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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy - Specifikace Stavby  

Úprava objektu zázemí řidičů, Terminál 1, letiště Praha/Ruzyně 

1. Popis stávajícího stavu 

Stávající objekt je převážně využíván pro potřeby řidičů letištních autobusů. Ovšem vnitřní členění objektu již 
nevyhovuje kapacitně aktuálním potřebám. Z tohoto důvodu je nutná úprava dispozice objektu, která umožní 
efektivnější využití prostoru. 

2. Popis cílového stavu 

Požadovaným cílovým stavem je funkční a nadčasové řešení dispozic prostor. V centrální části objektu se bude 
nacházet odpočinková místnost s rozšířenou kapacitou, v blízké návaznosti na místnost pro odkládání osobních 
věcí a toalety. 

Současně je třeba brát zřetel na přiměřenou ekonomickou náročnost realizace objektu, minimalizaci stavebních 
zásahů a zachování co největšího provozu po dobu realizace.  Studie bude řešit vhodné uspořádání jednotlivých 
částí objektu tak, aby prostor byl vhodně propojen a dispozice byly navrženy v logických návaznostech 
s přiměřenými náklady na realizaci akce. 

Záměrem je dokončit realizaci ideálně do zahájení letní provozní sezóny 2019. 

 

Požadavky na změnu: 

 Změna provozního uspořádání dispozice a vstupů do objektu, zvýšení komfortu – efektivnější využití 
prostor, minimalizace chodeb 

 Stávající odpočinková/denní místnost bude kapacitně rozšířena, možné doplnění kuchyňky, lednice + 
doplnit stolky a sezení – návrh nábytku, dimenzovat na kapacitu na 30 osob 

 V návaznosti na odpočinkovou místnost – šatna + toalety 

 Navrhnout řešení ve variantě s VZT, centrální větrání, kvůli hluku často nelze otevírat okna 

 Ve venkovní části zvětšení zastřešení, úpravy plochy pro parking elektromobilů + blízké umístění 
rozvodny (rozvodů se zásuvkami) pro elektromobily 

 Rekonfigurace/umístění kapacit WC dle norem a předpisů 

 Důležité je dodržení souvisejících technických norem, zejména v souvislosti s hygienickými požadavky a 
požadavky na technickou infrastrukturu a požární bezpečnost.  

 Ve studii bude naznačena možná etapizace pro fázi realizace – objekt musí být nepřetržitě v provozu 
v co největší možné míře 

 Podrobně graficky vyznačeno v příloze – bod č. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Situace – umístění budovy v mapě letiště (SRA) 

 

 
 
 
Půdorys – současný stav poznámky k zadání 
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Stávající objekt  

(cca 180 m2) 
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3. Rozsah činností Dodavatele 

A) Stavebně technický průzkum 

Provedení stavebně technického průzkumu v místě Stavby za účelem průzkumu technického stavu objektu 
pro potřeby zhotovení Studie v rozsahu maximálně 20 hodin. 

B)  Součástí plnění dle čl. 1.2.1 Prováděcí smlouvy je: 

 Draft 2 ks Variantních ideových řešení Studie (ve variantách je kladen důraz na provozní, dispoziční 
řešení a proveditelnost). Obsahem variant budou půdorysy a prostorové skici nebo vizualizace draftu 
variantních ideových řešení (2 ks), půdorysy v přiměřeném měřítku, doporučujeme 1:100. 

 Dopracování varianty Studie vybrané Objednatelem (včetně technického řešení sítí a rozvodů) 

 Zpracování čistopisu vybrané varianty Studie. 

 Finální vybraná varianta odsouhlasená Objednatelem bude zobrazena ve formě přehledných půdorysů, 
řezů a pohledů a vizualizací/skic a specifikace použitých materiálů a referenčních výrobků. 

 Součástí finální vybrané varianty Studie bude strukturovaný cenový odhad investičních stavebních 
nákladů na realizaci této varianty. 

