
Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

3+kk
16,6 x 9,3
154,0 m2

94,1 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
15,3 x 9,0
114,9 m2

92,6 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

3 350 000 Kč
9 174 Kč
4 750 000 Kč
13 007 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 250 000 Kč
6 161 Kč
3 350 000 Kč
9 174 Kč

KATKA 49 K001 

KRISTÝNA 36 K002 

Přízemní dům, u kterého je devízou jednoduchý, čistý a elegantní vzhled, který zapadne prakticky do jakéhokoliv místa. Dispozice domu je přehledná, dobře 
uspořádaná, a navíc výborně prosvětlená. Samozřejmostí je možnost výstupu do zahrady ze všech obytných místností. Vzhledu rodinného domu dominují 
okna, která barevně kontrastují s fasádou. Výsledný celek působí lehce, svěže a elegantně.

Přízemní dům, který se hodí na jakýkoliv pozemek. V domě budete mít vždy soukromí. Hlavní myšlenkou při návrhu bylo vytvořit útulný dům, ve kterém 
nebudete ničím rušeni. To je docíleno přesahem stěn a střechy. Z každého pokoje je možný přístup na vlastní zahradu. V dispozičním řešení je kladen důraz 
na oddělení denní a noční části.
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MILUŠKA 4 B K003 

Dům s minimální zastavěnou plochou, nabízející i přes své kompaktní rozměry 5 místností. V přízemí najdeme kromě obývacího pokoje s kuchyňským 
koutem také obytnou místnost, využitelnou jako pracovnu, či pokoj pro hosty. V přízemí se nachází také plnohodnotná koupelna. Podkroví je věnováno 
soukromé části domu se třemi pokoji a koupelnou.

KATKA 12 C K004 

Přízemní dům velmi oblíbené dispozice, se 4 místnostmi a kuchyňským koutem. Díky svému kompaktnímu, téměř čtvercovému tvaru je vhodný i na malé 
pozemky. Hlavním designovým prvkem je prosklený jídelní kout, který dodává uvnitř domu pocit většího prostoru a zároveň i dobře prosvětluje kuchyňský 
kout. Celý dům je koncipován tak, aby i na malém prostoru působil prostorně a obyvatelé měli pocit splynutí s okolní přírodou nebo zahradou.

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

5+kk
7,1 x 7,6
54,0 m2

77,8 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
10,3 x 8,8
86,0 m2

67,7 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 000 000 Kč
5 477 Kč
3 000 000 Kč
8 215 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 000 000 Kč
5 477 Kč
2 900 000 Kč
7 941 Kč
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LUCIE 55 K005 

Při pohledu z ulice skromný, vesnický dům, který překvapí velkoryse prosklenou fasádou do zahrady a zastřešenou terasou. Právě tento prvek dominuje celému 
domu a dává mu prosvětlenou a  vzdušnou atmosféru. Bezprostřední spojení pobytových místností se zahradou je možné díky dispozici, kde jsou všechny 
technické místnosti směřované do uliční fasády. Tím vzniká přirozené oddělení od ruchu okolního světa. Pobytové místnosti se tak mohou otevřít do zahrady 
a vytvořit nepřerušený prostor mezi interiérem a exteriérem domu. Takto vytvořené prostředí přináší plný komfort pro čtyřčlennou rodinu, která touží po 
kontaktu se zahradou.

KATKA 50 K006 

Dům s  dvěma pobytovými místnostmi a  kuchyňským koutem. Je určen pro páry, které si chtějí užívat společného života. Propojení obývacího pokoje 
s terasou umožňuje užívat si dům celoročně. Ať při letních grilováních na terase, nebo při zimním posezení u čaje, v teple prostorného obývacího pokoje. 
Dům se hodí i na úzký pozemek.

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
15,8 x 8,0
126,4 m2

105,2 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

2+kk
15,2 x 7,1
107,9 m2

87,8 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 550 000 Kč
6 983 Kč
3 850 000 Kč
10 543 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 250 000 Kč
6 161 Kč
3 300 000 Kč
9 037 Kč
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LUCIE 57 K007 

Velmi prostorný dům, který nabídne dostatek prostoru pro vzájemné setkávání s přáteli či velkou rodinou. V domě jsou velkoryse řešené obytné prostory, které 
ocení celá rodina. Samostatná koupelna rodičů je samozřejmostí, podtrhující luxus a dopřávající rodičům soukromí. Příjemnou a zajímavou část domu tvoří 
atrium, které je přístupné ze tří pokojů. Atrium nabídne dostatek možností pro relaxaci u stromu, který je dominantou celého prostoru.

