
DM 11/2015 55

odborné téma

Do soutěže, určené studentům vyšších 
odborných škol a bakalářských a magis
terských studijních programů odborných 
vysokých škol z České a Slovenské re
publiky, se zapojilo 12 studentů či ab
solventů s velmi kvalitně zpracovanými 
návrhy vytvořenými v rámci svých zá
věrečných nebo diplomových prací, kte
ré posuzovala odborná porota vedená 
Ing. Jiřím Kolibou, náměstkem ministra 
průmyslu a obchodu pro sekci staveb
nictví. Při jejich hodnocení (z hlediska 
celkového estetického dojmu, vzhledu 
stavby, nápaditosti a originality návrhu 
a také jeho funkčnosti a proveditelnosti) 
vyzdvihla vysokou kvalitu většiny předlo
žených projektů, což následně ocenila 
i Nadace, která společně s partnery sou
těže udělila tentokrát kromě tří hlavních 
cen ještě zvláštní cenu za mimořádně 
zdařilé dílo.

Pavilon slonů

Vítězkou soutěže se stala Sandra 
Schwarzová (ČVUT Praha – Fakulta 
stavební) se soutěžním dílem Pavilon 
slonů pro Zoologickou zahradu v Praze. 
Jde o dvoupodlažní částečně podskle
pený objekt se zastavěnou plochou 
3 309 m2 (s užitnou plochou 3 840 m2), 
který bude sloužit pro ustájení šesti 
slonů, chov surikat a exotického ptac
tva a nabídne i nezbytné zázemí pro za

městnance a hlavně návštěvníky včetně 
prohlídkových cest mezi jednotlivými 
prostory. Architektonický koncept ob
jektu vychází z předdiplomního projektu 
autorky, kde hlavním aspektem bylo res

pektovat přírodní prostředí, které je cí
leně vytvářeno v celé zoo pro představu 
pozorování zvířat ve volné přírodě. „Tak 
jako v přírodě dopadají podzimní lístky 
ze stromů na zem, tak na sebe padly,  

Mladí začínající architekti a projektanti 
v oboru dřevostaveb se opět vyšvihli (I. část)

Jednou z akcí zařazenou do doprovodného programu letošního mezinárodního stavebního veletrhu 
FOR ARCH (15.–19. 9. 2015) v Praze – Letňanech bylo slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku 
studentské soutěže „Stavby s vůní dřeva 2015“, vypsané Nadací dřevo pro život v rámci pro-
jektu Dřevěná stavba roku. Je pořádaná se záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a Ministerstva průmyslu a obchodu s cílem umožnit mladým začínajícím odborníkům (studentům 
odborných VŠ a VOŠ ) ukázat veřejnosti své nápady v oblasti dřevěného stavění a současně před-
stavit jejich odbornou vyspělost získanou při studiu. U oceněných prací odborná porota vyzdvihla 
vysokou technickou úroveň řešení, což Nadace tentokrát zohlednila v podobě čtyř udělených cen.
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Vítězný pavilon slonů pro pražskou zoo Sandry Schwarzové
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obrazně řečeno, i dva lístky tvořící zák
ladní půdorysný tvar objektu,“ vysvětluje 
autorka specifický půdorys stavby vy
tvořený dvěma částmi, které lze popsat 

jako složení dvou úsečí kruhu. K tomu, 
aby i samotný pavilon byl spojen s pří
rodou, slouží dvě atria, kdy v jednom 
je prostor pro surikaty a ve druhém pro 

