


VáÏení ãtenáfii a stavebníci,

dostává se Vám do rukou publikace Rodinné domy – projekty a realizace 2009.

Publikace je urãena zejména tûm z Vás, ktefií zvaÏují realizaci svého snu v podobû rodinného

bydlení, a tûm, ktefií uÏ se rozhodli a podnikají první kroky v pfiípravû projektu a stavby. 

Tato publikace by Vám ve v‰ech fázích realizace Va‰eho bydlení mûla pomoci. 

V první fiadû zde naleznete na 850 studií rodinn˘ch domÛ, k nimÏ spoleãnost

G SERVIS CZ dodává projekty pro stavební fiízení a realizaci stavby. V nabídce jsou

zastoupeny rozliãné typy a velikosti rodinn˘ch domÛ, tak aby si kaÏd˘ mohl vybrat dÛm

podle sv˘ch pfiedstav, potfieb, moÏností a také podle svého estetického cítûní. Pro

zjednodu‰ení v˘bûru jsou rodinné domy v publikaci rozdûleny do 4 skupin na bungalovy,

tradiãní domy, moderní domy a fiadové a bytové domy. 

V˘bûrem vhodného projektu teprve v‰e zaãíná. Aãkoliv pfiíprava stavby rodinného

domu znamená vût‰inou pfiíjemné starosti, je plná dÛleÏit˘ch procesÛ a rozhodnutí.

I v takov˘ch aspektech Vám tato kniha mÛÏe pomoci. Do jednotliv˘ch kapitol jsme pro Vás

pfiipravili souhrn dobr˘ch rad pro jednotlivé fáze realizace, od v˘bûru domu a pozemku,

pfies stavební fiízení, financování stavby, aÏ po samotné stavûní.

Publikace v‰ak nemÛÏe b˘t odpovûdí na ve‰keré otázky a zejména individuální potfieby

stavebníka. Spoleãnost G SERVIS CZ proto vychází Vám v‰em vstfiíc a k typov˘m pro-

jektÛm nabízí i dal‰í nezbytné sluÏby tak, aby stavebník nemusel chodit ode dvefií ke dvefiím

a neztrácel tak svÛj cenn˘ ãas, kter˘ musí dûlit mezi své zamûstnání, rodinu, zájmy a nyní

navíc stavbu domu. 

Pokud byste si nevybrali dÛm z na‰í nabídky, pfiípadnû se Va‰e pfiedstavy ãásteãnû li‰í

od nûkterého z nabízen˘ch domÛ, rádi do projektu domu zapracujeme úpravy podle

Va‰eho pfiání, a to vãetnû zrcadlového pfievrácení dispozice Vámi vybraného domu. Takové

fie‰ení je oproti zcela individuálnímu projektu v˘hodné zejména z finanãního hlediska. Pokud

Va‰e úvahy o vlastním bydlení mífií je‰tû dál, rádi pro Vás zpracujeme i individuální projekt

rodinného domu. 

Novinkou pro leto‰ní rok je nabídka sluÏeb stavebníkÛm související se samotnou

realizací rodinného domu. Jedná se pfiedev‰ím o technick˘ dozor stavebníka, exaktní

kontrolu tûsnosti obalov˘ch konstrukcí vãetnû pfiipojovacích spár v˘plní otvorÛ a sluÏby

koordinátora BOZP, jehoÏ pfiítomnost na stavbû je ve vût‰inû pfiípadÛ ze zákona povinná

a jehoÏ zaji‰tûní je povinností právû Vás, potenciálních stavebníkÛ.

Koupí katalogu Rodinné domy – projekty a realizace 2009 dále získáváte nárok na

prezentaãní DVD, které obsahuje prezentaci v‰ech nabízen˘ch projektÛ rodinn˘ch domÛ,

pÛdorysy jednotliv˘ch podlaÏí, zrcadlové otáãení domÛ, prohlídku interiérÛ, volbu barev

fasády atd. Ze v‰ech uveden˘ch dÛvodÛ by Vám katalog a DVD mûly b˘t uÏiteãn˘mi

pomÛckami pfii v˘bûru Va‰eho domu. DVD Vám za‰leme zdarma na základû vyplnûného

objednávkového kuponu ze zadní strany ceníku.

Za cel˘ t˘m, kter˘ pro Vás jiÏ ãtrnácté aktualizované vydání této publikace zpracoval,

Vám pfiejeme úspû‰nou stavbu Va‰eho nového rodinného domu.

G SERVIS CZ, s.r.o.
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Projekty rodinn˘ch domÛ

Na stránce kaÏdého rodinného domu jsou znázor-
nûné pohledy na dÛm, orientace umístûní domu na 
pozemku, parametry a charakteristika domu.

Podrobnûj‰í informace jako otáãení, barvení, mûfie-
ní v pÛdorysech a fotogalerie daného rodinného domu
najdete na prezentaãním DVD a na www.vybersidum.cz

Uspofiádání rodinného domu na stránce

Piktogramy urãující 
základní vlastnosti domu

Dal‰í pohled
na dÛm,
ukázky
realizací 

Situování 
domu
na pozemku
s orientací
vstupu 

Základní 
parametry
domu

Získané ocenûní
daného domu

âíslo strany 
dle celkového 
pfiehledu domÛPÛdorysy jednotliv˘ch podlaÏí s uvedením

základních rozmûrÛ domu

Základní pohled
na dÛm

Základní popis
domu

Technické 
pohledy
domu

DÛm splÀuje poÏadavky na úsporu energie
a tepelnou ochranu budov dle âSN 73 0540-2 

Oznaãení velikostní kategorie rodinného
domu - velk˘ - stfiední - mal˘

Oznaãení dvaceti nejprodávanûj‰ích
rodinn˘ch domÛ

CIHLOVÝ SYSTÉM

ENERGETICKÝ DŮM

DÛm je po úpravû vhodn˘ pro bydlení osob
se sníÏenou pohybovou schopností

BEZBARIEROVÝ DŮM

Pro dan˘ typ domu je zpracovaná prohlídka
interiéru, nav‰tivte www.vybersidum.cz

PROHLÍDKA
INTERIÉRU DOMU

VELIKOST DOMU

PODSKLEPENÍ DOMU

Takto oznaãen˘ rodinn˘ dÛm je novinka
pro rok 2009

Informaãní piktogramy

Název rodinného
domu

Konstrukãní systém rodinného domu

Autor projektu 

Takto oznaãen˘ rodinn˘ dÛm je moÏno
podsklepit

10

P
ro

je
kt

y 
ro

d
in

n
˘c

h
 d

om
Û

w w w . v y b e r s i d u m . c z

Co se dozvíte z pÛdorysÛ domu

PÛdorys umístûn˘ u kaÏdého domu je vodorovn˘m prÛfiezem proveden˘m vodorovnû k podlaze ve v˘‰ce
1 m. Ukazuje rozmístûní stûn, dvefií, oken, umístûní schodi‰tû, rozmístûní vnitfiního zafiízení a návrh uspo-
fiádání interiéru. Pfiedurãení pokojÛ (napfi. loÏnice, pracovna, jídelna) a také jejich vybavení nábytkem je ná-
vrhem architekta. Dan˘ návrh mÛÏe b˘t zmûnûn v závislosti na potfiebách a vkusu budoucích obyvatel. Dal‰í
zmûny v pÛdorysech interiéru domu mohou vzniknout zmûnou situování pfiíãn˘ch stûn nebo vnitfiních dvefií.
Po takov˘chto úpravách interiér získává individuální charakter. 

