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Abstrakt  
  
Bakalářská práce řeší projekt rodinného řadového domu v rovinatém terénu. Řadový dům 
je umístěn na pozemku parcelního čísla 1646/302 ve městě Havlíčkův Brod, městské části 
Horní Žižkov. Zastavěná plocha domu je 104,73m2. Stavba má dvě nadzemní podlaží, je 
nepodsklepená. Dům je určen pro čtyři až pět osob, pokoje jsou orientovány převážně 
jižním směrem, součástí domu je i garáž. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy ze 
systému ztraceného bednění od firmy Velox, vnitřní příčky jsou provedeny ze 
sádrokartonu. Stropy jsou vytvořeny ze stropních nosníků a bednících vložek Velox. 
Řadový dům má sedlovou střechu, sklon střechy je 15°. Vchodové dveře a okna jsou 
plastové od firmy Vekra. Součástí je také seminární práce na téma tepelná čerpadla 
v rodinných domech. 

Klí čová slova 
 
řadový dům, nepodsklepený, nadzemní podlaží, podkroví, stavební systém VELOX, 
sedlová střecha, terasa, tepelné čerpadlo 
  
Abstract 
 
Bachelor thesis project solves a family semi-attached house in flat terrain. Terraced house 
is located on the ground number 1646/302 in the city Havlíčkův Brod, district Horní 
Žižkov. Built-up area of the house is 104,73m2. The building has two above-ground floors, 
no basement. The house is designed for four to five people, the rooms are oriented mainly 
towards the south, part of the house is a garage. Outer and interior bearing walls are 
designed from the shuttering of the company Velox, interior partitions are made of 
plasterboard. Ceilings are created from ceiling beams and formwork liners Velox. Terraced 
house has a saddle roof, roof slope is 15°. Exterior doors and windows are plastic from the 
company Vekra. Also includes is a seminar paper on the topic of heat pumps in family 
houses. 
 
Keywords 
 
semi-attached house, no basement, above-ground floors, garage, building system Velox, 
saddle roof, heat pump 
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ÚVOD 

Bakalářská práce řeší projekt rodinného řadového domu v rovinatém terénu. Řadový dům 
je umístěn na pozemku parcelního čísla 1646/302 v městě Havlíčkův Brod, městské části 
Horní Žižkov. Zastavěná plocha domu je 104,73 m2. Stavba má dvě nadzemní podlaží, je 
nepodsklepená. Dům je určen pro čtyři až pět osob, pokoje jsou orientovány převážně 
jižním směrem, součástí domu je i garáž. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy ze 
systému ztraceného bednění od firmy Velox, vnitřní příčky jsou provedeny ze 
sádrokartonu. Stropy jsou vytvořeny ze stropních nosníků a bednících vložek Velox. 
Řadový dům má sedlovou střechu, sklon střechy je 15°. Vchodové dveře a okna jsou 
plastové od firmy Vekra. Součástí je také seminární práce na téma tepelná čerpadla 
v rodinných domech. 
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a) Identifika ční údaje 
 

Název stavby:  Řadový dům, Havlíčkův Brod 
Stavebník:  Jan Chadim 
Adresa:  Břevnice 37, 580 01 Ledeč nad Sázavou 
Projektant:  Václav Váňa 
Adresa:  Jiřího Wolkera 834, 584 01 Havlíčkův Brod 
Místo stavby:  Havlíčkův Brod 
Kraj:   Vysočina 
Katastrální území: Havlíčkův Brod 
Číslo parcely:  1646/302 
Vlastník parcely: Jan Chadim 
Adresa:  Nad Žlábkem, parcela č. 1646/302 
Charakter stavby: Novostavba řadového rodinného domu 
Účel stavby:  Bydlení 
Stavební úřad:  Havlíčkův Brod 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
 

Projektová dokumentace řeší novostavbu jedné bytové jednotky řadového rodinného domu 
na parcele č. 1646/302. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako stavební parcela a je 
ve vlastnictví investora. 
Parcela se nachází v nově zastavovaném území města Havlíčkův Brod v zóně pro bydlení a 
je určena k výstavbě řadových rodinných domů popř. rodinných domů. V blízkosti 
navržených řadových domů je základní škola, plavecký bazén, zimní stadion a také několik 
stávajících řadových domů. Na parcelu se nevztahují žádné omezení vlastnického práva. 
 

