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A. TECHNICKÁ SPRÁVA
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
Názov a miesto stavby:
Investor:

Michalovce - Zimný štadión
Športová 1, 071 01 Michalovce
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE
Základné údaje charakterizujúce stavbu a zdôvodnenie projektu
Cieľom predkladanej štúdie je štadión kompletne zmodernizovať tak, aby fanúšikom
neposkytoval len extraligový hokej ale aj komfort v hľadisku. Športové podujatia sa už dávno
stali miestom stretnutia špičkových osobností ekonomického a spoločenského života. Osobná
účasť a podpora športových aktivít sú prirodzenou súčasťou života širokej škály ľudí z
najrôznejších vrstiev.
Na štadióne chýba priestor pre významné osobnosti, partnerov klubu. Sky Boxy. Cieľom štúdie
je vytvoriť priestory, ktorý sú súčasťou hľadiska, avšak sú dostatočne oddelené (akusticky,
teplotechnicky), aby poskytovali súkromie a komfort pri sledovaní športových zápasov.
Stavebno-technický stav hygienických zariadení, šatní je v zlom stave a preto je navrhovaná
modernizácia týchto priestorov tak aby sa vyrovnali priestorom na ostatných zimných
štadiónoch. Súčasťou navrhovaného riešenia sú aj obvodové steny, ktoré nezodpovedajú
dnešným požiadavkám na obvodové konštrukcie.
Pri realizácií stavby nebudú použité žiadne stavebné materiály škodlivé ľudskému zdraviu.
Výber materiálov obalových konštrukcií je navrhovaný tak, aby objekt po realizácií spĺňal
energetické požiadavky v zmysle platného zákona o energetickej efektívnosti a hospodárnosti
budov.
Vecné a časové väzby stavby na okolie a súvisiace investície
Stavba je navrhovaná bez vecných a časových väzieb na inú výstavbu. Súčasťou stavby sú
všetky objekty, ktoré zabezpečia jej funkčnosť bez potreby súvisiacich investícií.
Požiadavky na demolácie, výrub stromov, záber poľnohospodárskej pôdy
Na záujmovom území sa nenachádzajú objekty určené na demolácie. Navrhované riešenie si
nevyžiada záber poľnohospodárskej pôdy. Stavba nevyžaduje zmenu druhu pozemku.
3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
Charakteristika územia, dotknuté ochranné pásma, územia alebo kultúrne pamiatky
Z hľadiska reliéfu krajiny sa jedná o územie rovinaté. V záujmovom území výstavby sa
nenachádzajú žiadne chránené územia ani kultúrne pamiatky. Pozemkom sú vedené podzemné
inžinierske siete - vodovod, kanál, plyn, káblové vedenia elektriny a telefónov. Pozemok nie je
oplotený.
Stanovenie ochranných pásiem
Stavba nevytvára osobitné ochranné pásma.
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4. STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE OBJEKTOV STAVBY
NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY TRIBÚNA "A"
PRÍZEMIE
Chodba (m. č. 102)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
127, 00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
127, 00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 127, 00 m2
Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 103, 104)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať sprchovacie boxy
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m
- vybúrať existujúcu konštrukciu bazéna, nad úrovňou podlahy, priečku
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- existujúci bazén zasýpať štrkovým násypom postupne zhutňovaným
- nová vrstva podlahy, vrátane podkladného betónu
- nové priečky do výšky 3,0 m
- nové keramické dlažby
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
- nové keramické obklady do v. 2,25
- nové dvere pravé, rozmer 600/1970
- nové rozvody a zariaďovacie predmety ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- montáž a dodávka pisoár, senzor
- montáž a dodávka WC
- maľba stien
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne
nalepená
Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 105, 107)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať sprchovacie boxy
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m
- vybúrať existujúcu konštrukciu bazéna, nad úrovňou podlahy, priečku
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- existujúci bazén zasýpať štrkovým násypom postupne zhutňovaným
- nová vrstva podlahy, vrátane podkladného betónu
- nové priečky do výšky 3,0 m
- nové keramické dlažby
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92,70 m2
92,70 m2
2 ks
2 ks
6 ks
45,50 m2
114,50 m2
8,60 m2

