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ABSTRAKT 
Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby. Objekt má splňovat podmínky dané pro budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Navrhovaným objektem se stal pavilon pro pandy velké s restaurací, 

který je situován do Zoologické zahrady hl. m. Prahy na parcelu s číslem 1491/1. 

Novostavba je navržena jako částečně podsklepený objekt s jedním podzemním a 

dvěma nadzemními podlaží. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační 

střechou.  

Z hlediska provozního se v navrženém pavilonu nachází dva rozdílné provozy. Prvním 

provozem je chov pand velkých. Druhým provozem je pak restaurace. K objektu přiléhají 

dva venkovní výběhy, které jsou s vnitřní expozicí propojeny pomocí spojovacích ramp. 

Výhled do výběhů je návštěvníkům umožněn ze střešní terasy nad 1. nadzemním podlažím.  

Objekt pavilonu pro pandy velké je částečně monolitická a částečně zděná stavba 

s kontaktním zateplovacím systémem. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou v 1. PP a 1. 

NP monolitické železobetonové. 2. NP je zděné z pórobetonových tvárnic. Stropní 

konstrukce nad 2.NP je skládaná z předpjatých stropních panelů. Objekt je zastřešen 

jednoplášťovou plochou vegetační střechou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Pavilon pro pandy velké, zoologická zahrada, restaurace, vegetační střecha, 

provětrávaná fasáda. 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

This diploma thesis presents a project documentation for construction of a zoo 

pavilion with a restaurant. The structure has to be designed in compliance with regulations 

for buildings with almost zero energy consumption. Its construction site is located within 

the existing compound of Prague’s zoo on plot no. 1491/1. The pavilion is proposed to 

house giant pandas. 

 The building has three floors- one underground and two above. It is covered by a 

flat green roof. 

 In terms of circulation, the structure is composed from two parts. The first one is 

formed by premises for the pandas, including necessary facilities for their wellbeing and 

their breeding; and the second part is visitors’ part, including restaurant, gift shop and 

amenities. The building is enclosed by two exterior expositions for pandas which are 

connected with the interior exposition premises by two ramps- tunnels. There is a roof 

terrace adjacent to the restaurant for visitors to enjoy the view of pandas in their exterior 

grounds. 

 The vertical structure of the pavilion for giant pandas is a combination of load 

bearing brick walls and cast-in-place concrete walls- the underground floor and the ground 

floor is formed by the cast-in-place concrete walls and the upper floor is formed by the 

brick walls made out of autoclaved aerated concrete blocks. The horizontal structures are 

formed by prestressed concreted floor panels or in the case of the upper floor by cast-in-

place reinforced concrete slabs. 

KEYWORDS 
Pavilion for giant pandas, zoological garden, restaurant, green roof, ventilated facade  
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ÚVOD 
 

Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby. Novostavba má splňovat podmínky dané pro budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Navrhovaným objektem se stal pavilon pro pandy velké s restaurací, 

který je situován do Zoologické zahrady hl. m. Prahy na parcelu s číslem 1491/1. 

Novostavba je navržena jako částečně podsklepený objekt s jedním podzemním a 

dvěma nadzemními podlaží. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační 

střechou.  

Z hlediska provozního se v navrženém pavilonu nachází dva rozdílné provozy. Prvním 

provozem je chov pand velkých. Nutnou podmínkou pro chov těchto zranitelných druhů je 

vybudování rozsáhlého technického zázemí, kde se nachází místnost pro uskladnění 

bambusu, steliva a nářadí, přípravna krmiva a laboratoř. Dále dva oddělené vnitřní výběhy, 

které jsou propojeny s vnitřními boxy i s výběhy ve venkovním prostředí. Od návštěvníků 

jsou zvířata oddělena pomocí bezpečnostního skla. Součástí provozu je dále navrženo 

zázemí pro zaměstnance. 

Druhým provozem je pak restaurace umístěná ve 2. nadzemním podlaží. Jedná se o 

prostornou restauraci určenou pro 120 návštěvníků. Kromě kuchyně a rozsáhlých 

skladovacích ploch je zde navrženo zázemí pro zaměstnance. 

K objektu přiléhají dva venkovní výběhy, které jsou s vnitřní expozicí propojeny 

pomocí spojovacích ramp. Výhled do výběhů je návštěvníkům umožněn ze střešní terasy 

nad 1. nadzemním podlažím.  

Objekt pavilonu pro pandy velké je částečně monolitická a částečně zděná stavba 

s kontaktním zateplovacím systémem. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou v 1. PP a 1. 

NP monolitické železobetonové. 2. NP je zděné z pórobetonových tvárnic. Stropní 

konstrukce nad 2.NP je skládaná z předpjatých stropních panelů. Objekt je zastřešen 

jednoplášťovou plochou vegetační střechou. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navržení takového pavilonu s restaurací, který 

by svou dispozicí a konstrukčním uspořádáním splňoval požadavky vycházející z platných 

norem, vyhlášek a předpisů a dále splňoval požadavky umožňující chov pand velkých 

v zajetí.  

Diplomová práce obsahuje hlavní textovou část a část příloh. Do hlavní textové části 

je zařazena A Průvodní zpráva, B Souhrnná technická zpráva a D.1.1 Technická zpráva 

architektonicko-stavebního řešení. Přílohy jsou rozděleny do devíti samostatných složek. 

 

Složka č. 1 - Studijní a přípravné práce 

Složka č. 2 - C  Situační výkresy 

Složka č. 3 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Složka č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Složka č. 6 – Stavební fyzika 

Složka č. 7 – Specializace vzduchotechnika 

Složka č. 8 – Výpočty, specifikace 

Složka č. 9 – Technické listy  



2 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
PANDA A PANDA  
PANDA & PANDA  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Michaela Kocmanová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. ROMAN BRZOŇ, Ph.D.  

BRNO 2020  



3 

 

OBSAH 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA ......................................................................................................................... 4 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ........................................................................................................................ 4 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ ..................................................................................................................................... 4 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ........................................................................................................................... 5 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ................................................................................. 5 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ .............................. 5 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ ..................................................................................................... 5 

 
  



4 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 

Panda a panda 

 

b) Místo stavby 

Parcely dotčené stavebním záměrem: 

 

Parcelní číslo: 1491/1      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 54 058 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město.  

          11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1527      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 859 m2 

Druh pozemku: orná půdy 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město.  

     11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1528      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 329 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město.  

    11000 Praha 1 

 

c) Předmět projektové dokumentace 

Jedná se o novostavbu pavilonu pro pandy velké trvalého charakteru v areálu zoologické 

zahrady hl. m Prahy. Součástí objektu bude restaurace a obchod se suvenýry. 

 

 

 



5 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Název, identifikační číslo osoby, adresa sídla 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, se sídlem U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, 

IČ: 00064459 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

Michaela Kocmanová, VUT FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed 

 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta 

Michaela Kocmanová, VUT FAST, Veveří 331/95, 602 00 Brno-střed 

 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO 01 – pavilon pro pandy velké s restaurací 

SO 02 – venkovní výběhy 

SO 03 – zpevněné plochy 

SO 04 – opěrná zeď 

SO 05 – umělá skála 

SO 06 – krajinářská architektura 

 

IO 01 – areálový rozvod kanalizace 

IO 02 – areálový rozvod pitné vody 

IO 03 – areálový rozvod plynovodu 

IO 04 – areálový rozvod nízkého napětí 

IO 05 – areálové osvětlení 

 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Pro vypracování projektové dokumentace byly použity tyto dokumenty:  

- katastrální mapa 

- požadavky stavebníka 

- platné normy, vyhlášky a předpisy 

- vyjádření dotčených orgánů 

- územní plán 

- radonová mapa 

- půdní mapa 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

 

 

Řešené území se nachází v hlavním městě České republiky a spadá pod katastrální 

území Troja. Soubor pozemků, na nichž bude stavba prováděna je v majetku hlavního 

města Prahy a v současné době je součástí komplexu Zoologické zahrady hl. m. Prahy.  

Z hlediska geologie se v řešeném území nenachází poddolovaná území, ložiska 

nerostných surovin, dobývací prostory, stará důlní sídla ani chráněná ložisková údolí. 

Nedochází ani k sesuvům půdy. 

Dle radonových map je území zatřízeno do nízkého a přechodného radonového 

rizika.  

Z hlediska hluku nespadá území do ochranné hlukové zóny letiště Václava Havla, 

jedná se o oblast, kde se hladina hluku během noci pohybuje v rozmezí 35–40 dB a během 

dne 40–45 dB. 

V těsné blízkosti řešeného území se nachází maloplošná zvláště chráněná území – 

Skály v zoologické zahradě včetně ochranného pásma, které ovšem nezasahuje do 

řešeného území, dále územní systém ekologické stability, registrované významné krajinné 

prvky – stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou a přírodní park Draháň. Evropsky 

významné lokality – Natura 2000 se v daném území nenachází. 
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Poblíž řešeného území se nachází historická jádra obcí, avšak archeologické lokality, 

národní kulturní památky a kulturní památky se v řešeném území nevyskytují. Parcely jsou 

součástí památkově chráněného území. 

Z hlediska urbanismu se jedná o zastavěné území, přičemž většina staveb v těsné 

blízkosti řešeného území spadá do kategorie dvě a méně podlaží, dále se zde nachází 

atypické objekty a objekty s nestandardní výškou podlaží nebo budovy 

s ustupujícím/podkrovním podlažím. 

Řešené území není součástí záplavových území Vltavy, Berounky ani jiných drobných 

toků. Nevyskytuje se v aktivních zónách, ani se zde nevyskytují zařízení protipovodňové 

ochrany. 

 

 

 

 

 

 

 

Novostavba pavilonu pro pandy velké s restaurací je navržena na pozemku s p.č. 

1491/1, pozemkové úpravy pak zasahují i na pozemky s p.č. 1527 a 1528 v katastru Troja 

[730190]. Pozemky jsou svažité ze severovýchodu na jihozápad a jsou majetkem hlavního 

města Prahy. Celková výměra parcel činí 55 246 m2, avšak řešené území zaujímá plochu 

pouze 11 722 m2.  

K řešenému území přiléhá z jihozápadní strany areálová komunikace, v níž jsou 

vedeny inženýrské sítě, ke kterým bude novostavba pavilonu připojena. Ze severovýchodu 

je pak území lemováno účelovou komunikací.  

Řešené území je součástí ochranného pásma letiště s výškovým omezením staveb do 

výšky VVP a ochranného pásma leteckých radionavigačních zařízení letiště Praha. V 

současné době jsou pozemky zatravněny a slouží jako venkovní výběh pro žirafy. 

  

 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=MEFShg8-UOXo2Dg0NT1tSXat6DoX02YURrbwYgvJ9LnrqqpRehm0X7OKKtpexbpoT1iVk2x7PW8gCggE8gMNMovHkr1IX0G70q5fdmTXZVtZ2CTufJG6Ow==
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=MEFShg8-UOXo2Dg0NT1tSXat6DoX02YURrbwYgvJ9LnrqqpRehm0X7OKKtpexbpoT1iVk2x7PW8gCggE8gMNMovHkr1IX0G70q5fdmTXZVtZ2CTufJG6Ow==
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Parcely dotčené stavebním záměrem: 

Parcelní číslo: 1491/1      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 54 058 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1527      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 859 m2 

Druh pozemku: orná půdy 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1528      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 329 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

Sousední parcely:  

Parcelní číslo: 1488/1      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1490      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1491/8      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 
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Parcelní číslo: 1492/6      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1492/7      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1498/1      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1500      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1656      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou, územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem 

Navržená projektová dokumentace není v rozporu s územním rozhodnutím, 

regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou ani územním souhlasem. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání stavby 

Žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání stavby 

nebyla vydána. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněný podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Pro danou stavbu nebyly vydány žádné podmínky závazných stanovisek 

dotčených orgánů. 

 

Výpis jednotlivých dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické 

infrastruktury: 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

Úřad městské části Praha 7 – Odbor životního prostředí 

Magistrát hlavního města Prahy – Odbor ochrany prostředí 

Státní veterinární správa 

České energetické závody 

Pražské Vodovody a Kanalizace 

Česká telekomunikační infrastruktura 

Úřad městské části Praha 7 – Odbor rozvoje urbanismu, architektury a veřejného 

prostoru 

T – Mobile Czech Republic 

Magistrát hlavního města Prahy 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Podle České geologické služby je řešené území zatřízeno do kategorie nízkého 

radonového indexu. 

Převažující radonový index: 1 

Radonový index – popis: nízký 

typ půdy dle půdní mapy 1:50 000: droby, prachovce;  

zatřídění dle ČSN 72 1001: symbol: R2, stupeň pevnosti: vysoký, pevnost σc = 50–150 MPa 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Parcely dotčené stavebním záměrem jsou součástí památkově chráněného území, 

parcela s č. 1527 navíc spadá do ZPF. 

 

h) Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod. 

Řešené území se nenachází v záplavových územích ani aktivních zónách Vltavy, 

Berounky ani jiných drobných toků. Dále se zde nevyskytují žádná zařízení 

protipovodňové ochrany. 

Území není součástí poddolovaného území. Nejsou zde evidována žádná 

chráněná ložisková území, dobývací prostory, ložiska nerostných surovin, stará důlní sídla 

ani sesuvy půdy. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Navrhovaný objekt nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba 

svým umístěním dodržuje odstupové vzdálenosti od stávající zástavby a okolních hranic 

pozemků. 

Během realizace stavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti a 

prašnosti. Před výjezdem ze stavby budou vozidla řádně očištěna, aby nedošlo ke 

znečištění přilehlé místní komunikace II. třídy. Dokončený stavební objekt nebude 

zdrojem hluku, proto není nutné navrhovat žádná protihluková opatření. 

Odtokové poměry nebudou negativně ovlivněny. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemcích se v současné době nenachází žádné stavby, tudíž nejsou dány 

žádné požadavky na demolice. V jihozápadní části řešeného území se nachází několik 

dřevin, které budou před zahájením zemních prací odstraněny. Před samotnou výstavbou 

bude sejmuta ornice, která bude uskladněna na staveništi a následně použita pro terénní 

úpravy. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Parcela s číslem 1527 je součástí Zemědělského půdního fondu. Jedná se o 

bonitovanou půdně ekologickou jednotku 2.26.11, která legislativně spadá dle Vyhlášky o 

stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb.  do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, 

její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňovaní majetku 

(oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb.  je 7,69 Kč za m2 a bodová výnosnost této půdy je na 

stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 49. Jedná se o málo produkční půdu. 

 

l) Územně technické podmínky 

S jihozápadní hranicí řešeného území sousedí areálová komunikace II. třídy. 

Zpevněné plochy budou vydlážděny betonovou dlažbou a sjezdem napojeny na přilehlou 

komunikaci. Nově zbudovaná komunikace bude sloužit především pro zásobování 

objektu a pro příjezd HZS. Na pozemku bude dále vybudováno samostatné parkoviště, 

které bude určeno pro zaměstnance zoologické zahrady.  

Stavba pavilonu bude napojena na stávající technickou infrastrukturu, jako je 

jednotná kanalizace, vodovod, plynovod a vedení nízkého napětí. Napojení bude 

provedeno pomocí nových areálových rozvodů na stávající sítě, které jsou vedeny 

v přiléhající komunikaci nebo v zeleném pásu. 

Retence dešťových vod bude provedena pomocí vegetační střechy o ploše 382,46 

m2 nad 1.NP (intenzivní) a nad 2.NP o ploše 1077,29 m2 (extenzivní). Dešťové vody, které 

vegetační střecha nepojme, budou svedeny do retenční nádrže o objemu 20 m3. Za 

retenční nádrží dojde ke spojení dešťové a splaškové kanalizace. Toto potrubí bude 

napojeno na jednotnou areálovou kanalizaci. Pro objekt budou vybudovány dvě nové 

revizní kanalizační šachty. Pavilon bude zásobován pitnou vodou z nově navrženého 

areálového rozvodu ze stávajícího vodovodu. Dojde ke zřízení nové vodoměrné šachty 

v blízkosti napojení.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-48
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-441
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Dále bude zřízen nový areálový rozvod pro napojení objektu na elektrickou 

energii. Bude zbudována nová skříň s elektroměrovým rozvaděčem. Navržený objekt 

bude dále napojen na plyn, musí být zřízen nový areálový rozvod. Hlavní uzávěr plynu 

bude zřízen v těsné blízkosti objektu. 

 

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

Stavba není podmíněna žádnými časovými vazbami ani nejsou pro stavbu nutné 

žádné další podmiňující investice. Případné vyvolané nebo související investice není nutné 

řešit. 

 

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

Stavba pavilonu pro pandy velké bude provedena na pozemku p.č. 1491/1 

v katastru Troja. Dále na pozemcích s p.č. 1527 a 1528. Vlastníkem daných pozemků je 

hlavní město Praha. 