FRANTIŠEK 17 K008 

Dům je vhodný pro velkou rodinu, která potřebuje hodně prostoru. Dispozice je tvořena 5 místnostmi, kuchyní, garáží a je rozdělena na spodní společenské, 
obytné a vrchní soukromé podlaží. Dům byl navržen tak, aby byl prostor velkorysý, prosvětlený a maximálně využitý. Výhodou je zděná garáž, která umožňuje 
přímý přístup z domu do garáže, nebo třeba možnost snadného oddělení kuchyně od obývacího prostoru, pomocí dvoukřídlých posuvných dveří.

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
18,2 x 11,4
175,7 m2

142,5 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

5+1+G
13,0 x 9,5
86,6 m2

127,6 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

3 150 000 Kč
8 626 Kč
4 700 000 Kč
12 870 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 800 000 Kč
7 668 Kč
4 200 000 Kč
11 501 Kč
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DOMINIK 40 K009 

Dům, určený do městských rezidenčních čtvrtí, se zástavbou převážně ze 70. až 80. let minulého století, na které koncepčně navazuje. Dispozičně však poskytuje 
komfort, vlastní moderním domům s  velkorysou dispozicí a prostorem. Prvé poschodí poskytuje do zahrady otevřený obytný prostor a  je spojeno s  jídelnou 
a kuchyní, která může být oddělená. V prvém poschodí nejdeme hostinský pokoj, který může být přeměněn na hlavní ložnici, aby se starší obyvatelé domu vyhnuli 
chození po schodech. V druhém poschodí se nachází hlavní ložnice a dva dětské pokoje. Jak rodiče, tak i děti zde naleznou vlastní hygienické zázemí.

DOMINIK 41 K010 

Moderní dům atypického tvaru, který je určen především na menší pozemek městského satelitu. Na malé zastavené ploše je životní prostor rodiny rozdělený 
do dvou úrovní. Prvé poschodí je určeno pro rodinný život ve společných prostorech a na zahradě. Zároveň je v tomto prostoru řešena ložnice rodičů a její 
zázemí. Kouzlem tohoto řešení je, že dospělá část obyvatel domu nemusí denně chodit do patra. Pokud vystoupáme po schodech, které vedou do světa dětí, 
najdeme zde dva dětské pokoje, jejich hygienické zázemí a malou, soukromou terasu. Rodiče i děti tak dostanou svůj vlastní prostor a klid.

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

5+kk
10,3 x 9,5
97,9 m2

129,9 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
10,0 x 7,0
70,0 m2

81,8 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

3 250 000 Kč
8 900 Kč
4 700 000 Kč
12 870 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 600 000 Kč
7 120 Kč
3 750 000 Kč
10 269 Kč
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KATKA 52 B K011 

Jedná se o klasický typ vesnického domu. Dům, který ocení všichni zastánci klasického pojetí s fungující dispozicí. V domě je dostatek prostoru na vše 
potřebné. Tomu odpovídá i  rozměrná technická místnost. Dispozice také ctí rozdělení na denní a noční část domu. Důležitým prvkem je krytá terasa, 
poskytující bezpečí za všech venkovních povětrnostních podmínek.

BLANKA 64 K012 

Dvoupodlažní dům s obytným podkrovím v patře. Dispozice je rozdělena podle podlaží na spodní společenské obytné a vrchní soukromé podlaží. Dům 
je vhodný pro velkou rodinu, která potřebuje hodně prostoru. Dispozice je velkorysá, prosvětlená, kompaktní a maximálně využívá prostor. Dům je možné 
postavit i na menších nebo prostorově stísněnějších pozemcích. Výhodou domu je například možnost snadného oddělení kuchyně od obývacího prostoru 
pomocí dvoukřídlých, posuvných dveří a dostatek úložných prostor.