45,50 m2
10,50 m2
114,50 m2
1 ks
6 ks
5 ks
1 ks
2 ks
92,70 m2
72,50 m2
72,50 m2
2 ks
2 ks
6 ks
45,50 m2
114,50 m2
8,60 m2

45,50 m2

- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
- nové keramické obklady do v. 2,25
- nové dvere pravé, rozmer 600/1970
- nové rozvody a zariaďovacie predmety ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- montáž a dodávka pisoár, senzor
- montáž a dodávka WC
- maľba stien
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne
nalepená

10,50 m2
114,50 m2
1 ks

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 108, 109)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať sprchovacie boxy
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové priečky do výšky 3,0 m
- nové keramické dlažby
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
- nové keramické obklady do v. 2,25
- nové dvere pravé, rozmer 900/1970
- montáž a dodávka WC kabíniek 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha
- nové rozvody a zariaďovacie predmety ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- montáž a dodávka pisoár, senzor
- montáž a dodávka WC
- maľba stien
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne
nalepená

6 ks
5 ks
1 ks
2 ks
72,50 m2
72,50 m2
72,50 m2
3 ks
2 ks
6 ks
25,70 m2
67,00 m2
25,70 m2
12,50 m2
67,50 m2
1 ks
6,4 m2
6 ks
4 ks
2 ks
2 ks
72,50 m2

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 110)
- vybúranie oceľovej zárubne a zvesenie dvojkrídlových dverí v obvodovej stene
- domurovanie parapetu
- osadenie plastového okna
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky
- vymaľovať stenu pri okne
Priestor medzi šatňovou časťou a ľadovou plochou (m. č. 111)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
Hygienické zariadenie muži a priestor pre upratovačku (m. č. 112)
- zdemontovať existujúce WC kabínky 3 ks (3x dvere 600/1970), celková plocha
- zdemontovať existujúce umývadlo - 3 ks, WC misa - 3 ks, pisoáre - 3 ks
- zdemontovať existujúcu výlevku - 1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
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348,50m2
348,50m2
15,60 m2
25,00 m2

- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970, 1x 600/1970
- montáž a dodávka WC kabíniek 3 ks (3x dvere 600/1970), celková plocha
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI:
- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie
- montáž a dodávka pisoár, senzor
- montáž a dodávka výlevka

70,70 m2
25,00 m2
70,70 m2
15,60 m2
3 ks
3 ks
3 ks
1 ks

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 114, 115)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
37,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
37,00 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo - 1 ks, WC misa -1 ks,
- vybúrať sprchovací box - 1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
7,10 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady
33,75 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
7,10 m2
- nové keramické obklady
33,75 m2
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor 1 ks
- montáž a dodávka umývadla 1 ks
- montáž a dodávka WC misa 1 ks
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 37,00m2
Hygienické zariadenie ženy (m. č. 116)
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- nový náter dverí a oceľových zárubní 1x 800/1970, 1x 600/1970
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie
Hygienické zariadenie muži (m. č. 117)
- zdemontovať existujúce WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie
- zdemontovať existujúcu WC misu
- zdemontovať existujúce pisoáre
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- montáž a dodávka WC kabíniek 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970
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1 ks
1 ks
5,60 m2
26,30 m2
5,60 m2
26,30 m2
1 ks
1 ks
31,00 m2
3 ks
4 ks
3 ks
25,00 m2
59,50 m2
25,00 m2
59,50 m2
31,00 m2

- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie
- montáž a dodávka pisoár, senzor
Východ na ľadovú plochu (m. č. 118)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy s gumeným povrchom
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 119, 120)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo - 1 ks, WC misa -1 ks,
- vybúrať sprchovací box - 1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- montáž a dodávka WC kabínky 1 ks (1x dvere 600/1970), celková plocha
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor 1 ks
- montáž a dodávka umývadla 1 ks
- montáž a dodávka WC misa 1 ks
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená
Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 121, 122)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo - 1 ks, WC misa -1 ks,
- vybúrať sprchovací box - 1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- montáž a dodávka WC kabínky 1 ks (1x dvere 600/1970), celková plocha
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor 1 ks
- montáž a dodávka umývadla 1 ks
- montáž a dodávka WC misa 1 ks
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená
Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 128, 129)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo - 2 ks, WC misa -2 ks,
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové priečky do výšky 1,5 m, 3,0 m, hr. 150 mm
- nové keramické dlažby
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4 ks
4 ks
4 ks
36,00 m2
36,00 m2
36,00 m2
33,20 m2
33,20 m2
7,10 m2
34,70 m2
7,10 m2
34,70 m2
3,60 m2

