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Cílem je navrhnout bydlení pro studenty jehož  je v Praze nedostatek. V současné době je kapacita vysoko-
školských kolejí nedostatečná, ale i ve velké míře i kvalitativně zastaralá. Cílem je navrhnout takovou kvali-
tu bydlení pro studenty formou samostatného domu, která bude odpovídat současným potřebám studentů.
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02 DIPLOMNÍ SEMINÁŘ
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POJMY

Student/studentka 
osoba systematicky se vzdělávající na vyšších odborných nebo vysokých školách ( český školský zákon), 
někdy označována též jako posluchači. Věková hranice má de facto pouze spodní hranici, která je defino-
vaná od ukončení středoškolského vzdělání.

Collage/kolej 
ubytovací zařízení (z latinského collegium) pro studenty, kteří nemají trvalý pobyt v místě školy. Původně 
ve smyslu kláštera (např. Jezuitská kolej Klementinum)

Studentský byt
spolubydlení dvou a více studentů v jednom bytě. 

Cohousing 
forma spolubydlení, ve kterém spolu funguje několik osob, páru nebo rodin. Každý bydlí ve svém bytě/
pokoji, sdílejí společné prostory a starají se o ně, společně vaří, pořádají společné akce. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situace v Praze
Kapacita lůžek na vysokoškolských koleji je dnes pohybuje přibližně kolem 25 tisíc. Pouze 5 % této kapaci 
spadá pod soukromý sektor. Počet studentů v Praze by však měl v příštích letech růst. A to díky nástupu 
silnějších ročníků a stále se zvyšujícímu počtu studentů ze zahraničí. 
Na vysokých školách v České republice se v současnosti vzdělává 34,6 tis. cizinců (tj. 8,9 % všech studentů 
vysokých škol). V průběhu let 2001–2009 se jejich počet téměř zčtyřnásobil. 
Cena studentského bydlení se nyní pohybuje od 1860 až po 3 500 Kč. Kapacita trhu studentského uby-
tování se však nijak nezvyšuje, ba naopak podle všeho by se měla snížit. A to zamýšlenými rekonstrukcemi 
stávajícich kolejí. 

        2010        2030
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UBYTOVÁNÍ

Nejen lokalita, ale především cena hraje velkou roli při rozhodování a 
výběru způsobu bydlení. Částka, kterou studenti utratí za bydlení, se 
pohybuje většinou mezi 2500 až 4000 Kč. Studenti využívají kromě vy-
sokoškoských kolejí stále více pronájmů.

STRAVOVÁNÍ

Byly zjišťovány také stravovací zvyklosti studentů, zda využívají služeb 
místních restaurací a podniků, zda navštěvují školní menzu nebo zda si 
raději vaří doma. Z nalezených podkladů bylo zjištěno, že si téměř 50% 
studentů obvykle vaří doma samo, 32% studentů navštěvuje menzu, 12% 
studentů si vozí jídlo z domu a 7% navštěvuje pravidelně restauraci. Ze 
zdrojů také vyplývá, že doma si častěji vaří ženy (68%) než muži (32%), 
naopak muži upřednostňují obědy v restauracích (62%).  Stravování 
studentů v prostorách škol zajišťuje správa kolejí a menz. Této možnosti 
využívá 32% dotázaných studentů.

DOPRAVA
Studenti si pro pohyb ve městě kupují z 80% dlouhodobé jízdenky. Z 
nalezených zdrojů lze usoudit, že studenti nejčastějí pořizují čtvrtletní 
jízdenku, za kterou student zaplatí 720 Kč. 

