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Abstrakt 
Tématem diplomové práce jsou Vysokoškolské koleje v Olomouci. Cílem je především 

vypracování projektové dokumentace pro budovu Vysokoškolských kolejí v Olomouci. 

Součástí práce je výkresová dokumentace, textová část a výpočty. Budova je navržena jako 

samostatně stojící s šesti nadzemními podlažími a suterénem. Stavba je určena pro ubytování 

vysokoškolských studentů a kapacita ubytovacího zařízení je 98 lidí. V přízemí jsou navrženy 

kanceláře, studentský klub, prostor prádelny a bistra. V suterénu jsou umístěny sklady a 

technické místnosti.  Konstrukční systém je monolitický železobetonový skelet s výplňovým 

zdivem. Budova je zastřešena plochou střechou. 

  

Klíčová slova 

Vysokoškolské koleje, ubytovací kapacita, šest nadzemních podlaží, suterén, skelet, 

železobeton, plochá střecha, terasa, bezbariérový přístup, typologické zásady, energetický 

štítek obálky budovy, požární zpráva, statický výpočet 

  

  

Abstract 
The theme of the diploma thesis is University dormitory in Olomouc. The aim of the diploma 

thesis is especially design of the project documentation for the building of University dormitory 

in Olomouc. The work includes drawings, text part and calculations. The building is designed 

as a detached object with six floors and one basement. The building is designed to accommodate 

university students and the accommodation capacity is 98 people. On the ground floor are 

designed offices, student club, laundry room and a bistro. In the basement are situated 

warehouses and technical rooms. The structural system is a monolithic reinforced concrete 

frame with masonry infill. The building is covered with a flat roof. 

 

Keywords 

University dormitory, accommodation capacity, six floors, a basement, a frame, reinforced 

concrete, a flat roof, a terrace, accessibility, typological principles, energy label of the building 

envelope, the fire report, static calculation 



Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Michaela Pavelová Vysokoškolské koleje v Olomouci. Brno, 2016. 52 s., 436 s. příl. 
Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 







DIPLOMOVÁ PRÁCE  Bc. Michaela Pavelová 
 

 

 

OBSAH: 

Úvod 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje stavby 

 A1.1 Údaje o stavbě 

 A.1.2 Údaje o žadateli 

         A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

A.4 Údaje o stavbě 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 B.2.6 Základní technický popis stavby 

 B.2.7 Technická a technologická zařízení 

 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Bc. Michaela Pavelová 
 

 

 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Základy organizace výstavby 

C Technická zpráva 

C.1 Identifikační údaje stavby 

 C.1.1 Údaje o stavbě 

 C.1.2 Údaje o žadateli 

 C.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

C.2 Členění objektu 

C.3 Architektonické řešení 

C.4 Dispoziční řešení 

C.5 Popis konstrukcí 

 C.5.1 Výkopy 

 C.5.2 Základy 

 C.5.3 Izolace proti zemní vlhkosti 

 C.5.4 Tepelné izolace 

 C.5.5 Zvukové izolace 

 C.5.6 Svislé konstrukce 

 C.5.7 Vodorovné konstrukce 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Bc. Michaela Pavelová 
 

 

 

 C.5.8 Střešní konstrukce 

 C.5.9 Příčky 

 C.5.10 Podlahy 

 C.5.11 Výplně otvorů 

 C.5.12 Schodiště 

 C.5.13 Povrchové úpravy 

 C.5.14 Truhlářské výrobky 

 C.5.15 Zámečnické výrobky 

 C.5.16 Klempířské výrobky 

C.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

C.7 Nároky na energii, média 

C.8 Likvidace odpadu 

C.9 Dopravní řešení  

C.10 Napojení na inženýrské sítě 

Závěr 

Seznam použitých zdrojů 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

Seznam příloh 

Přílohy 

 

 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Bc. Michaela Pavelová 
 

 

 

 

Úvod 

Cílem diplomové práce je návrh objektu vysokoškolských kolejí v Olomouci. 

Budova je navržena na dosud nevyužitém pozemku v blízkosti nově postavené 

budovy Moravské vysoké školy Olomouc. Stavba bude určena pro ubytování 

vysokoškolských studentů, kapacita ubytovacího zařízení je 98 lidí. Budova také 

obsahuje provoz restaurace, provoz prádelny, kanceláře a studentský klub. 

Sklady a technické místnosti jsou navrženy v suterénu budovy.  

Diplomovou práci tvoří projekt, který zahrnuje architektonické a dispoziční řešení, 

výkresy pro provedení stavby, zprávu požární bezpečnosti, stavebně fyzikální 

posouzení stavebních konstrukcí včetně zadané specializované části z oboru 

BZK.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Vysokoškolské koleje v Olomouci 

b) Umístění stavby:  Olomouc, ulice Vejdovského                       

Obec Olomouc [500496] 

Katastrální území Hodolany [710873] 

Parcelní čísla pozemků 1111/1, 959/31 

c) Předmět dokumentace: dispoziční a architektonické řešení 

nové budovy vysokoškolských kolejí 

a následné vytvoření PD pro 

realizaci stavby 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Obchodní firma, IČ, adresa sídla: 

obchodní firma: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

IČ: 26867184 

právní forma: 141 - Obecně prospěšná společnost 

sídlo: tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc - 

Hodolany 

stav subjektu: aktivní subjekt 

datum zápisu: 28.7.2005 

Ředitel OPS  

jméno: RNDr. Josef Tesařík 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, adresa bydliště: Bc. Michaela Pavelová, Volýňská 69,  

783 86 Dlouhá Loučka 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

- podklady z územního plánu Olomouce 

- snímek katastrální mapy v měřítku 1:1 000 

- vyznačení inženýrských sítí dle map na portálu územního plánování (uan.kr-

olomoucky.cz/mapa) 

- geologická mapa území Olomouce 

- radonová mapa Olomouce  

- mapa technické infrastruktury v okolí pozemku 

- fotografie z okolí pozemku  

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Stavební parcely č. 1111/1 a č. 959/31 o celkové výměře 17 390 m2 

v katastrálním území Hodolany se nachází na spojnici mezi centrem Olomouce 

a hlavním nádražím. V těsné blízkosti je nově postavená budova vysoké školy. 

Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o., která 

založila obecně prospěšnou společnost Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.. 

Stávající parcela č.1111/1 je nezastavěná, na pozemku č. 959/31 jsou nyní 

vystavěny ostatní komunikace – chodníky a cyklostezka. 

Pozemky se nachází na území ochranného památkového pásma městské 

památkové rezervace města Olomouce. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek dosud nebyl nijak využívaný, pouze občasně se zde pořádali kulturní 

akce (cirkus apod.), které byly pouze dočasným využitím této plochy. Pozemek 

na západní straně sousedí s nově postavenou výškovou budovou vysoké školy. 

Na severní straně sousedí s ramenem řeky Moravy a uměleckou školou. Na 
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východ od parcely je zástavba bytových domů. Na jižní straně pozemku je 

komunikace do centra města a administrativní budovy. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Plocha se nachází v záplavovém území. Pozemky jsou na území ochranného 

památkového pásma městské památkové rezervace města Olomouce. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 

úkoly územního plánování 

Plocha spadá dle územního plánu mezi plochy určené pro administrativní, 

administrativně obchodní a víceúčelové komplexy. Částečně je již tato plocha 

využita pro školské zařízení, proto se již pracuje na úpravě tohoto územního 

plánu. 

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projekt splňuje platné obecně technické požadavky na výstavbu a platnou 

legislativu ČR. 

Zejména pak:  

Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. O obecně technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

- stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených sítí nebyla 

řešena 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

- 

h) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
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Projekt nepředpokládá další související a podmiňující stavby v dotčeném území. 

Předpokládaná stavební činnost je dokumentována v předkládané dokumentaci. 

Před zahájením stavby vysokoškolských kolejí bude provedena příprava území. 

Příprava území se bude sestávat zejména z přeložek inženýrských sítí, sejmutí 

ornice a zeminy. Budou provedeny přeložky plynovodu, vodovodu, přeložka 

silnoproudu NN. 

