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Abstrakt 

Hlavní náplní diplomové práce bylo najít vhodné funkční využití chátrajících budov 

dívčího a chlapeckého internátu v areálu ZŠ a ISŠ Rousínov, situovaného v zástavbě 

řadových rodinných domů 100 m severně od náměstí, a zapojit je zpátky jak do 

organismu školního areálu, tak do prostředí maloměsta. Vzniká zde komunitní 

centrum studentů s veřejnou knihovnou a novostavbou jednopodlažního objektu 

s pasáží spojující jak sportovní, kulturní, stravovací a rekreační zázemí areálu, tak 

ulici Tyršovu a Za záložnou. Střecha novostavby dá vzniknout školnímu „náměstí“ 

s výhledem na hlavní dominantu města Rousínova – kostel sv. Máří Magdalény. 

Náměstí je přístupné jak z pasáže a rekonstruovaných objektů, tak z objektu základní 

školy. 

Tento celek bude doplněn vzrostlou zelení lemující ulice areálu, zahrádkami pro 

studenty s ovocnými stromy pro pěstování plodin a příslušným počtem parkovacích 

míst pro návštěvníky knihovny a jiných veřejně přístupných provozů.  

 
  

Klíčová slova 

Veřejná knihovna, Rousínov, komunitni centrum, pasáž 

  

  

  

Abstract 
The main aim of this master thesis was to find a key usage of decaying girls' and boys' hall of 

residence on the premises of the ZŠ and ISŠ school in Rousínov, which is located in a 

complex of terraced family houses, situated 100 metres south from the town square and to 

integrate it with both school organism and town surroundings. The former hall of residence 

will provide space for student community center with public library and a new building of a 

single-storey house with arcade connecting the sport, cultural, catering and relaxing facilities 

and also Tyršova and Za Záložnou streets.  The roof of the new building will become a school 

square with the view of the main dominant feature of the town – St. Mary Magdalena church. 

The access to the square is possible both from the arcade and newly reconstructed buildings 

and also from the elementary school building. 

The streets of a whole complex will be decorated with greenery, student gardens for fruit 

trees and crops and with a parking space for the visitors of library and other public places. 
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Úvod 

Úkolem tohoto diplomního projektu je vypracování architektonické studie s konkrétním 

detailním řešením fasády a architektonického detailu skleněného zábradlí, doplněné 

fyzickým modelem a průvodní zprávou. Náplní studie je najít vhodné funkční využití 

chátrajících budov dívčího a chlapeckého internátu v areálu ZŠ a ISŠ Rousínov a zapojit je 

zpátky jak do organismu školního areálu, tak do prostředí maloměsta. Po konzultacích se 

starostou Rousínova zde vzniká zde komunitní centrum studentů s alternativními prostory 

pro vyučování, ubytování studentů, veřejnou knihovnou a novostavbou jednopodlažního 

objektu s pasáží spojující jak sportovní, kulturní, stravovací a rekreační zázemí areálu, tak 

ulici Tyršovu a Za záložnou. Střecha novostavby dá vzniknout školnímu „náměstí“ s výhledem 

na hlavní dominantu města Rousínova – kostel sv. Máří Magdalény. 



VELKÝ DŮM PRO MALÉ MĚSTO – KOMUNITNÍ CENTRUM STUDENTŮ 

V ROUSÍNOVĚ 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Úvod, základní idea 

Hlavní náplní diplomové práce bylo najít vhodné funkční využití chátrajících budov dívčího a 

chlapeckého internátu v areálu ZŠ a ISŠ Rousínov, situovaného v zástavbě řadových 

rodinných domů 100 m severně od náměstí, a zapojit je zpátky jak do organismu školního 

areálu, tak do prostředí maloměsta. Vzniká zde komunitní centrum studentů s veřejnou 

knihovnou a novostavbou jednopodlažního objektu s pasáží spojující jak sportovní, kulturní, 

stravovací a rekreační zázemí areálu, tak ulici Tyršovu a Za záložnou. Střecha novostavby dá 

vzniknout školnímu „náměstí“ s výhledem na hlavní dominantu města Rousínova – kostel sv. 

Máří Magdalény. Náměstí je přístupné jak z pasáže a rekonstruovaných objektů, tak 

z objektu základní školy. 

Tento celek bude doplněn vzrostlou zelení lemující ulice areálu, zahrádkami pro studenty 

s ovocnými stromy pro pěstování plodin a příslušným počtem parkovacích míst pro 

návštěvníky knihovny a jiných veřejně přístupných provozů.  

