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Abstrakt 

 Táto bakalárska práca vychádza z ateliérovej práce vytvorenej v predmete  AG32. 

Cieľom práce bolo nájsť vhodné urbanistické a architektonické riešenie pre areál farmy v 

Helvíkoviciach v Pardubickom kraji. Areál sa nachádza na samote. Farma je zameraná na 

chov býkov. Bakalárska práca sa zaoberá rekonštrukciou časti hlavného objektu areálu farmy. 

Zámerom majiteľa bolo vytvoriť zázemie pre spracovanie mäsa z chovu a vytvorenie 

penziónu v podkroví. Súčasťou práce je riešenie detailu drevenej žalúzie na novostavbe 

stajne.  

Objekt má jednoduchý pozdĺžny  tvar a sedlovú strechu.  Tento tvar zostáva 

zachovaný.  Zvislý drevený obklad na fasáde člení budovu a tým zmierňuje jej výraznú dĺžku. 

Stavba sa nachádza v blízkosti cesty, láka verejnosť k návšteve. Súčasťou je predajňa 

čerstvého mäsa a výrobkov z vlastného chovu. Takisto je možnosť ochutnávky priamo na 

farme. Tieto prevádzky naväzujú na priestory pre spracovanie mäsa.  V podkroví sa nachádza 

penzión. K dispozícii sú 4 apartmány.  

 

Kľúčové slová 

farma Helvíkovice, chov býkov, rekonštrukcia, penzión, spracovanie mäsa, drevený obklad, 

sedlová strecha, drevená žalúzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 This bachelor thesis is based on a project created at the studio AG32. The goal was to 

find a suitable urban and architectural solution for farm in the Helvíkovice in the Pardubice 

region. The complex is located in a remote place. The farm is focused on cattle breeding. 

Bachelor thesis deals with reconstruction of the part of main building of the farm. The 

intension of the owner was to create facilities for meat processing from own breeding and 

guest house in the attic. A part of thesis is the detail of wooden blinds at new cattle house. 

 The object has simple longish shape and gable roof. This shape remain unchanged. 

Vertical timber cladding on facade is dividing building thereby mitigate its considerable 

length. The building is located near the road, attracts public to visit. Part of the building is 

shop with fresh beef and product of their holding. There is also a opportunity of tasting at he 

farm. These facilities are attached to facilities for meat processing. In the attic is guest house. 

There are 4 apartments. 

 

Keywords 

farm Helvíkovice, cattle breeding, reconstruction, guest house, meet processing, timber 

cladding, gable roof, wooden blinds 
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Úvod 

Cieľom práce bolo nájsť vhodné urbanistické a architektonické riešenie pre areál 

farmy v Helvíkoviciach v Pardubickom kraji. Ide o areál farmy pre chov býkov. V areáli sa 

nachádza hlavný objekt (riešený objekt) s bytom majiteľa, stodola na uskladnenie sena 

a krmiva, stávajúca stajňa a navrhnutá novostavba stajne pre býky. Návrh sa snaží 

rešpektovať výraz stávajúcich stavieb a tradičnej architektúry oblasti.  

Bakalárska práca rieši návrh rekonštrukcie hlavného objektu farmy pre chov býkov 

v Helvíkoviciach. Ide o viacúčelový objekt. Časť je tvorená súkromným bytom majiteľa. Táto 

časť objektu nie je súčasťou riešenia návrhu. V riešenej časti sa nachádza prevádzka na 

spracovanie mäsa z vlastného chovu s príslušným zázemím. Na ňu naväzuje predajňa mäsa  

a výrobkov a takisto možnosť ochutnávky s posedením.  V podkroví sa nachádza penzión.  

Výkresová dokumentácia je spracovaná v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby. 

Rozsah práce sa vzťahuje na časť objektu A. 
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A.1. Identifikačné údaje 

A.1.1. Údaje o stavbe 

 

Názov stavby: Farma Helvíkovice 

Miesto stavby: Helvíkovice 1, 564 01 Helvíkovice [548049], okres Ústí nad Orlicí, kraj 

Pardubický 

Katastrálne územie: Hlevíkovice [638242] 

Parcelné čísla: 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 303, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621 

Charakter stavby: rekonštrukcia 

Účel stavby: stavba pre prechodné ubytovanie 

          stavba pre bývanie (neriešená časť) 

          stavba pre spracovanie mäsa 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 

Ide o ideovú štúdiu v rámci bakalárskej práce.  

 

A.1.3. Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

spracovateľ projektovej dokumentácie: Silvia Špirková 

Vysoké učení technické v Brne 

Veveří 331/95 

602 00 Brno 

vedúci bakalárskej práce: 

ústav architektury: Ing.arch. Petr Dýr, PhD. 

ústav pozemního stavitelství: Ing.arch. Ivana Utíkalová 

 

A.2. Zoznam vstupných podkladov 

 

- architektonická štúdia v rámci predmetu AG32 

- prehliadka a fotodokumentácia stavby 

- výkresová dokumentácia návrhu rekonštrukcie 

 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah riešeného územia 

Riešený stavebný pozemok sa nachádza v katastrálnom území č.638242 Helvíkovice v 

Pardubickom kraji v blízkosti prírodného parku Orlice. Pozemok leží na samote, približne 2 

km severozápadne od zastavaného územia obce Helvíkovice. Obec, kde žije cca 460 

obyvateľov, je v tesnom susedstve s mestom Žamberk na severozápade a 20 km na sever od 

Ústí nad Orlicí. 



Návrh farmy pre chov býkov v Helvíkoviciach sa rozkladá na pozemkoch s parcelnými 

číslami 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 303 a 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621 

v katastri obce Helvíkovice. Všetky parcely sú vo vlastníctve investora. K farme patria aj 

ďalšie pozemky s ornou pôdou. 

Pozemok z južnej strany hraničí s cestou č.I/11 v majetku Pardubického kraja. Z nej je 

prístup na pozemok po príjazdových komunikáciách s parcelnými číslami 4615 a 4617. ďalší 

vjazd do areálu určený pre poľnohospodárske stroje s parcelným číslom 4634. 

Pozemok je mierne svažitý smerom k východu. Areál farmy tvoria objekty: budova 

s bytom majiteľa (riešený objekt), stávajúca stavba pre uskladnenie strojov, sena, slamy.  

b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

(pamiatková rezervácia, pamiatková zóna, záplavové územie a pod.) 

