


Vážení zákazníci,

Kvalitní bydlení je základní potřebou každého z nás a my  
ve společnosti ŠVÁRA-STAVBY a.s. si to velmi dobře uvědomujeme.  
Přicházíme na trh s nabídkou nových typových domů pro rok 2014 
- 2015, kde při použití kvalitních materiálů jako jsou například 
materiály od firmy Best, a.s., KM Beta, Český Caparol s.r.o. , atd. 
společně s kvalitní prací  od naší společnosti Vám můžeme nabídnout  
nejvyšší standart bydlení.

Velký důraz je kladen jak již na zmiňovanou kvalitu a kvalitní 
materiály tak i na maximální efektivitu práce, díky které Vám 
postavíme domy za příznivou cenu při zachování vysoké kvality. 

Nestavíme domy za hubičku, stavíme domy pro Vás, pro bydlení! 

Uvědomujeme si, že v dnešní době se klade nemalý důraz  
na spotřebu energie a tím novostavby musí splňovat požadavky na 
co nejnižší energetickou náročnost budov. Veškeré námi nabízené 
domy splňují tuto podínku a patří do skupiny nízkoenergetických 
domů.

Postavíme Vám dům na klíč od A do Z - od vyřízení stavebního 
povolení až po samotnou kolaudaci stavby. Výstavba rodinného 
domu bývá většinou naší největší  životní investicí. Od našich 
snů k realitě vede často cesta složitého hledání finančních zdrojů  
a možností. Na finančním trhu existuje řada nabídek na financování 
bydlení, ať už v oblasti hypotečních úvěrů nebo stavebního spoření. 
Připravíme pro Vás několik variant financování a pomůžeme Vám 
s výběrem té nejlepší varianty.

Dodávka našich produktů a služeb je v nejvyšší možné kvalitě. 
Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001:2009 a dalších 
certifikátů. Naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni  
a kontrolováni. Naše práce je naší vizitkou!

Nyní bychom Vás rádi oslovili s naší nabídkou typizovaných 
domů, které vznikly ve spolupráci s předními projektanty  
a výrobci stavebních materiálů v ČR. Při návrhu a výstavbě 
domů vždy těžíme ze získaných stavebních zkušeností s ohledem  
na nové technologie, zvyky, normy a materiály. Na prvním místě 
vždy stojí potřeby a požadavky Vás, našich zákazníků. 

Veškeré námi nabízené typizované domy lze modifikovat, 
upravovat dle Vašich požadavků a potřeb. Velkou výhodou je fakt, 
že projekt s Vámi bude upravovat a diskutovat přímo projektant, 
architekt, který daný dům navrhoval a projektoval. Škála variant 
daného domu vychází většinou z rozdílného umístění místností, 
volby jiného druhu vytápění, volby větší tloušťky zateplení, volby 
dveří, zárubní, materiálu, typu podlahové krytiny, atd.

V neposlední řadě také myslíme na šikovné české ručičky.  
V našem programu “šikovné ručičky” nabízíme možnost 
volby objemu výstavby domu. Příkladem je výstavba  
jen hrubé stavby domu při zachování úplného servisu spojeného  
s výstavbou domu. V tomto programu lze zvolit z několika variant 
rozestavěnosti objektu. Příkladem jsou dokončovací práce v domě,  
které si šikovný investor dokáže provést sám a to především 
podlahové krytiny, vymalování, schodiště a další drobné prvky 
spojené s dokončením domu.

Pevně věříme, že Vás naše domy zaujmou, těšíme se na naši 
vzájemnou spolupráci a přejeme Vám příjemné a pohodové 
bydlení!                                                    

                                                        
        

Výhodnost volby systému BEST-UNIKA

Výstavbu námi nabízených domů provádíme zdícím systémem 
BEST-UNIKA českého výrobce BEST, a.s. doplněným  
o venkovní zateplení izolantem EPS či Mineral. Díky 
vysoké objemové hmotnosti zdicího systému BEST-UNIKA  
je dosaženo maximální akumulační schopnosti systému, která 
je zaručeným poskytovatelem tepelné pohody v letním období 
(ochlazuje vzduch v místnosti) a v zimním období (ohřívá vzduch 
v místnosti). Použitím zdicího systému BEST-UNIKA získáme 
trvanlivou, spolehlivou a hlavně kvalitní stavbu.
V případě požadavku výstavby domu s jiným zdicím systémem  
(za použití jiných materiálů), Vám rádi připravíme nabídku na 
míru.

Některé výhody zdicího systému BEST-UNIKA:

• Zdravé bydlení v domě z ekologického zdicího systému BEST-
UNIKA vyrobeného z přírodních, lokálních, českých surovin, 
těžených šetrně s ohledem k přírodě.

• Využití pro rodinné domy, bytové domy, garáže, administrativní 
budovy, sportovní centra, průmyslové stavby, veřejné budovy, 
venkovní architekturu apod.

• Kompletní zdicí a stropní systém od základových betonových 
tvárnic, přes nosné a nenosné zdivo, překladové tvárnice, 
monolitické překlady, až po stropní systém složený ze stropních 
nosníků, vložek, věncových tvárnic a stropní  výztuže.

• Tradiční  způsob  zdění z tradičního zdicího  materiálu   ve formě 
skořepinových tvárnic historicky ověřený užitím ve výstavbě.

• Užitím vnitřní nebo vnější pohledové stěnyb neomítnutého 
režného zdiva systémem BEST-UNIKA v barvě přírodní, které 
dodá budově architektonicky zajímavý vzhled, dojde k úspoře Ing. Josef Švára 

ředitel společnosti

• Umožňuje vnější nebo vnitřní zateplení domu, což dává zdicímu 
systému BEST-UNIKA vysokou variabilitu použití pro různé 
typy staveb, především pro stavby s vysokou úsporou energií 
(nízkoenergetické a pasivní domy).

• Realizace  obvodových  stěn v sendviči se  zateplením s 
minimálním požadavkem na zábor podlahové plochy. Celková 
tloušťka sendviče od 25cm do 50cm dle tloušťky tepelné izolace.

• Technologie výstavby BEST-UNIKA zabraňuje vzniku tepelných 
mostů oproti jiným zdicím systémům se zateplením uvnitř 
tvárnic nebo s použitím tvárnice bez obvodového souvislého 
zateplení (obvodové tepelně-izolační obálky).

