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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem dvou samostatně stojících budov  v novém 

vstupním areálu Zoologické zahrady Brno. 

Jedná se o vstupní budovu, která má dvě nadzemní podlaží, a je řešena jako 

dřevostavba. Dřevěná nosná konstrukce je doplněna minerální tepelnou izolací Isover a 

opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell. Střecha je valbová, vazníková se sklonem 20°. 

Zastavěná plocha objektu je 261,2 m
2
. 

Na ni navazuje pavilon plazů. Ten má suterénní podlaží z železobetonových stěn a je z 

jedné strany zapuštěn do svahu. První  podlaží je opět řešeno jako dřevostavba. Střecha je 

valbová, vazníková. Zastavěná plocha objektu je 276,7 m
2
. 

Hlavní vstup je orientován na jih. 

 

Klíčová slova 
 

dřevostavba, suchá výstavba, vstupní budova, administrativní budova, pavilon, zoo, 

zoologická zahrada, vstupní areál 

 

 

Abstract 

 

The diploma thesis deals with design of two separate buildings, stands in the new 

entrance area Zoo Brno. 

This is the entrance building, which has two floors and it is designed as a wooden 

house. The wooden supporting structure is complemented by Isover mineral insulated and 

sheathed gypsum boards Fermacell. The hipped roof truss with a slope of 20 °. Built-up area 

is 261.2 square meters. 

This is followed by pavilion of reptiles. It has a basement floors of reinforced concrete 

walls and on one side recessed into the hillside. The first floor is designed as a wooden house 

again. The hipped roof truss. Built-up area is 276.7 square meters. 

The main entrance is situated on south. 

 

Keywords 

 

wooden house, dry construction, entrance building, administration building, pavilion, zoo, zoo 

entrance area 
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Úvod: 

 

  Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací pro výstavbu nového vstupního 

areálu Zoologické zahrady Brno. Ta je situována v severozápadní části města Brna na území 

Jihomoravského kraje. Objekty řešení jsou vstupní budova pro návštěvníky a na ni navazující 

samostatný pavilon plazů. Se stávajícím areálem ZOO bude nový vstup propojen pomocí 

ocelové lávky. Snahou je vytvořit příjemné prostředí a funkční celek pro návštěvníky tohoto 

areálu. 
  

  



 

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 
A.1  Identifikační údaje stavby 

 

A.1.1  Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: Vstupní budova zoo 

b) Místo stavby: Brno, parcela číslo 323 

Katastrální území Brno – Kníničky 

Jihomoravský kraj 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

Identifikační údaje investora: 

 

Ing. Roman Petřek 

Erbenova 46 

Jihlava 

586 01 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Projektant:  Bc. Jakub Grégr 

Polní 1633 

Dubňany 

696 03 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

 

- Dokumentace stavby v rozsahu pro stavební povolení 

- Energetický štítek obálky budovy 

- Územní plán města Brna 

-  Radonový posudek 

- Výškopisný a polohopisný posudek 

- Hydrogeologický posudek 
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A.3  Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Pozemek, na kterém bude probíhat realizace výstavby nového objektu, je situován 

v severozápadní části města Brna, okres Brno – město. Výstavba bude probíhat na zastavěném 

pozemku s parcelním číslem 323. Na pozemku se nachází několik halových objektů, které 

dříve sloužily jako autodílna. V současné době není pozemek využíván, plní tak pouze funkci 

zeleně. Před započetím stavebních prací musí být stávající objekty na pozemku zdemolovány. 

Stavební parcela se nachází poblíž přírodní památky Mniší hora. Dále se pozemek 

nachází v blízkosti řeky Svratky z jižní strany a Mnišího potoka z východní strany. 

Řešené území je částečně zastavěno rodinnou zástavbou ze severu a západu. Vlastníci 

sousedních parcel souhlasí se započetím výše zmíněné výstavby. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. 

Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu směrem k nedaleké řece Svratce. 

Výškové rozdíly budou řešeny při realizaci pomocí konečných terénních úprav. Stavební 

pozemek přímo navazuje na místní komunikace III. třídy, ze kterých je možný přístup. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou dále 

napojeny na stávající řad. 

 

Konkrétně se jedná o: 

splaškovou kanalizační přípojku 

dešťovou kanalizační přípojku 

vodovodní přípojku 

plynovou přípojku 

elektrickou přípojku 

přípojku sdělovacího vedení 

 

Daná lokalita se nachází v oblasti se středním radonovým rizikem, proto byl proveden 

průzkum obsahu radonu v půdním podloží. Měřením bylo zjištěno, že naměřené hodnoty 

radonového průzkumu se nacházejí v mírném až středním radonovém indexu. 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody nebude ovlivňovat zakládání objektu. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Stavební pozemek leží v blízkosti přírodní památky Mniší hora s hojným výskytem 

vzácných druhů rostlin. Není však přímou součástí tohoto území, proto nebudou řešeny žádné 

specifické požadavky na výstavbu. Je však doporučen šetrný přístup ze strany realizační 

firmy. 
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c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Řešené území se nachází v povodí řeky Svratky, která protéká katastrálním 

územím této obce. Správcem toku je státní podnik Povodí Moravy, sídlo podniku Dřevařská 

11, Brno, 601 75. V blízkosti pozemku se nachází Vírská přehradní nádrž, která slouží jako 

zásobárna pitné vody pro město Brno. V jejím okolí platí vyhláška I. pásmo hygienické 

ochrany. Oddělen asfaltovou komunikací je v blízkosti pozemku Mniší potok. 

Hladina podzemní vody na posuzovaném území se nachází v hloubce 5 m pod úrovní 

terénu a nebude mít vliv na zakládání objektu. 

Srážková voda z valbové střechy bude odváděna pomocí okapových žlabů a svodného 

potrubí z prostoru pozemku. Část vody bude přímo odváděna do dešťové kanalizace, část 

bude zadržována v retenční nádrži s přepadem, která bude dále napojena Mniší potok. 

Odvodnění chodníků a ostatních zpevněných ploch je řešeno pomocí spádování od 

objektů směrem k zatravněným plochám, kde se bude dešťová voda vsakovat. Parkoviště 

bude odvodněno pomocí liniových žlabů a voda bude odvedena buď do dešťové kanalizace, 

nebo retenční nádrže, viz situaci stavby. 

 

d)  Údaje o souladu s projektovou dokumentací 

 

Jednotlivé údaje jsou v souladu s projektovou dokumentací. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 

Projektová dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a respektuje 

územní plán obce Brno – město. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Při návrhu byly respektovány a následně splněny požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. 

týkající se požadavků na využívání území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Při návrhu byly respektovány a následně dodrženy jednotlivé požadavky dotčených 

orgánů. Konkrétně se jedná o tyto dotčené orgány: 

 

ČEZ   – stanovuje odstupovou vzdálenost od vedení VN 

Povodí Moravy – stanovuje odstupovou vzdálenost od hranice vodních toků 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Při projektování byla udělena výjimka, týkající se změny využití daného pozemku. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Před zahájením výstavby je nutná demolice stávajících objektů na pozemku a zřízením 

nových přípojek inženýrských sítí. Konkrétně jde o stavby: 

 

č.s. 244 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 246 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 247 – vlastník Ing. Roman Petřek 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Komunikace:  

 

č.p. 224/7 – vlastník: statutární město Brno 

č.p. 327/2 – vlastník: statutární město Brno 

č.p. 3735/1 – vlastník: statutární město Brno 

 

Pozemky: 

 

č.p. 324 – vlastník: Josef Jurásek 

č.p. 322 – vlastník: Martin Skalička 

č.p. 315 – vlastník: Leoš Lederer 

 

Stavby: 

 

č.s. 4 – vlastník: Kocián Lubomír 

č.s. 132 – vlastník: Hujer Jiří 

č.s. 134 – vlastník: Bc. František Tesař 

č.s. 248 – vlastník: Leoš Lederer 

 

A.4  Údaje o stavbě 

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu vstupního areálu Zoo Brno. Součástí areálu 

bude vstupní budova s prodejnou suvenýrů a přednáškovým sálem a další samostatný objekt 

pavilonu plazů. Jedná se o trvalou stavbu. Objekt bude využíván celoročně. 

Je nutné respektovat požadavky dotčených orgánů na odstupovou vzdálenost od 

vedení VN a ochranné pásmo řeky Svratky. 

Při projektování byly dodrženy technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. a jejího přepisu č. 20/2012 Sb. Dále byly splněny požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. týkající se bezbariérového užívání staveb. 
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Při projektování byla udělena výjimka, týkající se změny využití daného pozemku. 

Jiné výjimky nebyly uděleny. 

 

NÁVRHOVÉ KAPACITY STAVBY: 

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 261,2 m
2
 

UŽITNÁ PLOCHA  418,9 m
2
 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR  1665,9 m
3
 

POČET ZAMĚSTNANCŮ  4 – 5 

 

ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY: 

 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY B 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

Na pozemku bude zřízena retenční nádrž o objemu 60 m
3
 

DRUHY ODPADŮ 

Papír 

Plasty 

Směsný komunální odpad 

Biologický odpad 

Sklo 

 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLYDY VÝSTAVBY: 

 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY, PO VYDÁNÍ SOUHLASU STAVEBNÍHO ÚŘADU – 

PŘEDPOKLAD  05/2014 

DOKONČENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI 08/2016 

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

- zemní práce a přípojky inženýrských sítí 

- hrubá spodní stavba 

- hrubá vrchní stavba 

- práce vnitřní a dokončovací 
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ORIENTAČNÍ NÁKLADY: 

 

Předpokládaná cena stavby: 28 000,- Kč / m
2
 užitné plochy 

________________________________________________________________________ 

 11 730 000,- Kč 

 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba není v rámci dokumentace členěna na objekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

 

v Brně dne ……………… ………………… 

 Bc. Jakub Grégr 



 

B / SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 
B.1  Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Pozemek, na kterém bude probíhat realizace výstavby nového objektu, je situován 

v severozápadní části města Brna, okres Brno – město. Výstavba bude probíhat na zastavěném 

pozemku s parcelním číslem 323. Na pozemku se nachází několik halových objektů, které 

dříve sloužily jako autodílna. V současné době není pozemek využíván, plní tak pouze funkci 

zeleně. Před započetím stavebních prací musí být stávající objekty na pozemku zdemolovány. 

Stavební parcela se nachází poblíž přírodní památky Mniší hora. Dále se pozemek 

nachází v blízkosti řeky Svratky z jižní strany a Mnišího potoka z východní strany. 

Řešené území je částečně zastavěno rodinnou zástavbou ze severu a západu. Vlastníci 

sousedních parcel souhlasí se započetím výše zmíněné výstavby. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. 

Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu směrem k nedaleké řece Svratce. 

Výškové rozdíly budou řešeny při realizaci pomocí konečných terénních úprav. Stavební 

pozemek přímo navazuje na místní komunikace III. třídy, ze kterých je možný přístup. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou dále 

napojeny na stávající řad. 

 

Konkrétně se jedná o: 

splaškovou kanalizační přípojku 

dešťovou kanalizační přípojku 

vodovodní přípojku 

plynovou přípojku 

elektrickou přípojku 

přípojku sdělovacího vedení 
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b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Na pozemku byly provedeny následující druhy průzkumů: 

 

- Radonový posudek 

- Hydrogeologický posudek 

- Geologický posudek 

 

Daná lokalita se nachází v oblasti se středním radonovým rizikem, proto byl proveden 

průzkum obsahu radonu v půdním podloží. Měřením bylo zjištěno, že naměřené hodnoty 

radonového průzkumu se nacházejí v mírném až středním radonovém indexu. 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody se nachází v hloubce 5 m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové 

poměry. 

Geologický průzkum vychází z vrtaných sond prováděných na stavebním pozemku. 

Podloží je vhodné pro zakládání staveb (štěrkovitá zemina Rd = 200 MPa), nezámrzná 

hloubka byla stanovena na 800 mm. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stavební pozemek leží v blízkosti přírodní památky Mniší hora s hojným výskytem 

vzácných druhů rostlin. Není však přímou součástí tohoto území, proto nebudou řešeny žádné 

specifické požadavky na výstavbu. Je však doporučen šetrný přístup ze strany realizační 

firmy.  

 Dále je nutné respektovat a následně dodržovat jednotlivé požadavky dotčených 

orgánů. Konkrétně se jedná o tyto dotčené orgány: 

 

ČEZ   – stanovuje odstupovou vzdálenost od vedení VN 

Povodí Moravy – stanovuje odstupovou vzdálenost od hranice vodních toků 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

  

Pozemek se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou, ani na 

poddolovaném území. Rovněž se pozemek nenachází v záplavové oblasti. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Nebude docházet k 

nadměrnému zastiňování okolních staveb ani znečišťování okolí. Při provádění stavby bude 

dbáno na omezení hlučnosti, prašnosti a znečišťování. 

Objekt nijak neovlivní stávající odtokové poměry daného území. Srážková voda z 

valbové střechy bude odváděna pomocí okapových žlabů a svodného potrubí z prostoru 
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pozemku. Část vody bude přímo odváděna do dešťové kanalizace, část bude zadržována v 

retenční nádrži s přepadem, která bude dále napojena Mniší potok. 

Odvodnění chodníků a ostatních zpevněných ploch je řešeno pomocí spádování od 

objektů směrem k zatravněným plochám, kde se bude dešťová voda vsakovat. Parkoviště 

bude odvodněno pomocí liniových žlabů a voda bude odvedena buď do dešťové kanalizace, 

nebo retenční nádrže, viz situaci stavby. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Před zahájením výstavby je nutná demolice stávajících objektů na pozemku a zřízením 

nových přípojek inženýrských sítí. Konkrétně jde o stavby: 

 

č.s. 244 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 246 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 247 – vlastník Ing. Roman Petřek 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, ani k záboru pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Stavební pozemek přímo navazuje na stávající asfaltová komunikace III. třídy, ze které 

je možný přístup na pozemek. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou dále 

napojeny na stávající řad. 

 

Konkrétně se jedná o: 

splaškovou kanalizační přípojku 

dešťovou kanalizační přípojku 

vodovodní přípojku 

plynovou přípojku 

elektrickou přípojku 

přípojku sdělovacího vedení 

 

Další specifické podmínky nejsou požadovány. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Před zahájením výstavby je nutná demolice stávajících objektů na pozemku a zřízením 

nových přípojek inženýrských sítí. Konkrétně jde o stavby: 
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č.s. 244 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 246 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 247 – vlastník Ing. Roman Petřek 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Novostavba vstupní budovy bude realizován na pozemku p.č. 323 v obci Brno, 

katastrální území Kníničky, Brno – město. Pozemek i stavba jsou ve vlastnictví investora Ing. 

Romana Petřeka. Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna. Řešené území 

je částečně zastavěno rodinnou zástavbou ze severu a západu. Stavební pozemek přímo 

navazuje na stávající asfaltová komunikace III. třídy, ze které je možný přístup na pozemek. 

Vstupní budova není rozdělena na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani 

ubytování osob. Jde o administrativní dvoupodlažní budovu, která má sloužit především ke 

službám návštěvníků zoo. Prostorná hala je vybavena recepcí, na ni navazuje odchod 

s drobným zbožím a suvenýry se skladištěm. Z chodby jsou pak dále přístupné toalety pro 

návštěvníky. Na recepci navazují prostory určené pro její zaměstnance jako denní místnost 

s kuchyňkou, vlastní umývárna a toaleta a také prostor pro úschovu zavazadel. V neposlední 

řadě je první nadzemní podlaží vybaveno technickou a úklidovou místností. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází opět umývárny a toalety přístupné ze 

společné chodby a také je zde rozměrný přednáškový sál. Z chodby je dále umožněn přístup 

na terasu, která se nachází nad vstupní částí budovy. Jednotlivá podlaží spojuje ocelové 

schodiště se skleněnými stupni a také osobní výtah Otis GEN2 Comfort pro 8 osob/630 kg. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Objekt je navržen dle požadavků územního plánu obce. Svým charakterem budova 

výrazně nevybočuje ze stávající zástavby, kterou tvoří především rodinné domy se zahradou. 

Za obecní komunikací z východní strany se nachází Mniší potok, který navazuje na současnou 

zalesněnou plochu současného areálu Zoo Brno. 

  Příjezd na pozemek je zajištěn stávající asfaltovou komunikací III. třídy, nově bude 

zřízena příjezdová cesta k parkovišti a chodníky ze zámkové dlažby. Na vstupní budovu bude 

navazovat samostatný pavilon plazů. Další směr prohlídky bude prostřednictvím lávky nad 

příjezdovou komunikací k pozemku přenesen do stávajícího areálu Zoo. Pozemek bude po 

ukončení výstavby osázen zelení a prostory kolem něj upraveny na zahradu. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Vstupní objekt je řešen jako nepodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími. 
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Stavba se svým řešením snaží vyhnout přehnané členitosti. Má obdélníkový tvar 

s předsazenými konstrukcemi zádveří. Ze západní strany je zbudován dřevěný přístřešek 

s valbovou střechou sklonu 20°, který kryje stroje turniketů a prodejní okénko pro venkovní 

vstup do areálu. 

Největší prosklení mají místnosti, které jsou orientovány na jih a západ. To nabízí 

frekventovaným místnostem dostatečné oslunění i osvětlení. Proti přehřívání je stavba 

chráněna přesahem střechy. Ta je valbová se sklonem 20° opatřena plechovou krytinou 

Lindab Goodlock černé barvy. Nad částí objektu je realizována provozní zelená střecha.  

Na objektu bude provedena provětrávaná fasáda na dřevěném vodorovném roštu 

pomocí cementovláknitých desek CEMBRIT METRO v odstínech zelené barvy. V soklové 

části potom mozaiková fasádní omítka Stomix Alfadecor F. 

Okna v objektu jsou dřevěná hnědá, stejně tak všechny dveře s výjimkou vstupních 

automatických dveří Trido, které jsou z hliníkových profilů s izolačním sklem. Veškeré 

venkovní parapety, dešťové svody a žlaby, oplechování atiky je z měděného plechu tl. 0,7 

mm. Vnitřní parapety plastové. Objekt je založen na základových pasech a patkách. 

Budova je řešena jako rámová dřevostavba montovaná na místě. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Vstupní budova není rozdělena na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani 

ubytování osob. Jde o administrativní dvoupodlažní budovu, která má sloužit především ke 

službám návštěvníků zoo. 

Prostorná hala, které předchází zádveří, je vybavena recepcí. Ta slouží k prodeji 

vstupenek do areálu Zoo nebo poskytování informací návštěvníkům jako informační centrum. 

Prodej vstupenek je umožněn jak v objektu budovy, tak do venkovního prostoru 

prostřednictvím obslužného okna. Dále zákazníci přistupují ke vstupním turniketům a 

pokračují v prohlídce. Na halu navazuje menší prodejna suvenýrů a drobného zboží, vybavená 

vlastním skladištěm. Přes halu se dostaneme dále do chodby, na kterou navazuje osobní výtah 

nebo ocelové schodiště s prosklenými stupni. Z chodby jsou přístupné dále všechny umývárny 

a toalety pro návštěvníky. 

Na recepci dále navazují prostory určené pro pohyb zaměstnanců Zoo a to denní 

místnost s kuchyňkou, na ni navazuje menší umývárna a samostatná toaleta. Další místností je 

prostor pro uložení velkých zavazadel. Technická a úklidová místnost jsou přístupny 

z chodby.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází opět umývárny a toalety přístupné ze 

společné chodby a také je zde rozměrný přednáškový sál pro 30 osob. Zde se můžou konat 

přednášky spojené s faunou i florou, ať už pro návštěvníky nebo zaměstnance zoo, prezentace 

chovu v zahradě nebo i v jiných zoologických zahradách. V případě nevyužití sálu jej zle 

nabídnout jako prostory pro školení firem. 

 Z chodby je dále umožněn přístup na prostornou terasu, která se nachází nad vstupní 

částí budovy a je orientována na jih. Zelená provozní střecha je opatřena atikou. Jednotlivá 

podlaží spojuje ocelové schodiště se skleněnými stupni a také osobní výtah Otis GEN2 

Comfort pro 8 osob/630 kg. 
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B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt bude řešen jako bezbariérový. Vstup do objektu bude zpřístupněn pomocí 

bezbariérové rampy, která bude dle předepsaného sklonu 1:12. Minimální světlá šířka dveří 

pro průjezd invalidního vozíku je 800 mm. Dveře musejí být opatřeny madlem ve výšce 800 – 

900 mm, klika je ve výšce 1000 mm. Prosklení může být realizováno až od výšky 400 mm od 

podlahy. Před vstupem do objektu bude vybudován volný prostor minimálně 1500x1500 mm, 

který bude sloužit pro otočení invalidního vozíku. 

Velikost hygienických místností bude minimálně 2150x1800 mm. Záchod bude 

opatřen dvěma madly – pevným a sklopným. Sklopné musí být umístěno ve vzdálenosti 1050 

mm od zdi. Osa WC musí být minimálně 450 mm od zdi. Osa umyvadla se umísťuje 550 mm 

od zdi. Umyvadlo musí být opět opatřeno madlem. Zařizovací předměty musejí být opatřeny 

dlouhými pákovými uzávěry baterií. 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření 

kromě těch, které vyplývají z účelu užívání stavby. Řešena budou zábradlí výšky 900 mm, 

výška atiky 1000 mm, výšky oken a bezpečnostní zasklení dveří. 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

 

Vstupní objekt je řešen jako nepodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími. 

Stavba se svým řešením snaží vyhnout přehnané členitosti. Má obdélníkový tvar 

s předsazenými konstrukcemi zádveří. Ze západní strany je zbudován dřevěný přístřešek 

s valbovou střechou sklonu 20°, který kryje stroje turniketů a prodejní okénko pro venkovní 

vstup do areálu. 

 Střecha je valbová se sklonem 20° opatřena plechovou krytinou Lindab Goodlock 

černé barvy. Nad částí objektu je realizována provozní zelená střecha.  

Na objektu bude provedena provětrávaná fasáda na dřevěném vodorovném roštu 

pomocí cementovláknitých desek CEMBRIT METRO v odstínech zelené barvy. V soklové 

části potom mozaiková fasádní omítka Stomix Alfadecor F. 

