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Všeobecné údaje: 
 

Stavba sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Sobrance, 
v intraviláne obce Úbrež, katastrálne územie Úbrež, na zastavanej parcele č. 557/2. 

Projektová dokumentácia horeuvedenej stavby dokumentuje jestvujúci stav 
(pôdorysy, pohľady) dvojpodlažného nepodpivničeného objektu telocvične. 

Dokumentácia uvedeného objektu nebola investorom poskytnutá vôbec. Zamerané 
a zakreslené sú iba voľným okom viditeľné stavebné konštrukcie. Do stavebných 
konštrukcií neboli robené žiadne sondy. 

V ďalšom popise sú konštatovania založené na predpokladoch, ktoré vychádzajú zo 
skúseností z rekonštrukcií stavieb podobného charakteru, realizovaných zhruba 
v rovnakom časovom horizonte ako hore uvedený objekt. 
 
Dispozičné riešenie: 
 
 Dispozičné riešenie vychádza z konštrukčného riešenia. Jedná sa o klasický  
murovaný trojjtraktový konštrukčný systém v kombinácii s jednotraktovým. 
 Na  1. NP sa nachádza telocvičňa s kompletným zázemím. Zázemie predstavuje 
náraďovňu, kabinet telocvikára, posilňovňu, šatňu, umváreň a delené WC. 
   Na  2. NP sa nachádzajú priestory školskej družiny a školskej knižnice.  
      
Konštrukčné riešenie: 
 
Zvislé konštrukcie 
 
 Objekt je klasický, murovaný, trojtraktový v kombinácii s jednotraktovým, 
s pozdĺžnymi aj priečnymi nosnými stenami. Steny predpokladáme murované z tehál CDm 
na vápennú maltu. Steny dosahujú hrúbku 500, 375 a 250 mm,    
   
Vodorovné konštrukcie 
 
 Prestropenie je riešené železobetónovými prefabrikovanými dutinovými panelmi 
v kombinácii s monolitickými železobetónovými prievlakmi, prekladmi a vencami. Nosnú 
časť zastrešenia celého objektu tvoria celooceľové sedlové väzníky v kombinácii 
s drevenými väznicami.   

 
Základy 
 

Predpokladám, že objekt je založený na monolitických základových pásoch 
z prostého betónu. Hĺbka založenia do nezamrzavej hĺbky cca 1000 mm.  

 
Podlahy 
 

Nášľapné vrstvy podláh sú z dubových vlyskov na tesárskej podlahe, z keramickej 
dlažby, PVC podlahoviny, PVC plávajúcej podlahy aj z kobercov.  
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Výplne otvorov-jestvujúci stav 
 

Okná sú drevené zdvojené, kyvné, sklopné aj otváravé. Vchodové dvere do objektu 
sú drevené latkové, s dvojkrídlovými otočnými celopresklenými dverami, s jednoduchým 
čírym zasklením. Vnútorné zasklené steny sú drevené s jednoduchým čírym zasklením. 
Vnútorné dvere sú drevené, plné aj presklené, s polodrážkou do plechovej jednodielnej 
zárubne s dubovými prahmi. Vonkajšie parapety sú z pozinkovaného plechu, vnútorné 
parapetné dosky sú drevené. 

 
Výplne otvorov-navrhovaný stav 
 

Všetky nové okná, aj dvere budú v rámci celého objektu plastovej konštrukcie, z 
päťkomorových profilov, bielej farby z interiéru aj z exteriéru. Zasklievané budú čírym 
izolačným dvojsklom s koeficientom prestupu tepla Ug=1,1 W/(m2K). Okno ako celok 
bude mať koeficientom prestupu tepla UO=1.2 W/(m2K). Vonkajšie parapety budú 
hliníkové, vnútorné plastové, komôrkové. Viď. špecifikácia. Parapety budú dodávkou 
okien. 

 
Povrchové úpravy  
 

Vonkajšie omietky sú brizolitové, na vápenno-cementové jadro. Sokel je obložený 
keramickým obkladom. Konečná úprava vonkajších brizolitových omietok je vápenný 
nástrek svetlošedej farby. Vnútorné omietky sú štukové vápenné, na vápenno-cementové 
jadro. Konečná úprava vnútorných omietok je vápenná maľovka bielej farby. Hygienické 
priestory sú  obložené keramickým obkladom. Chodbové priestory sú opatrené olejovým 
náterom a dreveným obkladom. 

 
Zastrešenie a krytina 

 
Nosnú časť zastrešenia celého objektu tvoria celooceľové sedlové väzníky v 

kombinácii s drevenými väznicami. Strešná krytina je z falcovaného pozinkovaného 
plechu, ktorý je kotvený do celoplošného dreveného debnenia. Jestvujúca krytina je 
staršieho dáta, opatrená funkčným niekoľkovrstvovým náterovým systémom. Voda zo 
strechy je odvedená na okolitý terén.   
 
Technické vybavenie objektu: 
 

Objekt ma vnútorné elektrické silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, 
zdravotechnické a vykurovacie rozvody.  
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