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

3+kk
12,8 x 8,3
106,2 m2

85,4 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

5+kk
11,0 x 6,6
68,8 m2

104,4 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 200 000 Kč
6 024 Kč
3 250 000 Kč
8 900 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 500 000 Kč
6 846 Kč
3 700 000 Kč
10 132 Kč
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LUCIE 67 K013 

Velmi moderně pojatý dům do vesnického prostředí, s důrazem na dobrou kompozici pohledové části domu. Dům je uzavřený směrem do ulice, maximálně 
otevřený do zahrady. Dispoziční uspořádání nabídne perfektní rozmístění pro komfortní každodenní provoz čtyřčlenné rodiny. Výhodou řešení je prosklení 
společenské části domu směrem do zahrady, které posouvá úroveň pobytu v obývacím pokoji na zcela jinou úroveň, v porovnání oproti běžným rodinným domům.

BLANKA 63 B K014 

Dvoupatrový dům se sedlovou střechou, v naprosto novém a moderním pojetí. Návrh domu kombinuje fungující prvky klasického domu a nové, moderní 
provedení. Dům je řešen jako dispozice s 5 pobytovými místnostmi a kuchyní. V návrhu je počítáno i s možností napojení krytého stání. Jednoduchá 
a hlavně funkční dispozice přináší pohodlí a velmi příjemný pocit volného prostoru. Velká okna umocňují architekturu domu a přináší přirozený sluneční 
svit do domu.

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
27,1 x 14,6
176,7 m2

146,6 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

5+kk
13,0 x 8,0
96,6 m2

151,2 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

3 600 000 Kč
9 858 Kč
5 350 000 Kč
14 650 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

3 250 000 Kč
8 900 Kč
4 850 000 Kč
13 281 Kč
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KRISTÝNA 51 B K015 

Dům na první pohled zaujme svou netradiční uliční fasádou. Půdorysný tvar domu do písmene L vytváří soukromí u domu. Tento prostor je využit pro terasu 
a k tomuto prostoru jsou i orientována okna z obývacího pokoje, ložnice a koupelny. Dětské pokoje a koupelna jsou přístupné z minimalistické chodby. Řešení 
chodby tak neubírá prostor obytným místnostem. Odstranění bariéry vstupního prostoru propojením zádveří s obývacím pokojem podtrhuje moderní pojetí 
domu a vytváří vzdušné prostředí již ve vstupních prostorech. Technická místnost je určena nejen technologiím, ale slouží také jako další úložný prostor. 
Dům je určen pro moderní rodinu, která hledá vzdušné řešení obytných místností a naopak minimalistické, avšak promyšlené řešení doplňkových místností.

LUKÁŠ 46 K016 

Dům městského typu, velmi striktně a jednoduše pojatý, se skrytou garáží, která nenarušuje jednoduchost hlavní hmoty domu. Přístup do domu a s ním 
spojenou terasu kryje přesah střechy, který zároveň odstíní letní slunce, které by mohlo přehřívat interiér. Vnitřní uspořádání jasně rozděluje zóny v domě na 
soukromou a společenskou. Zároveň je jednoznačně vyřešeno rozmístění místností s vazbou na světové strany, kdy všechny podružné místnosti jsou situovány 
na severní straně domu. Pobytové místnosti jsou prosvětleny po celé délce, včetně hlavní ložnice, ze které si užijete výhled do soukromé části zahrady.

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
15,9 x 10,6
120,0 m2

97,2 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk+2G
27,5 x 10,2
280,0 m2

172,0 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 500 000 Kč
6 846 Kč
3 700 000 Kč
10 132 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

5 400 000 Kč
14 787 Kč
7 700 000 Kč
21 086 Kč
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KRISTÝNA 54 K017 

Přízemní dům se 4 pobytovými místnostmi a kuchyňským koutem, s chytře vyřešeným půdorysem, který umožňuje téměř libovolnou orientaci na pozemku. 
Dispozice domu je přehledná, dobře uspořádaná, výborně prosvětlená a  má dostatek úložných prostorů. Dům má jednoduchý a  čistý vzhled, tvořený 
celistvými plochami obkladu a omítky. Výsledný celek působí lehce, moderně, svěže a elegantně.

SLÁVKA 6 K018 

Komfortní rodinný dům střední velikosti pro 4člennou rodinu, vhodný do každé zástavby. Dům je obdélníkového půdorysu. Dům je navržen jako 4pokojový 
se samostatným kuchyňským koutem. Vstup do domu je umístěn pod přesahem střechy, který zároveň tvoří přístřešek pro automobil. Výrazným prvkem 
domu je prosklená stěna obývacího pokoje, která umožňuje krásný výhled do zahrady již při vstupu do místnosti.

