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ZAMĚŘENÍ

SPOLEČNOSTI

STAVEBNÍ PRÁCE PRO VEŘEJNÝ SEKTOR

Pro naše zákazníky z oblasti veřejné správy jsme díky 

profesnímu, strojnímu i materiálovému vybavení připraveni 

realizovat kompletní stavby v pozici generálního dodavatele. 

Dobrý standard prováděných prací, kvalita  a zkušenosti našich 

zaměstnanců i našich dodavatelů nám umožňují ucházet se 

i o zakázky veřejných institucí.

Mimo realizaci nových staveb nabízíme i opravy a rekonstrukce 

nejrůznějších objektů a jejich částí, jako jsou např. školy, veřejné budovy, 

haly, sportoviště a jiné. V rámci našich nabízených služeb pro sektor 

veřejné správy umíme zajistit také výstavbu či rekonstrukce kanalizace, 

vodovodů, komunikací a zpevněných ploch.

Tyto činnosti realizujeme jak z pozice generálního dodavatele, tak i z pozice 

dodavatele dílčích částí celkového projektu. Na žádost investora můžeme zajistit 

jakékoli stavební či řemeslné práce.

STAVEBNÍ PRÁCE PRO SOUKROMÝ SEKTOR

Pro naše zákazníky z oblasti soukromého sektoru a podnikatelské sféry jsme 

díky profesnímu, strojnímu i materiálovému vybavení připraveni realizovat 

kompletní stavby v pozici generálního dodavatele. Dobrý standard prováděných 

prací, kvalita a zkušenosti našich zaměstnanců i našich dodavatelů nám umožňuje 

ucházet se o zakázky bez ohledu na jejich složitost.

Mimo realizaci nových staveb, patří do našich služeb neodmyslitelně i opravy 

a rekonstrukce nejrůznějších objektů, včetně bytů.

Pro naše zákazníky jsme připraveni nabídnout komplexní servis, 

počínaje zpracováním projektové dokumentace, jednáním s dotčenými 

úřady státní správy a zajištění potřebných vyjádření a povolení, 

pomoc se zajištěním financování, přes výstavbu až po předání 

hotové stavby, včetně dokladů pro kolaudační či jiné řízení. 

Samozřejmostí je také naše účast při úředních jednáních na 

stavbě.

Tyto činnosti pro Vás můžeme realizovat jak z pozice 

generálního dodavatele, tak i z pozice dodavatele dílčích 

částí celkového projektu. Na žádost investora zajistíme 

jakékoli stavební či řemeslné práce.



NAŠE SLUŽBY

ROZPOČET

SPOLEHLIVOST

KONTAKT

DODÁNÍ

Kompletní cenu projektu budete znát vždy předem. Zkonzultujeme s Vámi 

veškeré možnosti řešení a společně pak vybereme nejschůdnější možnou 

variantu. S firmou SUBSTAV vždy ušetříte!

Na tým firmy SUBSTAV se můžete vždy maximálně spolehnout. Všechny 

naše zaměstnance pečlivě vybíráme a neustále sledujeme a doplňujeme 

jejich znalosti a dovednosti.

Máte zájem o naše služby, nebo si chcete sjednat nezávaznou 

konzultaci? Pak nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese 

substav@substav.cz +420 725 813 544, nebo na telefonu: 

Vaši zakázku vždy dokončíme v předem stanoveném 

termínu. Nemusíte se obávat zdlouhavého čekání na 

dokončení naší práce. Nepříjemných výmluv se od nás 

nikdy nedočkáte!

• dodávky stavebních prací na klíč a to včetně 

projektové dokumentace

• revitalizace a rekonstrukce budov

• elektro rozvody a revize

• sádrokartonové příčky a podhledy

• zámečnické práce

• stavební rekonstrukce škol

• rekonstrukce a pokládání všech podlahových krytin

• dodávky a montáže oken a dveří

• prodej a půjčovna lešení

• zateplování budov - fasády

• malířské a lakýrnické práce

• rekonstrukce koupelen - obklady a dlažby

• pokládání zámkové dlažby



REKONSTRUKCE 

OBJEKTU OPRAVNY 

SILNIČNÍCH VOZIDEL

Objednatel: 

JPM TRANS, s.r.o.