Popis řešeného území, plán obnovy 

Obnovované území sestává z několikapodlažních monobloků (od východu – budova základní 

školy/3np/, tělocvična /1,5np/, dílny /2np/, jídelna s kotelnou /1pp+1np/, bývalý dívčí 

internát /1pp+3np/, bývalý chlapecký internát /4np/, budova ISŠ /4np/), spojovacími krčky, 

prolukami se školním příslušenstvím a vzrostlou neudržovanou zelení. Tato zeleň bude 

v rámci obnovy zredukována – z důvodu výhledu budou na jižní straně tyto stromy vykáceny 

a nahrazeny liniovou zelení určující hlavní provozní osy (ulice) areálu.  

Předmětem bouracích prací budou zchátralé objekty dílen, spojovací krčky, tvořící bariéru 

v řešeném území, dále jídelna s kuchyní (ovšem se zachováním podzemních prostorů kotelny 

pro budoucí wellness) a venkovní jednopodlažní sklad. 

Zbylé objekty budou rekonstruovány – z budovy dívčího internátu (3 NP) vznikne veřejná 

knihovna s kavárnou, studovnami a variabilnímu prostory, z budovy chlapeckého internátu 

vznikne blok s učebnami, zvyšující kapacitu školy a blok ubytování pro studenty v podobě 

modulárních obytných buněk.  

Provozní a architektonické řešení 

Dominujícím prostorem novostavby v proluce vzniklé mezi rekonstruovaným objektem 

chlapeckého internátu je pasáž spojující ulici Za záložnou, školní dvůr s venkovním krytým 

venkovním prostorem pod knihovnou a ulici Tyršovu. K pasáži jsou na místě bývalých dílen (u 



tělocvičny) připojeny prostory samoobsluhy (marketu) s centrální zásobovací chodbou se 

skladovacími prostory a zázemím pro personál prosvětlené podélným světlíkem a dále 

plocha pro fitness, sloužící v určitých hodinách i pro veřejnost, propojená s hlavním 

prostorem tělocvičny. Z tohoto důvodu se doporučují v rámci návrhu rekonstruovat a 

předimenzovat hygienická zázemí a šatny ve stávající budově základní školy. Z pasáže bude 

také ústit průchod přes střední trakt do rekonstruovaných objektů. Ve středním traktu 

novostavby je (od jihu) situovány provoz pro stravování studentů a veřejnosti. Je tvořen 

proskleným prostorem jídelny s hygienickým zázemím, kuchyní, zasahující do traktu 

přisazenému k budově bývalého chlapeckého internátu a zásobovací chodbou ústící na jižní 

fasádu novostavby. K chodbě jsou připojeny příslušné sklady potravin příslušných skladů  

(denní sklad, chlazený sklad, sklad obalů, odpadků) a zázemí pro maximálně pětičlenný 

personál (wc, sprcha, šatna). 

K pasáži je dále v centrální části středního traktu připojena spojovací chodba s veřejnou 

toaletou a plochou pro poštovní schránky ubytovaných studentů.. Ve středním traktu je dále 

umístěn provoz dvoupodlažního wellness, z čehož v 1. np  jsou situovány prostory lobby 

s recepcí, zázemím pro personál, skladem prádla, dále pak šatnami prosvětlenými světlíky, 

hygienickými kabinami pro imobilní a umývárnami. Výtahem nebo po dvouramenném 

schodišti sestupujeme do podzemních prostorů bývalé kotelny, prosvětlené středovým 

centrálním světlíkem a prosvětlující šachtou ústící na střechu nad ochlazovacím bazénkem. 

V těchto prostorech jsou situovány relaxační zóny s relaxačním bazénkem s plošinou pro 

imobilní, whirpoolem, saunami a toaletami. Tyto prostory jsou propojeny servisní a únikovou 

komunikací se schodištěm a do podzemních prostor objektu bývalého dívčího internátu, 

využívané jako plochy pro technické zázemí celého komplexu, sklad (archiv) knihovny a 

hospodářský sklad. 

V centrální části traktu je situován multifunkční sál se skladem, prosvětlený světlíkem a 

vybavený vysouvacím mobilním hledištěm. Severně jsou dále situovány prostory recepce a 

zázemí pro personál – kanceláře, promítací místnost, archiv. Dále pak průchod do 

hygienického zázemí pro personál, umístěného v prostorech obnovovaného objektu chl. 

internátů.   