Riešený objekt nie je nijako pamiatkovo chránený a nezasahuje do žiadneho ochranného 

ani bezpečnostného pásma. Pozemok je v západnom rohu parcely čiastočne narušený 

ochranným pásmom transformátora.  

c) údaje o odtokových pomeroch 

Stavba nebude mať vplyv na odtokové pomery v území. Dažďové vody zo strechy 

a spevnených plôch budú čiastočne odvádzané do novovybudovanej dažďovej kanalizácie 

a čiastočne vsakované. 

d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Nie je predmetom dokumentácie. 

e) údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmluvou územného 

rozhodnutia 

Návrh a umiestnenie v areáli farmy vychádza z regulatívov daných územným plánom 

obce Helvíkovice, pod ktorý areál spadá. 

f) údaje o dodržaní obecných požiadavkou na využitie územia 

V rámci prípravy dokumentácie boli dodržané požiadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požiadavkách na využívanie územia. 

g) údaje o splnení požiadavkou dotknutých orgánov 

Projektová dokumentácia splňuje požiadavky dotknutých orgánov. 

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nie je predmetom dokumentácie. 

 



i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Nie je predmetom dokumentácie. 

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých prevedením stavby 

(podľa katastra nehnuteľností) 

Dotknuté pozemky 
p. č. Spôsob 

využitia 

Druh 

pozemku 

Vlastník Obmedzenie 

vlastníckeho práva 

Stavba na 

pozemku 

Výmera 

m2 

89/1  Zastavaná 

plocha a 
nádvorie 

Investor  

(pozn. 1) 

Nie sú evidované 

žiadne spôsoby 
ochrany 

Poľnohospodárska 

stavba bez p.č. 

701 

89/2  Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Investor  

(pozn. 1) 

Nie sú evidované 

žiadne spôsoby 

ochrany 

Poľnohospodárska 

stavba bez p.č. 

3805 

89/3  Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Investor  

(pozn. 1) 

Nie sú evidované 

žiadne spôsoby 

ochrany 

Rodinný dom  

p.č.27 

135 

89/4  Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Investor  

(pozn. 1) 

Nie sú evidované 

žiadne spôsoby 

ochrany 

Rodinný dom  

p.č.27 

320 

303  Zastavaná 

plocha a 

nádvorie 

Investor  

(pozn. 1) 

Nie sú evidované 

žiadne spôsoby 

ochrany 

Poľnohospodárska 

stavba bez p.č. 

1027 

4614  Trvalý 

trávnatý 

porast 

Investor  

(pozn. 1) 

Poľnohospodársky 

pôdny fond 

 7284 

4615 Ostatné 

komunikácie 

Ostatná 

plocha 
 

Investor  

(pozn. 1) 

Nie sú evidované 

žiadne spôsoby 
ochrany 

 417 

4616  Záhrada 

 

 

Investor  

(pozn. 1) 

Nie sú evidované 

žiadne spôsoby 

ochrany 

 517 

4617  Záhrada 

 

 

Investor  

(pozn. 1) 

Poľnohospodársky 

pôdny fond 

 1261 

4618  Trvalý 

trávnatý 

porast 

Investor  

(pozn. 1) 

Poľnohospodársky 

pôdny fond 

 1863 

4619  Trvalý 

trávnatý 

porast 

Investor  

(pozn. 1) 

Poľnohospodársky 

pôdny fond 

 1213 

4620 Ostatné 

komunikácie 

Ostatná 

plocha 

 

Investor  

(pozn. 1) 

Nie sú evidované 

žiadne spôsoby 

ochrany 

 1114 

4621  Orná pôda 
 

 

Investor  
(pozn. 1) 

Poľnohospodársky 
pôdny fond 

 34706 

Výmera pozemkov celkom:              54363 m2 

Výmera areálu celkom:                  14933,5 m2 

 

pozn. 1 : Šeda Jaromír, č.  p. 1, 564 01 Helvíkovice 

 

 



A.4. Údaje o stavbe 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Rekonštrukcia pôvodného poľnohospodárskeho objektu 

 

b) účel užívania stavby 

Stavba pre spracovanie býčieho mäsa, s následným predajom. Stavba pre dočasné 

ubytovanie a ubytovanie majiteľa. 

c) trvalá alebo dočasná stavba 

Stavba hlavného objektu areálu je trvalou stavbou. 

d) údaje ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Stavba nie je pamiatkovo chránená. 

e) údaje o dodržaní technických požiadavkách na stavbu a obecných technických 

požiadavkou zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavieb 

Návrh je v súlade so zákonom č.183/2006Sb., o územnom plánovaní a stavebnom ráde 

(stavebný zákon),  znení neskorších predpisov. Takisto splňuje požiadavky stanovené 

vo vyhláške MMR 389/2009Sb., o obecných technických požiadavkách 

zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby pre pohyb osôb so zhoršenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadavkách vyplývajúcich 

z právnych predpisov 

Projektová dokumentácia splňuje požiadavky dotknutých orgánov. 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nie je predmetom dokumentácie. 

h) navrhované kapacity stavby 

(zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosť, počet 

užívateľov/pracovníkov a pod.) 

Plocha pozemku areálu    19421,94 m
2 

Zastavaná plocha objektu A        776,12 m
2 

 

Zastavaná plocha objektu B        466,82 m
2 

 

Zastavaná plocha objektu C        947,05 m
2 

 

Zastavaná plocha objektu D        330,00 m
2
 



Spevnené plochy        5683 m
2
 

Zastavanosť          13% 

Celková zastavanosť(+spevnené plochy)     42,2% 

Obostavaný priestor objektu A      5068,4 m
3
 

Obostavaný priestor objektu A(riešená časť)    3012,5 m
3
  

Úžitková plocha objektu A(riešená časť)     563,02 m
2
 

Počet ubytovacích jednotiek pre dočasné ubyt.     4 

Kapacita penziónu        12 

Kapacita posedenia s občerstvením      10 

Počet zamestnancov        5 - 8 

Počet parkovacích miest       9 (1 pre osoby 

                                                                                                                      ťažko pohybovo 

                                                                                                                      postihnuté) 

i) základné bilancie stavby 

Nie je predmetom projektovej dokumentácie. Presné údaje budú stanovené na základe 

požiadavkou jednotlivých profesií. 

j) základné predpoklady stavby 

(časové údaje o realizácii stavby, členenie na etapy) 

 Nie je predmetom projektovej dokumentácie. 

k) orientačné náklady na stavbu 

Cena za 1 m
3
 obostavaného priestoru pre budovy spoločného ubytovania a rekreácie 

podľa JKSO je 5628,- Kč. (cena sa vzťahuje k novostavbám, pri rekonštrukcii je nutné 

individuálne posúdenie stávajúceho stavu a rozsahu predpokladaných úprav).  