PÛdorys pfiízemí

Vstup do domu ‰ipka znázorÀuje smûr vstupu do domu
Stûny a konstrukãní prvky silné ãáry jsou nosné stûny a tenké ãáry jsou nenosné pfiíãky
Okna jsou znaãena dvûma ãarami, vnûj‰í ãáry znázorÀují vnûj‰í a vnitfiní parapet 
Dvefie jsou zakresleny jako otevfiené spoleãnû s obloukem, kter˘ znaãí smûr otvírání
Vnitfiní schodi‰tû v˘stupní ãára se ‰ipkou na schodi‰Èovém rameni znaãí smûr stoupání
GaráÏová vrata jsou znaãena dvojitou ãarou (mohou b˘t v˘klopná, rolovací atd.)
Komín je znaãen ãtvercem s bíl˘m kruhem
Terasa tvar a velikost mÛÏe b˘t zmûnûna bûhem realizace stavby 
Sanitární zafiízení vana, sprcha, umyvadla, WC, rozmístûní je v souladu s projektem instalací
Kotel  elektrokotel nebo plynov˘ kotel je znaãen obdélníkem s uhlopfiíãn˘m kfiíÏením
KuchyÀská linka pfiíklad umístûní dfiezu, sporáku a ledniãky s ohledem na ergonomii práce
Nábytek pfiíklad jeho rozmístûní v závislosti na dispozici jednotliv˘ch místností
Plochy místností jsou uvedeny u jednotliv˘ch místností v m2

PÛdorys poschodí

Pokud má rodinn˘ dÛm uÏitkové podkroví nebo patro, jeho neoddûliteln˘m prvkem jsou schody. Rozmûr,
tvar a zpÛsob provedení schodÛ jsou vÏdy uvedeny v projektu. Obvykle jsou to schody Ïelezobetonové nebo
dfievûné. Jejich rozmûry (v˘‰ka a ‰ífie stupÀÛ, ‰ífika kroku a také poãet stupÀÛ) jsou zvoleny tak, aby schody
byly bezpeãné a pohodlné.

Stfiecha domu je oznaãena obrysem a ãervenou, popfiípadû modrou barvou
Stfie‰ní okno umístûné ve stfie‰ní plo‰e, je zakresleno pfieru‰ovanou ãárou - obdélník
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Projekty rodinn˘ch domÛ
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Pfii v˘bûru projektu rodinného domu se mÛÏe
stát, Ïe vybran˘ typ domu je velikostí zastavûné
plochy a sv˘mi rozmûry vhodn˘ na Va‰i stavební
parcelu, ale umístûní vstupu a vjezdu, tj. napojení na
pfiístupovou komunikaci, nebo doporuãená orien-
tace vstupu ke svûtov˘m stranám je nevyhovující.
V takovém pfiípadû mnohdy pomÛÏe pouhé otoãení
domu - tzv. „zrcadlov˘ obraz“ projektu. Ve skuteã-
nosti to znamená, Ïe nabídka 425 projektÛ

rodinn˘ch domÛ uvedená v této publikaci se
zdvojnásobuje.

V objednávce projektu je nutné vyznaãit v˘bûr
zrcadlového obrazu. Poté Vám bude dodána kom-
pletní pfiepracovaná provádûcí projektová dokumen-
tace domu v zrcadlovém obrazu vãetnû v‰ech fie-
mesel a profesí. Projektová dokumentace je i v ta-
kovém pfiípadû dodávána za nezmûnûnou cenu, tj. za
cenu stejnou jako projekt v základním provedení.

Zrcadlov˘ obraz domu
orientace domu ke svûtov˘m 
stranám vyhovuje

Zrcadlov˘ obraz domu
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pozemek B

Základní nabídka domu
orientace domu ke svûtov˘m 

stranám nevyhovuje

Základní nabídka domu

V pfiípadû, Ïe Va‰e parcela je uÏ‰í a neumoÏÀuje
docílit pfiedepsan˘ch odstupÛ od obou sousedÛ, je
moÏné u nûkter˘ch typÛ domÛ pfii vhodné orientaci
ke svûtov˘m stranám pouÏít zrcadlov˘ obraz pro v˘-

stavbu dvojdomku na dvou sousedních parcelách.
Tím vzniká celá fiada moÏností a variant pro realiza-
ci rodinného dvojdomu pouÏitím uveden˘ch typov˘ch
projektÛ.

Zrcadlov˘ obraz samostatnû stojícího domu

Zrcadlov˘ obraz domu - ZO 

Zrcadlov˘ obraz pro realizaci dvojdomu

pozemek A

RD AlfaRD Alfa - ZO

RD Optimal
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Akropolis 28 Atlas 29 Atrium 30 Bahamy 31

Bali 32 Beta 33 Bungalow 2 34 Bungalow 3 35

Bungalow 4 36 Bungalow 5 TOP 20 37 Bungalow 6 www, DVD Bungalow 8 38

Bungalow 10 39 Bungalow 11 40 Bungalow 12 41 Bungalow 13 TOP 20 42

Bungalow 14 TOP 20 43 Bungalow 15 44 Bungalow 16 45 Bungalow 18 46

Bungalow 19 47 Bungalow 23 48 Bungalow 26 www, DVD Bungalow 49 49

Bungalow 51 50 Bungalow 52 51 Bungalow 53 www, DVD Bungalow 54 www, DVD

Bungalow 59 TOP 20 52 Bungalow 59 Plus TOP 20 53 Bungalow 66 www, DVD Bungalow 68 54

Pfiehled rodinn˘ch domÛ

Bungalowy



Pfiehled rodinn˘ch domÛ
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Bungalow 70 56 Bungalow 71 57 Bungalow 72 58

Bungalow 73 www, DVD Bungalow 74 www, DVD Bungalow 75 59 Bungalow 76 60

Bungalow 77 www, DVD Bungalow 78 www, DVD Bungalow 79 61 Bungalow 80 www, DVD

Bungalow 81 62 Bungalow 82 www, DVD Bungalow 84 63 Bungalow 85 www, DVD

Bungalow 87 64 Bungalow 89 www, DVD Bungalow 91 65 Bungalow 93 66

Bungalow 94 TOP 20 67 Bungalow 100 www, DVD Dynamik 1 www, DVD Dynamik 2 www, DVD

Florida 68 Fortuna 69 Generace 70 Generace Plus 71

Havaj 72 Havaj Plus 73 Iris NOVINKA 74 Jupiter NOVINKA 75

Laguna 76 Limit 77 Lotos 78 Mars NOVINKA 79

Bungalow 69 55

Kompletní informace
k takto oznaãen˘m
domÛm najdete na

www.vybersidum.cz
a prezentaãním DVD

WWW, DVD
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Miami 80 Monako 81 Nemo NOVINKA 82

Nevada 83 Panama www, DVD Panorama 84 Rio 85

Saturn NOVINKA 86 Saturn Plus NOVINKA 87 Sirius NOVINKA 88 Tahiti 89

Tahiti Plus 90 Topas NOVINKA 91 Uno 1 92 Uno 2 TOP 20 93

Vegas 94

Akát 96 Akát Plus 97 Aktual 98 Aktual Plus 99

Alfa TOP 20 100 Amfora 101 Arie 1 102 Arie 1 Plus 103

Arie 2 104 Arie 2 Plus 105 Astra TOP 20 106 Astra Plus TOP 20 107

Merkur www, DVD

Tradiãní domy
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Atol Plus NOVINKA 109 Aura NOVINKA 110 Comfort 107 111

Comfort 109 www, DVD Comfort 124 www, DVD Comfort 126 www, DVD Comfort 134 www, DVD

Comfort 136 www, DVD Comfort 149 www, DVD Delta 112 Diamant 113

Diamant Plus TOP 20 114 Dominant 115 Dominant Plus 116 Dual 10 www, DVD

Dual 15 www, DVD Duet 117 Dukát NOVINKA 118 Dukát Plus NOVINKA 119

Efekt 120 Elan 121 Elan Plus 122 Elegant 99 123

Elegant 99 Plus 124 Elegant 101 www, DVD Elegant 114 www, DVD Elegant 116 www, DVD

Elegant 119 www, DVD Elegant 120 www, DVD Elegant 121 125 Elegant 122 www, DVD

Elegant 123 126 Elegant 160 127 Eso 128 Eso Plus 129

Atol 108

Kompletní informace
k takto oznaãen˘m
domÛm najdete na

www.vybersidum.cz
a prezentaãním DVD

WWW, DVD
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Estet Plus www, DVD Etik 130 Etik Plus 131

