
Sika at work
sloní dom Kaeng Krachan     
v zoo v zürichu, švajčiarsko
siKa® systémy “od záKladov po strechu” 
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siKa at WorK

the Kaeng Krachan elephant house at zurich zoo

rieŠenia od záKladov                 
Po sTrECHU v sLoŇoM DoME      
v zoo v zürichu

PoPiS ProJektU
kaeng krachan sloní Park v Zoo v Zürichu je výnimočný 
nielen dizajnom, ale ti ež aj v spôsobe, akým sa o slony 
starajú. rastúca slonia rodina má v Zoo teraz šesťkrát 
viac miestností , ako tomu bolo pred výstavbou. areál 
zahŕňa aj množstvo rôznych bazénov a spŕch vnútri aj 
vonku, ktoré slony aktí vne  využívajú, keďže ázijské slony 
sú dobrí plavci. vo voľnej prírode sa často brodia vodou 
a kúpu, aby regulovali svoju telesnú teplotu a zvlhčovali 
kožu. Návštevníci teraz môžu vidieť kúpajúce slony z 
úrovne pod vodou.

Ďalšou novinkou je, že o zvieratá je teraz postarané 
v "chránenom kontakte" po celý čas. To znamená, že 
chovatelia už nie sú v rovnakej miestnosti  ako slony. 
Zvieratám to dáva väčšiu slobodu a možnosť rozvíjať 
svoje normálne sociálne správanie, a ti ež zaisťuje väčšiu 
bezpečnosť zamestnancov zoo. 

Centrálnym miestom slonieho parku o ploche 11.000 m2 
je unikátny 6.800 m2 sloní dom. ide o budovu priemeru 
80 m s mnohotvárnou drevenou strešnou konštrukciou 
s hmotnosťou viac ako 1500 ton. konštrukcia plochej 
strechy nevyžaduje žiadne ďalšie oporné stĺpy vnútri. 
využíva prirodzené svetlo prichádzajúce cez celkom 271 
rôznych strešných okien, aby napodobnila výhľad na 
oblohu v lese, v prirodzenom prostredí slonov v Thajsku.

strecha je podopretá nosnou konštrukciou z pohľadového 
betónu umiestnenou po obvode, ale hlavné zaťaženie z 
obrovskej drevenej konštrukcie strechy, je  absorbované 
obvodovými základmi. Tie sa skladajú z predpätých 
betónových pilót, ktoré prenášajú záťaž do zeme. v 
troch znížených bodoch fasády je zaťaženie prenášané 
prostredníctvom špeciálnych základových pilót. Betónove 
obvodové pilóty sú okolo budovy v celkovej dĺžke cca. 270 
m.
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požiadavky projektu
konštrukcia základov, ich hydroizolácia a pohľadová 
betónová fasáda: 
spočiatku na mieste hlavného výkopu bolo potrebné 
zabezpečiť stabilitu svahu pomocou striekaného betónu.

Pri základovej konštrukcii, vrátane predpätých pilót, 
najvyššie požiadavky boli kladené na betón s ohľadom na 
zvýšenie pevnosti, samozhutňovanie, nízke zmrašťovanie 
a optimálna inštalácia. Bola požadovaná samozhutňovacia 
zmes s maximálnou veľkosťou častíc 16 mm, vzhľadom na 
vystuženie pilót. Minimálne zmraštenie sa vyžadovalo aj 
od konštrukčných betónov a podlahových dosiek budovy, 
aby sa minimalizovali deformácie a praskanie.

väčšina úžitkových miestností a miestnosti s rastlinami, 
spolu s niektorými kotercami pre zvieratá, sú postavené 
úplne pod zemou, alebo len čiastočne, čo si vyžaduje, 
spoľahlivú vodotesnúé konštrukciu. Treba zabrániť 
akémukoľvek prenikaniu podzemnej vody, a rovnako 
tiež zabrániť znečisteniu podzemnej vody exkrementmi 
zvierat alebo odpadovou vodou. 

Prístup udržateľnej výstavby pri tomto projekte vyžadoval, 
aby sa dažďová voda zo strechy zhromažďovala a ďalej 
využívala pri starostlivosti o slony. voda sa zhromažďuje 
v železobetónových nádržiach, ktoré sú súčasťou budovy 
a musia byť tiež vodotesné.
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Štrukturálne zasklievanie:
Pri zasklievaní sa požadovalo elastické, pohyb 
umožňujúce, ale vzduchotesné lôžko, aby sa zabránilo 
napätiu a nežiaducemu tlaku na sklenené panely. inžinieri 
preto pri výbere vhodného materiálu  testovali  kompati-
bilitu lepidla a jeho pevnosti v ťahu.