Parcely dotčené stavebním záměrem: 

Parcelní číslo: 1491/1      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 54 058 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1527      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 859 m2 

Druh pozemku: orná půdy 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

Parcelní číslo: 1528      

Obec: Praha [554782] 

Katastrální území: Troja [730190] 

Číslo LV: 885 

Výměra: 329 m2 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město. 11000 Praha 1 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Výstavbou nového pavilonu pro pandy velké s restaurací vznikne na pozemcích 

1527 a 1491/1 ochranné pásmo středotlakého plynovodu v šířce 1,0 m na obě strany od 

vnějšího líce stěny potrubí. Dále na pozemku 1491/1 vznikne ochranné pásmo od 
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kanalizace a vodovodu v šířce 1,5 m na obě strany od vnějšího líce stěny potrubí. Od nově 

budovaného rozvodu nízkého napětí vznikne na pozemku 1491/1 ochranné pásmo široké 

1,0 m na obě strany od vnější strany kabelu. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba pavilonu pro pandy velké s restaurací. 

 

b) Účel užívání stavby 

Nově navržený objekt bude sloužit jako ubikace pandy velké a dále pro rekreaci 

návštěvníků. Ti zde budou moci zhlédnout vnitřní expozici těchto zvířat, která je navržena 

v 1.NP. Ve 2.NP se potom nachází restaurace s celkovou kapacitou 120 hostů. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných norem a dle technických požadavků na výstavbu. 

Projektová dokumentace stavby je provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 

vyhláška o technických požadavcích na stavby a v souladu s obecnými požadavky na 

výstavbu dle zákona č. 183/2006 Sb. Návrh stavby je řešen v souladu s vyhláškou č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Pro danou stavbu nebyly dotčenými orgány vydány žádné podmínky.  

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. Nejedná se o kulturní 

památku apod. 

 

g) Navrhované parametry stavby 

 

Účel užívání stavby:    Stavba pro rekreaci a stravování 

 

Zastavěná plocha:    1568 m2 

 Obestavěný prostor:    14 200 m3 

 Užitná plocha 1.PP:    427,65 m2 
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Užitná plocha 1.NP:    1 247,42 m2 

Užitná plocha 2.NP:    996,94 m2 

Užitná plocha celkem:    2 672,01 m2 

Užitná plocha venkovní vyhlídky ve 2.NP: 382,46 m2 

 Počet nadzemních podlaží:   2 

 Počet podzemních podlaží:   1 

  

 Počet parkovacích míst:   6 + 1x ZTP 

 Počet zaměstnanců ZOO:   6 osob 

 Počet zvířat:     2 zvířata 

 Počet zaměstnanců restaurace:  11 osob 

 

 Kapacita restaurace:    120 osob 

 Kapacita osob v 1.NP:    50 osob 

 Výška atiky:     + 9,090 m 

 

Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními a jedním 

podzemním podlažím.  Půdorys objektu je téměř obdélníkový s ustupujícím 2. 

nadzemním podlažím. Pavilon je zastřešen jednoplášťovou vegetační střechou s výškou 

atiky +9,090 m. Na pozemku je zřízeno jedno samostatné parkoviště, které slouží pro 

zaměstnance zoologické zahrady. 

Novostavba je pomyslně rozdělena na dva oddělené provozy. V 1.NP se uvažuje 

s šesti zaměstnanci, z toho čtyři jsou ošetřovatelé, jeden má trvalé pracovní místo 

v místnosti 119 – kanceláři a jeden prodavač v prodejně suvenýrů. Ve výbězích je počítáno 

se dvěma pandami – samcem a samicí. V restauraci je pak počítáno se 120 místy k sezení, 

přičemž personál čítá 11 osob.  

 

h) Základní bilance stavby 

Stavba bude napojena na rozvody NN, vody, plynu a jednotné kanalizace. 

Jako způsob retence lze uvažovat i vegetační zastřešení nad 1.NP o ploše 382,46 

m2 a nad 2.NP o ploše 1077,29 m2. Dešťové vody, které nepojme vegetační střecha, budou 

svedeny do retenční nádrže o objemu 20 m3, která je umístěna na pozemku 1491/1. 

Během provozu stavby nebude docházet ke vzniku nebezpečného odpadu. 

Komunální odpad je ukládán do popelnic, které jsou umístěny na pozemku. Běžný odpad 

je třízen a odnášen do kontejnerů na třízený odpad. 

 

Splašková kanalizace – Příloha č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.: 

Počet osob:  120 návštěvníků restaurace,  

50 návštěvnické prostory v 1.NP 

10 zaměstnanců 

4 ošetřovatelé 

2 pracovníci v kanceláři a 1 prodavač 

Směrná čísla  

roční spotřeby vody: 1 m3/os (toalety) 

   1 m3/os (toalety) 
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  80+60 m3/os (na jednoho pracovníka v jedné směně, zahrnuje i 

           zákazníky) 

   30 m3/os (WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností 

    sprchování, nečistý provoz) 

14 m3/os (WC, umyvadla a tekoucí teplá voda) 

Výpočet: (120 x 1) + (50 x 1) +(10 x 140) + (30 x 4) + (14 x 3) = 1732 m3 

Odhad ročního množství splaškových vod: cca 1740 m3 

 

Dešťová kanalizace – hodnoty dle českého hydrometeorologického ústavu  

Úhrn srážek mm/rok    490 mm/rok 

Odvodňovaná plocha    1570 m2 

Odhad ročního množství dešťových vod: 770 m3 

 

i) Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude provedena v jedné etapě. Realizace je plánována od 03/2021 do 

10/2024. 

 

j) Orientační náklady stavby 

Podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2018 je průměrná cena za m3 

novostavby pro výuku a výchovu 6840 Kč (801 Budovy občanské výstavby, 801.3 Budovy 

pro výuku a výchovu). 

Nicméně vzhledem k vysokým nárokům na konstrukce a technické a 

technologické vybavení pavilonu a vzhledem k jeho dalším atypičnostem, se předpokládá 

cena 10 000 Kč/m3. Tato cena vychází z předchozích případů výstavby nových pavilonů 

zoologických zahrad v České republice. Dále je nutné zohlednit 20 % odchylku při počítání 

odhadované investice do výstavby pavilonu přes její objem.  

 

Obestavěný prostor:  14 200 m3 

Cena za m3:   10 000 Kč 

Odhad ceny:   142 000 000 Kč 
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B.2.2 Celkové urbanistické architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle územního plánu je pozemek charakterizován označením SO06 – plochy sportu 

a rekreace – plocha oddechu. 

 

 

Hlavní využití 

Plochy s omezenou zastavitelností sloužící rekreaci, oddechu, naučným, poznávacím 

a sportovním aktivitám v přírodě, které podstatně nenarušují přírodní charakter území a 

jejichž hlavní součástí je zeleň. 

 

Přípustné využití 

Rekreační a sportovní zařízení bez krytých sportovišť, převážně nekrytý zařízení 

turistického ruchu, pobytové louky, rekreační a naučně poznávací zařízení, zařízení pro 

organizovaný pobyt dětí v přírodě, zejména mimoškolní zařízení pro děti, přírodní 

koupaliště, jezdecké areály, parkúry, kynologická cvičiště, autokempinky, tábořiště, 

zoologické a botanické zahrady, centra ekologické výchovy, skautské základy apod. při 

zachování významného podílu zeleně v ploše vymezené daným způsobem využití a 

zachování přírodního charakteru území. Zeleň, dětská hřiště, vodní plochy, drobná zařízení 

sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, 

pěší komunikace a prostory, liniová vedení technické infrastruktury. 

 

Podmíněné přípustné využití 

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: 

klubová zařízení a stavby a zařízení pro provoz a údržbu, obchodní zařízení s celkovou 

hrubou podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného stravování, malá 

ubytovací zařízení, plošná zařízení technické infrastruktury, parkovací a odstavné plochy se 

zelení, komunikace vozidlové. 

Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a 

přirozeného rozlivu. 
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Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení 

využitelnosti dotčených pozemků. 

 

Nepřípustné využití 

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je 

v rozporu s podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem 

v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. 

 

Navržený objekt nebude mít zásadní dopad na celkové urbanistické řešení území. 

Podle územního plánu hlavního města Prahy jsou dané pozemky součástí zastavěného 

území. Nevztahují se na ně žádné stavební uzávěry, regulační plány ani se nejedná o 

území se zákazem výškových staveb. V těsné blízkosti se nenachází hřbitovy včetně jejich 

ochranných pásem. Řešené území spadá do kategorie sportu a rekreace, přesněji do 

částečně urbanizovaných rekreačních ploch – naučné a poznávací aktivity. 

V současnosti jsou pozemky využívány jako vzdělávací a rekreační areál 

Zoologické zahrady hl. m. Prahy. Stavbou nového pavilonu pro pandy velké s restaurací 

nedojde ke změně užívání území. V těsné blízkosti řešeného území se nachází stavby 

s maximální podlažností tří pater. Novostavba je navržena jako částečně podsklepený 

objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlaží. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení 

Nově navržený objekt pavilonu s vnitřní expozicí pand velkých je samostatně 

stojící částečně podsklepená stavba s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlaží. 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Půdorys objektu je 

převážně obdélníkový s ustupujícím podlažím. 1.NP je přístupné jak pro návštěvníky, tak 

pro zaměstnance zoologické zahrady. Vstup pro návštěvníky je umožněn z jihovýchodní 

strany objektu. Vstup pro zaměstnance je orientován do severozápadní části. 

Jihozápadní fasáda objektu má dominantní postavení. Jedná se o stranu fasády, 

která bude viditelná z pohledu návštěvníka. Převážná část svislých konstrukcí bude 

imitovat umělou skálu, čímž bude návštěvníkovi přiblíženo přirozené prostředí výskytu 

pand velkých. Fasáda ve 2.NP je navržena jako provětrávaná fasáda, kdy obklad bude 

tvořit štípaný bambus. 

Jihovýchodní fasáda bude převážně v bílé barvě. Na stěně je dále navržena malba 

pandy velké ve svém přirozeném prostředí. Tato část fasády může případně sloužit jako 

fotokoutek pro návštěvníky pavilonu. 

Severozápadní a severovýchodní fasáda bude skryta pohledu návštěvníka. Fasáda 

ze SZ bude převážně bílá, výjimkou bude vystupující část, která bude řešena jako 

provětrávaná fasáda. Provětrávaná fasáda je dále navržena po celé délce v SV části. 

Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou řešeny jako hliníkové s izolačním 

trojsklem. Všechny okenní i dveřní výplně jsou navrženy v odstínu RAL 6011 a RAL 5025. 

Z jihozápadní části objektu jsou okna ve 2.NP doplněna o venkovní žaluzie typu Z90 se 

skrytým krycím plechem. Venkovní žaluzie jsou v odstínu RAL 7035. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt pavilonu pro pandy velké v sobě zahrnuje dva samostatné provozy. Prvním 

provozem je expozice zvířat, druhým pak provoz restaurace ve 2.NP. Oba provozy jsou od 

sebe vzájemně odděleny i přesto, že jsou umístěny v jednom objektu. Nedochází tak 

nikde k jejich vzájemnému křížení. 

Do objektu je umožněn vstup ze severozápadní a jihovýchodní strany. 

Severozápadní vstupy slouží pro zásobování objektu a pro zaměstnance zoologické 

zahrady a restaurace. Jihovýchodní vstup je určen pro návštěvníky ZOO.  

Za vstupem pro návštěvníky následuje zádveří a programové oddělení. Ze zádveří 

je umožněn vstup do prostoru s vnitřními expozicemi zvířat nebo na venkovní krytou 

vyhlídku, odkud je přímý výhled na venkovní výběhy pand velkých. Uvnitř objektu se 

nachází dva oddělené výběhy, které jsou od návštěvnických prostor odděleny 

bezpečnostním sklem o výšce 3,30 m. Dále je zde navržena prodejna suvenýrů a 

hygienické zázemí pro návštěvníky. Na konci komunikačního prostoru se nachází 

schodiště s výtahem. 

Ve 2.NP je navržena restaurace pro návštěvníky zoologické zahrady. Celková 

kapacita restauračního zařízení je dimenzována na 120 návštěvníků. Ze 2.NP je také 

umožněn vstup na venkovní terasu, odkud je možný výhled do venkovních výběhů 

vystavovaných zvířat. 

Severozápadní část objektu je určena pro zaměstnance zoologické zahrady a 

restaurace. V 1.NP se nachází zázemí zaměstnanců, jako je kancelář, kuchyňka, čistá a 

špinavá šatna a dále hygienické zázemí, jako jsou toalety a umývárny. Jelikož se 

předpokládá, že počet zaměstnanců zoologické zahrady nepřesáhne pět osob, nejsou 

šatny ani hygienické zázemí zaměstnanců rozděleny na mužskou a ženskou část. Provoz 

v 1.NP je rozdělen na čistý a špinavý provoz, který je při práci se zvířaty nutností. 

Ve 2.NP se pak nachází zázemí pro zaměstnance restaurace. Zde se předpokládá 

větší počet zaměstnanců, tudíž jsou šatny navrženy zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. 

Z každé šatny je pak umožněn přímý vstup do umývárny se dvěma sprchovými kouty. 

Severovýchodní část objektu slouží v 1.NP pro zázemí pand velkých, ve 2.NP pak 

pro kuchyň a skladovací prostory potřebné pro provoz restaurace. V 1.NP jsou navrženy 

sklady, místnost pro uskladnění bambusu, přípravna krmiva, laboratoř a boxy pro zvířata. 

Většina technických místností a skladů je situována do 1.PP.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 

Přístup do objektu je řešen bezbariérově. 2.NP je pro osoby se sníženou 

schopností pohybu přístupné pomocí výtahu. V každém patře se pak nachází jedna 

bezbariérová záchodová kabina pro muže a jedna bezbariérová záchodová kabina pro 

ženy. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb. 

Novostavba pavilonu je navržena tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným 

osobám do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost jako je např. technické zázemí 

vnitřních výběhů a restaurace nebo zázemí zaměstnanců. Současně jsou jako 

bezpečnostní prvek instalována na schodišťových ramenech nerezová madla, případně 

zábradlí výšky 1000 mm, které splňuje požadavky dle českých státních norem. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 

Jedná se o částečně podsklepený stavební objekt s jedním podzemním a dvěma 

nadzemními podlaží. 2.NP je zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní 

zelení. 

Řešený objekt je založen na železobetonové základové desce. Svislé nosné 

konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stěny tloušťky 300 mm z betonu C30/37. 

Nenosné svislé konstrukce jsou vyzděny z pórobetonových příčkovek na tenkovrstvou 

maltu o tl. 100 a 150 mm. Obvodová nosná konstrukce bude zateplena pomocí minerální 

čedičové vlny o tloušťce 200 mm. Svislé stěny v kontaktu se zeminou budou zatepleny 

pomocí XPS tl. 160 mm. Suterénní zdivo pak pomocí XPS tl. 40 mm, které bude sloužit 

především jako ochrana hydroizolační vrstvy. Stropní konstrukci nad 1.PP a 1.NP tvoří 

železobetonové desky pnuté v jednom směru o tloušťce 250 mm. Nad 2.NP jsou navrženy 

předpjaté stropní panely Spiroll v tloušťce 320 mm. Střecha nad 2. NP je navržena jako 

plochá jednoplášťová vegetační střecha s extenzivní zelení, kdy spádovou vrstvu tvoří 

tepelněizolační spádové klíny. Střešní konstrukce nad 1.NP je řešena jako plochá 

vegetační střecha s intenzivní zelení.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 Zemní práce 

Objekt se nachází ve svahu. Zemní práce budou obsahovat provedení výkopu pro 

vybetonování základové desky 1.PP. V severozápadní části bude proveden násyp, který 

bude oddělen od odlišné výškové úrovně terénu pomocí opěrné monolitické 

železobetonové stěny.  

Založení objektu nebude mít negativní dopad na sousední pozemky. Před 

započetím zemních prací budou vymezeny a řádně označeny inženýrské sítě tak, aby 

během výstavby nedošlo k jejich poškození. Poté bude sejmuta ornice, která bude 

uložena na pozemku a následně využita pro terénní úpravy. Následně bude proveden 

výkop stavební jámy.  

 

 Základy 

Nově navržený objekt bude založen na základové desce ze železobetonu C25/30 

armované při spodním i horním líci výztuží B500B. Základová deska je navržena v tloušťce 

350 mm. Pod základovou deskou bude provedena podkladní vrstva z prostého betonu 
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C16/20 v tl. 100 mm. Základová spára objektu je ve třech výškových úrovních. Nejníže 

položená základová spára je pro podzemní podlaží, druhá výšková úroveň je určena pro 

rampy, které spojují venkovní a vnitřní výběhy a třetí úroveň pro 1.NP. Před provedením 

betonáže je nutné ověřit únosnost základové spáry a uložit zemnící pásek FeZn pro 

uzemnění hromosvodu. 

