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ABSTRAKT  
Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby polyfunkční budovy 
v Košeticích. Budova spojuje funkci administrativního zázemí lesní správy, 
výukového zážitkového centra určeného pro děti a mládež od 10 do 20 let 
s možností ubytování a funkci trvalého bydlení pro správce objektu. Budova 
má tvar písmene L. Parkování je řešeno v přední části pozemku přímo u sjezdu 
z přilehlé komunikace. Za vstupním křídlem objektu je navržena montovaná 
konstrukce hlediště letního kina. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Přední část 
budovy je jednopodlažní s vegetační střechou. Nad druhým nadzemním 
podlažím je navržena sedlová střecha tvořena dřevěnými vazníky. Skladba 
obvodové stěny je navržena jako provětrávaná fasáda, tvořena keramickými 
bloky a zateplením z minerální vlny. Stropní konstrukce je řešena jako 
monolitické železobetonové desky. Návrh je proveden v jednoduchém tvarovém 
řešení s ohledem na ráz okolní krajiny.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
polyfunkční budova, administrativní prostory, výukové centrum, letní kino, 
železobetonový strop, vegetační střecha, provětrávaná fasáda, dřevěný vazník  

ABSTRACT  
The subject of my diploma thesis is a project of a new mixed-use building 
in Košetice. This building connects more functions. It is going to be partly office, 
partly educational center with accommodation and one part will be used as a flat 
for building keeper. The building is L-shaped. Parking will be realized in front 
of the building near an access road. Behind the main part of the house, there 
is designed outdoor theater. The building has two aboveground floors. The 
enterence part is single-storey with vegetation roof. There is designed a saddle 
roof - wooden truss. The vertical peripheral structures are provided with 
an insulation system from mineral wool with ventilated space, the load-bearing 
structure is made of clay. The horizontal bearing structures are designed 
as monolithic reinforced concrete slabs. The project is created in a simple way 
to harmonize with the surrounding countryside.  

KEYWORDS  
mixed-use building, administrative office, educational center, outdoor theater, 
reinforced concrete ceiling, vegetation roof, ventilated facade, wooden truss  
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1. Úvod 
Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkční budovy v obci Košetice, tak 
aby novostavba nenarušovala ráz okolní krajiny. Polyfunkční budova zahrnuje tři 
základní provozy, je zde navrženo administrativní zázemí lesní správy 
mikroregionu, škola v přírodě s ubytováním a prostorem zážitkové výuky. V zadní 
části budovy je projektována bytová jednotka 4+kk pro správce areálu. Za 
hlavním křídlem budovy je navrženo hlediště pro s možností promítání letního 
kina.  

Půdorysně má budova tvar písmene L. Přední část domu je jednopodlažní 
s vegetační střechou. Nad druhým nadzemním podlažím je navržena sedlová 
střecha. Návrh je proveden v jednoduchém tvarovém řešení s ohledem na ráz 
okolní krajiny. Budova bude obložena dřevěným obkladem. Vnější výplně otvorů 
jsou navrženy jako hliníkové se zeleným dekorem. Skladba obvodové stěny je 
navržena jako provětrávaná fasáda, tvořena keramickými bloky a zateplením 
z minerální vlny.  

Cílem diplomové práce je vypracování hlavní části projektové dokumentace pro 
provedení stavby, posouzení navrženého objektu z hlediska tepelné techniky, 
akustiky, denního osvětlení a požární bezpečnosti. 

Práce se skládá z hlavní textové části a z příloh obsahující přípravné a studijní 
práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční 
řešení, požárně bezpečnostní řešení, posouzení z hlediska stavební fyziky  
a další výpočty, posudky a specifikace.  
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2. Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby 

Novostavba polyfunkční budovy v Košeticích 

b) místo stavby 

Košetice, KÚ Košetice 670758, p.č. 739/8 

c) předmět projektové dokumentace 

Novostavba polyfunkční budovy v obci Košetice (okres Pelhřimov). Součástí 
objektu bude administrativní centrum lesní správy, škola v přírodě s ubytováním 
a bytová jednotka správce objektu.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

obec Košetice 146, 394 22 Košetice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Karolína Kosová, Košetice 182, 394 22 Košetice 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
SO O1 - Polyfunkční budova 

SO O2 - Terénní úpravy, parkoviště a zpevněné plochy 

SO O3 - Přípojka elektrické energie nízkého napětí  

SO O4 - Vodovodní přípojka vody 

SO O5 - Čistička odpadních vod  

SO O6 - Vedení splaškové kanalizace, zpětné vedení pro splachování wc 

SO O7 - Vedení dešťové kanalizace a  a.n na dešťovou  

SO O8 - Venkovní hlediště (odmontovatelná konstrukce)  

SO O9 - Hřiště protipádové dlaždice 

SO 10 - Oplocení ve vlastnictví investora 

SO 11 – Zemní vrty a systém tepelného čerpadla země/voda 

SO 13 – Samostatná konstrukce dřevníku s plechovou střecho 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  
- katastrální mapové podklady 

- záměr investora  

- geologické a hydrogeologické mapy 

- mapa záplavových území  

- zákony, vyhlášky a normy  

- prohlídka pozemku  
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití  
a zastavěnost území 

Pozemek, na němž je plánována novostavba polyfunkční budovy se nachází 
v okrajové části obce Košetice. Jedná se o pozemek p.č. 739/8 v katastrálním 
území Košetice (670758). Pozemek je mírně svažitý dolů směrem od příjezdové 
komunikace, nadmořské výška se pohybuje 495,5 – 497,5 m. n. m. Nejbližší 
okolní zástavbou je hotel severozápadním směrem a chaty jihovýchodním 
směrem. Tyto objekty jsou od navrhované stavby vzdáleny více než 200 m.  

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem. 

Stavba bude probíhat v souladu s regulačním plánem a s územním souhlasem 
nahrazujícím územní rozhodnutí. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s územně plánovací 
dokumentací. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Bude zažádáno o územní souhlas na oboru výstavby Městského úřadu 
Pelhřimov. Není vyžadováno povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánu v části E dokladová část.  

(Pozn. Jedná se o diplomovou práci, část E není přílohou) 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Doposud byla provedena základní obhlídka dotčeného území okolí navrhované 
stavby. Je nutné provést podrobný geologický průzkum pro zjištění základových 
podmínek a hloubkový průzkum jako podklad pro návrh vrtů tepelného čerpadla 
země/voda. Výstupy z těchto průzkumu budou přílohou projektové dokumentace.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nevyžaduje se. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Umístnění stavby je mimo záplavové území.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí či zdraví osob. 

 Záměr stavby nezasahuje do soustavy Natura 2000. 

Záměr výstavby polyfunkční budovy nemá významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality. Stavební práce  
a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy předepsané hladiny 
hluku. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech. 
Odtokové poměry na pozemku se stavbou změní pouze minimálně, dešťová 
voda bude svedena do akumulačních nádrží.  

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizací navrhované stavby nevzniknou žádné požadavky na asanace  
a demolice. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Bude zažádáno o trvalé vyjmutí z půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb.,  
o ochraně půdního zemědělského fondu. 

i) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 
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Vodovodní přípojka  

Novostavba bude napojena na stávající vodovodní viz Koordinační situační 
výkres.  

Splašková kanalizace 

Odpadní kanalizační voda bude pročištěna na požadovanou kvalitu v čističce 
odpadních vod a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Přečištěná voda teče 
přepadem do akumulační nádrže na dešťovou vodu, odkud bude čerpána pro 
splachování WC.  

El. energie:  

Novostavba bude napojena na el. rozvody společnosti E-ON NN. Bude proveden 
nový elektropilířek na hranici pozemku a přilehlé komunikace v jižním rohu 
pozemku.  