Místo stavby: 

Areál Dolu Alexander, Ostrava-Kunčičky, Důl A

Stručný popis: 

Kompletní rekonstrukce historické budovy kotelny z roku 1896 v areálu bývalého 

Dolu Alexander, přebudování na nové sídlo firmy a autoservis.

Cena: 4,5 mil. Kč



ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

A OPRAVA HYDROIZOLACE  SPODNÍ STAVBY 

OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY V BRUŠPERKU

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KŘP MSK OSTRAVA

Objednatel: 

Město Brušperk

Místo stavby: 

K Náměstí 261, Brušperk

Stručný popis: 

Oprava hydroizolace spodní stavby a vyztužení budovy včetně zateplení 

obvodového pláště a střechy budovy.

Cena: 2,7 mil. Kč

Objednatel: 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Místo stavby: 

Husovo nám. 1200/2, Ostrava

Stručný popis: 

Kompletní rekonstrukce historické fasády, oprava střešních oken, výměna okenních a dveřních 

prvků, nové klempířské prvky

Cena: 4 mil. Kč



VYBUDOVÁNÍ 2 BYTŮ

Z NEBYTOVÉHO PROSTORU

Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

Puchmajerova 9, Moravská Ostrava a Přívoz

Stručný popis: 

Kompletní rekonstrukce prostor v 1 NP - nebytové prostory na dvě bytové 

jednotky. Bourací práce, nová elektroinstalace, nové obklady a dlažba, nové 

podlahy, nové omítky, dveře, kuchyňské linky, nové vnitřní rozvody vody a odpadů, 

WC a koupelna. Kompletní vybavení zařizovacími předměty.

Cena: 2,9 mil. Kč

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU

Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

Poštovní 1444/15, Ostrava - Moravská Ostrava

Stručný popis: 

Provedení změny způsobu vytápění celého objektu, tzn. vybudování kotelny s dvěma kondenzačními 

kotly a osazení nových otopných těles. Rozdělení jednoho nebytového prostoru v 1. NP na dva 

samostatné nebytové prostory a zřízení nového vstupu do těchto prostor, provedení nového 

rozvodu plynu, vody, kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky, oprava fasády a další 

udržovací práce.

Cena: 4,3 mil. Kč



STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU 

MŠO KŘIŽÍKOVA, OSTRAVA

Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

MŠO Křižíkova 18, PO, Křižíkova čp. 18/2813, Ostrava

Stručný popis: 

Realizace statického zajištění objektu mateřské školy, a to ve dvou etapách. 

V první etapě provedení zesílení základů, zajištění stropní konstrukce 1.PP 

a oprava trhlin v 1.NP 2.NP. Poté prováděný monitoring šířky a rozvoje stávajících 

trhlin po dobu 6 měsíců. V druhé etapě provedení zesílení stropní konstrukce nad 1.NP 

podepřením ocelovou konstrukcí umístěnou pod strop 1.NP.

Cena: 3,9 mil. Kč

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠO DVOŘÁKOVA OSTRAVA

Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

MŠO Dvořákova 4, PO, ul. Dvořákova čp. 1037/4, Ostrava

Stručný popis: 

Realizace statického zajištění objektu mateřské školy, která zahrnuje vyspravení stávajících trhlin na 

stěnách a stropech objektu, na některých místech zajištěna stávající konstrukce pomocí vložené 

výztuže do drážek. Doplnění překladů nad otvory a oprava klenbového stropu nad 1. PP.

Cena: 560 tis. Kč



HYDROIZOLACE SPODNÍ 

STAVBY SLÁDKOVA 373

OPRAVA HYDROIZOLACE - 17. LISTOPADU 146

FRÝDEK-MÍSTEK

Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

Sládkova 373/6, Ostrava

Stručný popis: 

Provedení dodatečné izolace spodní stavby, ve dvorní části objektu proveden 

odkop zeminy a provedení kompletního systému drenáže se svislou izolací stěn 

a základů včetně zasakovacích bloků a okapového chodníku. V 1.PP provedení 

chemické bariéry proti vzlínající vlhkosti ve stěnách, sanační omítky a zateplení 

stropu ve sklepě. Oprava napojení střešních svodů na kanalizaci, výměna zárubní včetně 

dveřních výplní v 1.PP, přívoz rozvodů vytápění do nebytového prostoru a ostatní 

související stavební práce.