33,20m2
26,00 m2
26,00 m2
7,30 m2
34,70 m2
7,30 m2
34,70 m2
3,60 m2

26,00m2
75,00 m2
75,00 m2
29,60 m2
76,50 m2
0,30 m2
29,60 m2

- nové keramické obklady
76,50 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
12,60 m2
- nové dvere ľavé, rozmer 900/1970
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa
2 ks
- montáž a dodávka umývadla
5 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor
2 ks
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 75,00 m2
Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 130, 131)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo - 4 ks, WC misa -2 ks,
- vybúrať sprchovacie boxy - 6 ks
- vybúrať priečky WC kabínky - 2 ks, v. 3,0m, hr. 125mm
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové priečky do výšky 3,0 m
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
- nové dvere rozmer 900/1970, 800/1970
- montáž a dodávka WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha
- nové rozvody a zariaďovacie predmety ZTI
- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- montáž a dodávka pisoár, senzor
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená

40,00 m2
40,00 m2
0,56 m2
29,00 m2
73,35 m2
6,45 m2
29,00 m2
73,35 m2
13,60 m2
2 ks
6,90 m2
2 ks
6 ks
4 ks
2 ks
40, 00 m2

Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 133, 134)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
43,00 m2
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
43,00 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo - 2 ks, WC misa -2 ks,
- vybúrať sprchovacie boxy - 6 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
26,50 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady
71,50 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
26,50 m2
- nové keramické obklady
71,50 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
16,50 m2
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa
2 ks
- montáž a dodávka sprchovací senzor 6 ks
- montáž a dodávka umývadla
4 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor
2 ks
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená 43,00 m2
Šatňa a hygienické zariadenie pre žiakov (m. č. 135, 137)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
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50,70 m2
50,70 m2

- zdemontovať existujúce umývadlo - 4 ks, WC misa -2 ks,
- vybúrať sprchovacie boxy - 6 ks
- vybúrať priečky WC kabínky - 2 ks, v. 3,0m, hr. 125mm
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové priečky do výšky 3,0 m
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
- nové dvere rozmer 900/1970
- montáž a dodávka WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha
- nové rozvody a zariaďovacie predmety ZTI
- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- montáž a dodávka pisoár, senzor
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená

0,56 m2
29,25 m2
78,00 m2
6,85 m2
29,00 m2
73,35 m2
14,35 m2
1 ks
6,90 m2
2 ks
6 ks
4 ks
2 ks
50, 70 m2

1. POSCHODIE
Priestor pokladní a zádveria (m. č. 204, 205, 206)
- demontáž a výmena obvodovej zasklenej steny, celková dĺ. 28,0m, v.3,0m
(dvojkrídlové dvere 8x, 2x jednokrídlové dvere, 2x okno pokladne)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy hr. od 80 - 100 mm
- nová protišmyková nášľapná vrstva keramická dlažba (alt. liata podlaha)

24,00 m2
24,00 m2
24,00 m2

Vstupná plocha, nástup na tribúnu, bufet (m. č. 207, 211, 215, 216, 219 )
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy hr. od 80 - 100 mm
- nová protišmyková nášľapná vrstva keramická dlažba (alt. liata podlaha)
- maľba stien a stropu
- nový náter oceľových konštrukcií

640,00 m2
640,00 m2
640,00 m2
930,00 m2
782,60 m2

Schodisko a chodby (ochoz)
- domurovať 2x priečku hr. 150 mm medzi chodbou a priestorom pod tribúnou
- nové omietky a maľba na novej priečke 2x
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy:
- na schodisku (m. č. 208, 222) 2x17,25 m2
- na chodbe (ochoze) (m. č. 209, 221) 2x 87,50m2