Doprava: 

Dopravní napojení je možné z komunikace p.č. 2265/2.  

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Provedení stavby nevyžaduje žádné podmiňující ani související investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

KÚ Košetice (670758)  

p.č. Výměra (m2) Vlastník  Druh pozemku 
739/8 4528 investor trvalý travní porost 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Novostavbou nevzniká žádní jiné ochranné ani bezpečností pásmo ostatních 
pozemků.  

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Navrhovanou stavbou je novostavba samostatně stojící polyfunkční budovy 
včetně parkovací plochy před objektem a včetně zřízení přípojek inženýrských 
sítí.  
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b) účel užívání stavby 

Polyfunkční budova zahrnuje tři základní provozy, je zde navrženo 
administrativní zázemí lesní správy mikroregionu, škola v přírodě s ubytováním 
a příslušenstvím a bytová jednotka 4+kk pro správce areálu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Novostavba má charakter trvalé stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Nejsou požadovány výjimky a úlevová řešení.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 
Vyjádření dotčený orgánu části E, dokladová část.  

(Pozn. Jedná se o diplomovou práci, část E není přílohou) 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není vyžadováno.  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek 

 

PLOCHA POZEMKU 4528 m2 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA 1104 m2 
PROCENTO ZASTAVĚNÍ 22,6 % 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 7820 m3 
PLOCHA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
PLNÁ DLAŽBA CELKEM 

591 m2 

PLOCHA POJÍZDNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ 

450 m2 

PLOCHA ZELENĚ NA VEGETAČNÍ 
STŘEŠE 

130 m2 

POČET PARKOVACÍCH MÍST 16 + 1x pro AUTOBUS 
UŽITNÁ PLOCHA 1.NP 934,69 m2 
UŽITNÁ PLOCHA 2.NP 670,335 m2 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Dešťová voda bude svedena do dvou akumulačních nádrží na dotčeném 
pozemku. Nádrž o navrhovaném objemu 26 m3 při severozápadní straně objektu 
bude napojena na rozvody pro splachování WC v celém objektu. Voda jímána v 
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menší nádrži v zadní severovýchodní části pozemku bude sloužit pro závlahu 
záhonů a zahrady.  

Objekt je navržen v souladu s platnou normou a energetickými předpisy. 
Obvodové konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené 
hodnoty. Objekt je klasifikován jako budova s téměř nulovou spotřebou energie.  

Stavba bude napojena na veřejný vodovod, a vedení nízkého napětí. 

Přípojka pitné vody z vodovodního řádu bude provedena před zahájením 
stavebních prací. Přípojka ústí do technické místnosti, kde bude umístěn hlavní 
uzávěr vody.  

Kontejnery na tříděný odpad budou umístěny v západní části pozemku vedle 
výjezdu z parkoviště. Je navržen jeden velký kontejner na plast, papír a dva na 
komunální odpad. Pro třídění skla je navržena u objektu plastová popelnice.  

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

Předpokládaný termín zahájení stavby 05.2020 
Předpokládaný termín dokončení stavby 11.2022 
Lhůta výstavby  2,5 roku  

 

j) orientační náklady stavby 

Předpokládaná cena pozemku, na kterém bude stavba budována, se pohybuje 
kolem 

 1 500 000 Kč tj. 330 Kč/m2 .  

Cena samotného budovaného objektu byla vzhledem předpokládanému 
obestavěnému prostoru stanovena na 54 000 000,- Kč s DPH. Tato cena byla 
stanovena podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2019. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Polyfunkční budova v okrajové části obce Košetice bude sloužit jako 
administrativní centrum lesní správy regionu, největší část tvoří škola v přírodě s 
ubytováním pro max 49 osob, třemi zážitkovými místnostmi, kde bude probíhat 
program pro děti. Součástí objektu je jedna ubytovací jednotka – byt správce 
objektu.  

Budova je navržena jako dvoupodlažní objekt s hlavní sedlovou střechou  
a dřevěným obkladem. Nad částí směrem do silnice je navržena vegetační 
střecha. Návrh je proveden v jednoduchém tvarovém řešení s ohledem na ráz 
okolní krajiny.   

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Půdorysně má budova tvar písmene L. Přední část domu je jednopodlažní 
s vegetační střechou. Nad druhým nadzemním podlažím je navržena sedlová 
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střecha. Návrh je proveden v jednoduchém tvarovém řešení s ohledem na ráz 
okolní krajiny. Budova bude obložena dřevěným obkladem. Vnější výplně otvorů 
jsou navrženy jako hliníkové se zeleným dekorem.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Polyfunkční budova zahrnuje tři základní provozy, je zde navrženo 
administrativní zázemí lesní správy mikroregionu, škola v přírodě s ubytováním 
a příslušenstvím a bytová jednotka 4+kk pro správce areálu.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 

Vstup do administrativní částí a do části školy v přírodě je řešen jako 
bezbariérový. Bezbariérový pokoj je navržen v prvním nadzemním podlaží ve 
východní části budovy. Veškeré výškové rozdíly v bezbariérové části budovy jsou 
max 20 mm. Minimální šířka dveří v bezbariérovém prostoru je 900 mm.  

Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800 - 1000 a ve výšce 1400 - 
1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm 
nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 
mm jasně viditelnými oproti pozadí. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Provedení stavby bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU č. 305/2011. Ve všech místech, kde hrozí pád z výšky, bude zřízeno zábradlí 
odpovídající výšky. Stavba navržena a postavena tak, aby bylo co nejvíce 
předejito nebezpečí nehody, zraněním i vloupáním. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

Navrhovanou stavbou je samostatně stojící dvoupodlažní objekt. Zastřešení tvoří 
nad částí prvního podlaží vegetační střecha ve zbytku budovy je sedlová střecha 
tvořena vazníky. Objekt má tvar písmene L. V přední části pozemku je navrženo 
parkování pro autobus a osobní automobily zaměstnanců. V zadní části je 
navržena rozmontovatelná konstrukce hlediště a jeviště. Na kovové konstrukci 
budou připevněny dřevěné prvky. V severní části pozemku je navrženo hřiště 
s proti pádovou úpravou.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce  

Tam, kde se budou pohybovat stroje a na místech plánované stavby  
a skladovacích ploch materiálu bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ta bude 
uskladněna na deponii v zadní části pozemku. Zemní práce zahrnují výkopy 
vedení přípojek. Terén bude upraven v přední straně L do roviny a v boční straně 
směrem na severovýchod bude klesat o 0,5 m. Výkop základových rýh bude 
proveden strojně s ručním dočištěním. Vytěžená zemina se použije pro úpravu 
terénu.  
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Základy 

Podle informací z nejbližšího geologického vrtu je v nezámrzné hloubce zemina F4 
jíl písčitý => Rdt = 250 kPa. Základové pasy jsou tvořeny pasy železobetonem C20/25 
(XC2). Velikost základu pod vnitřní a obvodovou zdí viz příloha návrh základových 
pasů. Na základu jsou navrženy dvě, (v části klesajícího terénu severovýchodním 
směrem tři) vrstvy tvárnic ztraceného bednění o tl. 300 mm. Bednění bude zalito 
betonem C20/25 a provázáno s výztuží základových pasů B500B.  

Podkladní betonová vrstva bude provedena z betonu C20/25 a bude při horním  
a spodním líci vyztužena kari sítí s velikostí ok 100 x 100 s průměrem drátu 6 mm.  

Pod keramickými příčkami jsou navrženy mělké základové pasy 300/350 mm.  

