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a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Nástavba na bytovém domě za účelem vybudování 6 podkrovních bytů zastavěné plochy 748,80m2 vznikne na 

pozemku parc.č. 2/14, k.ú. Klobouky u Brna [666408].  

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní bytový dům částečně podsklepený s jedním podzemním podlažím. 

Objekt je půdorysně navržen do tvaru členitého písmene T se zastřešením valbovou střechou. 

V 1NP se nachází kotelna a nebytové prostory. V 1NP je 7 bytů, ve 2NP je 7 bytů. V nově vybudovaném 

podkroví se bude nacházet 6 bytů. 

Dále jsou respektovány požadavky investora. Projektová dokumentace na základě požadavku investora 

uvažuje s vybudováním šesti bytů v podkroví. Současně dojde k sanaci poškozených stavebních konstrukcí 

stropu nad posledním podlaží a také krovu.  

Je uvažováno s následujícími úpravami v podkroví: 

- Úprava poškozené stropní konstrukce nad posledním podlažím 
- Úprava poškozené střešní konstrukce – vytvoření vikýřů 
- Vybudování bytů v podkroví 

 

V 1NP se nachází celkem 7 bytů a ve 2NP se nachází také celkem 7 bytů. Vstupy do 1PP objektu jsou 
z jižní strany a to do kotelny a do privátních nebytových prostor, které tvoří tři místnosti s chodbou a 
hygienickým zařízením. Hlavní vstup do 1NP objektu je z jižní strany, kde je možné vstoupit přímo do společné 
chodby se schodištěm. Odtud je možné vstoupit do jednotlivých bytů, a také do privátních komor patřícím 
k jednotlivým bytům, dále pak je možné se bočním vchodem dostat do dvorní části. Některé byty mají možnost 
východu přímo na terén – předzahrádku. 

Ve 2NP je možné z chodby vstoupit do jednotlivých bytů. Dveře na půdu jsou provedeny přímo na 
jednom z ramen schodiště mezi 2NP a 3NP. 

Na základě požadavku investora bude v podkroví objektu, ve stávajících prostorách nevyužívané půdy, 
vybudováno 6 nových bytů.  

Návrh se snaží v maximální míře zachovat stávající vzhled, pohledy a stávající materiály. Do střešních 
rovin budou pouze vetknuty nové vikýře a střešní okna. Spád střešních rovin na vikýři je navržen tak, aby 
krytinu také tvořila pálená střešní taška. 

Podkroví je v současnosti přístupné stávajícím schodištěm. V podkroví vnikne centrální chodba, ze 
které budou jednotlivé byty přístupné. Orientace bytů je navržena převážně na východ a jih. Ze vstupní chodby 
jsou pak přístupné jednotlivé obytné pokoje a hygienická zařízení. Všechny byty jsou navrženy tak, aby jejich 
součástí byla komora. 

Návrh je proveden tak, aby vytvořil příjemné bydlení v současném standardu. 
 

 

b) Bezbariérové užívání stavby 

Dle §2 vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, se neřeší. 
 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE 

Vzhledem k povaze stavebních úprav nebudou prováděny žádné výkopové a zemní práce.  
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BOURACÍ PRÁCE 

V podkroví bude po etapách bourána střešní konstrukce a střešní plášť. Dále bude po etapách vybourán 

stávající nosná část stropu nad 2.NP. Budou ponechány pouze rákosníky nesoucí podhled v bytech 2.NP. Dále 

bude vybourána část obvodového zdiva a na vnitřních nosných zdech nad podhledem 2.NP. V podkroví budou 

vybourány nepoužívané komínové tělesa. 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislé obvodové konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic o rozměrech 248/440/249 (d/š/v)mm, 

požadavek na max. λu = 0,064 W/m x K, min. vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 48 [dB]. 

Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou navrženy o rozměrech 330/250/249 (d/š/v)mm. 

Konkrétní skladby konstrukcí jsou označeny v projektové dokumentaci a podrobně popsány viz D.1.1-

02_SKLADBY KONSTRUKCÍ 

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Prostorová tuhost objektu je v 3. NP zajištěna železobetonovými věnci, které budou řádně provázány mezi 

sebou. ŽB věnce budou provedeny dle D.1.2_  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.  