Okna v objektu jsou dřevěná hnědá, stejně tak všechny dveře s výjimkou vstupních 

automatických dveří Trido, které jsou z hliníkových profilů s izolačním sklem. Veškeré 

venkovní parapety, dešťové svody a žlaby, oplechování atiky je z měděného plechu tl. 0,7 

mm. Vnitřní parapety plastové. Objekt je založen na základových pasech a patkách. 

Budova je řešena jako rámová dřevostavba montovaná na místě. 

Vstupní budova není rozdělena na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani 

ubytování osob. Jde o administrativní dvoupodlažní budovu, která má sloužit především ke 

službám návštěvníků zoo. Prostorná hala je vybavena recepcí, na ni navazuje odchod 

s drobným zbožím a suvenýry se skladištěm. Z chodby jsou pak dále přístupné toalety pro 

návštěvníky. Na recepci navazují prostory určené pro její zaměstnance jako denní místnost 
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s kuchyňkou, vlastní umývárna a toaleta a také prostor pro úschovu zavazadel. V neposlední 

řadě je první nadzemní podlaží vybaveno technickou a úklidovou místností. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází opět umývárny a toalety přístupné ze 

společné chodby a také je zde rozměrný přednáškový sál. Z chodby je dále umožněn přístup 

na terasu, která se nachází nad vstupní částí budovy. Jednotlivá podlaží spojuje ocelové 

schodiště se skleněnými stupni a také osobní výtah Otis GEN2 Comfort pro 8 osob/630 kg. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Vstupní objekt je řešen jako nepodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími. 

Objekt bude navržen jako rámová dřevostavba, prováděná přímo na staveništi. Založena bude 

na základových pasech z prostého betonu. V druhém nadzemním podlaží dojde k odskoku 

střechy, která vytvoří prostornou terasu navrženou jako provozní zelenou střechu. Nad 2NP 

potom bude valbová střecha z G-N vazníků, opatřena plechovou krytinou Lindab Goodlock. 

 Z hlediska konstrukčního systému se jedná o montovanou dřevostavbu o půdorysných 

rozměrech 16,83 x 12,7 m. výška hřebene střechy je 9,925 m. 

Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálů jsou uvedeny ve výpise 

skladeb konstrukcí. 

 

Zemní práce 

 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody se nachází v hloubce 5 m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové 

poměry. 

Geologický průzkum vychází z vrtaných sond prováděných na stavebním pozemku. 

Podloží je vhodné pro zakládání staveb (štěrkovitá zemina Rd = 200 MPa), nezámrzná 

hloubka byla stanovena na 800 mm. 

 Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice ve výšce 20 cm, ta 

bude uskladněna na pozemku a po dokončení výstavby použita při provádění finálních 

terénních úprav. 

 

Základové konstrukce 

 

Stavba bude nepodsklepená, založena na základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Tvar a hloubka základové spáry jsou patrny z výkresové dokumentace. 

Betonáž základových pasů bude provedena do předem připravených a vykopaných 

rýh. Po zatuhnutí základových pasů se provede nasypání a následné zhutnění štěrkopískového 

podsypu. Na tento podsyp bude vybetonována základová 

deska tloušťky 150 mm z betonu pevnostní třídy C 20/25 doplněna kari sítí Ø8 mm s oky 

150x150 mm. V místech pod příčkami bude přidána další síť Ø6 mm s oky 100x100 šířky 500 

mm. Pod základovou deskou bude provedena vrstva podkladního betonu tl. 100 mm z betonu 

C16/20.  

Základové pasy jsou z vnější strany opatřeny hydroizolací. Dále bude základ zateplen 

pomocí tepelné izolace XPS tl 100 mm. Hydroizolace a XPS budou chráněny nopovou folií 
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před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude ukončena ukončovací lištou v úrovni 

okapového chodníku. 

 

Obvodové konstrukce 

 

Obvodové stěny budou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných sloupků 60x160 mm, 

osová vzdálenost sloupků max. 625 mm. Prostor mezi dřevěnými prvky bude vyplněn 

minerální tepelnou izolací tl. 160 mm a konstrukce bude opláštěna sádrovláknitými deskami 

Fermacell tl. 15 mm. 

Z vnitřní strany stěny bude provedena parotěsná folie a dřevěný rošt jako předstěna 

pro vedení elektrických rozvodů a jiných instalací. Opláštění opět desky Fermacell tl. 15 mm. 

 Z vnější strany konstrukce bude proveden dřevěný vodorovný rošt, vyplněný 

minerální tepelnou izolací Isover Uni, který tvoří vnější zateplovací systém. Izolace je proti 

vlhkosti chráněna difuzní folií. Na rošt se provede svislé laťování, které tvoří nosnou 

konstrukci provětrávané fasády a opláští cementovláknitými fasádními deskami Cembrit 

Metro tl. 8 mm. 

 

Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 60x120 

mm s minerální tepelnou izolací tl. 120 mm. Celá konstrukce je z obou stran opláštěná 

deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

Vnitřní nenosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 

60x100 mm s minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. Celá konstrukce je z obou stran 

opláštěná deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Stropní konstrukce 

 

Stropy jsou provedeny z dřevěných trámů 60x220 mm. Trámy je ukládají zdvojené, 

tzn. 2x 60x220 mm po osové vzdálenosti 625 mm. Prostor mezi trámy je vyplněn částečně 

minerální tepelnou izolací tl. 100 mm, částečně vzduchovou mezerou. Z vrchní strany jsou 

trámy opatřeny záklopem z OSB desek 2x25 mm. Spodní strana je tvořená podhledem ze 

zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell na dřevěném nosném roštu v potřebných 

výškách. 

 

Střecha 

 

Nad prostorem recepční haly, prodejny suvenýrů a jejího skladiště bude realizována 

terasa jako provozní zelená střecha s vegetační vrstvou. Bude provedena na dřevěný strop 

1NP, který bude chráněn izolací z SBS asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS, 

tvořící parotěsnou vrstvu. Na něj budou uloženy tepelně izolační desky POLYDEK EPS 200 
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minimální tl. 180 mm s předepsaným spádem 2%. Hydroizolační souvrství tvoří opět 

asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 50 GARDEN s atestem proti 

prorůstání kořenů. Drenážní vrstva z nopové folie Dekdren L40 Garden mezi dvě vrstvy 

geotextilie Filtek. Ta tvoří na dolní straně funkci ochrannou, na horní potom filtrační. 

Vegetační vrstva substrátu Dek RNSO tl. 140 mm bude osazena vegetací extenzivního typu. 

 Druhé nadzemní podlaží zastřešuje dvouplášťová valbová střecha vynášena dřevěnými 

vazníky spojovanými deskami s prolisovanými trny. Zateplení minerální tepelnou izolací je 

realizováno v úrovni dolního pásu vazníku v tl. 160 mm, pod dolním pásem vazníku bude 

doplněn kolmý dřevěný kontrarošt opět doplněný minerální izolací tl. 160 mm. Zdola bude 

proveden záklop z OSB desek tl. 20 mm, který bude tvořit pevný podklad pro kotvení 

parotěsné folie Jutafol Reflex N150. Pohledovou vrstvu tvoří podhled ze zavěšených desek 

Fermacell. 

 Horní pás vazníku je opatřen bedněním z OSB desek tl. 25 mm, který tvoří pevný 

podklad pro pojistnou hydroizolační vrstvu z folie Jutatop HTR. Střešní laťování je kryto 

plechovou střešní krytinou Lindab Goodlock, která se kotví pomocí speciálních zámků. 

 

Schodiště 

 

V objektu se nachází dvouramenné levotočivé schodiště spojující jednotlivá podlaží. 

To je navrženo jako ocelové, schodnicové se skleněnými stupni. Šířka schodišťového ramene 

je 1100 mm. Počet stupňů a rozměry schodiště jsou 22 x 166,82 x 310 mm, sklon 31°. 

Schodnice jsou vynášeny do nosných stěn. Schodiště je opatřeno proskleným zábradlím výšky 

900 mm v ocelovém rámu. 

 

Výplňové konstrukce 

 

Okna a terasové dveře v objektu jsou navržena jako dřevěná s tepelně izolačním 

trojsklem SGG CLIMATOP ULTRA, typ rámu SOLID COMFORT SC92 S. Součinitel 

prostupu tepla Ug= 0,6 W/m
2
.K od výrobce Slavona. 

Vnitřní dveře jsou uvažovány dřevěné plné nebo prosklené, do obložkových zárubní 

také od výrobce Slavona. 

Vstupní dveře do objektu tvoří automatické lineárně posuvné dveře Trido se systémem 

Tina s elektrickým pohonem. Typ zasklení: profil 50 mm 

S přerušeným tepelným mostem. Dveře budou doplněny o tepelnou vzduchovou clonu a 

kontrastní pás ve výšce 900 a 1600 mm. 

 

Izolace 

 

IZOLACE PROTI VODĚ 

 

Podkladní betonové vrstvy budou opatřeny penetrací. Jako izolace proti vodě a 

vlhkosti je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů DEKBIT AL40 (4 mm) a 

DEKBIT V60 S35 (4 mm) s nosnou vložkou z hliníkové folie, kašírované skleněnými vlákny. 
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Tato hydroizolace slouží zároveň i jako izolace proti radonu. Izolace je v podkladní 

vrstvě připevněna natavením. Jednotlivé pásy musí být napojeny s přesahem, ten je 

minimálně 80 mm v podélném a 100 mm v příčném směru.  

U obvodových stěn bude hydroizolace z vnější strany stěny vytažena alespoň o 300 

mm nad úroveň upraveného terénu. 

Hydroizolační souvrství zelené střechy tvoří samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 

STICKER PLUS (3 mm) s nosnou vložkou se skleněné tkaniny a ELASTEK 50 GARDEN (5 

mm) s atestem proti prorůstání kořenů, který je plnoplošně nataven k předešlé vrstvě. 

 

 

IZOLACE TEPELNÁ 

 

Obvodové stěny mají ve své konstrukci minerální izolaci Isover Uni tl. 160 mm + 

vnější zateplení tepelnou minerální izolací Isover Uni 100 mm v dřevěném roštu. 

V podlahách 1NP bude použita tepelně izolační deska Isover EPS 200S tl. 110 mm 

nebo v kombinaci se systémovou deskou podlahového vytápění EPS Rehau VA 25 

s nakašírovanými plechy tl. 30 mm + 80 mm EPS 200S. 

Ve střešní konstrukci vazníkové střechy bude použita tepelná izolace Isover Uni v tl. 2 

x 160 mm, celková tl. 320 mm. Pro zateplení terasy budou použity tepelně izolační desky 

POLYDEK EPS 200 minimální tl. 180 mm s předepsaným spádem 2%. 

Konstrukce soklu bude zateplena extrudovaným polystyrenem SYNTHOS XPS 

PRIME tl. 100 mm. Ten bude chráněn nopovou folií před mechanickým poškozením. Mezi 

nopovanou fólii a polystyren bude vložena separační vrstva z geotextílie. 

 

IZOLACE AKUSTICKÁ 

 

V podlahách nad 1 NP je pro akustickou izolaci použit voštinový zásyp a voštinové 

desky FERMCELL tl. 60 mm. Izolace mezi nosnou stropní konstrukcí je tloušťky 100 mm a 

jedná se o akustickou izolaci z kamenných vláken ISOVER ORSIK. Oddilatování podlah od 

svislých stěn bude provedeno pomocí dilatačního pásu Mirelon tl. 5 mm. 

 

Ovětrání WC, koupelen a digestoře 

 

Všechny místnosti, které nemohou být odvětrány přirozeně okny, budou větrány 

nuceně pomocí ventilátorů. Toalety jsou odvětrány pomocí odvětrávacích komínků Topwet 

DN 100. 

V kuchyňce je osazena cirkulační digestoř  s filtry pro mastnotu a pachy. 

 

Podlahy 

 

Skladby podlah jsou řešeny samostatně ve výpisu skladeb podlah. Nutno dodržet 

technické předpisy výrobce při napojení podlah na stěnu. 
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Obklady 

 

Obklady v místnostech budou provedeny do různých výšek. Bližší specifikace je 

patrna z projektové dokumentace a to konkrétně půdorysu příslušných podlaží. 

 

Podhledy 

 

Podhledy budou realizovány ze zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell na 

dřevěném nosném roštu v potřebných výškách, kotveny k nosné konstrukci pomocí 

hliníkových závěsů. 

 

Omítky 

 

Vnější fasádu objektu tvoří cementovláknité fasádní desky Cembrit Metro ve dvou 

odstínech zelené barvy. V soklové části je použita mozaiková omítka Stomix Alfadecor F tl. 

1,2 mm na stěrkovou hmotu Alfafix a výztužnou skleněnou tkaninu. 

 

Malby 

 

Vnitřní konstrukce budou opatřeny finálním nátěrem značky Primalex Standard. 

Barevné provedení bude zvoleno na základě požadavků investora. 

 

c)  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 

průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

a) zřícení stavby nebo její části,   

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  

d) poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině  

 

bude proveden odborníkem v daném oboru, tj. statika. 

 

V rozsahu stavby byly výpočtem stanoveny rozměry základových pasů. Konstrukce 

stropů a schodiště jsou navrženy dle empirických vzorců.  

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  

a) Technické řešení 

 

Technická zařízení nejsou v rámci tohoto projektu řešena. Jsou součástí samostatné 

přílohy projektové dokumentace. 
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 

Stavba musí být navržena tak aby bylo dodrženo: 

 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,  

d) umožnění bezpečné evakuace osob a zvířat,  

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  

 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje všechny požadavky na 

protipožární ochranu stavby. Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné 

zprávě, viz příloha. 
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B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 

budov, části 1 – 4. 
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b) Tab. 1: Přehled součinitelů prostupů tepla dle ČSN 73 0540 

 

Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí je součástí samostatné přílohy. 

 

c)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Alternativní zdroje nejsou využívány. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť dochází k zastavění 

pozemku v souladu s celkovým územním řešením. Při výstavbě budou použity pouze 

materiály, které negativně neovlivňují životní prostředí. Vlivem výstavby nedojde k zastínění 

okolních staveb. Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a splňuje 

požadavky na odstupové vzdálenosti. Okolí objektu bude zatravněno a osázeno vegetací. 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon 

č. 185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., tohoto zákona a vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odvážen a 

likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o 

odpadech budou předloženy ke kolaudaci. 

Měření hodnoty radonového průzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním 

radonovém indexu, což dle ČSN 73 0601 vyžaduje u projektované stavby protiradonovou 

izolaci. 

 

Větrání 

 

Všechny místnosti, které nemohou být odvětrány přirozeně okny, budou větrány 

nuceně pomocí ventilátorů. Toalety jsou odvětrány pomocí odvětrávacích komínků Topwet 

DN 100. 

V kuchyňce je osazena cirkulační digestoř  s filtry pro mastnotu a pachy. 

 

Vytápění 

 

Objekt bude vytápěn pomocí tepleného čerpadla IVT PREMIUMLINE EQ typu 

země/voda, na které je napojen systémem podlahového vytápění Rehau VA 25 

s nakašírovanými teplovodními plechy. Čerpadlo současně slouží pro přípravu teplé vody 

(225 l celkový objem, z toho 185 l užitková voda). Před objektem vstupu bude zřízen zemní 

kolektor o ploše 50 m
2
. Pro zemní plošné kolektory bude použito plastové potrubí o průměru 

40 mm (HDPE 40 x 3,7) se zásypem z písku, ba nedošlo k mechanickému poškození. Potrubí 

se nejčastěji pokládá do výkopů o rozteči 80 až 100 cm. Hadice je uložena ve výkopu 



 
 

15 
 

hlubokém 1,2 až 1,5 m. Šířka výkopu je libovolná a je závislá na charakteru zeminy a 

způsobu provedení výkopu.  

 

Osvětlení 

 

Místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorů. Místnosti, které nebude 

možné z konstrukčního hlediska prosvětlovat přirozeně, budou osvětleny pomocí umělého 

osvětlení. 

 

Zásobování vodou 

 

Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řádu. Ta pak bude 

rozvedena pomocí potrubí do všech požadovaných odběrných míst. 

 

Odpady 

 

Odpady z objektu budou likvidovány následujícím způsobem: 

 

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace 

- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu 

objektu. 

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním 

základě oprávněnou organizací. 

 

 

Vibrace, hluk, prašnost 

 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní pozemky či stavby. 

Negativní vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu 

pracovní doby a pracovního klidu. Prašnost bude odstraňována pomocí kropení, hlučné 

procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby 

budou tyto negativní vlivy minimální. 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Měření hodnoty radonového průzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním 

radonovém indexu, což dle ČSN 73 0601 vyžaduje u projektované stavby protiradonovou 

izolaci. 

Jako izolace proti radonu je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů 

DEKBIT AL40 (4 mm) a DEKBIT V60 S35 (4 mm) s nosnou vložkou z hliníkové folie, 

kašírované skleněnými vlákny. 
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Pozemek se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou, ani na 

poddolovaném území. 

 

b)  Ochrana před bludnými proudy 

 

Není požadována. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Není požadována. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Negativní vlivy, které jsou 

spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu pracovní doby a pracovního 

klidu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy minimální. 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

 

e)  Protipovodňová opatření 

 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto tato opatření nejsou požadována. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou napojeny 

na stávající řád.  

 

Konkrétně se jedná o: 

splaškovou kanalizační přípojku 

dešťovou kanalizační přípojku 

vodovodní přípojku 

plynovou přípojku 

elektrickou přípojku 

přípojku sdělovacího vedení 

 

 Na hranici pozemku budou zřízeny příslušné šachty a na jednotlivé sítě budou 

osazeny měřící zařízení, kterými bude kontrolována spotřeba a průtok energií. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity přípojek nejsou řešeny. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

 

V okolí objektu budou zřízeny zpevněné asfaltové plochy, které budou sloužit jako 

příjezdová komunikace k objektu a parkoviště. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Pozemek se nachází v těsné blízkosti místní silnice III. třídy. Na tuto komunikaci 

budou přímo napojeny asfaltové cesty, které budou součástí pozemku investora. Napojení 

komunikací bude opatřeno svislým dopravním značením „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ‘‘. 

Grafické řešení napojení na stávající dopravní infrastrukturu je patrné ze situace stavby. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Na pozemku budou zřízeny parkovací místa pro návštěvníky zoo i zaměstnance. Na 

každém parkovišti bude vymezen potřebný počet parkovacích míst pro invalidní osoby. 

Parkovací plochy budou odvodněny pomocí liniových žlabů. Voda bude odváděna do míst k 

tomuto účelu určených. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Pěší a cyklistické stezky nejsou v blízkém okolí zřízeny. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu. Výškové rozdíly budou řešeny pomocí 

konečných terénních úprav. 

Terénní úpravy v okolí objektu musejí být provedeny tak, aby byl umožněn rychlý a 

bezpečný odvod vody od objektu. Minimální spád od objektu musí být 2%. Část srážkové 

vody bude svedena do kanalizace nebo retenční nádrže, část bude svedena na zelené plochy, 

které se nacházejí v okolí objektu. 
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b) Použité vegetační prvky 

 

Po dokončení objektu a konečných terénních úprav bude okolí objektu osazeno vegetací 

extenzivního a intenzivního. Návrh vegetačních prvků je patrný ze situace stavby. 

 

c) Biotechnická opatření 

 

V okolí stavby nejsou použita žádná biotechnická opatření. 

 

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

 

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

 

Životní prostředí 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě budou použity 

pouze materiály, které negativně neovlivňují životní prostředí. Vlivem výstavby nedojde 

k zastínění okolních staveb. Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a 

splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti. Okolí objektu okolí objektu osazeno vegetací 

extenzivního a intenzivního. 

 

Odpady 

 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon 

č. 185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odvážen a 

likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o 

odpadech budou předloženy ke kolaudaci. 

 

Odpadní vody 

 

Odpady z objektu budou likvidovány následujícím způsobem: 

 

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace 

- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu 

objektu. 

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním 

základě oprávněnou organizací 

 

 Voda 

 

Objekt je pomocí vodovodní přípojky napojen na veřejný vodovod. Provoz stavby 

nemá vliv na kvalitu vody a prostředí. 
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Ovzduší 

 

Stavba nám neovlivní kvalitu vnitřního ani vnějšího vzduchu. 

 

Půda 

 

Stavba nám neovlivní kvalitu půdy v okolí objektu. 

 

Hluk 

 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině) 

 

Při výstavbě a ani při užívání stavby nedojde k negativnímu vlivu na krajinu přírodu 

v okolí stavby. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba nespadá do soustavy chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Nebylo provedeno žádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány 

žádné podmínky. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Není stanoven žádný rozsah 

omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

V dané lokalitě není navrhován ani požadován evakuační kryt. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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Není součástí řešení. Zásady organizace výstavby by byly samostatnou přílohou projektové 

dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

 

v Brně dne ……………… ………………… 

 Bc. Jakub Grégr 

 



 

D / DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

  TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 

 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

1) Technická zpráva 

 

a) ÚČEL OBJEKTU 

 

Novostavba vstupní budovy bude realizován na pozemku p.č. 323 v obci Brno, 

katastrální území Kníničky, Brno – město. Pozemek i stavba jsou ve vlastnictví investora Ing. 

Romana Petřeka. Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna. Řešené území 

je částečně zastavěno rodinnou zástavbou ze severu a západu. Stavební pozemek přímo 

navazuje na stávající asfaltová komunikace III. třídy, ze které je možný přístup na pozemek. 

Vstupní objekt je řešen jako nepodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími. 

Stavba se svým řešením snaží vyhnout přehnané členitosti. Má obdélníkový tvar 

s předsazenými konstrukcemi zádveří. Ze západní strany je zbudován dřevěný přístřešek 

s valbovou střechou sklonu 20°, který kryje stroje turniketů a prodejní okénko pro venkovní 

vstup do areálu. 

Budova je řešena jako rámová dřevostavba prováděna přímo na staveništi. 

Vstupní budova není rozdělena na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani ubytování 

osob. Jde o administrativní dvoupodlažní budovu, která má sloužit především ke službám 

návštěvníků zoo a jejich rekreaci v areálu. 