Exclusiv 230 www, DVD Exclusiv 240 132 Exclusiv 250 133 Fenix 134

Forte 135 Galant 136 Harmonie 30 www, DVD Harmonie 38 www, DVD

Hit TOP 20 137 Hit Plus TOP 20 138 Horizont 60 www, DVD Horizont 64 www, DVD

Champion 139 Ideal 140 Ideal Plus 141 Idol 142

Idol Plus 143 Impuls 144 Impuls Plus 145 Inka www, DVD

Junior 146 Junior Plus 147 Karmen 148 Klassik 102 149

Klassik 103 150 Klassik 104 151 Klassik 104 Plus 152 Klassik 106 www, DVD

Klassik 108 www, DVD Klassik 111 www, DVD Klassik 112 www, DVD Klassik 113 www, DVD

Estet www, DVD



Pfiehled rodinn˘ch domÛ
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Klassik 117 www, DVD Klassik 118 www, DVD Klassik 125 153

Klassik 125 Plus 154 Klassik 125 Brno 155 Klassik 127 www, DVD Klassik 128 www, DVD

Klassik 129 www, DVD Klassik 130 www, DVD Klassik 131 www, DVD Klassik 132 www, DVD

Klassik 133 www, DVD Klassik 135 www, DVD Klassik 137 156 Klassik 138 www, DVD

Klassik 139 157 Klassik 141 158 Klassik 142 159 Klassik 143 www, DVD

Klassik 144 www, DVD Klassik 145 www, DVD Klassik 147 www, DVD Klassik 148 www, DVD

Klassik 152 www, DVD Klassik 153 160 Klassik 154 161 Klassik 155 www, DVD

Klassik 156 TOP 20 162 Klassik 157 TOP 20 163 Klassik 158 164 Klassik 165 www, DVD

Klassik 173 www, DVD Klassik 180 www, DVD Kompakt 34 165 Kompakt 35 166

Klassik 115 www, DVD

Kompletní informace
k takto oznaãen˘m
domÛm najdete na

www.vybersidum.cz
a prezentaãním DVD

WWW, DVD

P
fie

h
le

d
 r

od
in

n
˘c

h
 d

om
Û
 

19

Kompakt 40 www, DVD Kompakt 41 www, DVD Kompakt 43 168

Kompakt 44 www, DVD Kompakt 45 169 Kompakt 47 www, DVD Kompakt 48 170

Kredit 171 Legenda www, DVD Lexus www, DVD Lexus Plus www, DVD

Lion 1 172 Lion 2 173 Lion 3 NOVINKA 174 Luneta 175

Meteor 176 Meteor Plus 177 Milenium 224 178 Milenium 225 179

Milenium 225 Plus 180 Milenium 226 181 Milenium 227 www, DVD Milenium 228 182

Milenium 229 183 Milenium 233 184 Milenium 234 www, DVD Mini 185

Mini Plus 186 Olymp www, DVD Olympic 187 Olympie 188

Opál 189 Opál Plus 190 Optimal 191 Opus TOP 20 192

Kompakt 37 167



Pfiehled rodinn˘ch domÛ
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Opus Plus 193 Orion 194 Paris 195 Patriot 196

Pedro 197 Pedro Plus 198 Pegas www, DVD Perla TOP 20 199

Perla Plus 200 Pierot 201 Pluto 202 Pluto Plus 203

Polo www, DVD Porto 20 www, DVD Porto 24 www, DVD Porto 28 www, DVD

Porto 29 www, DVD Praktik 204 Praktik Plus 205 Premier 56 www, DVD

Premier 58 www, DVD Premier 62 www, DVD Premier 63 www, DVD Premier 67 www, DVD

Premier 83 www, DVD Premier 86 206 Premier 88 www, DVD Premier 90 www, DVD

Premier 92 207 Premier 93 www, DVD Premier 95 www, DVD Premier 96 208

Premier 97 www, DVD Premier 98 www, DVD Premier 105 www, DVD Premier 110 www, DVD

Kompletní informace
k takto oznaãen˘m
domÛm najdete na

www.vybersidum.cz
a prezentaãním DVD

WWW, DVD
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Premier 140 209 Premier 150 210 Premier 151 211 Premier 151 Plus TOP 20 212

Premier 152 213 Premier 152 Plus 214 Premier 161 www, DVD Premier 175 www, DVD

Premier 176 215 Premier 177 www, DVD Premier 187 216 Premier 191 www, DVD

Premium 214 www, DVD Premium 215 www, DVD Premium 216 www, DVD Premium 219 217

Riviera 202 226 Riviera 203 www, DVD Riviera 204 227 Riviera 205 228

Romance 229 Romance Plus 230 Rubín 231 Rubín Plus 232

Safír 233 Siesta 234 Siesta Plus 235 Sonata www, DVD

Premium 221 218 Prima 1 219 Prima 1 Plus 220 Prima 2 221

Primus 222 Rapid 223 Riviera 195 224 Riviera 200 225
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Styl 1 TOP 20 237 Styl 1 Plus 238 Styl 2 NOVINKA 239

Swing NOVINKA 240 Takt NOVINKA 241 Titan NOVINKA 242 Titan Plus NOVINKA 243

Toledo 244 Trend 285 TOP 20 245 Trumf www, DVD Twist 246

Variace 247 Variace Plus 248 Variant 50 www, DVD Variant 55 249

Variant 57 www, DVD Vega NOVINKA 250 Vega Plus NOVINKA 251 Victoria 252

Viola 253 Viola Plus 254

Akord 256 Ametyst NOVINKA 257 Apollo 258 Apollo Plus 259

Atlantis 260 Atomik 261 Atraktiv 262 Avion 263

Sonet 236

Moderní domy

Kompletní informace
k takto oznaãen˘m
domÛm najdete na

www.vybersidum.cz
a prezentaãním DVD

WWW, DVD
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Bonus Plus 265 Domino TOP 20 266 Domino Plus 1 267

Domino Plus 2 268 Expo 269 Fokus 270 Galaxie 271

Grand www, DVD Helios www, DVD Ikarus 272 Ikarus Plus www, DVD

Imperial 273 Kompakt 46 www, DVD Koral NOVINKA 274 Lumix 275

Metrix 276 Modus www, DVD Mystik 277 Neon NOVINKA 278

Nova 223 279 Omega 1 280 Omega 1 Plus 281 Omega 2 282

Omega 3 www, DVD Pikolo 283 Premium 217 www, DVD Premium 218 www, DVD

Premium 220 284 Prestige 210 285 Progres 286 Rostoucí DÛm AP 287

Rostoucí DÛm AS www, DVD Rostoucí DÛm BP www, DVD Rostoucí DÛm BS www, DVD Sigma 1 288

Bonus 264
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Sigma 2 290 Sigma 2 Plus 291 Smart 292

Spirit 293 Sprint NOVINKA 294 Star 1 295 Star 2 296

Sunny 297 Trend 269 298 Trend 270 299 Trend 275 www, DVD

Trend 280 www, DVD Trend 281 300 Trend 282 301

Linea 1 304 Linea 2 305 Linea 3 TOP 20 306 Linea 4 307

Linea 5 308 Linea 6 309 Linea 7 310 Linea 7 Plus 311

Linea 8 312 Linea 9 NOVINKA 313 Linea 10 NOVINKA 314 Nova 222 315

Porto 21 316

Sigma 1 Plus 289

Kompletní informace
k takto oznaãen˘m
domÛm najdete na

www.vybersidum.cz
a prezentaãním DVD

WWW, DVD

¤adové domy
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Bytov˘ dÛm E1 www, DVD Bytov˘ dÛmVilla V1 www, DVD Quatro 317