84,00 m2

23,00 m2
23,00 m2
34,50 m2
175,00 m2

Hygienické zariadenie ženy (m. č. 210, 220)
- zdemontovať existujúce 2x -WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha 13,40 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie 2x2ks
4 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2x2ks
4 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x10,80m2
21,60 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25-3,0 m, 2x 43,50 m2
87,00 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové maľby stien a stropu 2x17,0 m2
34,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x10,80m2
21,60 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x37,20
74,40 m2
8

- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970,
- montáž a dodávka 2x -WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa 2x2ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie 2x2ks
Priestor pre upratovačku (m. č. 212, 218)
- zdemontovať existujúcu výlevku 2x1ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x5,0m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25m, 2x 24,0m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové maľby stien a stropu 2x8,40 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x5,0m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x20,25
- nový náter dverí a oceľových zárubní 1x 800/1970,
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka výlevky 2x1ks

7,80 m2
13,40 m2
4 ks
4 ks
2 ks
10,00 m2
48,00 m2
16,80 m2
10,00 m2
40,50 m2
3,90 m2
2 ks

Hygienické zariadenie muži (m. č. 103, 104)
- zdemontovať existujúce 2x -WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha 32,50 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie 2x4ks
8 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2x4ks
8 ks
- zdemontovať existujúce pisoáre 2x4ks
8 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x18,50 m2
37,00 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25-3,0 m, 2x 58,00 m2
116,00 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové maľby stien a stropu 2x27,00 m2
34,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x18,50m2
21,60 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x50,00m2
100,00 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970,
7,80 m2
- montáž a dodávka 2x -WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha
32,50 m2
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa 2x4ks
8 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie 2x4ks
8 ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor 2x4ks
8 ks
2. POSCHODIE
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy (m. č. 302, 304)
- na chodbe (ochoze) 2x118,0 m2
236,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba (alt. liata podlaha)
236,00 m2
- domurovať 2x priečku hr. 150 mm medzi chodbou a priestorom pod tribúnou
17,00 m2
- nové omietky a maľba na novej priečke 2x
17,00 m2
3. POSCHODIE
Navrhovaná VIP zóna ( m. č. 401 - 415) - zastavaná plocha
- obostavaný priestor
- nová zvýšená drevená podlaha o 60 cm
- sadrokartonové priečky medzi sky boxmi
- sadrokartonový podhľad na vlastnej oceľovej konštrukcií
- zo strany tribúny presklené plochy
- nášľapná vrstva podlahy - koberec
- interiérové vybavenie
- priečky medzi hygienickými zariadeniami - murované
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289,50 m2
1071,15 m3

- hygienické zariadenie muži, keramická dlažba a obklad stien
- hygienické zariadenie ženy, keramická dlažba a obklad stien
TRIBÚNA PRE DIVÁKOV
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- opraviť poškodené steny stupňov
- demontáž existujúcich plastových sedačiek, vrátane oceľových časti
- nová nášľapná podlaha stupňov s gumeným povrchom celoplošne nalepená
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia
- montáž a dodávka nových sedačiek, vrátane dopravy