VOLNOČASOVÁ
AKTIVITA A SPORT

Studenti jsou významnou cílovou skupinou pro mnoho gastronomických, 
kulturních a sportovních podniků, ze které tyto podniky získávají profit. S 
cílem zjistit, o jaké aktivity mají studenti největší zájem, byla do dotazní-
ku zařazena otázka týkající se volného času studentů.  Například za 
návštěvu restaurací, kaváren a jiných gastronomických a zábavních pod-
niků, průměrný student utratí týdně 1500 - 3500 kč

VYSOKO-
ŠKOLSKÝ 

ŽIVOT

VOLNÝ ČAS BYDLENÍ

V
ZD

ĚL
ÁV

A
N

Í

POTŘEBY STUDENTA
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PROFIL

student VŠCHT 
22 let 
Bydlí na koleji v buňce pro 4. 
Stravuje se v menze. 
Učí se převážně na koleji. 
Po městě se přepravuje MHD. Má nejlevnější mobilní tarif. 
Ve volném čase chodí jednou týdně do kina a každý pátek večer jde s kamarády na pivo.

 Kolejné: 3 300 Kč
 Jídlo: 3 000 Kč
 Dopravné (platí si měsíční kupon): 260 Kč
 Mobil (má studentský tarif): 299 Kč
 Zábava: 1 900 Kč
 Učebnice, pomůcky do školy atd.: 2 200 Kč

 Celkem: 10 959 Kč

studentka VŠCHT
24 let
bydlí v pronájmu s dalšími dvěma spolužačkami. 
Snídá a obědvá velmi často v bistru, kavárně nebo salaterii. 
Školu má v docházkové vzdálenosti, stejně tak veškeré volnočasové aktivity, tudíž měsíční jízdenku vy-
užívá cca 5x do měsíce. Má mobilní tarif s vyšším datovým objemem a neomezeným voláním. 
Často navštěvuje kina, kavárny a výstavy v Praze.
 
 Nájem: 4 300 Kč
 Jídlo: 3 400 Kč
 Dopravné: 120 Kč
 Mobil (má studentský tarif): 499 Kč
 Zábava: 3 000 Kč
 Učebnice, pomůcky do školy atd.: 2 200 Kč

 Celkem: 13 519 Kč
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sTATISTIKY
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Vysoké školy Praha 2016
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Vysokoškolské koleje v Praze                      kapacita

Koleje AMU v Praze                129  
       
Koleje České zemědělské univerzity v Praze           2185  
        
Koleje ČVUT v Praze            7220
   
Koleje Univerzity Karlovy v Praze          9470  
   
Koleje VŠE v Praze            4475  
   
Koleje VŠUP v Praze                             70 

Koleje AVU v Praze            1040  
    
Koleje VŠCHT v Praze           1864  
 
                         26453
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+
NIŽŠÍ CENA
DOSTUPNOST
MÉNĚ POVINNOST
SOCIÁLNÍ ŽIVOT
SPOLUSTUDIUM
PEVNÁ CENA

- 
MÉNĚ SOUKROMÍ
HORŠÍ ZAŘÍZENÍ
HORŠÍ HYGIENA
VĚTŠÍ PROV. NÁK
SOCIÁLNÍ ŽIVOT

+
VÍCE SOUKROMÍ
SPOLUSTUDIUM
LEPŠÍ ZAŘÍZENÍ
PEVNÁ CENA
SOCIÁLNÍ ŽIVOT
VĚTŠÍ KLID
OBDOBA PRIVÁTU

-
VYŠŠÍ CENA
VÍCE POVINNOST
DOSTUPNOST

POKOJ

SINGEL

DVOULŮŽKO

TROJLŮŽKOČTYŘLŮŽKO

 BEZ ZAŘÍZENÍ
(SPOLEČNÉ SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ NA PATŘE)

SPRCHA + WC
NA POKOJI

FULL

KUCHYŇ
NA POKOJI

FULL

 BEZ ZAŘÍZENÍ
(SPOLEČNÉ SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ NA PATŘE)SPRCHA + WC

NA POKOJI

FULL

KUCHYŇ
NA POKOJI

FULL

BUŇKA

JEDNOLŮŽKA

DVOULŮŽKA

TROJLŮŽKA

KOMBINACE
1+2, 2+3, 1+3,
 2+2+3, 2+2+1

SPRCHA +WC
NA BUŇCE

KUCHYŇ
NA POKOJI

KUCHYŇ
NA POKOJI

SPRCHA +WC
NA POKOJI

SPRCHA +WC
NA POKOJI

 BEZ ZAŘÍZENÍ
(SPOLEČNÉ SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ NA PATŘE)