 

 Hydroizolace a protiradonová izolace 

Podlaha na terénu bude izolována pomocí SBS modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou vložkou ze skleněné rohože, který bude bodově nataven k podkladu. Druhá 

vrstva pak bude celoplošně natavena z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 

vložkou z polyesterové rohože. Tyto pásy budou plnit jak funkci hydroizolační, tak funkci 

protiradonové izolace. Asfaltový pás bude nataven na předem očištěný a napenetrovaný 

podklad. Přesah jednotlivých pásů musí být minimálně 100 mm. 

V případě 1.PP jsou SBS modifikované asfaltové pásy umístěny na podkladním 

betonu pod základovou železobetonovou deskou. V případě 1.NP se nachází až nad 

úrovní základové desky pro snadnější vyvedení svislé hydroizolace v soklové části. 

U střešních konstrukcí plní hydroizolační funkci fólie z měkčeného PVC odolná vůči 

prorůstání kořínků tl. 2,0 mm. 

 

 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce v 1.PP a 1.NP jsou navrženy jako monolitické 

železobetonové stěny tl. 300 mm z betonu C30/37 a vyztuženy pomocí betonářské 

výztuže B500B. 

Technické údaje pro železobetonovou stěnu tl. 300 mm: 

tloušťka stěny: 300 mm;  

součinitel tepelné vodivosti λ = 1,74 W/m.K;  

objemová hmotnost ρ = 2500 kg/m3;  

faktor difúzního odporu μ = 32 [-];  

měrná tepelná kapacita c = 1020 kJ/kg.K;  

vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw = 66 dB 

požární odolnost konstrukce: REI 120 DP1 

 

Ve 2.NP pak jako pórobetonové nosné zdivo tl. 300 mm na tenkovrstvou zdící 

maltu, např. P4-600. 

Technické údaje pro zdivo tl. 300 mm: 

rozměr: 500 x 250 x 300 mm;  

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,15 W/m.K;  

max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu ρ = 600 kg/m3;  

pevnost v tlaku 4,0 N/mm2; 

charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk = 3,0 N/mm2; 

faktor difúzního odporu μ = 5/10 [-];  

měrná tepelná kapacita c = 1000 kJ/kg.K;  

vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw = 51 dB 

požární odolnost konstrukce: REI 180 DP1 
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 Vnitřní nenosné zdivo 

1.PP, 1.NP, 2.NP – pórobetonové nenosné příčkovky tl. 100 a 150 mm na 

tenkovrstvou zdící maltu M5, např. P2-500 

Technické údaje pro zdivo tl. 150 mm: 

rozměr: 500 x 250 x 150 mm;  

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,11 W/m.K;  

max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu ρ = 500 kg/m3;  

pevnost v tlaku 2,0 N/mm2; 

faktor difúzního odporu μ = 5/10 [-];  

měrná tepelná kapacita c = 1000 kJ/kg.K;  

vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw = 44 Db 

požární odolnost konstrukce: EI 180 DP1 

 

Technické údaje pro zdivo tl. 100 mm: 

rozměr: 500 x 250 x 100 mm;  

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,11 W/m.K;  

max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu ρ = 500 kg/m3;  

pevnost v tlaku 2,0 N/mm2; 

faktor difúzního odporu μ = 5/10 [-];  

měrná tepelná kapacita c = 1000 kJ/kg.K;  

vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw = 40 dB 

požární odolnost konstrukce: EI 180 DP1 

 

 Zateplení 

Objekt bude po obvodu zateplen fasádními deskami z čedičové vlny s podélným 

vláknem ISOVER TF PROFI (součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 W/(m.K)) o tloušťce 200 

mm.  

Tam, kde je obvodová stěna v kontaktu se zeminou, bude obvodový plášť zateplen 

pomocí extrudovaného polystyrenu Styrodur 3000 CS v tloušťce 160 mm, (součinitel 

tepelné vodivosti: λ = 0,033 W/(m.K)). Suterénní zdivo pak pomocí extrudovaného 

polystyrenu v tl. 40 mm. 

Zateplení vegetační ploché střechy nad 2.NP je provedeno pomocí 

expandovaného polystyrenu EPS 150 o minimální tl. 200 mm. Vyspádování ke vtokům je 

provedeno pomocí tepelně izolačních spádových klínů ve sklonu 3 %.  

Zateplení vegetační střechy nad 1.NP je řešeno pomocí expandovaného 

polystyrenu EPS 200 o minimální tl. 200 mm. 

Podlahy v 1.NP jsou zatepleny pomocí tepelněizolačních desek z pěnového 

polystyrenu ISOVER EPS 200 o tl. 140 mm, (součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,034 

W/(m.K)). Ve 2.NP je navržena kročejová izolace ISOVER TDPT o tl. 20 + 30 mm a tl. 30+30 

mm.  
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Překlady 

Překlady v nosném železobetonovém zdivu tl. 300 mm řešeny jako 

železobetonové na návrh statika.  

V pórobetonovém nosném zdivu tl. 300 mm jako systémové překlady 3 x 100 mm 

nebo 2 x 125 mm + 50 mm MV. 

V příčkách tl. 150 mm budou použity pórobetonové překlady o rozměru: 150 x 

250 x délka mm, požární odolnost: R 60. A v příčkách tl. 100 mm pórobetonové překlady o 

rozměru 100 x 250 x délka mm. 

 

 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP je navržena jako železobetonová deska pnutá 

v jednom směru o tl. 250 mm. Beton třídy C30/37, výztuž B500B. Ve stropní konstrukci 

jsou navrženy otvory pro prostupy instalacích. Přesné umístění a rozměry otvorů jsou 

zakótovány ve výkresech stropních konstrukcí. Součástí stropních konstrukcí jsou taktéž 

stropní průvlaky, které umožňují odskočení obvodové stěny ve 2.NP. V úrovni stropních 

konstrukcí bude nad obvodovými stěnami proveden spojitý železobetonový věnec. 

Stropní konstrukce nad 2.NP je navržena z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 

320 mm.  Minimální uložení prvků na podporách je 100 mm při průhybu do l/100. Panely 

se ukládají do vrstvy jemného betonu minimální tloušťky 10 mm nebo na nejméně 5 mm 

silný neoprenový pás. Předpjaté železobetonové stropní panely jsou uloženy na 

železobetonový věnec z betonu C20/25 (min. třída betonu c 16/20) a výšky 250 mm (min. 

130 mm). 

Otvory přes celou šířku dílce se řeší vynecháním dílců a vložením ocelových výměn 

na požadovanou šířku prostupu. Zbývající úseky dílce se po provedení otvoru směrem k 

podporám zmonolitní pomocí zálivek se sousedními neoslabenými panely. 

Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Do spár se vloží průběžná 

zálivková výztuž o průměru 8 mm a osazuje se ve výšce podélné drážky. Zálivková výztuž 

musí být ukotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí kotevní úpravy nebo 

přivařením ke kotevním deskám. 

Zálivkový beton musí být pevnostní třídy min. C20/25 s maximální velikostí zrna 8 

mm měkké konzistence s plastifikátorem. Zálivková spára mezi celými železobetonovými 

stropními panely šířky je 10 mm, 50 mm v případě řezaného panelu. 

Technické údaje pro stropní panel Spiroll: 

výška: 320 mm 

pevnost betonu v tlaku: 45/55 

mezní pevnost oceli v tahu: 1770 N/mm2 

požární odolnost: 50 min 

vzduchová neprůzvučnost: 55 dB 

vážená normalizovaná hladina kročejového hluku: 80 dB 

trvanlivost: XC1 

součinitel tepelné vodivosti λ = 1,20 W/m.K;  
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 Schodiště 

V navrženém objektu jsou navržena dvě monolitická schodiště, která spojují 

jednotlivá podlaží. Všechna ramena i mezipodesty mají šířku 1330 mm a jsou z obou stran 

opatřena nerezovými madly.  

Stupnice nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém rameni bude 

kontrastně odlišena od ostatních stupňů a podest. Barevné rozlišení bude provedeno v 

celé ploše daného stupně.  

V prostoru uprostřed schodiště je navržen osobní výtah. 

Schodiště určené pro zaměstnance: 

Jedná se o levotočivé monolitické železobetonové schodiště. Z 1.PP do 1.NP je 

dvouramenné, protože je nutné překonat výšku 2810 mm. Každé schodišťové rameno má 

8 stupňů o výšce 175,63 mm a šířce stupnice 280 mm. 

Z 1.NP do 2.NP se jedná o schodiště tříramenné. Všechna ramena mají 8 stupňů o 

výškách 174,17 mm a šířce stupnice 280 mm. 

Schodiště určené pro návštěvníky: 

Jedná se o pravotočivé tříramenné železobetonové schodiště, které slouží 

k překonání výšky 4 180 mm. 1. a 3. rameno má 9 stupňů o výškách 167,2 mm a šířce 

stupnice 290 mm. 2. schodišťové rameno má 7 stupňů o stejné výšce i šířce stupnice. 

 

 Výtah 

V objektu jsou navrženy dva výtahy. Jeden slouží pro bezbariérový přístup 

návštěvníků do 2.NP a druhý pro zaměstnance restaurace, obzvláště pro zásobování 

kuchyně. Ani jeden z výtahů neslouží pro evakuaci osob v případě požáru. 

Stěny výtahové šachty jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm, nachází se 

v prostoru uprostřed schodiště a jsou založeny na základové desce. 

Železobetonová konstrukce výtahové šachty bude od okolních prvků oddilatována 

pomocí trvale pružných pásů vyrobených na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro 

snížení vibrací a otřesů (např. Sylomer SR 11 v tloušťce 12,5 mm), spoje mezi deskami 

Sylomeru musí být přelepeny PVC lepící páskou. 

Výtahová šachta musí být vyvedena nad střešní rovinu, a to + 3,850 m nad úroveň 

podlahy posledního podlaží. Odvětrání výtahové šachty bude řešeno pomocí dvou 

větracích komínků s integrovanou PVC manžetou 

Prohloubení výtahové šachty musí být min. 1100 mm pod úroveň nášlapné vrstvy 

v 1.PP nebo 1.NP. 

Specifikace: 

výtahová šachta o vnitřních rozměrech 1940 x 1700 mm, 

výtahová kabina o velikosti 1350 x 1400 mm,  

světlá šířka dveří 1000 mm,  

nosnost kabiny 800 kg,  

rychlost 1,0 m/s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad 2.NP je navržena jako jednoplášťová nepochozí plochá 

střecha s extenzivní zelení. 
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Střešní konstrukce nad 1.NP je navržena jako pochozí plochá střecha s intenzivní 

zelení, která slouží pro návštěvníky pavilonu jako vyhlídka do venkovních výběhů. 

 

 Omítky vnitřní 

Povrchová úprava je volena jako sádrová jednovrstvá strojní omítka s filcovaným 

povrchem Velveta filcovaná (CEMIX), případně 073 - Jednovrstvá omítka strojní a ruční 

(CEMIX) o tl. 10 mm – před nanesením omítky je nutné železobetonové stěny opatřit 

polymercementovým spojovacím můstkem.  

 

 Omítky vnější 

Vnější omítka je navržena jako pastovitá tenkovrstvá omítka s fotokatalyckým 

efektem, který zvyšuje ochranu před biologickým znečištěním. Je vysoce paropropustná, 

odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru. Velikost zrna 3 mm. Faktor difuzního 

odporu μ 15- 25 [-]. Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0.7 W/m.K. 

Povrchová úprava soklové části je navržena z jednosložkové omítky pastovité 

konzistence s barevnými kamínky. Zrnitost 2 mm, faktor difuzního odporu μ 110–140 [-].  

 

 Umělá skála 

V místech navržené umělé skály u budovy je nutné zbudovat betonové základy. Ty 

musí jít minimálně 100 mm pod úroveň přilehlého terénu, aby se výsledná skála dala 

zeminou zakrýt. Zatížení od konstrukce umělé skály bude přeneseno primárně těmito 

základy. Zde se vztyčí ocelové tyče, které budou v několika místech přikotveny chemickou 

kotvou do zdi objektu. Na ocelové tyče se připevní pozohýbané KARI sítě, na které se 

následně připevní drátěné šestihranné pletivo. Poté může dojít k aplikaci betonové skály 

technologií stříkáním betonu. Před aplikací umělé skály je nutné, aby byla fasáda pokryta 

finální úpravou, aby nehrozilo její zapálení od sváření. Pro dokonalý detail je vhodné 

fasádu opatřit finálním nátěrem až po dokončení umělé skály. 

Samotný návrh i statický výpočet zpracovává specializovaná realizační firma, proto 

je v projektu zakreslení ploch s umělou skálou pouze orientační. 

 

 Provětrávaná fasáda 

Provětrávaná fasáda je navržená ve 2.NP. Především v části venkovní vyhlídky, 

dále v SV části objektu a u vystupující konstrukce na SZ fasádě. Nosný rošt je 

kombinovaný. Dřevěné KVH hranoly o rozměru 50 x 50 mm jsou k fasádě kotveny pomocí 

stěnových L úhelníků z galvanizované oceli, pod které jsou vloženy plastové podložky pro 

přerušení tepelného mostu. Délka úhelníku je 250 mm. Připevnění L úhelníku k nosným 

latím je provedeno pomocí šroubu do dřeva, který umožňuje rektifikaci, a dvou vrutů do 

dřeva. L úhelníky jsou do obvodového zdiva kotveny pomocí rozpěrných kotev (do 

betonu) nebo pomocí šroubů a hmoždinek (do pórobetonu). 

Pohledová část je navržena ze štípaného bambusu různých poloměrů. Ty jsou 

v horizontálním směru kotveny k dřevěným latím pomocí vrutů do dřeva. Osová 

vzdálenost latí je 0,5 m. 
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 Keramické obklady stěn 

Keramické obklady stěn jsou navrženy v místech s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako 

jsou umývárny, toalety a za kuchyňskou linkou. V hygienickém zázemí pro návštěvníky 

pavilonu je navržena stěrka na bázi cementu a epoxidové pryskyřice, která plně nahrazuje 

funkčnost keramických obkladů. 

 

 Podlahy 

Na podlahy v suterénu nejsou kladeny žádné požadavky, nášlapnou vrstvu tvoří 

nátěr na bázi epoxidových pryskyřic.  

Podlahy na terénu jsou v 1.NP navrženy jako těžké plovoucí podlahy v tloušťce 200 

mm. Nášlapnou vrstvu v prostorách pro návštěvníky zoologické zahrady tvoří epoxidová 

stěrka. V prostorách pro zaměstnance je nášlapná vrstva navržena z velkoformátové 

keramické dlažby. V prostorách se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou umývárny a 

toalety musí být provedena hydroizolační stěrka v tloušťce 2 mm. Ta musí být vytažena na 

stěny do výšky minimálně 150 mm nad podlahu. Podlahy nad 1.PP jsou navrženy v tl. 120 

mm. Podlahy ve vnitřních výbězích zvířat jsou vybaveny teplovodním podlahovým 

vytápěním. 

Ve 2.NP jsou navrženy taktéž těžké plovoucí podlahy v tl. 130 mm. Jako akustická 

izolace je použita minerální čedičová vlna ISOVER TDPT o tloušťce 20+30 a 30+30 mm. 

Jako nášlapná vrstva v prostorách pro návštěvníky je navržena epoxidová stěrka. 

Keramická dlažba je navržena v prostorách pro zaměstnance. 

Vyrovnávací vrstva podlah v jednotlivých podlaží je navržena z cementového 

potěru.  

Skladby podlah viz samostatná příloha: Výpis skladeb konstrukcí. 

 

 Výplně otvorů v obvodových stěnách 

V objektu SO01 (pavilon pro pandy velké s restaurací) jsou navržena hliníková 

okna s izolačním trojsklem.  