Hydroizolácia strechy:
strecha spolu s 271 strešnými svetlíkmi, každý z nich 
iného tvaru, je sama o sebe unikátna. výber osvedčeného 
a spoľahlivého systému jej hydroizolácie bol kľúčový. 
všetky potrebné prestupy, detaily  a približne 1 500 rohov 
muselo byť vyrobených ručne, vzhľadom na rôzne uhly, 
pre ktoré štandardné profily neboli k dispozícii. aby boli 
splnené estetické požiadavky architekta a tiež sa vytvoril 
priestor  na čistenie a údržbu, tak 50 cm nad izolačnou 
fóliou bola na 5 615 terčíkoch upevnená drevená plošina, 
ktorú bolo potrebné tiež utesniť membránou.

Podlahy:
Mechanicky a chemicky odolné podlahy, ktoré sa ľahko 
čistia a sú veľmi trvácne boli potrebné vo viacerych 
priestoroch. Priestory na chov a správu v pavilóne slonov 
zahŕňajú koterce s miestnosťami s faunou, priestor na 
kŕmenie, veterinárne a lekárske ošetrenie, operačné 
sály a tiež priestory údržby a strojovne. Tieto technické 
a hygienické priestory požadovali kvalitnú povrchovú 
úpravu pre efektívny chod zariadenia a pre dobro slonov.
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Sika rieŠenia 
konštrukcia základov, ich hydroizolácia a pohľadová 
betónová fasáda:
všetky betóny so zvýšenými požiadavkami na pevnosti 
a vodotesnosť boli vyrobené s použitím prísady sika® 
viscoCrete®, vrátane pilót a stĺpov, ktoré prenášajú žaťaženie 
zo strechy budovy do základovej pôdy. aj základová pôda 
vyžadovala dodatočné spevnenie striekaným betónom. Do 
striekaného betónu sa pridávala prísada sika® viscoCrete® 
v kombinácii s urýchľovačom tuhnutia sigunit®, ktorý 
zabezpečil optimálny výkon a rýchle tvrdnutie betónovej 
zmesi.  Betón bol striekaný z mobilného striekacieho stroja 
sika® sprinter. 

Pohľadová fasáda zo železobetónovej nosnej konštrukcie 
bola  tiež vyrobená využitím najnovšej generácie sika® 
viscoCrete® technológie, aby sa dosiahlo optimálne tečenie 
betónu, zhutnenie a finálne pevnosti. 

Hydroizolačné riešenia sika zahŕňali aj riešenie dilatačných 
škár použitím systému sikadur®-Combiflex®, ktorý zabezpečil 
celkovú vodotesnosť konštrukcie a utesnené škáry sú 
schopné preklenúť pohyb vo všetkých smeroch. systém sika® 
Control zabránil vzniku trhlín v betónových podlahových 
doskách.  

Technológia sikaGrout® bola použitá na upevnenie strešnej 
konštrukcie k oporným stĺpom po obvode budovy.

Štrukturálne zasklievanie: 
Po vykonaní testov kompatibility tmel a lepidlo sikasil®- 
splnilo všetky požiadavky kladené na štrukturálne 
zasklievanie.

Strešné hydroizolačné:
Hydroizolácia strechy bola zrealizovaná celoplošným 
lepeným systémom sikaplan® sarnafil® na dosky Duripanel. 
Tento systém prekryl škáry podkladovej konštrukcie. 

Do strešného systému bol pevne zakotvený úchytný bod 
sarnafil®-T fitting, zvlášť navrhnutého odborníkmi sika pre 
tento projekt, do ktorého sa potom nainštaloval terčík na 
ukotvenie jednotlivých častí vrchnej pohľadovej konštrukcie 
strechy.

Podlahy:  
rýchlotvrdnúci systém na báze polyurei  sikalastic®, 
aplikovaný striekaním, bol zvolený ako ideálne riešenie na 
hydroizoláciu a vytvorenie chemicky a nárazu odolných 
podlahových poterov na exponovaných betónových 
povrchov. Tento systém bol použitý v celom dome slonov 
a na ochranu nádrží na zachytávanie vody a nádrží na 
odpadovú vodu. Živicové systémy sikafloor® boli aplikované 
vo všetkých zónach pre návštevníkov, vo vstupných 
priestoroch a na chodbách.

siKa® systémy od  
"záKladov po strechu” 
na projekte Spolupracovali: 
investor: zoo zürich ag
architekti: Markus schietsch architekten GmbH, Zurich 
aplikátor: zoo zürich ag



sloní dom Kaeng Krachan v zoo   
v  zürichu
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Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov 
pred akýmkoľvek použití m alebo spracovaním našich výrobkov.

Sika SlovenSko spol.s r.o.
rybničná 38/E
Brati slava
slovensko

kontakt
Telefón  +421 2 49 20 04 11
Fax  +421 2 49 20 04 44
www.sika.sk