Svislé nosné konstrukce 

Svislé konstrukce novostavby jsou navrženy jako zděné z cihelných broušených 
bloků tl. 300 mm prováděné na tenkovrstvou maltu. Vlastnosti (12,5 N/mm2, 
RW=49 dB, ʎ = 0,203 W/(m.K), Faktor difuzního odporu μ = 5/10, objemová 
hmotnost 740 kg/m3, 247 x 300 x249 m) 

Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihelných broušených bloků tl. 250 mm 
(vlastnosti: pevnost v tlaku 12,5N/mm2, Rw = 51 dB) 

ʎ = 0,28 W/mK, 

popř. 300 mm (stejné vlastnosti jako obvodové zdivo)  

Příčky 

V 1.NP je navrženo vnitřní nenosné keramické zdivo tl. 140 mm (vlastnosti: 
pevnost tlaku 10 N/mm2, RW=43 dB) 

V 2.NP jsou kvůli potřebě většího akustického útlumu mezi příčkami navrženy 
sádrokartonové příčky  
(svislý CW profil, vodorovný UW profil, vložena minerální vata tl. 100 mm + 
opláštění 2x sádrokartonové desky akustické TL. 12,5 mm RW=49 dB)  

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska  
tl. 150–250 mm jednosměrně vyztužené desky. ŽB stropní deska z betonu 
C30/37 bude vyztužena výztuží B500B dle návrhu statika.  

Věnce 

Ztužující věnce budou provedeny v prvním nadzemním podlaží ve dvou výškových 
úrovních (nižší věnec ve výšce 3,72 m pro jednopodlažní část budovy, ve 
dvoupodlažní části v obvodových i vnitřních nosných zdech ve výšce 3,97 m) 
V druhém nadzemním podlaží je navržen věnec ve výšce 7,22 m. Věnce budou 
provedeny z betonu C25/30 vyztuženy ocelí B500B. Hlavní výztuž navržena 4 x 
průměr 10 mm. Třmínky jsou předběžně navrženy průměru 6 mm, rozmístěny po 
250 mm.  
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Překlady 

Pro otvory v nosných stěnách jsou navrženy keramické vysoké překlady šířky 70 mm 
a výšky 238 mm. V stěně tl 300 mm 4 kusy, ve stěně tl. 250 mm 3 kusy překladů. 
Nad otvory v keramických příčkách budou osazeny ploché keramické (šířka 115 mm, 
výška 71 mm). Předklady v sádrokartonových příčkách tvoří vodorovný UV profil 
v místě překladu vyztužený dvěma svislými CW profily.  

Bude dodrženo min. uložení stanovené výrobcem. 

Schodiště 

V budově jsou navržena celkem tři schodiště, všechna budou provedena jako 
monolitické konstrukce z železobetonu C 30/37 s výztuží B500B. Schodišťové 
stupně budou součástí monolitické desky.  

Střešní konstrukce 

Nad jednopodlažní částí budovy (směrem k parkovišti) je navržena plochá 
vegetační střecha. Nosnou částí střechy je železobetonová stropní deska  
tl. 250 mm.  

Nosnou konstrukci zastřešení nad 2.NP tvoří příhradové sedlové vazníky. Jejich 
konkrétní tvar, velikosti průřezů jednotlivých pásů, osová vzdálenost budou 
navrženy dle statického výpočtu.  

 Hydroizolace 

Vodorovná hydroizolace spodní stavby je tvořena dvěma natavenými pásy.  

skladba pásu 1 nataven bodově 
- jemný separační posyp 
- asfaltová hmota 
- SBS modifikovaná impregnovaná skleněná tkanina 
-  asfaltová hmota SBS modifikovaná 
- separačni PE folie 

 

 skladba pásu 2 nataven celoplošně 

- jemný separační posyp 
- asfaltová hmota 
- SBS modifikovaná impregnovaná polyesterová rohož 
- asfaltová hmota SBS modifikovaná 
- separační PE folie 

Svislá hydroizolační vrstva spodní stavby bude provedena od spodní hrany 
tvárnic ztraceného bednění po úroveň min 350 mm nad úrovní upraveného 
terénu.  

Hlavní hydroizolační vrstva vegetační střechy je tvořena dvojicí asfaltových pásů.  

Hlavní hydroizolační vrstvou šikmé střechy je plechová hladká krytina s ocelovým 
jádrem a pozinkováním. Pojistnou hydroizolační vrstvou je PVC folie.  

V místnostech hygienického zázemí a tam, kde je předpokládán mokrý provoz je 
navržena pod keramickou dlažbu hydroizolační stěrka.  
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Tepelná izolace 

Tepelná izolace podlahy je tvořena polystyrenem EPS 150 S ve dvou vrstvách  
o tl. 100 mm (celkem 200 mm). - λ = 0,035 W/(m.K) 

Jako tepelná izolace soklu jsou navrženy desky z XPS - λ = 0,033 W/(m.K) lepené 
asfaltovým hydroizolačním lepidlem.  

Vnější stěna je navržena s provětrávanou fasádou. Tepelnou izolaci této stěny 
tvoří desky z minerální plsti, ʎD = 0,034  W/(m.K).  

Tepelná izolace plochá střechy je tvořena EPS 200 S λ = 0,034  W/(m.K) 
v tloušťce 140 mm + spádová vrstva ze stejného materiálu minimální tloušťky 30 
mm.  

Tepelná izolace nad 2 NP bude umístěna pod vazníky v podhledu. Izolací bude 
čedičová vlna tloušťky λ = 0,033 (W/(m.K).  

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Výplně vnějších otvorů  

V objektu jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem s hodnotami 
součinitele prostupu tepla rámem Uf = 0,92 W/(m2K) a celkovým koeficientem 
prostupu tepla max Uw = 0,9 W/(m2K). Vchodové dveře jsou plánovány jako 
hliníkové s prosklením nebo minimálně s naddveřním světlíkem s maximální 
hodnotou Ud = 0,92 W/(m2K). Vnější okna a dveře jsou navrženy s tmavě 
zeleným dekorem.  

Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné v obložkové zárubni.  

Podrobnější popis viz příloha výpisy prvků část oken a dveří.  

Podlahy 

Podlahy budou řešeny s dilatačním páskem jako plovoucí. Ve skladbě podlah 
prvního nadzemního podlaží je navržena tepelná izolace EPS ve dvou vrstvách 
o tl. 2 x 100 mm. Ve 2 NP je navržena kročejová izolace z pěnového polystyrenu. 
Povrchovou vrstvou podlah je keramická dlažba nebo podlaha skládaná podlaha 
s laminátovou vrchní vrstvou v imitaci světlého dřeva. V promítací místnosti  
a v jedné výukové místnosti je navržen zátěžový koberec. V prostorech garáže  
a skladu je nášlapnou vrstvou epoxidový nátěr. Podlahy jsou ukončeny soklem 
nebo ukončovací lištou dle typu nášlapné vrstvy. Na rozhraní různých typů podlah 
budou osazeny přechodové lišty.  

Zpevněné plochy  

Vjezd na parkoviště a hlavní pojízdná plocha je navržena z betonových dlaždic  
o výšce 80 mm, uloženo do hutněného štěrkopískového lože. Jednotlivá 
parkovací stání a vjezd ke garáži je navržen ze zatravňovacích betonových 
dlaždic výšky 80 mm. Zpevněné plochy budou spádovány do liniových žlabů  
a vsakovány na pozemku investora. Je navržen odlučovač ropných látek 
v jednotlivých žlabech.  
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Obklady 

V interiéru budou použity ve všech místnostech hygienického zázemí, 
v kuchyních a v místech, kde je navrženo umyvadlo keramické obklady. Výšky 
obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 

Vnitřní omítky 

U vnitřních omítek bude proveden cementový postřik zlepšující adhezní 
vlastnosti podkladu. Poté bude strojně nanesena vrstva jádrové omítky v  
tl. 10 mm. Pohledová vrstva je navržena jako sádrová stěrka zrnitosti 0 – 0,2 mm. 
V místnostech s keramickým obkladem nebude provedena jádrová vrstva. 
V garáži a skladu je navržena vnitřní cementová omítka. 