Na recepci navazuje centrální vstup do knihovny, kdy po rampě vstupujeme do proskleného 

prostoru kavárny otvírajícím se stropním otvorem do prostoru studoven. Je zde umístěno 

hygienické zázemí a také zázemí pro personál kavárny přístupné služebním vchodem ze 

školního dvora a příslušné skladovací plochy. Tato kavárna může fungovat nezávisle na 

provozu kavárny. Vertikální komunikaci v této budově zajišťuje dvouramenné schodiště a 

výtah. Na severním konci knihovny je pak z důvodu úniku osob situováno požární schodiště. 

Druhé patro tvoří prostor studoven a copycentra s centrálním stropním otvorem ústící ve 

střešní podélný světlík. V tomto prostoru jsou z důvodu co největšího prosvětlení přisazeny 

regály s knihami ke sloupům a je zde také situován hlavní kontrolní bod knihovny, sklady, 

hygienické zázemí pro personál a hygienické zázemí pro návštěvníky včetně šaten. O patro 



výš se nachází chillout zóna knihovny a variabilní prostor s mobilními příčkami napojený na 

výtah, využívaný jako konferenční sál, nebo galerie.  

Z prostoru vestibulu (recepce) dále ústí vchod do zrekonstruovaného objektu bývalých 

chlapeckých internátů, kdy v prvním patře jsou navrženy prostory pro dílnu údržbáře a dále 

prostory výhradně pro studenty - modelářská dílna, klubovny s venkovní terasou v prostoru 

zahrádek, hudební místnost, šatny a hygienické zázemí. Vyšší patra jsou pak podélně 

rozdělena na prostory učeben s kabinetem orientované na jihozápad do školního náměstí, 

skladem, šatnami a hygienickým zázemím. Severovýchodní část budovy pak ve vyšších 

patrech slouží pro ubytování studentů v modulárních buňkách (kontejnerech) ve dvou 

variantách, vytápěných elektrickým topidlem a se samostatným hygienickým zázemím a 

příslušenstvím – bezbariérová dvojbuňka pro 3 osoby (6400x6140 mm) a buňka pro 2 osoby 

(6400x2550 mm). Z důvodu úspory místa je zde využito patrových postelí. Jednotlivé obytné 

buňky spojuje samostatná chodba oddělená příčkou z copilitu a  protkaná zelenými 

zákoutími z důvodu prosvětlení chodby, které můžou být využívány například i pro pěstování. 

Prostory mezi buňkami můžou být využívány jako kóje pro skladování bicyklů. Kapacitu 

ubytování lze zvyšovat vsunováním dalších obytných buněk, ovšem na úkor vnitřních 

zahrádek. 

Konstrukční a materiálové řešení  

Novostavba 

Objekt novostavby je navrhnut jako železobetonový kombinovaný monolitický systém, 

skládající se z žb základových pasů a betonové podkladní desky, sloupů 300x300 mm, 

ocelových sloupů 300x100 mm, nesoucí také trojitá skla přes celou světlou výšku, 

monolitických stěn tl. 200 a 300 mm, obrácených průvlaků a železobetonové monolitické 

předpjaté desky tl. 250 mm prořezané pravoúhlými otvory světlíků. Tato deska je 

oddilatovaná od stávajících budov a po obou kratších stranách má charakter konzoly. Dělící 

příčky jsou zamýšleny jako vyzdívané. V prostoru pasáže je na žb pilíře zavěšena dvojice 

ocelových dvouramenných přímých schodišť s mezipodestou. Jako hlavní materiály zde 

budou figurovat pohledový beton, tmavené sklo, tmavě šedé ocelové prvky s matným lakem 

a pro odlehčení svislé dřevěné laťování. Podlahy budou převážně z litých epoxidových stěrek. 

Na střeše bude realizována zelená extenzivní střecha (skladba viz výkr. řezu fasádou) se 

zpevněnými plochami z dřevoplastu. 

Rekonstrukce bývalého dívčího internátu na knihovnu 

Jedná se objekt z 50. let 20. stol. tvořený zákl. konstrukcemi z žb pasů, svislými nosnými 

zděnými pilíři a stropy z železobetonových panelů a výplňovými konstrukcemi (zděné 

parapety, okna, dveře, příčky. Objekt bude očištěn od těchto výplňových konstrukcí, budou 

zesíleny obvodové pasy a sloupy, probourány otvory do stropů z důvodu horního 

prosvětlení, které budou zafixovány ocelovými válcovanými I 260 profily. Z důvodu většího 

zatížení stropů od regálů budou pod str. panely vetknuty opět I 260 profily. Tento celek bude 



upraven cementovou omítkou. V budově budou zřízena dvě dvouramenná ocelová schodiště 

a výtahová šachta. Po obvodu budovy bude předsazena skleněná fasáda z izolačních dvojskel 

a nosných ocelových uzavřených prvků. Před tuto je zavěšeno dřevěné laťování, sloužící jako 

slunolam. Příčky budou převážně vyzdívané. 