 Součástí finální vybrané varianty Studie bude strukturovaný odhad fázování a omezení využívání 
jednotlivých částí objektu po dobu rekonstrukce. 

Počet předložených ideových variant může být i větší než 2, záleží na úvaze Dodavatele, uveden je minimální 
počet variant. Dodavatel má však právo pouze na zaplacení Ceny dílčího plnění dle čl. 4.1.1 Prováděcí smlouvy, 
a to bez ohledu na to, zda předá Objednateli 2 či více ideových variant. 

C) Vykonání Autorského dozoru 

 Součástí plnění bude také autorský dozor v rozsahu maximálně 50 h. při dalších stupních projektové 
dokumentace a při realizaci stavby vybrané varianty. 

4. Požadovaný obsah Studie 

A) Úvodní textová část:  

 Popis základních principů návrhu, popis jednotlivých variant, popis a zdůvodnění zvoleného 
technického řešení, hodnocení zvoleného řešení, přínosy a negativa jednotlivých variant řešení, 
strukturovaný cenový odhad nákladů na realizaci finální vybrané varianty. 

B) Grafická část: 

 Půdorysy a prostorové skici nebo vizualizace draftu variantních ideových řešení (2 ks), půdorysy 
v přiměřeném měřítku, doporučujeme 1:100 

 Půdorys finální varianty v přiměřeném měřítku, doporučujeme 1:100, v případě potřeby – lze doplnit 
pohledy, řezy objektem finální varianty 

 Vizualizace/skica interiéru finální varianty, přehledné zobrazení včetně barevnosti a materiálů – 2 ks 
dle výběru objednatele 

 Technické řešení sítí a rozvodů, návaznost na stávající infrastrukturu, zejména důraz na vedení 
kanalizace, vzduchotechniky a elektřiny.  

 Možnost etapizace realizace 

5. Forma výstupů 

 Draft Variantních ideových řešení Studie bude předán Objednateli k připomínkám vždy v jednom (1) 
vyhotovení v elektronické podobě, 

 Pracovní verze Studie bude předána Objednateli k připomínkám v jednom (1) vyhotovení 
v elektronické podobě, 
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 Finální verze Studie bude Objednateli předána ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 
(1) vyhotovení v elektronické podobě (PDF, PPT, editovatelná verze ve formě DWG). 

6. Harmonogram prací 

Očekávané termíny plnění základních časových milníků pro zhotovení studie jsou uvedeny v Prováděcí 
smlouvě v čl. 2 Doba plnění. 

7. Požadavky na zpracování odhadů investičních nákladů 

Jedná se o požadavky na zpracování odhadu nákladů na realizaci Stavby dle vybrané varianty Studie. V 
jednotlivých fázích bude odhad nákladů aktualizován dle níže uvedených požadavků. 

Obsah a forma výstupu odhadu investičních nákladů 

• Uvedení podkladů, které byly pro propočet poskytnuty Objednatelem a na základě kterých byl odhad 
investičních nákladů proveden. 

• Základní údaje - název, místo, datum, Objednatel, Dodavatel 

• Jednoduchý popis Stavby se zaměřením na okolnosti související s cenou Stavby 

• Sestavení rekapitulace Stavby součtem cen jednotlivých objektů 

• Doplnění a dopočet všech vedlejších a ostatních nákladů, souvisejících se Stavbou a do objektů 
nezapočítaných 

• Cena Stavby celkem bez DPH 

 

Postup pro vytvoření propočtu nákladů 

Pokud není z dokumentace zřejmé, provede se rozčlenění stavby na stavební objekty. Kritériem je členění podle 
funkce a konstrukčního systému. Jednotlivé stavební objekty budou zatříděny podle charakteru, účelu a 
konstrukčního systému. 