Vnější pohledová vrstva stěn  

Pohledová vrstva je plánována jako dřevěný obklad ze sibiřského modřínu 
impregnovaný proti škůdcům a hnilobě, připevněný na kovový rošt tvořící 
vzduchovou mezeru provětrávané fasády ve svislém směru.  

Oplocení pozemku 

Oplocení je navrženo pouze okolo záhonů zeleniny, jako drátěný plot s ocelovými 
sloupky s betonovým základem.  

Truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky  

Viz specifikace truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Novostavba je navržena a bude provedena tak, aby splnila požadavky vyhlášky 
č. 28/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Nosné prvky a konstrukce 
jsou navrženy tak, aby odolaly účinkům stálého i nahodilého zatížení  
a nepříznivým vnějším podmínkám po dobu životnosti stavby. Bude zajištěno 
předejití nepovolených deformací konstrukcí, nebo jejich celému zřícení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení  

Zdravotně-technické instalace 

Vnitřní rozvody vody jsou navrženy s DHPE trubek (dimenze dle návrhu ZTI, není 
přílohou diplomové práce). V části trávníku vedle parkoviště je na vodovodní 
přípojce navržena vodoměrná šachta z poklopek 600 / 600 mm. Vodovodní 
přípojka ústí do technické místnosti v 1.NP, kde bude osazen hlavní uzávěr vody.  

Pro vytápění a ohřev TUV hlavní části objektu jsou navržena dvě tepelná 
čerpadla země voda se čtyřmi vrty, dva pro každé čerpadlo o průměru 150 mm  
a hloubce 100 – 150 m. Pro hlavní provoz a ubytování jsou navrženy dva 
nepřímotopné zásobníky o objemu 1000 l. Vytápění je řešeno otopnými tělesy, 
umístěnými, pokud to lze na obvodové stěně.  
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Vytápění a ohřev TUV pro byt správce je řešeno samostatně v technické 
místnosti příslušící bytu. Je zde navržen zplynovací kotel na dřevo a el. boiler  
o objemu 120 l.  

Jedná se o předběžný návrh, výkon čerpadel, počty a hloubky vrtů je nutné ověřit, 
popřípadě upravit celý návrh dle projektu TZB (jedná se o diplomovou práci, není 
přílohou)  

Elektroinstalace 

Přípojka el. energie je vedena z příjezdové komunikace. Přípojkové elektrické 
skříň bude osazena v jižním cípu pozemku. Přípojka bude dále vedena do 
technické místnosti 127 v 1NP kde bude proveden hlavní rozvaděč a vypínač el. 
energie. Bytová jednotka má vlastní rozvaděč a vypínač v technické místnosti 
136. Hromosvod objektu bude uzemněn zemnící páskou uloženou před 
provedením základové konstrukce. Vnitřní osvětlení bude řešeno úspornými 
zářivkami.  

Kanalizace 

Objekt není možné napojit na veřejnou kanalizaci, bude zřízena čistička 
odpadních vod požadované velikosti. Voda bude v čističce upravena  
a požadovanou kvalitu a svedena do akumulační nádrže na dešťovou vodu. Tato 
zachytávaná voda bude zpětně využita pro splacování WC. Přepad akumulační 
nádrže dešťové vody je veden do vsaku na pozemku investora.  

Odvětrání:  

V budově jsou předběžně navrženy tři vzduchotechnické jednotky s rekuperací 
tepla. Všechny místnosti bez oken budou větrány uměle. Pokoje ve 2.NP budou 
větrány přirozeně, jim příslušící koupelny pomocí ventilátorů vedením v podhledu 
s vyústěním nad střechu. Návrh je třeba ověřit a upřesnit projektem VZT.  

b) výčet technických a technologických zařízení  

- tepelné čerpadlo země/voda návrh 2x (předpokládaný maximální výkon 2x 
88,7 Kw 

- zplynovací kotel na dřevo (předpokládaný výkon max 27 kW) 

- rekuperační jednotka (předpokládaný výkon 1 kW objem přiváděného vzduchu 
2400 m3/h)   

-  2 x rekuperační jednotka (předpokládaný výkon 0,34 kW objem přiváděného 
vzduchu 1200 m3/h 

- 2 x nepřímotopný zásobník TUV (předpokládaný objem 1000 l)  

- 1 x el. boiler (el patrona 2kW, předpokládaný objem 120 l)  

- lapač tuků  

- lapač ropných látek 

- akumulační nádrž na dešťovou vodu objemu 24 m3 

- akumulační nádrž na dešťovou vodu objemu 12 m3  
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- ČOV (návrh pro 75 osob)  

 B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Samostatné zpracováno v příloze Požárně bezpečnostní řešení složka 5. 

 B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Objekt je navržen s ohledem na co nejvyšší úsporu energií na vytápění. 
V kancelářích, v bytě správce a v pobytové a výukové části školy v přírodě je 
navržen systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla). Konstrukce 
jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavkům normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelné 
ochrana budov. Průkaz energetické náročnosti budovy je samostatnou přílohou 
projektové dokumentace, složka 6. Novostavba je klasifikována jako budova 
s téměř nulovou spotřebou energie.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  
a komunální prostředí Větrání 
Budova je navržena a bude užívána v souladu v souladu s dotčenými 
hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 
zdraví a zdravých životních podmínek. 

Větrání 

Budova je částečně větrána systémem nuceného větrání se zpětným získáváním 
tepla. Přirozeně budou větrány pokoje ve druhém nadzemním podlaží a hala se 
zádveřím. Koupelny a WC jednotlivých pokojů budou větrány ventilátory 
v podhledu.  

Systém nuceného větrání bude doplněn o klasický systém teplovodního vytápění 
napojeného na otopná tělesa. Je navrženo tepelné čerpadlo země/voda 
s využitím hlubinných vrtů.  

Řešení odpadů 

Odpadní kanalizační voda bude pročištěna na požadovanou kvalitu a v čističce 
odpadních vod, která bude zřícena na pozemku investora. 

Zásobování vodou  

Objekt bude připojen k obecnímu vodovodnímu řádu, bude dodrženo ochranné 
pásmo přípojky.  

Osvětlení  

Osvětlení bude řešeno kombinací přirozeného a umělého osvětlení. Objekt je 
navržený tak, aby splňoval požadavky norem ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení 
budov – Část 1: Základní požadavky, ČSN 73 0580 – 2 Denní osvětlení budov – 
Část 2. Denní osvětlení obytných budov. Posouzení osvětlení a proslunění 
objektu je zpracováno v samostatné příloze. 
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Akustika  

Použité stavební konstrukce splňují požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., §14 odst. 
(3) a ČSN 73 0532 (2010) na akustiku stavebních konstrukcí. 

Prašnost  

Není předpokládaný prašný provoz. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Objekt je navržen v oblasti středního radonového rizika. Jako opatření proti 
vniknutí radonu do domu jsou navrženy dva modifikované asfaltové pásy.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Není nutné projektem řešit, nevyskytují se.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není třeba pro danou lokalitu řešit. 

d) ochrana před hlukem 

Není nutné řešit, v novostavbě ani v okolí se nenachází významný zdroj hluku. 

e) protipovodňová opatření  

Není třeba řešit, nejedná se o oblast s možností povodní.  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
 
Nevyskytuje se, není třeba řešit.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Bude zřízena přípojka el. energie a vodovodní přípojka. Přípojky budou vedeny 
z přilehlí komunikace.  Trasy budou provedeny co nejkratší. Odvod kanalizace 
bude řešen na pozemku samostatně (vlastní čističkou odpadních vod). Bude 
dodržena minimální hloubka uložení sítí a dostatečné tepelné izolování, tak aby 
nedošlo k jejich poškození mrazem. Bude dodrženo i min. krytí sítí při křížení.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Předpokládaná délka vodovodní přípojky je 25 m (PE 100 SDR 17) 

Splaškové kanalizace 8 m (KG DN 200) 

Dešťové kanalizace 118 m (110 PVC DN 150-300). 