Technické parametry oken Vekra Futura exclusive:  

Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 

Uf = 1,47 W/m2.K 

Ug = 0,5 W/m2.K 

Rw = 37 dB (-2,-5) TZI3 

Světelný činitel prostupu 0,74 

Solární faktor 0,53 

 

Izolační trojsklo 8-16-6-16-8 

Uf = 1,47 W/m2.K 

Ug = 0,6 W/m2.K 

Rw = 44 dB (-2,-4) TZI4 

Světelný činitel prostupu 0,71 

Solární faktor 0,50 
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Technické parametry vchodových dveří Vekra Futura exklusive: 

Izolační trojsklo 4 -18-4-18-4 

Ud = 1,1 W/m2.K 

Uf = 1,8 W/m2.K 

Ug = 0,5 W/m2.K 

Světelný činitel prostupu 0,74 

Solární faktor 0,53 

 

Okenní výplně budou kotveny pomocí ocelových kotev s pozinkovaným povrchem a 

hmoždinkami s plastovým pouzdrem, vzájemná vzdálenost kotvících prvků max. 800 mm. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je stavba vystavena během výstavby a 

užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nezpůsobily poškození, přetvoření nebo 

destrukci objektu, ani překážky provozuschopnosti objektu. Stavba je navržena v souladu 

s platnými normami tak, že po dobu její životnosti ani výstavby nehrozí její zřícení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 

Stavba bude napojena na elektrickou energii, plynovod, vodovod a jednotnou 

kanalizaci. Inženýrské sítě vedou v místní komunikaci. Při budování nových areálových 

rozvodů je nutné dbát na ochranná pásma. Dešťová voda bude zadržována na pozemku 

v retenční nádrži o objemu 20 m3. Přebytek bude odveden do jednotné kanalizace. 

Objekt bude vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch – voda. Ve vytápěných 

místnostech budou umístěny radiátory, pouze v umývárnách budou rozmístěny otopné 

žebříky. Ve vnitřních výbězích pro zvířata byl požadavek na stále temperovanou podlahu, 

proto je v těchto místech navrženo teplovodní podlahové vytápění. 

Vzduchotechnika plní funkci jak větrací, tak chladící. V suterénu je navržen záložní 

zdroj pro případ, že by došlo k výpadku elektrického proudu. 

 

Kanalizace – v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy je zřízena jednotná 

kanalizace. Objekt k ní bude napojen pomocí nového areálového rozvodu. V blízkosti 

napojení bude zřízena jedna revizní samonosná plastová šachta o průměru 1,0 m a výšce 

1,5 m. Uvnitř šachty jsou vybudována stupadla. Vstupní šachta je opatřena plastovým 

poklopem o průměru 600 mm. Druhá revizní šachta bude umístěna v blízkosti napojení 

dešťové a splaškové kanalizace. Dále bude na pozemku zbudována retenční nádrž o 

objemu 20 m3, do níž budou svedeny dešťové vody ze střechy a z parkoviště. To je 

vyspádováno do liniového žlabu a napojeno na dešťovou kanalizaci. Vzhledem k tomu, že 

se v objektu nachází provoz kuchyně, kde je počítáno s velkým provozem, je kuchyňské 

odpadní potrubí napojeno na odlučovač tuků a škrobů, aby nedošlo k zanesení 

kanalizace. Lapák tuku je umístěn částečně v zeleném pásu a částečně pod vozovkou. 

Čištění je nutné alespoň 1x za 3 měsíce.  
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Vodovod – za napojením na areálový rozvod vody je zřízena vodoměrná šachta o 

rozměru 1200 x 900 x 1500 mm. Tato šachta je uvnitř vybavena stupadly a je opatřena 

plastovým poklopem 600 x 600 mm. Šachta se usadí do jámy na zhutněný štěrkopísek. 

 

Středotlaký plynovod a nízké napětí– novostavba pavilonu pro pandy velké bude 

dále napojena na areálový rozvod středotlakého plynovodu a nízkého napětí. Rozvodná 

skříň elektro – plyn je umístěna na pozemku 1491/1 v zeleném pásu poblíž parkovacích 

stání. Celkový rozměr skříně je 1500 x 1280 x 400 mm. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V 1.PP bude umístěna vzduchotechnická jednotka, která bude sloužit pro větrání a 

chlazení objektu. Novostavba je rozčleněna na několik zón, které mají své specifické 

požadavky. V technické místnosti je umístěno tepelné čerpadlo vzduch – voda, které 

slouží pro vytápění a ohřev teplé vody. Dále se v suterénu nachází rozvodna el. proudu a 

náhradní zdroj. V 1.PP se také počítá s místností pro úpravnu vody. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešeno v samostatné části práce – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Objekt je řešen dle ČSN 73 0802 v souladu s navazujícími projektovými normami. 

Budova je rozdělena do dvanácti požárních úseků. Požární odolnost stavebních 

konstrukcí vyhoví požadavků SPB jednotlivých požárních úseků. V objektu je k dispozici 

jedna chráněná úniková cesta typu A a více nechráněných únikových cest vyhovujících 

parametrů. Odstupové vzdálenosti dosahují pouze na vlastní pozemek stavebníka, tudíž 

je stav vyhovující.  

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb vnějších i 

vnitřních konstrukcí objektu SO 01 (pavilonu pro pandy velké s restaurací) pod názvem 

„Panda a panda“ podle požadavků ČSN 73 0540-2:2011 lze konstatovat, že:  

- všechny navržené konstrukce splňují požadavek na hodnotu teplotního 

faktoru vnitřního povrchu; 

- všechny navržené konstrukce vyhověly z hlediska šíření tepla, tzn., že. je 

splněn požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla; 

- vybrané podlahové konstrukce splňují požadavek na hodnotu poklesu 

dotykové teploty vždy v závislosti na účelu místnosti, kde se nachází;  

- všechny konstrukce vyhoví na požadavky šíření vlhkosti konstrukcí; 

byl splněn normový požadavek na prostup tepla obálkou budovy: 

 

Objekt byl dále posouzen v programu Komfort na stabilitu kritických místností 

v letním a zimním období, kdy kritické místnosti splnily normové požadavky a vyhověly. 

Podrobné posouzení viz příloha P2 – Posouzení letní a zimní stability. 

Dále byly v programu Area posouzeny tři detaily na teplotní faktor fRsi – všechny 

posuzované detaily vyhověly. Podrobné posouzení a protokoly o výpočtu viz příloha P3 – 

Posouzení 2D teplotního pole. 
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A v poslední řadě byl objekt posouzen z hlediska prostupu tepla obálkou budovy a 

je zařazen do klasifikační třídy B – úsporná. Navržená budova splňuje z hlediska zateplení 

objektu podmínky pro zařazení do kategorie budov s téměř nulovou spotřebou energie. 

Podmínkou bylo dosažení redukčního činitele fR < 0,7 (zde fR = 0,6). 

Tepelně technické hodnocení je řešeno v samostatné části projektové 

dokumentace– složka č. 6 Stavební fyzika 

 

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

prostředí 
Novostavba pavilonu s restaurací je navržena tak, aby splňovala veškeré 

hygienické požadavky z hlediska akustiky, osvětlení, větrání, vytápění a zásobování vodou. 

Pro kritické místnosti byly v programu Komfort stanoveny hodnoty pro letní a zimní 

stabilitu. Kritické místnosti vyhověly na oba požadavky. Dále byl posouzen činitel denní 

osvětlenosti dle třídy zrakových skupin v kancelářích, který vyhověl ve funkčně 

vymezených částech. Akustické požadavky na svislé i vodorovné nosné konstrukce byly na 

základě výpočtů splněny. 

Větrání objektu bude řešeno částečně přirozeně okny, částečně za použití 

vzduchotechniky. Přirozené osvětlení bude zajištěno okny a umělé pak pomocí 

navržených svítidel uvnitř objektu. V navrhovaném objektu nevzniká nadměrný hluk ani 

vibrace vycházející z provozu. V prostoru restaurace ve 2.NP jsou jako ochrana před 

přehříváním navrženy předokenní žaluzie se skrytým krycím plechem. 

 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pozemek je zatřízen do kategorie nízkého radonového indexu. Jako ochrana proti 

radonu je zvolena protiradonová izolace, která plní současně funkci hydroizolace stavby. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Jedná se o stavbu, pro kterou není nutné řešit ochranu před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

V řešeném území se neobjevují známky seismicity. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Jsou dodrženy všechny požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532 Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. 

Dle hlukových map se řešené území nachází v oblasti, kde v noci je předpokládán 

hluk 35 – 40 dB a během dne 40 – 45 dB. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Řešené území není součástí záplavových území Vltavy, Berounky ani jiných 

drobných toků. Nevyskytuje se v aktivních zónách ani se zde nevyskytují zařízení 

protipovodňové ochrany. 
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f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Objekt se nenachází na poddolovaném území ani na území se zvýšeným výskytem 

metanu, proto není potřeba tuto problematiku řešit. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Řešený objekt bude napojen na veřejné stávající inženýrské sítě, jako je plynovod, 

elektrická síť, vodovod a kanalizace. Na síť elektrické energie bude objekt napojen na 

hranici pozemku, kde bude instalována nová přípojková skříň s elektroměrem. Voda bude 

k objektu napojena přes vodoměrnou šachtu z vodovodního řádu. Plyn bude napojen 

přes hlavní uzávěr plynu s plynoměrem, ten bude umístěn v těsné blízkosti objektu. 

Dešťové vody budou vsakovány na povrchu. Splaškové vody budou svedeny do jednotné 

kanalizační sítě. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou provedeny dle projektové 

dokumentace TZB. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Řešené území se nachází v katastrálním území Troja. Z jihozápadní strany přiléhá 

k pozemku místní komunikace II. třídy. Odtud bude umožněn vjezd na nově zbudovanou 

obousměrnou komunikaci, která bude sloužit pro zásobování objektu a pro příjezd HZS. 

Návštěvníci zoologické zahrady budou mít přístup k pavilonu z jihovýchodní strany. Tato 

cesta bude řešena jako bezbariérová. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na stávající místní komunikaci II. třídy. Vjezd na parcelu 

bude umožněn z jihozápadní strany. 

 

c) Doprava v klidu 

Parkování je řešeno na severozápadní straně pozemku na zpevněné ploše. 

Celkem zde bude vybudováno 6 + 1 parkovacích míst, která budou určena pro 

zaměstnance zoologické zahrady. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány. 

 

 

 



32 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

a) Terénní úpravy 

Řešené území je svažité ze severovýchodu na jihozápad. Proto bude nutné 

provést terénní úpravy, které povedou k překonání jednotlivých výškových úrovní. 

Navržený objekt bude částečně zasazen do svažitého terénu a výkop v jihozápadní části 

bude plnit funkci venkovních výběhů pro zvířata. Podél výběhů povede pěší komunikace 

v mírném spádu, která bude sloužit k překonání výškové úrovně mezi vstupem na 

pozemek a vstupem do objektu. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Projektová dokumentace neřeší zahradní a sadové úpravy. 

 

c) Biotechnická opatření 

Projektová dokumentace neřeší biotechnická opatření. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

Výsledný objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. 

Provoz v objektu nebude zdrojem hluku ani zde nebudou vznikat nebezpečné odpady. 

Během realizace je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

a vyhlášku č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.  

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Řešené území je součástí přírodního parku Draháň – Troja, avšak se zde 

nevyskytují žádné památné stromy, významné krajinné prvky a přírodně hodnotné 

lokality. 

Výsledný objekt nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaný objekt není součástí chráněného území Natura 2000 ani na něj 

nebude mít žádný vliv. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Nově navržený objekt nespadá do kategorie I dle přílohy č. 1 k zákonu č.100/2001 

Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, a tudíž nepodléhá posouzení. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Výstavbou nového pavilonu pro pandy velké s restaurací vznikne na pozemcích 

1527 a 1491/1 ochranné pásmo středotlakého plynovodu v šířce 1,0 m na obě strany od 

vnějšího líce stěny potrubí. Dále na pozemku 1491/1 vznikne ochranné pásmo od 

kanalizace a vodovodu v šířce 1,5 m na obě strany od vnějšího líce stěny potrubí. Od nově 

budovaného rozvodu nízkého napětí vznikne na pozemku 1491/1 ochranné pásmo široké 

1,0 m na obě strany od vnější strany kabelu. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Navrhovaný pavilon pro pandy velké s restaurací se nedotýká požadavků na 

ochranu obyvatelstva.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝROBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Ze stávajících veřejných sítí budou zbudovány nové areálové rozvody a ukončeny 

na hranici pozemku. Ty budou využity pro výstavbu. 

 

b) Odvodnění staveniště 

V případě potřeby bude dno stavební jámy odvodněno drenáží a následně 

odčerpáno mimo výkopovou jámu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Samotný objekt i staveniště jsou přímo přístupné z místní komunikace II. třídy. 

Komunikaci musí zhotovitel udržovat čistou a dbát na to, aby nebyla znečištěna od vozidel 

vyjíždějících ze stavby. Vjezd na staveniště bude umožněn z jihozápadní strany řešeného 

území pomocí provizorního sjezdu ze štěrkového lože.  

Pro napojení staveniště na technickou infrastrukturu budou zřízeny staveništní 

přípojky na kanalizaci, elektriku a vodovod. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během realizace stavby bude veškerý provoz probíhat na daném pozemku. Bude 

dbán zřetel na očištění vozidel před vjezdem na místní komunikaci II. třídy, aby nedošlo 

k jejímu znečištění. Provoz na stavbě bude probíhat pouze v denních hodinách od 7:00 - 

20:00, aby nebylo okolí stavby zatěžováno nadměrným hlukem. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Na daném pozemku se v současné době nenachází žádné stavební objekty. Před 

zahájením výstavby bude nutné odstranit několik dřevin, které se nachází na jihozápadní 

hranici pozemku. Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích je nutné provést oplocení staveniště 

do výšky minimálně 1,8 m. 
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f) Maximální dočasné a trvalé zábory 

Během realizace stavby nebude nutné provádět žádný zábor. Pro skladování 

materiálu, ornice a zařízení staveniště bude využita plocha pozemku. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nejsou dány. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

V rámci stavebních prací vznikne řada odpadů, které byly v minulosti 

charakterizovány jako stavební suť. Veškerý odpad vzniklý při jakékoliv činnosti je nutno 

separovat přímo u zdroje a takto vytříděný odvážet k recyklaci. 

Během realizace je nutné dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

a vyhlášku č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.  

Zatřídění odpadů bude v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí 

č. 93/2016 Sb. Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat 

okolí stavby především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, 

zastíněním. Zamezení prašnosti se provede kropením suti při bouracích pracích. Pro 

svislou dopravu suti používat uzavřené shozy s textilním nástavcem u spodního konce. 

Využívat mechanizaci s nízkou hlučností. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně 

očištěna, aby neznečišťovala veřejné komunikace. Úložné prostory se sutinou budou proti 

víření prachu před vývozem kropeny a rovněž zakrývány plachtou, aby nedošlo ke 

znečistění komunikace. 

 

Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Způsob nakládání 

s odpadem 

17 01 01  beton 0 R5 

17 01 02  cihla 0 R5 

17 01 03  keramika 0 R5 

17 01 04  sádrová stavební hmota 0 R5 

17 02 01  dřevo 0 R1 

17 02 02  sklo 0 R1 

17 02 03  plast 0 R5 

17 03 01  asfalt s obsahem dehtu N S-NO 

17 04 05  železo 0 R4 

17 04 07  směs kovů 0 R4 

17 04 08  kabely 0 R4 

17 05 01  zemina a kameny 0 S-IO 

17 06 02  ostatní izolační materiály – 

minerální vaty 

0 S-OO 

17 07 01 směsný stavební odpad –asf. pásy 

na betonu 

N S-NO 



35 

 

20 03 03 uliční smetky – čistění vozovek 0 S-OO 

20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující 

rtuť 

0 S-OO 

*dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 

**dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 

*** Kódy způsobu nakládání s odpadem podle přílohy. č. 3 a č. 4 k zákona. č. 185/2001 

Sb., o odpadech, v účinném znění 

 

Poznámky k tabulce: 

O – odpady bez obsahu škodlivin 

N – odpady se zbytkovým obsahem škodlivin 

 

Kód druhu odpadu: 

prvé dvojčíslí –   skupina odpadů,  např. 17 stavební a demoliční odpady 

druhé dvojčíslí – podskupiny odpadů,  např. 04 kovy 

třetí dvojčíslí –    druh odpadu,   např. 05 železo 

 

Skupiny skládek    značka 

Skupina S – inertní odpad   S – IO 

Skupina S – ostatní odpad   S – OO 

Skupina S – nebezpečný odpad  S – NO 

 

Způsob využívání       Kód 

Využívání odpadu způsobem obdobným jako paliva   R1 

nebo jiným způsobem k výrobě energie 

Recyklace/ znovuzískání kovů a kovových sloučenin   R4 

Recyklace/ znovuzískání ostatních anorganických materiálu  R5 

(z tabulky A3.10 Využívání komunálního odpadu v České republice v r. 2002, zákon č. 

185/2001 Sb.) 

Povinností vyššího dodavatele stavby je zajistit manipulaci se vzniklými stavebními 

odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  Vzniklý stavební odpad bude na místě 

tříděn a odvážen k dalšímu zpracování na recyklační lince. Betonové konstrukce a zdivo 

budou drceny na této lince, zpracováním železobetonu na recyklační lince dojde 

k oddělení železa a betonu.  Beton a zdivo budou odděleně drceny na požadované frakce.  