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
11,0 x 9,2
81,6 m2

65,0 m2

Dispozice:
Rozměry:
Zastavěná plocha:
Užitná plocha:

4+kk
12,2 x 8,2
100,0 m2

80,0 m2

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

1 950 000 Kč
5 340 Kč
2 850 000 Kč
7 804 Kč

Cena v programu Zlaté ručičky:
Měsíční splátka v programu Zlaté ručičky:
Cena luxusní provedení:
Měsíční splátka luxusní provedení:

2 250 000 Kč
6 161 Kč
3 200 000 Kč
8 763 Kč
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Zastavěná plocha: 97,35 m2

Užitná plocha: 148,33 m2

Výška hřebene: 8,60 m
Sklon střechy: 40°
Dispozice: 4+1
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 4 390 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 112,47 m2

Užitná plocha: 88,92 m2

Výška hřebene: 5,28 m
Sklon střechy: 23°
Dispozice: 4+1
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 3 220 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 217,66 m2

Užitná plocha: 197,67 m2

Výška hřebene: 5,11 m
Sklon střechy: 10°
Dispozice: 4+kk+2G
Typový projekt: 39 806 Kč
Zděný dům: 5 870 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 114,10 m2

Užitná plocha: 93,70 m2

Výška hřebene: 4,96 m
Sklon střechy: 23°
Dispozice: 4+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 3 830 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

ADRIANA 2.02 K019 

ALICE 4.01 K020 

ANTONIE I KLASIK K021 

BERTA 2.05 K022 

Moderní dvoupodlažní rodin-
ný dům se dvěma sesazenými 
pultovými střechami s  kom-
paktní dispozicí 4 + 1, s obyt-
nou částí v přízemí a se dvěma 
pokoji se společnou koupel-
nou v podkroví. 

Dispozice bungalovu ALICE 4.01 
představuje stále žádané uspořádání ro-
dinného domu, půdorysně připomínají-
cí písmeno L, které tak vytváří ze dvou 
stran chráněný venkovní pobytový pro-
stor, propojený s obytnými místnostmi. 

Tento bungalov je zastřešen pultovou 
střechou s mírným sklonem 10°. Půdo-
rys domu tvoří dvě základní části, kli-
dová a obytná. Fasáda bungalovu kom-
binuje klasickou omítku a lícové cihlové 
zdivo.

Typová řada rodinných domů „BERTA“ 
reprezentuje cenově dostupné přízemní 
rodinné domy s  promyšlenou koncep-
cí rozšiřování, přičemž je důležité, že 
všechny domy této řady si i po rozšíření 
zachovávají výhody přízemního rodin-
ného domu.

Autorská práva k uvedeným projektům: Ing. arch. Lubomír Křivka
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Zastavěná plocha: 122,89 m2

Užitná plocha: 152,29 m2

Výška hřebene: 8,66 m
Sklon střechy: 45°
Dispozice: 5+kk+2G
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 4 240 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 65,52 m2

Užitná plocha: 74,07 m2

Výška hřebene: 6,31 m
Sklon střechy: 45°
Dispozice: 2+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 2 270 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 186,91 m2

Užitná plocha: 156,00 m2

Výška hřebene: 5,35 m
Sklon střechy: 23°
Dispozice: 4+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 5 470 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 72,09 m2

Užitná plocha: 95,30 m2

Výška hřebene: 7,98 m
Sklon střechy: 40°
Dispozice: 4+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 2 960 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

BRIGIT 2.02 K023 

DÁDA 2.01 K024 

DENISA 1.02 K025 

ELEN 110 KLASIK K026 

Moderní dvoupodlažní ro-
dinný dům s dispozicí 5 + kk 
a dvougaráží má obdélníkový 
půdorys a  je zastřešen sed-
lovou střechou doplněnou 
o  praktické vikýře na  obou 
stranách. 

Dům s  obytným podkrovím 
je vhodný k  rodinnému by-
dlení i  k  rekreačním účelům. 
Díky  výraznému sklonu stře-
chy je ideální i  do  horských 
a chatových oblastí.

Typový projekt bungalovu o  velikosti 
bytové jednotky 4 + kk s krytým gará-
žovým stáním, výstupem z  obývacího 
pokoje na terasu domu a valbovou stře-
chou. V návrhu je betonová střešní kry-
tina, není však podmínkou.

V přízemí rodinného domu se 
nachází obývací pokoj spojený 
s kuchyňským koutem a hala 
se schodištěm, pod kterým je 
šatna. Dále je zde WC a tech-
nická místnost. V prvním pa-
tře jsou tři pokoje a koupelna.