 

b) KAPACITNÍ ÚDAJE 

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 261,2 m
2
 

UŽITNÁ PLOCHA  418,9 m
2
 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR  1665,9 m
3
 

POČET ZAMĚSTNANCŮ  4 – 5 

 

c) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Vstupní objekt je řešen jako nepodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími. 
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Stavba se svým řešením snaží vyhnout přehnané členitosti. Má obdélníkový tvar 

s předsazenými konstrukcemi zádveří. Ze západní strany je zbudován dřevěný přístřešek 

s valbovou střechou sklonu 20°, který kryje stroje turniketů a prodejní okénko pro venkovní 

vstup do areálu. 

Největší prosklení mají místnosti, které jsou orientovány na jih a západ. To nabízí 

frekventovaným místnostem dostatečné oslunění i osvětlení. Proti přehřívání je stavba 

chráněna přesahem střechy. Ta je valbová se sklonem 20° opatřena plechovou krytinou 

Lindab Goodlock černé barvy. Nad částí objektu je realizována provozní zelená střecha.  

Na objektu bude provedena provětrávaná fasáda na dřevěném vodorovném roštu 

pomocí cementovláknitých desek CEMBRIT METRO v odstínech zelené barvy. V soklové 

části potom mozaiková fasádní omítka Stomix Alfadecor F. 

Okna v objektu jsou dřevěná hnědá, stejně tak všechny dveře s výjimkou vstupních 

automatických dveří Trido, které jsou z hliníkových profilů s izolačním sklem. Veškeré 

venkovní parapety, dešťové svody a žlaby, oplechování atiky je z měděného plechu tl. 0,7 

mm. Vnitřní parapety plastové. Objekt je založen na základových pasech a patkách. 

Budova je řešena jako rámová dřevostavba montovaná na místě. 

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Vstupní objekt je řešen jako nepodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími. 

Objekt bude navržen jako rámová dřevostavba, prováděná přímo na staveništi. Založena bude 

na základových pasech z prostého betonu. V druhém nadzemním podlaží dojde k odskoku 

střechy, která vytvoří prostornou terasu navrženou jako provozní zelenou střechu. Nad 2NP 

potom bude valbová střecha z G-N vazníků, opatřena plechovou krytinou Lindab Goodlock. 

 Z hlediska konstrukčního systému se jedná o montovanou dřevostavbu o půdorysných 

rozměrech 16,83 x 12,7 m. výška hřebene střechy je 9,925 m. 

Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálů jsou uvedeny ve výpise skladeb 

konstrukcí. 

 

Zemní práce 

 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody se nachází v hloubce 5 m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové 

poměry. 

Geologický průzkum vychází z vrtaných sond prováděných na stavebním pozemku. 

Podloží je vhodné pro zakládání staveb (štěrkovitá zemina Rd = 200 MPa), nezámrzná 

hloubka byla stanovena na 800 mm. 

 Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice ve výšce 20 cm, ta 

bude uskladněna na pozemku a po dokončení výstavby použita při provádění finálních 

terénních úprav. 
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Základové konstrukce 

 

Stavba bude nepodsklepená, založena na základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Tvar a hloubka základové spáry jsou patrny z výkresové dokumentace. 

Betonáž základových pasů bude provedena do předem připravených a vykopaných 

rýh. Po zatuhnutí základových pasů se provede nasypání a následné zhutnění štěrkopískového 

podsypu. Na tento podsyp bude vybetonována základová 

deska tloušťky 150 mm z betonu pevnostní třídy C 20/25 doplněna kari sítí Ø8 mm s oky 

150x150 mm. V místech pod příčkami bude přidána další síť Ø6 mm s oky 100x100 šířky 500 

mm. Pod základovou deskou bude provedena vrstva podkladního betonu tl. 100 mm z betonu 

C16/20.  

Základové pasy jsou z vnější strany opatřeny hydroizolací. Dále bude základ zateplen 

pomocí tepelné izolace XPS tl 100 mm. Hydroizolace a XPS budou chráněny nopovou folií 

před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude ukončena ukončovací lištou v úrovni 

okapového chodníku. 

 

Obvodové konstrukce 

 

Obvodové stěny budou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných sloupků 60x160 mm, 

osová vzdálenost sloupků max. 625 mm. Prostor mezi dřevěnými prvky bude vyplněn 

minerální tepelnou izolací tl. 160 mm a konstrukce bude opláštěna sádrovláknitými deskami 

Fermacell tl. 15 mm. 

Z vnitřní strany stěny bude provedena parotěsná folie a dřevěný rošt jako předstěna 

pro vedení elektrických rozvodů a jiných instalací. Opláštění opět desky Fermacell tl. 15 mm. 

 Z vnější strany konstrukce bude proveden dřevěný vodorovný rošt, vyplněný 

minerální tepelnou izolací Isover Uni, který tvoří vnější zateplovací systém. Izolace je proti 

vlhkosti chráněna difuzní folií. Na rošt se provede svislé laťování, které tvoří nosnou 

konstrukci provětrávané fasády a opláští cementovláknitými fasádními deskami Cembrit 

Metro tl. 8 mm. 

 

Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 60x120 

mm s minerální tepelnou izolací tl. 120 mm. Celá konstrukce je z obou stran opláštěná 

deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

Vnitřní nenosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 

60x100 mm s minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. Celá konstrukce je z obou stran 

opláštěná deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

 

 



 
 

4 
 

Stropní konstrukce 

 

Stropy jsou provedeny z dřevěných trámů 60x220 mm. Trámy je ukládají zdvojené, 

tzn. 2x 60x220 mm po osové vzdálenosti 625 mm. Prostor mezi trámy je vyplněn částečně 

minerální tepelnou izolací tl. 100 mm, částečně vzduchovou mezerou. Z vrchní strany jsou 

trámy opatřeny záklopem z OSB desek 2x25 mm. Spodní strana je tvořená podhledem ze 

zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell na dřevěném nosném roštu v potřebných 

výškách. 

 

Střecha 

 

Nad prostorem recepční haly, prodejny suvenýrů a jejího skladiště bude realizována 

terasa jako provozní zelená střecha s vegetační vrstvou. Bude provedena na dřevěný strop 

1NP, který bude chráněn izolací z SBS asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS, 

tvořící parotěsnou vrstvu. Na něj budou uloženy tepelně izolační desky POLYDEK EPS 200 

minimální tl. 180 mm s předepsaným spádem 2%. Hydroizolační souvrství tvoří opět 

asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 50 GARDEN s atestem proti 

prorůstání kořenů. Drenážní vrstva z nopové folie Dekdren L40 Garden mezi dvě vrstvy 

geotextilie Filtek. Ta tvoří na dolní straně funkci ochrannou, na horní potom filtrační. 

Vegetační vrstva substrátu Dek RNSO tl. 140 mm bude osazena vegetací extenzivního typu. 

 Druhé nadzemní podlaží zastřešuje dvouplášťová valbová střecha vynášena dřevěnými 

vazníky spojovanými deskami s prolisovanými trny. Zateplení minerální tepelnou izolací je 

realizováno v úrovni dolního pásu vazníku v tl. 160 mm, pod dolním pásem vazníku bude 

doplněn kolmý dřevěný kontrarošt opět doplněný minerální izolací tl. 160 mm. Zdola bude 

proveden záklop z OSB desek tl. 20 mm, který bude tvořit pevný podklad pro kotvení 

parotěsné folie Jutafol Reflex N150. Pohledovou vrstvu tvoří podhled ze zavěšených desek 

Fermacell. 

 Horní pás vazníku je opatřen bedněním z OSB desek tl. 25 mm, který tvoří pevný 

podklad pro pojistnou hydroizolační vrstvu z folie Jutatop HTR. Střešní laťování je kryto 

plechovou střešní krytinou Lindab Goodlock, která se kotví pomocí speciálních zámků. 

 

Schodiště 

 

V objektu se nachází dvouramenné levotočivé schodiště spojující jednotlivá podlaží. 

To je navrženo jako ocelové, schodnicové se skleněnými stupni. Šířka schodišťového ramene 

je 1100 mm. Počet stupňů a rozměry schodiště jsou 22 x 166,82 x 310 mm, sklon 31°. 

Schodnice jsou vynášeny do nosných stěn. Schodiště je opatřeno proskleným zábradlím výšky 

900 mm v ocelovém rámu. 

 

Výplňové konstrukce 

 

Okna a terasové dveře v objektu jsou navržena jako dřevěná s tepelně izolačním 

trojsklem SGG CLIMATOP ULTRA, typ rámu SOLID COMFORT SC92 S. Součinitel 

prostupu tepla Ug= 0,6 W/m
2
.K od výrobce Slavona. 
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Vnitřní dveře jsou uvažovány dřevěné plné nebo prosklené, do obložkových zárubní 

také od výrobce Slavona. 

Vstupní dvěře do objektu tvoří automatické lineárně posuvné dveře Trido se systémem 

Tina s elektrickým pohonem. Typ zasklení: profil 50 mm 

S přerušeným tepelným mostem. Dveře budou doplněny o tepelnou vzduchovou clonu a 

kontrastní pás ve výšce 900 a 1600 mm. 

 

Izolace 

 

IZOLACE PROTI VODĚ 

 

Podkladní betonové vrstvy budou opatřeny penetrací. Jako izolace proti vodě a 

vlhkosti je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů DEKBIT AL40 (4 mm) a 

DEKBIT V60 S35 (4 mm) s nosnou vložkou z hliníkové folie, kašírované skleněnými vlákny. 

Tato hydroizolace slouží zároveň i jako izolace proti radonu. Izolace je v podkladní 

vrstvě připevněna natavením. Jednotlivé pásy musí být napojeny s přesahem, ten je 

minimálně 80 mm v podélném a 100 mm v příčném směru.  

U obvodových stěn bude hydroizolace z vnější strany stěny vytažena alespoň o 300 

mm nad úroveň upraveného terénu. 

Hydroizolační souvrství zelené střechy tvoří samolepící asfaltový pás GLASTEK 30 

STICKER PLUS (3 mm) s nosnou vložkou se skleněné tkaniny a ELASTEK 50 GARDEN (5 

mm) s atestem proti prorůstání kořenů, který je plnoplošně nataven k předešlé vrstvě. 

 

IZOLACE TEPELNÁ 

 

Obvodové stěny mají ve své konstrukci minerální izolaci Isover Uni tl. 160 mm + 

vnější zateplení tepelnou minerální izolací Isover Uni 100 mm v dřevěném roštu. 

V podlahách 1NP bude použita tepelně izolační deska Isover EPS 200S tl. 110 mm 

nebo v kombinaci se systémovou deskou podlahového vytápění EPS Rehau VA 25 

s nakašírovanými plechy tl. 30 mm + 80 mm EPS 200S. 

Ve střešní konstrukci vazníkové střechy bude použita tepelná izolace Isover Uni v tl. 2 

x 160 mm, celková tl. 320 mm. Pro zateplení terasy budou použity tepelně izolační desky 

POLYDEK EPS 200 minimální tl. 180 mm s předepsaným spádem 2%. 

Konstrukce soklu bude zateplena extrudovaným polystyrenem SYNTHOS XPS 

PRIME tl. 100 mm. Ten bude chráněn nopovou folií před mechanickým poškozením. Mezi 

nopovanou fólii a polystyren bude vložena separační vrstva z geotextílie. 

 

IZOLACE AKUSTICKÁ 

 

V podlahách nad 1 NP je pro akustickou izolaci použit voštinový zásyp a voštinové desky 

FERMCELL tl. 60 mm. Izolace mezi nosnou stropní konstrukcí je tloušťky 100 mm a jedná 

se o akustickou izolaci z kamenných vláken ISOVER ORSIK. Oddilatování podlah od 

svislých stěn bude provedeno pomocí dilatačního pásu Mirelon tl. 5 mm. 
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Ovětrání WC, koupelen a digestoře 

 

Všechny místnosti, které nemohou být odvětrány přirozeně okny, budou větrány 

nuceně pomocí ventilátorů. Toalety jsou odvětrány pomocí odvětrávacích komínků Topwet 

DN 100. 

V kuchyňce je osazena cirkulační digestoř  s filtry pro mastnotu a pachy. 

 

Podlahy 

 

Skladby podlah jsou řešeny samostatně ve výpisu skladeb podlah. Nutno dodržet 

technické předpisy výrobce při napojení podlah na stěnu. 

 

Obklady 

 

Obklady v místnostech budou provedeny do různých výšek. Bližší specifikace je 

patrna z projektové dokumentace a to konkrétně půdorysu příslušných podlaží. 

 

Podhledy 

 

Podhledy budou realizovány ze zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell na 

dřevěném nosném roštu v potřebných výškách, kotveny k nosné konstrukci pomocí 

hliníkových závěsů. 

 

Omítky 

 

Vnější fasádu objektu tvoří cementovláknité fasádní desky Cembrit Metro ve dvou 

odstínech zelené barvy. V soklové části je použita mozaiková omítka Stomix Alfadecor F tl. 

1,2 mm na stěrkovou hmotu Alfafix a výztužnou skleněnou tkaninu. 

 

Malby 

 

Vnitřní konstrukce budou opatřeny finálním nátěrem značky Primalex Standard. 

Barevné provedení bude zvoleno na základě požadavků investora. 

 

d) DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Vstupní budova není rozdělena na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani 

ubytování osob. Jde o administrativní dvoupodlažní budovu, která má sloužit především ke 

službám návštěvníků zoo. 

Prostorná hala, které předchází zádveří, je vybavena recepcí. Ta slouží k prodeji 

vstupenek do areálu Zoo nebo poskytování informací návštěvníkům jako informační centrum. 

Prodej vstupenek je umožněn jak v objektu budovy, tak do venkovního prostoru 

prostřednictvím obslužného okna. Dále zákazníci přistupují ke vstupním turniketům a 

pokračují v prohlídce. Na halu navazuje menší prodejna suvenýrů a drobného zboží, vybavená 
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vlastním skladištěm. Přes halu se dostaneme dále do chodby, na kterou navazuje osobní výtah 

nebo ocelové schodiště s prosklenými stupni. Z chodby jsou přístupné dále všechny umývárny 

a toalety pro návštěvníky. 

Na recepci dále navazují prostory určené pro pohyb zaměstnanců Zoo a to denní 

místnost s kuchyňkou, na ni navazuje menší umývárna a samostatná toaleta. Další místností je 

prostor pro uložení velkých zavazadel. Technická a úklidová místnost jsou přístupny 

z chodby.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází opět umývárny a toalety přístupné ze 

společné chodby a také je zde rozměrný přednáškový sál pro 30 osob. Zde se můžou konat 

přednášky spojené s faunou i florou, ať už pro návštěvníky nebo zaměstnance zoo, prezentace 

chovu v zahradě nebo i v jiných zoologických zahradách. V případě nevyužití sálu jej zle 

nabídnout jako prostory pro školení firem. 

 Z chodby je dále umožněn přístup na prostornou terasu, která se nachází nad vstupní 

částí budovy a je orientována na jih. Zelená provozní střecha je opatřena atikou. Jednotlivá 

podlaží spojuje ocelové schodiště se skleněnými stupni a také osobní výtah Otis GEN2 

Comfort pro 8 osob/630 kg. 

 

e) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Objekt bude řešen jako bezbariérový. Vstup do objektu bude zpřístupněn pomocí 

bezbariérové rampy, která bude dle předepsaného sklonu 1:12. Minimální světlá šířka dveří 

pro průjezd invalidního vozíku je 800 mm. Dveře musejí být opatřeny madlem ve výšce 800 – 

900 mm, klika je ve výšce 1000 mm. Prosklení může být realizováno až od výšky 400 mm od 

podlahy. Před vstupem do objektu bude vybudován volný prostor minimálně 1500x1500 mm, 

který bude sloužit pro otočení invalidního vozíku. 

Velikost hygienických místností bude minimálně 2150x1800 mm. Záchod bude 

opatřen dvěma madly – pevným a sklopným. Sklopné musí být umístěno ve vzdálenosti 1050 

mm od zdi. Osa WC musí být minimálně 450 mm od zdi. Osa umyvadla se umísťuje 550 mm 

od zdi. Umyvadlo musí být opět opatřeno madlem. Zařizovací předměty musejí být opatřeny 

dlouhými pákovými uzávěry baterií. 

 

f) CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE VÝROBY 

 

Vstupní budova není rozdělena na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani 

ubytování osob. Jde o administrativní dvoupodlažní budovu, která má sloužit především ke 

službám návštěvníků zoo a jejich rekreaci v areálu. 

Prostorná hala, které předchází zádveří, je vybavena recepcí. Ta slouží k prodeji 

vstupenek do areálu Zoo nebo poskytování informací návštěvníkům jako informační centrum. 

Prodej vstupenek je umožněn jak v objektu budovy, tak do venkovního prostoru 

prostřednictvím obslužného okna. Dále zákazníci přistupují ke vstupním turniketům a 

pokračují v prohlídce. Na halu navazuje menší prodejna suvenýrů a drobného zboží, vybavená 

vlastním skladištěm. Přes halu se dostaneme dále do chodby, na kterou navazuje osobní výtah 

nebo ocelové schodiště s prosklenými stupni. Z chodby jsou přístupné dále všechny umývárny 

a toalety pro návštěvníky. 
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Na recepci dále navazují prostory určené pro pohyb zaměstnanců Zoo a to denní 

místnost s kuchyňkou, na ni navazuje menší umývárna a samostatná toaleta. Další místností je 

prostor pro uložení velkých zavazadel. Technická a úklidová místnost jsou přístupny 

z chodby.  

V druhém nadzemním podlaží se nachází opět umývárny a toalety přístupné ze 

společné chodby a také je zde rozměrný přednáškový sál pro 30 osob. Zde se můžou konat 

přednášky spojené s faunou i florou, ať už pro návštěvníky nebo zaměstnance zoo, prezentace 

chovu v zahradě nebo i v jiných zoologických zahradách. V případě nevyužití sálu jej zle 

nabídnout jako prostory pro školení firem. 

 Z chodby je dále umožněn přístup na prostornou terasu, která se nachází nad vstupní 

částí budovy a je orientována na jih. Zelená provozní střecha je opatřena atikou. Jednotlivá 

podlaží spojuje ocelové schodiště se skleněnými stupni a také osobní výtah Otis GEN2 

Comfort pro 8 osob/630 kg. 

Na vstupní budovu navazuje samostatně stojící pavilon plazů, který tvoří samostatný 

objekt. 

 

g) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

 

Vstupní objekt je řešen jako nepodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími. 

Objekt bude navržen jako rámová dřevostavba, prováděná přímo na staveništi. Založena bude 

na základových pasech z prostého betonu. V druhém nadzemním podlaží dojde k odskoku 

střechy, která vytvoří prostornou terasu navrženou jako provozní zelenou střechu. Nad 2NP 

potom bude valbová střecha z G-N vazníků, opatřena plechovou krytinou Lindab Goodlock. 

 Z hlediska konstrukčního systému se jedná o montovanou dřevostavbu o půdorysných 

rozměrech 16,83 x 12,7 m. výška hřebene střechy je 9,925 m. 

 

Obvodové stěny i vnitřní příčky v nadzemních podlažích jsou tvořeny dřevěnou nosnou 

rámovou konstrukcí. Dřevěné sloupky jsou doplněny minerální tepelnou izolací Isover uni 

v předepsaných tloušťkách a opláštěny z obou stran sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 15 

mm. 

Strop oddělující podlaží bude tvořen ze zdvojených dřevěných stropních trámů a 

doplněny minerální tepelnou a akustickou izolací Isover. Horní líc stropu bude opatřen 

plnoplošným bedněním z OSB desek tl. 25 mm. Spodní strana je tvořená podhledem ze 

zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell na dřevěném nosném roštu v potřebných 

výškách. 

Nad prostorem recepční haly, prodejny suvenýrů a jejího skladiště bude realizována terasa 

jako provozní zelená střecha s vegetační vrstvou. 

Druhé nadzemní podlaží zastřešuje dvouplášťová valbová střecha ve spádu 20° vynášena 

dřevěnými vazníky spojovanými deskami s prolisovanými trny a opatřena plechovou střešní 

krytinou Lindab Goodlock. 

Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálů jsou uvedeny ve výpise skladeb 

konstrukcí. 
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Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu směrem k nedaleké řece Svratce. 

Výškové rozdíly budou řešeny při realizaci pomocí konečných terénních úprav. Stavební 

pozemek přímo navazuje na místní komunikace III. třídy, ze kterých je možný přístup. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou dále 

napojeny na stávající řad. 

Okolí objektu okolí objektu osazeno vegetací extenzivního a intenzivního. 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména 

vyhláškami MVČR: 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 

zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č. 268/2009 Sb. o obecně 

technických požadavcích na výstavbu a č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je 

zpracována v souladu s platnými ČSN, viz položka 2.1 v seznamu použitých podkladů pro 

zpracování. 

 

h) HYGIENICKÉ POŽADAVKY (OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 

PROSTŘEDÍ) 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť dochází k zastavění 

pozemku v souladu s celkovým územním řešením. Při výstavbě budou použity pouze 

materiály, které negativně neovlivňují životní prostředí. Vlivem výstavby nedojde k zastínění 

okolních staveb. Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a splňuje 

požadavky na odstupové vzdálenosti. Okolí objektu bude zatravněno a osázeno vegetací. 

 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon 

č. 185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., tohoto zákona a vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odvážen a 

likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o 

odpadech budou předloženy ke kolaudaci. 

Měření hodnoty radonového průzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním 

radonovém indexu, což dle ČSN 73 0601 vyžaduje u projektované stavby protiradonovou 

izolaci. 

 

Větrání 

 

Všechny místnosti, které nemohou být odvětrány přirozeně okny, budou větrány 

nuceně pomocí ventilátorů. Toalety jsou odvětrány pomocí odvětrávacích komínků Topwet 

DN 100. 

V kuchyňce je osazena cirkulační digestoř  s filtry pro mastnotu a pachy. 

 

Vytápění 

 

Objekt bude vytápěn pomocí tepleného čerpadla IVT PREMIUMLINE EQ typu 

země/voda, na které je napojen systémem podlahového vytápění Rehau VA 25 
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s nakašírovanými teplovodními plechy. Čerpadlo současně slouží pro přípravu teplé vody 

(225 l celkový objem, z toho 185 l užitková voda). Před objektem vstupu bude zřízen zemní 

kolektor o ploše 50 m
2
. Pro zemní plošné kolektory bude použito plastové potrubí o průměru 

40 mm (HDPE 40 x 3,7) se zásypem z písku, ba nedošlo k mechanickému poškození. Potrubí 

se nejčastěji pokládá do výkopů o rozteči 80 až 100 cm. Hadice je uložena ve výkopu 

hlubokém 1,2 až 1,5 m. Šířka výkopu je libovolná a je závislá na charakteru zeminy a 

způsobu provedení výkopu.  