• Vysoká pevnost tvárnice BEST-UNIKA umožňuje použití 
nosného zdiva o tloušťce 20cm oproti zdicím systémům z 
pálené cihly nebo pórobetonu. Tato malá tloušťka nosné stěny 
zabere minimální plochu základové desky, respektive obytné 
plochy domu.
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• Tvárnice BEST-UNIKA mají výborné akustické vlastnosti, 
protože tlumí hluk jak z vnějšku budovy, tak uvnitř budovy 
použitím příček BEST-UNIKA. Navíc díky velké pevnosti a 
tuhosti stěn nedochází k vibrování stěn, jako je tomu u jiných 
zdicích materiálů.

• Malé množství spotřebované energie potřebných pro výrobu 
zdicích prvků BEST-UNIKA a minimálnímu dopadu na životní 
prostředí dává výrobci BEST, a.s. nálepku ekologicky šetrné 
společnosti.

• Výrobcem zdicího systému BEST-UNIKA je česká společnost 
BEST, a.s. vlastněná ze 100% českým majitelem Ing. Tomášem 
Březinou od jejího založení v roce 1990 až do současnosti. 
BEST, a.s. s ročním obratem 1,1 miliardy Kč zaměstnává více 
než 500 českých zaměstnanců a dává práci lidem i v lokalitách 
s vysokou nezaměstnaností, čímž podporuje stabilitu české 
společnosti a ekonomiky. Od svého založení odvedl výrobce 
BEST, a.s.  českému státu na daních přes 3,1 miliardy Kč.

• Pravidelně laboratorně prověřované výrobky a technologie 
výstavby v jedné z nemodernějších laboratoří v ČR s výsledky 
okamžitě aplikovaných zpět do výroby.

Typové  projekty  ŠVÁRA-STAVBY a.s.  
                    s použitím systému BEST-UNIKA

Proč volit typový projekt ŠVÁRA-STAVBY a.s. a BEST-UNIKA?

• RYCHLOST - vyhotovení kompletní projektové dokumentace 
pro stavební povolení 

• CENA – nízká cena nákupu typového projektu oproti ceně vy-
hotovení projektu na míru

• TECHNOLOGIE - vyzkoušené technologie výstavby dle 
typového projektu realizační firmou

• VARIABILITA – možnost úpravy dispozice místností a obytné 
plochy typového projektu

• FINANCOVÁNÍ – rozpočet „hrubé stavby” nebo stavby  
„na klíč“ 

• MODERNÍ MATERIÁLY – v typových projektech je 
díky důkladnému propracování použito nejmodernějších  
a nejvhodnějších stavebních materiálů v nejlepším poměru 
kvalita/cena.

 
Typový projekt investorovi nabízí rychlé získání kompletní 
projektové dokumentace pro stavební povolení za nízkou 
pořizovací cenu a při použití moderních materiálů a technologií.

Technický popis domu - hrubá stavba

1. Nosné a obvodové konstrukce, schodiště, střecha a izolace 
• Základové konstrukce – standardně navrženy jako základové 

pasy z prostého betonu B 20, šířky 500 mm do hloubky 500mm 
– upřesnění dle projektu a osazení do terénu. V ceně domu 
na klíč i v ceně hrubé stavby je uvažováno se základovými 
konstrukcemi na rovném pevném pozemku. Cena základové 
konstrukce bude vždy dopočtena dle aktuálního osazení do 
terénu a dle podloží pozemku.

• Obvodové zdivo – zdicí tvárnice Best-Unika tl. 200mm (bez 
zateplovacího systému).

• Vnitřní stěny nosné a dělící příčky - zdicí tvárnice Best-Unika 
100mm – 150mm (bez podhledů).

• Stropní konstrukce – skládaná železobetonová konstrukce 
Best-Unika (stropní nosníky, vložky, beton, armatura).

• Schodiště do podkroví – železobetonové (bez zábradlí a 
dlažby).

• Střešní konstrukce – sedlová střecha se štítem / polovalba / 
rovná střecha,..  krov, vazníky, laťování, folie, střešní krytina, 
atp. dle typového projektu (bez tepelné izolace a podhledů).

• Klempířské prvky - okapy, svody, plechování – eloxovaný AL.
 
2. Podlahy a úpravy povrchů
• Podlaha v obytných místnostech – pouze hrubá podlaha       

(betonová deska).
• Podlaha v garáži – pouze hrubá podlaha (betonová deska).
• Terasy 2.N.P. -  pouze hrubá podlaha (betonová deska).
• Povrch stěn – bez omítek.

3. Rozvody, trubní vedení
• Přípojky do 10bm, vnitřní kanalizace.
• Rozvod vodovodu.

4. Výplně otvorů
• Střešní okna.

5. Technické vybavení
• Bez technického vybavení.

6. Standardní vybavení koupelny, WC 
• Bez koupelen a WC. 

Prodejní cena dále neobsahuje: 
• Zámková dlažba – příjezdová komunikace,  terasa a okapový 

chodník.
• Terénní úpravy.
• Finální nášlapové vrstvy.
• Komín, krb, krbová kamna.
• Technické vybavení.
• Vestavěné skříně.
• Kuchyňské linky.
• Kuchyňské spotřebiče.
• Zařizovací předměty.
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Technický popis domu - stavba na klíč

1. Nosné a obvodové konstrukce, schodiště, střecha a izolace 
• Základové konstrukce – standardně navrženy jako základové 

pasy z prostého betonu B 20, šířky 550 mm do nezámrzné 
hloubky – upřesnění dle projektu osazení do terénu. Cena 
základové konstrukce bude vždy dopočtena dle aktuálního 
osazení do terénu a dle podloží pozemku.

• Obvodové zdivo – zdicí tvárnice Best Unika tl. 200mm, doplněné 
kontaktním zateplovacím systémem Capatect, fasáda, EPS F 
tl.200 mm, soklová část zateplovací systém Capatect, sokl, 
EPS P tl. 160 mm, finální silikonová omítka 1,5mm na soklové 
části marmolit.

• Vnitřní stěny nosné a dělící příčky - zdicí tvárnice Best-Unika 
100mm – 150mm, sádrokartonové příčky s izolací v podkroví, 
přizdívky instalací v koupelnových jádrech z porobetonových 
tvárnic tl. 100 mm do výšky cca 1 m dle obkladu

• Stropní konstrukce – skládaná železobetonová konstrukce 
Best-Unika (stropní nosníky, vložky, beton, armatura).