Autorská práva k uvedeným projektům: Ing. arch. Lubomír Křivka
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Zastavěná plocha: 72,09 m2

Užitná plocha: 95,30 m2

Výška hřebene: 7,98 m
Sklon střechy: 40°
Dispozice: 4+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 2 740 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 145,78 m2

Užitná plocha: 118,66 m2

Výška hřebene: 5,05 m
Sklon střechy: 25°
Dispozice: 3+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 4 100 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 132,33 m2

Užitná plocha: 179,77 m2

Výška hřebene: 7,41 m
Sklon střechy: 30°
Dispozice: 5+kk+G
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 5 010 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 187,89 m2

Užitná plocha: 221,21 m2

Výška hřebene: 8,40 m
Sklon střechy: 30°
Dispozice: 5+kk+2G
Typový projekt: 39 806 Kč
Zděný dům: 7 710 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

ELEN 110 TREND K027 

IRENA 1.01 K028 

LENKA 8.03 K029 

LEONA I KLASIK K030 

Dům ELEN 110 nabízí v zá-
kladním provedení 3 varianty 
dispozice přízemí a 3 varianty 
dispozice prvního patra. Díky 
tomu lze ELEN 110 řešit jako 
dům s  dispozicí 4  +  kk nebo 
5 + kk.

Typový projekt bungalovu o  velikosti 
bytové jednotky 3 + kk s garáží. Půdorys 
bungalovu je ve tvaru T, zastřešen je val-
bovou střechou se sklonem 25°. 

Klasický dvoupodlažní rodinný dům 
zastřešený sedlovou střechou s  dispo-
zicí 5 + kk a garáží. V prostorné garáži 
je počítáno s umístění kotle a ostatním 
technickým zařízením domu. Dostatek 
denního světla v  podkroví je zajištěn 
střešními okny a světlovodem na chodbě.

V  přízemí prostorného domu se 
v  oddělené části nachází dvouga-
ráž spojená s domem přes zádveří. 
Nadzemní podlaží nabízí 4 ložnice, 
dvě koupelny a dvě šatny. Rodinný 
dům je zastřešen sedlovou střechou 
s mírným přesahem.
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Zastavěná plocha: 116,02 m2

Užitná plocha: 176,68 m2

Výška hřebene: 7,20 m
Sklon střechy: 40 a 37°
Dispozice: 5+1
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 4 490 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 134,85 m2

Užitná plocha: 202,58 m2

Výška hřebene: 7,95 m
Sklon střechy: 40°
Dispozice: 5+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 6 070 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 131,10 m2

Užitná plocha: 167,01 m2

Výška hřebene: 7,77 m
Sklon střechy: 17°
Dispozice: 5+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 5 570 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez

Zastavěná plocha: 133,18 m2

Užitná plocha: 106,75 m2

Výška hřebene: 5,13 m
Sklon střechy: 15°
Dispozice: 3+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 3 840 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH

MARIE 8.01 K031 

NERO 2042.2 K032 

NERO 2050.2 K033 

ROMANA 1.01 K034 

Přízemí domu nabídne k využití technickou místnost, šatnu, koupelnu s WC a obývací 
pokoj spojený kuchyňským koutem a  spíží. Horní patro je přístupné díky schodišti 
v hale, ze které je přímý vstup na zahradu a na druhou menší terasu. Hlavní terasa je 
na zrcadlové straně domu a je částečně krytá. Nadzemní podlaží nabízí 4 ložnice, dvě 
koupelny a dvě šatny. Dům 
je zastřešen sedlovou stře-
chou s mírným přesahem.

Projekt moderního rodinného domu s dispozicí 5 + kk. 
Hmota domu má tradiční obdélníkový půdorys se sed-
lovou střechou se sklonem 40°, moderní vzhled domu 
dodává střecha bez přesahu a velká střešní okna. K ty-
povému projektu je navržena samostatná garáž s dílnou. 

Tento typový projekt řeší rodinný dům s dispozici 5 + kk s garáží. Vstup do rodinného 
domu je přes kryté závětří, které je tvořeno přesahem střechy z  garáže. V  garáži je 
uvažováno umístění technologického vybavení domu.