ptačí voliéru, v nichž se může návštěvník 
pohybovat přímo mezi zvířaty.
Z konstrukčního hlediska je objekt pa
vilonu rozdělen na tři části, z nichž dvě 
jsou otevřené jednopodlažní halové 
prostory pro výběhy a zázemí slonů, 
a třetí (zázemí celého objektu) je uzavře
ná dvoupodlažní budova. Staticky je ob
jekt rozdělen rovněž na tři části. Největší 
část (výběh pro samce slona s kójemi) 
bude tvořena samonosnou spolupůsobí
cí střešní konstrukcí z dřevěných vazníků 
o rozměru 240x1200 mm, které pode
přou sloupy stejného profilu. Prostory 
mezi sloupy jsou v některých místech 
po obvodu stavby uzavřeny izolačními 
panely s dřevěnou či zelenou fasádou 
nebo jsou prosklené. V druhém výběhu 
pro samice slonů, rozděleném atriem, 
je kvůli jednosměrnému pnutí navržena 
rámová střešní konstrukce z lepené
ho lamelového dřeva, přičemž rozměr 
každého rámu po celé délce je opět 
240x1200 mm a jejich max. rozpon je 
27 metrů. Mezi rámy jsou vaznice stej
ného rozměru. Lepené vazníky a sloupy 
v obou prostorech jsou lepené do oblou
ků a jednotlivé konstrukční prvky budou 
spojeny pomocí ocelových žárově zinko
vaných dílců a šroubů.
Třetí část objektu je navržena jako leh
ký dřevěný skelet zhotovený stěnovým 
systémem two by four ve složení zevnitř 
ven:

 sádrokartonová protipožární stavební 
deska tl. 9,5 mm

 OSB deska tl. 10 mm
 instalační předstěna z latí 30x50 mm 
s tepelnou izolací

 parozábrana
 OSB deska tl. 15 mm
 nosný rám z fošen 60x200 mm vypl
něný minerální vlnou

 DHF deska tl. 15 mm
 odvětrávaná mezera z latí tl. 50 mm 
dřevěný obklad tl. 50 mm ze sibiřské
ho modřínu nebo 125 mm silný sys
tém zelené stěny

Stropy v zázemí jsou jednosměrně pnuté 
v rozponu 5,15–7,8 metru, zhotovené 
v podobné skladbě jako obvodové stě
ny s nosnou rámovou konstrukcí z hra
nolů 80x200 mm, nicméně v prostoru 
technických místností jsou nahrazeny 
dřevěným průvlakem z lepených lamel. 
Střešní konstrukci celého objektu tvoří 
již zmíněné lepené vazníky (240x1200 
mm) o rozponu 4,4 m. Mezi nimi jsou 
podobně jako u obvodových stěn halo
vých prostorů vloženy dřevěné izolační 
panely opatřené shora dvěma vrstvami 
hydroizolační fólie Fatrafol nebo skleně
ná střecha na dřevěném roštu.

Půdorys sloního pavilonu určeného také pro surikaty a exotické ptactvo

Nahlédnutí do interiéru pavilonu
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Dětská Ekouniverzita 
Hanspaulka