Výztuž betonových desek zůstane oddělena od betonu. Recyklační linka po zpracování 

zdiva a betonu poskytne případným zájemcům drcený beton nebo zdivo k dalšímu využití 

na jiných stavbách.  Materiál, který po svém rozdrcení nebude využit na stavbách, bude 

uložen na skládce. 

K povinnostem původce odpadů – dodavatele stavby, patří povinnost trvale 

nabízet odpady, jejichž využití nemůže sám zabezpečit, jiné právnické a fyzické osobě.  

Z tohoto důvodu je nutné odpady třídit pole druhu a kategorií a zabezpečit odpady proti 

nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo nebezpečným únikem ohrožujícím životní 

prostředí. Další povinností původce odpadů je vést evidenci odpadů.  Dodavatel 

demoličních prací je povinen dokladovat uskladnění nebo jinou manipulaci s jednotlivými 

odpady.   
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přesun a deponie zemin 

Před započetím prací musí být z plochy staveniště sejmuta ornice, která bude 

uložena na deponii na pozemku a po dokončení stavby bude využita k terénním úpravám. 

V případě nevyužití veškerého výkopku pro terénní úpravy, rozhodne stavebník, jak s ním 

bude dále naloženo.  

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny 

negativní vlivy na životní prostředí, jako je například znečistění přilehlé komunikace od 

vozidel vyjíždějících ze stavby, nadměrná hlučnost a prašnost při prováděné stavební 

činnosti, vyloučení vzniku požáru nebo zabránění znečisťování odpadní vodou z prostoru 

staveniště. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s: nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, nařízení 

vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí, 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nově navržený objekt neovlivní svou výstavbou okolní stavby, proto není potřeba 

provádět žádné úpravy pro bezbariérové užívání okolních staveb. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrské opatření 

Materiál pro výstavbu pavilonu bude skladován na zpevněné a odvodněné ploše. 

Na vjezdu a výjezdu ze staveniště bude dočasně osazeno dopravní značení upozorňující 

na vjezd a výjezd ze staveniště. Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu 

na přilehlé komunikaci ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Jiná dopravní inženýrská 

opatření se nepředpokládají. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Staveniště bude po obvodu oploceno do výšky 1,8 m. Na vjezdu a výjezdu vozidel 

ze stavby bude osazeno dopravní značení. Dále bude zabráněno nedovolenému vniknutí 

nepovolaných osob do prostorů staveniště. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Hlavní podmínkou zahájení stavby je předání právoplatného stavebního povolení 

a uzavření smluvních vztahů mezi stavebníkem a zhotovitelem. Zhotovitel obdrží 

projektovou dokumentaci, která bude respektovat požadavky plynoucí ze stavebního 

povolení. Při předání staveniště budou předána napojovací místa energií a bude 
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dohodnut způsob odběru a jeho účtování. Přesné termíny zahájení a dokončení stavby 

určí investor. Předpokládané převzetí staveniště je 15 dní před zahájením stavby. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Nejedná se o vodohospodářskou stavbu. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ 
 

a)  Účel objektu 

Nově navržený objekt bude sloužit jako ubikace pandy velké a dále pro rekreaci 

návštěvníků. Ti zde budou moci zhlédnout vnitřní expozici těchto zvířat, která je navržena 

v 1.NP. Ve 2.NP se potom nachází restaurace s celkovou kapacitou 120 hostů. 

 

b) Funkční náplň 
Celková dispozice byla navržena dle požadavků investora. Ta vychází z manuálu 

chovatelské praxe a podmínek chovu pand velkých a dále z osobních konzultací ve světových 

i čínských chovech. Co se týče požadavků na stavbu, tak klíčové body pro tyto požadavky jsou 

následující (zdroj: výběrová řízení, expozice pand velkých, zoopraha.cz): 

„Celý komplex musí mít jednotný styl a vyznění, odrážející prostředí, kde pandy žijí, a to v 

rozumném prolnutí přírodních a kulturních prvků. Při zpracování projektu je třeba pracovat s 

prvky krycí zeleně, ve které by měl jednoznačně dominovat bambus.  

Chov pand si žádá samostatného personálu, jehož hlavní pracovní náplní budou pouze 

pandy, a to z důvodu zajištění plné profesionalizace a minimalizace rizika přenosu 

veterinárních patogenů z jiných pracovišť. Pro zajištění bezproblémového chovu páru pand je 

třeba počítat s personálním zajištěním 4 chovatelů.  

Vzhledem ke skutečnosti, že panda je zvířetem se solitérním způsobem života a míra 

snášenlivosti zvířat v párech mimo dobu reprodukce je individuální, chovné zařízení musí 

počítat se samostatnými, navzájem propojitelnými, prostory pro samce a samici, a to ve všech 

částech (vnitřní expozice, venkovní výběh, odstavné boxy).  

Pro případy stresového chování či v případě potřeby poskytnutí maximálního klidu pro 

samici v období porodu a péče o mládě je nutné počítat s možností jeden venkovní i vnitřní 

prostor izolovat od přítomnosti návštěvníků (např. uzavření cesty, zakrytí expozice…).“ 

 Zadání dále popisuje nároky na vnitřní expozici, které zahrnují nároky na dispozici, 

užitnou plochu, nároky na povrchové úpravy konstrukcí, nároky na interiérové expoziční 

prvky jako jsou umělé skály a zeleň, nároky na dělící konstrukce a zábrany, nároky na 

osvětlení, interiérovou teplotu a vlhkost atd. Ve stejné podrobnosti zadání popisuje nároky na 

venkovní výběhy a chovatelské zázemí. 

  

c) Kapacitní údaje 
Jedná se o částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním 

podlažím.  Půdorys objektu je téměř obdélníkový s ustupujícím 2. nadzemním podlažím. 

Pavilon je zastřešen jednoplášťovou vegetační střechou s výškou atiky +9,090 m. Na pozemku 

je zřízeno jedno samostatné parkoviště, které slouží pro zaměstnance zoologické zahrady. 
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Novostavba je rozdělena na dva oddělené provozy. V 1.NP se uvažuje s šesti zaměstnanci, 

z toho čtyři jsou ošetřovatelé, jeden má trvalé pracovní místo v místnosti 119 – kanceláři a 

jeden prodavač v prodejně suvenýrů. Ve výbězích je počítáno se dvěma pandami – samcem a 

samicí. V restauraci je pak počítáno se 120 místy k sezení, přičemž personál čítá 11 osob.  

 

Účel užívání stavby:    Stavba pro rekreaci a stravování 

 

Celková plocha pozemků:   55 246 m2 

Celková plocha řešeného území:  11 722 m2 

 

Zastavěná plocha:    1 568 m2 

 Obestavěný prostor:    14 200 m3 

 Užitná plocha 1.PP:    427,65 m2 

Užitná plocha 1.NP:    1 247,42 m2 

Užitná plocha 2.NP:    996,94 m2 

Užitná plocha celkem:    2 672,01 m2 

Užitná plocha venkovní vyhlídky ve 2.NP: 382,46 m2 

  

Počet nadzemních podlaží:   2 

 Počet podzemních podlaží:   1 

 

 Počet zaměstnanců ZOO:   6 osob 

 Počet zvířat:     2 zvířata 

 Počet zaměstnanců restaurace:  11 osob 

 

 Kapacita restaurace:    120 osob 

 Kapacita osob v 1.NP:    50 osob 

 Výška atiky:     + 9,090 m 

 

d) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Nově navržený objekt pavilonu s vnitřní expozicí pand velkých je samostatně stojící 

částečně podsklepená stavba s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlaží. Objekt je 

zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Půdorys objektu je převážně 

obdélníkový s ustupujícím podlažím. 1.NP je přístupné jak pro návštěvníky, tak pro 

zaměstnance zoologické zahrady. Vstup pro návštěvníky je umožněn ze jihovýchodní strany 

objektu. Vstup pro zaměstnance pak ze severozápadu. 

Jihozápadní fasáda objektu má dominantní postavení. Jedná se o stranu fasády, která 

bude viditelná z pohledu návštěvníka. Převážná část svislých konstrukcí bude imitovat 

umělou skálu, čímž bude návštěvníkovi přiblíženo přirozené prostředí výskytu pand velkých. 

Fasáda ve 2.NP je navržena jako provětrávaná fasáda, kdy obklad bude tvořit štípaný 

bambus. 

Jihovýchodní fasáda bude převážně v bílé barvě. Na stěně je dále navržena malba pandy 

velké ve svém přirozeném prostředí. Tato část fasády může případně sloužit jako fotokoutek 

pro návštěvníky pavilonu. 
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Severozápadní a severovýchodní fasáda bude skryta pohledu návštěvníka. Fasáda ze SZ 

bude převážně bílá, výjimkou bude vystupující část, která bude řešena jako provětrávaná 

fasáda. Provětrávaná fasáda je dále navržena po celé délce v SV části. 

Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou řešeny jako hliníkové s izolačním trojsklem. 

Všechny okenní i dveřní výplně jsou navrženy v odstínu RAL 6011 a RAL 5025. Z jihozápadní 

části objektu jsou okna ve 2.NP doplněna o venkovní žaluzie typu Z90 se skrytým krycím 

plechem. Venkovní žaluzie jsou v odstínu RAL 7035. 

 

e) Dispoziční a provozní řešení 
Objekt pavilonu pro pandy velké v sobě zahrnuje dva samostatné provozy. Prvním 

provozem je expozice zvířat, druhým pak provoz restaurace ve 2.NP. Oba provozy jsou od 

sebe vzájemně odděleny i přesto, že jsou umístěny v jednom objektu. Nedochází tak nikde 

k jejich vzájemnému křížení. 

Do objektu je umožněn vstup ze severozápadní a jihovýchodní strany. Severozápadní 

vstupy slouží pro zásobování objektu a pro zaměstnance zoologické zahrady a restaurace. 

Jihovýchodní vstup je určen pro návštěvníky ZOO.  

Za vstupem pro návštěvníky následuje zádveří a programové oddělení. Ze zádveří je 

umožněn vstup do prostoru s vnitřními expozicemi zvířat nebo na venkovní krytou vyhlídku, 

odkud je přímý výhled na venkovní výběhy pand velkých. Uvnitř objektu se nachází dva 

oddělené výběhy, které jsou od návštěvnických prostor odděleny bezpečnostním sklem o 

výšce 3,30 m. Dále je zde navržena prodejna suvenýrů a hygienické zázemí pro návštěvníky. 

Na konci komunikačního prostoru se nachází schodiště s výtahem. 

Ve 2.NP je navržena restaurace pro návštěvníky zoologické zahrady. Celková kapacita 

restauračního zařízení je dimenzována na 120 návštěvníků. Ze 2.NP je také umožněn vstup na 

venkovní terasu, odkud je možný výhled do venkovních výběhů vystavovaných zvířat. 

Severozápadní část objektu je určena pro zaměstnance zoologické zahrady a restaurace. 

V 1.NP se nachází zázemí zaměstnanců, jako je kancelář, kuchyňka, čistá a špinavá šatna a 

dále hygienické zázemí, jako jsou toalety a umývárny. Jelikož se předpokládá, že počet 

zaměstnanců zoologické zahrady nepřesáhne pět osob, nejsou šatny ani hygienické zázemí 

zaměstnanců rozděleny na mužskou a ženskou část. Provoz v 1.NP je rozdělen na čistý a 

špinavý provoz, který je při práci se zvířaty nutností. 

Ve 2.NP se pak nachází zázemí pro zaměstnance restaurace. Zde se předpokládá větší 

počet zaměstnanců, tudíž jsou šatny navrženy zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Z každé 

šatny je pak umožněn přímý vstup do umývárny se dvěma sprchovými kouty. 

Severovýchodní část objektu slouží v 1.NP pro zázemí pand velkých, ve 2.NP pak pro 

kuchyň a skladovací prostory potřebné pro provoz restaurace. V 1.NP jsou navrženy sklady, 

místnost pro uskladnění bambusu, přípravna krmiva, laboratoř a boxy pro zvířata. 

Většina technických místností a skladů je situována do 1.PP.  

 

f) Bezbariérové užívání stavby 
Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. 

Přístup do objektu je řešen bezbariérově. 2.NP je pro osoby se sníženou schopností 

pohybu přístupné pomocí výtahu. V každém patře se pak nachází jedna bezbariérová 

záchodová kabina pro muže a jedna bezbariérová záchodová kabina pro ženy. 
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g) Konstrukční a stavebně technické řešení objektu 

 
▪ Stavební řešení 

Jedná se o částečně podsklepený stavební objekt s jedním podzemním a dvěma 

nadzemními podlaží. 2.NP je zastřešeno jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní 

zelení. 

Řešený objekt je založen na železobetonové základové desce. Svislé nosné 

konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stěny tloušťky 300 mm z betonu C30/37. 

Nenosné svislé konstrukce jsou vyzděny z pórobetonových příčkovek na tenkovrstvou 

maltu o tl. 100 a 150 mm. Obvodová nosná konstrukce bude zateplena pomocí minerální 

čedičové vlny o tloušťce 200 mm. Svislé stěny v kontaktu se zeminou budou zatepleny 

pomocí XPS tl. 160 mm. Suterénní zdivo pak pomocí XPS tl. 40 mm, které bude sloužit 

především jako ochrana hydroizolační vrstvy. Stropní konstrukci nad 1.PP a 1.NP tvoří 

železobetonové desky pnuté v jednom směru o tloušťce 250 mm. Nad 2.NP jsou navrženy 

předpjaté stropní panely Spiroll v tloušťce 320 mm. Střecha nad 2. NP je navržena jako 

plochá jednoplášťová vegetační střecha s extenzivní zelení, kdy spádovou vrstvu tvoří 

tepelně izolační spádové klíny. Střešní konstrukce nad 1.NP je řešena jako plochá 

vegetační střecha s intenzivní zelení.  

 

▪ Konstrukční a materiálové řešení 

 

 Zemní práce 

Objekt se nachází ve svahu. Zemní práce budou obsahovat provedení výkopu pro 

vybetonování základové desky 1.PP. V severozápadní části bude proveden násyp, který 

bude oddělen od odlišné výškové úrovně terénu pomocí opěrné monolitické 

železobetonové stěny.  

Založení objektu nebude mít negativní dopad na sousední pozemky. Před 

započetím zemních prací budou vymezeny a řádně označeny inženýrské sítě tak, aby 

během výstavby nedošlo k jejich poškození. Poté bude sejmuta ornice, která bude 

uložena na pozemku a následně využita pro terénní úpravy. Následně bude proveden 

výkop stavební jámy.  

 

 Základy 

Nově navržený objekt bude založen na základové desce ze železobetonu C25/30 

armované při spodním i horním líci výztuží B500B. Základová deska je navržena v tloušťce 

350 mm. Pod základovou deskou bude provedena podkladní vrstva z prostého betonu 

C16/20 v tl. 100 mm. Základová spára objektu je ve třech výškových úrovních. Nejníže 

položená základová spára je pro podzemní podlaží, druhá výšková úroveň je určena pro 

pro rampy, které spojují venkovní a vnitřní výběhy a třetí úroveň pro 1.NP. Před 

provedením betonáže je nutné ověřit únosnost základové spáry a uložit zemnící pásek 

FeZn pro uzemnění hromosvodu. 
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 Hydroizolace a protiradonová izolace 

Podlaha na terénu bude izolována pomocí SBS modifikovaného asfaltového pásu 

s nosnou vložkou ze skleněné rohože, který bude bodově nataven k podkladu. Druhá 

vrstva pak bude celoplošně natavena z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou 

vložkou z polyesterové rohože. Tyto pásy budou plnit jak funkci hydroizolační, tak funkci 

protiradonové izolace. Asfaltový pás bude nataven na předem očištěný a napenetrovaný 

podklad. Přesah jednotlivých pásů musí být minimálně 100 mm. 

V případě 1.PP jsou SBS modifikované asfaltové pásy umístěny na podkladním 

betonu pod základovou železobetonovou deskou. V případě 2.NP se nachází až nad 

úrovní základové desky pro snadnější vyvedení svislé hydroizolace v soklové části. 

U střešních konstrukcí plní hydroizolační funkci fólie z měkčeného PVC odolná vůči 

prorůstání kořínků tl. 2,0 mm. 

 

 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce v 1.PP a 1. NP jsou navrženy jako monolitické 

železobetonové stěny tl. 300 mm z betonu C30/37 a vyztuženy pomocí betonářské 

výztuže B500B. 

