucími uživateli vyžadovaná součást architektonického řešení upravující prostory
navrhované budovy pro přístup imobilních a jinak hendikepovaných studentů je zde
také zvládnuta velmi dobře, například systém ramp s protiskluzovou úpravou vede až
do vnitrobloku této stavby.
5.

Typologický rozbor jednotlivých obytných jednotek:

Kolej s kapacitou 278 pokojů je jedna z největších ve Vídni, plošně
budova zabírá 1306 m2, s celkovou užitnou plochou 7171 m2 a obestavěným
prostorem 31 481 m3. Dostavba bloku na půdorysném tvaru písmena C ukrývá
klasický trojtakt s hloubkou traktu 18 m. Chodba je situována do středu dispozice
s oboustranně umístěnými obytnými jednotkami s příslušenstvím. Obytné jednotky se
vždy skládají ze dvou samostatných pokojů, pro které je společná rekuperační
jednotka, umístěná mezi nimi v technické místnosti s vedením instalací. Dále k ní
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náleží kuchyňka a koupelna s toaletou. Rozmanitost obytných částí je patrná
v koncových traktech budovy.
Najdeme zde jednopokojové až čtyřpokojové jednotky. Průměrná
plocha obytné místnosti je kolem 14 m2. 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 dlažbu s obklady stěn ve stejném
formátu, obsahuje bílé zařizovací předměty – WC, umyvadlo s odkládací skříňkou a
sprchový kout s prosklením.
6.
Charakteristika typologických požadavků všeobecně pro vybraný druh
stavby - závěr:
Obecně se dá říci, že při porovnání rakouské novostavby kolejí s již
realizovanými stavbami u nás, je na první pohled nápadná velká podobnost
v dispozičním a prostorovém konceptu. Nicméně v drobném architektonickém
detailu, pasivní koncepci vídeňské budovy a dotažené bezbariérovosti, se jedná o
naprosto nesouměřitelné architektonické počiny. Doufám, že v brzké době se
ubytovací objekty pro studenty v České republice dočkají podobných pasivních
konceptů, schopných svým architektonickým a technologickým řešení nejenom
konkurovat budově známého vídeňského ateliéru, ale dovolím si předpovědět, že ji
také díky praktickým zkušenostem z provozu této budovy předčí. Za první roky
hospodaření vídeňských kolejí již budou známy konkrétní výsledky úspor energií a
nákladů na údržbu. A také se v praxi ukáže, nakolik jsou uživatelé - studenti ochotni
přizpůsobit svůj životní styl a chování zásadám, vedoucím k ochraně životního
prostředí, které si ani sebelépe vymyšlený a technologicky vybavený objekt nemůže
přímo vynutit.

Příklad novostavby kolejí v Molkereistrasse číslo 3, Vídeň
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Systém světlíků v příčném řezu objektem,
se schématem teplovzdušného vytápění a větrání
(zdroj www.ecoplus.at)

Řez objektem (zdroj www.ecoplus.at)
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