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Anotace práce 

Bakalářská práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace. Jedná se o 

samostatně stojící rodinný dům v obci Heřmanov u Křižanova, navržený jako 

třípodlažní, podsklepený, s vestavěnou garáží a sedlovou střechou. Budova je 

založena na základových pasech. Nosné i nenosné zdivo je vyzděno z bloků Porotherm. Stropní 

konstrukci tvoří stropní nosníky Porotherm PTO a cihelné vložky Miako. Střešní konstrukce je 

navržena jako sedlová krovová konstrukce, která tvoří dvě navzájem kolmé střešní roviny. 

V suterénu je navržena garáž, klubovna, sklady a technická místnost. V prvním a druhém 

nadzemním podlaží jsou obytné místnosti. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovna s 

vlastním sociálním zázemím a vlastním vchodem. Přirozené větrání a osvětlení je navrženo 

dřevěnými okny. Jako součást projektu jsou přiloženy dispoziční řešení a seminární práce. 

 

Anotace práce v anglickém jazyce 

This bachelor´s thesis (A Family House with Commercial Premises and a Garagewas) was prepared 

at the level of a project documentation. It is a detached house in the village Heřmanov at Krizanov, 

designed as a three-storey, a basement, a built-in  garage  house with and gable roof. The building is 

based on the foundation walls. Bearing and non-bearing walls are lined by Porotherm blocks. 

Ceiling structure consists of ceiling beams and bricks Porotherm PTO inserts Miako. The roof 

structure is designed as a gable truss structure which comprises two mutually perpendicular roof 

plane. 

There are proposed a garage, a clubhouse, a storage and an utility room in the basement and living 

rooms in the first and second floor. There is an establishment with its own bathroom and a private 

entrance in the first floor. A Natural ventilation and lights are made by wooden windows. Layout 

and paper are attached as a part of the project. 

 

Klíčová slova 

 

Rodinný dům, provozovna, sedlová střecha, zděná stavba, třípodlažní objekt, vestavěná garáž, 

podsklepená stavba. 

Klíčová slova v anglickém jazyce 

 

A family house, a commercial premises, a gabled roof, a brick building, the three-floor building, a 

built-in garage, a basement construction. 
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 Úvod 

Cílem zadání bakalářské práce Rodinný dům s provozovnou a garáží je vypracovat projektovou 



dokumentacipro provedení stavby. Cílem je vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční 

soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh dle 

pokynů. 

V zadání Bakalářské práce bylo umístit RD ve svahu. Pro osazení RD jsem vybral pozemek v okrajové 

části obce Heřmanov u Křižanova v blízkosti rybníka. Dům svým vzhledem nerozbije ráz okolní krajiny 

ani okolní zástavby. Místo pro stavbu je určeno územním plánem pro výstavbu. 

Pro stavbu rodinného domu jsem zvolil konstrukční systém Porotherm. Dům má 1 obytné nadzemní 

podlaží, 1 obytné podkrovím a 1 podzemní podlaží. Garáž je vestavěná v podzemním podlaží, příjezd z 

místní komunikace do garáže je po zpevněné ploše se zámkovou dlažbou. Střecha je navržená jako 

sedlová, složená ze dvou střešních rovin navzájem na sebe kolmé. Fasáda je tónována do žluta s hnědým 

marmolitovým soklem, místy je použit obklad imitace cihly. 
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  Závěr 

 

 
 Cílem bakalářské práce bylo  navrhnout rodinný dům s provozovnou a garáží pro bydleníé 4-6 členné 

rodinny. Výkresová dokumentace byla vypracována na úrovni provedení stavby.Vypracování 

bakalářské práce  bylo ovlivněno příslušnými normami, zákony a vyhláškami. Rodinný dům 

s provozovnou  a garážím je navržen tak, aby splňoval veškeré  požadavky tepelné, požární, technické, 

statické , konstrukční , architektonické a estetické.Jsem si jistý ,že tento mnou navržený dům by byl 

vhodný pro bydlení tradiční české rodiny, výchovu dětí a s tím spojenou relaxací na malé vesnici. 
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