 

Osvětlení 

 

Místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorů. Místnosti, které nebude 

možné z konstrukčního hlediska prosvětlovat přirozeně, budou osvětleny pomocí umělého 

osvětlení. 

 

Zásobování vodou 

 

Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řádu. Ta pak bude 

rozvedena pomocí potrubí do všech požadovaných odběrných míst. 

 

Odpady 

 

Odpady z objektu budou likvidovány následujícím způsobem: 

 

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace 

- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu 

objektu. 

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním 

základě oprávněnou organizací. 

 

Vibrace, hluk, prašnost 

 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní pozemky či stavby. 

Negativní vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu 

pracovní doby a pracovního klidu. Prašnost bude odstraňována pomocí kropení, hlučné 

procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby 

budou tyto negativní vlivy minimální. 

 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 
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i) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření 

kromě těch, které vyplývají z účelu užívání stavby. Řešena budou zábradlí výšky 900 mm, 

výška atiky 1000 mm, výšky oken a bezpečnostní zasklení dveří. 

 

 

j) OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Stavba svým provozem neohrožuje zdraví osob ani životní prostředí. Nejsou 

požadovány zvláštní požadavky, které by se týkaly ochrany zdraví a pracovního prostředí. 
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k) STAVEBNÍ FYZIKA 

 

TEPELNÁ TECHNIKA 

 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná 

ochrana budov, části 1 – 4. 

 
Tab. 1: Přehled součinitelů prostupů tepla dle ČSN 73 0540 

 

Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí je součástí samostatné přílohy. 
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OSVĚTLENÍ 

 

Místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorů. Místnosti, které nebude 

možné z konstrukčního hlediska prosvětlovat přirozeně, budou osvětleny pomocí umělého 

osvětlení. 

 

OSLUNĚNÍ 

 

Jednotlivé místnosti jsou navrhovány s ohledem na oslunění místností přímým 

slunečním zářením. 

 

AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE 

 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

Skladba vnitřních stropní konstrukce je navržena tak, aby splňovala požadavky na 

kročejovou neprůzvučnost stavební konstrukce. Této neprůzvučnosti je dosaženo vhodnou 

skladbou stropní konstrukce, použitím vhodné akustické izolace a pružně zavěšených 

podhledů. 

 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENRGIEMI 

 

Nejsou stanoveny žádné zásady, které by se týkali hospodaření s energiemi. 

 

l) OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Měření hodnoty radonového průzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním 

radonovém indexu, což dle ČSN 73 0601 vyžaduje u projektované stavby protiradonovou 

izolaci. 

Jako izolace proti radonu je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů 

DEKBIT AL40 (4 mm) a DEKBIT V60 S35 (4 mm) s nosnou vložkou z hliníkové folie, 

kašírované skleněnými vlákny. 

Pozemek se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou, ani na 

poddolovaném území. 
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Ochrana před bludnými proudy 

 

Není požadována. 

 

Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Není požadována. 

 

Ochrana před hlukem 

 

Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Negativní vlivy, které jsou 

spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu pracovní doby a pracovního 

klidu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy minimální. 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

Protipovodňová opatření 

 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto tato opatření nejsou požadována. 

 

m) POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

 

Stavba musí být navržena tak aby bylo dodrženo: 

 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,  

d) umožnění bezpečné evakuace osob a zvířat,  

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  

 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje všechny požadavky na 

protipožární ochranu stavby. Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné 

zprávě, viz příloha. 

 

n) ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

 

Jakost a kvalita požitých materiálů je patrná z technických listů výrobků, které jsou 

přiloženy jako příloha k technické dokumentaci. 

 



 
 

15 
 

o) ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

 

Nejsou požadovány údaje o jakosti provedení stavby. 

 

p) POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A 

ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST 

NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

 

Při realizaci stavby se nepředpokládá s využíváním netradičních technologických 

postupů a zvláštními požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

q) POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ DÍLENSKÉ 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

 

Nejsou zpracovány požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby. 

 

r) STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 

KONSTRUKCÍ 

 

Při realizaci je nezbytné provést kontrolu všech zakrývaných konstrukcí, jako je 

například správné položení a uložení kari sítě v základové desce, správná poloha a svislost 

nosných sloupků ve svislých stěnách nebo správná poloha a rozmístění vodorovných 

stropních trámů, před tím, než budou tyto prvky opláštěny a zakryty příslušnými 

konstrukcemi. 

V projektu nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 

 

s) VÝPIS POUŽITÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Při zpracování projektové dokumentace byly použity tyto normy: 

 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

- ČSN 73 0540 – 4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

- ČSN 73 0802 -Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 08018 – Požární bezpečnost staveb – osazení objektu osobami 

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
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- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4201:10/2010 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

- ČSN 73 4203:04/2004 – Krby s otevřeným a uzavřeným ohništěm 

- ČSN EN 1995: EUROKÓD 5 – navrhování dřevěných konstrukcí 

- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 169/2013., novela odpadového zákona 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Přepis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

- Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

- a výkonu státního požárního dozoru 

- Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

2) Výkresová část 

 

 

Výkres č. 

 

Č.V. 4 VÝKRES ZÁKLADŮ VSTUPNÍ BUDOVY M 1:50 

Č.V. 5 PŮDORYS 1NP VSTUPNÍ BUDOVY M 1:50 

Č.V. 6 VÝKRES SESTAVY DÍLCŮ NAD 1NP VSTUPNÍ BUDOVY M 1:50 

Č.V.7 PŮDORYS 2NP VSTUPNÍ BUDOVY M 1:50 

Č.V. 8 VÝKRES KROVU VSTUPNÍ BUDOVY M 1:50 
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Č.V. 9 VSTUPNÍ BUDOVA – POHLEDY VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ M 1:50 

Č.V. 10 VSTUPNÍ BUDOVA – POHLEDY SEVERNÍ A JIŽNÍ M 1:50 

Č.V. 11 ŘEZ A – A´ VSTUPNÍ BUDOVOU M 1:50 

Č.V. 12 ŘEZ B – B´ VSTUPNÍ BUDOVOU M 1:50 

 

3) Dokumenty podrobností 

 

- VÝPIS SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

- VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

- VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ 

- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

- VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

PODROBNÝ POPIS NAVRŽENÉHO NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY 

 

Vstupní objekt je řešen jako nepodsklepená budova se dvěma nadzemními podlažími. 

Objekt bude navržen jako rámová dřevostavba, prováděná přímo na staveništi. Založena bude 

na základových pasech z prostého betonu. V druhém nadzemním podlaží dojde k odskoku 

střechy, která vytvoří prostornou terasu navrženou jako provozní zelenou střechu. Nad 2NP 

potom bude valbová střecha z G-N vazníků, opatřena plechovou krytinou Lindab Goodlock. 

 Z hlediska konstrukčního systému se jedná o montovanou dřevostavbu o půdorysných 

rozměrech 16,83 x 12,7 m. výška hřebene střechy je 9,925 m. 

Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálů jsou uvedeny ve výpise 

skladeb konstrukcí. 

 

Základové konstrukce 

 

Stavba bude nepodsklepená, založena na základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Tvar a hloubka základové spáry jsou patrny z výkresové dokumentace. 

Betonáž základových pasů bude provedena do předem připravených a vykopaných 

rýh. Po zatuhnutí základových pasů se provede nasypání a následné zhutnění štěrkopískového 

podsypu. Na tento podsyp bude vybetonována základová 

deska tloušťky 150 mm z betonu pevnostní třídy C 20/25 doplněna kari sítí Ø8 mm s oky 

150x150 mm. V místech pod příčkami bude přidána další síť Ø6 mm s oky 100x100 šířky 500 

mm. Pod základovou deskou bude provedena vrstva podkladního betonu tl. 100 mm z betonu 

C16/20.  
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Základové pasy jsou z vnější strany opatřeny hydroizolací. Dále bude základ zateplen 

pomocí tepelné izolace XPS tl 100 mm. Hydroizolace a XPS budou chráněny nopovou folií 

před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude ukončena ukončovací lištou v úrovni 

okapového chodníku. 

 

Na základě orientačního výpočtu byly zjištěny minimální rozměry šířky a výšky 

základových pasů a základových patek. Orientační výpočet základových konstrukcí je uveden 

v příslušných podkladech. 

 

Obvodové konstrukce 

 

Obvodové stěny budou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných sloupků 60x160 mm, 

osová vzdálenost sloupků max. 625 mm. V místech, kde není možné předepsaný rozměr 

dodržet, se musí osová vzdálenost upravit na menší rozměr dle konkrétního stavebního řešení. 

Veškeré svislé prvky obvodových stěn, vnitřních a nenosných příček budou zakládány na 

vodorovné dřevěné hranoly výšky 2 x 50 mm v šířkách odpovídající tloušťce nosného rastru. 

V horní části sloupů budou tyto spojeny a ztuženy opět vodorovným dřevěným trámem výšky 

2 x 50 mm v příslušných šířkách. 

Prostor mezi dřevěnými prvky bude vyplněn minerální tepelnou izolací tl. 160 mm a 

konstrukce bude opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 15 mm z exteriérové strany 

a Fermacell Vapor ze strany interiéru. 

Z vnitřní strany stěny bude provedena parotěsná folie Jutafol Reflex N150 a dřevěný 

rošt jako předstěna pro vedení elektrických rozvodů a jiných instalací. Opláštění opět desky 

Fermacell tl. 15 mm. 

 Z vnější strany konstrukce bude proveden dřevěný vodorovný rošt, vyplněný 

minerální tepelnou izolací Isover Uni tl. 100 mm, který tvoří vnější zateplovací systém. 

Izolace je proti vlhkosti chráněna difuzní folií Jutatop HTR. Na rošt se provede svislé 

laťování, které tvoří nosnou konstrukci provětrávané fasády, a opláští se cementovláknitými 

fasádními deskami Cembrit Metro tl. 8 mm. 

 

Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 60x120 

mm s minerální tepelnou izolací tl. 120 mm. Celá konstrukce je z obou stran opláštěná 

deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

Vnitřní nenosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 

60x100 mm s minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. Celá konstrukce je z obou stran 

opláštěná deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Stropní konstrukce 
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Stropy jsou provedeny z dřevěných trámů 60x220 mm. Trámy je ukládají zdvojené, 

tzn. 2x 60x220 mm po osové vzdálenosti 625 mm. Prostor mezi trámy je vyplněn částečně 

minerální tepelnou izolací tl. 100 mm, částečně vzduchovou mezerou. Z vrchní strany jsou 

trámy opatřeny záklopem z OSB desek 2x25 mm. Spodní strana je tvořená podhledem ze 

zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell tl. 15 mm na dřevěném nosném roštu 50x30 mm 

+ 30x50 mm v potřebných výškách dle výkresové dokumentace 

V místech, kde není možné uložení stropních trámů na věncové trámy nosných stěn, 

budou použity dřevěné překlady výšky 250 mm v příslušných délkách. V místě podepření 

těchto překladů. Budou dřevěné sloupy nosných stěn minimálně zdvojeny. 

Z důvodu velkého rozpětí bude nad vstupními dveřmi do objektu použito ocelových 

překladů z válcovaných nosníků 2 x I180, jejichž stojiny budou doplněny dřevěnými 

příložkami 150 x 35 mm. Z exteriérové strany bude místo dřevěné příložky použita tepelná 

izolace Synthos XPS Prime v potřebné tloušťce. 

 

Střecha 

 

Nad prostorem recepční haly, prodejny suvenýrů a jejího skladiště bude realizována 

terasa jako provozní zelená střecha s vegetační vrstvou. Bude provedena na dřevěný strop 

1NP, který bude chráněn izolací z SBS asfaltového pásu GLASTEK 30 STICKER PLUS, 

tvořící parotěsnou vrstvu. Na něj budou uloženy tepelně izolační desky POLYDEK EPS 200 

minimální tl. 180 mm s předepsaným spádem 2%. Hydroizolační souvrství tvoří opět 

asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS a ELASTEK 50 GARDEN s atestem proti 

prorůstání kořenů. Drenážní vrstva z nopové folie Dekdren L40 Garden mezi dvě vrstvy 

geotextilie Filtek. Ta tvoří na dolní straně funkci ochrannou, na horní potom filtrační. 

Vegetační vrstva substrátu Dek RNSO tl. 140 mm bude osazena vegetací extenzivního typu. 

 Druhé nadzemní podlaží zastřešuje dvouplášťová valbová střecha vynášena dřevěnými 

vazníky spojovanými deskami s prolisovanými trny. Osová vzdálenost vazníků je v nejvíce 

1250 mm. Kotveny jsou pomocí úhelníků do věncových trámů svislých konstrukcí. Tyto 

věncové vodorovné trámy mají dimenzi 3x50 mm na výšku a šířku rastru obvodové stěny 

(160 mm). Nárožní vazníky jsou kotveny k průběžným za pomoci osazovacích třmenů a 

styčníkových plechů. Zateplení minerální tepelnou izolací je realizováno v úrovni dolního 

pásu vazníku v tl. 160 mm, pod dolním pásem vazníku bude doplněn kolmý dřevěný 

kontrarošt opět doplněný minerální izolací tl. 160 mm. Zdola bude proveden záklop z OSB 

desek tl. 20 mm, který bude tvořit pevný podklad pro kotvení parotěsné folie Jutafol Reflex 

N150. Pohledovou vrstvu tvoří podhled ze zavěšených desek Fermacell. 

 Horní pás vazníku je opatřen bedněním z OSB desek tl. 25 mm, který tvoří pevný 

podklad pro pojistnou hydroizolační vrstvu z folie Jutatop HTR. Střešní laťování je kryto 

plechovou střešní krytinou Lindab Goodlock, která se kotví pomocí speciálních zámků. 

 

Schodiště 

 

V objektu se nachází dvouramenné levotočivé schodiště spojující jednotlivá podlaží. 

To je navrženo jako ocelové, schodnicové se skleněnými stupni. Šířka schodišťového ramene 

je 1100 mm. Počet stupňů a rozměry schodiště jsou 22 x 166,82 x 310 mm, sklon 31°. 
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Schodnice jsou vynášeny do nosných stěn. Schodiště je opatřeno proskleným zábradlím výšky 

900 mm v ocelovém rámu. 

Pod schodištěm bude umístěn betonový základ, který bude přenášet příslušné zatížení. 

Návrh schodiště probíhal na základě empirických rozměrů. 

 

ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

 

Jakost a kvalita požitých materiálů je patrná z technických listů výrobků, které jsou přiloženy 

jako příloha k technické dokumentaci. 

 

POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

 

Při výstavbě nejsou používány žádné netradiční technologické postupy. 

 

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

 

Stavební jáma bude hloubena do hloubky 1100 mm a bude zajištěna pomocí svahování 

na základě vnitřního úhlu tření zeminy, v případě potřeby systémovým pažením k zajištění 

stěn svahů. 

  

STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 

PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU 

STANOVOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI 

TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI 

 

Při realizaci je nezbytné provést kontrolu všech zakrývaných konstrukcí, jako je 

například správné položení a uložení kari sítě v základové desce, správná poloha a svislost 

nosných sloupků ve svislých stěnách nebo správná poloha a rozmístění vodorovných 

stropních trámů, před tím, než budou tyto prvky opláštěny a zakryty příslušnými 

konstrukcemi. 

 

V projektu nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 

 

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

ZHOTOVITELEM STAVBY 

 

Tyto požadavky se v rámci projektové dokumentace nezpracovávají. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

 

Z hlediska statického byly řešeny pouze základové konstrukce, které byly stanoveny 

na základě orientačních výpočtů. Ostatní dimenze prvků nebyly řešeny a byly stanoveny na 

základě empirických rozměrů. 
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Statické výpočty jsou uvedeny v samostatné části projektové dokumentace. 

 

c) Výkresová část 

 

Výkres č. 

 
Č.V. 13 VÝKRES ZÁKLADŮ PAVILONU M 1:50 

- VÝPOČET ZÁKLADŮ PAVILONU 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Viz samostatná technická zpráva - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

D.1.4 Technika prostředí 

 

Viz samostatná technická zpráva. 

 

D.2 Dokumentace technického a technologického zařízení 

 

Technická a technologická zařízení nebyla v projektu řešena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

 

v Brně dne ……………… ………………… 

 Bc. Jakub Grégr 

 



 

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 
A.1  Identifikační údaje stavby 

 

A.1.1  Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby: Pavilon zoo 

b) Místo stavby: Brno, parcela číslo 323 

Katastrální území Brno – Kníničky 

Jihomoravský kraj 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

Identifikační údaje investora: 

 

Ing. Roman Petřek 

Erbenova 46 

Jihlava 

586 01 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Projektant:  Bc. Jakub Grégr 

Polní 1633 

Dubňany 

696 03 

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

 

- Dokumentace stavby v rozsahu pro stavební povolení 

- Energetický štítek obálky budovy 

- Územní plán města Brna 

-  Radonový posudek 

- Výškopisný a polohopisný posudek 

- Hydrogeologický posudek 
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A.3  Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Pozemek, na kterém bude probíhat realizace výstavby nového objektu, je situován 

v severozápadní části města Brna, okres Brno – město. Výstavba bude probíhat na zastavěném 

pozemku s parcelním číslem 323. Na pozemku se nachází několik halových objektů, které 

dříve sloužily jako autodílna. V současné době není pozemek využíván, plní tak pouze funkci 

zeleně. Před započetím stavebních prací musí být stávající objekty na pozemku zdemolovány. 

Stavební parcela se nachází poblíž přírodní památky Mniší hora. Dále se pozemek 

nachází v blízkosti řeky Svratky z jižní strany a Mnišího potoka z východní strany. 

Řešené území je částečně zastavěno rodinnou zástavbou ze severu a západu. Vlastníci 

sousedních parcel souhlasí se započetím výše zmíněné výstavby. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. 

Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu směrem k nedaleké řece Svratce. 

Výškové rozdíly budou řešeny při realizaci pomocí konečných terénních úprav. Stavební 

pozemek přímo navazuje na místní komunikace III. třídy, ze kterých je možný přístup. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou dále 

napojeny na stávající řad. 

 

Konkrétně se jedná o: 

splaškovou kanalizační přípojku 

dešťovou kanalizační přípojku 

vodovodní přípojku 

plynovou přípojku 

elektrickou přípojku 

přípojku sdělovacího vedení 

 

Daná lokalita se nachází v oblasti se středním radonovým rizikem, proto byl proveden 

průzkum obsahu radonu v půdním podloží. Měřením bylo zjištěno, že naměřené hodnoty 

radonového průzkumu se nacházejí v mírném až středním radonovém indexu. 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody nebude ovlivňovat zakládání objektu. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Stavební pozemek leží v blízkosti přírodní památky Mniší hora s hojným výskytem 

vzácných druhů rostlin. Není však přímou součástí tohoto území, proto nebudou řešeny žádné 

specifické požadavky na výstavbu. Je však doporučen šetrný přístup ze strany firmy 

zhotovitele. 

 

 



 
 

3 
 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 

Řešené území se nachází v povodí řeky Svratky, která protéká katastrálním 

územím této obce. Správcem toku je státní podnik Povodí Moravy, sídlo podniku Dřevařská 

11, Brno, 601 75. V blízkosti pozemku se nachází Vírská přehradní nádrž, která slouží jako 

zásobárna pitné vody pro město Brno. V jejím okolí platí vyhláška I. pásmo hygienické 

ochrany. Oddělen asfaltovou komunikací je v blízkosti pozemku Mniší potok. 

Hladina podzemní vody na posuzovaném území se nachází v hloubce 5 m pod úrovní 

terénu a nebude mít vliv na zakládání objektu. 

Srážková voda z valbové střechy bude odváděna pomocí okapových žlabů a svodného 

potrubí z prostoru pozemku. Část vody bude přímo odváděna do dešťové kanalizace, část 

bude zadržována v retenční nádrži s přepadem, která bude dále napojena Mniší potok. 

Odvodnění chodníků a ostatních zpevněných ploch je řešeno pomocí spádování od 

objektů směrem k zatravněným plochám, kde se bude dešťová voda vsakovat. Parkoviště 

bude odvodněno pomocí liniových žlabů a voda bude odvedena buď do dešťové kanalizace, 

nebo retenční nádrže, viz situaci stavby. 

 

d)  Údaje o souladu s projektovou dokumentací 

 

Jednotlivé údaje jsou v souladu s projektovou dokumentací. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 

Projektová dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a respektuje 

územní plán obce Brno – město. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Při návrhu byly respektovány a následně splněny požadavky vyhlášky 501/2006 Sb. 

týkající se požadavků na využívání území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Při návrhu byly respektovány a následně dodrženy jednotlivé požadavky dotčených 

orgánů. Konkrétně se jedná o tyto dotčené orgány: 

 

ČEZ   – stanovuje odstupovou vzdálenost od vedení VN 

Povodí Moravy – stanovuje odstupovou vzdálenost od hranice vodních toků 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Při projektování byla udělena výjimka, týkající se změny využití daného pozemku. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Před zahájením výstavby je nutná demolice stávajících objektů na pozemku a zřízením 

nových přípojek inženýrských sítí. Konkrétně jde o stavby: 

 

č.s. 244 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 246 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 247 – vlastník Ing. Roman Petřek 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

Komunikace:  

 

č.p. 224/7 – vlastník: statutární město Brno 

č.p. 327/2 – vlastník: statutární město Brno 

č.p. 3735/1 – vlastník: statutární město Brno 

 

Pozemky: 

 

č.p. 324 – vlastník: Josef Jurásek 

č.p. 322 – vlastník: Martin Skalička 

č.p. 315 – vlastník: Leoš Lederer 

 

Stavby: 

 

č.s. 4 – vlastník: Kocián Lubomír 

č.s. 132 – vlastník: Hujer Jiří 

č.s. 134 – vlastník: Bc. František Tesař 

č.s. 248 – vlastník: Leoš Lederer 

 

A.4  Údaje o stavbě 

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu vstupního areálu Zoo Brno. Součástí areálu 

bude samostatný objekt pavilonu plazů, který provozně navazuje na vstupní budovu do areálu. 