GaráÏ G1 320 DvougaráÏ 2G 1 320 GaráÏ 2G 2 320 GaráÏ 2G 3 320

GaráÏ 2G 4 321 GaráÏ 2G 5 321 Stání vozidla SV 1 321 Stání Vozidla 2SV 1 321

GaráÏe, stání vozidla

Bytové domy



Bungalowy

Tradiãní

Moderní

¤adové a bytové

GaráÏe a stání

Strana 27 - 94

Strana 95 - 254

Strana 255 - 302

Strana 303 - 318

Strana 319 - 321

Bungalowy, stále oblíbenûj‰í rodinné
domky tohoto typu, jsou ideální pro
men‰í a stfiední rodiny. Z bungalowu
vyzafiuje pohodlí, útulnost, teplo do-
mácího krbu a láska, protoÏe ve‰-
ker˘ rodinn˘ Ïivot se soustfieìuje do
jediného podlaÏí. V bungalowu nikdo
nezÛstane sám a bezmocn˘, ani kdyÏ
pfiijde stáfií nebo zdravotní pohybové
omezení. Bydlení v pfiízemním domku
s plynul˘m  pfiechodem do osvûÏující
zelenû vlastní zahrady je o to pfiíje-
mnûj‰í, Ïe bungalowy zcela souznívají
s okolní pfiírodou a zástavbou. Zvolí-
te-li z na‰í ‰iroké nabídky bungalow,
budete bydlet v domû sv˘ch snÛ
pohodlnû aÏ do vysokého vûku! RO
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Bungalowy



orientace vstupu
S, SV, V

pfiízemí - uÏitková plocha 104,7 m2

Nemo
BEZBARIEROVÝ DŮMENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Bungalowy

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
4

139,4 m2

594,4 m3

104,7 m2

73,0 m2

5,07 m
25°

Nemo je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do niÏ‰í okolní
zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek � noãní
klidová ãást domu je osazena samostatnû od denní ãásti
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � na boãní stranû domu je moÏno realizo-
vat garáÏ � dÛm je moÏno podsklepit

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz82

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

3-4
3

116,5 m2

507,7 m3

92,6 m2

47,7 m2

4,72 m
14°

Saturn Plus je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do nízké
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek
� sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení 3-4 ãlenné rodiny
� sv˘m bezbariérov˘m fie‰ením je vhodn˘ i pro bydlení osob se
sníÏenou pohybovou schopností
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze

Orientace vstupu 
J, JV, JZ, Z

pfiízemí - uÏitková plocha 92,6 m2

Saturn Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Pavel Zezula

Bungalowy
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orientace vstupu
S, SV, V

pfiízemí - uÏitková plocha 105,2 m2

Sirius
BEZBARIEROVÝ DŮMENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Bungalowy

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
4

127,2 m2

568,1 m3

105,2 m2

69,5 m2

5,07 m
25°

Sirius je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do niÏ‰í okolní
zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek � noãní
klidová ãást domu je osazena samostatnû od denní ãásti
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � na boãní stranû domu je moÏno
realizovat garáÏ � dÛm je moÏno podsklepit

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz88

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
5

160,1 m2

707,9 m3

126,6 m2

95,4 m2

5,63 m
25°

Topas je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘,
popfi. mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do nízké okolní zástavby
� moÏnost vyuÏití podkroví jako dal‰ích skladov˘ch prostor domu
� sv˘m bezbariérov˘m fie‰ením je vhodn˘ i pro bydlení osob se
sníÏenou pohybovou schopností � vhodné dispoziãní oddûlení denní
ãásti od noãní
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

orientace vstupu
JV, V, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 126,6 m2

Topas
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Bungalowy
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BEZBARIEROVÝ DŮMENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Bungalowy

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz94

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
4

162,4 m2

797,0 m3

130,6 m2

69,1 m2

5,66 m
16°

Vegas  je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘,
popfi. mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do niÏ‰í okolní zástavby � sv˘mi
vnitfiními prostory uspokojí nároky na nároãnûj‰í bydlení 4 ãlenné rodiny
� vhodné dispoziãní oddûlení denní ãásti od noãní
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

orientace vstupu
SV, S, SZ

Vegas
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

pfiízemí - uÏitková plocha 130,6 m2

TouÏíte-li po domovû, kter˘ Vám
bude zaruãovat pln˘ pocit bezpeãí,
zvolte si tradiãní rodinn˘ dÛm.
Okouzlí Vás klasick˘m patrov˘m prÛ-
ãelím, balkony a terasami s v˘hle-
dem do okolí ãi do Va‰í zahrady.
Tradiãní dÛm je vhodn˘ pro vesnické
prostfiedí a pfiímûstské oblasti. Spo-
juje v‰echny funkce domu od spoleã-
n˘ch prostor, kde se bude scházet
celá rodina, aÏ po prostory pro indi-
viduální potfieby jejich ãlenÛ. Pokud
tento dÛm doplníte o rekreaãní
a sportovní vyuÏití Va‰í zahrady, vy-
tvofiíte pohodu domova, moÏná i pro
více generací. RO
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Tradiãní



ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Tradiãní

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz96

Akát

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5
5

78,4 m2

491,9 m3

101,1 m2

65,7 m2

6,93 m
38°

Akát je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘, popfi.
mírnû svahovit˘ pozemek � pokoj v pfiízemí lze vyuÏít také jako
pracovnu � noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm lze realizovat
bez zimní zahrady � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu
S, SZ

8,4

4,75,7

5,0

23,2

6,7

2,3

8,501,50

8,
00

1,
25

pfiízemí - uÏitková plocha 56,0 m2 poschodí - uÏitková plocha 45,1 m2

13,3

10,3
7,1

10,5

3,9

Autor architektonického návrhu: Ing. Jan Luká‰ek

Tradiãní
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Aktual Plus

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
5

123,0 m2

778,0 m3

176,5 m2

94,6 m2

8,04 m
40°

Aktual Plus je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ pro
rovinat˘, popfi. mírnû svahovit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � místnost v pfiízemí mÛÏe slouÏit jako pracovna nebo
pokoj pro hosty � noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � v místû venkovní
terasy je moÏno umístit zimní zahradu � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu 
S, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 85,15 m2 poschodí - uÏitková plocha 91,35  m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka



PROHLÍDKA
INTERIÉRU DOMU

ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Tradiãní Alfa

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
5

93,5 m2

596,0 m3

134,6 m2

79,8 m2

7,7 m
40°

Alfa je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘, popfi.
mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní zástavby
� místnost v pfiízemí mÛÏe slouÏit jako pracovna nebo pokoj pro hosty
� noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � u uÏ‰ích pozemkÛ
je moÏno dÛm fie‰it bez garáÏe � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu 
J, JV, V

pfiízemí - uÏitková plocha 72,5 m2 poschodí - uÏitková plocha 62,1 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

p roh l í dku  i n ter i é ru  domu na jde te  na  www.vybers idum.cz100
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Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

120,2 m2

675,1 m3

146,7 m2

80,0 m2

6,87 m
20°

Amfora je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do
dvoupodlaÏní okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû
svahovit˘ pozemek � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na
bydlení 4-5 ãlenné rodiny � noãní ãást je od denní dispoziãnû vhodnû
oddûlena
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

orientace vstupu  
SV, S

pfiízemí - uÏitková plocha 94,5 m2 poschodí - uÏitková plocha 52,2 m2

Amfora
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka
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Tradiãní

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz102

Arie 1

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

6-8
5

139,2 m2

800,0 m3

189,3 m2

97,1 m2

7,3 m
33°

Arie 1 je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘,
popfi. mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní zástavby
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � terasu moÏno
nahradit zimní zahradou � pod schodi‰Èové rameno moÏno umístit
komoru � moÏnost osazení vik˘fie jiného tvaru � dÛm je moÏno
podsklepit

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka, Arch. Tomasz Sobieszuk

pfiízemí - uÏitková plocha 100,5 m2 poschodí - uÏitková plocha 88,8 m2

orientace vstupu 
J, JV, V

Tradiãní
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Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

7-8
6

202,0 m2 

1235,2 m3

310,0 m2

166,0 m2

7,3 m
33°

Arie 2 Plus je dÛm vût‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro
rovinat˘, popfi. mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � terasu
moÏno nahradit zimní zahradou � moÏnost osazení vik˘fie jiného
tvaru � dÛm je moÏno podsklepit