• Schodiště do podkroví – železobetonové s ocelovým zábradlím 
s dřevěným madlem, opatřené bezbarvým lazurovacím 
nátěrem, obložené keramickou dlažbou.

• Střešní konstrukce – sedlová střecha se štítem / polovalba / 
rovná střecha. krov, vazníky, laťování, folie, střešní krytina, 
atp. dle typového projektu, tepelná izolace podkroví či 
stropu (bungalov), střešní krytina, sádrokartonové podhledy, 
zateplený otvor do mezistřešního prostoru.  

• Venkovní podbití – montáž venkovních cetris desek, montáž 
silikonové probarvené omítky 1,5mm.

• Venkovní omítka - Capatec tenkovrstvá probarvená s velikostí 
zrna do 1,5mm, soklová omítka (marmolit) výška cca 20 cm.

• Klempířské prvky - okapy, svody, plechování – eloxovaný AL.
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanalizace, rozvod vodovodu.

2. Podlahy a úpravy povrchů
• Obklady - v koupelně a na WC do výše 2 m v ceně 250,- Kč/

m2.
• Dlažby  - keramické dlaždice v koupelně a na WC v ceně 300,- 

Kč/m2.
• Podlaha v obytných místnostech.
     - kuchyně, zádveří, komora – vnitřní keramická dlažba
     - ostatní pokoje – plovoucí podlaha.
• Podlaha v garáži – betonová mazanina s kari sítí.
• Balkony, lodžie 2.N.P. - obložené keramickou dlažbou.
• Povrch stěn – jednovrstvá vápenocementová omítka, malba – 

bílá, sádrokarton - malba bílá.
 
3. Výplně otvorů
• Okna, balkónové dveře INOUTIC ARCADE plastová s izolačním 

dvojsklem, v barvě bílé, Ug = 1,1 W/m2K.
• Střešní okna.
• Vnitřní parapety – plastové rovné bílé.
• Venkovní parapety – eloxovaný AL plech.
• Vchodové dveře - plastové v barvě bílé.
• Dveře venkovní, francouzské okna - plastové v barvě bílé.
• Vnitřní dveře – SOLODOOR klasik hladké, bílé, plné, výška 

1970 mm v ceně 1 125,-Kč/ks  do obložkových zárubní v ceně 
1 820,-Kč, kování Cobra Alexis v ceně 330,-Kč/ks.

4. Technické vybavení
• vytápění – u veškerých domů budou instalovány elektrické 

konvertory 
     - u domů do 80m2 tepelné čerpadlo split, vnitřní jednotka v  
       ceně  do 40 000,-Kč
     - u domů nad 80m2 do 100m2 tepelné čerpadlo multisplit  
       2-3 vnitřní jednotky v ceně do 80 000,-Kč
     - u domů nad 100m2 tepelné čerpadlo multisplit 3-4 vnitřní  
       jednotky v ceně do 100 000,-Kč

• Vodovodní a sanitární instalace – plastové rozvody, příprava 
pro kuchyňskou linku - odpad, přívod teplé a studené vody  
s možností napojení na myčku, vývod pro pračku.

• Elektroinstalace – rozvod v měďi pod omítkou, zásuvky  
a vypínače od firmy ABB, serie Classic - kuchyň, kuchyňský 
kout - 3 zásuvky, obývací pokoj, ložnice 2-3ks.(počet závisí  
na velikosti místnosti), příprava vývodů na elektrosporák, 
elektro příprava pro digestoř, světelné vývody ukončené 
svorkovnicí v obytných místnostech s lustry - háky, 
vytrubkování pro STA mezi obývacím pokojem a střešním 
prostorem (zakončení 1 zavíčkovaná krabice v obývacím 
pokoji), hlavní rozvaděč vč. zásuvky na 380 V, ke kolaudaci 
bude předložena revizní zpráva, hromosvodná soustava není 
ve standardu zahrnuta (možná za příplatek).

5. Standardní vybavení koupelen, WC 
• Rako – dlažba 25x25x8 cm, obklad 25x20x7 cm, barva 

šedá,modrá,okrová sv./tm., rohové lišty – barva bílá, bez 
listel a bombát, výška obkladu cca 2m 

    v ceně 250,- Kč obklad ,  350,- Kč dlažba.
• SevaMix WC závěsné, sedátko – Vidima, nádrž Bocchi  

v ceně 2800,- Kč/ks.
• SevaMix umyvadlo 60 cm - Vidima 

v ceně 700,- Kč/ks.
• Akrylátová vana Ravak classic 150x70 N
v ceně 6500,- Kč/ks.  
• Sprchový kout Ravak SKCP4-80, výplň plast, vanička Ronda 80 

v ceně 12 000,- Kč/ks.
• S-line umyvadlová stojánková baterie 

v ceně 725,- Kč/ks.
• Baterie S-Line sprchová 

v ceně 690,- Kč/ks.
 

6. Venkovní úpravy –nejsou součástí dodávky
• Zámková dlažba – prostor před garáží a vchodem, terasa.
• Okapový chodník z kačírku.
• Terénní úpravy.

Prodejní cena stavby na klíč dále neobsahuje:
• Komín, krb, krbová kamna.
• Změnu štítů za polovalby ( možné za příplatek ).
• Vestavěné skříně.
• Kuchyňská linka.
• Kuchyňské spotřebiče.
• Rozšíření zařizovacích předmětů.
• Jakákoliv jiná úprava neuvedená v “Technickém popisu 

rodinného domu – komplet na klíč”.
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POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Nejmenší dům z nabídky byl vytvořen s vizí 
kvalitního bydlení na minimální ploše a za 
minimálních nákladů. 
Rodinný dům je určen pro stálé obývání nebo 
jako rekreační objekt pro menší rodinu.

Koncept a dispozice:
Dům byl navržen tak, aby splnil současné 
nároky na plnohodnotné bydlení. 
Součástí domu je i krytá terasa o výměře 
cca 12 m2, která propojuje interiér domu se 
zahradou a zvyšuje tak užitnou plochu domu. 
Jednotlivé pokoje jsou řešeny účelně a jsou 
plně zaříditelné.