Jedná se o trvalou stavbu. Objekt bude využíván celoročně. 

Je nutné respektovat požadavky dotčených orgánů na odstupovou vzdálenost od 

vedení VN a ochranné pásmo řeky Svratky. 

Při projektování byly dodrženy technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 

268/2009 Sb. a jejího přepisu č. 20/2012 Sb. Dále byly splněny požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. týkající se bezbariérového užívání staveb. 
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Při projektování byla udělena výjimka, týkající se změny využití daného pozemku. 

Jiné výjimky nebyly uděleny. 

 

NÁVRHOVÉ KAPACITY STAVBY: 

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 276,7 m
2
 

UŽITNÁ PLOCHA  506,2 m
2
 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR  1902,6 m
3
 

POČET ZAMĚSTNANCŮ  3 – 5 

 

ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY: 

 

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY B 

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU 

Na pozemku bude zřízena retenční nádrž o objemu 60 m
3
 

DRUHY ODPADŮ 

Papír 

Plasty 

Směsný komunální odpad 

Biologický odpad 

Sklo 

 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLYDY VÝSTAVBY: 

 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY, PO VYDÁNÍ SOUHLASU STAVEBNÍHO ÚŘADU – 

PŘEDPOKLAD  05/2014 

DOKONČENÍ STAVEBNÍ ČÁSTI 08/2016 

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 

- zemní práce a přípojky inženýrských sítí 

- hrubá spodní stavba 

- hrubá vrchní stavba 

- práce vnitřní a dokončovací 
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ORIENTAČNÍ NÁKLADY: 

 

Předpokládaná cena stavby: 28 000,- Kč / m
2
 užitné plochy 

________________________________________________________________________ 

 14 175 000,- Kč 

 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba není v rámci dokumentace členěna na objekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

 

v Brně dne ……………… ………………… 

 Bc. Jakub Grégr 



 

B / SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 
B.1  Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Pozemek, na kterém bude probíhat realizace výstavby nového objektu, je situován 

v severozápadní části města Brna, okres Brno – město. Výstavba bude probíhat na zastavěném 

pozemku s parcelním číslem 323. Na pozemku se nachází několik halových objektů, které 

dříve sloužily jako autodílna. V současné době není pozemek využíván, plní tak pouze funkci 

zeleně. Před započetím stavebních prací musí být stávající objekty na pozemku zdemolovány. 

Stavební parcela se nachází poblíž přírodní památky Mniší hora. Dále se pozemek 

nachází v blízkosti řeky Svratky z jižní strany a Mnišího potoka z východní strany. 

Řešené území je částečně zastavěno rodinnou zástavbou ze severu a západu. Vlastníci 

sousedních parcel souhlasí se započetím výše zmíněné výstavby. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. 

Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu směrem k nedaleké řece Svratce. 

Výškové rozdíly budou řešeny při realizaci pomocí konečných terénních úprav. Stavební 

pozemek přímo navazuje na místní komunikace III. třídy, ze kterých je možný přístup. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou dále 

napojeny na stávající řad. 

 

Konkrétně se jedná o: 

splaškovou kanalizační přípojku 

dešťovou kanalizační přípojku 

vodovodní přípojku 

plynovou přípojku 

elektrickou přípojku 

přípojku sdělovacího vedení 
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b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Na pozemku byly provedeny následující druhy průzkumů: 

 

- Radonový posudek 

- Hydrogeologický posudek 

- Geologický posudek 

 

Daná lokalita se nachází v oblasti se středním radonovým rizikem, proto byl proveden 

průzkum obsahu radonu v půdním podloží. Měřením bylo zjištěno, že naměřené hodnoty 

radonového průzkumu se nacházejí v mírném až středním radonovém indexu. 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody se nachází v hloubce 5 m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové 

poměry. 

Geologický průzkum vychází z vrtaných sond prováděných na stavebním pozemku. 

Podloží je vhodné pro zakládání staveb (štěrkovitá zemina Rd = 200 MPa), nezámrzná 

hloubka byla stanovena na 800 mm. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stavební pozemek leží v blízkosti přírodní památky Mniší hora s hojným výskytem 

vzácných druhů rostlin. Není však přímou součástí tohoto území, proto nebudou řešeny žádné 

specifické požadavky na výstavbu. Je však doporučen šetrný přístup ze strany firmy 

zhotovitele.  

 Dále je nutné respektovat a následně dodržovat jednotlivé požadavky dotčených 

orgánů. Konkrétně se jedná o tyto dotčené orgány: 

 

ČEZ   – stanovuje odstupovou vzdálenost od vedení VN 

Povodí Moravy – stanovuje odstupovou vzdálenost od hranice vodních toků 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

  

Pozemek se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou, ani na 

poddolovaném území. Rovněž se pozemek nenachází v záplavové oblasti. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. Nebude docházet k 

nadměrnému zastiňování okolních staveb ani znečišťování okolí. Při provádění stavby bude 

dbáno na omezení hlučnosti, prašnosti a znečišťování. 

Objekt nijak neovlivní stávající odtokové poměry daného území. Srážková voda z 

valbové střechy bude odváděna pomocí okapových žlabů a svodného potrubí z prostoru 
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pozemku. Část vody bude přímo odváděna do dešťové kanalizace, část bude zadržována v 

retenční nádrži s přepadem, která bude dále napojena Mniší potok. 

Odvodnění chodníků a ostatních zpevněných ploch je řešeno pomocí spádování od 

objektů směrem k zatravněným plochám, kde se bude dešťová voda vsakovat. Parkoviště 

bude odvodněno pomocí liniových žlabů a voda bude odvedena buď do dešťové kanalizace, 

nebo retenční nádrže, viz situaci stavby. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Před zahájením výstavby je nutná demolice stávajících objektů na pozemku a zřízením 

nových přípojek inženýrských sítí. Konkrétně jde o stavby: 

 

č.s. 244 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 246 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 247 – vlastník Ing. Roman Petřek 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, ani k záboru pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Stavební pozemek přímo navazuje na stávající asfaltová komunikace III. třídy, ze které 

je možný přístup na pozemek. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou dále 

napojeny na stávající řad. 

 

Konkrétně se jedná o: 

splaškovou kanalizační přípojku 

dešťovou kanalizační přípojku 

vodovodní přípojku 

plynovou přípojku 

elektrickou přípojku 

přípojku sdělovacího vedení 

 

Další specifické podmínky nejsou požadovány. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Před zahájením výstavby je nutná demolice stávajících objektů na pozemku a zřízením 

nových přípojek inženýrských sítí. Konkrétně jde o stavby: 
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č.s. 244 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 246 – vlastník Ing. Roman Petřek 

č.s. 247 – vlastník Ing. Roman Petřek 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Novostavba pavilonu plazů bude realizován na pozemku p.č. 323 v obci Brno, 

katastrální území Kníničky, Brno – město. Pozemek i stavba jsou ve vlastnictví investora Ing. 

Romana Petřeka. Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna. Řešené území 

je částečně zastavěno rodinnou zástavbou ze severu a západu. Stavební pozemek přímo 

navazuje na stávající asfaltová komunikace III. třídy, ze které je možný přístup na pozemek. 

Pavilon není rozdělen na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani ubytování 

osob. Jedná se o dvoupodlažní budovu o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží, 

která slouží především k rekreaci návštěvníků a možnosti shlédnout expozice vystavovaných 

zvířat. Pro veřejnost je zpřístupněno pouze první nadzemní podlaží, kde se nachází centrální 

hala kruhového tvaru, která slouží k prohlídce expozic. Pro zaměstnance pavilonu je z haly 

přístupná obslužná chodba, která je situována po obvodu celého objektu. Dále se 

v nadzemním podlaží nachází úklidová místnost s výlevkou, samostatná kuchyňka a toaleta.  

Podzemním podlaží je určeno jen pro zaměstnance zoologické zahrady. Z nadzemního 

podlaží je přístupné pomocí jednoramenného monolitického schodiště nebo samostatnými 

dveřmi z exteriéru. Nachází se zde především místnosti provozně spojené s provozem 

pavilonu jako technická místnost, filtrovna vody, skladové prostory, prostory určené k chovu 

a odchovu krmných hlodavců a hmyzu. Také odchovny samotných vystavovaných plazů. 

Zaměstnancům slouží prostorná denní místnost, na kterou dále navazuje samostatná 

kuchyňka, koupelna a toaleta. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Objekt je navržen dle požadavků územního plánu obce. Svým charakterem budova 

výrazně nevybočuje ze stávající zástavby, kterou tvoří především rodinné domy se zahradou. 

Za obecní komunikací z východní strany se nachází Mniší potok, který navazuje na současnou 

zalesněnou plochu současného areálu Zoo Brno. 

  Příjezd na pozemek je zajištěn stávající asfaltovou komunikací III. třídy, nově bude 

zřízena příjezdová cesta k parkovišti a chodníky ze zámkové dlažby. Na pavilon plazů bude 

provozně navazovat vstupní budova do areálu zoo. Další směr prohlídky bude prostřednictvím 

lávky nad příjezdovou komunikací k pozemku přenesen do stávajícího areálu Zoo. Pozemek 

bude po ukončení výstavby osázen zelení a prostory kolem něj upraveny na zahradu. 
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Objekt pavilonu je řešen jako plně podsklepená budova s jedním podzemním a jedním 

nadzemním podlažím. 

Stavba se svým řešením snaží vyhnout přehnané členitosti. Má obdélníkový tvar 

s přesahující konstrukcí markýzy, která kryje zádveří. Z jižní strany je suterén objektu 

zapuštěn do terénu, který je podél východní a západní strany objektu spádován na celou výšku 

podlaží. Ze severní strany je tedy podlaží suterénu obnaženo a přístupné. 

Proti přehřívání je stavba chráněna přesahem střechy. Ta je valbová se sklonem 20° 

opatřena plechovou krytinou Lindab Goodlock černé barvy.  

Na objektu bude provedena provětrávaná fasáda na dřevěném vodorovném roštu 

pomocí cementovláknitých desek CEMBRIT METRO v odstínech zelené barvy v rámci 

nadzemního podlaží. V jeho soklové části navazující na přilehlý terén bude provedena 

mozaiková fasádní omítka Stomix Alfadecor F. Fasáda obvodových stěn suterénu, které jsou 

v kontaktu s exteriérem bude taktéž provedena mozaiková omítka Stomix Alfadecor F. 

Okna v objektu jsou dřevěná hnědá, stejně tak všechny dveře s výjimkou vstupních 

dveří do haly nadzemního podlaží. Ty tvoří automatické lineární dveře Trido, které jsou 

z hliníkových profilů s izolačním sklem. Veškeré venkovní parapety, dešťové svody a žlaby 

jsou z měděného plechu tl. 0,7 mm. Vnitřní parapety plastové. Objekt je založen na 

základových pasech. 

Podzemní podlaží bude řešeno prostřednictvím železobetonových obvodových a 

vnitřních nosných stěn. Nadzemní část je řešena jako rámová dřevostavba prováděná přímo na 

staveništi. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Pavilon není rozdělen na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani ubytování 

osob. Jedná se o dvoupodlažní budovu o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží, 

která slouží především k rekreaci návštěvníků a možnosti shlédnout expozice vystavovaných 

zvířat. 

Pro veřejnost je zpřístupněno pouze první nadzemní podlaží, kde se po průchodu 

zádveřím nachází centrální hala kruhového tvaru. Po obvodu haly jsou osazeny jednotlivé 

expoziční výlohy, které umožňují pohled do příslušných vnitřních terárií. Návštěvník má tak 

možnost pozorovat vystavované živočichy. Uprostřed haly je otevřené terárium, oddělené od 

návštěvníků pouze proskleným zábradlím ze silného skla s bezpečnostní folií, ve kterém bude 

realizována expozice želv. Směr prohlídky probíhá v logickém směru okolo toho terária. V 

objektu nejsou řešeny hygienické místnosti pro návštěvníky. Ty jsou součástí vstupní budovy, 

která však na pavilon provozně navazuje. 

Pro zaměstnance pavilonu je z haly přístupná obslužná chodba, která je situována po 

obvodu celého objektu. Z ní jsou přístupná velká vnitřní terária opatřená dveřmi pro jejich 

obsluhu. Malá vnitřní terária jsou pro údržbu přístupná pouze z návštěvní haly a budou 

obsluhována mimo návštěvní hodiny pavilonu. Dále se v nadzemním podlaží nachází 

úklidová místnost s výlevkou, na kterou navazuje samostatná toaleta pro zaměstnance. 
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Součástí chodby je i kuchyňka, která zde však slouží pouze pro přípravu potravy pro 

býložravé živočichy v pavilonu, nikoliv pro přípravu pokrmů.   

Podzemním podlaží je určeno jen pro zaměstnance zoologické zahrady. Z nadzemního 

podlaží je přístupné pomocí jednoramenného monolitického schodiště s mezipodestou nebo 

samostatnými dveřmi z exteriéru. Nachází se zde především místnosti provozně spojené 

s chodem pavilonu jako technická místnost, filtrovna vody z teráriového bazénu, skladové 

prostory pro uložení krmiv či nevyužitých terárií a jiných potřeb, prostory určené k chovu a 

odchovu krmných hlodavců a hmyzu. Také odchovny samotných vystavovaných plazů. 

Zaměstnancům slouží prostorná denní místnost, na kterou dále navazuje samostatná 

kuchyňka, koupelna a toaleta. Dispozice místností byla provedena v závislosti na způsobu 

provozu v suterénu a to s možností průchodu odchovnými místnostmi, které musí být 

přístupné jak ze strany schodiště a nadzemního podlaží pavilonu, tak z denní místnosti pro 

zaměstnance. 

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt bude řešen jako částečně bezbariérový. Vstup do objektu bude zpřístupněn 

pomocí bezbariérové rampy, která bude dle předepsaného sklonu 1:12. Bezbariérový přístup 

potom umožňují lineární automatické dveře Trido. 

Minimální světlá šířka dveří pro průjezd invalidního vozíku je 800 mm. Dveře musejí 

být opatřeny madlem ve výšce 800 – 900 mm, klika je ve výšce 1000 mm. Prosklení může být 

realizováno až od výšky 400 mm od podlahy. Před vstupem do objektu bude vybudován 

volný prostor minimálně 1500x1500 mm, který bude sloužit pro otočení invalidního vozíku. 

Velikost hygienických místností bude minimálně 2150x1800 mm. Záchod bude 

opatřen dvěma madly – pevným a sklopným. Sklopné musí být umístěno ve vzdálenosti 1050 

mm od zdi. Osa WC musí být minimálně 450 mm od zdi. Osa umyvadla se umísťuje 550 mm 

od zdi. Umyvadlo musí být opět opatřeno madlem. Zařizovací předměty musejí být opatřeny 

dlouhými pákovými uzávěry baterií. 

 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření 

kromě těch, které vyplývají z účelu užívání stavby. Řešena budou zábradlí výšky 900 mm, 

výšky oken a bezpečnostní zasklení dveří. 

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

 

Pavilon není rozdělen na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani ubytování 

osob. Jedná se o dvoupodlažní budovu o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží, 

která slouží především k rekreaci návštěvníků a možnosti shlédnout expozice vystavovaných 

zvířat. 
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Pro veřejnost je zpřístupněno pouze první nadzemní podlaží, kde se po průchodu 

zádveřím nachází centrální hala kruhového tvaru. Po obvodu haly jsou osazeny jednotlivé 

expoziční výlohy, které umožňují pohled do příslušných vnitřních terárií. Návštěvník má tak 

možnost pozorovat vystavované živočichy. Uprostřed haly je otevřené terárium, oddělené od 

návštěvníků pouze proskleným zábradlím ze silného skla s bezpečnostní folií, ve kterém bude 

realizována expozice želv. Směr prohlídky probíhá v logickém směru okolo toho terária. V 

objektu nejsou řešeny hygienické místnosti pro návštěvníky. Ty jsou součástí vstupní budovy, 

která však na pavilon provozně navazuje. 

Pro zaměstnance pavilonu je z haly přístupná obslužná chodba, která je situována po 

obvodu celého objektu. Z ní jsou přístupná velká vnitřní terária opatřená dveřmi pro jejich 

obsluhu. Malá vnitřní terária jsou pro údržbu přístupná pouze z návštěvní haly a budou 

obsluhována mimo návštěvní hodiny pavilonu. Dále se v nadzemním podlaží nachází 

úklidová místnost s výlevkou, na kterou navazuje samostatná toaleta pro zaměstnance. 

Součástí chodby je i kuchyňka, která zde však slouží pouze pro přípravu potravy pro 

býložravé živočichy v pavilonu, nikoliv pro přípravu pokrmů.   

Podzemním podlaží je určeno jen pro zaměstnance zoologické zahrady. Z nadzemního 

podlaží je přístupné pomocí jednoramenného monolitického schodiště s mezipodestou nebo 

samostatnými dveřmi z exteriéru. Nachází se zde především místnosti provozně spojené 

s chodem pavilonu jako technická místnost, filtrovna vody z teráriového bazénu, skladové 

prostory pro uložení krmiv či nevyužitých terárií a jiných potřeb, prostory určené k chovu a 

odchovu krmných hlodavců a hmyzu. Také odchovny samotných vystavovaných plazů. 

Zaměstnancům slouží prostorná denní místnost, na kterou dále navazuje samostatná 

kuchyňka, koupelna a toaleta. Dispozice místností byla provedena v závislosti na způsobu 

provozu v suterénu a to s možností průchodu odchovnými místnostmi, které musí být 

přístupné jak ze strany schodiště a nadzemního podlaží pavilonu, tak z denní místnosti pro 

zaměstnance. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Objekt pavilonu je řešen jako plně podsklepená budova s jedním podzemním a jedním 

nadzemním podlažím. 

Podzemní podlaží bude řešeno prostřednictvím železobetonových obvodových a 

vnitřních nosných stěn. Nadzemní část je řešena jako rámová dřevostavba prováděná přímo na 

staveništi. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. 

Nad pavilonem bude realizována dvouplášťová valbová střecha z G-N vazníků, opatřena 

plechovou krytinou Lindab Goodlock.  

Z hlediska konstrukčního systému se jedná o montovanou dřevostavbu o půdorysných 

rozměrech 13,7 x 20,2 m v rámci nadzemního podlaží. Suterén je tvořen prostřednictvím 

železobetonových nosných a obvodových stěn, které budou následně zatepleny. Výška 

hřebene střechy je 6,550 m. 

Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálů jsou uvedeny ve výpise skladeb 

konstrukcí. 
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Zemní práce 

 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody se nachází v hloubce 5 m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové 

poměry. 

Geologický průzkum vychází z vrtaných sond prováděných na stavebním pozemku. 

Podloží je vhodné pro zakládání staveb (štěrkovitá zemina Rd = 200 MPa), nezámrzná 

hloubka byla stanovena na 800 mm. 

 Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice ve výšce 20 cm, ta 

bude uskladněna na pozemku a po dokončení výstavby použita při provádění finálních 

terénních úprav. 

 

Základové konstrukce 

 

Stavba bude plně podsklepená, založena na základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Tvar a hloubka základové spáry jsou patrny z výkresové dokumentace. 

Betonáž základových pasů bude provedena do předem připravených a vykopaných 

rýh. Po zatuhnutí základových pasů se provede nasypání a následné zhutnění štěrkopískového 

podsypu. Na tento podsyp bude vybetonována základová deska tloušťky 150 mm z betonu 

pevnostní třídy C20/25 doplněna kari sítí Ø8 mm s oky 150x150 mm. V místech pod příčkami 

bude přidána další síť Ø6 mm s oky 100x100 šířky 500 mm. Pod základovou deskou bude 

provedena vrstva podkladního betonu tl. 100 mm z betonu C16/20.  

Základové pasy jsou z vnější strany opatřeny hydroizolací. Dále bude základ zateplen 

pomocí tepelné izolace XPS tl. 100 mm. Hydroizolace a XPS budou chráněny nopovou folií 

před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude ukončena ukončovací lištou v úrovni 

okapového chodníku. 

 

Obvodové konstrukce nadzemního podlaží 

 

Obvodové stěny nadzemního podlaží budou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných 

sloupků 60x160 mm, osová vzdálenost sloupků max. 625 mm. Prostor mezi dřevěnými prvky 

bude vyplněn minerální tepelnou izolací tl. 160 mm a konstrukce bude opláštěna 

sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 15 mm. 

Z vnitřní strany stěny bude provedena parotěsná folie a dřevěný rošt jako předstěna 

pro vedení elektrických rozvodů a jiných instalací. Opláštění opět desky Fermacell tl. 15 mm. 

 Z vnější strany konstrukce bude proveden dřevěný vodorovný rošt, vyplněný 

minerální tepelnou izolací Isover Unit tl. 100 mm, který tvoří vnější zateplovací systém. 

Izolace je proti vlhkosti chráněna difuzní folií. Na rošt se provede svislé laťování, které tvoří 

nosnou konstrukci provětrávané fasády a opláští cementovláknitými fasádními deskami 

Cembrit Metro tl. 8 mm. 
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Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 60x120 

mm s minerální tepelnou izolací tl. 120 mm. Celá konstrukce je z obou stran opláštěná 

deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

Vnitřní nenosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 

60x100 mm s minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. Celá konstrukce je z obou stran 

opláštěná deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Obvodové konstrukce podzemního podlaží 

 

Vzhledem k působení zemních tlaků budou obvodové stěny podzemního podlaží 

řešeny jako monolitické, železobetonové tl. 250 mm, provedeny do systémového bednění. 

Jako materiál pro betonáž bude použit beton pevnostní třídy C20/25 doplněn betonářskou 

výztuží B500B. Před samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění 

výztuže příslušných dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší 

odborník v daném oboru – statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

Obvodová stěna v kontaktu se zeminou bude z vnější strany opatřena hydroizolací. 

Dále bude stěna zateplena pomocí tepelné izolace XPS tl. 100 mm. Hydroizolace a XPS 

budou chráněny nopovou folií před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude 

ukončena ukončovací lištou v úrovni okapového chodníku. 

