
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 

 

 

 

 

 

 

 

Rodinný dům ve svahu 

 

Úvod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                 Jan Tulinger 

Vedoucí bakalářské práce:            Ing. Arch. Aleš Student 

 

 

 

Ostrava 2010 

 

 



 

 

PROHLÁŠENÍ STUDENTA 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

V Ostravě ....................................     ................................................. 

      podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROHLAŠUJI, ŽE 

· byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, 

v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 

· beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

· souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému 

VŠB-TUO. 

· bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

· bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 

vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

· beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě ....................................     ................................................. 

      podpis studenta 

 

 

 

 



 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na tvorbě této práce od jejího zrodu až do její 

současné podoby.  

Jmenovitě: 

Panu Ing. arch. Dušanu Rosypalovi 

 

Panu Ing. Pavlu Oravcovi 

 

Panu Ing. arch. Aleši Studentovi 

 

Panu Ing. Miloslavovi Šindelovi  

 

 

 

Děkuji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anotace 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit projekt rodinného domu umístěného ve 

svahu. Řešení se podařilo nalézt ve formě dvoupatrového domu částečně zasazeného do 

terénu. Z důvodu povahy území jsem se rozhodl využít systém VELOX, který je pro svou 

konečnou velkou tuhost velmi vhodný pro stavbu namáhanou tlakem zemin. Koncepčně je 

dům pojat jako bydlení pro mladou rodinu s dětmi, která vyhledává určitou unikátnost a 

exkluzivitu. Všechny tyto atributy jsou splněny u představované stavby ve svahu s výhledem 

do údolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annotation 

 

The aim of this bachelor thesis was to create a family house located in slope. The solution I 

found takes the form of a two-floor building that is partly build into a hillside. Due to the 

nature of the territory, I decided to use the VELOX system. This system is great in that what 

concerns providing the final stiffness for the construction and is suitable to be used on the 

constructions on which earth pressure operates. Conceptually, the house was conceived as a 

housing option for young families with children who are interested on getting a certain feeling 

of uniqueness and exclusivity with the house they buy.This house with valley view  build into 

a hillside should offer all these attributes. 
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