c) údaje o povedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
 

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o jednoduchou dvoupodlažní 
stavbu s předpokladem jednoduchých základových poměrů. Vycházelo se ze starších 
záznamů a podkladů. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce asi 7 metrů a nebude 
zasahovat do základové spáry. Řadový rodinný dům bude napojen na veřejný vodovod, 
kanalizaci dešťovou a splaškovou, sdělovací vedení, silové vedení nízkého napětí a 
středotlaký plynovod přípojkami. Všechny sítě se nacházejí v komunikaci před domem a 
v přilehlých chodnících. Příjezd k domu bude řešen sjezdem z této komunikace. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním 
stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady budou 
převezeny na místní skládku dle ČSN 185/2001 a tak nedojde k znečistění životního 
prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal stavbu jako způsobilou. 
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a proto 
neohrozí jeho znečistění. Obecní úřad v Havlíčkově Brodě, shledal stavbu jako způsobilou. 
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat 
ovzduší. 
Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují a proto krajský úřad 
v Havlíčkově Brodě shledal stavbu za způsobilou. 



Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 
Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními. Hasičský 
záchranný sbor Havlíčkův Brod shledal takto chráněný objekt způsobilý. 
Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy 
způsobilou. 
Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného a proto krajský 
úřad v Havlíčkově Brodě shledal pozemek způsobilý. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Při výstavbě řadového domu budou respektovány požadavky na výstavbu, projektová 
dokumentace a statické požadavky. Stavba je navržena tak, aby splňovala vyhlášku č. 
268/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích na stavbu. 
 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 

Novostavba řadového rodinného domu a využití pozemku je v souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací města Havlíčkův Brod. 
Řadový rodinný dům je dvoupodlažní. Vstup do objektu je ze severovýchodní strany, kde 
přes závětří vstupujeme do zádveří nebo po pravé straně do garáže. Z prostorného zádveří 
je přístup do koupelny, na WC, do technické místnosti a do hlavní obytné části domu, 
kterou tvoří obývací pokoj, jídelna a kuchyň. Naproti hlavnímu vstupu do místnosti jsou 
dveře na terasu. Po levé straně je schodiště, kterým se dostáváme do 2.NP, přicházíme do 
hlavní haly. Po pravé straně jsou dva dětské pokoje, naproti schodišti je vchod do pokoje 
pro hosty, vlevo je vstup do koupelny a do prostorné ložnice s vlastní šatnou a terasou.       
 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 

Jedná se o novostavbu jednotky řadového domu, jež neovlivní okolní rostoucí výstavbu 
rodinných a řadových domů. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení 
hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž 
na příjezdových komunikacích. Sousední pozemky, na nichž probíhá výstavba řadových 
domů, nebudou narušeny. 
 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Předpokládané zahájení stavby: 07/2013 
Předpokládané ukončení stavby: 06/2015 
Lhůta výstavby:    24 měsíců 
Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 
 

i) – Statistické údaje, orientační náklady, výměry ploch 
 

Rozpočet bude na základě požadavku investora zpracován po zpracování projektové 
dokumentace v průběhu stavebního řízeni, předpokládané náklady stanovené předběžným 
propočtem jsou cca 2 340 000,- Kč (s DPH). 
Rodinný dům svojí objemovou kapacitou odpovídá obsazení 4-5 osobami. 



Půdorysné rozměry - 11,55x9,75 m 
Světlá výška 1NP - 2,550 m 
Světlá výška 2NP - 3,270 m 
Výška od podlahy 1NP po okap - 5,205m;5,610 m 
Výška od podlahy 1NP po hřeben - 7,075 m 
Celková obytná plocha - 91,94 m² 
Celková užitková plocha - 168,72 m² 
Zastavěná plocha domem - 104,73 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne:………………….  Podpis:……………………... 
               Václav Váňa 
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