Obostavaný priestor objektu A(riešená časť) 3012,5 m
3
 

 Predpokladaná cena 16,95 mil. Kč 

 

A.5. Členenie stavby na objekty, technické a technologické zariadenia  

Riešený objekt pre účel bakalárskej práce: 

časť objektu A     spracovanie mäsa, penzión 

objekt B(detail žalúzie)   ustajnenie býkov – návrh novostavby 

Neriešené objekty pre účel bakalárskej práce: 

objekt C     stávajúci objekt stodoly 

objekt D     stávajúca stajňa pre býky 
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B.1 Popis územia stavby 

a) charakteristika stavebného pozemku 

 

Riešený stavebný pozemok sa nachádza v katastrálnom území č.638242 Helvíkovice v 

Pardubickom kraji v blízkosti prírodného parku Orlice. Pozemok leží na samote, približne 2 

km severozápadne od zastavaného územia obce Helvíkovice. Obec, kde žije cca 460 

obyvateľov, je v tesnom susedstve s mestom Žamberk na severozápade a 20 km na sever od 

Ústí nad Orlicí. 

Návrh farmy pre chov býkov v Helvíkoviciach sa rozkladá na pozemkoch s parcelnými 

číslami 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 303 a 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621 

v katastri obce Helvíkovice. Všetky parcely sú vo vlastníctve investora. K farme patria aj 

ďalšie pozemky s ornou pôdou. 

Pozemok z južnej strany hraničí s cestou č.I/11 v majetku Pardubického kraja. Z nej je 

prístup na pozemok po príjazdových komunikáciách s parcelnými číslami 4615 a 4617. ďalší 

vjazd do areálu určený pre poľnohospodárske stroje s parcelným číslom 4634.Pozemok je 

mierne svažitý smerom k východu. Areál farmy tvoria objekty: budova s bytom majiteľa 

(riešený objekt), stávajúca stavba pre uskladnenie strojov, sena, slamy. 

b) zoznam a závery prevedených prieskumov a rozborov 

 

V areáli bola prevedená prehliadka zamestnancami a študentmi Ústavu architektúry 

FAST VUT vo februári 2013 v rámci zadania ateliérového projektu. Prevedená bola 

fotodokumentácia stavu objektov. Analyzovaný bol predbežný stavebne technický stav, 

doprava, zeleň, inžinierske siete. 

Ďalšie prieskumy neboli v tejto fáze projektu uskutočnené a neboli súčasťou 

podkladov pre bakalársku prácu. 

 

c) ochranné a bezpečnostné pásma 

 

Riešený objekt nespadá do žiadnych ochranných ani bezpečnostných pásem. Vo 

vzdialenosti 40m od parcely sa nachádza vedenie VVN 110 kV s ochranným pásmom 

15m. 

 

d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu apod. 

 

Stávajúce stavby ani novo navrhnuté objekty sa vzhľadom na výškové situovanie 

parcely nenachádzajú v záplavovom ani poddolovanom území. Vlčí potom, ktorý sa 

nachádza východne od areálu sa nachádza nižšie. Jeho vzdialenosť od areálu je cca 50m. 

ďalej vo vzdialenosti cca 250m južne sa nachádza rieka Divoká orlice. Tá je v údolí 

a preto nemôže ohroziť areál farmy. Nebezpečenstvo prívalových vôd môžu predstavovať 

okolité plochy poľnohospodárskej pôdy. 

 



e) vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 

pomery v území 

 

Dostavba a rekonštrukcia stavieb v areáli farmy nebude mať negatívny vplyv na 

okolité pozemky a stavby. Architektonický výraz rešpektuje vidiecku zástavbu oblasti, 

odpovedá požiadavkám na ochranu zdravia a životného prostredia. Vzhľadom 

k umiestneniu areálu na samote budú hluk a emisie z dopravy nutnej k prevádzke areálu 

minimálne.  

Odvod dažďových vôd zo striech a spevnených plôch je čiastočne do septiku 

a čiastočne budú vsakované. Areál nie je napojený na verejnú kanalizačnú sieť, preto bude 

septik vyvážaný fekálnym vozidlom. 

 

f) požiadavky na asanáciu, demoláciu, odstraňovanie drevín 

 

Riešený hlavný objekt je vo veľmi zlom stave v riešenej časti. Zvyšná časť (byt 

majiteľa) bola čiastočne rekonštruovaná. Súčasný stav tohto objektu, čo sa týka 

konštrukcií, materiálov, výplní otvorov a pod. nie je známy z dôvodu nedostatočnej 

podkladovej dokumentácie. Bola nám poskytnutá dokumentácia návrhu rekonštrukcie, 

ktorá však nebola uskutočnená. V práci vychádzam z dispozícií návrhu rekonštrukcie. 

Stav druhej časti objektu s bytom majiteľa nám nie je známi z poskytnutej dokumentácie.  

Ďalšie objekty areálu neboli súčasťou dokumentácie a nie sú ani súčasťou dokumentácie 

bakalárskej práce, preto ich asanácia či demolácie nie je viac riešená. 

V areáli sa nenachádza žiadna zeleň k odstráneniu. Nachádza sa tu jeden mohutný dub 

na parcele č.4619, ktorý si majiteľ praje zachovať.   

 

g) požiadavky na maximálne zabratie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné/trvalé) 

 

Nie je nutné vykonať žiadne zabratie poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

 

h) územne technické podmienky 

 

Areál je dopravne napojený na stávajúcu dopravnú infraštruktúru. Hlavný vjazd na 

pozemok a prístup k parkovacej ploche je situovaný v južnej časti parciel. Napojenia sú 

realizované z cesty č. I/11 na miestnu obslužnú komunikáciu vo vlastníctve majiteľa. 