V nástavbě na bytovém domě jsou 3 typy železobetonových věnců. 

- věnec V1 v úrovní stropu nad 2.NP, prochází souvisle po obvodu objektu, v místě u schodiště nad 

oknem je výztuž lokálně zesílena, věnec bude spřažen trny s podbetonávkou pod stropními nosníky  

- věnec V2 je věnec na nadezdívce (pod pozednicí), prochází souvisle po obvodě objektu, v místě 

štítových zdí je věnec zatažen do štítu do výškové úrovně pod uložení středové vaznice krovu 

- věnec V3 prochází v koruně vnitřních nosných mezibytových stěnách, je řádně provázán s věncem V2 

Překlady ve vnitřních nosných mezibytových stěnách jsou tvořeny keramickými systémovými překlady nebo 

ocelovými válcovanými nosníky  a budou provedeny dle D.1.2_  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.  

Stropní konstrukce nad 2.NP je tvořena ocelovými válcovanými nosníky I 220 po osové vzdálenosti 750mm. Na 

horní pásnice válcovaných nosníků budou ukotveny trapézové plechy 140/60/1. Plechy budou k nosníkům 

kotveny pomocí nastřelovacích hřebů. Na tyto plechy bude provedena betonová vrstva o celkové tloušťce 

100mm, max. 40mm nad vlnu. V této vrstvě bude uložena kari síť 100x100x6mm.  

Stropní nosníky v místech chybějící podpory budou podepřeny válcovaných ocelovým nosníkem HEB 280.  

V místě napojení schodiště budou stropní nosníky uloženy o minimálně 80mm níže z důvodu plynulého 

napojení schodišťových stupňů na podlahu – nutno provést sníženou nadbetonávku.  

Konkrétní skladby konstrukcí jsou označeny v projektové dokumentaci a podrobně popsány viz D.1.1-

02_SKLADBY KONSTRUKCÍ 

KONSTRUKCE STŘECHY 

Nosná konstrukce střechy nástavby bytového domu je tvořena vaznicovou soustavou. Středové vaznice jsou 
tvořeny dvěma válcovanými profily U 180 svařenými do krabice. Tyto středové vaznice jsou vynášeny 
ocelovými svařovanými rámy z dvojice ocelových válcovaných nosníků U 240 svařených do krabice nebo 
jsou vynášený vnitřními nosnými stěnami z keramických tvárnic šířky 250mm přes železobetonový věnec 
V3. Výškový rozdíl mezi věncem a středovou vaznicí vyrovnám přířezem z ocelového válcovaného 
nosníku. V místě kotvení ocelového svařovaného rámu v nadezdívce je vynechána zdící keramická 
tvarovka, svařovaný rám je kotvený do stropní konstrukce pomocí kotevní desky a šroubů, pro zamezení 
tepelného mostu je svařovaný rám obalený extrudovaným polystyrenem. Ke svařovanému rámu 
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natavena tyčová ocel a kotvena do každé ložné spáry nadezdívky na kotevní délku. V místě přerušení 
železobetonového věnce svařovaným rámem nataveny pruty k průběžné výztuži věnce a ke svař. rámu. 

 Krokve jsou dřevěné, průřezu 100x180 a kladeny po osové vzdálenosti 1000mm. Krokve budou v rovině 
střešního pláště zavětrovány bedněním. Jednotlivé krokve budou kotveny do ztužujícího věnce přes 
pozednici 100x200 mm závitovými tyčemi M12 á 1 m. Nárožní krokve jsou navrženy o profilu 180/240 
mm. Kleštiny jsou navrženy o průřezu 60x180mm, budou upevněny pod středovou vaznici, lokálně 
v křížení střešních rovin budou umístěny výše směrem k hřebenu, aby bylo zajištěno dostatečné ztužení 
krovu.   Střešní krytina navržena pálená keramická taška Samba 11 režná. V místě, kde není zajištěný 
bezpečný spád, je navržen dřevěné bednění z OSB desek a hydroizolační vrstva z fólie z měkčeného PVC. 