Vzhled a materiály:
Přízemní objekt obdélníkového půdorysu  
je zastřešen valbovou střechou. 
Jihozápadní nároží hmotově ustupuje pro 
vytvoření zakryté terasy. 
Dům je řešen v tradičních materiálech – 
probarvené omítky, skládaná střešní krytina.

Ekologie a konstrukce:
Dům díky své konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu. 

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   2,59
1.02  chodba   5,64
1.03  obývací pokoj + kk 21,93
1.04  pokoj    12,00
1.05  pokoj    8,10
1.06  WC    1,62
1.07  koupelna   3,60
1.08  technická místnost 2,52
Celkem (bez terasy)   58,00

Základní parametry:

Dispozice     3 + kk
Vnější rozměry (včetně terasy) 11,4 x 7,75 m
Užitná plocha bez terasy  58,0 m2

Zastavěná plocha domu   76,9 m2

Obestavěný prostor cca   300 m3 
Doporučený počet uživatelů  3

rodinný dům 58

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

868.000,-Kč

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení
• Zemní práce
• Základy
• Svislé konstrukce
• Vodorovné konstrukce
• Stropní konstrukce
• Úpravy povrchů vnitřní
• Úpravy povrchů vnější
• Podlahy
• Výplně otvorů (okna, dveře)
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení
• Přesuny hmot
• Izolace proti vodě
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění + tepelnéčerpadlo
• Elektroinstalace
• Tesařské konstrukce
• Klempířské konstrukce
• Krytiny
• Terasa
• Malby

1.901.000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 9 strana 8 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     3 + kk
Vnější rozměry    11,5 x 8,6 m
Užitná plocha    62,6 m2

Zastavěná plocha domu   83,2 m2

Obestavěný prostor cca   290 m3 
Doporučený počet uživatelů  3

rodinný dům 62

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Dům byl vytvořen s vizí moderního, 
Plnohodnotného bydlení na minimální ploše. 
Svým atraktivním vzhledem je vhodný spíše 
do města pro menší rodiny nebo manželský 
pár.

Koncept a dispozice:
Dům byl navržen tak, aby splnil současné 
nároky na plnohodnotné bydlení. Interiér 
objektu se otevírá svojí jižní stranou do 
zahrady několika francouzskými okny. 
Jednotlivé pokoje jsou řešeny účelně a jsou 
plně zaříditelné.

Vzhled a materiály:
Přízemní objekt nepravidelného pravoúhlého 
půdorysu je zastřešen plochou střechou. 
Jižní fasáda domu je opatřena posuvnými 
fasádními žaluziovými panely pro zastínění. 
Použité materiály reflektují moderní vzhled 
objektu.

Ekologie a konstrukce:
Dům díky své konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   2,80
1.02  chodba   6,10
1.03  obývací pokoj + kk 28,25
1.04  pokoj    12,00
1.05  pokoj    8,10
1.06  koupelna   3,40
1.07  WC    1,53
1.08  technická místnost 2,38
Celkem     62,58

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění + tepelné čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

936.000,-Kč

2.163.000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 11 strana 10 

Cena od: 
Cena za:



rodinný dům 69

Základní parametry:

Dispozice     4 + kk
Vnější rozměry    11,3 x 7,65 m
Užitná plocha    68,6 m2

Zastavěná plocha domu   86,4 m2

Obestavěný prostor cca   320 m3 
Doporučený počet uživatelů  4

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Rodinný  dům  byl navržen pro  kvalitní bydlení 
čtyřčlenné rodiny na minimální ploše. Účelnost 
a kompaktnost stavby je předpokladem pro 
nízké pořizovací a provozní náklady.

Koncept a dispozice:
Základním cílem návrhu byla dispoziční 
jednoduchost a minimalizace podlahových 
ploch chodeb. Zároveň byl ale kladen důraz 
na zachování v našich krajích ověřených 
standardů, jako jsou zádveří a předsíň. 
Obytné pokoje jsou řešeny účelně a jsou plně 
zaříditelné.

Vzhled a materiály:
Přízemní objekt obdélníkového půdorysu je 
zastřešen valbovou střechou. Dům je řešen v 
tradičních materiálech - probarvené omítky, 
skládaná střešní krytina.

Ekologie a konstrukce:
Dům díky své konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

896.000,-Kč

1.932.000,-Kč

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení
• Zemní práce 
• Základy
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   2,38
1.02  chodba   5,19
1.03  obývací pokoj + kk 21,93
1.04  pokoj    13,50
1.05  pokoj    8,70
1.06  pokoj    8,70
1.07  koupelna   3,80
1.08  WC    1,62
1.09  technická místnost 2,73
Celkem     68,55

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 13 strana 12 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     4 + kk
Vnější rozměry    12,65 x 8,9 m
Užitná plocha    79,4 m2

Zastavěná plocha domu   101,6 m2

Obestavěný prostor cca   420 m3 
Doporučený počet uživatelů  4

rodinný dům 79

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Dům je určen pro trvalé bydlení nenáročné 
čtyřčlenné rodiny. Svým už dnes tradičním 
vzhledem se hodí do měst i do okrajových 
venkovských sídel.

Koncept a dispozice:
Dispozičně jsou místnosti řešeny maximálně 
účelně s možností oddělení kuchyňského 
koutu. Přesah střechy vytváří příjemné 
posezení na terase. Jednotlivé pokoje jsou 
řešeny účelně a jsou plně zaříditelné.

Vzhled a materiály:
Přízemní objekt obdélníkového půdorysu  
je zastřešen valbovou střechou. Jižní fasáda 
je prolomena pro vytvoření zakryté terasy. 
Dům je řešen v tradičních materiálech – 
omítky, skládaná střešní krytina

Ekologie a konstrukce:
Dům díky své konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   3,80
1.02  chodba   5,92
1.03  obývací pokoj + kk 31,21
1.04  pokoj    8,40
1.05  pokoj    13,05
1.06  pokoj    8,84
1.07  koupelna   4,00
1.08  WC    1,66
1.09  technická místnost 2,50
Celkem     79,38

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal. 
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

1.050.000,-Kč

2.357.000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 15 strana 14 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     4 + 1
Vnější rozměry    8,15 x 6,9 m
Užitná plocha    79,7 m2

Zastavěná plocha domu   56,2 m2

Obestavěný prostor cca   350 m3 
Doporučený počet uživatelů  4

rodinný dům 80A

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   2,13
1.02  chodba a schodiště 7,13
1.03  obývací pokoj + kk 29,40
1.04  koupelna   2,96
Celkem     41,62

1 047.000,-Kč

2.171.000,-Kč

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Dům je určen pro trvalé bydlení nenáročné 
čtyřčlenné rodiny. Svým moderním 
trendním vzhledem se hodí více do měst, 
ale díky sedlové střeše ho lze realizovat i ve 
venkovském stylu.