Ďalšie napojenie je určené len pre majiteľa alebo príslušné osoby pre potreby obsluhy 

areálu. Tento vjazd sa nachádza na západnej strane areálu. 

Vzhľadom na umiestnenie areálu mimo zastavané územie nie je tu zavedený plynovod 

ani vedenie kanalizačnej siete. Preto sú odpadné vody zachytávané v septiku. U ďalších 

sietí sa počíta so stávajúcou prípojkou, alebo je navrhnutá nová.  

 

i) vecné a časové väzby stavby, podmienené, vyvolané, súvisiace investície 

 

Nie je predmetom dokumentácie 



B.2 Celkový popis  stavby 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

V neriešenej časti objektu sa nachádza byt majiteľa. Prvé podlažie rekonštruovanej 

časti bude slúžiť na porciovanie a spracovanie býčieho mäsa. Výrobky bude možné si zakúpiť 

v malom obchode v objekte. Takisto sa tu bude nachádzať prípravňa teplých jedál. Na ňu 

bude naväzovať menší bar s posedením. Podkrovie bude slúžiť ako penzión s kapacitou 12 

ľudí. Predpokladaný počet zamestnancov pre objekt je 5-8 ľudí.   

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) urbanizmus – územné regulácie, kompozícia priestorového riešenia 

 

Umiestnenie a návrh prístavby areálu farmy vychádza z regulatívov daných územným 

plánom obce Helvíkovice. Návrh vychádza z vidieckej zástavby oblasti pre ktorú si 

typické sedlové strechy. Tento koncept je uplatnený aj na novostavbe novej stajne, ktorá 

má sedlovú strechu. Umiestnením a orientáciou narúša paralelné usporiadanie stávajúcich 

budov, avšak uzatvára pozemok zo západnej strany čím je areál kompaktnejší. Západná 

časť riešeného objektu je zasadená v mierne svažitom teréne, ktorý bude vyrovnaný 

z dôvodu vybudovania parkoviska a rozšíreniu budovy. 

Vjazdy do areálu a vstupy do budov sú funkčne oddelené. Vo východnej časti sa 

nachádza vjazd na pozemok, ktorý je určený pre majiteľa, zamestnancov budovy a 

zásobovanie. Zákazníci budú mať vybudovaný vjazd v západnej časti pozemku. 

Parkovanie je takisto oddelené pre majiteľa a zamestnancov v juhovýchodnej časti 

pozemku( 3 parkovacie miesta). Pre zákazníkov bude vybudované v juhozápadnej časti 

v blízkosti riešenej časti objektu ( 5 parkovacích miest + 1 parkovacie miesto pre 

imobilných). Parkovanie poľnohospodárskych strojov je možné v objekte C alebo na 

spevnených plochách areálu. Bližší popis viz výkres situácie B-01. 

 

b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálového a farebného 

riešenia 

 

Riešený objekt v ktorom sa nachádza v súčasnosti len byt majiteľa je z väčšej časti 

značne poškodený. Svojím umiestnením a funkciou by mal byt dominantou areálu 

s reprezentatívnym architektonickým výrazom. Tvar objektu je jednoduchý, 

obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou. 

Návrh tento koncept rešpektuje. Na objekt je navrhnutá strecha s presahom v západnej 

časti nad schodiskom. V južnej časti je navrhnutý jeden veľký vikier pre lepšie 

presvetlenie podkrovia. V tejto časti sa nachádzajú izby penziónu s výhľadom na krajinu. 

Smerom do areálu sú umiestnené strešné okná pre presvetlenie chodby. 

Pre zjednotenie výrazu budov je v častiach na fasáde použitý drevený obklad so zvislo 

osadenými latami v odtieni borovice. Tie súčasne zvýrazňujú jednotlivé vstupy a narúšajú 

horizontalitu objektu. Na západnej fasáde je drevo takisto použité aj na zábradlie 

vonkajšieho schodiska. Na zvyšok fasády je použitá biela silikátová omietka a v spodnej 



časti soklová omietka marmolit v sivom odtieni. Tie sú v kontraste s dreveným obložením. 

Strešná krytina je navrhnutá z plechových pásov Lindab. 

Interiér verejnej časti i penziónu je ladený v  prírodných farbách. Prevažne biela farba 

v kombinácii s drevom. 

Novostavba stajne zachováva koncept areálu. Je tvorená drevenou rámovou 

konštrukciou. Steny sú tvorené dreveným vodorovnými lamelami. V niektorých miestach 

tieto lamely sú otváracie a  tvoria žalúziu. Tie sú predmetom riešenia architektonického 

detailu, viď výkresová dokumentácia zložka D. 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

Jednotlivé prevádzky sú navrhnuté a riešené tak, aby nedochádzalo k stretu 

jednotlivých častí. Celý objekt má niekoľko vstupov. Všetky hlavné vstupy sa nachádzajú zo 

severnej časti dvora areálu. Prvý vstup ( zľava pri pohľade na severnú fasádu od dvora areálu) 

je do obytnej časti bytu majiteľa. Ďalší vstup je do šatní určených zamestnancom časti pre 

spracovanie mäsa. Vstup pre zásobovanie mäsom sa nachádza medzi vstupom do šatní 

a vstupom do predajne. Z predajne sa dostaneme do druhej šatne pre zamestnancov obchodu 

a kuchyne. Obchod bezprostredne naväzuje na miestnosť so spracovaním mäsa. Kvôli 

hygienickým požiadavkám je to len pomocou okienka. Z obchodu je prístup aj do prípravne 

jedál.  Posledný je vstup na recepciu a k občerstveniu. Takisto je tu prístup k hygienickému 

zázamiu pre zákazníkov. Táto miestnosť je prístupná aj vstupom zo západu od parkoviska pre 

zákazníkov.  

Vonkajšie schodisko na západnej fasáde umožňuje prístup do podkrovia. V podkroví 

sa nachádza penzión so 4 apartmánmi. Súčasťou každého apartmánu je predsieň, hygienické 

zázemie a 1 alebo 2 izby. Pri vstupe sa nachádza spoločenská časť penziónu s posedením a 

spoločnou kuchynkou.    

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Vzhľadom k charakteru budovy, čiže verejne využívaného objektu, boli dodržané 

požiadavky vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požiadavkách zabezpečujúcich 

bezbariérové užívanie stavieb pre pohyb osôb so zhoršenou schopnosťou pohybu a orientácie.   