Technické údaje pro železobetonovou stěnu tl. 300 mm: 

tloušťka stěny: 300 mm;  

součinitel tepelné vodivosti λ = 1,74 W/m.K;  

objemová hmotnost ρ = 2500 kg/m3;  

faktor difúzního odporu μ = 32 [-];  

měrná tepelná kapacita c = 1020 kJ/kg.K;  

vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw = 66 dB 

požární odolnost konstrukce: REI 120 DP1 

 

Ve 2.NP pak jako pórobetonové nosné zdivo tl. 300 mm na tenkovrstvou zdící 

maltu, např. P4-600 

Technické údaje pro zdivo tl. 300 mm: 

rozměr: 500 x 250 x 300 mm;  

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,15 W/m.K;  

max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu ρ = 600 kg/m3;  

pevnost v tlaku 4,0 N/mm2; 

charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk = 3,0 N/mm2; 

faktor difúzního odporu μ = 5/10 [-];  

měrná tepelná kapacita c = 1000 kJ/kg.K;  

vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw = 51 dB 

požární odolnost konstrukce: REI 180 DP1 
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 Vnitřní nenosné zdivo 

1.PP, 1.NP, 2.NP – pórobetonové nenosné příčkovky tl. 100 a 150 mm na 

tenkovrstvou zdící maltu M5, např. P2-500 

Technické údaje pro zdivo tl. 150 mm: 

rozměr: 500 x 250 x 150 mm;  

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,11 W/m.K;  

max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu ρ = 500 kg/m3;  

pevnost v tlaku 2,0 N/mm2; 

faktor difúzního odporu μ = 5/10 [-];  

měrná tepelná kapacita c = 1000 kJ/kg.K;  

vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw = 44 Db 

požární odolnost konstrukce: EI 180 DP1 

 

Technické údaje pro zdivo tl. 100 mm: 

rozměr: 500 x 250 x 100 mm;  

součinitel tepelné vodivosti λ = 0,11 W/m.K;  

max. průměrná objemová hmotnost v suchém stavu ρ = 500 kg/m3;  

pevnost v tlaku 2,0 N/mm2; 

faktor difúzního odporu μ = 5/10 [-];  

měrná tepelná kapacita c = 1000 kJ/kg.K;  

vzduchová laboratorní neprůzvučnost Rw = 40 dB 

požární odolnost konstrukce: EI 180 DP1 

 

 Zateplení 

Objekt bude po obvodu zateplen fasádními deskami z čedičové vlny s podélným 

vláknem ISOVER TF PROFI (součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 W/(m.K)) o tloušťce 200 

mm.  

Tam, kde je obvodová stěna v kontaktu se zeminou, bude obvodový plášť zateplen 

pomocí extrudovaného polystyrenu Styrodur 3000 CS v tloušťce 160 mm, (součinitel 

tepelné vodivosti: λ = 0,033 W/(m.K)). Suterénní zdivo pak pomocí extrudovaného 

polystyrenu v tl. 40 mm. 

Zateplení vegetační ploché střechy nad 2.NP je provedeno pomocí 

expandovaného polystyrenu EPS 150 o minimální tl. 200 mm. Vyspádování ke vtokům je 

provedeno pomocí tepelně izolačních spádových klínů ve sklonu 3 %.  

Zateplení vegetační střechy nad 1.NP je řešeno pomocí expandovaného 

polystyrenu EPS 200 o minimální tl. 200 mm. 

Podlahy v 1.NP jsou zatepleny pomocí tepelněizolačních desek z pěnového 

polystyrenu ISOVER EPS 200 o tl. 140 mm, (součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,034 

W/(m.K)). Ve 2.NP je navržena kročejová izolace ISOVER TDPT o tl. 20 + 30 mm a tl. 30+30 

mm.  
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Překlady 

Překlady v nosném železobetonovém zdivu tl. 300 mm řešeny jako 

železobetonové na návrh statika.  

V pórobetonovém nosném zdivu tl. 300 mm jako systémové překlady 3 x 100 mm 

nebo 2 x 125 mm + 50 mm MV. 

V příčkách tl. 150 mm budou použity pórobetonové překlady o rozměru: 150 x 

250 x délka mm, požární odolnost: R 60. A v příčkách tl. 100 mm pórobetonové překlady o 

rozměru 100 x 250 x délka mm. 

 

 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.PP a 1.NP je navržena jako železobetonová deska pnutá 

v jednom směru o tl. 250 mm. Beton třídy C30/37, výztuž B500B. Ve stropní konstrukci 

jsou navrženy otvory pro prostupy instalacích. Přesné umístění a rozměry otvorů jsou 

zakótovány ve výkresech stropních konstrukcí. Součástí stropních konstrukcí jsou taktéž 

stropní průvlaky, které umožňují odskočení obvodové stěny ve 2.NP. V úrovni stropních 

konstrukcí bude nad obvodovými stěnami proveden spojitý železobetonový věnec. 

Stropní konstrukce nad 2.NP je navržena z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 

320 mm.  Minimální uložení prvků na podporách je 100 mm při průhybu do l/100. Panely 

se ukládají do vrstvy jemného betonu minimální tloušťky 10 mm nebo na nejméně 5 mm 

silný neoprenový pás. Předpjaté železobetonové stropní panely jsou uloženy na 

železobetonový věnec z betonu C20/25 (min. třída betonu c 16/20) a výšky 250 mm (min. 

130 mm). 

Otvory přes celou šířku dílce se řeší vynecháním dílců a vložením ocelových výměn 

na požadovanou šířku prostupu. Zbývající úseky dílce se po provedení otvoru směrem k 

podporám zmonolitní pomocí zálivek se sousedními neoslabenými panely. 

Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Do spár se vloží průběžná 

zálivková výztuž o průměru 8 mm a osazuje se ve výšce podélné drážky. Zálivková výztuž 

musí být ukotvena do věnců a sousedních konstrukcí pomocí kotevní úpravy nebo 

přivařením ke kotevním deskám. 

Zálivkový beton musí být pevnostní třídy min. C20/25 s maximální velikostí zrna 8 

mm měkké konzistence s plastifikátorem. Zálivková spára mezi celými železobetonovými 

stropními panely šířky je 10 mm, 50 mm v případě řezaného panelu. 

Technické údaje pro stropní panel Spiroll: 

výška: 320 mm 

pevnost betonu v tlaku: 45/55 

mezní pevnost oceli v tahu: 1770 N/mm2 

požární odolnost: 50 min 

vzduchová neprůzvučnost: 55 dB 

vážená normalizovaná hladina kročejového hluku: 80 dB 

trvanlivost: XC1 

součinitel tepelné vodivosti λ = 1,20 W/m.K;  
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 Schodiště 

V navrženém objektu jsou navržena dvě monolitická schodiště, která spojují 

jednotlivá podlaží. Všechna ramena i mezipodesty mají šířku 1330 mm a jsou z obou stran 

opatřena nerezovými madly.  

Stupnice nástupního a výstupního stupně v každém schodišťovém rameni bude 

kontrastně odlišena od ostatních stupňů a podest. Barevné rozlišení bude provedeno v 

celé ploše daného stupně.  

V prostoru uprostřed schodiště je navržen osobní výtah. 

Schodiště určené pro zaměstnance: 

Jedná se o levotočivé monolitické železobetonové schodiště. Z 1.PP do 1.NP je 

dvouramenné, protože je nutné překonat výšku 2810 mm. Každé schodišťové rameno má 

8 stupňů o výšce 175,63 mm a šířce stupnice 280 mm. 

Z 1.NP do 2.NP se jedná o schodiště tříramenné. Všechna ramena mají 8 stupňů o 

výškách 174,17 mm a šířce stupnice 280 mm. 

Schodiště určené pro návštěvníky: 

Jedná se o pravotočivé tříramenné železobetonové schodiště, které slouží 

k překonání výšky 4 180 mm. 1. a 3. rameno má 9 stupňů o výškách 167,2 mm a šířce 

stupnice 290 mm. 2. schodišťové rameno má 7 stupňů o stejné výšce i šířce stupnice. 

 

 Výtah 

V objektu jsou navrženy dva výtahy. Jeden slouží pro bezbariérový přístup 

návštěvníků do 2.NP a druhý pro zaměstnance restaurace, obzvláště pro zásobování 

kuchyně. Ani jeden z výtahů neslouží pro evakuaci osob v případě požáru. 

Stěny výtahové šachty jsou železobetonové monolitické tl. 200 mm, nachází se 

v prostoru uprostřed schodiště a jsou založeny na základové desce. 

Železobetonová konstrukce výtahové šachty bude od okolních prvků oddilatována 

pomocí trvale pružných pásů vyrobených na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro 

snížení vibrací a otřesů (např. Sylomer SR 11 v tloušťce 12,5 mm), spoje mezi deskami 

Sylomeru musí být přelepeny PVC lepící páskou. 

Výtahová šachta musí být vyvedena nad střešní rovinu, a to + 3,850 m nad úroveň 

podlahy posledního podlaží. Odvětrání výtahové šachty bude řešeno pomocí dvou 

větracích komínků s integrovanou PVC manžetou 

Prohloubení výtahové šachty musí být min. 1100 mm pod úroveň nášlapné vrstvy 

v 1.PP nebo 1.NP. 

 

Specifikace: 

výtahová šachta o vnitřních rozměrech 1940 x 1700 mm, 

výtahová kabina o velikosti 1350 x 1400 mm,  

světlá šířka dveří 1000 mm,  

nosnost kabiny 800 kg,  

rychlost 1,0 m/s 
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 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad 2.NP je navržena jako jednoplášťová nepochozí plochá 

střecha s extenzivní zelení. 

Střešní konstrukce nad 1.NP je navržena jako pochozí plochá střecha s intenzivní 

zelení, která slouží pro návštěvníky pavilonu jako vyhlídka do venkovních výběhů. 

 

 Omítky vnitřní 

Povrchová úprava je volena jako sádrová jednovrstvá strojní omítka s filcovaným 

povrchem Velveta filcovaná (CEMIX), případně 073 - Jednovrstvá omítka strojní a ruční 

(CEMIX) o tl. 10 mm – před nanesením omítky je nutné železobetonové zdivo opatřit 

polymercementovým spojovacím můstkem.  

 

 Omítky vnější 

Vnější omítka je navržena jako pastovitá tenkovrstvá omítka s fotokatalyckým 

efektem, který zvyšuje ochranu před biologickým znečištěním. Je vysoce paropropustná, 

odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru. Velikost zrna 3 mm. Faktor difuzního 

odporu μ 15- 25 [-]. Součinitel tepelné vodivosti ≤ 0.7 W/m.K. 

Povrchová úprava soklové části je navržena z jednosložkové omítky pastovité 

konzistence s barevnými kamínky. Zrnitost 2 mm, faktor difuzního odporu μ 110–140 [-].  

 

 Umělá skála 

V místech navržené umělé skály u budovy je nutné zbudovat betonové základy. Ty 

musí jít minimálně 100 mm pod úroveň přilehlého terénu, aby se výsledná skála dala 

zeminou zakrýt. Zatížení od konstrukce umělé skály bude přeneseno primárně těmito 

základy. Zde se vztyčí ocelové tyče, které budou v několika místech přikotveny chemickou 

kotvou do zdi objektu. Na ocelové tyče se připevní pozohýbané KARI sítě, na které se 

následně připevní drátěné šestihranné pletivo. Poté může dojít k aplikaci betonové skály 

technologií stříkáním betonu. Před aplikací umělé skály je nutné, aby byla fasáda pokryta 

finální úpravou, aby nehrozilo její zapálení od sváření. Pro dokonalý detail je vhodné 

fasádu opatřit finálním nátěrem až po dokončení umělé skály. 

Samotný návrh i statický výpočet zpracovává specializovaná realizační firma, proto 

je v projektu zakreslení ploch s umělou skálou pouze orientační. 

 

 Provětrávaná fasáda 

Provětrávaná fasáda je navržená ve 2.NP. Především v části venkovní vyhlídky, 

dále v SV části objektu a u vystupující konstrukce na SZ fasádě. Nosný rošt je 

kombinovaný. Dřevěné KVH hranoly o rozměru 50 x 50 mm jsou k fasádě kotveny pomocí 

stěnových L úhelníků z galvanizované oceli, pod které jsou vloženy plastové podložky pro 

přerušení tepelného mostu. Délka úhelníku je 250 mm. Připevnění L úhelníku k nosným 

latím je provedeno pomocí šroubu do dřeva, který umožňuje rektifikaci, a dvou vrutů do 

dřeva. L úhelníky jsou do obvodového zdiva kotveny pomocí rozpěrných kotev (do 

betonu) nebo pomocí šroubů a hmoždinek (do pórobetonu). 

Pohledová část je navržena ze štípaného bambusu různých poloměrů. Ty jsou 

v horizontálním směru kotveny k dřevěným latím pomocí vrutů do dřeva. Osová 

vzdálenost latí je 0,5 m. 
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 Keramické obklady stěn 

Keramické obklady stěn jsou navrženy v místech s vyšší vzdušnou vlhkostí, jako 

jsou umývárny, toalety a za kuchyňskou linkou. V hygienickém zázemí pro návštěvníky 

pavilonu je navržena stěrka na bázi cementu a epoxidové pryskyřice, která plně nahrazuje 

funkčnost keramických obkladů. 

 

 Podlahy 

Na podlahy v suterénu nejsou kladeny žádné požadavky, nášlapnou vrstvu tvoří 

nátěr na bázi epoxidových pryskyřic.  

Podlahy na terénu jsou v 1.NP navrženy jako těžké plovoucí podlahy v tloušťce 200 

mm. Nášlapnou vrstvu v prostorách pro návštěvníky zoologické zahrady tvoří epoxidová 

stěrka. V prostorách pro zaměstnance je nášlapná vrstva navržena z velkoformátové 

keramické dlažby. V prostorách se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, jako jsou umývárny a 

toalety musí být provedena hydroizolační stěrka v tloušťce 2 mm. Ta musí být vytažena na 

stěny do výšky minimálně 150 mm nad podlahu. Podlahy nad 1.PP jsou navrženy v tl. 120 

mm. Podlahy ve vnitřních výbězích zvířat jsou vybaveny teplovodním podlahovým 

vytápěním. 

Ve 2.NP jsou navrženy taktéž těžké plovoucí podlahy v tl. 130 mm. Jako akustická 

izolace je použita minerální čedičová vlna ISOVER TDPT o tloušťce 20+30 a 30+30 mm. 

Jako nášlapná vrstva v prostorách pro návštěvníky je navržena epoxidová stěrka. 

Keramická dlažba je navržena v prostorách pro zaměstnance. 

Vyrovnávací vrstva podlah v jednotlivých podlaží je navržena z cementového 

potěru.  

Skladby podlah viz samostatná příloha: Výpis skladeb konstrukcí. 

 

 Výplně otvorů v obvodových stěnách 

V objektu SO01 (pavilon pro pandy velké s restaurací) jsou navržena hliníková 

okna s izolačním trojsklem.  

Technické parametry oken Vekra Futura exclusive:  

Izolační trojsklo 4-18-4-18-4 

Uf = 1,47 W/m2.K 

Ug = 0,5 W/m2.K 

Rw = 37 dB (-2,-5) TZI3 

Světelný činitel prostupu 0,74 

Solární faktor 0,53 

 

Izolační trojsklo 8-16-6-16-8 

Uf = 1,47 W/m2.K 

Ug = 0,6 W/m2.K 

Rw = 44 dB (-2,-4) TZI4 

Světelný činitel prostupu 0,71 

Solární faktor 0,50 
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Technické parametry vchodových dveří Vekra Futura exklusive: 

Izolační trojsklo 4 -18-4-18-4 

Ud = 1,1 W/m2.K 

Uf = 1,8 W/m2.K 

Ug = 0,5 W/m2.K 

Světelný činitel prostupu 0,74 

Solární faktor 0,53 

 

h) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Navrhovaný objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb. 

Novostavba pavilonu je navržena tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám do 

prostor, které nejsou určeny pro veřejnost jako je např. technické zázemí vnitřních výběhů a 

restaurace nebo zázemí zaměstnanců. Současně jsou jako bezpečnostní prvek instalována na 

schodišťových ramenech nerezová madla, případně zábradlí výšky 1000 mm, které splňuje 

požadavky dle českých státních norem. 

 

i) Tepelně technické vlastnosti objektu 
Navržené konstrukce a výplně otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty 

součinitelů prostupu tepla U. Tepelně technické vlastnosti výrobků jsou rozhodující pro 

celkovou pohodu a ekonomičnost provozu navrhovaného pavilonu s restaurací.  

Výpočet byl proveden v programu Tepelná technika 1D viz Příloha – Tepelně technické 

posouzení objektu. 