Přípojka el energie: vedení cyky-j 4x10 mm2 uložené v zemi z el. měř. rozvaděče 
do el. rozvaděče v rodinném domě společně bude položen ovládací kabel cyky-j 
5x1,5 mm2. Celková délka přípojky 29,5 m.  

Viz výkres C2 Koordinační situační výkres. 
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B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost  
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Vjezd na parkoviště je řešen z přilehlé pozemní komunikace. Budou vybudovány 
dva sjezdy (jeden pro vjezd a další pro výjezd). Účelová komunikace parkoviště 
vede podél stávající komunikace a směrem k objektu jsou navrženy první 
parkovací stání. Celkem je navrženo 15 x automobilové stání pro osobní auto,  
1 x stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a 1 x parkování 
pro autobus. Šířka jednosměrné účelové komunikace je 5,8 m. Šířka obou sjezdů 
je 10,5 m.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci na p.č. 2265/2 vjezdem a výjezdem, 
šířka obou sjezdů je 10,5 m.  

c) doprava v klidu 

Celkem je navrženo 15 x automobilové stání pro osobní auto, 1 x stání pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace a 1 x parkování pro autobus.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Cyklistické stezky ani chodníky pro pěší nejsou navrženy.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Tam, kde se budou pohybovat stroje a na místech plánované stavby  
a skladovacích ploch materiálu bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ta bude 
uskladněna na deponii v zadní části pozemku. Zemní práce zahrnují výkopy 
vedení přípojek. Terén bude upraven v přední straně L do roviny a v boční straně 
směrem na severovýchod bude klesat o 0,5 m. 

b) použité vegetační prvky 

Mezi sjezdy bude proveden živý plot z nízkých keřů. V zadní části pozemku je 
navržen ovocný sad a oplocená zeleninová políčka. Bude provedena výsadba 
nového trávníku.  

c) biotechnická opatření.  

Odpadní kanalizační voda bude pročištěna na požadovanou kvalitu a v čističce 
odpadních vod, která bude zřícena na pozemku investora.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Novostavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby a nevyžaduje zvláštní řešení 
ochrany okolí. Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v 
blízkosti staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze 
stavební mechanizace. Stavební práce a doprovodná činnost související se 
stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby 
byly dodrženy předepsané hladiny hluku. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

V oblasti se nenachází památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. 
Novostavba nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Záměr stavby nezasahuje do soustavy Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Stavba nepatří do kategorie I ani II podle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není požadováno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována ochranná a bezpečností pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Novostavba nebude mít negativní vliv na životní podmínky v dané lokalitě. 
V blízkém okolí se nenacházejí trvale obydlené budovy, pouze chaty.  

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Začátek stavebních prací je podmíněn zhotovením el. přípojky pro napojení 
potřebných strojů a vodovodní přípojky pro možnost odběru vody. Bude zřízeno 
chemické WC, buňka jako zázemí pro pracovníky, uzamykatelný sklad materiálu 
a venkovní zpevněné plochy pro skladování. 

b) odvodnění staveniště 

Zemina je nepropustná, bude provedena drenáž z trub PVC KG 100.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci na p.č. 2265/2 vjezdem a výjezdem, 
šířka obou sjezdů je 10,5 m. Pří výjezdu vozidel budou dodrženy rozhledové 
poměry dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Začátek stavebních prací je podmíněn zhotovením el. přípojky a zhotovení el. 
pilířku na hranici pozemku a provedením vodovodní přípojky.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Okolní stavby nebudou negativně dotčeny výstavbou. Před výjezdem ze 
staveniště budou vozidla a stroje řádně očištěny, aby nešpinily příjezdovou cestu 
ani hlavní komunikaci obce. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Není nutné provedení kácení stromů či vysekání křovin.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Zábory není třeba řešit. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Vstup do administrativní části i do části školy v přírodě je řešen jako bezbariérový. 
Prostor parkoviště je v mírném spádu směrem v budově. Nikde není nutné 
překonávat výškové rozdíly.  

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2006 Sb., o odpadech a vyhláškou 
č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

Název odpadu: Katalogové 
číslo 

kategorie Způsob 
likvidace 

Beton 17 01 01 o skládka 
Cihly 17 01 02 o skládka 
Keramické výrobky 17 01 03 o skládka 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod č.17 01 06 

17 01 07 o skládka 

Dřevo 17 02 01 o skládka 
Sklo 17 02 02 o skládka 
Železo a ocel 17 04 05 o Sběrný 

dvůr 
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 17 04 11 o skládka 
Zemina 17 05 04 O skládka 
Jiné izolační materiály, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka 

Izolační materiály  
 

17 06 04 O skládka 

Směsný stavební odpad 17 09 04 O skládka 
Barvy, lepidla 20 01 27 O skládka 
Směsný komunální odpad 20 03 01 O skládka 
Plasty  
 

17 02 03 
 

O skládka 

 

Rozdělení do kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalog odpadů. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bude sejmuta ornice v ploše novostavby, zpevněných skladovacích ploch a ploch 
pojezdů strojů. Tloušťka sejmuté vrstvy 200 mm. Tato zemina bude skladována na 
deponii v zadní části pozemku a později bude použita pro finální úpravu zahrady. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Při výstavbě dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí v blízkosti 
staveniště. Jedná se především o vliv hluku a výfukových plynů ze stavební 
mechanizace. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude 
prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy 
předepsané hladiny hluku. Stavební stroje budou v dobrém stavu nebo 
nedocházelo je znečištění odkapávajícím olejem čí únikem ropných látek.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Práce budou prováděny v souladu s těmito normami a vyhláškami:  

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky, 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Všichni 
pracovníci budou proškoleni, vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami  
a seznámeni s pravidly BOZP pro jednotlivé činnosti. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba neovlivní žádné další stavby, není třeba navrhovat bezbariérové úpravy 
jakýchkoliv jiných staveb.  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Na staveništi musí být zajištěn bezpečný vjezd a výjezd na přilehlou komunikaci. 
Budou osazeny příslušné dopravní značky.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby za provozu, ani 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. fáze – přípravné a terénní práce (léto 2020) 

 2. fáze – provedení spodní stavby (jaro 2021)  

3. fáze – výstavba zděných konstrukcí a hlavních nosných konstrukcí včetně 
krytiny, osazení oken a vrat (léto 2021) 

 4. fáze – montáž páteřních rozvodů vnitřních instalací (podzim 2021)  
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5. fáze – dokončení vnitřních povrchů podlah, práce PSV. Dokončení venkovních 
úprav –Úplné dokončení (jaro, léto 2022) stavby, revize, zkoušky technického 
vybavení. 

Kolaudační souhlas, uvedení stavby do provozu. (podzim 2022) 
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Účel objektu a funkční náplň 

Polyfunkční budova zahrnuje tři základní provozy, je zde navrženo 
administrativní zázemí lesní správy mikroregionu, škola v přírodě s ubytováním 
a příslušenstvím a bytová jednotka 4+kk pro správce areálu. V budově jsou 
navrženy tři místnosti se zážitkovým programem pro návštěvníky (cíleno na děti 
a mládež od 10 do 20 let), které bude možno navštívit jako jednodenní výlet bez 
nutnosti ubytování v areálu. Za hlavním křídlem budovy je navrženo hlediště pro 
s možností promítání letního kina. Dřevěná část konstrukce hlediště a jeviště 
bude odmontovatelná. Mimo sezonu budou tyto dřevěné prvku uloženy ve 
skladu místnost 145.  