Bezbariérovo je riešený prístup do občerstvenia a obchodu,  hygienické zázemie, 1x 

parkovacie miesto pre osoby ťažko pohybovo postihnuté a prístup z parkoviska. 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Stavba bude navrhnutá a prevedená podľa platných noriem, aby pri jej užívaní 

a prevádzke nevzniklo nebezpečenstvo úrazu, nehôd či poškodenia majetku. Objekt bude 

využívaný podľa účelu na ktorý je navrhnutý a podľa platného prevádzkového rádu. Pred 

zahájením užívania stavby budú prevedené revízie jednotlivých prípojok, elektrických 

inštalácií a skúšky tesnosti jednotlivých rozvodov. 

 



B.2.6 Základná charakteristika objektu 

a) stavebné riešenie 

 

Nerealizovaný návrh rekonštrukcie (pre riešenie bakalárskej práce použité ako 

podklady stávajúceho stavu) využíva v 1NP objekt ako jedáleň s príslušným zázemím 

a recepciu pre ubytovanie v 2NP. Vo východnej časti objektu (neriešená časť) sa nachádza 

byt majiteľa. 

Zvyšná časť objektu je značne zdevastovaná. Pre návrh bolo použité nosné obvodové 

murivo, nosné vnútorne murivo, stropná konštrukcia so stĺpmi a prievlakom a krov. 

Všetky podlahy v 1 NP (v riešenej časti objektu) budú nahradené novými. V 2NP bude na 

nosnú časť tropu vložiek Hurdis a I profilov položená nová podlaha. Novo navrhnutý rám 

a schodisko budú prevedené zo železobetónu.  

 

b) konštrukčné a materiálové riešenie 

 

Stávajúce konštrukcie sú murované zo zmiešaného muriva. Nové konštrukcie sú 

z keramických tvaroviek Porotherm, rám a schodisko budú prevedené zo železobetónu. 

Budova je pravdepodobne uložená na kamenných základových pásoch v šírke stávajúceho 

muriva a do hĺbky 1,300m (orientačné, nie je známi skutočný stav pre nedostatočný 

prieskum). Rám bude uložený na základových pätkách a schodisko na základovom páse 

do nezámrznej hĺbky Objekt je zastrešený krovom sústavy stojatej stolice. Úroveň čistej 

podlahy 0,000m v 1NP je stanovená na 396,000 m n.m., B.p.v. Hrebeň strechy objektu je 

vo výške 8,980m. 

 

Základové konštrukcie 

Pôvodné  základové konštrukcie sú pravdepodobne kamenné v šírke stávajúceho 

nosného obvodového muriva a ich hĺbka je 1,300m (orientačné, nie je známi skutočný 

stav pre nedostatočný prieskum).  Základy pod nosnými vnútornými stenami majú šírku 

600mm a ich hĺbka je takisto orientačná. V rámci prípravy projektu bude prevedený 

podrobný prieskum vyhodnocujúci stav základových konštrukcií. V prípade 

nevyhovujúcej únosnosti základov bude objekt podrezaný a budú prevedené základy nové 

železobetónové. 

Nové základové konštrukcie sú zo železobetónu a uložené v nezámrznej hĺbke a pod 

úroveň stávajúcich základov -1,400mm. 

 

Zvislé nosné konštrukcie 

Pôvodné obvodové konštrukcie sú tvorené zmiešaným murivom z kameňa a TPP 

hrúbky 850mm. Vnútorné nosné konštrukcie sú takisto zo zmiešaného muriva hrúbky 

300mm. Pre projekt sú ponechané len tieto nosné časti muriva. Zvyšné ani nie sú presne 

známe. Takisto bude ponechaná aj nadmurovka v 2NP na ktorej je položený krov ktorý 

takisto ponechávam. 

Nové vnútorné murivo bude prevedené z keramických tvárnic POROTHERM 19 

AKU spojených na maltu M10. Nové priečky budú vymurované z keramických tvárnic 



POROTHERM 11,5 AKU spojených na maltu M10. Navrhnutý rám bude zo železobetónu 

s prierezom 500x300mm. 

 

Vodorovné nosné konštrukcie 

Zanechaná bude stropná konštrukcia tvorená doskami Hurdis s rovným čelom 

a oceľovými I profilmi č.160. To všetko je zaliate betónom C16/20 vystuženým kari 

sieťou a celková hrúbka konštrukcie bude 280mm. Na ňu bude prevedená nová podlaha. 

 

Strešná konštrukcia 

Konštrukciu krovu z väčšej časti ponechávam (vychádzam z poskytnutej 

dokumentácie návrhu rekonštrukcie). Krov je tvorený sústavou stojatej stolice. V južnej 

časti krovu je navrhnutý vikier. V tejto časti sú krokvy skrátené tesne pod stredovou 

väznicou. K ním sú svorníkom ukotvené nové krokvy, ktoré tvoria strešnú konštrukciu 

vikieru. V mieste navrhnutého presahu strechy sú navrhnuté nové prvky krovu – krokvy, 

väznice, kleština. Všetky nové konštrukcie sú navrhnuté z masívneho smrekového dreva 

chráneného náterom proti škodcom a plesniam. V rámci prípravy projektu bude prevedený 

podrobný prieskum vyhodnocujúci stav strešných konštrukcií. Podľa rozsahu poškodenia 

budú buď vymenené jednotlivé prvky krovu, alebo pri veľmi zlom stave bude prevedený 

krov nový. 

 

Konštrukcia schodiska 

Schodisko na západnej fasáde  je tvorené 2 ŽB bočnými schodnicami kotvenými do 

nosnej steny a rámovej konštrukcie. Stupne sú betónové s potrebnou povrchovou úpravou. 

Zábradlie je drevené s potrebnou povrchovou úpravou proti opotrebeniu a škodcom. 

 

Komínové telesá 

Konštrukcia, poloha ani stav komínového telesa nám nie je známy, lebo je umiestnený 

v časti bytu majiteľa a od tejto polohy nie je žiadna výkresová dokumentácia. Preto s ním 

počítam ale nikde ho nezakresľujem. 

 

Výplne otvorov 

V celom objekte budú použité eurookná s izolačným trojsklom. Pôvodné výplne budú 

nadradené novými z dôvodu nevyhovujúceho stavu. 