Na základě posouzení a následného vyhodnocení navržených skladeb vnějších i vnitřních 

konstrukcí objektu SO 01 (pavilonu pro pandy velké s restaurací) pod názvem „Panda a 

panda“ podle požadavků ČSN 73 0540-2:2011 lze konstatovat, že:  

- všechny navržené konstrukce splňují požadavek na hodnotu teplotního 

faktoru vnitřního povrchu; 

- všechny navržené konstrukce vyhověly z hlediska šíření tepla, tzn., že. je 

splněn požadavek na hodnotu součinitele prostupu tepla; 

- vybrané podlahové konstrukce splňují požadavek na hodnotu poklesu 

dotykové teploty vždy v závislosti na účelu místnosti, kde se nachází;  

- všechny konstrukce vyhoví na požadavky šíření vlhkosti konstrukcí; 

byl splněn normový požadavek na prostup tepla obálkou budovy: 

Objekt byl dále posouzen v programu Komfort na stabilitu kritických místností v letním a 

zimním období, kdy kritické místnosti splnily normové požadavky a vyhověly. Podrobné 

posouzení viz příloha P2 – Posouzení letní a zimní stability. 

Dále byly v programu Area posouzeny tři detaily na teplotní faktor fRsi – všechny 

posuzované detaily vyhověly. Podrobné posouzení a protokoly o výpočtu viz příloha P3 – 

Posouzení 2D teplotního pole. 

A v poslední řadě byl objekt posouzen z hlediska prostupu tepla obálkou budovy a je 

zařazen do klasifikační třídy B – úsporná. Navržená budova splňuje z hlediska zateplení 

objektu podmínky pro zařazení do kategorie budov s téměř nulovou spotřebou energie. 

Podmínkou bylo dosažení redukčního činitele fR < 0,7 (zde fR = 0,6). 
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Tepelně technické hodnocení je řešeno v samostatné části projektové dokumentace– 

složka č. 6 Stavební fyzika 

 

j) Osvětlení, oslunění 
Na objekt SO01 – Pavilon pro pandy velké s restaurací není kladen z hlediska insolace 

žádný požadavek. Proslunění i oslunění je považováno za dostatečné, neboť hlavní prosklená 

fasáda je orientována na JZ stranu, zde se nachází restaurace ve 2.NP a vnitřní výběhy v 1.NP. 

Prostory, které mají být chráněny před tepelnou zátěží z insolace jsou situovány v SV části 

objektu. Kancelářské prostory pak v SZ části. 

Z hlediska činitele denní osvětlenosti v závislosti na třídě zrakové činnosti byly posouzeny 

kanceláře, denní místnost, restaurace a kuchyně. 

Dle ČSN 73 0580–1 jsou kanceláře zařazeny do třídy zrakové činnosti IV, tedy středně 

přesná zraková činnost. Minimální požadavek na činitele denní osvětlenosti ve funkčně 

vymezeném prostoru, který bude sloužit pro kancelářskou činnost Dmin = 1,5 %. V místech 

s nižší hodnotou činitele denní osvětlenosti musí být instalováno umělé osvětlení. 

Dle posouzení v programu Světlo + je v kanceláři splněn požadavek na minimální hodnotu 

činitele denní osvětlenosti Dmin ve funkčně vymezeném prostoru. 

Dle ČSN 73 0580–1 je denní místnost zařazena do třídy zrakové činnosti V, tedy hrubší 

zraková činnost. Minimální požadavek na činitele denní osvětlenosti ve funkčně vymezeném 

prostoru Dmin = 1,0 %. V místech s nižší hodnotou činitele denní osvětlenosti musí být 

instalováno umělé osvětlení. 

Dle posouzení v programu Světlo + je v denní místnosti splněn požadavek na minimální 

hodnotu činitele denní osvětlenosti Dmin ve funkčně vymezeném prostoru. 

Dle ČSN 73 0580–1 je kuchyně zařazeny do třídy zrakové činnosti IV, tedy středně přesná 

zraková činnost. Minimální požadavek na činitele denní osvětlenosti ve funkčně vymezeném 

prostoru, který bude sloužit pro kancelářskou činnost Dmin = 1,5 %. V místech s nižší hodnotou 

činitele denní osvětlenosti musí být instalováno umělé osvětlení. 

Dle posouzení v programu Světlo + není v kuchyni splněn požadavek na minimální 

hodnotu činitele denní osvětlenosti Dmin ve funkčně vymezeném prostoru, proto zde bude 

muset být navrženo umělé osvětlení. 

Dle ČSN 73 0580–1 je restaurace zařazena do třídy zrakové činnosti V, tedy hrubší zraková 

činnost. Minimální požadavek na činitele denní osvětlenosti ve funkčně vymezeném prostoru 

Dmin = 1,0 %. V místech s nižší hodnotou činitele denní osvětlenosti musí být instalováno 

umělé osvětlení. 

Dle posouzení v programu Světlo + není v restauraci splněn požadavek na minimální 

hodnotu činitele denní osvětlenosti Dmin ve funkčně vymezeném prostoru, proto zde bude 

muset být navrženo umělé osvětlení. 

Na pavilon pro pandy velké s restaurací není z hlediska vlivu stínění na okolí kladen žádný 

požadavek. V okolí se nachází maximálně dvoupodlažní objekty, které jsou od nově 

navrženého pavilonu dostatečně vzdálené, aby nedocházelo k vzájemnému stínění objektů, 

proto lze tento stav považovat za vyhovující. 

 

Posouzení objektu viz samostatná příloha – Základní posouzení objektu z hlediska 

akustiky a oslunění. 
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k) Akustika 
Poblíž navrhovaného objektu se nachází pouze areálová komunikace. Překročení 

hygienických limitů od přiléhající komunikace se nepředpokládá z důvodu nízkého provozu. 

Doba dozvuku se v objektech zoologických zahrad dle ČSN 73 0527 neposuzuje. 

Požadavky na zvukově izolační vlastnosti svislých konstrukcí jsou kladeny pouze na stěny 

kanceláří. Stěna kanceláře je tvořena pórobetonovými příčkovkami tl. 150 mm (Rw = 44 dB), 

které vyhoví normovým požadavkům.   

Dále jsou zvukově izolační požadavky kladeny na stropní železobetonové konstrukce tl. 

250 mm s těžkou plovoucí podlahou a tloušťkou kročejové izolace 50 a 60 mm. Konstrukce 

vyhoví na kročejovou i vzduchovou neprůzvučnost. 

Požadavek na zvukovou izolaci obvodového pláště není dle ČSN 73 0532,2010 definován. 

Všechny požadavky z hlediska urbanistické akustiky a akustiky stavebních konstrukcí byly 

na základě výpočtu splněny. 

 

Posouzení svislých konstrukcí: 

1.NP 

Rozhraní Typ zdiva Rw [dB] 
k 

[dB] 

R'w = Rw 

- k [dB] 

Požadavek 

R'w,N [dB] 

Posouzení 

R'w ≥ R'w,N 

Kancelář/chodba P2-500 tl. 150 mm 44 3 41 37 VYHOVÍ 

Kancelář/návštěvnické 

prostory 

ŽB monolitická stěna tl. 

300 mm  
66 2 64 37 VYHOVÍ 

 

2.NP 

Rozhraní Typ zdiva Rw [dB] 
k 

[dB] 

R'w = Rw 

- k [dB] 

Požadavek 

R'w,N [dB] 

Posouzení 

R'w ≥ R'w,N 

Kancelář/chodba P2-500 tl. 150 mm 44 3 41 37 VYHOVÍ 

Kancelář/denní místnost P2-500 tl. 150 mm 44 4 40 37 VYHOVÍ 

 

Posouzení vodorovných konstrukcí: 

 

Minimální požadavek na vzduchovou neprůzvučnost stropní konstrukce oddělující 

dvě kanceláře dle ČSN 73 0532, 2010 je R’w,N = 47 dB. Vypočtená hodnota pro stropní 

konstrukci nad 1.NP je 65 dB. Posuzovaná konstrukce vyhoví. 

Maximální požadavek na kročejovou neprůzvučnost stropní konstrukce oddělující 

dvě kanceláře dle ČSN 73 0532, 2010 je L’n,w,N = 63 dB. Vypočtená hodnota pro stropní 

konstrukci nad 1.NP je 32 dB. Posuzovaná konstrukce vyhoví. 

 

Na stropní konstrukci oddělující vnitřní výběhy a restauraci není na vzduchovou 

neprůzvučnost dle ČSN 73 0532, 2010 kladen žádný požadavek. Avšak lze předpokládat, že 

minimální hodnota vzduchové neprůzvučnosti by mohla být podobná jako pro restauraci 

s provozem i po 22. hodině sousedící s obytnou místností, která činí 62 dB. Vypočtená 

hodnota pro stropní konstrukci nad 1.NP je 65 dB. Posuzovaná konstrukce vyhoví. 

Maximální požadavek na kročejovou neprůzvučnost stropní konstrukce oddělující 

restauraci od vnitřních výběhů dle ČSN 73 0532, 2010 není definován. Avšak lze 

předpokládat, že hodnota bude podobná, jako pro restauraci sousedící s obytnou místností, 
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pro níž požadavek na kročejovou neprůzvučnost stropní konstrukce činí L’n,w,N = 48 dB. 

Vypočtená hodnota pro stropní konstrukci nad 1.NP je 33 dB. Posuzovaná konstrukce vyhoví. 

 

Posouzení objektu viz samostatná příloha – Základní posouzení objektu z hlediska 

akustiky a oslunění. 

 

l) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pozemek je zatřízen do kategorie nízkého radonového indexu. Jako ochrana proti 

radonu je zvolena protiradonová izolace, která plní současně funkci hydroizolace stavby. 

 

 Ochrana před bludnými proudy 

Jedná se o stavbu, pro kterou není nutné řešit ochranu před bludnými proudy. 

 

 Ochrana před technickou seismicitou 

V řešeném území se neobjevují známky seismicity. 

 

 Ochrana před hlukem 

Jsou dodrženy všechny požadavky na zvukovou izolaci dle ČSN 73 0532 Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. 

Dle hlukových map se řešené území nachází v oblasti, kde v noci je předpokládán 

hluk 35 – 40 dB a během dne 40 – 45 dB. 

 

 Protipovodňová opatření 

Řešené území není součástí záplavových území Vltavy, Berounky ani jiných 

drobných toků. Nevyskytuje se v aktivních zónách ani se zde nevyskytují zařízení 

protipovodňové ochrany. 

 

 Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Objekt se nenachází na poddolovaném území ani na území se zvýšeným výskytem 

metanu, proto není potřeba tuto problematiku řešit. 

 

m) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Je řešeno v samostatné části práce – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Objekt je řešen dle ČSN 73 0802 v souladu s navazujícími projektovými normami. 

Budova je rozdělena do dvanácti požárních úseků. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

vyhoví požadavků SPB jednotlivých požárních úseků. V objektu je k dispozici jedna chráněná 

úniková cesta typu A a více nechráněných únikových cest vyhovujících parametrů. 

Odstupové vzdálenosti dosahují pouze na vlastní pozemek stavebníka, tudíž je stav 

vyhovující.  

Požadovaná hodnota požární odolnosti je určena dle tab. 12 ČSN 730802, skutečné 

hodnoty požární odolnosti jsou stanoveny dle technických listů výrobců. V souladu s čl. 
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8.4.10. ČSN 730802 lze u požárních úseků umístěných v objektu h  12 m (zde h = 4,18 m) 

upustit od požárních pásů. 

 

P1.01/N2 – I 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

DRUH STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 

v podzemním 

podlaží 

ŽB stěna tl. 300 mm REI 30 DP1 REI120 DP1 VYHOVÍ 

ŽB deska tl. 250 mm RE 30 DP1 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

v nadzemních 

podlažích 

ŽB stěna tl. 300 mm REI 15 REI120 DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka tl. 

150 mm 
EI 15 EI 180 VYHOVÍ 

ŽB deska tl. 250 mm RE 15 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

Pórobetonová příčka tl. 

150 mm 
EI 15 EI 180 VYHOVÍ 

ŽB deska tl. 250 mm REI 15 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. 

v podzemním 

podlaží 
dveře do CHÚC EI 15 DP1 EI 15 DP1 VYHOVÍ 

v nadzemních 

podlažích 
dveře do CHÚC EI 15 DP3 EI 15 DP3 VYHOVÍ 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

dveře do CHÚC EI 15 DP3 EI 15 DP3 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

zajišťující stabilitu 

ŽB stěna tl. 300 mm REW 15 REI120 DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová stěna tl. 300 

mm REW 15 REI 180 
VYHOVÍ 

podzemní podlaží, 

pokud zajišťují 

stabilitu objektu 

ŽB stěna tl. 300 mm R 30 DP1 REI120 DP1 

 

VYHOVÍ 
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P1.02 - II 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 
DRUH STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 
v podzemním 

podlaží 

ŽB deska tl. 250 mm REI 45 DP1 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka 150 mm EI 45 DP1 EI 180 VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. 
v podzemním 

podlaží 

dveře do CHÚC EI 30 DP1 EI 30 DP1 VYHOVÍ 

dveře mezi požárními úseky EW 30 DP1 EW30 DP1 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

podzemní 

podlaží, 

pokud zajišťují 

stabilitu 

objektu 

ŽB stěna tl. 300 mm R 45 DP1  REI120DP1 VYHOVÍ 

 
 
 

P1.03 - IV 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 
DRUH STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 
v podzemním 

podlaží 

ŽB deska tl. 250 mm REI 90 DP1 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka 150 mm EI 90 DP1 EI 180 VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. 
v podzemním 

podlaží 
dveře mezi požárními úseky EW45 DP1 EW45 DP1 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

podzemní 

podlaží, pokud 

zajišťují 

stabilitu 

objektu 

ŽB stěna tl. 300 mm R 90 DP1 REI120DP1 VYHOVÍ 
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P1.04 - IV 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 
DRUH STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 
v podzemním 

podlaží 

ŽB deska tl. 250 mm REI 90 DP1 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka 150 mm EI 90 DP1 EI 180 VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. v podzemním 

podlaží 
dveře mezi požárními úseky EW 45 DP1 EW45 DP1 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

podzemní 

podlaží, pokud 

zajišťují 

stabilitu 

objektu 

ŽB stěna tl. 300 mm R 90 DP1  REI120DP1 VYHOVÍ 

 
 
 

P1.05 - I 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 
DRUH STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 
v podzemním 

podlaží 

ŽB deska tl. 250 mm REI 30 DP1 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

ŽB stěna tl. 300 mm REI 30 DP1 REI120DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka 150 mm EI 30 DP1 EI 180 VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. 
v podzemním 

podlaží 

dveře do CHÚC EI 15 DP1 EI 15 DP1 VYHOVÍ 

dveře mezi požárními úseky EW 15 DP1 EW 15 DP1 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

podzemní 

podlaží, pokud 

zajišťují 

stabilitu 

objektu 

ŽB stěna tl. 300 mm R 30 DP1  REI120DP1 VYHOVÍ 
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P1.06/N2 - II 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

DRUH STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 
v podzemním 

podlaží 

ŽB deska tl. 250 mm REI 45 DP1 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

ŽB stěna tl. 300 mm REI 45 DP1 REI120DP1 VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. 
v podzemním 

podlaží 
dveře mezi požárními úseky EW 30 DP1 EW 30 DP1 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

podzemní 

podlaží, pokud 

zajišťují stabilitu 

objektu 

ŽB stěna tl. 300 mm R 45 DP1 REI120DP1 VYHOVÍ 

nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu 

5. 
v podzemním 

podlaží 
ŽB sloup 300 x 300 mm R 45 DP1  R 45 DP1 VYHOVÍ 

 
 
 

N1.08/N2 - I 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 
DRUH STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 

v nadzemním 

podlaží 

ŽB deska tl. 250 mm RE 15 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

ŽB stěna tl. 300 mm REI 15 REI120DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka 150 mm EI 15 EI 180 VYHOVÍ 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

Pórobetonová stěna tl. 300 mm REI 15 REI 180 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka tl. 150 

mm 
EI 15 EI 180 VYHOVÍ 

Předpjatý panel Spiroll REI 15 REI 50 DP1 VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. 

v nadzemním 

podlaží 

mezi požárními úseky EW 15 DP3 EW 15 DP3 VYHOVÍ 

do CHÚC EI 15 DP3 EI 15 DP3 VYHOVÍ 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

do CHÚC EI 15 DP3 EI 15 DP3 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

z vnitřní strany, 

zajišťující 

stabilitu 

ŽB stěna tl. 300 mm REW 15 REI120DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová stěna tl. 300 mm REW 15  REI 180 VYHOVÍ 
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N1.09/N2 - II 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 
DRUH STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 

v nadzemním 

podlaží 

ŽB stěna tl. 300 mm REI 30 REI120DP1 VYHOVÍ 

ŽB deska tl. 250 mm RE 30 REI 90 DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka 150 mm EI 30 EI 180 VYHOVÍ 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

Pórobetonová stěna tl. 300 mm REI 15 REI 180 VYHOVÍ 

Předpjatý panel Spiroll REI 15 REI 50 DP1 
VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. 

v nadzemním 

podlaží 
mezi požárními úseky EW 15 DP3 EW 15 DP3 VYHOVÍ 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

mezi požárními úseky EW 15 DP3 EW 15 DP3 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

z vnitřní strany, 

zajišťující 

stabilitu 

ŽB stěna tl. 300 mm REW 30 REI120DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová stěna tl. 300 mm REW 15 REI 240 VYHOVÍ 

nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu 

5. 

v nadzemním 

podlaží 

ŽB stěna tl. 300 mm R 30 REI120DP1 VYHOVÍ 

ŽB sloup 300 x 300 mm R 30 R 45 DP1 VYHOVÍ 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

Pórobetonová stěna tl. 300 mm R 15 REI 180 VYHOVÍ 

 
 

N2.10 - II 

POL. 
STAVEBNÍ 

KONSTRUKCE 
DRUH STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

POŽÁRNÍ ODOLNOST 
POSOUZENÍ 

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

požární stěny a požární stropy 

1. 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

Předpjatý panel Spiroll REI 15 REI 50 DP1 VYHOVÍ 

Pórobetonová stěna tl. 300 mm REI 15 REI 180 VYHOVÍ 

Pórobetonová příčka tl. 150 

mm 
EI 15 REI 180 VYHOVÍ 

požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

2. 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

mezi požárními úseky EW 15 DP3 EW15 DP3 VYHOVÍ 

do CHÚC EI 15 DP3 EI 15 DP3 VYHOVÍ 

obvodové stěny 

3. 

z vnitřní strany, 

zajišťující 

stabilitu 

Pórobetonová stěna tl. 300 mm REW 15 REI 180 VYHOVÍ 

nosné kce uvnitř PÚ, které zajišťují stabilitu 

5. 

v posledním 

nadzemním 

podlaží 

Pórobetonová stěna tl. 300 mm R 15 REI 180 VYHOVÍ 
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Objekt je kontaktně zateplen systémem ETICS, izolantem je minerální čedičová vlna 

tl. 200 mm. Zateplovací systém se nachází na objektu s požární výškou 4,18 m, tj. méně než 

12 m, izolant má třídu reakce na oheň A. 