Koncept a dispozice:
V návrhu byl kladen důraz na maximální 
ekonomii nejen během výstavby, ale i ve 
fázi užívání stavby. Základní myšlenkou bylo 
vytvoření minimálního, avšak praktického a 
pohodlného bydlení  pro  čtyřčlennou rodinu. 
V přízemí je obytná část s kuchyní a zázemím, 
v podkroví ložnicová část s koupelnou.

Vzhled a materiály:
Rodinný dům s podkrovím obdélníkového 
půdorysu je zastřešen sedlovou střechou. 
Jihozápadní a jihovýchodní nároží jsou 
prosklená. Dům je řešen v materiálech, které 
odpovídají trendům současné architektury – 
klasické probarvené omítky, tašková krytina.

Ekologie a konstrukce:
Dům díky své konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

Číslo  Účel místnosti m2

2.01  chodba  3,77
2.02  pokoj   8,10
2.03  pokoj   12,47
2.04  pokoj   8,26
2.05  koupelna  5,46
Celkem    38,06

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce
• Základy
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal. 

• Lešení 
• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo
• Elektroinstalace
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 17 strana 16 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     4 + 1
Vnější rozměry (bez přístřešku) 8,15 x 6,9 m
Užitná plocha (bez přístřešku) 79,7 m2

Zastavěná plocha domu   56,2 m2

Obestavěný prostor cca   350 m3 
Doporučený počet uživatelů  4

rodinný dům 80B

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Dům je určen pro trvalé bydlení nenáročné 
čtyřčlenné rodiny. Svým moderním 
trendním vzhledem se hodí více do měst, 
ale díky sedlové střeše ho lze realizovat  
i ve venkovském stylu.

Koncept a dispozice:
V návrhu byl kladen důraz na maximální 
ekonomii nejen během výstavby,  
ale i ve fázi užívání stavby. Základní myšlenkou 
bylo vytvoření minimálního avšak praktického  
a pohodlného bydlení pro čtyřčlennou rodinu. 
V přízemí je obytná část s kuchyní a zázemím, 
v podkroví ložnicová část s koupelnou.

Vzhled a materiály:
Rodinný dům s podkrovím obdélníkového 
půdorysu je zastřešen sedlovou střechou. 
Lapidární hmotové řešení doplňuje přístřešek 
pro auto s plochou střechou. Jihozápadní  
a jihovýchodní nároží jsou prosklená. Dům 
je řešen v materiálech, které odpovídají 
trendům současné architektury – klasické 
probarvené omítky, falcovaný plech.

Ekologie a konstrukce:
Dům díky své konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

1.173.000,-Kč

2.401.000,-Kč

Číslo      Účel místnosti    m2

2.01      chodba     3,77
2.02      pokoj     8,10
2.03      pokoj     12,47
2.04      pokoj     8,26
2.05      koupelna    5,46
Celkem      38,06

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo      Účel místnosti     m2

1.01      zádveří      2,13
1.02      chodba a schodiště    7,13
1.03      obývací pokoj + kk    29,40
1.04      koupelna     2,96
Celkem       41,62

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy
• Svislé konstrukce
• Vodorovné konstrukce
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal. 

• Lešení
• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 19strana 18 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     5 + kk
Vnější rozměry (bez přístřešku) 10,4 x 8,9 m
Užitná plocha (bez přístřešku) 126,9 m2

Zastavěná plocha domu   87,2 m2

Obestavěný prostor cca   500 m3 
Doporučený počet uživatelů  6

rodinný dům 128

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU
Pro koho a kam je dům vhodný?
Jednogenerační rodinný dům je určen pro 
trvalé bydlení větší rodiny. Díky univerzálnímu 
vzhledu je možné dům umístit do města i na 
venkov.

Koncept a dispozice:
Hlavní myšlenkou bylo vytvořit praktický 
rodinný dům, který je menší svou podlahovou 
plochou, ale velký svojí účelností i počtem 
místností. Přízemí nabídne kromě hlavního 
obytného prostoru s dominantním krbem 
také navazující krytou terasu, menší pokoj, 
koupelnu nebo praktickou komoru umístěnou 
pod schody. V podkroví navazuje na ložnici 
rodičů terasa s výhledem do zahrady.

Vzhled a materiály:
Podkrovní rodinný dům obdélníkového 
půdorysu je zastřešen sedlovou střechou. 
Štít do zahrady je prolomen pro vytvoření 
praktické kryté terasy a balkónu. Vzhled 
domu byl ponechán záměrně jednoduchý 
tak, aby mohl být barevně a materiálově 
pojednán s přihlédnutím k okolní zástavbě 
podle přání stavebníka.

Ekologie a konstrukce:
Konstrukce domu a její tepelně technické 
vlastnosti jsou předpokladem pro zařazení 
objektu do nízkoenergetického standardu. 
Vytápění lze realizovat s tepelným čerpadlem 
stejně dobře jako s plynovým kotlem nebo 
krbovou vložkou.
Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo    Účel místnosti  m2

1.01    zádveří   4,02
1.02    chodba a schodiště 8,17
1.03    obývací pokoj+kk    31,61
1.04    pokoj         11,25
1.05    koupelna                  4,95
1.06    technická místnost 3,60
1.07    komora   2,10
Celkem          65,70

Číslo    Účel místnosti      m2

2.01    chodba       4,02
2.02    pokoj       8,17
2.03    pokoj     31,61
2.04    pokoj     11,25
2.05    koupelna       4,95
2.06    WC        3,60
Celkem      65,70

CENA za hrubou stavbu:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce
• Základy
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal. 
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. 

kout, toaleta
• Vytápění+čerpadlo
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Zámečnické konstrukce 
• Malby + nátěry 

1.581.000,-Kč

3.110.000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 21 strana 20 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     5 + 1
Vnější rozměry (bez přístřešku) 10,7 x 8,4 m
Užitná plocha (bez přístřešku) 132,7 m2

Zastavěná plocha domu   90,2 m2

Obestavěný prostor cca   600 m3 
Doporučený počet uživatelů  5

rodinný dům 132

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU
Pro koho a kam je dům vhodný?
Dům je určen pro trvalé komfortní bydlení 
velké rodiny. Svým vzhledem se hodí  
do městské vilové zástavby.