Cena: 2 mil. Kč

Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

MŠO Dvořákova 4, PO, ul. Dvořákova čp. 1037/4, Ostrava

Stručný popis: 

Realizace statického zajištění objektu mateřské školy, která zahrnuje vyspravení stávajících trhlin na 

stěnách a stropech objektu, na některých místech zajištěna stávající konstrukce pomocí vložené 

výztuže do drážek. Doplnění překladů nad otvory a oprava klenbového stropu nad 1. PP.

Cena: 560 tis. Kč



OPRAVA FASÁDY

NÁRODNÍ DŮM BRUŠPERK

Objednatel: 

Město Brušperk

Místo stavby: 

náměstí J. A. Komenského 9, 739 44 Brušperk

Stručný popis: 

 (doplnit)

Cena: 300 tis. Kč

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU SKPV OSTRAVA

Objednatel: 

Česká Republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Místo stavby: 

Českobratrská 1903/10, Ostrava

Stručný popis: 

Předmětem zakázky bylo provedení částečného zateplení fasády, oprava fasády, zateplení střechy 

a půdních prostor, úprava výplní venkovních otvorů, oprava a doplnění hromosvodu a regulace 

otopného systému objektu

Cena: 9,9 mil. Kč



GENERÁLNÍ OPRAVA OPLOCENÍ

HŘBITOVA V BRUŠPERKU

Objednatel: 

Město Brušperk

Místo stavby: 

Brušperk

Stručný popis: 

Oprava oplocení hřbitova v celkové délce 420 metrů, které ohraničuje plochu 

hřbitova 9 926 m2. Vyhotovení nových podezdívek, osazení nových ocelových 

sloupků, osazení plotových polí ze svařovaných jäckelových profilů, tři brány 

otevíravé a jedna brána mechanicky posuvná. Vybudování kolumbária a další drobné 

úpravy jako vyspravení stávajícího zdiva, sloupků.

Cena: nějaká cena

ENERGETICKÉ ÚSPORY BD CHELČICKÉHO, OSTRAVA
Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

Chelčického 8,10, Ostrava - Moravská Ostrava

Stručný popis: 

Výměna okenních otvorů a vstupních dveří – repliky původních kastlíkových oken 

a původních dřevěných dveří, nátěr oplechování venkovního parapetu a zateplení stěny 

sousedící s bytem a podlahy nad byty z minerální vlny. Oprava čtyř bytů, kde předmětem 

jsou repase vnitřních dveří a zárubní, opravy podlah, obkladů, omítek, rekonstrukce WC 

a koupelen včetně výměny zařizovacích předmětů, úpravy rozvodů kanalizace, vody, 

elektřiny a plynu, výměna spotřebičů a nové kuchyňské linky.
Cena: 8,4 mil. Kč



ŠKODA TRANSPORTATION 

REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

PRACOVIŠTĚ PODVOZKŮ
Objednatel: 

ŠKODA Transportation a.s.

Místo stavby: 

Ostrava - Martinov

Stručný popis: 

Likvidace energetických kanálů, jejich zasypání a betonáž, srovnání výtluků 

v podlaze, demontáž veškerých pozůstalých kovových konstrukcí, úpravy hrany 

posuvny a její vyztužení ocelovým profilem. Demontáž stávajících kolejí, zhotovení 

betonového základu, opracování demontovaných kolejí a následná zpětné uložení 

v nivelitě na místo tak, aby navazovaly na protilehlé koleje umístěné přes posuvnu. 

Provedení betonové zálivky a finální vysokopevnostní stěrka. Úprava vestavku lakovny 

podvozků a jeřábové dráhy, které se vlivem nového umístění kolejí dostávají do kolize. Ubourání 

části čelní stěny a výstavba nové stěny včetně dodání protipožárních vrat. Poslední část jeřábové 

dráhy umístěná v kolizním místě vestavby bude nahrazena novou části 

s nosností odpovídající jeřábovému mostu 10t.

Cena: 4,2 mil. Kč



ZATEPLENÍ FASÁDY - ŠATNY 

FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ STAŘÍČ
Objednatel: 

Obec Staříč

Místo stavby: 

Staříč

Stručný popis: 

Stručný popis: Provedení demontáže stávající fasády s dřevěným obkladem; 

zateplení obvodového pláště objektu, zateplovacím systémem (ETICS) v místě 

stávající fasády s dřevěným obkladem; zateplení soklové části stávajícího 

obvodového pláště objektu certifikovaným vnějším kontaktním zateplovacím 

systémem; napojení stávajících dešťových svodů do akumulační nádrže na dešťovou 

vodu s pojistným přepadem do dešťové kanalizace.