Úsporná dispozice jednopodlažního ro-
dinného domu o velikosti 3 + kk mini-
malizuje náklady na stavbu. Díky půdo-
rysnému tvaru domu vzniká zapuštěné 
parkovací stání a krytá venkovní terasa. 
Součástí domu je i  praktická místnost 
přístupná zvenku – dílna či sklad. 
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Zastavěná plocha: 165,06 m2

Užitná plocha: 104,64 m2

Výška hřebene: 5,03 m
Sklon střechy: 15°
Dispozice: 4+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 4 700 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 182,93 m2

Užitná plocha: 242,69 m2

Výška hřebene: 7,33 m
Sklon střechy: 15°
Dispozice: 4+kk+2G
Typový projekt: 39 806 Kč
Zděný dům: 7 260 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH

Zastavěná plocha: 245,82 m2

Užitná plocha: 305,06 m2

Výška hřebene: 6,95 m
Sklon střechy: 10°
Dispozice: 5+kk+1+kk+2G
Typový projekt: 39 806 Kč
Zděný dům: 9 500 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH.

Zastavěná plocha: 114,75 m2

Užitná plocha: 176,96 m2

Výška hřebene: 8,75 m
Sklon střechy: 40°
Dispozice: 5+kk
Typový projekt: 28 435 Kč
Zděný dům: 5 170 000 Kč
Orientační ceny výstavby bez DPH

ROMANA 1.02 K035 

SANDRA I KLASIK K036 

SILVIE KLASIK K037 

VIOLA 1.01 K038 

Typový projekt jednopodlažního 
tradičního rodinného domu (bun-
galovu) o  velikosti bytové jednotky 
4 + kk s parkovacím stáním. Půdo-
rys domu má tvar obdélníku včetně 
kryté terasy a parkovacího stání. 

Typový projekt dvoupodlažního 
rodinného domu se sedlovou stře-
chou s  mírným sklonem. Tento 
rodinný dům je díky svému řešení 
dispozice 4 + kk s dvougaráží vhod-
ný na úzké pozemky, šířka domu je 
pouze 8,95 m.

Projekt rodinného dvougeneračního patrového rodinného domu. Z  krytého závětří 
máme možnost vstoupit do prostoru, který je uvažován k využití např. jako kolárna, 
dále pak do zádveří garsoniéry, ke které dále přiléhá šatna a koupelna s WC.

Přestože rodinný dům Viola 1.01 patří vzhledem k zastavěné ploše mezi menší pro-
jekty, je díky praktickému využití patra svou velikostí 4 + 1 vhodný i pro středně velkou 
rodinu. Moderní vzhled domu umocňuje kombinace dřeva a kamene, díky kterým je 
strohá linie domu příjemně narušena a dům může najít své uplatnění jak ve městě, tak 
i na venkově.
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Černošice si pověst dobré adresy udržují už 
přes sto let – najdou se tu vily, které svědčí 
o  vkusu a  eleganci prvních dekád 20. století 
a dodnes mohou sloužit jako příklad nadčaso-
vé koncepce rodinného bydlení. Mnohé z nich 
stavěly významné osobnosti architektury své 
éry, jiné patřily významným osobnostem české 
kultury a Černošicemi vede dokonce i naučná 
trasa po těchto domech. Ačkoli se i zde najdou 
výstřelky porevolučního hledání směru repre-
zentativní architektury, současnost přináší 
projekty, které stylově drží úroveň odpovída-
jící povaze tohoto místa. Za každým zdařilým 
architektonickým počinem bývá obvykle sou-
hra dvou zásadních faktorů – osvícený zada-
vatel, který svým vkusem umožní vznik kva-
litního projektu, a dobrý architekt, který dodá 
nápad a  myšlenku. Právě takovým projektem 
je vila, kterou pro mladou rodinu zpracovala 
Ing. arch. Jana Klečková Holečková. Určují-

cím prvkem, který minimalistickému projektu 
dává osobitý charakter, je využití amorfních 
tvarů.