Koncept a dispozice:
Návrh je inspirován bydlením  
v prvorepublikových vilách. Obytný prostor 
je schodišťovou halou rozdělen na část  
s kuchyní a stolováním a část společenskou  
s oddělitelnou pracovnou. V patře jsou ložnice 
s hygienickým zázemím a šatnou.

Vzhled a materiály:
Rodinná dvoupodlažní vila obdélníkového 
půdorysu je zastřešena valbovou střechou. 
Kompaktní hmotu doplňuje vzdušný přístřešek 
pro auto. Jihozápadní fasádu dotváří velké 
prosklené plochy do obytných místností  
a schodiště. Materiály objektu jsou tradiční, 
fasádu lze vhodně opatřit keramickými 
obkladovými pásky nebo režným zdivem.

Ekologie a konstrukce:
Kompaktní hmota domu je předpokladem 
pro nižší náklady na vytápění. Dům díky 
svému tvaru, konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   4,40
1.02  obývací pokoj + kk 55,66
1.03  spíž    2,14
1.04  WC    2,21
1.05  technická místnost 5,94
Celkem (bez přístřešku)  70,35

Číslo  Účel místnosti m2

2.01  chodba  5,08
2.02  pokoj   12,50
2.03  pokoj   13,11
2.04  pokoj   12,89
2.05  pokoj   14,08
2.06  koupelna  6,55
2.07  WC   1,44
Celkem    65,63

1.744.000,-Kč

CENA za hrubou stavbu:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

3.363.000,-Kč

CENA za stavbu na klíč:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.

• Lešení 
• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 23strana 22 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     5 + kk
Vnější rozměry    13,00 x 10,25 m
Užitná plocha    134,3 m2

Zastavěná plocha domu   98,3 m2

Obestavěný prostor cca   550 m3 
Doporučený počet uživatelů  6

rodinný dům 134

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU
Pro koho a kam je dům vhodný?
Komfortní rodinný dům je určen moderní 
rodině, která ocení trendy současné 
architektury. Svým vzhledem je dům vhodný 
do městské vilové zástavby.

Koncept a dispozice:
Dům vychází z konceptu funkcionalistické 
vily. Řešení dispozice a vnitřních prostor 
zachovává současné požadavky na bydlení. 
V přízemí je hlavní obytný prostor a ložnice 
pro hosty, v patře se nachází ložnicová část 
se zázemím. Velké prosklené plochy navozují 
pocit luxusu a předurčují k modernímu pojetí 
interiéru. 

Vzhled a materiály:
Patrový objekt je tvořen průnikem dvou 
kvádrů a zastřešen plochou střechou. 
Kompaktní hmota je prořezána pásy oken 
pro intenzivní propojení interiéru a exteriéru. 
Materiálové řešení a barevnost odpovídá 
střídmosti konceptu funkcionalistické vily.

Ekologie a konstrukce:
Kompaktní hmota, konstrukce domu  
a její tepelně technické vlastnosti jsou 
předpokladem pro zařazení objektu  
do nízkoenergetického standardu. Vytápění 
lze realizovat s tepelným čerpadlem vzduch – 
vzduch stejně dobře jako s plynovým kotlem.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   5,04
1.02  obývací pokoj + kk 48,22
1.03  pokoj    13,80
1.04  koupelna   4,56
1.05  technická místnost 3,12
Celkem (bez přístřešku)  74,74

Číslo  Účel místnosti m2

2.01  chodba  5,08
2.02  pokoj   12,50
2.03  pokoj   13,11
2.04  pokoj   12,89
2.05  koupelna  6,55
2.06  WC   1,44
Celkem    65,63

• Lešení 
• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo
• Elektroinstalace
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal. 

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce
• Základy
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

1.733.000,-Kč

3.289.000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 25 strana 24 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     4 + kk
Vnější rozměry    10,7 x 8,4 m
Užitná plocha    135,6 m2

Zastavěná plocha domu   90,2 m2

Obestavěný prostor cca   530 m3 
Doporučený počet uživatelů  4

rodinný dům 135

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Rodinná vila v anglickém stylu pro komfortní 
bydlení čtyřčlenné rodiny v sobě kloubí tradiční 
prvky s moderními. Svým univerzálním 
vzhledem je vhodná do venkovské i městské 
zástavby. 

Koncept a dispozice:
Hlavní myšlenkou bylo vytvoření tradičního 
společného obytného prostoru, který 
zároveň vytváří vstupní halu se schodištěm a 
ateliérovým dvoupodlažním oknem. Obytný 
prostor je v případě požadavku možné oddělit 
například posuvnými stěnami. V místnosti lze 
realizovat i rodinný krb s možností napojení 
na systém vytápění.

Vzhled a materiály:
Rodinný dům s podkrovím obdélníkového 
půdorysu je zastřešen jednoduchou sedlovou 
střechou. Jihozápadní fasáda je  prolomena 
velkými prosklenými plochami. Dům je  osově 
souměrný  v   souladu  s  myšlenkou anglického 
stylu. Materiálově je řešen omítkami v bílé a 
šedé barvě, lze doporučit použití tradičních 
cihlových pásků nebo režného zdiva.

Ekologie a konstrukce:
Dům díky své konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   4,40
1.02  obývací pokoj + kk 56,87
1.03  spíž    2,14
1.04  WC    2,47
1.05  technická místnost 6,21
Celkem (bez přístřešku)  71,29

Číslo  Účel místnosti m2

2.01  chodba  5,76
2.02  pokoj   14,41
2.03  pokoj   12,59
2.04  pokoj   12,65
2.05  pokoj   11,52
2.06  koupelna  5,46
2.07  WC   1,80
Celkem    64,19

• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Zámečnické konstrukce 
• Malby + nátěry 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení
• Zemní práce
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

1.524.000,-Kč

3.008.000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 27 strana 26 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     4 + kk, 1+ kk
Vnější rozměry    16,5 x 13,8 m
Užitná plocha     154,2 m2

Zastavěná plocha domu   191,0 m2

Obestavěný prostor cca   900 m3 
Doporučený počet uživatelů  6

rodinný dům 154

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Dvougenerační komfortní rodinný dům 
splňuje  veškeré  potřeby pro současné 
moderní bydlení velké rodiny. Pro svůj 
univerzální vzhled lze dům realizovat téměř 
v jakékoliv lokalitě.