392,50 m2
36,45 m2
1 574 ks
76,80 m2
35,50 m2
1 586 ks

Sklopné plastové sedadlo
Existujúce sklopné plastové sedadlo, má nosnú časť pre sedadlo z tenkostenných uzatvorených
obdĺžnikových profilov, pre operadlo z oceľových trubiek. Kotvenie je k oceľovej platni
osadenej v stene prefabrikátu stupňa. Sedačky sú rozmiestnené v 16 radoch, v module 500 mm, v
oranžovej farbe. Celkový počet sedadiel pre divákov na tribúne "A" je 1541 ks.
Značná časť existujúcich sedadiel je poškodená a preto je navrhovaná ich výmena. Na kovových
častiach odstrániť staré nátery a zrealizovať nové povrchové úpravy, olejové nátery. Farebný
odtieň v sivej farbe bude spresnený v rámci ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.
VONKAJŠIE PLOCHY
Vonkajšie existujúce schodisko (m. č. 201)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy 30 mm
- nová protišmyková nášľapná vrstva betónová dlažba
- maľba betónových časti zábradlia (dve strany)- v.2,10m x dl.20,80bm
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia
Vonkajšia existujúca nástupná (strešná) terasa (m. č. 202)
- odstrániť všetky vrstvy podlahy po nosnú konštrukciu
-nová skladba podlahy P1
- nový žľab s mriežkou š. 100 mm
- odpadové zvody 4x 4,0m
- maľba betónových časti zábradlia (dve strany)- v.2,10m x dl.94,0bm
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia
- prekrytie existujúcej nástupnej terasy
Navrhovaná vonkajšia rampa pre imobilných (m. č. 203)
- železobetónová konštrukcia
- protišmyková nášľapná vrstva betónová dlažba
- atypické oceľové zábradlie vonkajšej rampy, vrátane náterov
Navrhované schodisko do VIP zóny (m. č. 138)
- zastavaná plocha
- obostavaný priestor
- opláštenie sendvičovým panelom hr. 120 mm
- železobetónová konštrukcia stupňov (alt. oceľová konštrukcia)
- nášľapná vrstva podlahy - protišmyková keramická dlažba (gres)
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68,40 m2
68,40 m2
68,40 m2
87,36 m2
4,20 m2
545,00 m2
46,60 m
16,00 m
197,40 m2
18,80 m2
66,40 m2
230,00 m2
230,00 m2
684,70 kg
22,50 m2
351,00 m3
246,25 m2
60,75 m2

VÝPIS PODLÁH
Všetky podlahy pre daný objekt sú navrhnuté podľa účelu prevádzky, ktorá sa bude vykonávať
v jednotlivých miestnostiach.
P1 strešná terasa (m. č. 202)
- Terazzová plošná dlažba dvojvrstvová, exteriérová MRAMORIT
rozmer: 400x400x35mm, povrch tryskaný (protišmykový)
hr. 35 mm
- Podložka pod dlažbu Mramorit
hr. 25 mm
- Difúzne otvorená separačná vrstva ROOFMATE MK
- Tepelná izolácia ROOFMATE SL - A
hr. 200 mm
pred uložením tepelnej izolácie preveriť hydroizolačnú funkciu
elektroiskrovou skúškou
- Hydroizolácia FIRESTONE TPO
hr. 1,5 mm
- elektricky vodivá textília CONTEX ako ochranná a kontrolná vrstva fólií
fólií pre elektroiskrovú skúšku hydroizolacie.
- Prespádovanie konštrukcie ľahčeným betónom
hr. 120-45 mm
- Pôvodná stropná konštrukcia
SYSTÉM UTESNENIA POD OBKLADOM V HYGIENICKOM ZARIADENÍ
Keramický obklad na tehlových priečkach a tehlových nosných obvodových stenách
- murivo tehlové
- omietka hladká
- izolácia SANIFLEX
- lepidlo UNIFIX
- keramický obklad, škárovacia hmota ASO - FLEXFUGE

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY TRIBÚNA "B"
PRÍZEMIE
Východ na ľadovú plochu (m. č. 101)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy s gumeným povrchom
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom

26,00 m2
26,00 m2
26,00 m2

Chodba (m. č. 102)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená

82, 60 m2
82, 60 m2
82, 60 m2

Šatňa a hygienické zariadenie pre žiakov (m. č. 104, 105)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo - 1 ks, WC misa -1 ks,
- vybúrať sprchovacie boxy - 1 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
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11,60 m2
11,60 m2
5,20 m2
25,80 m2
5,20 m2
25,80 m2
2,40 m2

- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne nalepená
Hygienické zariadenie ženy (m. č. 106)
- zdemontovať existujúce WC kabínky 3 ks (3x dvere 600/1970), celková plocha
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970
- montáž a dodávka WC kabíniek 3 ks (3x dvere 600/1970), celková plocha
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie
Hygienické zariadenie muži (m. č. 107)
- zdemontovať existujúce WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie
- zdemontovať existujúcu WC misu
- zdemontovať existujúce pisoáre
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- montáž a dodávka WC kabíniek 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie
- montáž a dodávka pisoár, senzor
Východ na ľadovú plochu (m. č. 108)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy s gumeným povrchom
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
Hygienické zariadenie (m. č. 112, 115)
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať sprchovacie boxy
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x 5,45 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady 2x 25,80 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby 2x 5,45 m2
- nové keramické obklady 2x 25,80 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom 2x 2,40 m2
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
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1 ks
1 ks
1 ks
11,60 m2
12,30 m2
2 ks
3 ks
13,60 m2
43,80 m2
13,60 m2
43,80 m2
7,80 m2
12,30 m2
3 ks
2 ks
8,75 m2
2 ks
2 ks
2 ks
13,60 m2
42,75 m2
13,60 m2
42,75 m2
8,75 m2
7,80 m2
2 ks
2 ks
2 ks
38,00 m2
38,00 m2
38,00 m2
2 ks
2 ks
2 ks
10,90 m2
51,60 m2
10,90 m2
51,60 m2
4,80 m2

- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla

2 ks
2 ks
2 ks

Hygienické zariadenie ženy (m. č. 118)
- zdemontovať existujúce WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nové keramické obklady
- montáž a dodávka WC kabíniek 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie
Priestor pre upratovačku (m. č. 119)
- zdemontovať existujúcu výlevku
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25m
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové maľby stien a stropu
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba
- nové keramické obklady v. 2,25
- nový náter dverí a oceľovej zárubne 1x 800/1970,
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka výlevky
Priestor medzi šatňovou časťou a ľadovou plochou (m. č. 120)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 126, 128, 129)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať sprchovacie boxy
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
- nové keramické obklady do v. 2,25
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- montáž a dodávka WC
- maľba stien a stropu
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14,00 m2
3 ks
4 ks
18,90 m2
52,85 m2
18,90 m2
52,85 m2
14,00 m2
7,80 m2
4 ks
3 ks
1 ks
5,15 m2
20,60 m2
12,10 m2
5,15 m2
20,60m2
3,90 m2
1 ks
143,00 m2
143,00 m2
110,00 m2
110,00 m2
4 ks
2 ks
6 ks
32,00 m2
107,00 m2
32,00 m2
16,30 m2
107,00 m2
6 ks
4 ks
2 ks
175,50 m2

- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne
nalepená
Šatňa a hygienické zariadenie (m. č. 135, 137, 138)
- odstrániť existujúcu nášľapnú vrstvu podlahy PVC
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- zdemontovať existujúce umývadlo
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať sprchovacie boxy
- zdemontovať ZTI rozvody
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25 m
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové keramické dlažby
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom
- nové keramické obklady do v. 2,25
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- montáž a dodávka WC
- maľba stien a stropu
- v šatní nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom celoplošne
nalepená

110,00 m2
79,00 m2
79,00 m2
4 ks
2 ks
6 ks
32,00 m2
107,00 m2
32,00 m2
16,30 m2
107,00 m2
6 ks
4 ks
2 ks
144,50 m2
79,00 m2

Posilňovňa (m. č. 145) - P1
- odstrániť existujúcu celú vrstvu podlahy, vrátane podkladného betónu
- zdemontovať existujúce umývadlo
- zdemontovať existujúcu WC misu
- vybúrať sprchovací box
- vybúrať dvere, vrátane zárubní 800/1970 mm
- vybúrať keramický obklad v. 2,25
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným športovým povrchom
celoplošne nalepená
- nové keramické dlažby
- nové dvere, vrátane zárubní 800/1970
- montáž a dodávka sprchovací senzor
- montáž a dodávka umývadla
- montáž a dodávka WC
- nové keramické obklady do v. 2,25
- maľba stien a stropu

70,00 m2
15,50 m2
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
30,50 m2
237,50 m2

Priestor medzi šatňovou časťou a ľadovou plochou (m. č. 150)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným povrchom

178,00 m2
178,00 m2

85,50 m2
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks

1. POSCHODIE
Priestor pokladní a zádveria (m. č. 203, 204, 205)
- demontáž a výmena obvodovej zasklenej steny, celková dĺ. 28,0m, v.3,0m
(dvojkrídlové dvere 4x, 2x jednokrídlové dvere, 2x okno pokladne)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy hr. od 80 - 100 mm
- nová protišmyková nášľapná vrstva keramická dlažba (alt. liata podlaha)
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84,00 m2
24,00 m2
24,00 m2
24,00 m2