Arie 2 Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka, Arch. Tomasz Sobieszuk

orientace vstupu
JV, V, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 149,0 m2

poschodí - uÏitková plocha 161,0 m2
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Tradiãní
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Astra

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5
5

79,5 m2

522,5 m3

112,0 m2

70,2 m2

7,7 m
40°

Astra  je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘,
popfi. mírnû svahovit˘ pozemek � pokoj v pfiízemí lze vyuÏít také jako
pracovnu � noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � moÏnost umístûní
garáÏe na levou stranu objektu � v˘stavbu domu lze rozdûlit na dvû
etapy - schodi‰tû a podkroví v druhé etapû � dÛm je moÏno podsklepit

Autor architektonického návrhu: Ing. Jan Luká‰ek

orientace vstupu
S, SV

8,
25

   
   

   
   

 

9,25

21,6

3,5

5,6

5,0

4,6

10,7

2,6 6,6

pfiízemí - uÏitková plocha 60,2 m2 poschodí - uÏitková plocha 51,8 m2

4,9

11,0

13,8

13,1

9,0
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Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5
5

102,3 m2

642,4 m3

131,5 m2

70,2 m2

7,7 m
40°

Astra Plus je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ pro
rovinat˘, popfi. mírnû svahovit˘ pozemek � pokoj v pfiízemí lze vyuÏít
také jako pracovnu � noãní ãást domu je osazena do podkroví � garáÏ
je s otevfien˘m krovem pro moÏné uloÏení vûcí
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � v˘stavbu domu lze rozdûlit na dvû etapy
- schodi‰tû a podkroví v druhé etapû � dÛm je moÏno podsklepit

Astra Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Jan Luká‰ek

orientace vstupu
S, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 79,7 m2

4,9

11,0

13,8

13,1

9,0

 

21,6

3,5

5,6

5,0

4,6

10,7

2,6 6,6

    

    

19,50

8,
25

0,
50

9,253,25

12,50

poschodí - uÏitková plocha 51,8 m2
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Tradiãní
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Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
5

73,8 m2

535,3 m3

117,1 m2

69,6 m2

8,16 m
40°

Atol je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek
� sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení 4-5 ãlenné rodiny
� noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno pod-
sklepit

orientace vstupu
V, SV, S

Atol
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

pfiízemí - uÏitková plocha 59,6 m2 poschodí - uÏitková plocha 57,5 m2

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
5

98,1 m2

667,7 m3

137,8 m2

77,6 m2

8,16 m
40°

Atol Plus  je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do dvou-
podlaÏní okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘
pozemek � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení 4 ãlenné
rodiny � noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu
V, SV, S

pfiízemí - uÏitková plocha 80,1 m2 poschodí - uÏitková plocha 57,7 m2

Atol Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní
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orientace vstupu
JV, V, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 83,5 m2 poschodí - uÏitková plocha 98,4 m2

Aura
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
6

114,0 m2

771,5 m3

181,9 m2

97,4 m2

6,92 m
25°

Aura je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � moÏnost realizace zimní zahrady pod
balkónem � dÛm je moÏno podsklepit

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz110
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Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

7-8
6

123,5 m2

760,5 m3

177,9 m2

110,7 m2

7,63 m
35°

Duet je dÛm stfiední velikostní kategorie � dvû samostatné bytové
jednotky � lze pouÏít i jako dvougeneraãní � vhodn˘ pro rovinat˘, popfi.
mírnû svahovit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní zástavby � sa-
mostatné bytové jednotky jsou uzavfieny vstupními dvefimi ze spoleãného
schodi‰Èového prostoru
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � na boku moÏnost
pfiístavby garáÏe nebo dvougaráÏe se skladem zahradního nábytku � v místû
terasy je moÏno umístit zimní zahradu � dÛm je moÏno podsklepit

Duet
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

orientace vstupu 
SV, V, JV

pfiízemí - uÏitková plocha 91,0 m2 poschodí - uÏitková plocha 86,9 m2



orientace vstupu 
S, SV, SZ

pfiízemí - uÏitková plocha 60,2 m2 poschodí - uÏitková plocha 54,9 m2

Dukát
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5
5

76,1 m2

538,2 m3

115,1 m2

64,8 m2

7,93 m
30°

Dukát je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ terén
� denní ãást v pfiízemí je oddûlena od noãní, která je osazena
v podkroví � pokoj v pfiízemí lze vyuÏít také jako pracovnu
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno realizovat se such˘m
stánim � dÛm je moÏno podsklepit

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz118

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

6-7
6

98,9 m2

684 m3

152,5 m2

83,5 m2

7,93 m
30°

Dukát Plus je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do
dvoupodlaÏní okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû
svahovit˘ terén � denní ãást v pfiízemí je oddûlena od noãní, která je
osazena v podkroví � pokoj v pfiízemí lze vyuÏít také jako pracovnu
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno realizovat i s dvougaráÏí
� dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu 
S, SV, SZ

pfiízemí - uÏitková plocha 78,9 m2 poschodí - uÏitková plocha 73,6 m2

Dukát Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní
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ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Tradiãní
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orientace vstupu
V, JV, J

Efekt
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

pfiízemí - uÏitková plocha 66,8 m2 poschodí - uÏitková plocha 63,3 m2

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

6
5

85,3 m2

545,5 m3

130,1 m2

77,2 m2

6,90 m
30°

Efekt je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � je vhodn˘ do rovinatého, resp. mírnû svahovitého
terénu � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení 6-ti ãlenné
rodiny � obytné podkroví slouÏí jako noãní ãást, denní se nachází
v pfiízemí rodinného domu
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � na boãní stranû
domu je moÏno osadit garáÏ nebo suché stání pro auto � dÛm je moÏ-
no podsklepit

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
5

95,9 m2

618,0 m3

149,6 m2

95,9 m2

7,50 m
38°

Takt je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘, popfi.
mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do  dvoupodlaÏní okolní zástavby
� noãní ãást domu je osazena do podkroví � místnost v pfiízemí mÛÏe
slouÏit jako pracovna nebo pokoj pro hosty
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze

orientace vstupu 
SZ, S, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 77,0 m2 poschodí - uÏitková plocha 72,6 m2

Takt
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní
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Orientace vstupu
V, SV, S

pfiízemí - uÏitková plocha 75,8 m2 poschodí - uÏitková plocha 64,1 m2

Titan
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní

Titan je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okol-
ní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek � sv˘mi
vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení 5 ãlenné rodiny � denní ãást
domu je umístûna do pfiízemí � je fie‰ena velkoprostorov˘m spojením
kuchynû, jídelny a ob˘vacího pokoje � pokoj v pfiízemí mÛÏe slouÏit jako
pracovna  nebo pokoj pro hosty � noãní ãást se nachází v podkroví domu
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno pod-
sklepit

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz242

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5
5

93,0 m2

610,9 m3

139,9 m2

86,8 m2

7,485 m
35°

5
5

117,4 m2

736,6 m3

160,7 m2

86,8 m2

7,485 m
35°

Titan Plus je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do
dvoupodlaÏní okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘
pozemek � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení 5 ãlenné
rodiny � denní ãást domu je umístûna do pfiízemí � je fie‰ena
velkoprostorov˘m spojením kuchynû, jídelny a ob˘vacího pokoje � pokoj
v pfiízemí mÛÏe slouÏit jako pracovna, nebo pokoj pro hosty � noãní ãást se
nachází v podkroví domu � z boãní strany je navrÏena garáÏ
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno podsklepit

Orientace vstupu
V, SV, S

pfiízemí - uÏitková plocha 96,6 m2 poschodí - uÏitková plocha 64,1 m2

Titan Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní
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Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy



ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU
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orientace vstupu
S, SV, V

