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Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre pozostáva zo siedmych blokov, ktoré navzájom vytvárajú
jeden ucelený súbor. Po ukončení výstavby sa nový objekt stane významným prvkom
v existujúcej zástavbe mesta Nitra. Príspevok popisuje konštrukciu a zameriava sa na popis
základných dimenzií komplexu a parametrov nosnej konštrukcie.
Polyfunctional complex Tabáň in Nitra consists of seven blocks, which form one complete set.
After completion of the construction, the new building will become an important element in
the existing development of city of Nitra. The paper describes the structure and focuses on the
basic dimensions of the complex and the parameters of the load bearing structure.
1 Vizualizácia polyfunkčného komplexu
Tabáň v Nitre – pohľad na administratívnu
časť 2 Situácia s popisom stavebných
objektov
1 Visualization of polyfunctional complex
Tabáň in Nitra – view on the Office Block
2 Situation with description of the
building objects
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Obytný komplex Tabáň sa nachádza v mestskej pamiatkovej zóne Nitra – Staré Mesto.
Stavba komplexu je vymedzená ulicami
Štúrova, Piaristická a Palánok. V blízkosti je
materská škola, kláštorný komplex piaristov
s kostolom sv. Ladislava, na Piaristickej ulici
obchodný dom Tesco, na ulici Palánok polyfunkčná budova obchodu a služieb s parkoviskom a na náprotivnej strane Štúrovej
ulice budova okresného a krajského súdu.
Jestvujúca okolitá zástavba je prevažne
dvojpodlažná až štvorpodlažná.
Objekt Tabáň je osadený na stavebnom pozemku lichobežníkového tvaru
s celkovou plochou 10 511 m2. Z hľadiska
topografie je stavebný pozemok kopec so
strmým nábehom svahu cca 45° zo strany
Štúrovej a Piaristickej ulice, ktorý je tvorený
antropogénnymi navážkami. Súčasný tvar
dostal v 70. rokoch minulého storočia, kedy
sa územie stalo skládkou sute zo zbúraných
domov kvôli výstavbe obchodného domu
Prior (dnes Tesco). Je to teda polstoročná
navážka s priemernou hrúbkou navezenej
vrstvy do 2 m, na ktorej sa nachádza zeleň.
Výškový rozdiel najvyššieho a najnižšieho
bodu pozemku predstavuje 11 m.
Návrh konštrukcie bol robený vo
výpočtovom FEM programe na 3D statickú
a dynamickú analýzu nosných konštrukcií. Náročnosti navrhovaného objektu

zodpovedalo aj množstvo zostavených
celkových a čiastkových výpočtových modelov konštrukcie, ktorých cieľom bolo čo
najreálnejšie vystihnúť tok síl a správanie sa
konštrukcie. Všetky výkresy výstuže na projekte Tabáň boli urobené v 3D v programe
Allplan, čo umožnilo eliminovať možné
miesta kolízii výstuže v extrémne namáhaných častiach konštrukcie.

Objektová skladba
Stavba pozostáva zo siedmych obytných objektov s označením A (SO-201) až F (SO-206),
administratívneho bloku (SO-100) a bloku
átrium, pod ktorými sa nachádzajú dve
podlažia podzemných garáží. Prvá etapa
pozostáva z výstavby objektov D + E + F.

Základové konštrukcie
a spodná stavba
Základovú konštrukciu tvorí železobetónová
doska, ktorá je navrhnutá ako vodonepriepustná konštrukcia, tzv. biela vaňa. Pre túto
konštrukciu bola zvolená koncepcia návrhu 2, t. j. konštrukcia s deliacimi trhlinami
so šírkou umožňujúcou ich samoutesnenie
podľa Smernice pre vodonepriepustné
betónové konštrukcie – biele vane (SmeBV).
Pre túto konštrukciu bol predpísaný betón
C30/37 - XC2, XD1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 22 - S3,
maximálny priesak 55 mm podľa STN