Vikýře jsou provedeny jako dřevostavba. Kostra vikýře je zajištěna pomocí dvojice sloupků o průřezu 
200x200mm a kleštin osazených na dřevený trám mezi sloupky o průřezu 200x200. Kleštiny jsou uloženy 
na středovou vaznici a na nosný trám a mají průřez 100x180mm. Na těchto krokvích je položeno bednění 
z OSB desek a hydroizolační vrstva z fólie z měkčeného PVC. Střešní latě a kontralatě jsou navrženy o 
průřezu 50x30mm. Veškeré dřevěné konstrukce budou ošetřeny proti dřevokazným houbám, škůdcům a 
chorobám. Konstrukce krovu je navržena z jehličnatého řeziva C24. Bude použito klasických tesařských 
spojů nebo spojovacích prvků. Konstrukci krovu provést dle D.1.2_  STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. 
Konkrétní skladby stávajících a nových konstrukcí jsou označeny v projektové dokumentaci a podrobně 

popsány viz D.1.1-02_SKLADBY KONSTRUKCÍ 

IZOLACE – TEPELNÉ, HYDROIZOLACE 

 

Tepelné izolace 

Obvodové stěny nástavby na bytovém domě nebudou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. 

Obvodové stěny budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi Dryfix, součinitel tepelné vodivosti 

max. λD=0,115 Wm-1K-1. 

Konstrukce střechy bude zateplena mezi krokvemi minerální vatou celkové  tl. 180mm, pod krokvemi je 

navržena tloušťka tepelné izolace z minerální vlny 60mm. Pod touto vrstvou bude provedena parozábrana. Pod 

parozábranu je navržena tepelná izolace z minerální vlny o tloušťce 100mm. Tato vrstva je navržena z důvodu 

eliminace tepelných mostů pod svařovanými ocelovými rámy.  Tepelná izolace z minerální vlny v úrovni kleštin 

je navržena o tloušťce 180mm, dále je navržena vrstva 100mm nad kleštiny. V místě, kde prochází ocelový 

válcovaný rám, bude položena vrstva z minerální vlny o celkové tloušťce min. 60mm nad tento rám. Pro 

zamezení tepelného mostu v místě, kde prochází  ocel. svařovaný rám v nadezdívce, je navrženo obalení 

extrudovaným polystyrenem. Dále budou zatepleny železobetonové monolitické věnce expandovaným 

polystyrenem v tloušťce 70mm.  

Budou použity tyto materiály: 

- minerální vlna ROCKWOOL MULTIROCK, λd = max. 0,044 W/(m.K) 

- extrudovaný polystyren fasádní FIBRAN ETICS GF I 200 kPa (1250x600 mm) 
- fasádní polystyren EPS 100S  70 mm (1000x500 mm) 

 

Hydroizolace 

Na izolovaní stropní desky v průběhu výstavby bude použito  

o ELASTODEK 40-HI pás z modifikovaného asfaltu (SBS) s polyesterovou  

vložkou tl. 4mm-natavený  bodově k podkladu  

 

Prostory s mokrým provozem budou opatřeny hydroizolační stěrkou pod obklady a dlažbou.  
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PODLAHY 

Typy nášlapných vrstev podlah všech místností jsou uvedeny v legendách na výkresech půdorysů. 

V místnostech jsou navrženy podlahy s keramickou dlažbou nebo laminátové desky.   

Konstrukce podlahy bude dilatovaná od stěny páskem EPS tl.10mm. V prostorách s mokrým provozem 

(koupelny + wc) budou stěny a podlahy opatřeny hydroizolační stěrkou pod obklady.  

Podlahy budou doplněny stěnovými sokly z téhož druhu materiálu jako nášlapná vrstva podlahy (s výjimkou 

místností s keramickým obkladem). Všechna rozhraní mezi různými typy podlah, nebudou-li překryta prahem 

dveří, budou řešena jako hladká.  

Konkrétní skladby konstrukcí jsou označeny v projektové dokumentaci a podrobně popsány viz D.1.1-

02_SKLADBY KONSTRUKCÍ 

 
VÝPLNĚ OTVORŮ 

Okna jsou navržena plastová s izolačním dvojsklem s Uw=1,0 W/m2, barva imitace dřeva, střešní okna jsou 

navržena dřevěná okna FAKRO s izolačním dvojsklem s Uw=1,4 W/m2. 