 

Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné stěny podzemního podlaží budou řešeny jako monolitické, 

železobetonové tl. 180 mm, provedeny do systémového bednění. Jako materiál pro betonáž 

bude použit beton pevnostní třídy C20/25 doplněn betonářskou výztuží B500B. Před 

samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění výztuže příslušných 

dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší odborník v daném oboru – 

statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

 Vnitřní nenosné příčky budou vyzděny z betonových příčkových tvárnic Prefa tl. 100 

mm na univerzální zdící maltu CEMIX třídy M 2,5. Tvárnice mají ploché dno, takže můžou 

být při zdění vylity betonem. Do ložné spáry bude ukládána výztuž Ø6 mm. 
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Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce nad podlažím suterénu bude tvořena železobetonovou 

monolitickou křížem vyztuženou deskou tl. 150 mm do systémového bedněn. Jako materiál 

pro betonáž bude použit beton pevnostní třídy C20/25, doplněn o betonářskou výztuž B500B. 

Před samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění výztuže 

příslušných dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší odborník 

v daném oboru – statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

Celý objekt bude ztužen železobetonovým věncem výšky 250 mm. 

 

Střecha 

 

Nadzemní podlaží zastřešuje dvouplášťová valbová střecha se sklonem 20° vynášena 

dřevěnými vazníky spojovanými deskami s prolisovanými trny. Zateplení minerální tepelnou 

izolací je realizováno v úrovni dolního pásu vazníku v tl. 160 mm, pod dolním pásem vazníku 

bude doplněn kolmý dřevěný kontrarošt opět doplněný minerální izolací tl. 160 mm. Zdola 

bude proveden záklop z OSB desek tl. 20 mm, který bude tvořit pevný podklad pro kotvení 

parotěsné folie Jutafol Reflex N150. Pohledovou vrstvu tvoří podhled ze zavěšených desek 

Fermacell. 

 Horní pás vazníku je opatřen bedněním z OSB desek tl. 25 mm, který tvoří pevný 

podklad pro pojistnou hydroizolační vrstvu z folie Jutatop HTR. Střešní laťování je kryto 

plechovou střešní krytinou Lindab Goodlock, která se kotví pomocí speciálních zámků. 

 

Schodiště 

 

V objektu se nachází jednoramenné přímé schodiště s mezipodestou spojující 

jednotlivá podlaží. To je navrženo jako železobetonové monolitické, vynášeno průvlakem 

v úrovni stropní desky a základem. Povrchová úprava stupňů bude provedena z keramické 

dlažby kladené do flexibilního lepidla. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm. Počet stupňů 

a rozměry schodiště jsou 20 x 179 x 272 mm, sklon 33°. Schodiště je opatřeno ocelovým 

zábradlím výšky 900 mm s dřevěným madlem. 

 

Výplňové konstrukce 

 

Okna a vstupní dveře v objektu jsou navržena jako dřevěná s tepelně izolačním 

trojsklem SGG CLIMATOP ULTRA, typ rámu SOLID COMFORT SC92 S. Součinitel 

prostupu tepla Ug= 0,6 W/m
2
.K od výrobce Slavona. 

Vnitřní dveře jsou uvažovány dřevěné plné nebo prosklené, do obložkových zárubní 

také od výrobce Slavona. 

Vstupní dveře do objektu tvoří automatické lineárně posuvné dveře Trido se systémem 

Tina s elektrickým pohonem. Typ zasklení: profil 50 mm 

S přerušeným tepelným mostem. Dveře budou doplněny o tepelnou vzduchovou clonu a 

kontrastní pás ve výšce 900 a 1600 mm. 
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Izolace 

 

IZOLACE PROTI VODĚ 

 

Podkladní betonové vrstvy budou opatřeny penetrací. Jako izolace proti vodě a 

vlhkosti je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů DEKBIT AL40 (4 mm) a 

DEKBIT V60 S35 (4 mm) s nosnou vložkou z hliníkové folie, kašírované skleněnými vlákny. 

Tato hydroizolace slouží zároveň i jako izolace proti radonu. Izolace je v podkladní 

vrstvě připevněna natavením. Jednotlivé pásy musí být napojeny s přesahem, ten je 

minimálně 80 mm v podélném a 100 mm v příčném směru.  

U obvodových stěn bude hydroizolace z vnější strany stěny vytažena alespoň o 300 

mm nad úroveň upraveného terénu. 

 

IZOLACE TEPELNÁ 

 

Obvodové stěny nadzemního podlaží mají ve své konstrukci minerální izolaci Isover 

Uni tl. 160 mm + vnější zateplení tepelnou minerální izolací Isover Uni 100 mm v dřevěném 

roštu. 

Zateplení suterénních železobetonových stěn podzemního podlaží je provedeno 

pomocí kontaktního zateplovacího systému, kde je jako izolant použita tepelně izolační deska 

Isover EPS Greywall o tl. 100 mm. 

V podlahách nadzemního podlaží bude použita tepelně izolační deska Isover EPS 

200S tl. 90 mm v kombinaci se systémovou deskou podlahového vytápění EPS Rehau VA 25 

s nakašírovanými plechy tl. 30 mm. V podlaze podzemního podlaží bude použita tepelně 

izolační deska Isover EPS 200S tl. 110 mm. 

Ve střešní konstrukci vazníkové střechy bude použita tepelná izolace Isover Uni v tl. 2 

x 160 mm, celková tl. 320 mm. 

Konstrukce soklu a stěn pod úrovní upraveného terénu bude zateplena extrudovaným 

polystyrenem SYNTHOS XPS PRIME tl. 100 mm. Ten bude chráněn nopovou folií před 

mechanickým poškozením. Mezi nopovanou fólii a polystyren bude vložena separační vrstva 

z geotextilie. 

 

IZOLACE AKUSTICKÁ 

 

Oddilatování podlah od svislých stěn bude provedeno pomocí dilatačního pásu 

Mirelon tl. 5 mm. 

 

 KOMÍN 

 

V objektu bude navrženo jedno komínové těleso. Komín je navržen jako 

jednoprůduchový, výrobce SCHIEDEL, model ABSOLUT  (Æ 200 mm). Na tento komín 

bude napojen plynový kondenzační kotel z technické místnosti. Komínová hlava komínu bude 

opatřena komínovým pláštěm a to podle podkladů firmy Schiedel. 
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Musí být splněny požadavky na odstup hořlavých konstrukcí od komína. Tato 

vzdálenost je minimálně 30 mm dilatována minerální vlnou. Podlaha v okolí kotle má 

nehořlavou povrchovou úpravu (keramická dlažba). Komínová hlavu bude vyvedena min. 500 

mm nad rovinou střechy. 

 

Ovětrání WC, koupelen a digestoře 

 

Z důvodu nemožnosti přirozeného větrání okny všech místností v podzemním podlaží 

bude v objektu navržena samostatná vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex Flexi 3600, 

která bude sloužit k nucenému větrání celého objektu, vyjma terárií. Ta budou větrána vlastní 

samostatnou jednotkou Atrea Duplex Easy, aby nedocházelo k míchání pachů. 

V kuchyňce je osazena cirkulační digestoř  s filtry pro mastnotu a pachy. 

 

Podlahy 

 

Skladby podlah jsou řešeny samostatně ve výpisu skladeb podlah. Nutno dodržet 

technické předpisy výrobce při napojení podlah na stěnu. 

 

Obklady 

 

Obklady v místnostech budou provedeny do různých výšek. Bližší specifikace je 

patrna z projektové dokumentace a to konkrétně půdorysu příslušných podlaží. 

 

Podhledy 

 

Podhledy budou realizovány ze zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell na 

dřevěném nosném roštu v potřebných výškách, kotveny k nosné konstrukci pomocí 

hliníkových závěsů. 

 

Omítky 

 

Vnější fasádu nadzemního podlaží objektu tvoří cementovláknité fasádní desky 

Cembrit Metro ve dvou odstínech zelené barvy. V soklové části je použita mozaiková omítka 

Stomix Alfadecor F tl. 1,2 mm na stěrkovou hmotu Alfafix a výztužnou skleněnou tkaninu, 

Stejný typ omítkoviny bude použit i pro obvodové nosné stěny suterénu podzemního podlaží. 

Vnitřní omítka stěn a stropů podzemního podlaží bude provedena z cementové tepelně 

izolační omítky KMB Profimix v tloušťce 15 mm. 

 

Malby 

 

Vnitřní konstrukce budou opatřeny finálním nátěrem značky Primalex Standard. 

Barevné provedení bude zvoleno na základě požadavků investora. 
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c)  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v 

průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

a) zřícení stavby nebo její části,   

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce  

d) poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině  

 

bude proveden odborníkem v daném oboru, tj. statika. 

 

V rozsahu stavby byly výpočtem stanoveny rozměry základových pasů. Konstrukce 

stropů a schodiště jsou navrženy dle empirických vzorců.  

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  

a) Technické řešení 

 

V objektu jsou navrženy dvě vzduchotechnické jednotky od společnosti Atrea, které 

slouží k nucenému větrání místností. Jsou součástí samostatné přílohy projektové 

dokumentace. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

- Vzduchotechnická jednotka nuceného větrání Atrea Duplex Flexi 3600 

- Vzduchotechnická jednotka nuceného větrání Atrea Duplex Easy 

-  

Technické listy jsou součástí samostatné přílohy projektové dokumentace. 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 

Stavba musí být navržena tak aby bylo dodrženo: 

 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,  

d) umožnění bezpečné evakuace osob a zvířat,  

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  

 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje všechny požadavky na 
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protipožární ochranu stavby. Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné 

zprávě, viz příloha. 

 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana 

budov, části 1 – 4. 
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b) Tab. 1: Přehled součinitelů prostupů tepla dle ČSN 73 0540 

 

Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí je součástí samostatné přílohy. 

 

c)  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Alternativní zdroje nejsou využívány. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť dochází k zastavění 

pozemku v souladu s celkovým územním řešením. Při výstavbě budou použity pouze 

materiály, které negativně neovlivňují životní prostředí. Vlivem výstavby nedojde k zastínění 

okolních staveb. Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a splňuje 

požadavky na odstupové vzdálenosti. Okolí objektu bude zatravněno a osázeno vegetací. 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon 

č. 185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., tohoto zákona a vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odvážen a 

likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o 

odpadech budou předloženy ke kolaudaci. 

Měření hodnoty radonového průzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním 

radonovém indexu, což dle ČSN 73 0601 vyžaduje u projektované stavby protiradonovou 

izolaci. 

 

Větrání 

 

Z důvodu nemožnosti přirozeného větrání okny všech místností v podzemním podlaží 

bude v objektu navržena samostatná vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex Flexi 3600, 

která bude sloužit k nucenému větrání celého objektu, vyjma terárií. Ta budou větrána vlastní 

samostatnou jednotkou Atrea Duplex Easy, aby nedocházelo k míchání pachů. 

V kuchyňce je osazena cirkulační digestoř  s filtry pro mastnotu a pachy. 

 

Vytápění 

 

V objektu je navržen systém teplovodního vytápění. Podzemní podlaží je vytápěno 

prostřednictvím otopných těles, nadzemním podlaží pomocí systému podlahového vytápění 

Rehau VA 25 s nakašírovanými teplovodními plechy. Centrálním zdrojem tepla bude plynový 

kondenzační kotel VU ecoTEC plus od výrobce Vaillant o výkonu 3,3 – 14,9 kW, umístěný 

v technické místnosti. 
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Osvětlení 

 

Místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorů. Místnosti, které nebude 

možné z konstrukčního hlediska prosvětlovat přirozeně, budou osvětleny pomocí umělého 

osvětlení. Terária budou osvětlena pomocí speciálních zářivek s podílem UVA a UVB záření. 

 

Zásobování vodou 

 

Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řádu. Ta pak bude 

rozvedena pomocí potrubí do všech požadovaných odběrných míst. 

 

Odpady 

 

Odpady z objektu budou likvidovány následujícím způsobem: 

 

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace 

- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu 

objektu. 

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním 

základě oprávněnou organizací. 

 

Vibrace, hluk, prašnost 

 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní pozemky či stavby. 

Negativní vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu 

pracovní doby a pracovního klidu. Prašnost bude odstraňována pomocí kropení, hlučné 

procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby 

budou tyto negativní vlivy minimální. 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Měření hodnoty radonového průzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním 

radonovém indexu, což dle ČSN 73 0601 vyžaduje u projektované stavby protiradonovou 

izolaci. 

Jako izolace proti radonu je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů 

DEKBIT AL40 (4 mm) a DEKBIT V60 S35 (4 mm) s nosnou vložkou z hliníkové folie, 

kašírované skleněnými vlákny. 

Pozemek se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou, ani na 

poddolovaném území. 
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b)  Ochrana před bludnými proudy 

 

Není požadována. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Není požadována. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 

Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Negativní vlivy, které jsou 

spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu pracovní doby a pracovního 

klidu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy minimální. 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

e)  Protipovodňová opatření 

 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto tato opatření nejsou požadována. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou napojeny 

na stávající řád.  

 

Konkrétně se jedná o: 

splaškovou kanalizační přípojku 

dešťovou kanalizační přípojku 

vodovodní přípojku 

plynovou přípojku 

elektrickou přípojku 

přípojku sdělovacího vedení 

 

 Na hranici pozemku budou zřízeny příslušné šachty a na jednotlivé sítě budou 

osazeny měřící zařízení, kterými bude kontrolována spotřeba a průtok energií. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity přípojek nejsou řešeny. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

 

V okolí objektu budou zřízeny zpevněné asfaltové plochy, které budou sloužit jako 

příjezdová komunikace k objektu a parkoviště. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Pozemek se nachází v těsné blízkosti místní silnice III. třídy. Na tuto komunikaci 

budou přímo napojeny asfaltové cesty, které budou součástí pozemku investora. Napojení 

komunikací bude opatřeno svislým dopravním značením „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ‘‘. 

Grafické řešení napojení na stávající dopravní infrastrukturu je patrné ze situace stavby. 

 

c) Doprava v klidu 

 

Na pozemku budou zřízeny parkovací místa pro návštěvníky zoo i zaměstnance. Na 

každém parkovišti bude vymezen potřebný počet parkovacích míst pro invalidní osoby. 

Parkovací plochy budou odvodněny pomocí liniových žlabů. Voda bude odváděna do míst k 

tomuto účelu určených. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 

Pěší a cyklistické stezky nejsou v blízkém okolí zřízeny. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

 

Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu. Výškové rozdíly budou řešeny pomocí 

konečných terénních úprav. 

Terénní úpravy v okolí objektu musejí být provedeny tak, aby byl umožněn rychlý a 

bezpečný odvod vody od objektu. Minimální spád od objektu musí být 2%. Část srážkové 

vody bude svedena do kanalizace nebo retenční nádrže, část bude svedena na zelené plochy, 

které se nacházejí v okolí objektu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

 

Po dokončení objektu a konečných terénních úprav bude okolí objektu osazeno vegetací 

extenzivního a intenzivního. Návrh vegetačních prvků je patrný ze situace stavby. 
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c) Biotechnická opatření 

 

V okolí stavby nejsou použita žádná biotechnická opatření. 

 

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

 

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

 

Životní prostředí 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě budou použity 

pouze materiály, které negativně neovlivňují životní prostředí. Vlivem výstavby nedojde 

k zastínění okolních staveb. Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a 

splňuje požadavky na odstupové vzdálenosti. Okolí objektu okolí objektu osazeno vegetací 

extenzivního a intenzivního. 

 

Odpady 

 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon 

č. 185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odvážen a 

likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o 

odpadech budou předloženy ke kolaudaci. 

 

Odpadní vody 

 

Odpady z objektu budou likvidovány následujícím způsobem: 

 

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace 

- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu 

objektu. 

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním 

základě oprávněnou organizací 

 

 Voda 

 

Objekt je pomocí vodovodní přípojky napojen na veřejný vodovod. Provoz stavby 

nemá vliv na kvalitu vody a prostředí. 

 

Ovzduší 

 

Stavba nám neovlivní kvalitu vnitřního ani vnějšího vzduchu. 
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Půda 

 

Stavba nám neovlivní kvalitu půdy v okolí objektu. 

 

Hluk 

 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině) 

 

Při výstavbě a ani při užívání stavby nedojde k negativnímu vlivu na krajinu přírodu 

v okolí stavby. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba nespadá do soustavy chráněných území Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Nebylo provedeno žádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány 

žádné podmínky. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. Není stanoven žádný rozsah 

omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

V dané lokalitě není navrhován ani požadován evakuační kryt. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

Není součástí řešení. Zásady organizace výstavby by byly samostatnou přílohou projektové 

dokumentace. 
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Vypracoval: 

 

v Brně dne ……………… ………………… 

 Bc. Jakub Grégr 

 



 

D / DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

  TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

 

 

 

 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

1) Technická zpráva 

 

a) ÚČEL OBJEKTU 

 

Novostavba pavilonu plazů bude realizován na pozemku p.č. 323 v obci Brno, 

katastrální území Kníničky, Brno – město. Pozemek i stavba jsou ve vlastnictví investora Ing. 

Romana Petřeka. Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna. Řešené území 

je částečně zastavěno rodinnou zástavbou ze severu a západu. Stavební pozemek přímo 

navazuje na stávající asfaltová komunikace III. třídy, ze které je možný přístup na pozemek. 

Objekt pavilonu je řešen jako plně podsklepená budova s jedním podzemním a jedním 

nadzemním podlažím. Stavba se svým řešením snaží vyhnout přehnané členitosti. Má 

obdélníkový tvar s přesahující konstrukcí markýzy, která kryje zádveří. Z jižní strany je 

suterén objektu zapuštěn do terénu, který je podél východní a západní strany objektu 

spádován na celou výšku podlaží. Ze severní strany je tedy podlaží suterénu obnaženo a 

přístupné. 

Podzemní podlaží bude řešeno prostřednictvím železobetonových obvodových a 

vnitřních nosných stěn. Nadzemní část je řešena jako rámová dřevostavba prováděná přímo na 

staveništi. 

Pavilon není rozdělen na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani ubytování 

osob. Jedná se o dvoupodlažní budovu o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží, 

která slouží především k rekreaci návštěvníků a možnosti shlédnout expozice vystavovaných 

zvířat. 

 

b) KAPACITNÍ ÚDAJE 

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 276,7 m
2
 

UŽITNÁ PLOCHA  506,2 m
2
 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR  1902,6 m
3
 

POČET ZAMĚSTNANCŮ  3 – 5 
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c) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

Objekt pavilonu je řešen jako plně podsklepená budova s jedním podzemním a jedním 

nadzemním podlažím. 

Stavba se svým řešením snaží vyhnout přehnané členitosti. Má obdélníkový tvar 

s přesahující konstrukcí markýzy, která kryje zádveří. Z jižní strany je suterén objektu 

zapuštěn do terénu, který je podél východní a západní strany objektu spádován na celou výšku 

podlaží. Ze severní strany je tedy podlaží suterénu obnaženo a přístupné. 

Proti přehřívání je stavba chráněna přesahem střechy. Ta je valbová se sklonem 20° 

opatřena plechovou krytinou Lindab Goodlock černé barvy.  

Na objektu bude provedena provětrávaná fasáda na dřevěném vodorovném roštu 

pomocí cementovláknitých desek CEMBRIT METRO v odstínech zelené barvy v rámci 

nadzemního podlaží. V jeho soklové části navazující na přilehlý terén bude provedena 

mozaiková fasádní omítka Stomix Alfadecor F. Fasáda obvodových stěn suterénu, které jsou 

v kontaktu s exteriérem bude taktéž provedena mozaiková omítka Stomix Alfadecor F. 

Okna v objektu jsou dřevěná hnědá, stejně tak všechny dveře s výjimkou vstupních 

dveří do haly nadzemního podlaží. Ty tvoří automatické lineární dveře Trido, které jsou 

z hliníkových profilů s izolačním sklem. Veškeré venkovní parapety, dešťové svody a žlaby 

jsou z měděného plechu tl. 0,7 mm. Vnitřní parapety plastové. Objekt je založen na 

základových pasech. 

Podzemní podlaží bude řešeno prostřednictvím železobetonových obvodových a 

vnitřních nosných stěn. Nadzemní část je řešena jako rámová dřevostavba prováděná přímo na 

staveništi. 

 

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 

Objekt pavilonu je řešen jako plně podsklepená budova s jedním podzemním a jedním 

nadzemním podlažím. 

Podzemní podlaží bude řešeno prostřednictvím železobetonových obvodových a 

vnitřních nosných stěn. Nadzemní část je řešena jako rámová dřevostavba prováděná přímo na 

staveništi. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. 

Nad pavilonem bude realizována dvouplášťová valbová střecha z G-N vazníků, opatřena 

plechovou krytinou Lindab Goodlock.  

Z hlediska konstrukčního systému se jedná o montovanou dřevostavbu o půdorysných 

rozměrech 13,7 x 20,2 m v rámci nadzemního podlaží. Suterén je tvořen prostřednictvím 

železobetonových nosných a obvodových stěn, které budou následně zatepleny. Výška 

hřebene střechy je 6,550 m. 

Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálů jsou uvedeny ve výpise skladeb 

konstrukcí. 
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Zemní práce 

 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 

podzemní vody se nachází v hloubce 5 m pod úrovní terénu a nebude ovlivňovat základové 

poměry. 

Geologický průzkum vychází z vrtaných sond prováděných na stavebním pozemku. 

Podloží je vhodné pro zakládání staveb (štěrkovitá zemina Rd = 200 MPa), nezámrzná 

hloubka byla stanovena na 800 mm. 

 Před zahájením výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice ve výšce 20 cm, ta 

bude uskladněna na pozemku a po dokončení výstavby použita při provádění finálních 

terénních úprav. 

 

Základové konstrukce 

 

Stavba bude plně podsklepená, založena na základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Tvar a hloubka základové spáry jsou patrny z výkresové dokumentace. 

Betonáž základových pasů bude provedena do předem připravených a vykopaných 

rýh. Po zatuhnutí základových pasů se provede nasypání a následné zhutnění štěrkopískového 

podsypu. Na tento podsyp bude vybetonována základová deska tloušťky 150 mm z betonu 

pevnostní třídy C20/25 doplněna kari sítí Ø8 mm s oky 150x150 mm. V místech pod příčkami 

bude přidána další síť Ø6 mm s oky 100x100 šířky 500 mm. Pod základovou deskou bude 

provedena vrstva podkladního betonu tl. 100 mm z betonu C16/20.  