Jak z důvodu realizace přeložek a přípojek, tak z důvodu zřízení staveniště a 

zajištění stavební jámy se předpokládají zábory na veřejných pozemcích. 

Součástí projektu je realizace veřejných komunikací a výsadba zeleně na 

veřejných pozemcích.  

i) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

(podle katastru nemovitostí) 

parcela č. 1111/5 – jiná plocha, vlastník: Regionální centrum Olomouc s.r.o., 

Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 77200 Olomouc 

parcela č. 1111/4 – jiná plocha, vlastník: Regionální centrum Olomouc s.r.o., 

Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 77200 Olomouc 

parcela č. 1111/2 – jiná plocha, vlastník: Regionální centrum Olomouc s.r.o., 

Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 77200 Olomouc 

parcela č. 645/6 – ostatní komunikace, vlastník: Statutární město Olomouc, 

Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

parcela č. 959/18 – manipulační plocha, vlastník: Regionální centrum Olomouc 

s.r.o., Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 77200 Olomouc 

parcela č. 624/1 – ostatní komunikace, vlastník: Statutární město Olomouc, 

Horní náměstí 583, 77900 Olomouc 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
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Objekt vysokoškolských kolejí bude nově vybudován, v budově bude umístěno 

bistro. V areálu budou vybudována nová parkovací místa, komunikace pro 

zásobování a chodníky. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude určena pro ubytování vysokoškolských studentů, kapacita 

ubytovacího zařízení je 98 lidí. Budova je šesti podlažní s jedním podzemním 

podlažím. V 2.NP je navržena ubytovací buňka vhodná pro bezbariérové užívání 

pro 3 ubytované studenty. Komunikační a přístupové prostory jsou také navrženy 

bezbariérově. V 2.NP až 6.NP jsou vytvořeny na každém patře 4 ubytovací 

buňky, každá je navržena pro ubytování 5 studentů. 1.NP obsahuje provoz 

restaurace, provoz prádelny, kanceláře a studentský klub. Kapacita restaurace je 

40 lidí a je možné využít venkovní terasu. Sklady a technické místnosti jsou 

navrženy v suterénu budovy. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvale užívána jako ubytovací zařízení. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů. 

Stavba není kulturní památkou a není ani jinak speciálně chráněna. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 

obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Přístup a prostory v budově splňují požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

- stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených sítí nebyla 

řešena 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

- 
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h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha: 634,66 m2 

užitná plocha: 3 170,80 m2 

počet místností: 226 

počet ubytovaných: 98 (z toho 3 bezbariérově upravené pokoje) 

kapacita restaurace – 38 míst + 15 míst na terase 

počet zaměstnanců: 

restaurace – 6 

prádelna, úklid, údržba – 5 - 10 

vrátnice – 2-3 

kancelář vedení – 1 

kancelář účetní – 2 

Patro Zastavěná 

plocha 

[m2] 

Užitná 

plocha 

[m2] 

Počet 

funkčních 

jednotek 

Počet ubytovaných 

1.S 271,15 218,50 14 místností 0 

1.NP 634,66 534,74 27 místností 0  

2.NP 651,19 556,76 37 místností 18  

(z toho 3 

bezbariérově 

upravené pokoje) 

3.NP 586,95 465,20 37 místností 20 

4.NP 586,95 465,20 37 místností 20 

5.NP 586,95 465,20 37 místností 20 

6.NP 586,95 465,20 37 místností 20 

CELKEM  3 170,80 226 místností 98 

 

i) základní bilance stavby  
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potřeby a spotřeby médií a hmot 

voda 

Vyhláška č. 120/2011 Sb.  - Směrné číslo roční spotřeby vody [m3]  

Internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny 

Většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou  - 25 m3/osobu/rok 

(Zdroj: http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/94-smerna-cisla-rocni-potreby-

vody) 

elektřina  

plyn 

teplo 

Přesné propočty by byly součástí technické zprávy k ZTI a ostatním profesím. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, 

členění na etapy) 

Celková lhůta výstavby objektu se předpokládá v délce 25 měsíců. 

Po přípravě staveniště bude vybudováno základní zařízení staveniště, bude 

provedeno jeho vymezení vč. oplocení staveniště, budou realizovány dočasné 

objekty zařízení staveniště. Plocha dočasného záboru bude ochráněna 

položením silničních panelů. 

Po dokončení oplocení staveniště a provedení ochrany chodníku a vozovky 

v prostoru dočasného záboru bude provedeno odstranění zpevněných ploch. 

Po dokončení odstranění zpevněných ploch bude provedeno zajištění stavební 

jámy, následovat bude výkop stavební jámy. Výkop stavební jámy bude prováděn 

po úrovních, ze kterých bude prováděno kotvení pažení stavební jámy. 

Po dokončení výkopu stavební jámy budou realizovány základové konstrukce a 

nosná železobetonová monolitická konstrukce podzemního podlaží. Pro 

vertikální dopravu a manipulaci s prvky bednění bude využit věžový jeřáb. 
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Betonová směs při betonáži sloupů bude dopravována jeřábem, pro betonáž stěn 

a stropních desek bude použito čerpadel betonové směsi.  

Po dokončení nosné konstrukce daného objektu budou realizovány ostatní 

práce, tj. střešní a obvodový plášť, vnitřní stavební a montážní práce, následně 

dokončovací a kompletační práce.  

Realizace obvodového a střešního pláště stavby bude zahájena bezprostředně 

po dokončení nosné konstrukce daného objektu. Vyzdívky obvodového pláště 

budou prováděny v návaznosti na postupu odbedňování nosné konstrukce. Pro 

vertikální dopravu bude použit stavební výtah umístěný u fasády objektu. 

Vnitřní stavební práce a hrubé instalační rozvody v objektech budou zahajovány 

v jednotlivých podlažích po odbednění a odstojkování stropní konstrukce.  

Na závěr proběhnou dokončovací práce. 

Podrobný postup stavebních a montážních prací v jednotlivých fázích výstavby 

stanoví vybraný zhotovitel stavby. 

Chodník a komunikace využívané dočasně pro stavbu budou v návaznosti na 

postup realizace uváděny do původního stavu. 

Stavbu bude možno předat do užívání po dokončení stavebních a montážních 

prací vč. zkoušek kvality a ověření komplexní funkčnosti instalovaných zařízení, 

přejímek a po ukončení kolaudačního řízení. 

k) orientační náklady stavby 

Realizační náklady na stavbu jsou odhadovány na 200 mil. Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

SO 01 – Budova vysokoškolských kolejí 

SO 02 – Plocha parkoviště a komunikací 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcely č. 1111/1 a č. 959/31 o celkové výměře 17 390 m2 

v katastrálním území Hodolany se nachází na spojnici mezi centrem Olomouce 

a hlavním nádražím. V těsné blízkosti je nově postavená budova vysoké školy. 

Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o., která 

založila obecně prospěšnou společnost Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.. 

Stávající parcela č.1111/1 je nezastavěná, na pozemku č. 959/31 jsou nyní pouze 

ostatní komunikace – chodníky a cyklostezka. 

Navržený objekt je pro příjezd osobních vozidel ubytovaných napojen na stávající 

místní komunikaci, vedoucí od ulice Vejdovského. Tato komunikace je místní 

komunikací III. třídy, obslužná, dvoupruhová v šíři 6,0m mezi obrubami. Dále je 

navrženo napojení zásobovací komunikace na stávající místní komunikaci z tř. 

Kosmonautů. 

Pěší přístup je zajištěn, jak stávajícími chodníky a stezkami, tak i navrženými 

pěšími komunikacemi.  

Dopravní řešení objektu je dáno zjištěním potřeb statické dopravy a návrhem 

jejich pokrytí. Zpevněné plochy, nacházející se na veřejně přístupných plochách, 

jsou obsaženy v SO 02. 

Podle ČSN 736110 je určena potřeba parkovacích stání objektu (na 1 stání na 5 

ubytovaných) na 20 stání, navrženo je 27 parkovacích stání.  Z tohoto počtu jsou 

dvě místa vyhrazena pro zdravotně postižené.  

Areál, který je předmětem této dokumentace se nalézá v záplavovém území řeky 

Moravy, Q 100= 213, 30 m.n.m. (Bpv).  