Vnitřní dveře do bytů jsou navrženy dřevěné v ocelové zárubni s ocelovou zárubní s požární odolností dle 

D.1.3_Požárně – bezpečnostní řešení (EW 30 DP3).  Požárně bezpečnostní požadavky jsou i na dveře do skladů 

v 3.NP EW 30 DP3-C (se samozavíračem). Dále bude nutné vyměnit dveře do skladů v 1.-2.NP EW 30 DP3-C (se 

samozavíračem). Vntřní dveře v bytech budou dřevěné v obložkové zárubni, povrchová úprava CPL, výplň dveří 

DTD.  

 

PODHLEDY A SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE 

V bytech a společných prostorech bude použito sádrokartonových podhledů KNAUF RED PIANO o tl. desky 

12,5m. Rošt použit kovový. V místech, kde není možné použít k upevnění dřevěné kleštiny krovu, bude použit 

podružný nosný rošt podhledu. Požadavek na požární odolnost podhledu je EI 30. Protipožární podhled a 

obklady smí provést pouze oprávněná certifikovaná firma.  

 

V běžných místnostech budou použity pro příčky a instalační předstěny SDK desky např. KNAUF DIAMANT, 

KNAUF WHITE tl.12,5 nebo 15mm. Do vlhkých prostor budou použity SDK desky do vlhkých prostor např. Knauf 

Green tl. 12,5 nebo 15mm. V prostorech, kde budou zavěšeny zařizovací předměty nebo kuchyňská linka nutno 

přizpůsobit nosnou kci příčky (zhuštění profilů, zesílení, atd.) 

Konkrétní skladby konstrukcí jsou označeny v projektové dokumentaci a podrobně popsány viz D.1.1-

02_SKLADBY KONSTRUKCÍ 

 

 

OBKLADY – VNITŘNÍ 

Obklady stěn keramickými obkladačkami budou v koupelnách do výše 2,05 m a na WC do výše 1,500 m. Druh a 

barvu obkladů určí investor po konzultaci s architektem. 

 

KLEMPÍŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Materiál klempířských prvků 
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Vnější parapety: 

U nástavby bytového domu jsou  navrženy nové vnější parapety z pozinkovaného plechu tl. min 0,7mm . Při 

volbě lepícího tmelu nutno prověřit snášenlivost plechu na rozpouštědla obsažená v tmelu. 

Nutno dodržet dilataci po délce dle pokynů výrobce plechu. 

Vzdálenost odkapávací hrany (definované ČSN 73 3610) bude min. 30 mm; na výšku objektu nesmí přesah 

parapetu ustupovat; parapet bude vyspádovaný směrem od okna ve spádu min. 5,5% 

Nový okapový systém: 

Budou osazeny nové vodorovné i svislé dešťové svody min. Ø 150 mm včetně příslušenství (háků, objímek 

s prodlouženým trnem, kotlíků, kolen, čel rohů a podobně). Materiál pozinkovaný plech.  

Materiál truhlářských prvků 

Vnitřní parapety jsou navrženy jako MDF deska s laminátovou povrchovou fólií. 
 

VĚTRÁNÍ 

Větrání je zajištěno přirozeně. Sociální zařízení bez možnosti přirozeného větrání budou odvětrány pomocí 
nuceného větrání – ventilátory s časovačem nebo doběhem. Dále nutno vyvést odvětrání kanalizačníh potrubí a 
odvětrání z digestořů a ventilátorů pro byty z nižších podlažích nad střešní rovinu 
 

 

d) Bezpečnost práce během všech činnosti na stavbě 

Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky, zvláště 

pak. 

- Ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákonu č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je 

uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 

- Veškeré platné ČSN vztahující se k bezpečnosti práce. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při 

práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené 

výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Před zahájením všech zemních prací (výkopy, zabezpečovací práce – vrty) je třeba vytyčit za přítomnosti 

správců vedení inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit kopanými sondami. 

 

Vypracoval: Ing. et Ing. Radek Záleský 


