
Vážení čtenáři, vítáme vás v novém roce a přejeme, aby to byl rok úspěšný a v dobrém smyslu nezapomenutelný.

Potěší nás, když k tomu budeme moci přispět i my prostřednictvím našeho Zpravodaje.

SFRB
Státní fond rozvoje bydlení

Rekonstrukce fasády

Generace rozpočtu a slepého rozpočtu pro nacenění

FasCalc 1.7
Aplikační software pro generaci položkového rozpočtu
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program je ZDARMA
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� známé prostředí
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V návaznosti na předchozí nástroj pro rekonstrukci bytových jader (RebytCalc) Stavební

fakulta ČVUT ve spolupráci se SFRB přichází s dalším programem pro generování

orientačních rozpočtů rekonstrukce a zateplení fasád – FasCalc.

Rekonstrukcí fasády stavebního objektu formou kontaktního zateplení se v současné době zabývá mnoho

stavebníků (jednotlivců, společenství vlastníků apod.). Nabídkové rozpočty stavebních firem mají dnes rozdílnou

úroveň a mnohdy nestandardní a nepřehledné zpracování. Možné vzniklé nepřesnosti ve zpracovaných výměrách

jednotlivých položek na straně zpracovatele nabídkového rozpočtu mohou vést k nehospodárně čerpaným projektovým prostředkům.

Nástroj FasCalc pomáhá takové problémy řešit, pracuje s jednoduše definovanými vstupy, jako jsou počty a rozměry výplní otvorů, rozměry

stěn apod. FasCalc poskytne uživatelům z řad široké veřejnosti do jisté míry standardizovaný podklad pro zadání (poptávku) stavebním firmám

a umožní následně nabídky porovnat.

Výpočet je zaměřen pouze na zateplení fasád a výměnu výplní fasádních otvorů. Nástroj nemůže univerzálně nahradit všechny požadavky

zadavatele (projektanta) na atypické projekty, kde je role rozpočtáře nezastupitelná (např. vyzdívání meziokenních vložek, nástavby objektů,

strojovny výtahů, portály, stříšky, vnitřní vstupní prostory). Tato specifika se musí rozpočtovat (oceňovat) samostatně. Nástroj je určen pro

nekomerční použití a cenová struktura je tvořena na základě vlastních cen a běžně užívané databáze kalkulačního software KROS Plus.

položkový rozpočet stavebních prací (jako doklad pro žádost o finanční podporu),

výkaz výměr stavebních prací (jako dokument pro výběr dodavatele stavebních prací).
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Výstupními dokumenty z programu jsou:

Pokračování na straně 2

Zpracováno za podpory DecisionLab / DecisionTools

http://www.sfrb.cz/
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Nástroj obsahuje také jednoduché předpisové postupy pro doporučené chování subjektů v rozhodovacích situacích, jako jsou například:

�

�

�

splnění podmínek prostupu tepla konstrukcí (porovnání navržené skladby s normovými hodnotami),

návrh požadované tloušťky izolace (orientační výpočet tloušťky izolace při požadovaném poklesu prostupu tepla),

ověření cenové úrovně (porovnáním nabídkových rozpočtů od stavebních podniků s generovaným dokumentem).

Nástroj je možné využít jako rozpočet pro program Panel 2013+, stažení je možné nebo přímo .zde zde

telefon: + 420 221 771 611, 234 712 611, fax: + 420 222 315 105, zpravodaj@sfrb.cz , sekretariat@sfrb.cz

Obecné informace o projektu (volba základní geometrie, polohopis objektu). Zadávání otvorů, lodžií, balkonů na jednotlivých stěnách fasády.

Náhled na výsledný generovaný dokument ve formě položkového rozpočtu.

Ilustrační obrazovky:
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http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/dokumenty-a-metodicke-pokyny-ctete-upozorneni/
http://decisionlab.fsv.cvut.cz/fascalc.html
http://www.sfrb.cz/