Toledo
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5
5

115,5 m2

763,5 m3

182,2 m2

108,7 m2

6,86 m
35°

Toledo je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do dvou-
podlaÏní okolní zástavby � je vhodn˘ do rovinatého resp. mírnû
svahovitého terénu � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na
bydlení 5 ãlenné rodiny � denní ãást domu je umístûná do pfiízemí
� noãní ãást se nachází v podkroví domu
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

pfiízemí - uÏitková plocha 93,0 m2 poschodí - uÏitková plocha 89,2 m2

Tradiãní
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Trend 285

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
5

130,0 m2

816,0 m3

199,0 m2

110,7 m2

7,2 m
25°

Trend 285 je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do dvou-
podlaÏní okolní zástavby � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na
bydlení 5-6 ãlenné rodiny � denní ãást domu, nacházející se v pfiízemí, je
fie‰ená jako jeden velk˘ prostor � objekt je vhodn˘ do rovinatého anebo
mírnû svaÏitého terénu � projektové fie‰ení umoÏÀuje rychlou a finanãnû
nenároãnou v˘stavbu � jasné a pomûrnû jednoduché dispoziãní fie‰ení
splní nároky investora na kvalitu bydlení � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu 
S, SV, SZ, V

pfiízemí - uÏitková plocha 104,7 m2 poschodí - uÏitková plocha 101,1 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Stanislav P‰enãík
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Twist
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
6

108,0 m2

771,7 m3

162,5 m2

95,8 m2

8,40 m
38°

Twist je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek
� noãní klidová ãást domu je osazena do podkroví � pokoj v pfiízemí
mÛÏe slouÏit jako pracovna
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � zru‰ením garáÏe
získáme prostor pro dal‰í pokoj – vstup z haly � dÛm je moÏno
podsklepit

orientace vstupu 
SV, S, SZ, Z

pfiízemí - uÏitková plocha 85,5 m2 poschodí - uÏitková plocha 77,0  m2

Tradiãní
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Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
5

117,7 m2

790,0 m3

179,1 m2

96,6 m2

7,63 m
35°

Variace je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘,
popfi.  mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní
zástavby � místnost v pfiízemí  mÛÏe slouÏit jako pracovna nebo pokoj
pro hosty � noãní ãást domu je osazena do podkroví  
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � na boãní stranû
domu umístit garáÏ resp. stání pro auto � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu
JV, V

pfiízemí - uÏitková plocha 93,2 m2 poschodí - uÏitková plocha 85,9 m2

Variace
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka
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orientace vstupu 
JV, V

Variace Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
5

147,7 m2

947,0 m3 

205,1 m2

96,6 m2

7,63 m
35°

Variace Plus  je dÛm vût‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro ro-
vinat˘,  popfi.  mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní
zástavby � místnost v pfiízemí  mÛÏe slouÏit jako pracovna nebo pokoj
pro hosty � noãní ãást domu je osazena do podkroví  
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

pfiízemí - uÏitková plocha 119,2 m2 poschodí - uÏitková plocha 85,9 m2

Tradiãní
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Variant 55

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

6
6

155,8 m2

1178,4 m3

296,2 m2

134,3 m2

7,740 m
40°

Variant 55 je dÛm vût‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do
dvoupodlaÏní okolní zástavby � sv˘m vnitfiním prostorem uspokojí
nároky dvou rodinn˘ch jednotek � dÛm je ãásteãnû podsklepen˘
s obytn˘m podkrovím � v pfiípadû poÏadavkÛ je moÏno pfiízemí vyuÏít na
kanceláfiské prostory � je vhodn˘ pro rovinat˘, pfiípadnû mírnû
svahovit˘ terén � urãen na vût‰í stavební pozemky

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Stanislav P‰enãík

orientace vstupu 
SZ, S, JZ, Z

pfiízemí - uÏitková plocha 124,9 m2 poschodí - uÏitková plocha 130,0 m2

suterén - uÏitková plocha 41,9 m2



orientace vstupu
V, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 67,1 m2 poschodí - uÏitková plocha 61,2 m2

Vega
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5
5

90,0 m2

592,0 m3

128,3 m2

83,5 m2

7,93 m
40°

Vega je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘, popfi.
mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do  dvoupodlaÏní okolní zástavby
� noãní ãást domu je osazena do podkroví � místnost v pfiízemí mÛÏe
slouÏit jako pracovna nebo pokoj pro hosty
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � na boãní stranû je moÏno osadit garáÏ
nebo suché stání pro auto � dÛm je moÏno podsklepit

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz250

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

6
6

116,3 m2

752,0 m3

169,7 m2

104,2 m2

7,93 m
40°

Vega Plus je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ pro
rovinat˘, popfi. mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní
zástavby � noãní ãást domu je osazena do podkroví � místnost
v pfiízemí mÛÏe slouÏit jako pracovna nebo pokoj pro hosty
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu
V, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 87,8 m2 poschodí - uÏitková plocha 81,9 m2

Vega Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní
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Tradiãní
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Victoria

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

3-4
3

41,3 m2

267,0 m3

60,0 m2

37,6 m2

6,87 m
40°

Victoria je dÛm ekonomické kategorie � nenároãná a rychlá
v˘stavba � je vhodn˘ pro rovinat˘ nebo mírnû svahovit˘ terén
� jednoduchá dispozice domu a propojení místnosti opticky zvût‰uje
obytn˘ prostor � noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � na boãní stranu
objektu moÏno umístit suché stání resp. garáÏ � u loÏnic v podkroví je
moÏno zrealizovat balkon � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu 
S, SZ

pfiízemí - uÏitková plocha 31,8 m2 poschodí - uÏitková plocha 28,2 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Tradiãní
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Viola

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

93,0 m2

584,2 m3

132,8 m2

66,1 m2

7,35 m
38°

Viola je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘, popfi.
mírnû svahovit˘ pozemek � vhodn˘ do  dvoupodlaÏní okolní zástavby
� noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm lze realizovat
bez suchého stání � suché stání vozidla lze nahradit garáÏí s pÛdním
prostorem vyuÏit˘m jako sklad � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu 
S, SV, SZ

pfiízemí - uÏitková plocha 70,2 m2 poschodí - uÏitková plocha 61,6 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka
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Tradiãní
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Viola Plus

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

93,0 m2

749,7 m3

129,9 m2

66,1 m2

7,35 m
38°

Viola Plus je dÛm je stfiední velikostní kategorie � vhodn˘
pro rovinat˘, popfi. mírnû svahovit˘ pozemek � vhodn˘ do
dvoupodlaÏní okolní zástavby � noãní ãást domu je osazena do
podkroví
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je
moÏno podsklepit

orientace vstupu
S, SV, SZ

pfiízemí - uÏitková plocha 67,3 m2 poschodí - uÏitková plocha 62,6 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Moderní domy v nejrÛznûj‰ích geome-
trick˘ch tvarech osloví hlavnû mladé
a avantgardní lidi. Tyto solitéry z na‰í
nabídky s funkcionalistick˘mi prvky,
atypick˘mi okny ãi dvefimi se vyznaãují
vzdu‰ností, uspofiádaností a velk˘m
prostorem uvnitfi domu i na pfiilehlém
pozemku. Hlavním rysem moderních
domÛ je bezpochyby osobitost jejich
majitelÛ, která vyniká v kontextu
s okolní zástavbou. Va‰e rodina se
v takovém domû bude cítit volnû
a nevázanû. AÈ jste obdivovateli
stfiízliv˘ch nebo ostfiej‰ích linií, mezi
na‰imi projekty moderních domÛ
s nápadit˘m designem nebudete mít
problém si vybrat. RO
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É
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M
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Moderní
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Moderní
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Akord

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

Projekt rodinného domu podporuje 
spoleãnost VELUX âeská republika, s.r.o.