Pozemek se nachází na území ochranného památkového pásma městské 

památkové rezervace města Olomouce. 
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum apod.) 

Byl zpracován polohopis a výškopis řešeného území v souřadnicovém systému 

S-JTSK a výškovém systému Bpv dle mapových podkladů, včetně zakreslení 

průběhu inženýrských sítí v okolí stavby v nezbytném rozsahu pro potřeby 

vypracování projektové dokumentace. 

Hydrogeologický a geologický průzkum byl na pozemku prováděn již dříve, viz. 

výpis z databáze České geologické služby GEOFOND: 
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Výpis vrtů na pozemku 1111/1: 

 

Z geomorfologického členění reliéfu České republiky se zájmové území nachází 

v celku Hornomoravský úval, podcelku Středomoravská niva.  

Svrchní část vrstevního profilu do hloubky 2,8 až 3,8 m pod terénem tvoří 

jemnozrnné zeminy charakteru jílovitých hlín a jílů. Konzistence těchto zemin se 

mění od tuhé a pevné až po měkkou. Konzistence jemnozrnných zemin je 

výrazně závislá na obsahu vody v zemině.  

Z hlediska klasifikace se jemnozrnné zeminy ve svrchní části vrstevního profilu 

souhrnně klasifikují jako jíly se střední plasticitou. 

V hloubce kolem 3 m pod terénem přechází jemnozrnné zeminy fluviálního 

původu do souvrství fluviálních písčitých a štěrkopísčitých zemin. Celková 

mocnost této vrstvy se v lokalitě pohybuje kolem 0,6 až 1,6 m. 

Hladina podzemní vody se pohybuje kolem 2,0 až 2,6 m pod terénem. Je nutné 

počítat, že při vyšších stavech zásob podzemních vod může být podzemní voda 

mírně napjatá v relativní úrovni kolem 2 m pod terénem – zvodnění štěrkopísků 

bude na plnou mocnost a voda sytí nadložní jemnozrnné sedimenty – povodňové 

hlíny a jíly. 

Základové poměry 

Základové poměry lze na této lokalitě hodnotit jako složité. Při založení do 

nezámrzné hloubky kolem 1,0 m pod terénem tvoří základovou půdu zeminy 

fluviálního původu, u nichž se konzistence mění od tuhé až pevné po měkkou. 

Návrh založení stavby musí respektovat kritéria 2. resp. 3. geotechnické 

kategorie v závislosti na konstrukční náročnosti stavby. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Bc. Michaela Pavelová 
 

12 

 

Jako nejvhodnější se jeví založení objektu pomocí pilot do podložních hornin 

spodního karbonu. Tyto horniny byly zjištěny v hloubkách kolem 3,6 až 7,2 m pod 

terénem. Jedná se o zeminy charakteru písčitojílovitých a kamenitých sutí, 

převážně pevné až tvrdé konzistence. 

Podzemní voda v závislosti na hloubce založení může ovlivnit průběh založení 

objektu a zemních prací. S přítoky podzemní vody je nutné počítat od hloubky 

cca 2 m pod úrovní původního terénu, podle stavu zásob podzemních vod a 

klimatických podmínek. 

c) stávající a ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemek 1111/1 zasahují ochranná pásma inženýrských sítí.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 

území apod. 

Pozemek leží v záplavovém území u řeky Moravy. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Imise 

Na řešenou stavbu by měla být zpracována rozptylová studie, na jejímž základě 

bude možné konstatovat, jaký vliv bude mít provoz stavby na stávající situaci 

v této lokalitě. 

Hluk 

Na řešenou stavbu nebyla zpracována hluková studie. 

Zastínění 

Na řešenou stavbu nebyla zpracována studie oslunění a denního osvětlení 

Odpady 

S odpady vzniklými během stavební činnosti i během provozu stavby samotné 

bude naloženo dle platné legislativy. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
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Na pozemku se nevyskytují žádné stavby ani vzrostlé stromy. Nebude nutné 

provádět demoliční práce a kácení dřevin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

(dočasné/trvalé) 

Parcela nepatří do zemědělského půdního fondu a neplní funkci lesa. Nevyskytují 

se na ní vzrostlé stromy.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu)  

Navržený objekt je pro příjezd osobních vozidel ubytovaných napojen na stávající 

místní komunikaci, vedoucí od ulice Vejdovského. Tato komunikace je místní 

komunikací III. třídy, obslužná, dvoupruhová v šíři 6,0 m mezi obrubami. Dále je 

navrženo napojení zásobovací komunikace na stávající místní komunikaci z tř. 

Kosmonautů. 

Pěší přístup je zajištěn jak stávajícími chodníky a stezkami, tak i navrženými 

pěšími komunikacemi.  

Dopravní řešení objektu je dáno zjištěním potřeb statické dopravy a návrhem 

jejich pokrytí. Zpevněné plochy, nacházející se na veřejně přístupných plochách, 

jsou obsaženy v SO 02. 

Podle ČSN 736110 je určena potřeba parkovacích stání objektu (na 1 stání na 5 

ubytovaných) na 20 stání, navrženo je 27 parkovacích stání.  Z tohoto počtu jsou 

dvě místa vyhrazena pro zdravotně postižené.  

Vysokoškolské koleje budou napojeny prostřednictvím přípojek na místní sítě 

technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o kanalizaci, vodovod, horkovod, 

silnoproud, plynovod.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a 

související investice 

- výstavba příjezdových komunikací 
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- výstavba přípojek inženýrských sítí 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude určena pro ubytování vysokoškolských studentů, kapacita 

ubytovacího zařízení je 98 lidí. Budova je šesti podlažní s jedním podzemním 

podlažím. V 2.NP je navržena ubytovací buňka vhodná pro bezbariérové užívání 

pro 3 ubytované studenty. Komunikační a přístupové prostory jsou také navrženy 

bezbariérově. V 2.NP až 6.NP jsou vytvořeny na každém patře 4 ubytovací 

buňky, každá je navržena pro ubytování 5 studentů. 1.NP obsahuje provoz 

restaurace, provoz prádelny, kanceláře a studentský klub. Kapacita restaurace je 

40 lidí a je možné využít venkovní terasu. Sklady a technické místnosti jsou 

navrženy v suterénu budovy. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Z urbanistického hlediska je lokalita rozdělena na tři zóny. Každá z nich má jinou 

funkční i hmotovou strukturu. Zóna, ve které je umístěn navrhovaný dům, je 

tvořena převážně objekty občanské vybavenosti. Na jedné straně sousedí se 

zástavbou bytových domů, na druhé potom s novou budovou Moravské vysoké 

školy Olomouc, která je výraznou dominantou této lokality 

Hmota navrženého objektu vychází z nutnosti vytvořit měřítkový mezičlánek mezi 

bytovými domy a výškovou budovou vysoké školy. Konkrétně se jedná o 

přiměřené výškové členění, které částečně doplní stávající volný prostor mezi 

budovami. 

První tři patra budovy jsou odstupňována a stupně jsou využity pro terasy. 

Suterén domu je zapuštěný.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení. 

Hmotová koncepce je založena na vytvoření areálu, který reaguje citlivě na 

diametrálně odlišná měřítka obou sousedních zón. Cílem je vytvoření areálu 
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vysokoškolských kolejí, který je prostorově bohatý a vytváří měřítkově příjemné 

prostory. Díky odstupňovaným patrům vzniká zajímavé členění v pohledu na 

vstup do budovy.  

Kompozičně je hmota rozčleněna na dva celky.  

První je tvořen hlavní částí určenou pro ubytování studentů. Fasáda je vertikálně 

rozčleněna. Z horních pater bude možnost velmi atraktivních výhledů na 

historické centrum Olomouce.  

Druhý z kompozičních celků, dávající celé budově na zajímavosti je stupňovitě 

rozšířená plocha prvních pater, ve které bude situovaná restaurace s venkovní 

terasou. Ve vytvořeném stupni nad restaurací bude terasa k bezbariérově 

navrženým pokojům a nad těmito pokoji bude navržena další terasa.  