Kapacitní údaje 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 1104 m2 
PROCENTO ZASTAVĚNÍ 22,6 % 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR 7820 m3 
PLOCHA ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
PLNÁ DLAŽBA CELKEM 

591 m2 

PLOCHA POJÍZDNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PARKOVIŠŤ 

450 m2 

PLOCHA ZELENĚ NA VEGETAČNÍ 
STŘEŠE 

130 m2 

POČET PARKOVACÍCH MÍST 16 + 1x pro AUTOBUS 
UŽITNÁ PLOCHA 1.NP 934,69 m2 
UŽITNÁ PLOCHA 2.NP 670,335 m2 

 
b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 
Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Půdorysně má budova tvar písmene L. Přední část domu je jednopodlažní 
s vegetační střechou. Nad druhým nadzemním podlažím je navržena sedlová 
střecha. Návrh je proveden v jednoduchém tvarovém řešení s ohledem na ráz 
okolní krajiny. Budova bude obložena dřevěným obkladem. Vnější výplně otvorů 
jsou navrženy jako hliníkové se zeleným dekorem.  

Dispoziční řešení 

Polyfunkční budova zahrnuje administrativní část, školu v přírodě s ubytováním 
a výukovou částí a bytovou jednotku pro rodinu správce objektu.   

Administrativní část 

Administrativní část má vlastní vstup z jihovýchodní strany objektu. Zádveří 
pokračuje do chodby, která vede k jednotlivým kancelářím a k WC s předsíní 
oddělenému zvlášť pro ženy a muže.  Na konci chodby je kuchyňka pro 
zaměstnance. Chodba pokračuje k úklidové místnosti a archivu. Dveřmi z chodby 
je budova propojena s další částí objektu.  
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Provozní a ubytovací část školy v přírodě  

Hlavní vstup do části školy v přírodě je z jihozápadní strany. Vstupuje se do 
zádveří, kde se děti budou přezouvat. Jídelna je po pravé straně směrem od 
recepce. Jídelna má kapacitu min. 50 osob. V časech mimo vydávání jídel bude 
tato místnost využívána jako společenská místnost, jejíž kapacita odpovídá počtu 
ubytovaných. Vydávání jídel bude probíhat okénkem v kuchyni. Za kuchyní je 
navržen prostorný sklad pro možnost skladování velkého množství zásob.  

Zádveří navazuje na recepci, která je spojená spojena s velkým otevřeným 
prostorem společenské místnosti. Tako místnost je středem celé části školy v 
přírodě a je odtud přístupné společné hygienické zázemí, úklidová a technická 
místnost, část zážitkových místností, pokoj pro imobilní, a po schodech také 
všechny pokoje v 2.NP. K pokojům v 2.NP vede jedno přímé schodiště a jedno 
tvaru L. Chodba k pokojům ve 2NP jen nad halou otevřený prostor, jako částečně 
otevřené podlaží se zábradlím. Uprostřed této chodby je navržena odpočinková 
zóna s posezením a květinami. Každý z dvanácti pokojů v druhém podlaží má 
vlastní koupelnu a WC, dva pokoje jsou šestilůžkové, devět pokojů je 
čtyřlůžkových a jeden je navržen jako třílůžkový. Vedle třílůžkového pokoje je 
navržena prádelna a sklad lůžkovin. Tato místnost bude od pokoje oddělena 
příčkou s vyhovující zvukovou neprůzvučností.  

 

Zážitková část školy v přírodě  

Ze společenské místnosti se děti dostanou přes Vortex tunel umístěný v chodbě 
(jednoduchý, ale velmi působivý otický klam) do jiného světa – do jedné ze tří 
zážitkových místností, kde si je převezme skupinu max 16 dětí lektor a vysvětlí 
jim pravidla úkolu. V první místnosti cestují děti časem k největším objevům naší 
historie, místnost je uzpůsobena jako chemická laboratoř a návštěvníci zde 
zkouší pokusy s kapalinami a plyny a ověřují zákony mechaniky a zkoumají 
přeměny energie. V místnosti budou instalována dvě kola s měřením vydané 
energie. Místnost 2 nevyžaduje speciální vybavení, přenese návštěvníky 
pohádkového světa fantazie a iluzí. Budou se učit jednoduché kouzelnické triky, 
řešit hlavolamy a vytvoří si sami některý z otických klamů. V třetí místnosti budou 
děti cestovat časem (do pravěku, atického Řecka, do budoucnosti, nebo do 
vesmíru několik stovek světelných let daleko). Program v této místnosti začíná 
projekcí v sále, pak se přejde k plnění úkolů spojených s daným tématem.  

Pro zaměstnance je navržen vlastní vstup ze severozápadní strany objektu. Jako 
zázemí pro zaměstnance této části je navržena denní místnost s kuchyňskou 
linkou.  

Sklad většího nářadí, traktůrku na trávník, popř. rezervního nábytku (židlí) je 
navržen v severovýchodním cípu křídla objektu.  

 

Bytová jednotka 

V konci severovýchodního křídla objektu je navržena bytová jednotka pro 
správce objektu. V 1.NP náleží k bytu samostatná kotelna s kotlem na tuhá paliva 
a garáž. Obytná část je přístupná po dvouramenném schodišti. Byt je navržen 
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pro čtyřčlennou rodinu jako 4+kk. Součástí je kuchyň s jídelnou a obývacím 
pokojem navazující na zimní zahradu (lze využít jako pracovnu nebo pokoj 
hostů), ložnice, dva dětské pokoje, koupelna, WC, spíž a malá prádelna. 

Bezbariérové užívání stavby 

Návrh je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Novostavba polyfunkční budovy 
v Košeticích je řešena jako bezbariérová v rozsahu prvního nadzemního podlaží 
(vyjma bytové jednotky). Část ubytování ve 2.NP je přístupná pouze po schodišti, ale 
pro bezbariérové ubytování slouží pokoj v 1.NP s koupelnou požadovaných 
rozměrů. Veškeré výškové rozdíly v bezbariérové části budovy jsou max 20 mm. 
Minimální šířka dveří v bezbariérovém prostoru je 900 mm.  

Hlavní vstup do části školy v přírodě, vstup na volné prostranství z haly i vstup do 
administrativní části je řešen jako bezbariérový. Je navrženo jedno WC odpovídající 
rozměrům pro imobilní a jedno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  

 Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800-1000 mm a ve výšce 1400-
1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm 
nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 mm 
jasně viditelnými oproti pozadí. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Celkové provozní řešení 

Podrobně popsáno v bodě b) Dispoziční řešení 

Technologie výroby  
 
Technologie výroby se v navrhované novostavbě nevyskytuje.  

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
 

Bourací práce 

Nebude docházet k žádným bouracím pracím na pozemku se nenacházejí žádné 
stávající objekty.  

 

Vytyčení stavby 

Zaměření stavby bude provedeno odbornou firmou (kvalifikovanou osobou) za 
pomocí totální stanice. Výška 0,000 bude rovna 497,270 m. n. m. 

 

Zemní práce 

Tam, kde se budou pohybovat stroje a na místech plánované stavby  
a skladovacích ploch materiálu bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ta bude 
uskladněna na deponii v zadní části pozemku. Zemní práce zahrnují výkopy 
vedení přípojek. Terén bude upraven v přední straně L do roviny a v boční straně 
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směrem na severovýchod bude klesat o 0,5 m. Výkop základových rýh bude 
proveden strojně s ručním dočištěním. Vytěžená zemina se použije pro úpravu 
terénu.  