 BEZ ZAŘÍZENÍ
(SPOLEČNÉ SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ NA PATŘE)

FULL

FULL

SPRCHA +WC
NA BUŇCE

FULL

SPRCHA +WC
NA BUŇCE

FULL

SPRCHA +WC
NA BUŇCE

TYPOLOGIE
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FINANČNÍ MODEL

Příklad 1

Grasoniera 7 692 kč + (2 000) ............. 8 692 kč
kolej pokoj  1L  4 416   4 416
   2L  3 470   6 940
   3L  2 646   7 938
Záv. V tomto případě se studentům nevyplatí volit bydlení v nájmu oproti bydlení na koleji
......................................................................................................................................

Příklad 2

1+1/2+kk 13 640 + (2 000) ............. 15 640 kč
koleje pokoj  1L  4 416   4 416
   2L  3 470   6 940
   3L  2 646   7 938
   4L  2 244   8 976
 buňka        1+1L  3 937   7 874
          2+2L  3 309          13 236
          3+3L  3 048          18 288
Záv. V tomto případě se studentům vyplatí volit bydlení v nájmu pouze v případě tří studentů na jednom 
pokoji
......................................................................................................................................

Příklad 3

2+1/3+kk 15 350 + (2 500) ............. 17 850 kč
koleje pokoj  1L  4 416   8 832
   2L  3 470         13 880
   3L  2 646         15 876  
   4L  2 244         17 952
 buňka        1+1L  3 937   7 874
          2+2L  3 309          13 236
          3+3L  3 048          18 288
          1+2L  3 999
     3 596          11 191
          1+3L  3 999
     3 100          13 299        
          2+3L  3 503
     3 503          17 515
        2+1+2L  3 999
     3 503          18 011
        2+2+3L  3 875
     3 720          26 660
        1+1+1L  3 999          11 997      

Záv. V tomto případě se studentům vyplatí volit bydlení v nájmu v případě čtyř studentů na každém ze 
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dvou pokojů. Dvou pokoje s dvěma lůžky a jedním lůžkem v pokoji s kuchyní . V modelu jednoho pokoje 
se třemi lůžky, jednoho dvoulůžkového a s kuchyňí s dvěmi lůžky.
Příklad 4

3+1/4+kk 22 730 + (3 000) ............. 25 730 kč
koleje pokoj  1L  4 416         13 248
   2L  3 470         20 820
   3L  2 646         23 814
   4L  2 244         26 928
 buňka
        2+1+2L  3 999
     3 503          18 011
        2+2+3L  3 875
     3 720          26 660
        1+1+1L  3 999          11 997 
        3+3+3L  3 720          33 480

Záv. V tomto případě se studentům vyplatí volit bydlení v nájmu v případě čtyř studentů na každém ze 
tří pokojů + jednou spoolečnou místností/kuchyní, dvou dvoulůžkových pokojů a jedním třílůžkovým a 
třemi třílůžkovými pokoji.
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DOPRAVA

analýza Marek Pertlíček, FA ČVUT

1. Dotazníkové šetření (on-line) zaměřené na způsob dopravy studentu do školy
2. Sběr dat proběhl v období leden 2018.
3. Celkově dotazník vyplnilo 100 respondentů.
4. 100 % studenti

V rámci svého diplomového semináře jsem v rámci analýzy způsobu dopravy studentů na školu zaslal 
dotazník stu studentů z různých fakult a ruzných oboru.
Z tohoto dotazníku vyplývá že drtivá většina dotázaných se po městě pohybuje  městskou hromadnou 
dopravou (95%), na druhém místě skončila doprava pěšky (56%), na třetím místě doprava kolem nebo 
automobilem (oba způsoby po 15%).
Jiný způsob dopravy (Uber) zvolilo 1% dotázaných.

pozn. tato analýza se víceméně shoduje s analýzou dopravy vyskoškolských studentu a zaměstnanců vy-
sokých škol od M. Šucha, FF UP v Olomouci, 2014
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03 NÁVRH
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ÚZEMÍ

Nachazíme se v městské části Praha 5 , která se  
svou rozlohou i počtem obyvatel řadí mezi nej-
větší v Praze. Osídlení tohoto uzemí je datovano 
od pravěku. 
Pátou  městskou část tvoří několik původně sa-
mostatnách obcí a to Smíchov, Košíře, Motol, 
Hlubočepy, Radlice, Jinonice-Butovice a jižní 
výběžek Malé strany - Újezd
Parcela leží mezi křižovatkou Štefanikova/V Bo-
tanice a křižovatkouV Botanice/Preslova.