Popsané kompoziční řešení doplňuje okolní prostředí jak funkčně, tak i visuálně.  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Budova samotná je jedním stavebním objektem mající jedno podzemní a šest 

nadzemních podlaží. Funkčně bude využita jako vysokoškolské ubytovací 

zařízení s menším gastroprovozem. 

V suterénu bude prostor pro zásobování, sklady a technické zázemí budovy. 

V 1.NP jsou umístěny zejména provozní části budovy – vrátnice, kanceláře 

vedení a účetních, prádelna, kolárna a sklad sportovního náčiní, studentský klub. 

Dále je v západní části budovy navržena restaurace s terasou a její zázemí.  

Dispozičně jsou další patra rozdělena do čtyř buněk většinou po třech pokojích. 

Každá buňka je navržena pro pět ubytovaných. V jednom pokoji je jedno až tři 

lůžka. Každá ubytovací buňka má společné prostory jako jsou dvě WC, koupelna 

s dvěma sprchovými kouty a umyvadly, kuchyň propojenou s obývacím pokojem. 

Do každého patra je umožněn přístup po schodišti a pomocí výtahu. Ve 

společném prostoru je na každém patře úklidová místnost. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

SO 01 – Budova vysokoškolských kolejí 
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Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

- Vstupy do objektů jsou řešeny jako bezbariérové 

- Vertikální doprava je zajištěna výtahy a schodišti 

- Vyhrazená místa pro parkování vozů osob zdravotně postižených budou 

označena mezinárodním symbolem přístupnosti vodorovným i svislým / 

před budovou jsou 2 stání vyhrazena pro tělesně postižené 

- Podrobné stavebně-technické řešení areálu ve smyslu užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu bude řešeno v další projektové 

dokumentaci 

SO 02 – Plocha parkoviště a komunikací 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržet bezpečnostní 

opatření vyplývající z příslušných právních předpisů a norem. Veškeré navržené 

stavební objekty a technologická zařízení budou navrženy a provedeny v souladu 

s technologickými předpisy výrobců a opatřeny certifikačními listy o bezpečnosti 

provozu instalovaných zařízení. Veškeré stavební práce spojené s výstavbou 

budou z hlediska bezpečnosti práce prováděny v souladu se zákonem č. 

591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, dále zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit v souladu s 

výše uvedenými zákony též koordinátora bezpečnosti práce a v neposlední řadě 

dodržovat též požadavky Zákoníku práce. Pozemek č.1111/1  bude po dobu 

výstavby využíván jako zařízení staveniště a bude oplocen s umístěním 

vjezdových vrat k příjezdové komunikaci. Vrata uzamykatelná. Po dobu výstavby 

budou jako zařízení staveniště užívány stavební buňky pro užívání zaměstnanci 

stavby, které budou rovněž uzamykatelné. Oplocení staveniště si zajistí 
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dodavatel stavby. Samotný objekt bude uzamykatelný bezpečnostním zámkem 

na vchodových dveřích a okna budou opatřena uzamykatelnými kličkami. 

Provozní řády pro společné a technologické prostory budou vypracovány 

investorem a předloženy při kolaudačním řízení. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

Projekt navrhuje novostavbu vysokoškolského ubytovacího zařízení s jedním 

podzemním a šesti nadzemními podlažími. Objekt se nachází v zátopovém 

území, objekt nebude řízeně zaplavován. V zapuštěném suterénu se nachází 

prostor zásobování pro restauraci, sklady a technické místnosti. V nadzemních 

podlažích potom jednotlivé ubytovací jednotky přístupné ze schodiště. 

Nosný systém je uvažován jako železobetonový monolitický, fasády budou 

zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. 

SO 01- Nosný systém 

Nosná konstrukce vysokoškolských kolejí je navržena s ohledem na 

architektonicko-dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické 

požadavky a výrobní technologii jako železobetonová monolitická. 

V podlažích se velice dobře uplatní skeletový nosný systém příčný se ztužující 

částí v prostoru schodiště. Sloupy uspořádány v modulu 4,8 x 4,2 m.  

Celý objekt je navržen jako jeden dilatační celek. 

Zavětrování objektu je bohatě zajištěno stěnami schodiště, které spolupůsobí 

s celou nosnou konstrukcí. 

Založení stavby je navrženo na pilotách a základové desce. Výztuž pilot je 

zakotvena do desky z důvodů kotvení konstrukce proti nadzvednutí spodní 

vodou. 

Spodní stavba je řešena jako vodostavební konstrukce - bílá vana.  

SO 01- Stropní desky 

Tloušťka monolitických desek v nadzemních podlažích je navržena na základě 

statických propočtů.  
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SO 01- Sloupy 

Jsou navrženy v  podzemním i v nadzemních patrech jako železobetonové 

monolitické čtvercového průřezu. Rozměry jsou určeny na základě statického 

výpočtu.  

SO 01- Schodiště 

Schodiště jsou dvouramenná. Schodišťová ramena jsou navržena monolitická.  

SO 01- Založení objektu 

Na základě technického a ekonomického vyhodnocení a doporučení IGP  bylo 

zvoleno založení budovy kolejí na velkoprůměrových pilotách a základové desce.  

SO 01- Návrh pilot 

Rozmístění pilot pro založení objektu je jednoznačně dáno rozmístěním nosných 

sloupů. 

SO 01- Dilatace 

Objekt jako celek nebude dilatován. Dilatovány budou pouze výtahové šachty. 

SO 01- Střecha 

Objekt má plochou střechu. Střechy jsou většinou nepochozí, pouze lokálně jsou 

provedeny terasy. Terasy jsou provedeny na západní straně budovy.  

Skladba nad vytápěnými prostory je provedena s parotěsnou hydroizolací, 

tepelnou izolací EPS (spádová vrstva) a 2x asfaltovými hydroizolačními pásy. 

Vrchní vrstvu tvoří kačírek.  

Nášlapná vrstva pochozích částí teras je provedena z betonové dlažby 30x30 

cm.  

SO 01- Vertikální komunikace 

V objektu se nachází tyto vertikální komunikace: 

Hlavní schodiště v objektu s výtahem, který spojuje všechna podlaží objektu. 

Vedlejší schodiště v části gastroprovozu, které spojuje 1. NP se suterénem. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE  Bc. Michaela Pavelová 
 

19 

 

Popis: schodiště budou provedeny z železobetonu, schodišťová ramena budou 

monolitická, nesená monolitickými železobetonovými deskami podest, které 

budou kotveny do obvodových stěn schodišťové šachty. Nášlapná vrstva 

schodiště je navržena z keramické dlažby. Rovněž výtahové šachty budou 

provedeny z železobetonu. 

Venkovní rampa propojující vchod do budovy a obslužnou komunikaci. 

 Popis: rampa bude ve sklonu 6 %, pro pěší. Bude provedena částečně na terénu, 

a částečně na desce ŽB, nášlapná vrstva bude provedena v betonové dlažbě 

40x40 cm.  

Základní výšková úroveň byla stanovena takto: ± 0,000 = 213,70 m.n.m. (Bpv) 

Úroveň nejvyšší střechy objektu byla stanovena takto: +20,390 = 234,09 m.n.m. 

(Bpv). 

SO 01- Obvodový plášť  

Obvodový plášť tvoří již zmiňované konstrukce střechy a konstrukce stěn. Na 

stěnách bude proveden kontaktní zateplovací systém. Železobetonové sloupy 

budou zatepleny 21 cm minerální vlny Isover TF Profi. Vyzdívky ze zdiva 

Porotherm 24 P+D budou zatepleny 15 cm minerální vlny Isover TF Profi.  

SO 01- Dělící konstrukce  

Příčky zděné a akustické 

Legenda materiálů je uváděna na výkresech půdorysů. Veškeré příčky kolem 

instalačních šachet vyzdívat až po montáži technologických rozvodů. Při 

průchodu požárními předěly budou prostupy utěsněny požárně odolnými 

materiály, s ohledem na typ instalačního rozvodu. Požadované vlastnosti na 

požární předěly budou uvedeny ve zprávě požární ochrany a zohledněny 

v projektech profesí. 