4
4

56,6 m2

406,0 m3

83,1 m2

49,8 m2

7,57 m
45°

Akord  je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení
4 ãlenné rodiny � je vhodn˘ do rovinatého terénu, pfiíp. mírnû ãlenitého
terénu � noãní ãást je od denní dispoziãnû vhodnû oddûlená
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏ-
no podsklepit

orientace vstupu
V, SV, S

10,7

3,0

2,7
2,31,8

17,9

4,0

pfiízemí - uÏitková plocha 42,1 m2 poschodí - uÏitková plocha 41,0 m2

8,5

8,2

3,3

5,8

15,0

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5-6
5

74,2 m2

470,4 m3

117,7 m2

65,8 m2

6,93 m
30°

Ametyst je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘,
popfi. mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní zástavby
� noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu
S, SZ, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 53,30 m2 poschodí - uÏitková plocha 64,40 m2

Ametyst
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka
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Apollo
PROHLÍDKA

INTERIÉRU DOMU
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Jan Hrabal

Moderní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
5

88,6 m2

561,2 m3

127,2 m2

84,5 m2

7,245 m
43°

Apollo je dÛm men‰í velikostní kategorie, vhodn˘ do dvoupodlaÏ-
ní kolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ poze-
mek � noãní klidová ãást domu je osazena do podkroví � z boãní stra-
ny je nvrÏeno suché stání pro vozidlo � moderní architektonické fie‰ení
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
realizovat bez suchého stání � pfiípadnû je moÏno realizovat klasickou
garáÏ � dÛm je moÏno podsklepit

VELIKOST DOMU

orientace vstupu 
S, SV, V

poschodí - uÏitková plocha 62,5 m2

Projekt je navrÏen a zafiazen do nabídky typov˘ch projektÛ v rámci
spolupráce spoleãnosti G SERVIS CZ, s.r.o. a spoleãnosti VELUX
âeská republika,  s.r.o.

proh l í dku  i n ter i é ru  domu na jde te  na  www.vybers idum.cz258

OCENùNÍ 1. MÍSTO
v soutûÏi ãasopisu DÛm a zahrada

pfiízemí - uÏitková plocha 64,7 m2

DÒM ROKU
2009

OCENùNÍ 2. MÍSTO
v soutûÏi ãasopisu MÛj dÛm

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
5

123,9 m2

720,2 m3

156,4 m2

84,5 m2

7,25 m
43°

Apollo Plus je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do
dvoupodlaÏní okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû
svahovit˘ pozemek � noãní klidová ãást domu je osazena do podkroví
� z ãelní strany je navrÏena garáÏ se skladov˘mi prostory � moderní
architektonické fie‰ení
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � v prostoru terasy
je moÏno zrealizovat zimní zahradu � dÛm je moÏno podsklepit

Apollo Plus
Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Jan Hrabal

Moderní
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orientace vstupu 
S, SV, V

pfiízemí - uÏitková plocha 93,9 m2

poschodí - uÏitková plocha 62,5 m2



Atraktiv
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka, Ing. Arch. Eva Vodiãková, CSc.

Moderní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

123,4 m2

435,0 m3

156,4 m2

64,7 m2

7,670 m
40°

Atraktiv je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do dvou-
podlaÏní okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘
pozemek � noãní klidová ãást domu je osazena do podkroví � z boãní
strany je navrÏeno suché stání pro vozidlo a ze zadní strany je umístûno
posezení s krbem � v poschodí nad krbem je umístûna terasa
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno re-
alizovat bez suchého stání a krbového posezení 

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz262

orientace vstupu 
SV, S, SZ

pfiízemí - uÏitková plocha 93,1 m2 poschodí - uÏitková plocha 63,3 m2

Avion je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek
� moderní architektonické fie‰ení
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

Avion
Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Klára Bukolská

Moderní
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orientace vstupu
JV, V, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 98,2 m2 poschodí - uÏitková plocha 62,7 m2

Projekt je navrÏen a zafiazen do nabídky typov˘ch projektÛ v rámci
spolupráce spoleãnosti G SERVIS CZ, s.r.o. a spoleãnosti VELUX
âeská republika,  s.r.o.

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

121,4 m2

694,9 m3

160,9 m2

70,8 m2

6,93 m
16°



Domino
PROHLÍDKA

INTERIÉRU DOMU
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Jan Hrabal

Moderní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
4

76,0 m2

435,0 m3

116,3 m2

74,5 m2

7,41 m
45°

Domino je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do nízké okol-
ní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘, popfiípadû mírnû svahovit˘ pozemek
� jednoduchá dispozice a propojení místností opticky zvût‰uje obytn˘
prostor rodinného domu � noãní ãást domu je osazena do podkroví
� moderní architektonické fie‰ení domu
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � garáÏ je moÏno
osadit ke stûnû domu � v prostoru terasy moÏno zrealizovat zimní
zahradu � dÛm je moÏno podsklepit

proh l í dku  i n ter i é ru  domu na jde te  na  www.vybers idum.cz266

orientace vstupu 
S, SV, V, SZ

poschodí - uÏitková plocha 57,8 m2

pfiízemí - uÏitková plocha 58,5  m2

OCENùNÍ 1. MÍSTO
v soutûÏi ãasopisu
DÛm a zahrada

Projekt je navrÏen a zafiazen do nabídky typov˘ch projektÛ v rámci
spolupráce spoleãnosti G SERVIS CZ, s.r.o. a spoleãnosti VELUX
âeská republika,  s.r.o.

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
4

111,3 m2

583,0 m3

145,7 m2

74,5 m2

7,41 m
45°, 40°, 5°

Domino Plus 1 je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do
dvoupodlaÏní okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû
svahovit˘ pozemek � noãní klidová ãást domu je osazena do podkroví
� z ãelní strany je navrÏena garáÏ se skladov˘mi prostory � moderní
architektonické fie‰ení 
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � v prostoru terasy
je moÏno zrealizovat zimní zahradu � dÛm je moÏno podsklepit

Domino Plus 1
Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Jan Hrabal

Moderní
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orientace vstupu
V, SV, S

Projekt je navrÏen a zafiazen do nabídky typov˘ch
projektÛ v rámci spolupráce spoleãnosti G SERVIS CZ,
s.r.o. a spoleãnosti VELUX âeská republika,  s.r.o.

pfiízemí - uÏitková plocha 87,9 m2 poschodí - uÏitková plocha 57,8 m2



Domino Plus 2
PROHLÍDKA

INTERIÉRU DOMU
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Jan Hrabal

Moderní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
4

98,4 m2

567,1 m3

135,8 m2

74,5 m2

7,41 m
45°

Domino Plus 2 je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do
dvoupodlaÏní okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû
svahovit˘ pozemek � noãní klidová ãást domu je osazena do podkroví
� z boãní strany je navrÏena garáÏ � moderní architektonické fie‰ení 
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � v prostoru terasy
je moÏno zrealizovat zimní zahradu � dÛm je moÏno podsklepit

proh l í dku  i n ter i é ru  domu na jde te  na  www.vybers idum.cz268

orientace vstupu 
S, SV, V

pfiízemí - uÏitková plocha 78,0 m2 poschodí - uÏitková plocha 57,8 m2

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

97,5 m2

644,4 m3

141,0 m2

83,3 m2

6,82 m
12°

Expo je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek
� moderní architektonické fie‰ení
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � parkování vozidla
je moÏno fie‰it such˘m stáním – pergolou situovanou na boãní stûnû
domu � dÛm je moÏno podsklepit

Expo
Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Jan Hrabal

Moderní
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orientace vstupu
J, JV, V

pfiízemí - uÏitková plocha 70,3 m2 poschodí - uÏitková plocha 70,7 m2



orientace vstupu
S, SZ, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 80,10 m2

poschodí - uÏitková plocha 86,90 m2

Koral
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Moderní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

6-7
5

102,9 m2

698,9 m3

167,0 m2

101,7 m2

7,97 m
30°

Koral je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ pro rovinat˘,
popfi. mírnû svaÏit˘ pozemek � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní zástavby
� noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy 
projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno podsklepit

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz274
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Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

77,7 m2

510,5 m3

119,1 m2

64,2 m2

7,62 m
45°

Lumix je dÛm men‰í velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek
� noãní klidová ãást domu je osazena do podkroví � prostor v pfiízemí
je opticky propojen v jeden celek � moderní architektonické fie‰ení
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � parkování vozidla
je moÏno fie‰it such˘m stáním – pergolou situovanou na boãní stûnû do-
mu � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu
S, SZ, Z

pfiízemí - uÏitková plocha 63,6 m2

poschodí - uÏitková plocha 55,5 m2

Lumix
Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Klára Bukolská

Projekt je navrÏen a zafiazen do nabídky typov˘ch
projektÛ v rámci spolupráce spoleãnosti G SERVIS CZ,
s.r.o. a spoleãnosti VELUX âeská republika,  s.r.o.