Vstupná plocha, nástup na tribúnu, bufet (m. č. 207, 211, 215, 216, 219 )
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy hr. od 80 - 100 mm
- nová protišmyková nášľapná vrstva keramická dlažba (alt. liata podlaha)
- maľba stien a stropu
Schodisko a chodby (ochoz)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy:
- na schodisku (m. č. 207, 222) 2x17,25 m2
- na chodbe (ochoze) (m. č. 208)

198,70 m2
198,70 m2
198,70 m2
330,70 m2

34,50 m2
63,50 m2

Hygienické zariadenie ženy (m. č. 211, 219)
- zdemontovať existujúce 2x -WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha 13,40 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie 2x2ks
4 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2x2ks
4 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x13,0 m2
26,00 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25-3,0 m, 2x 48,8 m2
97,60 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové maľby stien a stropu 2x27,0 m2
54,00 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x13,0m2
26,00 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x41,85
83,70 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970,
7,80 m2
- montáž a dodávka 2x -WC kabínky 2 ks (2x dvere 600/1970), celková plocha
13,40 m2
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka WC misa 2x2ks
4 ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie 2x2ks
4 ks
Priestor pre upratovačku (m. č. 210)
- zdemontovať existujúcu výlevku
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25m
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové maľby stien a stropu
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba
- nové keramické obklady v. 2,25,
- nový náter dverí a oceľových zárubní 1x 800/1970,
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
- montáž a dodávka výlevky

1 ks
5,40 m2
21,30 m2
12,00 m2
5,40 m2
21,30 m2
3,90 m2
1 ks

Hygienické zariadenie muži (m. č. 212, 218)
- zdemontovať existujúce 2x -WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha 32,50 m2
- zdemontovať existujúce umývadlo, vrátane batérie 2x4ks
8 ks
- zdemontovať existujúcu WC misu 2x4ks
8 ks
- zdemontovať existujúce pisoáre 2x4ks
8 ks
- vybúrať existujúcu keramickú podlahu 2x18,40 m2
36,80 m2
- vybúrať existujúce keramické obklady v. 2,25-3,0 m, 2x 56,20 m2
112,40 m2
- opraviť poškodené časti a doplniť nové omietky (30%)
- nové maľby stien a stropu 2x34,45 m2
68,90 m2
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba 2x18,40m2
36,80 m2
- nové keramické obklady v. 2,25, 2x48,15m2
96,30 m2
- nový náter dverí a oceľových zárubní 2x 800/1970,
7,80 m2
- montáž a dodávka 2x -WC kabínky 4 ks (4x dvere 600/1970), celková plocha
2,50 m2
- napojenie zariaďovacích predmetov na existujúce rozvody ZTI
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- montáž a dodávka WC misa 2x4ks
- montáž a dodávka umývadla, vrátane batérie 2x4ks
- montáž a dodávka pisoár, senzor 2x4ks
2. POSCHODIE
Nástupné plocha- priestor na státie a chodba (m. č. 302, 304)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- tribúna na státie
- na chodbe (ochoze)
- nová nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba (alt. liata podlaha)
- tribúna na státie
- na chodbe (ochoze)
- nové nátery zábradlia
3. POSCHODIE
Strecha nad II. poschodím
- vybúrať všetky vrstvy existujúcej strechy hr. cca 50 cm
Nová navrhovaná skladba striech:
- hydroizolácia modifikovaný asfaltový pás Euroflex
- samolepiací pás Vedatop TM
- tepelná izolácia z minerálnych vlákien, pevnosť 70 kPa
- lepenie tepelnej izolácie Vedacoll
- parozábrana Vedagarde SK- Plus
- lepenie tepelnej izolácie Vedacoll
- trapézové lakoplastované plechy RAN 85 hrúbky
(hrúbka plechu a výška vlny sa spresní statickým výpočtom)
- existujúca priestorová priehradová nosná konštrukcia
TRIBÚNA PRE DIVÁKOV
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- opraviť poškodené steny stupňov
- demontáž existujúcich plastových sedačiek, vrátane oceľových časti
- nová nášľapná podlaha stupňov s gumeným povrchom celoplošne nalepená
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia
- montáž a dodávka nových sedačiek, vrátane dopravy