Koncept a dispozice:
Základní myšlenkou bylo vytvořit pohodlné 
bydlení pro dvě generace, případně lze 
část objektu pronajímat pro účely bydlení 
nebo podnikání. Myšlenka  je  podpořena       
oddělenými vstupy do jednotlivých částí 
objektu.

Vzhled a materiály:
Přízemní rodinný dům nepravidelného 
pravoúhlého půdorysu je zastřešen valbovými 
střechami. Vzhledově je objekt rozčleněn  
v závislosti na dispozičním členění stavby  
a podpořen výraznými kontrastními barvami. 
Použité materiály jsou tradiční – omítky, 
skládaná střešní krytina.

Ekologie a konstrukce:
Díky své konstrukci a řešení vytápění pomocí 
tepelného čerpadla typu vzduch – vzduch 
standardně splňuje objekt  parametry 
nízkoenergetického domu. Vytápění může 
být realizováno i krbovou vložkou nebo 
plynovým kotlem.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
Číslo  Účel místnosti  m2

1.01  zádveří   3,77
1.02  chodba   8,10
1.03  obývací pokoj  12,47
1.04  kuchyň   8,26
1.05  pokoj    5,46
1.06  pokoj    5,46
1.07  pokoj    5,46
1.08  WC    5,46
1.09  koupelna   5,46
1.10  spíž    5,46
1.11  technická místnost 5,46
1.12  zádveří   5,46
1.13  koupelna   5,46
1.14  apartmán   5,46
Celkem     154,22

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.

• Lešení 
• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

2.061.000,-Kč

3.744.000,-Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 29 strana 28 

Cena od: 
Cena za:



rodinný dům 163.1

Základní parametry:

Dispozice     5 + 1
Vnější rozměry    11,5 x 9,0 m
Užitná plocha     161,7 m2

Zastavěná plocha domu   103,5 m2

Obestavěný prostor cca   630 m3 
Doporučený počet uživatelů  5

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Jednogenerační komfortní dům je určen 
pro velkou rodinu. Podkroví lze realizovat 
postupně v závislosti na potřebě uživatelů. 
Pro svůj univerzální vzhled může být dům 
umístěn na venkov i do města.

Koncept a dispozice:
Cílem návrhu bylo vytvořit vzhledově 
jednoduchý praktický dům, který vychází 
z ověřeného tvaru tradičního vesnického 
stavení. K severnímu štítu lze přistavět 
garáž, podobně jako v dřívějších dobách 
hospodářskou část s chlévy. Rodinnou pohodu 
vytváří dominantní krb v obývacím pokoji a 
oddělená kuchyň s jídelnou.

Vzhled a materiály:
Podkrovní rodinný dům obdélníkového 
půdorysu je zastřešen sedlovou střechou. 
jednoduchý vnější vzhled domu může být 
barevně i materiálově dotvářen stavebníkem 
podle jeho představ tak, aby bylo možno 
dům lépe začlenit do okolní zástavby.

Ekologie a konstrukce:
Konstrukce domu a její tepelně technické 
vlastnosti jsou předpokladem pro zařazení 
objektu do nízkoenergetického standardu. 
Vytápění lze realizovat s tepelným čerpadlem 
vzduch - vzduch stejně dobře jako s plynovým 
kotlem nebo kotlem na tuhá paliva. Rovněž 
lze využívat krbovou vložku v obývacím  
pokoji.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

Číslo    Účel místnosti     m2

2.01    chodba      6,76
2.02    pokoj      18,98
2.03    pokoj      20,16
2.04    pokoj      14,80
2.05    koupelna      11,47
2.06    šatna      7,01
2.07    WC       2,95
Celkem       79,13

Číslo    Účel místnosti            m2

1.01    zádveří             4,37
1.02    chodba a schodiště      12,58
1.03    obývací pokoj    22,77
1.04    kuchyň a jídelna   19,24
1.05    pracovna     13,12
1.06    technická místnost       7,80
1.07    WC              2,84
Celkem      82,72

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 31strana 30 

1.805.000,-Kč

3.404.000,-Kč

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm + kanal. 

• Lešení 
• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

Cena od: 
Cena za:



Základní parametry:

Dispozice     5 + 1
Vnější rozměry    15,8 x 9,8 m
Užitná plocha     188,3 m2

Zastavěná plocha domu   134,9 m2

Obestavěný prostor cca   765 m3 
Doporučený počet uživatelů  5

rodinný dům 163.2

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Jednogenerační komfortní dům je určen 
pro velkou rodinu. Podkroví lze realizovat 
postupně v závislosti na potřebě uživatelů. 
Pro svůj univerzální vzhled může být dům 
umístěn na venkov i do města.

Koncept a dispozice:
Cílem návrhu bylo vytvořit vzhledově 
jednoduchý praktický dům, který vychází 
z ověřeného tvaru tradičního vesnického 
stavení. K severnímu štítu je přistavěna 
garáž, podobně jako v dřívějších dobách 
hospodářskou část s chlévy. Rodinnou pohodu 
vytváří dominantní krb v obývacím pokoji a 
oddělená kuchyň s jídelnou.

Vzhled a materiály:
Podkrovní rodinný dům obdélníkového 
půdorysu je zastřešen sedlovou střechou. 
jednoduchý vnější vzhled domu může být 
barevně i materiálově dotvářen stavebníkem 
podle jeho představ tak, aby bylo možno 
dům lépe začlenit do okolní zástavby.

Ekologie a konstrukce:
Konstrukce domu a její tepelně technické 
vlastnosti jsou předpokladem pro zařazení 
objektu do nízkoenergetického standardu. 
Vytápění lze realizovat s tepelným čerpadlem 
vzduch - vzduch stejně dobře jako s plynovým 
kotlem nebo kotlem na tuhá paliva. Rovněž 
lze využívat krbovou vložku v obývacím  
pokoji.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.