 

Pro každý objekt samostatně se provede: 

• Výpočet obestavěného prostoru 

Součástí výpočtu bude zřetelný postup a způsob výpočtu. Budou použity MUJ, např. pro budovy se 
obvykle stanovuje obestavěný prostor (m3), pro komunikace a plochy se stanovuje plocha (m2), u 
inženýrských sítí délka (m), pro technologické celky komplety (kpl) 

• Ocenění objektu 

Pro danou úroveň dokumentace lze ve většině případů použít ocenění, které vychází ze srovnání s již 
realizovanými stavebními objekty 

• Ocenění technologické části oceňované Stavby 

V případě obdobných realizací technologických částí se vychází ze srovnání s již realizovanými projekty. V 
případě specifických celků je třeba vycházet z odhadu odborné společnosti. Tento odhad bude dodán 
společně s celkovým odhadem investičních nákladů. 

• Ostatní a vedlejší náklady související s budoucí realizací Stavby 

V případě, že MUJ nebo RO (rozpočtové ukazatele) neobsahují započítané vedlejší náklady, je nutno 
stanovit druhy a způsob výpočtu jednotlivých vedlejších nákladů, které s provedením souvisí a nejsou 
zahrnuty v základních sazbách. Patří sem například - provozní vlivy, bezpečnostní opatření (vystavení ID 
karet, školení, vjezdová povolení), vedlejší náklady, práce v režimu 24h, zařízení staveniště, rezerva, 
náklady na projekt a inženýrskou činnost 

• Vytipování kritických míst 
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Skutečnosti, které z pohledu úplnosti a podrobnosti předané dokumentace, mohou mít vliv na 
propočtenou cenu. Na základě zkušeností vyjmenovat možnosti, které by mohly mít vliv na celkovou 
cenu a nejsou z dokumentace dostatečně zřejmé. 

 

Rekapitulace objektů 

Pro každý stavební objekt budou samostatně uvedeny tyto základní údaje: 

• Název objektu 

• Stručný popis - charakteristika objektu 

• Popis standardů konstrukcí, technologických částí a ostatních prací započtených do ceny 

• Výpočet objemových / účelových jednotek včetně dokumentace postupu výpočtu 

• Jednotková cena s dokumentací způsobu jejího sestavení 

• Celková cena stavebního objektu 

• Celková hodnota vedlejších nákladů 

• Výčet případných rizikových částí, které z pohledu předané dokumentace mohou mít vliv na 
propočtenou cenu 

 

8. Příloha – návrh úprav dle požadavků uživatele objektu 

Úpravy interiéru a fasády 

- zrušení stěn a vybudování nových 

- zrušení jednoho z vchodů a vybudování nového 

- zrušení vnějšího vchodu k WC 

- vybudování nových oken 

- vybudování dvou nových oddělovacích stěn včetně dveří 

- přesun dvou umyvadel (do nové umývárny) 

- topení běžné pro odpočinkovou místnost a šatnu 

- slaboproudy – přesun stávajících zásuvek 

- podlahy a podhledy běžné pro odpočinkovou místnost a šatnu 

- úprava druhého vchodu/chodby 

- vybudování nové místnosti skladu 

- úprava (vybudování) vnějších dveří 

- zrušení stávajících prosklených dveří 

 

Úpravy exteriéru 

- rozšíření plochy pro parkování zrušením betonové zídky, případně další rozšíření, je-li to proveditelné za 
vynaložení přiměřených nákladů 

- rozšíření prosklené stříšky a přesun sloupu na kraj plochy (viz situaci) 

- vybudování elektrorozvodů pro nabíjení elektromobilů 
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- vybudování skladu 

- úprav vchodu 

- prodloužení odpočinkové 

místnosti 

- úprava vchodu 

- úprava šatny 

- přesun umývárny 

- zrušení vchodu 

 

- rozšíření plochy 

- rozšíření stříšky vč. přesunu podstavce na kraj plochy (případně 

větší rozšíření, je-li to realizovatelné za přiměřených nákladů) 

 


