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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
Objekt:

Bytový dům Nuselská

Místo:

Praha, ulice Nuselská

Kraj:

Praha

1.1 Popis objektu
Projektová dokumentace dokumentuje novostavbu bytového domu umístěného v ulici. Nuselská
v Praze. Jedná se o objekt se šesti nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Budova je rozdělena
do dvou obytných traktů, které jsou od sebe vertikálně vymezené o půl podlaží, a schodišťové části,
která je propojuje.
V podzemních podlažích jsou umístěny sklepní kóje, kotelna, úklidová místnost, vzduchotechnická
místnost a parkovací garáže. V prvním nadzemním podlaží pak kavárna a klenotnický obchod se
zázemím. Zbytek budovy je vymezen pro bydlení. Řešení dispozic je zřejmé z přiložené dokumentace.

1.2 Konstrukční řešení objektu
Objekt je řešen jako kombinace monolitického železobetonového stěnového a skeletového
systému a to z důvodu větší tepelné akumulace objektu, větší prostorové tuhosti a zároveň možnosti
větší variability, tam kde je to zapotřebí kvůli rozdílné funkci. Spodní stavba je řešena jako „bílá
vana“ z vodostavebního betonu, jejíž součástí je 500mm vysoká základová deska.
Obvodový plášť je tvořen převážně provětrávanou skládanou fasádou z cementovláknitých
desek Cembrit True (odstín Etna 308) a je zateplený pomocí tepelné izolace z minerální vlny Isover
Hardsill o tloušťce 140 mm. Fasáda na schodišťové části a v prostorách lodžií je tvořena kontaktním
zateplovacím systémem se škrábanou omítkou bílé barvy.
Zastřešení je řešeno plochou střechou s vegetační intenzivní skladbou. Střecha je využívána jako
střešní zahrada pro obyvatele bytového domu. Odvodnění střechy je provedeno pomocí spádové
vrstvy z lehčeného betonu. Voda je svedena do dešťového potrubí vedeného skrz objekt pomocé
instalačních šachet.
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1.3 Polohopisné a výškopisné umístění stavby
Objekt je umístěn na pozemku (dnes využívaném jako tržnice) přilehlém k ulici Nuselská
v Praze, v blízkosti Náměstí Bratří Synků. Terén je mírně svažitý směrem k ulici. Úroveň 0,000 =
217,36 m.n.m.

2. POPIS KONSTRUKCÍ
2.1 Zemní práce
Před zahájením zemních prací bude v ploše výstavby sejmuta ornice 200mm, která bude uskladněna
na pozemku a následně použita při konečných sadových úpravách. Výkopové práce budou provedeny
strojove. Pod základovou desku, která je součástí „bílé vany“ bude vybetonovaná vrstva z podkladního
betonu o tloušťce 100mm, která zlepší budoucí manipulaci materiálu a pohyb po výkopu.

2.2 Základy
Objekt bude založen na základové desce o tloušťce 500mm. Pro základovou desku a stěny které
přijdou do styku se zeminou bude použit vodostavební beton, tudíž nebude potřeba další izolace proti
spodní vodě. Rozměry jednotlivých prvků jsou ve výkresové dokumentaci.

2.3 Svislé konstrukce
Nosný systém objektu je tvořen železobetonovými stěnami a sloupy o toušťce 300 mm. Příčky a
vyzdívky jsou tvořeny vápenopískovým zdivem Kalksandstein.

2.4 Vodorovné konstrukce
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny kombinací jednosměrně a křížem pnutými železobetonovými
monolitickými deskami. Konstrukční výška nadzemních podlaží je 3000 mm. Tloušťky desek jsou
patrné ve výkresové dokumentaci. Únosnost vybraných prvků je ověřena statickým výpočtem. Podlahy
tvoří podlahový systém Steprock těžké plovoucí podlahy s betonovou mazaninou tloušťky 50 mm,
kročejovou izolací Steprock HD tloušťky 60 mm, hydroizolační fólií a nášlapnou vrstvou (dřevěná
plovoucí podlaha, nebo keramická dlažba).
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2.5 Schodiště
V objektu je jedno schodiště. Ramena jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná a jsou pružně
uložena na podestách na pryžovém loži.

2.6 Výplně otvorů
Okna jsou navržena hliníková (Schuco AWS 75.BS.HI). Rámy oken jsou v tmavé povrchové úpravě.
Vstupní dveře jsou také hliníkové s tmavou povrchovou úpravou.

2.7 Tepelná izolace
Jako kročejová izolace pro podlahy je použita izolace Steprock HD, která v prvním nadzemním podlaží
zároveň izoluje vytápěný prostor od nevytápěného prostoru podzemních garáží. Pro obvodový plášť je
použita izolace Isover Hardsil tloušťky 150 mm. Pro zateplení ploché střechy je navržena izolace Rigips
EPS 200 S stabil tloušťky 200 mm. V oblasti soklu je pro zateplení použit XPS tloušťky 100 mm.

2.8 Izolace proti vodě a spodní vlhkosti
Jelikož je stavba založena pomocí „bílé vany“ není potřeba žádné další izolace proti spodní vodě a
vlhkosti.

2.9 Střechy
Střecha je plochá s vegetační intenzivní vrstvou. Spádová vrstva je vytvořena z lehčeného betonu
tloušťky 50-170 mm. Na spádovou vrstvu je položena parozábrana Icopal Alu-Villa Therm. Dále pak
tepelná izolace Rigips EPS 200 S stabil, hydroizolace z pásů Icopal Grunplast a Icopal Grunplast TOP,
geotextilie Optigreen RMS 300, kořenovzdorná fólie Optigreen, geotextilie Optigreen RMS 300,
kamenivo Perl 8/16, filtrační textilie Optigreen 105 a intenzivní substrát Optigreen typ I tloušťky 230
mm.

2.10 Klempířské výrobky
Klempířské výrobky, které jsou součástí střechy jsou vyrobeny v pozinkovaném provedení. Parapety a
klempříské prvky balkónového zábradlí jsou z nerezu.
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2.11 Truhlářské výrobky
Vzhledem ke zvolené konstrukci celého objektu jsou truhlářské výrobky použity použity zcela
výjimečně – vnitřní parapety. Jejich bližší specifikace je v projektové dokumentaci.

3. Ostatní k projektu
3.1 Bezpečnost práce při provádění stavebních prací
Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a
podmínkami bezpečnosti práce obsaženými v Zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého Báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických
zařízeních při stavebních pracích č.324 z 31.7.1990 a předpisy zde citovanými (ve znění pozdějších
předpisů).
Dále je potřeba se řídit závaznými ustanoveními citovanými vyhláškou ČÚBP č. 48/82 část 1,2,12,13 a
zákonem ČNR č. 133/85 Sb. A prováděcí vyhláškou MV č. 37/86 Sb. Všichni zúčastnění pracovníci
musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou pracovníci povinni používat při práci
předepsané pracovní a ochrané pomůcky podle směrnic MSv ze dne 9.12. 1986 a jeho pozdějších úprav.
Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným
osobám na vstupech.