Základové pasy jsou z vnější strany opatřeny hydroizolací. Dále bude základ zateplen 

pomocí tepelné izolace XPS tl. 100 mm. Hydroizolace a XPS budou chráněny nopovou folií 

před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude ukončena ukončovací lištou v úrovni 

okapového chodníku. 

 

Obvodové konstrukce nadzemního podlaží 

 

Obvodové stěny nadzemního podlaží budou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných 

sloupků 60x160 mm, osová vzdálenost sloupků max. 625 mm. Prostor mezi dřevěnými prvky 

bude vyplněn minerální tepelnou izolací tl. 160 mm a konstrukce bude opláštěna 

sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 15 mm. 

Z vnitřní strany stěny bude provedena parotěsná folie a dřevěný rošt jako předstěna 

pro vedení elektrických rozvodů a jiných instalací. Opláštění opět desky Fermacell tl. 15 mm. 

 Z vnější strany konstrukce bude proveden dřevěný vodorovný rošt, vyplněný 

minerální tepelnou izolací Isover Unit tl. 100 mm, který tvoří vnější zateplovací systém. 

Izolace je proti vlhkosti chráněna difuzní folií. Na rošt se provede svislé laťování, které tvoří 

nosnou konstrukci provětrávané fasády a opláští cementovláknitými fasádními deskami 

Cembrit Metro tl. 8 mm. 
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Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 60x120 

mm s minerální tepelnou izolací tl. 120 mm. Celá konstrukce je z obou stran opláštěná 

deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

Vnitřní nenosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 

60x100 mm s minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. Celá konstrukce je z obou stran 

opláštěná deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Obvodové konstrukce podzemního podlaží 

 

Vzhledem k působení zemních tlaků budou obvodové stěny podzemního podlaží 

řešeny jako monolitické, železobetonové tl. 250 mm, provedeny do systémového bednění. 

Jako materiál pro betonáž bude použit beton pevnostní třídy C20/25 doplněn betonářskou 

výztuží B500B. Před samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění 

výztuže příslušných dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší 

odborník v daném oboru – statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

Obvodová stěna v kontaktu se zeminou bude z vnější strany opatřena hydroizolací. 

Dále bude stěna zateplena pomocí tepelné izolace XPS tl. 100 mm. Hydroizolace a XPS 

budou chráněny nopovou folií před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude 

ukončena ukončovací lištou v úrovni okapového chodníku. 

 

Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné stěny podzemního podlaží budou řešeny jako monolitické, 

železobetonové tl. 180 mm, provedeny do systémového bednění. Jako materiál pro betonáž 

bude použit beton pevnostní třídy C20/25 doplněn betonářskou výztuží B500B. Před 

samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění výztuže příslušných 

dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší odborník v daném oboru – 

statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

 Vnitřní nenosné příčky budou vyzděny z betonových příčkových tvárnic Prefa tl. 100 

mm na univerzální zdící maltu CEMIX třídy M 2,5. Tvárnice mají ploché dno, takže můžou 

být při zdění vylity betonem. Do ložné spáry bude ukládána výztuž Ø6 mm. 
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Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce nad podlažím suterénu bude tvořena železobetonovou monolitickou 

křížem vyztuženou deskou tl. 150 mm do systémového bedněn. Jako materiál pro betonáž 

bude použit beton pevnostní třídy C20/25, doplněn o betonářskou výztuž B500B. 

Před samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění výztuže 

příslušných dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší odborník 

v daném oboru – statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

Celý objekt bude ztužen železobetonovým věncem výšky 250 mm. 

 

Střecha 

 

Nadzemní podlaží zastřešuje dvouplášťová valbová střecha se sklonem 20° vynášena 

dřevěnými vazníky spojovanými deskami s prolisovanými trny. Zateplení minerální tepelnou 

izolací je realizováno v úrovni dolního pásu vazníku v tl. 160 mm, pod dolním pásem vazníku 

bude doplněn kolmý dřevěný kontrarošt opět doplněný minerální izolací tl. 160 mm. Zdola 

bude proveden záklop z OSB desek tl. 20 mm, který bude tvořit pevný podklad pro kotvení 

parotěsné folie Jutafol Reflex N150. Pohledovou vrstvu tvoří podhled ze zavěšených desek 

Fermacell. 

 Horní pás vazníku je opatřen bedněním z OSB desek tl. 25 mm, který tvoří pevný 

podklad pro pojistnou hydroizolační vrstvu z folie Jutatop HTR. Střešní laťování je kryto 

plechovou střešní krytinou Lindab Goodlock, která se kotví pomocí speciálních zámků. 

 

Schodiště 

 

V objektu se nachází jednoramenné přímé schodiště s mezipodestou spojující 

jednotlivá podlaží. To je navrženo jako železobetonové monolitické, vynášeno průvlakem 

v úrovni stropní desky a základem. Povrchová úprava stupňů bude provedena z keramické 

dlažby kladené do flexibilního lepidla. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm. Počet stupňů 

a rozměry schodiště jsou 20 x 179 x 272 mm, sklon 33°. Schodiště je opatřeno ocelovým 

zábradlím výšky 900 mm s dřevěným madlem. 

 

Výplňové konstrukce 

 

Okna a vstupní dveře v objektu jsou navržena jako dřevěná s tepelně izolačním 

trojsklem SGG CLIMATOP ULTRA, typ rámu SOLID COMFORT SC92 S. Součinitel 

prostupu tepla Ug= 0,6 W/m
2
.K od výrobce Slavona. 

Vnitřní dveře jsou uvažovány dřevěné plné nebo prosklené, do obložkových zárubní 

také od výrobce Slavona. 

Vstupní dveře do objektu tvoří automatické lineárně posuvné dveře Trido se systémem 

Tina s elektrickým pohonem. Typ zasklení: profil 50 mm 

S přerušeným tepelným mostem. Dveře budou doplněny o tepelnou vzduchovou clonu a 

kontrastní pás ve výšce 900 a 1600 mm. 
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Izolace 

 

IZOLACE PROTI VODĚ 

 

Podkladní betonové vrstvy budou opatřeny penetrací. Jako izolace proti vodě a 

vlhkosti je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů DEKBIT AL40 (4 mm) a 

DEKBIT V60 S35 (4 mm) s nosnou vložkou z hliníkové folie, kašírované skleněnými vlákny. 

Tato hydroizolace slouží zároveň i jako izolace proti radonu. Izolace je v podkladní 

vrstvě připevněna natavením. Jednotlivé pásy musí být napojeny s přesahem, ten je 

minimálně 80 mm v podélném a 100 mm v příčném směru.  

U obvodových stěn bude hydroizolace z vnější strany stěny vytažena alespoň o 300 

mm nad úroveň upraveného terénu. 

 

IZOLACE TEPELNÁ 

 

Obvodové stěny nadzemního podlaží mají ve své konstrukci minerální izolaci Isover 

Uni tl. 160 mm + vnější zateplení tepelnou minerální izolací Isover Uni 100 mm v dřevěném 

roštu. 

Zateplení suterénních železobetonových stěn podzemního podlaží je provedeno 

pomocí kontaktního zateplovacího systému, kde je jako izolant použita tepelně izolační deska 

Isover EPS Greywall o tl. 100 mm. 

V podlahách nadzemního podlaží bude použita tepelně izolační deska Isover EPS 

200S tl. 90 mm v kombinaci se systémovou deskou podlahového vytápění EPS Rehau VA 25 

s nakašírovanými plechy tl. 30 mm. V podlaze podzemního podlaží bude použita tepelně 

izolační deska Isover EPS 200S tl. 110 mm. 

Ve střešní konstrukci vazníkové střechy bude použita tepelná izolace Isover Uni v tl. 2 

x 160 mm, celková tl. 320 mm. 

Konstrukce soklu a stěn pod úrovní upraveného terénu bude zateplena extrudovaným 

polystyrenem SYNTHOS XPS PRIME tl. 100 mm. Ten bude chráněn nopovou folií před 

mechanickým poškozením. Mezi nopovanou fólii a polystyren bude vložena separační vrstva 

z geotextilie. 

 

IZOLACE AKUSTICKÁ 

 

Oddilatování podlah od svislých stěn bude provedeno pomocí dilatačního pásu 

Mirelon tl. 5 mm. 

 

KOMÍN 

 

V objektu bude navrženo jedno komínové těleso. Komín je navržen jako 

jednoprůduchový, výrobce SCHIEDEL, model ABSOLUT  (Æ 200 mm). Na tento komín 

bude napojen plynový kondenzační kotel z technické místnosti. Komínová hlava komínu bude 

opatřena komínovým pláštěm a to podle podkladů firmy Schiedel. 
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Musí být splněny požadavky na odstup hořlavých konstrukcí od komína. Tato 

vzdálenost je minimálně 30 mm dilatována minerální vlnou. Podlaha v okolí kotle má 

nehořlavou povrchovou úpravu (keramická dlažba). Komínová hlavu bude vyvedena min. 500 

mm nad rovinou střechy. 

 

Ovětrání WC, koupelen a digestoře 

 

Z důvodu nemožnosti přirozeného větrání okny všech místností v podzemním podlaží 

bude v objektu navržena samostatná vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex Flexi 3600, 

která bude sloužit k nucenému větrání celého objektu, vyjma terárií. Ta budou větrána vlastní 

samostatnou jednotkou Atrea Duplex Easy, aby nedocházelo k míchání pachů. 

V kuchyňce je osazena cirkulační digestoř  s filtry pro mastnotu a pachy. 

 

Podlahy 

 

Skladby podlah jsou řešeny samostatně ve výpisu skladeb podlah. Nutno dodržet 

technické předpisy výrobce při napojení podlah na stěnu. 

 

Obklady 

 

Obklady v místnostech budou provedeny do různých výšek. Bližší specifikace je 

patrna z projektové dokumentace a to konkrétně půdorysu příslušných podlaží. 

 

Podhledy 

 

Podhledy budou realizovány ze zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell na 

dřevěném nosném roštu v potřebných výškách, kotveny k nosné konstrukci pomocí 

hliníkových závěsů. 

 

Omítky 

 

Vnější fasádu nadzemního podlaží objektu tvoří cementovláknité fasádní desky 

Cembrit Metro ve dvou odstínech zelené barvy. V soklové části je použita mozaiková omítka 

Stomix Alfadecor F tl. 1,2 mm na stěrkovou hmotu Alfafix a výztužnou skleněnou tkaninu, 

Stejný typ omítkoviny bude použit i pro obvodové nosné stěny suterénu podzemního podlaží. 

Vnitřní omítka stěn a stropů podzemního podlaží bude provedena z cementové tepelně 

izolační omítky KMB Profimix v tloušťce 15 mm. 

 

Malby 

 

Vnitřní konstrukce budou opatřeny finálním nátěrem značky Primalex Standard. 

Barevné provedení bude zvoleno na základě požadavků investora. 
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d) DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Pavilon není rozdělen na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani ubytování 

osob. Jedná se o dvoupodlažní budovu o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží, 

která slouží především k rekreaci návštěvníků a možnosti shlédnout expozice vystavovaných 

zvířat. 

Pro veřejnost je zpřístupněno pouze první nadzemní podlaží, kde se po průchodu 

zádveřím nachází centrální hala kruhového tvaru. Po obvodu haly jsou osazeny jednotlivé 

expoziční výlohy, které umožňují pohled do příslušných vnitřních terárií. Návštěvník má tak 

možnost pozorovat vystavované živočichy. Uprostřed haly je otevřené terárium, oddělené od 

návštěvníků pouze proskleným zábradlím ze silného skla s bezpečnostní folií, ve kterém bude 

realizována expozice želv. Směr prohlídky probíhá v logickém směru okolo toho terária. V 

objektu nejsou řešeny hygienické místnosti pro návštěvníky. Ty jsou součástí vstupní budovy, 

která však na pavilon provozně navazuje. 

Pro zaměstnance pavilonu je z haly přístupná obslužná chodba, která je situována po 

obvodu celého objektu. Z ní jsou přístupná velká vnitřní terária opatřená dveřmi pro jejich 

obsluhu. Malá vnitřní terária jsou pro údržbu přístupná pouze z návštěvní haly a budou 

obsluhována mimo návštěvní hodiny pavilonu. Dále se v nadzemním podlaží nachází 

úklidová místnost s výlevkou, na kterou navazuje samostatná toaleta pro zaměstnance. 

Součástí chodby je i kuchyňka, která zde však slouží pouze pro přípravu potravy pro 

býložravé živočichy v pavilonu, nikoliv pro přípravu pokrmů.   

Podzemním podlaží je určeno jen pro zaměstnance zoologické zahrady. Z nadzemního 

podlaží je přístupné pomocí jednoramenného monolitického schodiště s mezipodestou nebo 

samostatnými dveřmi z exteriéru. Nachází se zde především místnosti provozně spojené 

s chodem pavilonu jako technická místnost, filtrovna vody z teráriového bazénu, skladové 

prostory pro uložení krmiv či nevyužitých terárií a jiných potřeb, prostory určené k chovu a 

odchovu krmných hlodavců a hmyzu. Také odchovny samotných vystavovaných plazů. 

Zaměstnancům slouží prostorná denní místnost, na kterou dále navazuje samostatná 

kuchyňka, koupelna a toaleta. Dispozice místností byla provedena v závislosti na způsobu 

provozu v suterénu a to s možností průchodu odchovnými místnostmi, které musí být 

přístupné jak ze strany schodiště a nadzemního podlaží pavilonu, tak z denní místnosti pro 

zaměstnance. 

 

e) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Objekt bude řešen jako částečně bezbariérový. Vstup do objektu bude zpřístupněn 

pomocí bezbariérové rampy, která bude dle předepsaného sklonu 1:12. Bezbariérový přístup 

potom umožňují lineární automatické dveře Trido. 

Minimální světlá šířka dveří pro průjezd invalidního vozíku je 800 mm. Dveře musejí 

být opatřeny madlem ve výšce 800 – 900 mm, klika je ve výšce 1000 mm. Prosklení může být 

realizováno až od výšky 400 mm od podlahy. Před vstupem do objektu bude vybudován 

volný prostor minimálně 1500x1500 mm, který bude sloužit pro otočení invalidního vozíku. 

Velikost hygienických místností bude minimálně 2150x1800 mm. Záchod bude 

opatřen dvěma madly – pevným a sklopným. Sklopné musí být umístěno ve vzdálenosti 1050 
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mm od zdi. Osa WC musí být minimálně 450 mm od zdi. Osa umyvadla se umísťuje 550 mm 

od zdi. Umyvadlo musí být opět opatřeno madlem. Zařizovací předměty musejí být opatřeny 

dlouhými pákovými uzávěry baterií. 

 

f) CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ A TECHNOLOGIE VÝROBY 

 

Pavilon není rozdělen na funkční jednotky. Objekt neslouží k bydlení ani ubytování 

osob. Jedná se o dvoupodlažní budovu o jednom podzemním a jednom nadzemním podlaží, 

která slouží především k rekreaci návštěvníků a možnosti shlédnout expozice vystavovaných 

zvířat. 

Pro veřejnost je zpřístupněno pouze první nadzemní podlaží, kde se po průchodu 

zádveřím nachází centrální hala kruhového tvaru. Po obvodu haly jsou osazeny jednotlivé 

expoziční výlohy, které umožňují pohled do příslušných vnitřních terárií. Návštěvník má tak 

možnost pozorovat vystavované živočichy. Uprostřed haly je otevřené terárium, oddělené od 

návštěvníků pouze proskleným zábradlím ze silného skla s bezpečnostní folií, ve kterém bude 

realizována expozice želv. Směr prohlídky probíhá v logickém směru okolo toho terária. V 

objektu nejsou řešeny hygienické místnosti pro návštěvníky. Ty jsou součástí vstupní budovy, 

která však na pavilon provozně navazuje. 

Pro zaměstnance pavilonu je z haly přístupná obslužná chodba, která je situována po 

obvodu celého objektu. Z ní jsou přístupná velká vnitřní terária opatřená dveřmi pro jejich 

obsluhu. Malá vnitřní terária jsou pro údržbu přístupná pouze z návštěvní haly a budou 

obsluhována mimo návštěvní hodiny pavilonu. Dále se v nadzemním podlaží nachází 

úklidová místnost s výlevkou, na kterou navazuje samostatná toaleta pro zaměstnance. 

Součástí chodby je i kuchyňka, která zde však slouží pouze pro přípravu potravy pro 

býložravé živočichy v pavilonu, nikoliv pro přípravu pokrmů.   

Podzemním podlaží je určeno jen pro zaměstnance zoologické zahrady. Z nadzemního 

podlaží je přístupné pomocí jednoramenného monolitického schodiště s mezipodestou nebo 

samostatnými dveřmi z exteriéru. Nachází se zde především místnosti provozně spojené 

s chodem pavilonu jako technická místnost, filtrovna vody z teráriového bazénu, skladové 

prostory pro uložení krmiv či nevyužitých terárií a jiných potřeb, prostory určené k chovu a 

odchovu krmných hlodavců a hmyzu. Také odchovny samotných vystavovaných plazů. 

Zaměstnancům slouží prostorná denní místnost, na kterou dále navazuje samostatná 

kuchyňka, koupelna a toaleta. Dispozice místností byla provedena v závislosti na způsobu 

provozu v suterénu a to s možností průchodu odchovnými místnostmi, které musí být 

přístupné jak ze strany schodiště a nadzemního podlaží pavilonu, tak z denní místnosti pro 

zaměstnance. 

 

g) KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 

VLASTNOSTI STAVBY 

 

Objekt pavilonu je řešen jako plně podsklepená budova s jedním podzemním a jedním 

nadzemním podlažím. 
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Podzemní podlaží bude řešeno prostřednictvím železobetonových obvodových a 

vnitřních nosných stěn. Nadzemní část je řešena jako rámová dřevostavba prováděná přímo na 

staveništi. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. 

Nad pavilonem bude realizována dvouplášťová valbová střecha z G-N vazníků, 

opatřena plechovou krytinou Lindab Goodlock.  

Z hlediska konstrukčního systému se jedná o montovanou dřevostavbu o půdorysných 

rozměrech 13,7 x 20,2 m v rámci nadzemního podlaží. Suterén je tvořen prostřednictvím 

železobetonových nosných a obvodových stěn, které budou následně zatepleny. Výška 

hřebene střechy je 6,550 m. 

 

Obvodové stěny i vnitřní příčky v nadzemním podlaží jsou tvořeny dřevěnou nosnou 

rámovou konstrukcí. Dřevěné sloupky jsou doplněny minerální tepelnou izolací Isover uni 

v předepsaných tloušťkách a opláštěny z obou stran sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 15 

mm. 

Obvodové a vnitřní nosné stěny podzemního podlaží budou řešeny jako monolitické, 

železobetonové tl. 250 mm, provedeny do systémového bednění. Jako materiál pro betonáž 

bude použit beton pevnostní třídy C20/25 doplněn betonářskou výztuží B500B. Nenosné 

příčky suterénu budou vyzděny z betonových příčkových tvárnic Prefa tl. 100 mm na 

univerzální zdící maltu CEMIX třídy M 2,5. 

Stropní konstrukce nad podlažím suterénu bude tvořena železobetonovou 

monolitickou křížem vyztuženou deskou tl. 150 mm do systémového bedněn. Jako materiál 

pro betonáž bude použit beton pevnostní třídy C20/25, doplněn o betonářskou výztuž B500B. 

Spodní strana je tvořená podhledem ze zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell 

na dřevěném nosném roštu v potřebných výškách. 

Nadzemní podlaží zastřešuje dvouplášťová valbová střecha ve spádu 20° vynášena 

dřevěnými vazníky spojovanými deskami s prolisovanými trny a opatřena plechovou střešní 

krytinou Lindab Goodlock. 

Pozemek se nachází na mírně svažitém terénu směrem k nedaleké řece Svratce. 

Výškové rozdíly budou řešeny při realizaci pomocí konečných terénních úprav. Stavební 

pozemek přímo navazuje na místní komunikace III. třídy, ze kterých je možný přístup. 

Na pozemku budou zřízeny nové přípojky inženýrských sítí, které budou dále 

napojeny na stávající řad. 

Okolí objektu okolí objektu osazeno vegetací extenzivního a intenzivního. 

 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména 

vyhláškami MVČR: 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 

zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č. 268/2009 Sb. o obecně 

technických požadavcích na výstavbu a č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je 

zpracována v souladu s platnými ČSN, viz položka 2.1 v seznamu použitých podkladů pro 

zpracování. 

 

h) HYGIENICKÉ POŽADAVKY (OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 

PROSTŘEDÍ) 
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Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neboť dochází k zastavění 

pozemku v souladu s celkovým územním řešením. Při výstavbě budou použity pouze 

materiály, které negativně neovlivňují životní prostředí. Vlivem výstavby nedojde k zastínění 

okolních staveb. Objekt je osazen v dostatečné vzdálenosti od hranic pozemku a splňuje 

požadavky na odstupové vzdálenosti. Okolí objektu bude zatravněno a osázeno vegetací. 

 

V rámci realizace bude s odpadem nakládáno v souladu s platnými předpisy, tj. zákon 

č. 185/2001 Sb., o dopadech a novelou 169/2013 Sb., tohoto zákona a vyhlášky č. 383/2001 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Odpad bude tříděn, odděleně skladován, odvážen a 

likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací. Doklady o 

odpadech budou předloženy ke kolaudaci. 

Měření hodnoty radonového průzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním 

radonovém indexu, což dle ČSN 73 0601 vyžaduje u projektované stavby protiradonovou 

izolaci. 

 

Větrání 

 

Z důvodu nemožnosti přirozeného větrání okny všech místností v podzemním podlaží 

bude v objektu navržena samostatná vzduchotechnická jednotka Atrea Duplex Flexi 3600, 

která bude sloužit k nucenému větrání celého objektu, vyjma terárií. Ta budou větrána vlastní 

samostatnou jednotkou Atrea Duplex Easy, aby nedocházelo k míchání pachů. 

V kuchyňce je osazena cirkulační digestoř  s filtry pro mastnotu a pachy. 