 

Vnútorné povrchové úpravy 

Vnútorné povrchové úpravy v miestnostiach s častým výskytom osôb sú riešené 

vápenocementovou omietkou POROTHERM UNIVERSAL v bielej farbe. Hygienické 

zázemia, šatne, priestor pre prácu s mäsom, prípravňa a pod. budú obložené keramickým 

obkladom. Chladiace boxy budú obložené oplechovanými PUR panelmi. 

 

Podlahy 

V 1NP bude použitá v miestnostiach spracovania a porcovania mäsa a prípravne jedál 

podlaha z kremičitých pieskov. V chladiacich boxoch podlahu tvorí galvanizovaná oceľ. 

V ostatných miestnostiach 1NP je použitá keramická dlažba. V 2NP je navrhnutá 



laminátová podlaha, okrem hygienických zázemí a spoločnej kuchyne, kde je keramická 

dlažba. 

 

Vonkajšie povrchové úpravy 

Fasáda je upravená silikátovou omietkou BAUMIT SilikatTOP bieleho odtieňa. Na 

soklovú časť bude použitá omietka MARMOLIT DELAP, odtieň 44. V daných častiach 

bude použitý drevený obklad zo zvislých dosiek šírky 150mm s odtieňom borovice.  

 

Klampiarske výrobky 

Odvodnenie strešných rovín je riešené pomocou strešných žľabov a zvodov Lindab zo 

švédskeho oceľového plechu hrúbky 0,7mm s povrchovou úpravou. 

 

Stolárske, zámočnícke a ostatné doplnkové výrobky 

Okná a dvere z europrofilov z hotovou povrchovou úpravou. Kompletná špecifikácia 

viď ďalšia fáza dokumentácie. 

 

c) mechanická odolnosť a stabilita 

 

Stavba bude navrhnutá tak, aby splňovala požiadavky na mechanickú odolnosť 

a stabilitu všetkých konštrukcií. Únosnosť jednotlivých konštrukcií je garantovaná 

výrobcami. Stabilita overená podľa výpočtu statika. 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zariadení 

a) technické riešenie 

 

Technická miestnosť je zrejme umiestnená v priestoru obydlia majiteľa. Tam sa 

nachádza aj komínové teleso, u ktorého konštrukciu ani polohu nevieme z dôvodu 

absencie podkladov k tejto časti objektu. Do areálu nie je zavedený plyn. Preto sa vytápa 

pomocou elektriny. 

Distribúcia tepla je zabezpečená vykurovacími doskovými telesami umiestnenými 

v každej miestnosti okrem prevádzky spracovania mäsa. V týchto priestoroch (chladiace 

boxy) je nutná nižšia teplota, preto tu budú použité chladiace jednotky.  Ohrev teplej vody 

je zaistený v zásobníkovom ohrievači, ktorý je umiestnený v navrhnutej technickej 

miestnosti a hygienických zázemiach. V prípravni jedál bude umiestnená rúra s varnou 

doskou. 

 

b) technické a technologické zariadenia 

 

Presné typy technických zariadení budú špecifikované podľa požiadavkou TZB. 

 

 

 



B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Objekty sú riešené v súlade s platnými normami tak, aby zabránili stratám na životoch 

a zdraví osôb, zvierat a strát na majetku. Stavby musia byť navrhnuté, prevedené, užívané 

a udržiavané tak, aby: 

- zostala zachovaná stabilita a únosnosť konštrukcií pre požadovanú dobu požiarnej 

odolnosti týchto konštrukcií 

- bola umožnená bezpečná evakuácia osôb alebo zvierat z horiacej, požiarom ohrozenej 

stavby na voľné priestranstvo, alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru 

- bolo možné bezpečne a účinne previesť zásah požiarnymi jednotkami 

- došlo k zabráneniu šírenia požiaru na susednú stavbu alebo jej časti 

Požiadavky na požiarnu bezpečnosť vyžadujú samostatnú časť projektovej dokumentácie. 

B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) kritériá tepelne technického hodnotenia 

 

Jednotlivé konštrukcie nových častí objektu sú navrhnuté podľa platných noriem 

a splňujú doporučené hodnoty súčiniteľu prestupu tepla stanovené v norme ČSN 73 05 

40-2 Tepelná ochrana budov. Ide o zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešné 

konštrukcie, okná a dvere. 

 

b) energetická náročnosť stavby 

 

Nie je predmetom dokumentácie 

 

c) posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií 

 

V objekte nie sú riešené alternatívne zdroje energií  

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 

prostredie 

Vetranie je riešené ako kombinácia prirodzeného a núteného vetrania. Časť pre 

ubytovanie je primárne vetraná prirodzene dostatočným počtom okien. Odvetranie 

hygienického zázemia a prípravne je riešené pomocou ventilátorov. 

Vytápanie je riešené elektrickými kotlami navrhnutými podľa požiadavkou TZB cez 

vykurovacie doskové telesá v jednotlivých miestnostiach. 

Pobytové miestnosti splňujú požiadavky na denné osvetlenie. 

Odpad je vkladaný do popolníc pre triedenie odpadu. 

Objekt svojou prevádzkou nebude narušovať okolie stavby hlukom, vibráciami ani 

prašnosťou.   



B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

 

Pre účely riešenia bakalárskej práce nebol prevedený potrebný prieskum prenikania 

radónu z podložia. Radónový index bol predbežne zistený ako nízky na základe 

orientačnej mapy radónového indexu podložia. Na základe týchto zistení som usúdila, že 

žiadne opatrenia nie sú nutné. 

 

b) ochrana pred bludnými prúdmi 

 

Nie je predmetom dokumentácie. 

Nepredpokladá sa ich výskyt. 

 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

 

Nie je predmetom dokumentácie. 

V okolí sa nenachádza žiadna technológia spôsobujúca otrasy 

 

d) ochrana pred hlukom 

 

Nie je predmetom dokumentácie. 

Objekt sa nachádza na samote 2km od zastavanej oblasti. 

 

e) protipovodňové opatrenia 

 

Nie je predmetom dokumentácie. 

Objekt sa nenachádza v záplavovom území. 