Zděné příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm - pro tloušťku příčky 

100 mm Porotherm 8 P+D a pro tloušťku příčky 150mm Porotherm 11,5 P+D, 

zděné na maltu cementovou M 2,5, příčky 200 mm Porotherm 17,5 P+D, zděné 

na maltu cementovou M 2,5. 
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Zděné akustické příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm – pro 

tloušťku příčky 150mm Porotherm 11,5 AKU, pro tloušťku příčky 200mm 

Porotherm 19 AKU, zděné na maltu cementovou M 2,5.  

SO 01- Překlady 

Překlady nad otvory v nových zděných konstrukcích budou systémové dle typu 

příčky. Ve zděných příčkách tl. 150mm systémové překlady Porotherm 11,5, pro 

stěnu tl. 200mm 2x překlad Porotherm 23,5.  

SO 01- Podlahy 

 

Podlahy jsou řešené s tzv. nulovou tloušťkou v provozech bez zvláštních 

akustických požadavků, dále jako těžké plovoucí a v pokojích a chodbách také 

jako těžké plovoucí. Těžké plovoucí podlahy jsou tvořené minerálními deskami 

pro kročejový útlum Isover N. Na minerální vatu bude uložena PE folie a anhydrit.  

Nášlapné vrstvy podlah jsou vypsány v tabulkách místností ve výkresech.  

Typy použitých nášlapných vrstev u vnitřních skladeb: 

Na schodištích bude provedena keramická dlažba. V pokojích je uvažováno PVC, 

v koupelnách a WC keramický obklad. 

SO 01- Povrchy vnitřních stěn a stropů 

Povrchy v jednotlivých místnostech budou dokumentovány ve výkresech 

v tabulkách místností. 

Obecně lze říci, že stěny a stropy budou omítnuté. V místnostech s vyšší zátěží 

bude proveden keramický obklad a dlažba.  

SO 01- Výplně otvorů 

Většina oken je plastových s izolačním trojsklem, vchodové dveře jsou hliníkové, 

specifikace jednotlivých druhů oken a dveří je součástí projektu viz výpisy                 

D.1.1.17 a D.1.1.18. 

SO 01- Klempířské práce 

Specifikace klempířských prvků je ve výpisu D.1.1.20. 

SO 01- Zámečnické práce 
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Jedná se o tyto okruhy výrobků: 

- zábradlí schodišťová a terasová, madla 

- krycí rošty anglických dvorků 

Dále budou tyto konstrukce přesněji popsány ve výpisu D.1.1.21. 

Všechna zábradlí na schodištích a terasách budou splňovat ČSN 743305. 

Povrchové úpravy jsou popsány v příslušných tabulkách a v samostatné kapitole. 

Ochrana proti korozi je popsány příslušných tabulkách a v samostatné kapitole. 

SO 01- Truhlářské práce 

Parapety budou provedeny z laminované dřevotřískové parapety, hladké se 

zaoblenou hranou „nosem“ 40mm. 

Kuchyňky umístěné v jednotlivých obytných buňkách jsou blíže specifikované ve 

výpisu D.1.1.19. 

SO 01- Nátěry a malby 

Venkovní malby 

Fasády jsou omítané silikátovou omítkou na zateplovacím systému. Barva je 

upřesněna ve výkresech pohledů. 

Vnitřní malby 

Výmalba běžných stěn a stropů bude bílá - Primalex.  

Truhlářské výrobky 

Barevnost bude určena v závislosti na projektu interiéru. 

SO 01- Protipovodňový systém 

Vzhledem k tomu, že suterén nebude v případě povodně řízeně zplavován, bude 

ochráněn mobilním protipovodňovým systémem. Ochráněny musí být všechny 

otvory pod hladinou Q100. 

SO 01- Tepelné a akustické izolace 

Tepelné izolace stěn jsou provedeny z minerální vaty Isover TF Profi, tloušťky 

150 a 210 mm. Střešní pláště budou tepelně izolovány deskami z EPS tl. 140 a 

80 mm, budou použity spádové klíny. 

Akustické izolace v objektu jsou v podlahách, jako kročejové /Isover N/. 
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Uložení zařízení způsobující vibrace bude řešeno protivibračním základem či 

uložením na antivibrační podložky ke snížení šíření hluku do konstrukcí. 

SO 01- Hydroizolace 

Spodní stavba je řešena jako bílá vana. Hlavní hydroizolační systémy budou 

provedeny na bázi asfaltových pásů. Lokálně /koupelny, retenční nádrže / budou 

použity stěrkové pružné hydroizolace. 

SO 01- Akustické požadavky 

Požadavky na akustické parametry stavebních k-cí jsou popsány v ČSN 730532 

Ochrana proti hluku v budovách. Všechny dělící konstrukce, výrobky a výplně 

otvorů musejí splňovat požadavky kladené normou. 

Zvýšené akustické požadavky jsou na k-ce budou kladeny v těchto případech: 

- výplně otvorů šachet  

- stropní konstrukce mezi jednotlivými patry 

- mezibytové stěny 

- dilatace výtahu a schodiště 

SO 01- Protipožární systémy a konstrukce 

V této části se nacházejí výrobky, které vycházejí z požadavků zpracovaných 

v požárně bezpečnostním řešení stavby – viz samostatná příloha. Jedná se o: 

- doplňkové hasicí zařízení 

- požární hydranty 

- hasicí přístroje umístěné dle projektové dokumentace  

- tabulky s označením směru úniku  

- systémové protipožární izolace instalací 

SO 01- Bezbariérové úpravy 

- Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb 

- Vstupy do objektů jsou řešeny jako bezbariérové 

- Vertikální doprava je zajištěna výtahy a schodišti 
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- Vyhrazená místa pro parkování vozů osob zdravotně postižených budou 

označena mezinárodním symbolem přístupnosti vodorovným i svislým / před 

budovou 2 stání vyhrazena pro tělesně postižené 

- Podrobné stavebně-technické řešení areálu ve smyslu užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu bude řešeno v další projektové dokumentaci 

SO 01- Výtahy 

V projektu je navržen jeden evakuační výtah o nosnosti 1000 kg, velikosti kabiny 

1100 x 2100 mm. Jedná se o hydraulický výtah s jedním pístem 1000. Rychlost 

výtahu je 0,3 – 0,7 m/s a šířka dveří 900 mm. Všechny výtahy mají standardní 

výšku kabiny 2150mm. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Technologická zařízení nejsou předmětem předkládaného návrhu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Přehled rozhodujících předpisů, které budou uplatněny při stanovení požadavků 

požární bezpečnosti: 

• zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon), 

• vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu, 

• zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č.246/2001 Sb. o požární prevenci 

• vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Dokumentace bude zpracována v úrovni projektu pro stavební povolení dle ČSN: 

ČSN 73 0833 – PBS - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0802 -  PBS – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 -  PBS – výrobní objekty – Příloha I. 

ČSN 73 0873 – PBS - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení 
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ČSN 73 0818 – PBS - Obsazení objektu osobami 

Bude řešeno v samostatné požární zprávě. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení budou uvedeny v Energetickém štítku 

obálky budovy. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou 

apod.) a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Voda a vlhko 

Ochrana stavby proti pronikání vody a vlhkosti je zajištěna hydroizolačními 

vlastnostmi obvodových konstrukcí. 

Kondenzaci v interiéru je zabráněno tepelně technickými vlastnostmi obvodového 

a střešního pláště. Kondenzaci v konstrukci je zabráněno difuzními a parotěsnými 

vlastnostmi zvolených skladeb. 

Teplo 

Ochrana stavby proti tepelným ztrátám a ziskům je zajištěna tepelně-technickými 

vlastnostmi obvodových konstrukcí. 

Střešní plášť má tepelně izolační vrstvu provedenou z desek EPS. Stěny jsou 

zatepleny kontaktním systémem s vrstvou minerální vaty Isover TF PROFI.   

Proti tepelným ztrátám a pro možnost dilatace budou veškeré rozvody opatřeny 

příslušnými izolacemi. 

   Radon 

Dle radonové mapy je pozemek umístěn v oblasti s nízkým radonovým indexem. 