Řešená parcela vznikla přetnutím dřívější blo-
kové zástavby  zmiňovanou ulici V Botanice na 
konci sedmdesátých let. Ze zamýšlené přestavby 
Smíchova K. Prágrem vznikla pouze Komerční 
banka ve Štefanikově ulic, která s řešenou parce-
lou přímo sousedí. 

 

1953

2010
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STÁVAJÍC STAV - ŠIRŠÍ VZTAHY
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STÁVAJÍC STAV - ULICE ŠTEFÁNIKOVA



28

Stávající stav řešené parcely. Ulice V Botanice je 
v současné době bez jasné uliční čáry, ve stavu 
bez jasného vymezení bloku.

V důsledku rozdělení původní blokové zástavby 
ulicí V Botanice a poměrně omezeným rozmě-
rům parcely bylo potřeba maximálně využít ští-
tové stěny okolních objektů.

Hrubý hmotový návrh, který přímo přiléha ke 
štítovým stěným okolních objektů, doplňuje 
blokovou zástavbu.

V místě štítových stěn bylo nutné vytvořit volné 
prostory pro světlíková okna okolních objektů.

KONCEPT NÁVRHU
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Souvislá hmota vytváří situaci velkého množství 
pokojů na jednotlivých patrech. V takové situaci 
se sdílené prostory stávají neudržované a stejně 
tak i vztahy mezi studenty se vytvářejí pomaleji.

Z tohoto důvodu dělím návrh na menší objemy,  
vznikají tak patra s menším počtem pokojů. 
V takové situaci dostávají mezilidské vztahy 
mezi studenty daleko příznivější měřítko.

Prostory mezi jednotlivýmy objemy jsou vypl-
něny vertikálními komunikacemi, které jsou 
společné vždy pro dva sousedící objemy (ty jsou 
doplněny požárními únikovými schodišti v pro-
tilehlých rozích návrhu. Zbylé dva meziobjemo-
vé prostory vytvařejí vstup do vnitrobloku.
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NÁVRH - ŠIRŠÍ VZTAHY
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NÁVRH - ULICE ŠTEFÁNIKOVA
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Kavarna Fitness Sklad
Údržba

Kancelář
kolejí

Nebytové
prostory

PŮDORYS 1.NP
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místo

Parkovací 
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Tech. 
zázemí

Parkovací 
místo

Parkovací 
místo pro
invalidy

PŮDORYS 2.PP
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Garsoniera

25 - 50 m2

1+1

30 m2

2+1

45 m2

Společné
prostory

Studovna Prádelna 1+1
bezbarier.

30 m2> > >

PŮDORYS 2.NP
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Garsoniera
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Garsoniera

25 - 50 m2

1+1

30 m2

2+1

45 m2

Společné
prostory

Studovna Prádelna 1+1
bezbarier.

30 m2> > >

PŮDORYS 7.NP



51

  0         5                             20                                                            50 m



52

Garsoniera
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8
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PŮDORYS - STŘEŠNÍ KRAJINA
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ŘEZ NÁVRHEM
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POHLED Z ULICE V BOTANICE
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POHLED Z ULICE ŠTEFÁNIKOVA
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POHLED Z ULICE MATOUŠOVA
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NÁVRH FASÁDY
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SLOVO ZÁVĚREM

Jak již bylo zmíněno, kapacita vysokoškolských kolejí v Praze je nejen kvantitativně nedostatečná, ale i 
kvalitativně zastaralá. Ve většině případů se jedná o objekty předělané na vysokoškolské koleje. Jedním z 
trendů v tomto způsobu “přechodného” bydlení je model, ve kterém jsou vedle osobní bytů či pokojů na pa-
tře i prostory sdílené více studenty. Vznikne tak prostor nejen pro mezioborovou spolupráci mezi studenty, 
ale i prostor pro to lidsky dozrát. 

