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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE 

 

Kontext lokality 

Lokalita riešeného územia sa nachádza v Kolároviciach, v okrese 

Bytča. Územie, zvané Galovo, leží na dôležitej križovatke dvoch 

tras Bytča-Makov a Petrovice – Veľké Rovné. V rámci obce sa 

nachádza mimo intravilán a rozprestiera sa na území bývalých 

kopaníc. Na východe susedí so zástavbou obce, ktorá má v jej 

jadre typickú reťazovú zástavbu, s malými úzkymi dlhými 

zrubmi. Avšak smerom von z jadra sa zástavba mení na typickú 

najskôr socialistickú a ďalej 90. roky. Zástavba je omnoho redšia 

a objemy samotných objektov min. dva krát tak väčšie.  

V súčasnosti územie slúži pár občanov, ktorý ešte dnes na 

riadkoch pestujú svoju zeleninu. Inak je Galovo voľne prístupná 

oblasť. 

 

Doprava 

Uličné priestory sú navrhnuté ako jednopruhové obojsmerné 

zmiešané provozy, dimenzované s prihliadnutím k obslužnosti 

hasičskými vozmi a vozmi pre zvoz komunálneho a triedeného 

odpadu. Parkovanie je vo všetkých prípadoch riešené na 

súkromnom pozemku, keďže ide o obytné ulice, kde auto môže 

stáť len na vymedzenom stániu pre auta. Doprava je 

organizovaná i za pomoci použitého materiálu tak, že je zrejmé, 

ako sa pri premávke v priestore vozovky chovať. 

 

Popis urbanistického návrhu 

Návrh vychádza z určenia charakteristík jednotlivých častí. 

Územie je tak rozdelené na rodinné bývanie v rámci jednej ulice 

(osada), hromadné bývanie, viacgeneračné bývanie a troch 

rodinných domov v rámci doplnenia stávajúcej zástavby. Zvyšok 

je rozdelený na jednotlivé miesta úzko späté s prírodou, a to 

lesopark, brezový háj, pastvina a sadu na terasách. Všetky 

novonavrhnuté ulice a pešie trasy vychádzajú s prirodzených 



trás v údolí jednotlivých území. Takže ulica Osady a cesta popri 

lesíku sú v podstate len rozšírením pôvodných trás. Tým bolo 

dosiahnuté minimálneho zásahu do krajiny a naopak využitie 

jeho potenciálov. 

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 

 

Hmoty 

Hmoty domov vychádzajú opäť z charakteru územia. V osade sú 

to jednoduché tradičné hmoty vychádzajúce z hmot 

Kolárovických zrubov. Tento princíp umožňuje vysporiadať sa 

s úzkymi poličkami a zároveň jednoduchšie vytvárať súkromné 

a intimné miesta jednotlivým dvorom.  

Hmota hromadného bývania vychádza tak isto z tradičného 

tvaru, avšak je kvôli provozne-technickým požiadavkám 

pozmenená. Hmota je vyzdvihnutá na stĺpoch do úrovne 

stávajúceho terénu, tým rieši výškový rozdiel a napomáha 

k vytváraniu polosúkromných a súkromných častí. 

Hmota viacgeneračného bývania opäť vychádza z toho 

tradičného, akurát je zmenšená a použitá do viackrát. Tieto 

„dvory“ svojou hmotou napodobujú tradičné kysucké dvory, 

ktoré i bez plotu a iných bariér dokázali využiť svojho postavenia 

a vytvoriť tak súkromné časti. 

 

STAVEBNÉ RIEŠENIE 

Konštrukcia 

Konštrukcie všetkých navrhnutých objektov sú drevostavbami. 

Dom v dedine využíva systému CLT panelov, zatiaľ čo víkendový 

dom v Babišoch a Útulňa sú rámovými drevenými 

konštrukciami. Strechy sú šikmé v uhle 45%.  

 

Technické zariadenie budov 



V rámci intravilánu Kolárovic sa predpokladá napojenie na 

miestne technické inštalácie ako kanalizácia, voda a elektrika. 

V osadách je k dispozícií len elektrika. Voda je teda odoberaná 

z vlastných studní a odpadové hospodárstvo je riešené buď 

formou septiku, alebo čističkou odpadových vôd. Vytápanie je 

riešené pomocou krbov a kotlov na tuhé palivo – drevo. 

Jednotlivé technické zariadenia budov sú regulované v rámci 

objektov v technických miestnostiach.  

 

ANOTÁCIA 

Lokalita riešeného územia sa nachádza v Kolároviciach, v okrese 

Bytča. Územie, zvané Galovo, leží na dôležitej križovatke dvoch 

tras Bytča-Makov a Petrovice – Veľké Rovné. V rámci obce sa 

nachádza mimo intravilán a rozprestiera sa na území bývalých 

kopaníc. Návrh vychádza z určenia charakteristík jednotlivých 

častí. Územie je tak rozdelené na rodinné bývanie v rámci jednej 

ulice (osada), hromadné bývanie, viacgeneračné bývanie a troch 

rodinných domov v rámci doplnenia stávajúcej zástavby. 

 

Kľúčové slova 

Kolárovice, vidiek, rodinný dom, osada, dvor, chata, 

viacgeneračné bývanie, farma. 

 

ABSTRACT 

The locality is placed in Kolárovice near Bytča. It is settled out of village 

centre on the historical placement of potato fields. The area called Galovo is 

important crossroad of two main arterials Bytča – Makov and Petrovice – 

Veľké Rovné. A layout is designed like a conection of elements of indiviual 

villages parts. Place is separated to three fractions, family detached houses, 

living in blocks of flats and semi-detached houses.   

Key words: Kolárovice, rural, family house, settlement, court, chalet, 

multigeneration residence, farm. 

 

 



Meno autora: Veronika Tvrdá 

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ, 2017 - 2018 

 DIPLOMOVÁ PRÁCA 

 

TABULKA  BILANCIÍ   

    

  
BILANCIE ZASTAVANÝCH PLOCH   

ZASTAVANÁ PLOCHA NADZEMNÝCH PODLAŽÍ (m2) 3814,7 

ZASTAVANÁ PLOCHA PODZEMNÝCH PODLAŽÍ (m2) 0 

    

BILANCIA HPP   

HPP NADZEMNÝCH PODLAŽÍ (m2) 5944,2 

HPP PODZEMNÝCH PODLAŽÍ (m2) 0 

HPP ZÁSTAVBY CELKOM (m2) 5944,2 

    

BILANCIA OBSTAVENÉHO PRIESTORU   

OBSTAVENÝ PRIESTOR NADZEMNÝCH PODLAŽÍ (m3) 14937,2 

OBSTAVENÝ PRIESTOR PODZEMNÝCH PODLAŽÍ (m3)   

OBSTAVENÝ PRIESTOR CELKOM (m3) 14937,2 

PREDPOKLADANÁ CENA STAVBY (8000 kč/ 1 m3)     11 949 760 Kč 

    

BILANCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA    

bývanie 3514,5 

farma 300,2 

    

    

    

    

HPP CELKOM (m2) 3814,7 

  
KAPACITY   

Izby (ks) 47 

Ludia (ks) 142 

Obytne súbory (ks) 5 

Bytove domy (ks) 5 

Domy v osade (ks) 14 

3 domy (ks) 3 

plocha bývánia + zahrady (m2) 30321,7 

plocha brezoveho háju (m2) 1763,9 



plocha lesoparku (m2) 3184 

plocha pastviny (m2) 11527 

plocha farmy (m2) 5690,1 

plocha sadu (m2) 2139 

 