Druhou příčku v soutěži obsadila Petra 
Trousilová (ČVUT Praha – Fakulta sta
vební) s dílem Dětská Eko-univerzita 
Hanspaulka. Bude sloužit jako vzdělá
vací a volnočasové centrum pro děti škol
ního věku s využitím k pořádání zájmo
vých činností se zaměřením na ekologii 
a životní prostředí. Vyroste na pozemku 
v klidné části Prahy obklopeném nízko
podlažní rodinou zástavbou s tím, že díky 
svažitosti terénu nepřesáhne podlažnost 
okolních budov, ale přitom umožní vyu
žít zajímavého výhledu na Pražský hrad. 
Návrh Ekouniverzity počítá i s přítom
ností osob s omezenou schopností po
hybu a orientace a jeho nezbytnou sou
částí je bezbariérový vstup a výtah pro 
vyšší podlaží. Budova je navržena jako 
tři navzájem propojené objekty, z nichž 
jeden je podsklepený. Dvě z budov jsou 
třípodlažní se sedlovou střechou a jedna 
má pouze jedno nadzemní podlaží s plo
chou zelenou střechou. Spojovací krček 
je prosklený a schodiště je řešené jako 
chráněná úniková cesta typu A.
Podzemní část objektu (sklepení) tvoří 
železobetonový stěnový systém, nad
zemní část je řešena jako dřevěný stěno
vý systém. Podsklepená část je navrže
na na základové železobetonové desce 
tl. 400 mm nesoucí železobetonové stě
ny tl. 300 mm. Pod železobetonovou 
deskou je vrstva podkladního betonu 
tl. 150 mm. Mezi tyto vrstvy je vložena 
hydroizolační povlaková vrstva. Součástí 
základů podsklepené části je i dojezd 
pro výtah s výškovým rozdílem 1,2 m. 
Nepodsklepené části jsou založeny na 
pasech do nezámrzné hloubky a mezi 
podsklepenou a nepodsklepenou částí 
je vytvořen přechod pomocí stupňů.
Obvodové i vnitřní nosné konstrukce 
nadzemní části jsou tvořeny dřevěný
mi sloupky o rozměrech 60x200 mm 
uspořádanými do rámu. Konstrukce 
je oboustranně zpevněna opláštěním 
sádrovláknitými deskami tl. 15 mm. 
Mezi slou pky je vložena tepelná izolace 
ze skelné vlny. U obvodových stěn (se 
sou činitelem prostupu tepla U = 0,079 
W/m2K) je ještě 160 mm venkovní izo
lace potažené difúzně otevřenou fólií a 
provětrávaná mezera tl. 40 mm, uzavře
ná obkladem ze svislých palubek tl. 20 
mm. Vnitřní povrch je tvořen 10 mm sil
nou omítkou. Stropy nadzemních podlaží 
jsou tvořeny lepenými BSH nosníky. Na 
rozpon 6,25 m je navržen nosník prostě 
uložený průřezu 160x400 mm. V ústřed
ní budově je nosník spojitý přes dvě pole 

průřezu 140x360 mm. Víceúčelový sál 
zastřešují nosníky z průřezem 160x520 
mm se záklopem OSB deskami tl. 22 
mm, na nichž je vlastní konstrukce 
podlahy. Mezi nosníky je vložena akus
tická izolace tl. 150 mm. Ve schodišťové 
části jsou vodorovné nosné konstrukce 
tvořeny železobetonovými deskami tl. 
250 mm.
Dvě z budov jsou zastřešeny sedlovou 
střechou s hambalkovým krovem z krokví 
o průřezu 100x240 mm, vzpěra je tvoře
na dvěma fošnami o průřezu 100x400 
mm, pozednice 140x160 mm, zavětro
vací prvky 80x120 mm. Vlastní střešní 
plášť směrem zevnitř ven je ve složení:

 10 mm silná omítka
 2x sádrovláknitá deska tl. 15 mm
 parozábrana
 2x podkrokevní tepelná izolace tl. 60 mm
 mezikrokevní tepelná izolace tl. 240 mm
 asfaltový hydroizolační pás

 kontralatě 30x50 mm tvořící větranou 
mezeru

 bednění tl. 24 mm
 střešní krytina (trapézový plech)

Nad víceúčelovým sálem je 995 mm sil
ná plochá střecha s nosnou konstrukcí 
z BSH nosníků 160x520 mm a se záklo
pem z OSB desek tl. 22 mm, na kterých 
je pak skladba zelené nepochozí střechy 
s extenzivní zelení. Objekt bude vytápěn 
tepelným čerpadlem vzduch–voda. 
K ohřevu bude sloužit akumulační nádrž 
opatřená elektrickými patronami slouží
cími jako záložní zdroj energie. V celém 
objektu bude použito nucené větrání 
s rekuperací. Tepelná stabilita místností 
v letním období bude zajištěna stínicími 
prvky – na jižní fasádě pohyblivými sluno
lamy s automatickým řízením, na východní 
a západní fasádě venkovními roletami.
Další dva neméně zajímavé projekty před
stavíme v příštím vydání DM.

Dětská Eko-univerzita v Praze Petry Trousilové