Založení domu je vzhledem ke geologii a konstrukčnímu systému suterénu 

navrženo hlubinné na plovoucích pilotách. Spodní stavba bude navržená s 

ohledem na přítomnost spodní agresivní vody a Q100 (213,3 m. n. m). Receptura 
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betonu bílé vany bude obohacena o vhodné přísady zajišťující zvýšení 

vodotěsnosti.  

Ochrana proti radonu je zajištěna izolačními vlastnostmi bílé vany a trvalým 

provětráváním suterénních prostor. 

Hluk 

Požadavky na akustické parametry stavebních k-cí jsou popsány v ČSN 730532 

Ochrana proti hluku v budovách. 

Ochrana před povodní 

Lokalita se nachází v zátopovém území. 

Vzhledem k tomu, že suterén nebude v případě povodně řízeně zaplavován, bude 

ochráněn mobilním protipovodňovým systémem. Ochráněny musí být všechny 

otvory pod hladinou Q100. Ve vstupech a vjezdech se předpokládá použití 

hliníkových komorových hradidel s těsněním. Vstupy a vjezdy budou mít 

v ostěních osazeny adekvátní ocelové profily, je doporučeno příliš dlouhé rozpony 

dělit sloupky.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Budou specifikována ve výkresové dokumentaci. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Budou specifikována ve výkresové dokumentaci. 

B.4 Dopravní řešení 

Navržený objekt je pro příjezd osobních vozidel ubytovaných napojen na stávající 

místní komunikaci, vedoucí od ulice Vejdovského. Tato komunikace je místní 

komunikací III. třídy, obslužná, dvoupruhová v šíři 6,0m mezi obrubami. Dále je 

navrženo napojení zásobovací komunikace na stávající místní komunikaci z tř. 

Kosmonautů. 

Pěší přístup je zajištěn jak stávajícími chodníky a stezkami, tak i navrženými 

pěšími komunikacemi.  
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Dopravní řešení objektu je dáno zjištěním potřeb statické dopravy a návrhem 

jejich pokrytí. Zpevněné plochy, nacházející se na veřejně přístupných plochách, 

jsou obsaženy v SO 02. 

Podle ČSN 736110 je určena potřeba parkovacích stání objektu (na 1 stání na 5 

ubytovaných) na 20 stání. Navrženo je 27 míst, z tohoto počtu jsou dvě místa 

vyhrazena pro zdravotně postižené.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po obvodu komplexu jsou navrženy vegetační prvky na rostlém terénu, zejména 

linie stromů a doplňkové plochy zeleně. 

Plochy mezi komunikací a budovou na jižní straně budou osázeny nízkými keři 

v takové hustotě, aby nevyžadovali intenzivní pletí. Sortiment bude různorodý. 

Ostatní plochy budou travnaté. V rámci zakládání trávníků budou osety i plochy 

zasažené stavební činností a výkopy pro instalace inženýrských sítí.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

Imise 

Na řešenou stavbu by měla být zpracována rozptylová studie, na jejímž základě 

bude možné konstatovat, jaký vliv bude mít provoz stavby na stávající situaci 

v této lokalitě. 

Hluk 

Na řešenou stavbu nebyla zpracována hluková studie. 

Zastínění 

Na řešenou stavbu nebyla zpracována studie oslunění a denního osvětlení 

Odpady 

S odpady vzniklými během stavební činnosti i během provozu stavby samotné 

bude naloženo dle platné legislativy. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
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Problematika je řešena v návaznosti na způsob ochrany obyvatelstva v rámci 

města Olomouc. 

B.8 Základy organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Navržený objekt je pro příjezd vozidel stavby napojen na stávající místní 

komunikaci, vedoucí od ulice Vejdovského. Tato komunikace je místní 

komunikací III. třídy, obslužná, dvoupruhová v šíři 6,0 m mezi obrubami. Dále je 

možno využít napojení na stávající místní komunikaci z tř. Kosmonautů. 

V rámci staveniště bude umožněn odběr energií z budovy Moravské vysoké 

školy Olomouc. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště bude vymezeno plným oplocením. Jedná se o nezastavěný, nijak 

nevyužívaný pozemek, nebude nutné provádět demoliční práce ani kácení 

dřevin. 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasné zábory se budou týkat pouze pozemků, na kterých bude provedeno 

napojení na stávající inženýrské sítě. 

 

C TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C.1 Identifikační údaje stavby 

C.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   Vysokoškolské koleje v Olomouci 

b) Umístění stavby:  Olomouc, ulice Vejdovského                       

Obec Olomouc [500496] 

Katastrální území Hodolany [710873] 
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Parcelní čísla pozemků 1111/1, 959/31 

c) Předmět dokumentace: dispoziční a architektonické řešení 

nové budovy vysokoškolských kolejí 

a následné vytvoření PD pro 

realizaci stavby 

C.1.2 Údaje o žadateli 

a) Obchodní firma, IČ, adresa sídla: 

obchodní firma: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

IČ: 26867184 

právní forma: 141 - Obecně prospěšná společnost 

sídlo: tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc - 

Hodolany 

stav subjektu: aktivní subjekt 

datum zápisu: 28.7.2005 

Ředitel OPS  

jméno: RNDr. Josef Tesařík 

 

C.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, adresa bydliště:  

Bc. Michaela Pavelová, Volýňská 69, 783 86 Dlouhá Loučka 

C.2 Členění objektu 

SO01 – Objekt vysokoškolských kolejí 

SO02 – Plocha parkoviště a komunikací 

C.3 Architektonické řešení 

Hmotová koncepce je založena na vytvoření areálu, který reaguje citlivě na 

diametrálně odlišná měřítka obou sousedních zón. Cílem je vytvoření areálu 

vysokoškolských kolejí, který je prostorově bohatý a vytváří měřítkově příjemné 
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prostory. Díky odstupňovaným patrům vzniká zajímavé členění v pohledu na 

vstup do budovy.  

Kompozičně je hmota rozčleněna na dva celky.  

První je tvořen hlavní částí určenou pro ubytování studentů. Fasáda je vertikálně 

rozčleněna. Z horních pater bude možnost velmi atraktivních výhledů na 

historické centrum Olomouce.  

Druhý z kompozičních celků, dávající celé budově na zajímavosti je stupňovitě 

rozšířená plocha prvních pater, ve které bude situovaná restaurace s venkovní 

terasou. Ve vytvořeném stupni nad restaurací bude terasa k bezbariérově 

navrženým pokojům a nad těmito pokoji bude navržena další terasa.  

Popsané kompoziční řešení doplňuje okolní prostředí jak funkčně, tak i visuálně.  

C.4 Dispoziční řešení 

Budova samotná je jedním stavebním objektem mající jedno podzemní a šest 

nadzemních podlaží. Funkčně bude využita jako vysokoškolské ubytovací 

zařízení s menším gastroprovozem. 

V suterénu bude prostor pro zásobování, sklady a technické zázemí budovy. 

V 1.NP jsou umístěny zejména provozní části budovy – vrátnice, kanceláře 

vedení a účetních, prádelna, kolárna a sklad sportovního náčiní, studentský klub. 

Dále je v západní části budovy navržena restaurace s terasou a její zázemí.  

Dispozičně jsou další patra rozdělena do čtyř buněk většinou po třech pokojích. 

Každá buňka je navržena pro pět ubytovaných. V jednom pokoji je jedno až tři 

lůžka. Každá ubytovací buňka má společné prostory jako jsou dvě WC, koupelna 

s dvěma sprchovými kouty a umyvadly, kuchyň propojenou s obývacím pokojem. 

Do každého patra je umožněn přístup po schodišti a pomocí výtahu. Ve 

společném prostoru je na každém patře úklidová místnost. 
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Patro Zastavěná 

plocha[m2] 

Užitná 

plocha[m2] 

Počet 

funkčních 

jednotek 

Počet 

ubytovaných 

1.S 271,15 218,50 14 místností 0 

1.NP 634,66 534,74 27 místností 0  

2.NP 651,19 556,76 37 místností 18  

(z toho 3 

bezbariérově 

upravené pokoje) 

3.NP 586,95 465,20 37 místností 20 

4.NP 586,95 465,20 37 místností 20 

5.NP 586,95 465,20 37 místností 20 

6.NP 586,95 465,20 37 místností 20 

CELKEM  3 170,80 226 místností 98 

 

C.5 Popis konstrukcí 

C.5.1 Výkopy 

Výkopové práce budou prováděny od úrovně stávajícího terénu, který je na kótě 

cca 213,00 m n.m. Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice v tloušťce 

200 mm. Pro založení objektu bude vytvořena stavební jáma se dvěmi úrovněmi 

dna -4,150 (209,55)  a -0,750 (212,95) s tím, že lokálně bude provedeno 

dokopání pro dojezd výtahů. Povrch dna na uvedených kótách musí být upraven 

tak, aby umožňoval pojezd pilotovací mechanizace (předpokládá se štěrk cca 

150 – 200 mm, zhutněný). Stěny jámy budou svislé, pažené.  