 

B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

a) napájacie miesta technickej infraštruktúry 

 

Vzhľadom na umiestnenie areálu farmy na samote, nie je k areálu privedená 

kanalizačná sieť, a preto sú odpadové vody zvedené do septiku. Areál nie je ani 

plynofikovaný. U ďalších sietí je počítané so stávajúcou prípojkou alebo novo zavedenou. 

Pre napojenie budovy na stávajúce inžinierske siete bude vypracovaný samostatný projekt 

TZB. V tejto fáze je zakreslenie prípojok v situácií čisto orientačné. 

 

b) pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky 

 

Nie je predmetom dokumentácie. 



B.4 Dopravné riešenie 

a) popis dopravného riešenia 

 

Pozemok je napojený na stávajúcu dopravnú infraštruktúru. Hlavný vjazd na pozemok 

a prístup k parkovacej ploche je situovaný v južnej časti parciel. Napojenia sú realizované 

z cesty č. I/11 na miestnu obslužnú komunikáciu vo vlastníctve majiteľa. Ďalšie napojenie 

je určené len pre majiteľa alebo príslušné osoby pre potreby obsluhy areálu. Tento vjazd 

sa nachádza na západnej strane areálu. 

 

b) napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru 

 

Napojenie je z miestnej komunikácie I.triedy č.11. Smerom na juhovýchod sa 

dostaneme do obce Helvíkovice a smerom na severozápad cesta smeruje do obce Rybná 

na Zdobnicí. 

 

c) doprava v pokoji 

 

V juhovýchodnej časti areálu sú navrhnuté 3 parkovacie miesta pre potreby majiteľa 

a zamestnancov. V juhozápadnej časti je navrhnutých 5 parkovacích miest a 1 parkovacie 

miesto pre vozidlo prepravujúce osobu ťažko pohybovo postihnutú. Rozmery jednotlivých 

parkovacích miest odpovedajú požiadavkám ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel. 

 

d) pešie a cyklistické chodníky 

 

Areál farmy sa nachádza na hranici Prírodného parku Divoká orlice, kde sa nachádza 

Helvíkovický rybník, zámok Helvíkovice a okolo rôzne pešie a cyklistické chodníky. 

 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

a) terénne úpravy 

 

Vzhľadom na nevyhovujúci stav zelene bude v areály prevedené mechanické 

odstránenie trávnikov vrátane náletových rastlín s koreňovým systémom. Na určených 

plochách navrhovaných pre výsadbu bude odstránený stávajúci trávny drn a zemina bude 

dôkladne nakyprená. Následne budú odstránené väčšie kamene a iné odpady. Potom sa 

celá pláň urovná. Potom bude nasledovať výsadba trávniku a drevín odbornou firmou. 

Presné umiestnenie je zakreslené vo výkresovej dokumentácii situácie (B-01). 

Svah bude zaistený stenami z gabionov. 

 

 

 



b) použité vegetačné prvky 

 

Koncepcia záhradných úprav vychádza z požiadavkou investora a architektonicko – 

urbanistického riešenia. Návrh a prevedenie bude realizované odbornou firmou. Pozemok 

je zatrávnený zmesou vysoko - zaťažované plochy.  

 

c) biotechnické opatrenia  

 

Nie je predmetom dokumentácie. 

 

B.6 Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda 

 

Stavba nebude mať agresívny vplyv na životné prostredie. Objekt nebude svojou 

prevádzkou zaťažovať okolie hlukom, prašnosťou ani ohrozovať bezpečnosť 

obyvateľstva. 

Účel stavby nebude mať vplyv na znečistenie pôdy. 

Behom výstavby môže dôjsť k dočasnému zvýšeniu prašnosti a hluku v najbližšom 

okolí. Odpady zo stavebného pozemku budú roztriedené a následne vhodným spôsobom 

likvidované podľa zákona č 185/2001 Sb. o odpadoch a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 

Sb., o odpadoch a ich zoznam. 

 

b) vplyv stavby na prírodu a krajinu 

 

Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu ani krajinu. V blízkosti sa nenachádza 

žiaden chránený strom, len starý dub v areály, ktorý na prianie majiteľa zachovávam. 

Areál sa nachádza na okraji Prírodného parku Divoká orlice. 

 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 

Riešená oblasť sa nenachádza v sústave chránených území Natura 2000. 

 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo stanovisko EIA 

 

Podmienky budú zohľadnené 

 

e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma 

 

Stavba nevyžaduje žiadne ochranné ani bezpečnostné pásma. 

 

 



B.7 Ochrana obyvateľstva 

Stavba svojím umiestnením a prevádzkou splňuje základné požiadavky na ochranu 

obyvateľstva. 

B.8 Zásady organizácie výstavby 

Organizácia výstavby a jej jednotlivé zásady si vyžadujú vlastnú dokumentáciu. V tejto 

fáze  dokumentácie nie je tento bod riešený dostatočne. 

a) potreba a spotreba rozhodujúcich hmôt a médií, ich zaistenie 

 

Potrebné média budú zaistené v rámci budovy, zo staveniskových prípojok. Zaistenie 

dostatočného množstva stavebných hmôt je nutné objednávať s predstihom pre dodržanie 

doby výstavby. 

 

b) odvodnenie staveniska 

 

Ak sa vyskytne voda pri výkopových prácach, tak bude prečerpávaná a potrubím 

odvedená do septiku. Zvyšné plochy budú odvodnené vsakovaním. 

 

c) napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

 

Vjazd na pozemok bude zaistený z priľahlej cesty č.I/11 III.  

 

d) vplyv priebehu stavby na okolité stavby a pozemky 

 

V priebehu výstavby môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti a prašnosti v okolí. Zhotoviteľ 

je povinný zaistiť stroje, zariadenia a mechanizmy, ktoré garantujú nižšiu hlukovú záťaž, 

aby boli splnené požiadavky stanovené v nariadení vlády č. 272/2011 Sb., o ochrane 

zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií. Pri výjazde vozidiel zo staveniska 

na verejnú komunikáciu je realizačná firma povinná zaistiť ich čistotu, poprípade včasné 

upratanie komunikácie. 

 

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, 

odstraňovanie drevín 

 

Stavenisko bude riadne oplotené do výšky 1,80m a vstupné brány zabezpečené proti 

vniknutiu cudzích osôb. Pri všetkých demolačných prácach musí byť zaistená bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci. 