Klienti měli představu čistého konceptu bez 
zbytečností, celkovou jednoduchost však chtě-
li „narušit“ alespoň jedním atypickým prvkem. 
Požadovali, aby dům byl patrový a  převládaly 
v něm přírodní materiály. „Pro mě jakožto ar-
chitekta byla po konzultaci s klientem předsta-
va jasná – moderní, minimalistický a  zároveň 
funkční dům pro mladou čtyřčlennou rodinu, 
maximálně propojený se zahradou. Shodli jsme 
se na představě přírodních materiálů na fasá-
dě domu, které budou pozvolna proplouvat do 
interiéru,“ vysvětluje svůj návrh architektka. 
„Konstrukčně jsme chtěli domu dát neobvyklý 
nádech. To se nám podařilo díky zaoblenému 
amorfnímu tvaru, který formuje celé přízemní 
podlaží. Tuto půdorysnou křivku přeruší vel-

koformátové skleněné stěny obývacího pokoje, 
orientované do zahrady. Druhé podlaží tvoří 
čistá a  jednoduchá kvádrová hmota,“ dodává 
k  tvarovému řešení. Projekt se podařilo reali-
zovat nejen po stránce estetické, ale realizace 
obstála také v  každodenním užívání: „Dům je 
sice hodně prosklený a vzdušný, ale nabízí nám 
dostatek soukromí,“ hodnotí výsledek majitel 
domu.

Kvalitní projekt vyžaduje kvalitní materiály
Výběr stavebního materiálu majitelé ponechali 
do značné míry na architektce a prováděcí sta-
vební firmě. Důležité pro ně bylo zejména do-
držení stanoveného rozpočtu na stavbu a  také 
použití přírodních materiálů. „S klientem jsme 
si odsouhlasili rozpočet na výstavbu a ten jsme 
dodrželi. Hlavním úkolem bylo zvolit materiály, 
které splňují všechna požadovaná kritéria jak 
z ekonomického, tak technického pohledu. Ne 

Vila v Černošicích – strohému minimalismu 
oblý prvek sluší

K039 
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vše lze v rozumné cenové hladině použít na za-
oblené stěny. Hledali jsme dostupné a flexibilní 
řešení a na základě konzultací s dodavateli jsme 
vybrali systém Ytong pro jeho rychlou výstavbu 
a  snadnou tvarovatelnost oblých rohů,“ uvádí 
k výběru materiálu architektka. Ytong zároveň 
splnil požadavek na přírodní charakter materiá-
lu – tvoří jej čistě přírodní suroviny, výrobce de-
klaruje ekologicky šetrnou výrobu, a navíc díky 
alkalickému složení a  porézní struktuře Ytong 
přispívá ke zdravému klimatu v domě.

Volbu pórobetonu Ytong vidí jako optimální 
také zástupce prováděcí stavební firmy YLK 
Ing. Petr Dundel: „Museli jsme zde pečlivě 
vyskládat oblouky, některé malých poloměrů. 
Díky opracovatelnosti Ytongu se takové zadání 
dá realizovat s velkou přesností a minimem sta-
vebního odpadu.“ S provedením tohoto atypic-
kého prvku je spokojený také sám majitel: „Při 
stavbě jsme museli občas vysvětlovat dělníkům, 
proč jsme si vymysleli zaoblené tvary. Z  jejich 
pohledu se jednalo o práci navíc. Myslíme ale, 
že to zvládli výborně a vcelku rychle. Šlo spíše 
o  přirozený strach z  věci, kterou nedělají úpl-
ně každý den. S finálním výsledkem jsme ma-
ximálně spokojeni. Vnitřní oblouky jsou velmi 
čisté a vnější rádius dostačující pro zdůraznění 
netradičního tvaru domu, “ hodnotí majitel.

Kromě Ytongu se zde uplatnily vápenopísko-
vé tvárnice Silka, které mají podobné složení 
a  stejného výrobce. „Vápenopískové tvárni-
ce jsme navrhli použít pro stěnu mezi garáží 
a obývacím pokojem. Důvodů je několik – zdi-
vo je zde kvůli zatížení masivním stropem více 
namáhané a Silka vyniká vysokou únosností při 
zachování štíhlé konstrukce stěny. Dalším dů-
vodem byla zvuková neprůzvučnost stěny,“ vy-
světluje Ing. Petr Dundel stavební řešení.

Výsledkem je dům, který nabízí nejenom kom-
fortní bydlení, ale díky použití kvalitních mate-
riálů také jistotu, že stejné vlastnosti bude mít 
i  do budoucna. Nebude tak majitele zatěžovat 
nutností dalších investic do oprav a dům si svou 
hodnotu zachová po generace.

Amorfní tvary bylo možné ze systému 
Ytong postavit přesně a bez zbytečného 
stavebního odpadu

Pro posílení statiky je uvnitř domu 
použita vápenopísková akustická 
tvárnice Silka
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