C.5.2 Základy 

Založení stavby je navrženo na pilotách a hřibové základové desce. Výztuž pilot 

je zakotvena do desky z důvodů kotvení konstrukce proti nadzvednutí spodní 

vodou. 

Založení objektu 
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Provedenými průzkumnými pracemi byly v zájmovém území ověřeny následující 

geologické poměry:  

Svrchní část vrstevního profilu do hloubky 2,8 až 3,8 m pod terénem tvoří 

jemnozrnné zeminy charakteru jílovitých hlín a jílů. Konzistence těchto zemin se 

mění od tuhé a pevné až po měkkou. Konzistence jemnozrnných zemin je 

výrazně závislá na obsahu vody v zemině.  

Z hlediska klasifikace se jemnozrnné zeminy ve svrchní části vrstevního profilu 

souhrnně klasifikují jako jíly se střední plasticitou. 

V hloubce kolem 3 m pod terénem přechází jemnozrnné zeminy fluviálního 

původu do souvrství fluviálních písčitých a štěrkopísčitých zemin. Celková 

mocnost této vrstvy se v lokalitě pohybuje kolem 0,6 až 1,6 m. 

Hladina podzemní vody byla zastižena 2,0 až 2,6 m pod terénem. Při vyšších 

stavech podzemních vod může být hladina mírně napjatá.  

Základová spára je u objektu navržena v úrovni  209,800 m n.m. V úrovni 

základové spáry se bude převážně vyskytovat jíl se střední plasticitou tuhé až 

pevné konzistence. Zeminy jsou náchylné k rozbřídání. Ihned po vyčištění dna 

rovnou lžící rypadla je nutno provést na rostlé zemině podkladní beton. 

Na základě technického a ekonomického vyhodnocení a doporučení IGP  bylo 

zvoleno založení budovy kolejí na velkoprůměrových pilotách a základové desce.  

Návrh pilot 

Rozmístění pilot pro založení objektu je jednoznačně dáno rozmístěním nosných 

sloupů. 

C.5.3 Izolace proti zemní vlhkosti 

Spodní stavba je řešena jako vodostavební konstrukce - bílá vana.  

Hlavní hydroizolační systémy budou provedeny na bázi asfaltových pásů. 

Lokálně /koupelny, retenční nádrže / budou použity stěrkové pružné 

hydroizolace. 

C.5.4 Tepelné izolace 
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Na stěnách bude proveden kontaktní zateplovací systém. Železobetonové sloupy 

budou zatepleny 210 mm minerální vaty ISOVER TF PROFI. Vyzdívky ze zdiva 

Porotherm 24 P+D budou zatepleny 150 mm minerální vaty ISOVER TF PROFI. 

Střešní konstrukce bude zateplena dvěma vrstvami polystyrenu ISOVER EPS 

100S, jedna vrstva bude mít 140 mm.  

Terasy budou zatepleny jednou vrstvou polystyrenu ISOVER EPS 200S 

v tloušťce 2 x 80 mm.  

Tepelná izolace podlah bude provedena z polystyrenu ISOVER EPS 150S 

v tloušťce 140 mm. 

C.5.5 Zvukové izolace 

Zvuková izolace podlah je tvořena minerálními deskami pro kročejový útlum  

ISOVER N tl.30 mm ve dvou vrstvách. 

C.5.6 Svislé konstrukce 

Nosná konstrukce vysokoškolských kolejí je navržena s ohledem na 

architektonicko-dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické 

požadavky a výrobní technologii jako železobetonová monolitická. 

V podlažích se velice dobře uplatní skeletový nosný systém příčný se ztužující 

částí v prostoru schodiště. Sloupy uspořádány v modulu 4,8 x 4,2 m.  

Celý objekt je navržen jako jeden dilatační celek. 

Zavětrování objektu je bohatě zajištěno stěnami schodiště, které spolupůsobí 

s celou nosnou konstrukcí. 

C.5.7 Vodorovné konstrukce 

Tloušťka monolitických desek v nadzemních podlažích bude doplněna na 

základě statických propočtů.  

C.5.8 Střešní konstrukce 

Objekt má plochou střechu. Střechy většinou jsou nepochozí, pouze lokálně jsou 

provedeny terasy. Terasy jsou provedeny na západní straně budovy.  
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Skladba nad vytápěnými prostory je provedena se spádovou vrstvou /polystyren/, 

parotěsnou hydroizolací, tepelnou izolací polystyren EPS 100S a  2x asfaltovými 

hydroizolačními pásy. Vrchní vrstvu tvoří kačírek.  

Nášlapná vrstva pochozích částí je provedena z betonové dlažby.  

C.5.9 Příčky 

Legenda materiálů je uváděna na výkresech půdorysů. Veškeré příčky kolem 

instalačních šachet vyzdívat až po montáži technologických rozvodů. Při 

průchodu požárními předěly budou prostupy utěsněny požárně odolnými 

materiály, s ohledem na typ instalačního rozvodu. Požadované vlastnosti na 

požární předěly budou uvedeny ve zprávě požární ochrany a zohledněny 

v projektech profesí. 

Nové zděné příčky v obou budovách jsou navrženy z keramických bloků 

Porotherm - pro tloušťku příčky 100 mm Porotherm 8 P+D a pro tloušťku příčky 

150mm Porotherm 11,5 P+D, zděné na maltu cementovou M 2,5, příčky 200 mm 

Porotherm 17,5 P+D, zděné na maltu cementovou M 2,5. 

Zděné akustické příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm – pro 

tloušťku příčky 150mm Porotherm 11,5 AKU.  

Překlady nad otvory v nových zděných konstrukcích budou systémové dle typu 

příčky. Ve zděných příčkách tl. 150 mm systémové překlady Porotherm 11,5, pro 

stěnu tl. 200mm 2x překlad Porotherm 7, pro stěnu tl.250mm 3x překlad 

Porotherm 7.  

C.5.10 Podlahy 

Podlahy jsou řešené s tzv. nulovou tloušťkou v provozech bez zvláštních 

akustických požadavků, dále jako těžké plovoucí a v pokojích a chodbách také 

jako těžké plovoucí. Těžké plovoucí podlahy jsou tvořené minerálními deskami 

pro kročejový útlum  ISOVER N. Na minerální vatu bude uložena PE folie a 

betonová mazanina vyztužená kari sítí.  

Nášlapné vrstvy podlah jsou vypsány v tabulkách místností ve výkresech.  

Typy použitých nášlapných vrstev u vnitřních skladeb: 
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Na schodištích bude provedena keramická dlažba. V pokojích je uvažováno PVC, 

v koupelnách a WC keramický obklad. 

C.5.11 Výplně otvorů 

V objektu jsou navržena plastová okna VEKRA KOMFORT EVO s izolačním 

trojsklem. Terasová okna jsou navržena s hliníkovým rámem. Také vchodové 

dveře budou v hliníkovém provedení. Ve vjezdu do budovy budou instalována 

rolovací garážová vrata. 

C.5.12 Schodiště 

V objektu se nachází tyto vertikální komunikace: 

Hlavní schodiště v objektu s výtahem, který spojuje všechna podlaží objektu. 

Vedlejší schodiště v části gastroprovozu, které spojuje 1. NP se suterénem. 

Popis: schodiště budou provedena ze ŽB, schodišťová ramena budou 

monolitická, dvouramenná, nesená monolitickými železobetonovými deskami 

podest, které budou kotveny do obvodových stěn schodišťové šachty. Nášlapná 

vrstva schodiště je navržena z keramické dlažby. Rovněž výtahové šachty budou 

provedeny ze ŽB. 