 

 

 

 

 



f) maximálne zaberanie staveniska 

 

Trvalý záber staveniska je vymedzený vonkajšími hranicami stavebného pozemku. 

V krajných prípadoch môžu vzniknúť dočasné záber na priľahlých pozemkoch. Tie budú 

v čo najmenšom rozsahu a budú dohodnuté s príslušným vlastníkom pozemku. 

 

g) maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, ich 

likvidácia 

 

Odpady zo stavebného pozemku budú roztriedené a následne vhodným spôsobom 

likvidované podľa zákona č 185/2001 Sb. o odpadoch a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 

Sb., o odpadoch a ich zoznam. 

 

h) bilancia zemných prací, požiadavky na prísun alebo skládky zemín 

 

Zhrnutie ornice bude prevedené vo vytýčenej ploche do hĺbky 0,2 – 0,3 m. Ornica 

bude uložená na dopredu pripravené miesto. Zemina vyťažená pri výkopových prácach 

bude z časti uložená na vyhradené miesto na pozemku max. do výšky 1,5m. Táto zemina 

sa požije na obsypy a zásypy. Zvyšok sa odvezie na príslušnú skládku. Presné údaje budú 

stanovené podľa špecialistu na technológiu stavieb. 

 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 

Pri výstavbe je nutné dodržať limity hlučnosti a prašnosti stanovené hygienickými 

limitmi. Aby nedochádzalo k znečisteniu pozemných komunikácií, bude na stavenisku 

k dispozícii čistič podvozkov a odlučovač olejov. Pri vysokej prašnosti bude suchá zemina 

kropená vodou, ale len tak aby nedošlo k jej lepeniu. Z hľadiska hlučnosti a prašnosti 

bude stanovená pevná pracovná doba. Bude dodržiavaný nočný pokoj. Mechanizácia bude 

odstavená na spevnených plochách. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie potreby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných právnych 

predpisov 

 

Všetci pracovníci musia byť preškolený o BOZP. 

 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

 

Z hľadiska bezbariérovosti nebudú okolité stavby nijako dotknuté a preto nie sú 

riešené bezbariérové úpravy. 

 

 

 

 



l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 

 

Z hľadiska počtu obyvateľov žijúcich v areály, prevádzky farmy a umiestneniu na 

samote nie je predpoklad obmedzenia plynulosti dopravy. 

 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pre uskutočnenie stavby 

 

Stavba bude chránená pred nepriaznivými vplyvmi ochrannými plachtami. Všetky 

práce budú uskutočňované za vhodných klimatických podmienok. Stavebný materiál bude 

umiestnený na pozemku a bude zabezpečené jeho stráženie alebo umiestnenie 

v chránenom sklade.  

 

n) postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

 

Termíny výstavby nie sú predmetom dokumentácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brne dňa 3.2.2017       ................................. 

          Podpis autora 

          Silvia Špirková 



Záver 

Výsledkom mojej bakalárskej práce je rekonštrukcia hlavnej budovy areálu farmy 

v Helvíkoviciach v Pardubickom kraji. Na základe konštrukčných, dispozičných 

a technických požiadaviek došlo k zmenám oproti architektonickej štúdii vypracovanej 

v rámci predmetu AG32. Ide o drobné zmeny v pôdorysoch. Tie sa prejavila aj na západnej 

fasáde objektu a to vonkajším schodiskom. Na streche namiesto viacerých malých vikierov je 

vytvorený jeden veľký. Pôvodný koncept bol dodržaný a spracovaný do dokumentácie pre 

realizáciu stavby.  

Bakalárska práca mi priniesla mnoho nových poznatkov z hľadiska navrhovania 

a rekonštrukcie stavieb a ďalších oborov, ktoré sú pre mňa prínosom. 
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Abstrakt práce  Táto bakalárska práca vychádza z ateliérovej práce vytvorenej v predmete  

AG32. Cieľom práce bolo nájsť vhodné urbanistické a architektonické 

riešenie pre areál farmy v Helvíkoviciach v Pardubickom kraji. Areál sa 

nachádza na samote. Farma je zameraná na chov býkov. Bakalárska práca 

sa zaoberá rekonštrukciou časti hlavného objektu areálu farmy. Zámerom 

majiteľa bolo vytvoriť zázemie pre spracovanie mäsa z chovu a vytvorenie 

penziónu v podkroví. Súčasťou práce je riešenie detailu drevenej žalúzie 

na novostavbe stajne.  

Objekt má jednoduchý pozdĺžny  tvar a sedlovú strechu.  Tento 

tvar zostáva zachovaný.  Zvislý drevený obklad na fasáde člení budovu 

a tým zmierňuje jej výraznú dĺžku. Stavba sa nachádza v blízkosti cesty, 

láka verejnosť k návšteve. Súčasťou je predajňa čerstvého mäsa 

a výrobkov z vlastného chovu. Takisto je možnosť ochutnávky priamo na 

farme. Tieto prevádzky naväzujú na priestory pre spracovanie mäsa.  

V podkroví sa nachádza penzión. K dispozícii sú 4 apartmány.  

 

 



Abstrakt práce 
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jazyce  

This bachelor thesis is based on a project created at the studio AG32. The 

goal was to find a suitable urban and architectural solution for farm in the 

Helvíkovice in the Pardubice region. The complex is located in a remote 

place. The farm is focused on cattle breeding. Bachelor thesis deals with 

reconstruction of the part of main building of the farm. The intension of 

the owner was to create facilities for meat processing from own breeding 

and guest house in the attic. A part of thesis is the detail of wooden blinds 

at new cattle house. 

 The object has simple longish shape and gable roof. This shape 

remain unchanged. Vertical timber cladding on facade is dividing building 

thereby mitigate its considerable length. The building is located near the 

road, attracts public to visit. Part of the building is shop with fresh beef 

and product of their holding. There is also a opportunity of tasting at he 

farm. These facilities are attached to facilities for meat processing. In the 

attic is guest house. There are 4 apartments. 

 

Klíčová slova  farma Helvíkovice, chov býkov, rekonštrukcia, penzión, spracovanie 

mäsa, drevený obklad, sedlová strecha, drevená žalúzia 

 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

farm Helvíkovice, cattle breeding, reconstruction, guest house, meet 

processing, timber cladding, gable roof, wooden blinds 
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