Na zateplení částí pod terénem je kladen požadavek pouze na třídu reakce na oheň 

tepelně izolačního materiálu, a to minimálně E. Tato část může vystupovat nad terén až do 

výšky 1,0 m.  

Výrobek bude mít certifikát deklarující požadované vlastnosti. 

Stavební konstrukce při splnění výše uvedených požadavků vyhoví. 

 

n) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 

Použité materiály musí splňovat požadavky příslušných norem a předpisů. 

Při výstavbě pavilonu pro pandy velké nedojde k využití netradičních technologických 

postupů. Výjimkou je instalace umělé skály, která tvoří dominantní prvek na JZ fasádě. Tento 

prvek je dále použit v interiéru vnitřních výběhů. 

V místech navržené umělé skály u budovy je nutné zbudovat betonové základy. Ty 

musí jít minimálně 100 mm pod úroveň přilehlého terénu, aby se výsledná skála dala 

zeminou zakrýt. Zatížení od konstrukce umělé skály bude přeneseno primárně těmito 

základy. Zde se vztyčí ocelové tyče, které budou v několika místech přikotveny chemickou 

kotvou do zdi objektu. Na ocelové tyče se připevní pozohýbané KARI sítě, na které se 

následně připevní drátěné šestihranné pletivo. Poté může dojít k aplikaci betonové skály 

technologií stříkáním betonu. Před aplikací umělé skály je nutné, aby byla fasáda pokryta 

finální úpravou, aby nehrozilo její zapálení od sváření. Pro dokonalý detail je vhodné fasádu 

opatřit finálním nátěrem až po dokončení umělé skály. 

Samotný návrh i statický výpočet zpracovává specializovaná realizační firma, proto je 

v projektu zakreslení ploch s umělou skálou pouze orientační. 

 

o) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

 
Dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb má dokumentace pro provádění 

stavby obsahovat: A Průvodní zprávu, B Souhrnnou technickou zprávu, C situační výkresy, D 

dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení. K dokumentaci se dále 

přikládá dokladová část. 

Společné zásady: 

,,Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro 

jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. 

Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro 

vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení 

ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu. 

Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky 

provádění stavebních prací. 

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité 

konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při 

provádění stavby respektovat. 

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro 

pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků 

dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 

zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.“ 
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ZÁVĚR 

  
Předmětem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby. Podkladem pro architektonickou studii se mi stala soutěž realizovaná 

Zoologickou zahradou hl. m. Prahy na přelomu let 2016/2017. Předmětem soutěže byl 

urbanisticko-architektonický návrh expozice pand velkých s restaurací. 

Architektonická studie měla dlouhý vývoj vzhledem k atypičnosti zadání. Cílem bylo 

navržení objektu, který by splňoval kritéria pro chov pand velkých v zoologických 

zahradách. Rozdílné provozy umístěné v jednom objektu vyžadovaly, aby nedošlo k jejich 

vzájemnému křížení. To bylo splněno i díky odděleným vstupům pro zaměstnance 

restaurace a pečovatele starající se o zvířata. V provozu se zvířaty bylo nutné dbát na 

oddělení čistého a špinavého provozu.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o specifický objekt, nebyly na něj z hlediska oslunění a 

akustiky kladeny žádné zvláštní požadavky, avšak si myslím, že orientaci ke světovým 

stranám lze považovat za vyhovující. Totéž platí i o akustice, na kterou byl brán velký zřetel 

obzvláště v oblasti vodorovných nosných konstrukcí, které oddělují vnitřní výběhy pand 

velkých a restauraci. 

Při zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby došlo oproti studii 

k několika změnám. Největší změnou byla velikost okenních otvorů na JZ fasádě. Důvodem 

byly, i vzhledem k velkému stínění předsazenou konstrukcí, velké tepelné zisky. Proto došlo 

ke zmenšení otvorů a navržení nízkého parapetu. Pro splnění délek únikových cest bylo 

zapotřebí přidání dveřního otvoru v komunikačním prostoru návštěvníků v 1.NP.  

Výsledkem diplomové práce je zpracovaná projektová dokumentace pro provádění 

stavby pavilonu pro pandy velké s restaurací. Platné normy, vyhlášky a předpisy, které se 

na objekt vztahují, jsou v projektové dokumentaci zapracovány a splněny. 

Projektová dokumentace je rozdělena na textovou část a část příloh. Přílohová část 

se dělí na devět samostatných složek, ve kterých jsou zpracovány přípravné a studijní 

práce, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, stavební fyzika, kde byl 

objekt posouzen z hlediska tepelné techniky, akustiky a oslunění. Dále požárně 

bezpečnostní řešení, výpisy a specifikace prvků. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

ZÁKONY 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona 

č. 318/2012 

Zákon č. 320/2015 Sb., O Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů 

VYHLÁŠKY 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb 

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

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 2016 

Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

užívání staveb 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Vyhláška ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

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

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů. 

TECHNICKÉ NORMY 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. 2013 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 2011 

ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů. 1963 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení. 2000 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. 2010 

ČSN 73 3305 Ochranná zábradlí. 2008 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. 2011 

ČSN EN 1253-1:2004 Podlahové vpusti a střešní vtoky 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. 3.2008; Změna: Z1 11.2008 
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ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. 2004 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994); Změna Z1 (1.1996), 

Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003) 

 

Požární bezpečnost staveb 

ČSN 73 0810  PBS – Společná ustanovení. 2016      

ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty. 2009     

ČSN 73 0818 PBS – Obsazení objektu osobami. 1997  

ČSN 73 0872 PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 1996 

ČSN 73 0873 PBS – Zásobování požární vodou. 2003     

ČSN 73 0821, ed. 2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí. 2007  

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 1997 

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. 1997 

ČSN 73 084 - Objekty pro zemědělskou výrobu. 2014 

 

Akustika 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 730525 - Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady 

 

Denní osvětlení a oslunění 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 

 

Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011+Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
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http://www.acre.cz/cs/
http://etanco.cz/
http://www.geoportalpraha.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ZKRATKA NÁZEV 

VUT Vysoké učení technické 

FAST Fakulta stavební 

SO stavební objekt 

IO inženýrský objekt 

p.č. parcelní číslo 

D výplň dveřního otvoru 

O výplň okenního otvoru 

K klempířský výrobek 

P plastový výrobek 

Z zámečnický výrobek 

S skladba konstrukce 

NP nadzemní podlaží 

ŽB železobeton 

WC toaleta 

KK kuchyňský kout 

KV konstrukční výška 

P.T. původní terén 

U.T. upravený terén 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

R mezní stav - únosnost a stabilita 

E mezní stav - celistvost 

I mezní stav - izolační schopnost 

W mezní stav tepelného toku 

DP1 konstrukční části, které nezvyšují intenzitu požáru 

DP3 konstrukční části, které přispívají k intenzitě požáru 

PÚ požární úsek 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

PHP přenosné hasicí přístroje 

ETICS vnější kontaktní zateplovací systém 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

MV minerální vlna 

NN nízké napětí 

VTL vysokotlaký 

STL středotlaký 

Kč koruna česká 
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VZT vzduchotechnika 

ZTI zdravotechnika 

HUP hlavní uzávěr plynu 

RŠ revizní šachta 

Š šachta 

VŠ vodoměrná šachta 

RN retenční nádrž 

ER elektroměrový rozvaděč 

tl. tloušťka 

DN jmenovitý vnitřní průměr 

PVC polyvinylchlorid 

PE polyetylen 

TZB technické zařízení budov 

ČSN česká technická norma 

MVČR ministerstvo vnitra České republiky 

NV nařízení vlády 

 

JEDNOTKY NÁZEV 

mm milimetr 

m metr 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

m n.m. metr nad mořem 

W/(m.K) watt na metr a kelvin 

W/(m2.K) watt na metr čtvereční a kelvin 

kPa kilopascal 

N/mm2 newton na milimetr čtvereční 

dB decibel 

Hz hertz 

l litr 

° stupeň 

°C stupeň Celsia 

kg/m2 kilogram na metr čtvereční 

MJ/m2 megajoule na metr čtvereční 

J/(kg.K) joule na kilogram a kelvin 

kg.m-2.a-1  kilogram na metr čtvereční a rok 

m2.K/W metr čtvereční a kelvin na watt 

% procento 
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SYMBOL NÁZEV 

Rdt výpočtová únosnost zeminy 

Rw vážená laboratorní neprůzvučnost 

R'w vážená stavební neprůzvučnost 

R'w,N požadovaná vážená stavební neprůzvučnost 

L'n,w 
vážená normalizovaná hladina akustického tlaku 

kročejového zvuku 

k korekce 

LAmax maximální hladina akustického tlaku A 

Laeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

Dw činitel denního osvětlení 

Dw,N normový činitel denního osvětlení 

Ø průměr 

h požární výška 

hs světlá výška 

pv výpočtové požární zatížení 

S plocha 

Q 
množství tepla uvolněné z m2 hořlavých hmot vnějšího 

povrchu obvodové stěny  

M hmotnost 

H výhřevnost 

d tloušťka vrstvy 

ρ hustota 

l délka 

Sp 
 plocha minimálního obdélníku, která zahrnuje všechny 

požárně otevřené plochy 

So  celková požárně otevřená plocha 

po  procento požárně otevřených ploch 

d1  odstupová vzdálenost 

a součinitel odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

c3 součinitel vyjadřující vliv samočinného hasicího zařízení 
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fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N 
požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu 

fRsi,cr kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

ai   návrhová teplota vnitřního vzduchu, ve °C 

er  
návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně 

konstrukce v zimním období ve °C 

gr  návrhová teplota zeminy  

θim převažující návrhová vnitřní teplota, ve °C 

φi 

návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním 

období 

Δφi bezpečnostní vlhkostní přirážka 

φsi,cr kritická vnitřní povrchová vlhkost 

U součinitel prostupu tepla 

UN požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20 doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla 

Upas,20 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní 

domy 

UW součinitel prostupu tepla oknem 

Ug součinitel prostupu tepla rámem 

Ud součinitel prostupu tepla dveří 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem, N 
požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla 

HT měrná ztráta prostupem tepla 

λ součinitel tepelné vodivosti 

R tepelný odpor 

RT tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla 

Rsi 
tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 

konstrukce 

Rse 
tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně 

konstrukce 

Δθ10,N 
požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, ve 

°C 

Δθ10 vypočtená hodnota poklesu dotykové teploty podlahy, ve °C 

Mc zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 

Mc,a  zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 

Mc,N    

Mev  množství vypařitelní vodní páry uvnitř konstrukce 

c měrná tepelná kapacita 

b teplotní redukční součinitel 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Složka č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

 

S.01  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1:1000 

S.02  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    1:400 

S.03  PŮDORYS 1.PP       1:100 

S.04  PŮDORYS 1.NP       1:100 

S.05  PŮDORYS 2.NP       1:100 

S.06  ŘEZ A-A‘       1:100 

S.07  POHLED JIHOZÁPADNÍ      1:100 

S.08  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ     1:100 

S.09  POHLED JIHOVÝCHODNÍ     1:100 

S.10  POHLED SEVEROZÁPADNÍ     1:100 

 

    VIZUALIZACE 

    POSTER 

 

Složka č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

 

C.1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1:1000  

C.2  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES    1:300 

 

Složka č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

 

D.1.1.01  PŮDORYS 1.PP       1:75 

D.1.1.02  PŮDORYS 1.NP       1:75 

D.1.1.03  PŮDORYS 2.NP       1:75 

D.1.1.04  ŘEZ A-A‘       1:75 

D.1.1.05  ŘEZ B-B‘       1:75 

D.1.1.06  VÝKRES JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY   1:75 

D.1.1.07  POHLED JIHOZÁPADNÍ      1:100 

D.1.1.08  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ     1:100 

D.1.1.09  POHLED JIHOVÝCHODNÍ     1:100 

D.1.1.10  POHLED SEVEROZÁPADNÍ     1:100 

 

 

 

 
 
 



74 

 

Složka č. 4 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

 

D.1.2.01  PŮDORYS ZÁKLADŮ      1:75 

D.1.2.02  VÝKRES TVARU NAD 1.PP     1:75 

D.1.2.03  VÝKRES TVARU NAD 1.NP     1:75 

D.1.2.04  VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 2.NP    1:75 

D.1.2.05  DETAIL ATIKY A STŘEŠNÍHO VTOKU    1:5 

D.1.2.06  DETAIL ZÁKLADU A STYKU ZÁKLADOVÉ DESKY  

    A SUTERÉNNÍ STĚNY      1:5 

D.1.2.07a DETAIL ATIKY, NADPRAŽÍ A PARAPETU    1:5 

D.1.2.07b DETAIL OSTĚNÍ       1:5 

D.1.2.08  DETAIL SVĚTLÍKU      1:5 

D.1.2.09  DETAIL ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY    1:5 
 

Složka č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

TEXTOVÁ ČÁST:  

 

D.1.3   TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

P1   STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

 

VÝKRESOVÁ ČÁST: 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO

  

D.1.3.01  KOORDINAČNÍ SITUACE – PBŘ     1:400 

D.1.3.02  PŮDORYS 1.PP – PBŘ      1:125 

D.1.3.03  PŮDORYS 1.NP – PBŘ      1:125 

D.1.3.04  PŮDORYS 2.NP – PBŘ      1:125 

 

Složka č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

 

TEPELNÁ TECHNIKA:  

 

ZHODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A OBJEKTU Z HLEDISKA POŽADAVKŮ TEPELNÉ 

TECHNIKY 

 

P1  TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

P2  POSOUZENÍ LETNÍ A ZIMNÍ STABILITY 

P3  POSOUZENÍ 2D TEPLOTNÍHO POLE  

 

AKUSTIKA: 

 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA AKUSTIKY A OSVĚTLENÍ 
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Složka č. 7 – SPECIALIZACE VZDUCHOTECHNIKA 

 

VÝKRESOVÁ ČÁST: 

 

OZN.  NÁZEV        MĚŘÍTKO 

7.01  POHYB SLUNCE PO OBLOZE PRO 21.4.   1:100 

7.02  POHYB SLUNCE PO OBLOZE PRO 21.5.   1:100 

7.03  POHYB SLUNCE PO OBLOZE PRO 21.6.   1:100 

7.04  PŮDORYS 1.NP – SCHÉMA VEDENÍ VZT POTRUBÍ  1:100 

 

VÝPOČTOVÁ ČÁST: 

 

P1  VÝPOČET TEPELNÝCH ZISKŮ PRO 21.4. 

 

Složka č. 8 – VÝPOČTY, SPECIFIKACE 

 
OZN. NÁZEV  

  

P1 NÁVRH A VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

P2 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 

P3 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

P4 SPECIFIKACE PRVKŮ 

 

Složka č. 9 – TECHNICKÉ LISTY 
 

 TECHNICKÉ LISTY 
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