Číslo    Účel místnosti            m2

1.01    zádveří             4,37
1.02    chodba a schodiště      12,58
1.03    obývací pokoj    22,77
1.04    kuchyň a jídelna   19,24
1.05    pracovna     13,12
1.06    technická místnost       7,80
1.07    WC              2,84
1.08     garáž                          26,40
Celkem      109,12

Číslo    Účel místnosti     m2

2.01    chodba      6,76
2.02    pokoj      18,98
2.03    pokoj      20,16
2.04    pokoj      14,80
2.05    koupelna      11,47
2.06    šatna      7,01
2.07    WC       2,95
Celkem       79,13

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 33 strana 32 

2.110.000,-Kč

3.832.000,-Kč

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm + kanal. 

• Lešení 
• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, sprch. kout, 

toaleta
• Vytápění+čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

Cena od: 
Cena za:



rodinný dům 81

Základní parametry:

Dispozice     4 + KK
Vnější rozměry    16,6 x 6,4 m
Užitná plocha     119,77 m2

Zastavěná plocha domu   81 m2

Obestavěný prostor cca   422 m3 
Doporučený počet uživatelů  4

HRUBÁ STAVBA

NA KLÍČ

Ceny jsou uvedeny bez DPH strana 34 

999.000,-Kč

2.027.000,-Kč

strana 35 

Cena od: 
Cena za:

Číslo    Účel místnosti            m2

1.01    zádveří              3,69
1.02    hala                             4,91
1.03    obývací pokoj, KK   33,23
1.04    ložnice č. 1      8,55
1.05    ložnice č. 2                   8,55
1.06    technická místnost        2,41
1.07    koupelna, WC      7,34
1.08     ložnice č. 3                 12,03                                  
Celkem      80,71

CENA za hrubou stavbu zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Přípojky do 10bm+vnitřní kanal.
• Lešení 
• Přesuny hmot 
• Izolace proti vodě 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 

CENA za stavbu na klíč zahrnuje:
• Projekt, stavební povolení 
• Zemní práce 
• Základy 
• Svislé konstrukce 
• Vodorovné konstrukce 
• Stropní konstrukce 
• Úpravy povrchů vnitřní 
• Úpravy povrchů vnější 
• Podlahy 
• Výplně otvorů 
• Přípojky do 10bm + kanal. 

• Lešení 
• Přesun hmot 
• Izolace proti vodě 
• Koupelna - umyvadlo, vana, toaleta
• Vytápění+čerpadlo 
• Elektroinstalace 
• Tesařské konstrukce 
• Klempířské konstrukce 
• Krytiny 
• Malby + nátěry 

POPIS DOMU

Pro koho a kam je dům vhodný?
Dům je určen pro trvalé bydlení čtyřčlenné 
rodiny. Svým vzhledem se hodí do měst i do 
okrajových venkovských sídel.

Koncept a dispozice:
Dispozičně jsou místnosti řešeny maximálně 
účelně, kde jednotlivé pokoje jsou řešeny 
účelně a jsou plně zaříditelné.

Vzhled a materiály:
Přízemní objekt obdélníkového půdorysu  
je zastřešen sedlovou střechou. Jižní fasáda 
je přispůsobena pro vytvoření terasy. Dům 
je řešen v materiálech, které odpovídají 
trendům současné architektury – klasické 
probarvené omítky, falcovaný plech

Ekologie a konstrukce:
Dům díky své konstrukci a řešení vytápění 
pomocí tepelného čerpadla typu vzduch 
– vzduch standardně splňuje parametry 
nízkoenergetického domu.

Variabilita: 
Každý dům lze dle Vašeho přání dispozičně  
i velikostně upravovat.



Vzorové domy ze zdicího systému BEST – UNIKA

Prohlídkou našich vzorových domů získáte přesnou představu o všech výhodách zdicího systému BEST - UNIKA a o přesných 
realizačních postupech. 
Využijte možnosti prohlédnout si hotové realizace se všemi stavebními detaily. 
Podívejte se, jak přesně zateplit celý dům, osadit okna nebo provést veškeré instalace. Vzorovými domy Vás samozřejmě velmi 
rádi osobně provedeme, protože víme, jak důležité je rozhodnout se správně.

Chtěli byste si prohlédnout vzorové domy BEST – UNIKA i s odborným výkladem?
Kontaktujte specialistu na tel.: 777 780 995 - Ing. Boris Hegner
Těšíme se na Vás!

Variabilita domů - DŮM NA MÍRU

Na přání Vám připravíme a postavíme dům dle Vašeho přání - dům na míru. Pokud si vyberete projekt z našeho katalogu automaticky 
získáte úpravau dispozičního řešení zcela zdarma. 
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Připravujeme pro Vás

Již dnes pro Vás připravujeme novou kolekci rodinných domů pro rok 2015 - 2016. Nová kolekce bude obsahovat 
jak tradiční domy tak i domy moderní a řadové. 

Naše kancelář vznikla v roce 1997 a od počátku 
se zabývá návrhy novostaveb, rekonstrukcí  
a modernizací staveb.
S neustále zvyšující se poptávkou typových projektů 
rodinných domů jsme vyvinuli soubor nejžádanějších 
domů - naše typové projekty jsou vytvořeny  optimální 
kombinací technických, užitných, estetických  
a především ekonomických vlastností. 
Samozřejmostí je možnost zpracování individuálního 
projektu dle požadavků a přání stavebníka.

Při návrhu staveb jsme  
si vědomi důležitosti nízkých 
nákladů následného provozu 
budovy, proto jako specializovaná 
kancelář na energetickou náročnost 
budov  klademe zvýšený důraz na 
řešení této problematiky.

Ing. Václav Vlček,
Denisova 93/I 
Klatovy 339 01 
tel: 376 322489, 602 169340 
info@vlcekvaclav.cz



Pobočka Praha:
Marešova 643/6
198 00 Praha-9 Černý Most

Pobočka Klatovy:
Dragounská 130
339 01 Klatovy

Více informací na:
(+420) 776 864 375
(+420) 776 864 730

info@svara-stavby.cz

Ředitel společnosti:
Ing. Josef Švára
tel.: +420 776 864 730
email: josefsvara@svara-stavby.cz

Obchodne technický zástupce:
Jaroslav Široký
tel.: +420 776 864 375
email: jaroslavsiroky@svara-stavby.cz

www.svara-stavby.cz

Specialista zdicí systém BEST - UNIKA
Ing. Boris Hegner
tel.: + 420 777 780 995
email: hegner@best.info