Jsem si vědom, že takto koncipovaný projekt může být ekonomicky náročný, na druhou stranu jsem se snažil 
navržením tohoto typu vysokoškolských kolejí doplnit jednu stranu bloku rozděleného vedví.
Cílem projektu bylo vytvořit příjemné prostředí pro vysokoškolský život, na který bude člověk vzpomínat s 
Radostí, ne nechutí. Prostředí, které svým obyvatelů poskytne nejen to, co potřebují, ale bude také podpo-
rovat studijní atmosféru.
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Autorský text

Vysokoškolské koleje jsou pro mnohé studenty, kteří jsou přijati ke studiu na vysokou školu, prvním samo-
statným bydlením. Mělo by mít formu, která bude odpovídající potřebám studentů, a ne být pouhým místem 
na přespání. V současné době studuje na pražských vysokých školách více než sto tisíc studentů. Kapacita 
pražských kolejí je přitom zhruba dvacet pět tisíc a to v objektech zastaralých nebo kvalitativně nedostateč-
ných.

Urbanistické řešení
Projekt studentských kolejí je umístěn na parcele městské části Prahy 5. Jedná se o smíchovskou parcelu, 
která vznikla na konci sedmdesátých let minulého století a to přetnutím původní blokové zástavby. Pozemek 
se mírně svažuje od západu (ulice Štefánikova) na východ (ulice Preslova). Urbanistický návrh dotváří jed-
nu stranu rozťaté původní blokové zástavby, při plném respektování uliční zástavby podél ulic V Botanice, 
Preslova a Matoušova. Při ulici Štefánikova návrh na jedné straně mírně ustupuje průhledu na smíchovskou 
dominantu a to Kostel svatého Václava. Toto ustoupení je v souladu s charakterem ulice Štefánikova.

Architektonické řešení
Návrh tvoří šest samostatných objektů, které jsou spojeny podzemním parkovištěm. Vertikální komunikace je 
navržena vždy mezi dvěmi sousedícími objekty. Zbývající dva meziprostory slouží jako vstup do vnitrobloku. 
Rozdělením návrhu na menší části vytvářím situaci poměrně malé skupiny studentů na každém patře každé-
ho objektu, takto velká skupina studentů vytváří příznivější předpoklady pro mezilidské fungování a sdílení 
společných prostor. Na každém patře dvou sousedících objektů se nachází vedle individuální části (pokoje a 
byty) i část společná a to studovny, prádelny a hlavní společný prostor. V návrhu jsem dbal na to, aby indivi-
duální část byla pokud možno co nejvíce rozmanitá a to při zachování soukromí pro každého studenta. Jsou 
zde jak jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, tak i jednopokojové a dvoupokojové bytové jednotky. V návrhu 
fasády jsem nechal hlavní společné prostory vystoupit na fasádu a to dřevěnými rámy. Použil jsem dvou for-
mátů oken, abych potlačil modulovost dispozic každého objektu. Tři objekty mají fasádu obloženou vlnitým 
plechem a tři jsou omítnuty bílou omítkou.

Konstrukční řešení
V suterénu jsou hromadné garáže, sklady a technické zázemí budovy. Konstrukční systém nadzemních částí 
je navržen jako příčný. Rozpětí se pohybuje od 3,8 - 4,5m osové vzdálenosti v závislosti na délce každé z hmot. 
Střecha každé hmoty je zelená a pomáhá tak snižovat tepelný ostrov města. Tři hlavní vertikální komunikace 
jsou doplněny dveřmi požárními schodišti a to v protilehlých rozích vnitrobloku. Je tak dosažena vyhovující 
délka únikové cesty. Únik osob je zajištěn přímým únikem na 
venkovní prostranství. Není tedy třeba v objektu instalovat sprinklerovou nádrž a strojovnu. Budova bude 
vybavena požárními hlásiči a kouřovými čidly. 