8 ks
8 ks
8 ks

403,70 m2
106,70 m2
403,70 m2
106,70 m2
17,00 m2

470,00 m2
5,20 mm
1,70 mm
140,00 mm
2,50 mm
0,75 mm

502,50 m2
285,00 m2
935 ks
43,68 m2
31,50 m2
935 ks

VONKAJŠIE PLOCHY
Vonkajšie existujúce schodisko (m. č. 201)
- prebrúsiť a opraviť poškodené časti existujúcej betónovej podlahy
- nová vyrovnávacia betónová vrstva podlahy 30 mm
- nová protišmyková nášľapná vrstva betónová dlažba
- maľba betónových časti zábradlia (dve strany)- v.2,10m x dl.10,80bm, 2x
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia
Vonkajšia existujúca nástupná (strešná) terasa (m. č. 202)
- odstrániť všetky vrstvy podlahy po nosnú konštrukciu
-nová skladba podlahy P2
- nový žľab s mriežkou š. 100 mm
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51,50 m2
51,50 m2
51,50 m2
43,20 m2
3,20 m2

391,30 m2
59,70 m

- odpadové zvody 4x 4,0m
- maľba betónových časti zábradlia (dve strany)- v.2,10m x dl.74,5bm
- nové nátery oceľových konštrukcií zábradlia
- prekrytie existujúcej nástupnej terasy

16,00 m
156,45 m2
15,50 m2
120,50 m2

VÝPIS PODLÁH STRIECH
P1 Posilňovňa (m. č. 145)
- nová nášľapná vrstva podlahy s gumeným športovým povrchom
celoplošne nalepená
- Samonivelačný poter
- Penetračný náter
- Betónová mazanina
vystužená sieťovinou, po obvode oddilatovaná pásikom polyetylénovej
izolácie o hr. 10 mm
zrezať vytiahnutú Nopovú fóliu zo stien na úroveň vrchnej hrany betónu
- Separačná PE (polyetylénová) fólia
- Tepelná izolácia na báze EPS pevnosti min 100S
- Hydroizolácia voči zemnej vlhkosti z asfaltovaných pásov
- Podkladný betón
- Nopová fólia, vytiahnuť na steny miestnosti
- Drenážna vrstva zhutneného štrku
P2 strešná terasa (m. č. 202)
- Terazzová plošná dlažba dvojvrstvová, exteriérová MRAMORIT
rozmer: 400x400x35mm, povrch tryskaný (protišmykový)
- Podložka pod dlažbu Mramorit
- Difúzne otvorená separačná vrstva ROOFMATE MK
- Tepelná izolácia ROOFMATE SL - A
pred uložením tepelnej izolácie preveriť hydroizolačnú funkciu
elektroiskrovou skúškou
- Hydroizolácia FIRESTONE TPO
- elektricky vodivá textília CONTEX ako ochranná a kontrolná vrstva fólií
fólií pre elektroiskrovú skúšku hydroizolacie.
- Prespádovanie konštrukcie ľahčeným betónom
- Pôvodná stropná konštrukcia

hr.6 mm
hr. 50 mm

hr. 100 mm
hr. 3 mm
hr. 100 mm
hr. 8 mm
hr. 100 mm

hr. 35 mm
hr. 25 mm
hr. 200 mm
hr. 1,5 mm
hr. 120-45 mm

SYSTÉM UTESNENIA POD OBKLADOM V HYGIENICKOM ZARIADENÍ
Keramický obklad na tehlových priečkach a tehlových nosných obvodových stenách
- murivo tehlové
- omietka hladká
- izolácia SANIFLEX
- lepidlo UNIFIX
- keramický obklad, škárovacia hmota ASO - FLEXFUGE
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STAVEBNÉ ÚPRAVY FASÁDY TRIBÚNA "A" a "B"
Existujúci kovový plášť celozasklený
- demontáž zasklených stien:
- severná fasáda
- východná fasáda
- západná fasáda

595,00 m2
665,00 m2
665,00 m2

Navrhovaný obvodový plášť - Sendvičový panel s jadrom z minerálna vlny hrúbky 120 mm
- severná fasáda
- východná fasáda
- západná fasáda

595,00 m2
665,00 m2
665,00 m2

Michalovce, jún 2013

Vypracovala: Ing. arch. Daniela Vanková
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