Základová konstrukce 

Podle informací z nejbližšího geologického vrtu je v nezámrzné hloubce zemina F4 
jíl písčitý => Rdt = 250 kPa. Základové pasy jsou tvořeny pasy železobetonem C20/25  
(XC2). Velikost základu pod vnitřní a obvodovou zdí viz příloha návrh základových 
pasů. Na základu jsou navrženy dva, (v části klesajícího terénu severovýchodním 
směrem) tři vrstvy tvárnic ztraceného bednění o tl. 300 mm. Bednění bude zalito 
betonem C20/25 a provázáno s výztuží základových pasů B500B.  

Prostupy jednotlivých technických vedení (vodovod, kanalizace a elektro) budou 
provedeny dle příslušných oddílů projektové dokumentace dle výkresů profesí. Před 
započetím betonáže základových konstrukcí je nutné do vykopaných rýh umístit 
zemnící pás FeZn 32/4 mm s ukončením vývodů nad upraveným terénem. Násyp 
pod podkladní beton bude dostatečně hutněn (míra hutnění min 45MPa), hutnění je 
nutné provádět po vrstvách maximální výšky 200 mm.  

Podkladní betonová vrstva bude provedena z betonu C20/25 a bude při horním  
a spodním líci vyztužena kari sítí s velikostí ok 100 x 100 s průměrem drátu 6 mm. 
Před započetím betonáže podkladní desky budou vytaženy jednotlivé instalace 
prostupující deskou nad úroveň budoucí desky.  

Pod keramickými příčkami jsou navrženy mělké základové pasy 300/350 mm.  

Svislé nosné konstrukce 

Svislé konstrukce novostavby jsou navrženy jako zděné z cihelných broušených 
bloků tl. 300 mm prováděné na tenkovrstvou maltu. Vlastnosti (12,5 N/mm2, 
RW=49 dB, ʎ = 0,203 W/(m.K), Faktor difuzního odporu μ = 5/10, objemová 

hmotnost 740 kg/m3, 247 x 300 x249 m) 

Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z cihelných broušených bloků tl. 250 mm 
(vlastnosti: pevnost v tlaku 12,5N/mm2, Rw = 51 dB) 

ʎ = 0,28 W/mK, 

popř. 300 mm (stejné vlastnosti jako obvodové zdivo)  

 

Příčky 

V 1.NP je navrženo vnitřní nenosné keramické zdivo tl. 140 mm (vlastnosti: 
pevnost tlaku 10 N/mm2, RW=43 dB) 

V 2.NP jsou kvůli potřebě většího akustického útlumu mezi příčkami navrženy 
sádrokartonové příčky  
(svislý CW profil, vodorovný UW profil, vložena minerální vata tl. 100 mm + 
opláštění 2x sádrokartonové desky akustické TL. 12,5 mm RW=49 dB)  
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Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena jako železobetonová monolitická deska tl. 150–
250 mm jednosměrně vyztužené desky. ŽB stropní deska z betonu C30/37 bude 
vyztužena výztuží B500B dle návrhu statika.  

Věnce 

Ztužující věnce budou provedeny v prvním nadzemním podlaží ve dvou výškových 
úrovních (nižší věnec ve výšce 3,72 m pro jednopodlažní část budovy, ve 
dvoupodlažní části v obvodových i vnitřních nosných zdech ve výšce 3,97 m) 
V druhém nadzemním podlaží je navržen věnec ve výšce 7,22 m. Věnce budou 
provedeny z betonu C25/30 vyztuženy ocelí B500B. Hlavní výztuž navržena 4 x 
průměr 10 mm. Třmínky jsou předběžně navrženy průměru 6 mm, rozmístěny po 
250 mm.  

Překlady 

Pro otvory v nosných stěnách jsou navrženy keramické vysoké překlady šířky 70 mm 
a výšky 238 mm. V stěně tl 300 mm 4 kusy, ve stěně tl. 250 mm 3 kusy překladů. 
Nad otvory v keramických příčkách budou osazeny ploché keramické (šířka 115 mm, 
výška 71 mm). Předklady v sádrokartonových příčkách tvoří vodorovný UV profil 
v místě překladu vyztužený dvěma svislými CW profily.  

Bude dodrženo min. uložení stanovené výrobcem. 

 

Schodiště 

V budově jsou navržena celkem tři schodiště, všechna budou provedena jako 
monolitické konstrukce z železobetonu C 30/37 s výztuží B500B. Schodišťové 
stupně budou součástí monolitické desky.  

K pokojům v druhém nadzemní podlaží je navržen jedno přímé a jedno 
dvouramenné schodiště tvaru L. Obě schodiště mají 26 stupňů, schodiště 
přímého tvaru je navrženo s jednou mezipodestou, dvouramenné schodiště 
potom se dvěma podestami. Stupně mají rozměr 166*300 mm. Je navrženo 
zábradlí výšky 1100 mm, tato výška byla zvolena kvůli předpokládanému pohybu 
dětí. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. 

Obytná část bytu správce je přístupná po dvouramenném schodišti s šířkou 
ramene 1025 mm. Stupně mají rozměr 180 * 270 mm a je navrženo celkem 24 
stupňů. Na vnitřních stěnách schodiště bude umístěno madlo ve výšce  
900 mm.  

Střešní konstrukce 

Nad jednopodlažní částí budovy (směrem k parkovišti) je navržena plochá 
vegetační střecha. Nosnou částí střechy je železobetonová stropní deska  
tl. 250 mm. Odvodnění střechy je zajištěno pomocí chrličů DN 50 mm, svod bude 
veden vzduchovou mezerou (viz D 1.2.05 Detail atiky). Spádování bude 
provedeno ve směru k chrličům ve sklonu 3 %. Spádovou vrstvu tvoří klíny z EPS 
200 S v minimální tl. 30 mm.  
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Nosnou konstrukci zastřešení nad 2.NP tvoří příhradové sedlové vazníky. Jejich 
konkrétní tvar, velikosti průřezů jednotlivých pásů, osová vzdálenost budou 
navrženy dle statického výpočtu. Předběžně jsou navrženy vazníky s osovou 
vzdáleností 1000 mm, průřezem dolního pásu 140 x 300 mm, horní pás 140 x 
280 mm. Odvodnění šikmé střechy je zajištěno svody a žlaby z poplastovaného 
plechu.  

Hydroizolace 

Vodorovná hydroizolace spodní stavby je tvořena dvěma natavenými pásy.  

skladba pásu 1 nataven bodově 
- jemný separační posyp 
- asfaltová hmota 
- SBS modifikovaná impregnovaná skleněná tkanina 
- asfaltová hmota SBS modifikovaná 
- separační pe folie 

 

 skladba pásu 2 nataven celoplošně 

- jemný separační posyp 
- asfaltová hmota 
- SBS modifikovaná impregnovaná polyesterová rohož 
- asfaltová hmota SBS modifikovaná 
- separační pe folie 

Svislá hydroizolační vrstva spodní stavby bude provedena od spodní hrany 
tvárnic ztraceného bednění po úroveň min 350 mm nad úrovní upraveného 
terénu.  

Hlavní hydroizolační vrstva vegetační střechy je tvořena dvojicí asfaltových pásů. 
Spodní pás má vložku ze sklené tkaniny, na dolním okraji pásu je snímatelná 
folie, po jejím sundání bude pás nalepen na spádovou vrstvu z EPS 200 S. Druhý 
pás s vložkou z polyesterové rohože  s odolností proti prorůstání kořenů bude 
nataven.  

Hlavní hydroizolační vrstvou šikmé střechy je plechová hladká krytina s ocelovým 
jádrem a pozinkováním. Pojistnou hydroizolační vrstvou je PVC folie.  

V místnostech hygienického zázemí a tam, kde je předpokládán mokrý provoz je 
navržena pod keramickou dlažbu hydroizolační stěrka.  