C.5.13 Povrchové úpravy 

Povrchy v jednotlivých místnostech budou dokumentovány ve výkresech 

v tabulkách místností. 

Obecně lze říci, že stěny a stropy budou omítnuté. V místnostech s vyšší zátěží 

bude proveden keramický obklad a dlažba. Povrchová úprava jednotlivých 

výrobků je specifikovaná ve výpisu prvků. 

• Venkovní malby: 

Fasády omítané budou opatřeny silikátovou omítkou na zateplovacím systému. 

Barva je upřesněna ve výkresech pohledů. 

• Vnitřní malby: 

Výmalba běžných stěn a stropů bude bílá - Primalex.  

• Truhlářské výrobky: 
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Barevnost bude určena v závislosti na projektu interiéru.  

C.5.14 Truhlářské výrobky 

Parapety budou provedeny z laminované dřevotřískové parapety, hladké se 

zaoblenou hranou „nosem“ 40mm. 

Kuchyňské linky jsou podrobněji popsány v tabulce truhlářských výrobků. 

C.5.15 Zámečnické výrobky 

Jedná se o tyto okruhy výrobků: 

- zábradlí schodišťová a terasová, madla 

- krycí rošty anglických dvorků 

Všechna zábradlí na schodištích a terasách budou splňovat ČSN 743305. 

Povrchové úpravy jsou popsány v příslušných tabulkách. 

C.5.16 Klempířské výrobky 

Vnější okenní parapety, oplechování atiky jsou z titanzinkového plechu.  

C.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Dispoziční řešení a vnitřní vybavení objektu je v souladu s platnými 

bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami. Problematika ochrany 

obyvatelstva je řešena v návaznosti na způsob ochrany obyvatelstva v rámci 

města Olomouc. 

C.7 Nároky na energii, média 

Kritéria tepelně technického hodnocení budou uvedeny v Energetickém štítku 

obálky budovy. 

C.8 Likvidace odpadu 

S odpady vzniklými během stavební činnosti i během provozu stavby samotné 

bude naloženo dle platné legislativy.  

V 1.S je prostor určení pro dočasné uložení odpadů. 

C.9 Dopravní řešení  
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Navržený objekt je pro příjezd osobních vozidel ubytovaných napojen na stávající 

místní komunikaci, vedoucí od ulice Vejdovského. Tato komunikace je místní 

komunikací III. třídy, obslužná, dvoupruhová v šíři 6,0 m mezi obrubami. Dále je 

navrženo napojení zásobovací komunikace na stávající místní komunikaci z tř. 

Kosmonautů. 

Pěší přístup je zajištěn jak stávajícími chodníky a stezkami, tak i navrženými 

pěšími komunikacemi.  

Dopravní řešení objektu je dáno zjištěním potřeb statické dopravy a návrhem 

jejich pokrytí. Zpevněné plochy, nacházející se na veřejně přístupných plochách, 

jsou obsaženy v SO 02. 

Podle ČSN 736110 je určena potřeba parkovacích stání objektu (na 1 stání na 5 

ubytovaných) na 20 stání, navrženo je 27 parkovacích stání.  Z tohoto počtu jsou 

dvě místa vyhrazena pro zdravotně postižené.  

C.10 Napojení na inženýrské sítě 

Vysokoškolské koleje budou napojeny prostřednictvím přípojek na místní sítě 

technické infrastruktury. Konkrétně se jedná o kanalizaci, vodovod, horkovod, 

silnoproud, plynovod.  

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Budou specifikována ve výkresové dokumentaci. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Budou specifikována ve výkresové dokumentaci. 
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Závěr 

Diplomová práce byla zpracována ve stanoveném rozsahu. Po několika 
přepracováních dispozic, výpočtů a detailů je projekt navržen, tak aby splňoval 
veškeré funkční požadavky budoucích uživatelů budovy. Cíle diplomové práce 
byly tedy splněny. 
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ČSN 73 0532 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 

zásady 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných 

budov 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

Webové stránky 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/ 

http://uap.kr-olomoucky.cz/ 

www.geology.cz 

www.vyskopis.cz 

www.isover.cz 

www.tzb-info.cz 

www.wienerberger.cz 

www.vekra.cz 

www.hasil.cz 

www.cad-detail.cz 

www.dektrade.cz 

www.weber-terranova.cz 

Použité výpočetní programy 
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AutoCAD 2012 

SCIA Engineer 15.2 

Microsoft EXCEL 

Microsoft WORD 

Teplo 2010 

WDLS (Astra MS Software) 
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Seznam použitých zkratek 

BZK  betonové a zděné konstrukce 

PD  projektová dokumentace 

č.  číslo 

m2  metr čtverečný 

m3  metr krychlový 

Vyhl.  vyhláška 

Sb.  sbírky 

ČR  Česká republika 

NN  nízké napětí 

VN  vysoké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

S   suterén 

TZI  zdravotně technické instalace 

SO  stavební objekt 

IGP  inženýrskogeologický průzkum 

EPS expandovaný pěnový polystyren, elektrická požární signalizace 

ŽB  železobeton 

m n.m. metrů nad mořem 

tl.   tloušťka 

tzv.  takzvanou 

PE  polyetylénová  

PVC  polyvinylchlorid 

k-ce  konstrukce 
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obr.  obrázek 

M  měřítko 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

PB  polygonový bod 

VO  veřejné osvětlení 

HPV  hladina podzemní vody 

HH  horní hrana 

SH  spodní hrana 

ks  kus 

ker.  keramická / keramický 

e  exteriér 

i  interiér 

PO   požární odolnost 

fck  charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fcd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fctm  charakteristická hodnota pevnosti betonu v tahu 

fyk  charakteristická hodnota pevnosti oceli v tahu a tlaku 

fyd  návrhová hodnota pevnosti oceli v tahu a tlaku 

hs  výška desky 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

VZT  vzduchotechnické zařízení 

TZB  technická zařízení budov 
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PHP  přenosný hasicí přístroj 

θe  návrhová venkovní teplota vzduchu v zimním období [°C] 

θe,100 základní návrhová teplota venkovního vzduchu v nadmořské 

výšce 100 m n.n. v dané teplotní oblasti [°C] 

∆ θe,0  základní teplotní gradient v dané oblasti [°C] 

h  nadmořská výška úrovně ±0,000 objektu [m] 

∆ θai  přirážka podle typu objektu a způsobu vytápění [°C] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N  normová hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 

U  součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m2.K] 

UN  součinitel prostupu tepla požadovaný normou [W/m2.K] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 

Uem,N  průměrný součinitel prostupu tepla požadovaný normou [W/m2.K] 

HT měrná ztráta prostupem tepla stanovená z dílčích součinitelů 

prostupu tepla Ui všech konstrukcí tvořících obálku budovy [W/K] 

A  plocha obálky budovy [m2] 

ψk    lineární činitel prostupu tepla tepelné vazby mezi konstrukcemi 

[W/(m.K)] 

ψk,N  normou požadovaná hodnota lineárního činitele prostupu tepla 

[W/(m.K)] 

χ k    bodový činitel prostupu tepla [W/K] 

χ k,N normou požadovaná hodnota bodového činitele prostupu tepla 

[W/K] 

∆θ10  pokles dotykové teploty podlahy [°C] 

∆θ10,N normou požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 

[°C] 
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Mc množství vodní páry, která za rok zkondenzuje v konstrukci 

[kg/(m2.rok)] 

∆θai,max nejvyšší teplota vzduchu v místnosti v letním období [°C] 

∆θv,N(t) požadovaná hodnota poklesu výsledné teploty v místnosti v zimním 

  období [°C] 

R´w  vážená stavební neprůzvučnost stavební konstrukce [dB] 

Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost stavební konstrukce [dB] 

k1  korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 

L´n,w vážená stavební normovaná hladina akustického tlaku 

kročejového zvuku [dB] 

Ln,w vážená laboratorní normovaná hladina akustického tlaku 

kročejového zvuku [dB] 

k2  korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 
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