 

Vytápění 

 

V objektu je navržen systém teplovodního vytápění. Podzemní podlaží je vytápěno 

prostřednictvím otopných těles, nadzemním podlaží pomocí systému podlahového vytápění 

Rehau VA 25 s nakašírovanými teplovodními plechy. Centrálním zdrojem tepla bude plynový 

kondenzační kotel VU ecoTEC plus od výrobce Vaillant o výkonu 3,3 – 14,9 kW, umístěný 

v technické místnosti. 

 

Osvětlení 

 

Místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorů. Místnosti, které nebude 

možné z konstrukčního hlediska prosvětlovat přirozeně, budou osvětleny pomocí umělého 

osvětlení. Terária budou osvětlena pomocí speciálních zářivek s podílem UVA a UVB záření. 

 

Zásobování vodou 

 

Do objektu bude přivedena pitná voda z místního vodovodního řádu. Ta pak bude 

rozvedena pomocí potrubí do všech požadovaných odběrných míst. 
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Odpady 

 

Odpady z objektu budou likvidovány následujícím způsobem: 

 

- Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace 

- Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu 

objektu. 

- Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na smluvním 

základě oprávněnou organizací. 

 

Vibrace, hluk, prašnost 

 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, okolní pozemky či stavby. 

Negativní vlivy, které jsou spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu 

pracovní doby a pracovního klidu. Prašnost bude odstraňována pomocí kropení, hlučné 

procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby 

budou tyto negativní vlivy minimální. 

 

i) BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanovena žádná zvláštní bezpečnostní opatření 

kromě těch, které vyplývají z účelu užívání stavby. Řešena budou zábradlí výšky 900 mm, 

výšky oken a bezpečnostní zasklení dveří. 

 

j) OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Stavba svým provozem neohrožuje zdraví osob ani životní prostředí. Nejsou 

požadovány zvláštní požadavky, které by se týkaly ochrany zdraví a pracovního prostředí. 
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k) STAVEBNÍ FYZIKA 

 

TEPELNÁ TECHNIKA 

 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná 

ochrana budov, části 1 – 4. 

 
Tab. 1: Přehled součinitelů prostupů tepla dle ČSN 73 0540 

 

Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí je součástí samostatné přílohy. 
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OSVĚTLENÍ 

 

Místnosti jsou osvětleny přirozeně pomocí okenních otvorů. Místnosti, které nebude 

možné z konstrukčního hlediska prosvětlovat přirozeně, budou osvětleny pomocí umělého 

osvětlení. Terária budou osvětlena pomocí speciálních zářivek s podílem UVA a UVB záření. 

 

OSLUNĚNÍ 

 

Jednotlivé místnosti jsou navrhovány s ohledem na oslunění místností přímým 

slunečním zářením. V suterénu bude nutné použít umělé osvětlení. 

 

 

AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE 

 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

Skladba vnitřních stropní konstrukce je navržena tak, aby splňovala požadavky na 

kročejovou neprůzvučnost stavební konstrukce. Této neprůzvučnosti je dosaženo vhodnou 

skladbou stropní konstrukce, použitím vhodné akustické izolace a pružně zavěšených 

podhledů. 

 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

Nejsou stanoveny žádné zásady, které by se týkali hospodaření s energiemi. 

 

l) OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Měření hodnoty radonového průzkumu se v dané lokalitě nachází ve středním 

radonovém indexu, což dle ČSN 73 0601 vyžaduje u projektované stavby protiradonovou 

izolaci. 

Jako izolace proti radonu je navrženo hydroizolační souvrství z asfaltových pásů 

DEKBIT AL40 (4 mm) a DEKBIT V60 S35 (4 mm) s nosnou vložkou z hliníkové folie, 

kašírované skleněnými vlákny. 

Pozemek se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmickou aktivitou, ani na 

poddolovaném území. 
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Ochrana před bludnými proudy 

 

Není požadována. 

 

Ochrana před technickou seizmicitou 

 

Není požadována. 

 

Ochrana před hlukem 

 

Hlučné procesy budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Negativní vlivy, které jsou 

spojeny s výstavbou, budou eliminovány dodržováním režimu pracovní doby a pracovního 

klidu. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby budou tyto negativní vlivy minimální. 

Vnitřní prostředí stavby bude před účinky negativních vlivů hluku a vibrací chráněno 

technickými prostředky, tj. osazením výplní otvorů v obvodových konstrukcích. Parametry 

okenních výplní musí odpovídat platným předpisům, zejména ČSN 73 0832 Akustika a 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Opačným směrem, tedy ze stavby ven, nedojde k žádnému 

negativnímu vlivu stavby na životní prostředí. 

 

Protipovodňová opatření 

 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto tato opatření nejsou požadována. 

 

m) POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

 

Stavba musí být navržena tak aby bylo dodrženo: 

 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,  

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,  

d) umožnění bezpečné evakuace osob a zvířat,  

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  

 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje všechny požadavky na 

protipožární ochranu stavby. Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v samostatné 

zprávě, viz příloha. 

 

n) ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

 

Jakost a kvalita požitých materiálů je patrná z technických listů výrobků, které jsou 

přiloženy jako příloha k technické dokumentaci. 
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o) ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

 

Nejsou požadovány údaje o jakosti provedení stavby. 

 

p) POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A 

ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST 

NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

 

Při realizaci stavby se nepředpokládá s využíváním netradičních technologických 

postupů a zvláštními požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

q) POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ DÍLENSKÉ 

DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

 

Nejsou zpracovány požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby. 

 

r) STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 

KONSTRUKCÍ 

 

Při realizaci je nezbytné provést kontrolu všech zakrývaných konstrukcí, jako je 

například správné položení a uložení kari sítě v základové desce. Před samotnou betonáží 

obvodových a nosných stěn podzemního podlaží musí být provedena kontrola množství a 

umístění výztuže příslušných dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, 

řeší odborník v daném oboru – statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

 Kontrola se vztahuje i na správnou polohu a svislost nosných sloupků ve svislých 

stěnách před tím, než budou tyto prvky opláštěny a zakryty příslušnými konstrukcemi. 

V projektu nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 

 

s) VÝPIS POUŽITÝCH NOREM A PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 

Při zpracování projektové dokumentace byly použity tyto normy: 

 

- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

- ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

- ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

- ČSN 73 0540 – 4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

- ČSN 73 0802 -Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 08018 – Požární bezpečnost staveb – osazení objektu osobami 

- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

- ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
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- ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4201:10/2010 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

- ČSN 73 4203:04/2004 – Krby s otevřeným a uzavřeným ohništěm 

- ČSN EN 1995: EUROKÓD 5 – navrhování dřevěných konstrukcí 

- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 169/2013., novela odpadového zákona 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Přepis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

- Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

- a výkonu státního požárního dozoru 

- Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

2) Výkresová část 

 

Výkres č. 

 

Č.V. 13 VÝKRES ZÁKLADŮ PAVILONU M 1:50 

Č.V. 14 PŮDORYS 1S PAVILONU M 1:50 

Č.V. 15 VÝKRES TVARU NAD 1S PAVILONU M 1:50 

Č.V. 16 PŮDORYS 1NP PAVILONU M 1:50 
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Č.V.17 VÝKRES KROVU PAVILONU M 1:50 

Č.V. 18 PAVILON – POHLEDY  VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ M 1:50 

Č.V. 19 PAVILON – POHLEDY SEVERNÍ A JIŽNÍ M 1:50 

Č.V. 20 ŘEZ A – A´ PAVILONEM M 1:50 

Č.V. 21 ŘEZ B – B´ PAVILONEM M 1:50 

 

3) Dokumenty podrobností 

 

- VÝPIS SKLADEB STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

- VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

- VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ 

- VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

- VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

PODROBNÝ POPIS NAVRŽENÉHO NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY 

 

Objekt pavilonu je řešen jako plně podsklepená budova s jedním podzemním a jedním 

nadzemním podlažím. 

Podzemní podlaží bude řešeno prostřednictvím železobetonových obvodových a 

vnitřních nosných stěn. Nadzemní část je řešena jako rámová dřevostavba prováděná přímo na 

staveništi. Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. 

Nad pavilonem bude realizována dvouplášťová valbová střecha z G-N vazníků, opatřena 

plechovou krytinou Lindab Goodlock.  

Z hlediska konstrukčního systému se jedná o montovanou dřevostavbu o půdorysných 

rozměrech 13,7 x 20,2 m v rámci nadzemního podlaží. Suterén je tvořen prostřednictvím 

železobetonových nosných a obvodových stěn, které budou následně zatepleny. Výška 

hřebene střechy je 6,550 m. 

Popis jednotlivých konstrukcí a specifikace materiálů jsou uvedeny ve výpise skladeb 

konstrukcí. 

 

Základové konstrukce 

 

Stavba bude nepodsklepená, založena na základových pasech z prostého betonu 

C20/25. Tvar a hloubka základové spáry jsou patrny z výkresové dokumentace. 
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Betonáž základových pasů bude provedena do předem připravených a vykopaných 

rýh. Po zatuhnutí základových pasů se provede nasypání a následné zhutnění štěrkopískového 

podsypu. Na tento podsyp bude vybetonována základová 

deska tloušťky 150 mm z betonu pevnostní třídy C 20/25 doplněna kari sítí Ø8 mm s oky 

150x150 mm. V místech pod příčkami bude přidána další síť Ø6 mm s oky 100x100 šířky 500 

mm. Pod základovou deskou bude provedena vrstva podkladního betonu tl. 100 mm z betonu 

C16/20.  

Základové pasy jsou z vnější strany opatřeny hydroizolací. Dále bude základ zateplen 

pomocí tepelné izolace XPS tl 100 mm. Hydroizolace a XPS budou chráněny nopovou folií 

před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude ukončena ukončovací lištou v úrovni 

okapového chodníku. 

 

Na základě orientačního výpočtu byly zjištěny minimální rozměry šířky a výšky 

základových pasů a základových patek. Orientační výpočet základových konstrukcí je uveden 

v příslušných podkladech. 

 

Obvodové konstrukce nadzemního podlaží 

 

Obvodové stěny budou tvořeny rámovou konstrukcí z dřevěných sloupků 60x160 mm, 

osová vzdálenost sloupků max. 625 mm. V místech, kde není možné předepsaný rozměr 

dodržet, se musí osová vzdálenost upravit na menší rozměr dle konkrétního stavebního řešení. 

Veškeré svislé prvky obvodových stěn, vnitřních a nenosných příček budou zakládány na 

vodorovné dřevěné hranoly výšky 2 x 50 mm v šířkách odpovídající tloušťce nosného rastru. 

V horní části sloupů budou tyto spojeny a ztuženy opět vodorovným dřevěným trámem výšky 

2 x 50 mm v příslušných šířkách. 

Prostor mezi dřevěnými prvky bude vyplněn minerální tepelnou izolací tl. 160 mm a 

konstrukce bude opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 15 mm z exteriérové strany 

a Fermacell Vapor ze strany interiéru. 

Z vnitřní strany stěny bude provedena parotěsná folie Jutafol Reflex N150 a dřevěný 

rošt jako předstěna pro vedení elektrických rozvodů a jiných instalací. Opláštění opět desky 

Fermacell tl. 15 mm. 

 Z vnější strany konstrukce bude proveden dřevěný vodorovný rošt, vyplněný 

minerální tepelnou izolací Isover Uni tl. 100 mm, který tvoří vnější zateplovací systém. 

Izolace je proti vlhkosti chráněna difuzní folií Jutatop HTR. Na rošt se provede svislé 

laťování, které tvoří nosnou konstrukci provětrávané fasády, a opláští se cementovláknitými 

fasádními deskami Cembrit Metro tl. 8 mm. 

Z důvodu velkého rozpětí stavebního otvoru bude nad vstupními dveřmi do objektu 

použito ocelových překladů z válcovaných nosníků 2 x I180, jejichž stojiny budou doplněny 

dřevěnými příložkami 150 x 35 mm. Z exteriérové strany bude místo dřevěné příložky 

použita tepelná izolace Synthos XPS Prime v potřebné tloušťce. V místě podepření těchto 

překladů. Budou dřevěné sloupy nosných stěn minimálně zdvojeny. 
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Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 60x120 

mm s minerální tepelnou izolací tl. 120 mm. Celá konstrukce je z obou stran opláštěná 

deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

Vnitřní nenosné příčky jsou opět montované. Nosnou část tvoří dřevěné sloupky 

60x100 mm s minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. Celá konstrukce je z obou stran 

opláštěná deskami FERMACELL tl. 15 mm.  

 

Obvodové konstrukce podzemního podlaží 

 

Vzhledem k působení zemních tlaků budou obvodové stěny podzemního podlaží 

řešeny jako monolitické, železobetonové tl. 250 mm, provedeny do systémového bednění. 

Jako materiál pro betonáž bude použit beton pevnostní třídy C20/25 doplněn betonářskou 

výztuží B500B. Před samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění 

výztuže příslušných dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší 

odborník v daném oboru – statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

Ve stěnách bude v místech stavebních otvorů použito monolitických 

železobetonových překladů.  

Obvodová stěna v kontaktu se zeminou bude z vnější strany opatřena hydroizolací. 

Dále bude stěna zateplena pomocí tepelné izolace XPS tl. 100 mm. Hydroizolace a XPS 

budou chráněny nopovou folií před mechanickým poškozením. Nopovaná fólie bude 

ukončena ukončovací lištou v úrovni okapového chodníku. 

 

Vnitřní nosné příčky 

 

Vnitřní nosné stěny podzemního podlaží budou řešeny jako monolitické, 

železobetonové tl. 180 mm, provedeny do systémového bednění. Jako materiál pro betonáž 

bude použit beton pevnostní třídy C20/25 doplněn betonářskou výztuží B500B. Před 

samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění výztuže příslušných 

dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší odborník v daném oboru – 

statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

Ve stěnách bude v místech stavebních otvorů použito monolitických 

železobetonových překladů.  

 

Vnitřní nenosné příčky 

 

 Vnitřní nenosné příčky budou vyzděny z betonových příčkových tvárnic Prefa tl. 100 

mm na univerzální zdící maltu CEMIX třídy M 2,5. Tvárnice mají ploché dno, takže můžou 

být při zdění vylity betonem. Do ložné spáry bude ukládána výztuž Ø6 mm. 
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Ve stěnách bude v místech stavebních otvorů použito betonových překladů Prefa RZP 

119/100/140 P. 

 

Stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce nad podlažím suterénu bude tvořena železobetonovou 

monolitickou křížem vyztuženou deskou tl. 150 mm do systémového bedněn. Jako materiál 

pro betonáž bude použit beton pevnostní třídy C20/25, doplněn o betonářskou výztuž B500B. 

Před samotnou betonáží musí být provedena kontrola množství a umístění výztuže 

příslušných dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, řeší odborník 

v daném oboru – statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

Celý objekt bude ztužen železobetonovým věncem výšky 250 mm. 

Spodní strana je tvořená podhledem ze zavěšených sádrovláknitých desek Fermacell tl. 

15 mm na dřevěném nosném roštu 50x30 mm + 30x50 mm v potřebných výškách dle 

výkresové dokumentace 

 

Střecha 

 

Nadzemní podlaží zastřešuje dvouplášťová valbová střecha vynášena dřevěnými 

vazníky spojovanými deskami s prolisovanými trny. Osová vzdálenost vazníků je v nejvíce 

1300 mm. Kotveny jsou pomocí úhelníků do věncových trámů svislých konstrukcí. Tyto 

věncové vodorovné trámy mají dimenzi 3x50 mm na výšku a šířku rastru obvodové stěny 

(160 mm). 

Nárožní vazníky jsou kotveny k průběžným za pomoci osazovacích třmenů a 

styčníkových plechů. Zateplení minerální tepelnou izolací je realizováno v úrovni dolního 

pásu vazníku v tl. 160 mm, pod dolním pásem vazníku bude doplněn kolmý dřevěný 

kontrarošt opět doplněný minerální izolací tl. 160 mm. Zdola bude proveden záklop z OSB 

desek tl. 20 mm, který bude tvořit pevný podklad pro kotvení parotěsné folie Jutafol Reflex 

N150. Pohledovou vrstvu tvoří podhled ze zavěšených desek Fermacell. 

 Horní pás vazníku je opatřen bedněním z OSB desek tl. 25 mm, který tvoří pevný 

podklad pro pojistnou hydroizolační vrstvu z folie Jutatop HTR. Střešní laťování je kryto 

plechovou střešní krytinou Lindab Goodlock, která se kotví pomocí speciálních zámků. 

 

Schodiště 

 

V objektu se nachází jednoramenné přímé schodiště s mezipodestou spojující 

jednotlivá podlaží. To je navrženo jako železobetonové monolitické, vynášeno průvlakem 

v úrovni stropní desky a základem. Povrchová úprava stupňů bude provedena z keramické 

dlažby kladené do flexibilního lepidla. Šířka schodišťového ramene je 1100 mm. Počet stupňů 

a rozměry schodiště jsou 20 x 179 x 272 mm, sklon 33°. Schodiště je opatřeno ocelovým 

zábradlím výšky 900 mm s dřevěným madlem. 

Pod schodištěm bude umístěn betonový základ, který bude přenášet příslušné zatížení. 

Návrh schodiště probíhal na základě empirických rozměrů. 
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ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

 

Jakost a kvalita požitých materiálů je patrná z technických listů výrobků, které jsou přiloženy 

jako příloha k technické dokumentaci. 

 

POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

 

Při výstavbě nejsou používány žádné netradiční technologické postupy. 

 

ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

 

Stavební jáma bude hloubena do hloubky 4700 mm a bude zajištěna pomocí svahování 

na základě vnitřního úhlu tření zeminy, v případě potřeby systémovým pažením k zajištění 

stěn svahů. 

  

STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 

PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU 

STANOVOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI 

TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI 

 

Při realizaci je nezbytné provést kontrolu všech zakrývaných konstrukcí, jako je 

například správné položení a uložení kari sítě v základové desce. Před samotnou betonáží 

obvodových a nosných stěn podzemního podlaží musí být provedena kontrola množství a 

umístění výztuže příslušných dimenzí, které byly stanoveny na základě statického výpočtu, 

řeší odborník v daném oboru – statika. Dále musí být dodrženo předepsané krytí výztuže. 

 Kontrola se vztahuje i na správnou polohu a svislost nosných sloupků ve svislých 

stěnách před tím, než budou tyto prvky opláštěny a zakryty příslušnými konstrukcemi. 

V projektu nejsou požadovány kontroly, které by byly nad rámec povinných – 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami. 

 

POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ 

ZHOTOVITELEM STAVBY 

 

Tyto požadavky se v rámci projektové dokumentace nezpracovávají. 

 

b) Podrobný statický výpočet 

 

Z hlediska statického byly řešeny pouze základové konstrukce, které byly stanoveny 

na základě orientačních výpočtů. Ostatní dimenze prvků nebyly řešeny a byly stanoveny na 

základě empirických rozměrů. 

 

Statické výpočty jsou uvedeny v samostatné části projektové dokumentace. 
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c) Výkresová část 

 

Výkres č. 

 
Č.V. 13 VÝKRES ZÁKLADŮ PAVILONU M 1:50 

- VÝPOČET ZÁKLADŮ PAVILONU 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Viz samostatná technická zpráva - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

D.1.4 Technika prostředí 

 

Viz samostatná technická zpráva. 

 

D.2 Dokumentace technického a technologického zařízení 

 

Technická a technologická zařízení nebyla v projektu řešena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

 

v Brně dne ……………… ………………… 

 Bc. Jakub Grégr 

 



Závěr: 

 

 V rámci diplomové práce byla zhotovena prováděcí projektová dokumentace, která 

může být použita k výstavbě části nového vstupního areálu dle platných právních požadavků, 

předpisů a norem s využitím tradičního materiálu – dřeva. 

 Cílem práce bylo navrhnout dvě samostatné budovy vytvářející funkční celek, který 

bude sloužit jak ke spokojenosti návštěvníků areálu ZOO tak i možnosti kulturní osvěty 

v oblasti fauny a flory pro širokou veřejnost. 
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- ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

- ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

- ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

- ČSN 73 4201:10/2010 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

- ČSN 73 4203:04/2004 – Krby s otevřeným a uzavřeným ohništěm 

- ČSN EN 1995: EUROKÓD 5 – navrhování dřevěných konstrukcí 

- Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 169/2013., novela odpadového zákona 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Přepis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby 



- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

- Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

- Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

- a výkonu státního požárního dozoru 

- Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

Použité webové odkazy: 

http://www.fermacell.cz/ suché systémy výstavby 

http://www.cembrit.cz fasádní cementovláknité desky 

http://www.prefa.cz/ betonové ztracené bednění, příčkovky  

 http://www.dektrade.cz izolace proti zemní vlhkosti a radonu, izolace 

plochých střech  

http://www.lindab.cz/ střešní krytina a doplňky  

http://www.stomix.cz/ kontaktní zateplovací systémy  

http://www.slavona.cz/ výrobce dřevěných oken a dveří  

http://www.isover.cz/ tepelné a zvukové izolace  

http://www.knauf.cz/ sádrokartonové příčky, podhledy, vnitřní omítky  

http://www.baumit.cz/ omítky  

http://www.cemix.cz omítky, malty 

http://www.cominfo.cz turnikety a branky 

http://www.rehau.cz podlahové vytápění 

http://www.trido.cz automatické vstupní dveře 

http://www.otis.com/ osobní a evakuační výtahy 

http://www.schiedel.cz/ komínové systémy  

http://www.topwet.cz odvodnění plochých střech   

http://www.rako.cz keramické obklady a dlažby 

 

 

http://www.fermacell.cz/
http://www.cembrit.cz/
http://www.prefa.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.lindab.cz/
http://www.stomix.cz/
http://www.slavona.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.knauf.cz/
http://www.baumit.cz/
http://www.cemix.cz/
http://www.cominfo.cz/
http://www.rehau.cz/
http://www.trido.cz/
http://www.otis.com/
http://www.schiedel.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.rako.cz/


Seznam použitých zkratek: 

 

 PT původní terén  

 UT  upravený terén  

 NP  nadzemní podlaží  

 1S podzemní podlaží 

 TI tepelná izolace 

 EPS expandovaný polystyren 

 XPS extrudovaný polystyren 

 HI  hydroizolace  

 HPV hladina podzemní vody   

 ŘŠ revizní šachta 

 VŠ vodoměrná šachta 

 RN retenční nádrž 

 HUP hlavní uzávěr plynu 

 TČ tepelné čerpadlo 

 TV teplá voda 
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