Tepelná izolace 

Tepelná izolace podlahy je tvořena polystyrenem EPS 150 S ve dvou vrstvách  
o tl. 100 mm (celkem 200 mm). - λ = 0,035 W/(m.K) 

Jako tepelná izolace soklu jsou navrženy desky z XPS - λ = 0,033 W/(m.K) lepené 
asfaltovým hydroizolačním lepidlem.  

Vnější stěna je navržena s provětrávanou fasádou. Tepelnou izolaci této stěny 
tvoří desky z minerální plsti, ʎD = 0,034 W/(m.K). Desky budovou vloženy do 
kovové konstrukce vynášející vzduchovou mezeru. Konstrukci tvoří nosné kotvy 
o max vodorovné vzdálenosti 1000 mm a svislé vzdálenosti max 900 mm a svislé 
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L profily. Tl. tepelné izolace 160 mm v části s plochou střechou pod chrliči (tak 
aby byl ve vzduchové mezeře dostatečný prostor pro svody), v ostatních částech 
budovy je tl. vnějšího zateplení 180 mm.  

Tepelná izolace plochá střechy je tvořena EPS 200 S λ = 0,034 W/(mK) v tloušťce 
140 mm + spádová vrstva ze stejného materiálu minimální tloušťky 30 mm. Tyto 
vrstvy budou lepeny vhodným lepidlem dle pokynů výrobce.  

Tepelná izolace nad 2 NP bude umístěna pod vazníky v podhledu. Izolací bude 
čedičová vlna tloušťky λ = 0,033 (W/(m.K).  

Podrobná skladba konstrukcí viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. 

Výplně vnějších otvorů  

V objektu jsou navržena hliníková okna s izolačním trojsklem s hodnotami 
součinitele prostupu tepla rámem Uf = 0,92 W/(m2K) a celkovým koeficientem 
prostupu tepla max Uw = 0,9 W/(m2K). Vchodové dveře jsou plánovány jako 
hliníkové s prosklením nebo minimálně s naddveřním světlíkem s maximální 
hodnotou Ud = 0,92 W/(m2K). Vnější okna a dveře jsou navrženy s tmavě 
zeleným dekorem.  

Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné v obložkové zárubni.  

Podrobnější popis viz příloha výpisy prvků část oken a dveří.  

Podlahy 

Podlahy budou řešeny s dilatačním páskem jako plovoucí. Ve skladbě podlah 
prvního nadzemního podlaží je navržena tepelná izolace EPS ve dvou vrstvách 
o tl. 2 x 100 mm. Ve 2NP je navržena kročejová izolace z pěnového polystyrenu. 
Povrchovou vrstvou podlah je keramická dlažba nebo podlaha skládaná podlaha 
s laminátovou vrchní vrstvou v imitaci světlého dřeva. V promítací místnosti  
a v jedné výukové místnosti je navržen zátěžový koberec. V prostorech garáže  
a skladu je nášlapnou vrstvou epoxidový nátěr. Podlahy jsou ukončeny soklem 
nebo ukončovací lištou dle typu nášlapné vrstvy. Na rozhraní různých typů podlah 
budou osazeny přechodové lišty.  

Zpevněné plochy  

Vjezd na parkoviště a hlavní pojízdná plocha je navržena z betonových dlaždic  
o výšce 80 mm, uloženo do hutněného štěrkopískového lože. Jednotlivá 
parkovací stání a vjezd ke garáži je navržen ze zatravňovacích betonových 
dlaždic výšky 80 mm. Zpevněné plochy budou spádovány do liniových žlabů  
a vsakovány na pozemku investora. Je navržen odlučovač ropných látek 
v jednotlivých žlabech.  

Obklady 

V interiéru budou použity ve všech místnostech hygienického zázemí, 
v kuchyních a v místech, kde je navrženo umyvadlo keramické obklady. Výšky 
obkladů jsou uvedeny v půdorysech jednotlivých podlažích. 

Vnitřní omítky 

U vnitřních omítek bude proveden cementový postřik zlepšující adhezní 
vlastnosti podkladu. Poté bude strojně nanesena vrstva jádrové omítky v  
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tl. 10 mm. Pohledová vrstva je navržena jako sádrová stěrka zrnitosti 0 – 0,2 mm. 
V místnostech s keramickým obkladem nebude provedena jádrová vrstva. 
V garáži a skladu je navržena vnitřní cementová omítka. 

 

Vnější pohledová vrstva stěn  

Pohledová vrstva je plánována jako dřevěný obklad ze sibiřského modřínu 
impregnovaný proti škůdcům a hnilobě, připevněný na kovový rošt tvořící 
vzduchovou mezeru provětrávané fasády ve svislém směru. V části pro 
promítání letního kina bude pohledovou vrstvou cementotřísková deska pro 
vnější použití opatřena akrylátovou omítkou bílé barvy. Před touto stěnou je 
navržena černá kovová tabule s bočním pojezdem v prostoru vzduchové mezery, 
tak aby bylo možné v případě promítání tabuli vysunout směrem nahoru.  

Oplocení pozemku 

Oplocení je navrženo pouze okolo záhonů zeleniny, jako drátěný plot s ocelovými 
sloupky s betonovým základem.  

Truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky  

Viz specifikace truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků. 

 

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
Novostavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při užívání bezpečná. 
Všechny konstrukce a prvky jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s 
platnými normami a vyhláškami. 

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika, vibrace  
Posouzení jednotlivých oblastí stavební fyziky je přílohou dokumentace – složka 
6. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Viz samostatná příloha složka 5 D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení 
Všechny použité materiály budou odpovídat vlastnostem požadovaných 
v projektové dokumentaci. Budou dodržovány technologické postupy stanovené 
výrobci jednotlivých materiálů.  

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
Navržená stavba nemá požadavky na netradiční technologické postupy  
a zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
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j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby  
Zpracovaná dokumentace musí splňovat požadavky platných norem, vyhlášek  
a zákonů. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí  
a případných kontrolních měření a zkoušek  

Bude brán zřetel na kontrolu zakrývaných železobetonových konstrukcí, 
především na množství a druh výztuže, průměry výztuže a krytí betonem. Žádné 
speciální kontroly ani měření nad rámec požadavků technologických předpisů  
a norem není nezbytně nutné. 
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3. Závěr 
V této diplomové práci jsem řešila návrh novostavby polyfunkční budovy 
v Košeticích. Budova plní funkci administrativního zázemí lesní správy, 
vzdělávacího centra v přírodě a je zde navrženo trvalé bydlení pro jednu rodinu.  
Využití největší části budovy je plánováno jako škola v přírodě s ubytováním  
a zážitkovými výukovými místnostmi. Jsem přesvědčená, že alternativní formy 
vzdělávání mají velkou budoucnost a dokáží pozvednout školský systém a tím 
celou společnost.  

Objekt byl navržen s ohledem na lokalitu tak, aby nenarušoval ráz okolní krajiny 
a působil v daném prostředí příjemně.  

V první fázi návrhu jsem řešila funkční návrh dispozice, návaznosti jednotlivých 
částí, architektonické řešení a celkový vzhled budovy. V této fázi prošel projekt 
řadou velkých změn tvarového charakteru a prvotnímu návrhu se takřka 
nepodobá.  

Po konečném uspokojivém řešení vzhledem k provozním návaznostem i finanční 
náročnosti je výsledkem dvoupodlažní budova tvaru L s hlavní sedlovou střechou 
(nad jednopodlažní částí tvoří zastřešení vegetační střecha).  

Při tvorbě práce jsem využila zkušenosti s navrhováním pozemních staveb, 
platnou legislativu a technické listy výrobků. Zpracování diplomové práce  
a odborné konzultace mi pomohly získat nové poznatky z dané problematiky.  
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