Cena: 2 mil. Kč

OPRAVA FASÁDY UBYTOVEN VE FRÝDKU-MÍSTKU
Objednatel: 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Místo stavby: 

ul. Stará Riviera 2354-2359

Stručný popis: 

Demontáž veškerých klempířských prvků, dodávka a montáž nového opláštění fasád včetně 

zateplení soklu, úprava keramického soklu balkonů – nová dlažba, zpětná montáž veškerých nových 

klempířských prvků a nátěr

Cena: 6 mil. Kč



ENERGETICKÉ ÚSPORY

V BD ÚPRKOVA 11
Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

Úprkova 75/11, Ostrava

Stručný popis: 

Výměna oken včetně sklepních, výměna vstupních dveří do domu z ulice 

i ze dvora, vyspravení vnitřních poškozených při demontáži oken, vymalování 

obvodových stěn dotčených výměnou oken, oprava fasády a kompletní zateplení 

fasády, kontaktním zateplovacím systémem, oprava klempířských prvků, prověření 

stavu střechy, oprava krovů, oprava pavlačí především izolací a dlažby, provedení 

okapového chodníku po zateplení fasády, změna způsobu vytápění instalací plynového 

kotle pro ohřev TUV, výměna zařizovacích předmětů a oprava 5 volných bytů.

Cena: 10,3 mil. Kč

NOVÝ HŘBITOV OLBRAMICE
Objednatel: 

Obec Olbramice

Místo stavby: 

Olbramice

Stručný popis: 

Výstavba nového hřbitova jako doplnění stávajícího, který se nachází přes místní komunikaci 

s parkovištěm. Výstavba nového oplocení, a to dvojího druhu: ocelové pletivo, ocelové sloupky 

a zděné z betonových tvárnic, do kterých budou vsazeny ocelové kované plotové výplně 

a ocelová kovaná dvoukřídlá vrata. Vybudování zpevněných ploch, vsypové loučky, obrubníky, 

dlažba. Výstavba kolumbária z betonových tvárnic, opatřeno skleněnými dvířky a opatření žulou. 

Vybudování zázemí z tvárnic včetně zastřešení.

Cena: 3 mil. Kč



ENERGETICKÉ ÚSPORY

MŠO BLAHOSLAVOVA
Objednatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby: 

Blahoslavova 1594/6, Moravská Ostrava

Stručný popis: 

Oprava fasád historické budovy štukatérskou technikou a reprofilací se 

zachováním architektonického výrazu budovy, dále výměna oken za dřevěná 

dvoufalcová s izolačním trojsklem, vstupních dveří za dřevěné, tepelná izolace 

podkroví a stropů pod terasami. Dále se provede zateplení půdy budovy minerální 

vlnou položenou na podlahu půdy a výměna střešní krytiny. Nová krytina bude rovněž 

plechová, z TIZN plechu falcovaného. V rámci stavby budou dále provedeny související 

práce, tj., osekání rozvolněných omítek fasád a soklů, nové svody a střešní rozvod 

hromosvodu, výměna oplechování střech, atik, parapetů oken, opravy betonových ploch 

schodišť, zábradlí, demontáž, úprava a nátěry zámečnických prvků fasád a zábradlí apod. Dále 

budou opraveny nebo vyměněny větrací mřížky, dvířka a jiné průduchy na fasádách.

Cena: 2 mil. Kč

REKONSTRUKCE GARÁŽÍ E1, E2, NOVÝ JIČÍN
Objednatel: 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Místo stavby: 

Garáže E1, E2 v areálu ÚO Nový Jičín

Stručný popis: 

Rekonstrukce garáží E1, E2 a sanace střešní krytiny včetně zátěžové zkoušky na garáži E2 v areálu 

ÚO Nový Jičín

Cena: 3,3 mil. Kč





SUBSTAV Invest s.r.o.

Antonínov 636

739 44 Brušperk

tel.: 725 813 544

e-mail: substav@substav.cz

www.substav.cz