Rekonstrukce bývalého chlapeckého internátu 

Rekonstrukce proběhne stejným způsobem jako u knihovny (očištění na skelet, zpevnění 

obvodových základů, sloupů a stropů), u požárního schodiště bude realizována dvojice 

ztužujících monolitických stěn. Do polí mezi sloupy budou vsunovány ocelové rámy 

kontejnerů, které budou do konstrukce zafixovány šroubovanými spoji, osazeny dveřními 

zárubněmi, vyplněny tepelnou izolací tl. 100 mm z minerální rohože, opláštěny z exterieru 

dřevěným laťováním, zevnitř sádrokartonovými deskami a osazeny prosklenými čely. Obytné 

dvojbuňky a učebny budou složeny z více kontejnerů zafixovaných jak do stávající konstrukce 

tak k sobě, a opláštěny stejným způsobem. Podlahy buněk jsou zamýšleny jako dřevěné, na 

chodbách bude realizována litá epoxidová stěrka.  

  

Základní výměry 

Zastavěná plocha novostavby: 1797,3 m2 

Obestavěný prostor novostavby: 7740 m3 

Podlahové plochy jednotlivých provozů/prostorů s přísl.  - samoobsluha – 154,9 m2 

       - fitness – 126,2 m2 

       - wellness – 275,3 m2 

       - stravování + přísl. – 367,9 m2 

    - sál – 167,8 m2 

    - kavárna – 214,6 m2 

    - knihovna – 1050 m2 

 

Plocha společenská (zázemí pro studenty -klubovny…): 462,6 m2 

Počet navržených obytných buněk:  8 x  dvojbuňka (39,3 m2 ) = 314,4 m2 

                5 x buňka (16,3 m2 ) = 81,5 m2 

 



 



Závěr 

Práce na diplomním projektu byla pro mne velmi významnou zkušeností. Byla to pro mě 

zatím nejrozsáhlejší úkol v problematice rekonstrukcí budov. Konzultace s odborníky z jiných 

ústavů byla obohacující v komplexním přemýšlení nad projektováním budov a jsem rád, že 

nám tato možnost byla nabídnuta.  Zpracování diplomního projektu byla dalším výrazným 

profesním posunem v oblasti obnovy budov. 
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Anotace práce 

Hlavní náplní diplomové práce bylo najít vhodné funkční využití 

chátrajících budov dívčího a chlapeckého internátu v areálu ZŠ a 

ISŠ Rousínov, situovaného v zástavbě řadových rodinných domů 

100 m severně od náměstí, a zapojit je zpátky jak do organismu 

školního areálu, tak do prostředí maloměsta. Vzniká zde komunitní 

centrum studentů s veřejnou knihovnou a novostavbou 

jednopodlažního objektu s pasáží spojující jak sportovní, kulturní, 

stravovací a rekreační zázemí areálu, tak ulici Tyršovu a Za 

záložnou. Střecha novostavby dá vzniknout školnímu „náměstí“ 

s výhledem na hlavní dominantu města Rousínova – kostel sv. Máří 

Magdalény. Náměstí je přístupné jak z pasáže a rekonstruovaných 

objektů, tak z objektu základní školy. 

Tento celek bude doplněn vzrostlou zelení lemující ulice areálu, 

zahrádkami pro studenty s ovocnými stromy pro pěstování plodin a 

 



příslušným počtem parkovacích míst pro návštěvníky knihovny a 

jiných veřejně přístupných provozů.  

 

Anotace práce v anglickém jazyce 

The main aim of this master thesis was to find a key usage of 

decaying girls' and boys' hall of residence on the premises of the ZŠ 

and ISŠ school in Rousínov, which is located in a complex of 

terraced family houses, situated 100 metres south from the town 

square and to integrate it with both school organism and town 

surroundings. The former hall of residence will provide space for 

student community center with public library and a new building of 

a single-storey house with arcade connecting the sport, cultural, 

catering and relaxing facilities and also Tyršova and Za Záložnou 

streets.  The roof of the new building will become a school square 

with the view of the main dominant feature of the town – St. Mary 

Magdalena church. The access to the square is possible both from 

the arcade and newly reconstructed buildings and also from the 

elementary school building. 

The streets of a whole complex will be decorated with greenery, 

student gardens for fruit trees and crops and with a parking space 

for the visitors of library and other public places. 
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