Orientace vstupu  
V, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 89,3 m2 poschodí - uÏitková plocha 58,4 m2

Sprint
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMPODSKLEPENÍ DOMUVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Pavel Zezula

Moderní

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5
5

116,9 m2

706,9 m3

147,7 m2

88,4 m2

7,11 m
20°

Sprint je dÛm stfiední velikostní kategorie � vhodn˘ do dvoupodlaÏní
okolní zástavby � vhodn˘ pro rovinat˘ popfi. mírnû svahovit˘ pozemek
� sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení 5 ãlenné rodiny
� denní ãást domu je umístûna do pfiízemí � pokoj v pfiízemí mÛÏe
slouÏit jako pracovna, nebo pokoj pro hosty � noãní ãást se nachází
v podkroví domu � z boãní strany je navrÏena garáÏ
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz294

¤adové domy jsou pfiijateln˘m kom-
promisem pro v‰echny, ktefií touÏí po
komfortu vlastního domu s malou
pfiedzahrádkou pro dûti, po bydlení
v klidu a soukromí, av‰ak jejich finan-
ãní moÏnosti jsou limitované. Nákla-
dy na pozemek, v˘stavbu a následn˘
provoz fiadového domu jsou v˘raznû
niÏ‰í, neÏ u klasick˘ch domÛ. Archi-
tektura na‰ich „fiadovek“ je pfiitom
stejnû vkusná a pfiíjemnû pohodová,
jako u solitérÛ. Aãkoli jsou vzhledovû
subtilnûj‰í, vnitfiní uspofiádání fiado-
vého domku sk˘tá dostatek prostoru
pro celou rodinu. RO
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orientace vstupu
JV, V

Linea 1
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

72,7 m2

496,4 m3

107,5 m2

68,2 m2

6,96 m
35°

Linea 1 je dÛm men‰í velikostní kategorie � urãen pro fiadovou
zástavbu na pozemky o ‰ífice 9 m � dá se realizovat i jako samostatnû
stojící rodinn˘ dÛm � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní zástavby � noãní
ãást domu je osazena do podkroví � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí
nároky na bydlení 4-5 ãlenné rodiny
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

pfiízemí - uÏitková plocha 53,3 m2 poschodí - uÏitková plocha 54,2 m2

¤adové
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Linea 2

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
4

97,8 m2

789,0 m3

147,4 m2

71,3 m2

9,1 m
40°

Linea 2 je dÛm stfiední velikostní kategorie � urãen pro fiadovou
zástavbu na pozemky o ‰ífice 6,5 m � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní
zástavby � noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno 
realizovat bez garáÏe � dÛm je moÏno podsklepit

orientace vstupu 
SV, S

pfiízemí - uÏitková plocha 79,3 m2 poschodí - uÏitková plocha 68,1 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Jan Sná‰el, CSc.
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orientace vstupu
S, SV, V

Linea 8
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

73,76 m2

520,3 m3

109,3 m2

62,8 m2

7,60 m
40°

Linea 8 je dÛm men‰í velikostní kategorie � urãen pro fiadovou
zástavbu na pozemky o ‰ífice 8,5 m � dá se realizovat i jako samostatnû
stojící rodinn˘ dÛm � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní zástavby � noãní
ãást domu je osazena do podkroví � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí
nároky na bydlení 4-5 ãlenné rodiny
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

pfiízemí - uÏitková plocha 50,80 m2 poschodí - uÏitková plocha 53,0 m2

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4
5

98,1 m2

667,7 m3

137,7 m2

75,5 m2

8,16 m
40°

Linea 9 je dÛm stfiední velikostní kategorie � urãen pro fiadovou
zástavbu na pozemky o ‰ífice 10,75 m � dá se realizovat i jako
samostatnû stojící rodinn˘ dÛm � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní
zástavby � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí nároky na bydlení 4 ãlenné
rodiny � noãní ãást domu je osazena do podkroví
Doporuãené úpravy  projekt v zrcadlovém obraze � dÛm je moÏno
podsklepit

Orientace vstupu
V, SV, S

pfiízemí - uÏitková plocha 80,1 m2 poschodí - uÏitková plocha 57,6 m2

Linea 9
Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

¤adové
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orientace vstupu
S, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 65,6 m2 poschodí - uÏitková plocha 45,8 m2

Linea 10
ENERGETICKÝ DŮMCIHLOVÝ SYSTÉMVELIKOST DOMU

Autor architektonického návrhu: Ing. Jifií Vrbka

¤adové

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

4-5
4

85,3 m2

557,2 m3

111,4 m2

59,4 m2

7,8 m
35°

Linea 10 je dÛm men‰í velikostní kategorie � urãen pro fiadovou
zástavbu na pozemky o ‰ífice 10 m � dá se realizovat i jako samostatnû
stojící rodinn˘ dÛm � vhodn˘ do dvoupodlaÏní okolní zástavby � noãní
ãást domu je osazena do podkroví � sv˘mi vnitfiními prostory uspokojí
nároky na bydlení 4-5 ãlenné rodiny
Doporuãené úpravy projekt v zrcadlovém obraze

komp le tn í  nab ídku  domÛ na jde te  na   www.vybers idum.cz314
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Nova 222

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

2 x 5
2 x 4

225,1 m2

1690 m3

423,6 m2

170,0 m2

7,25 m
40°

Nova 222 je dÛm vût‰í velikostní kategorie pro 2 rodiny po
4-6 ãlenech � tvar pÛdorysu je podtrÏen bohat˘m ãlenûním
stfie‰ních rovin, které jsou ozdobeny vik˘fii � pfii úplném
podsklepení je moÏno garáÏ pfiesunout do suterénu a v jejím
stávajícím prostoru umístit místnost nebo pracovnu � je urãen˘
pro rovinat˘, pfiípadnû mírnû svahovit˘ terén

orientace vstupu 
SZ, S, SV

pfiízemí - uÏitková plocha 91,4 x 2 m2 poschodí - uÏitková plocha 79,5 x 2 m2suterén - uÏitková plocha 44,5 x 2 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Stanislav P‰enãík
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Porto 21

Základní parametry
poãet osob
obytné místnosti
zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
celková uÏitková plocha
celková obytná plocha
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

5 - 6
6

100,3 m2

625,5 m3

160,9 m2

82,5 m2

8,25 m
40°

Porto 21 je dÛm stfiední velikostní kategorie, je urãen
pro fiadovou zástavbu na pozemky o ‰ífice 10,5 m � dá se
realizovat jako samostatnû stojící rodinn˘ dÛm � noãní
a denní ãást domu je vhodnû oddûlená � dÛm je moÏno
podsklepit

orientace vstupu 
SV, S, SZ

pfiízemí - uÏitková plocha 92,5 m2 poschodí - uÏitková plocha 68,4 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Stanislav P‰enãík

Bytové
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Quatro

Quatro pro satelitní v˘stavbu cenovû dostupn˘ch rodinn˘ch domÛ
� ãtyfii samostatné rodinné domy � vlastní vstup, parkovací místo,
zahrádka � pro parcelu cca 200 – 250 m2 � stanová stfiecha � domy
Quatro jsou umístûny vedle sebe s pfiístupovou komunikací ze dvou stran
� osa komunikací je orientována ãistû V-Z � dÛm je moÏno podsklepit

❶

❸

❷

❹

1 samostatn˘ byt
celková uÏitková plocha 107,7 m2

celková obytná plocha 59,9 m2

poschodí - uÏitková plocha 52,15 m2
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pfiízemí - uÏitková plocha 55,55 m2

Autor architektonického návrhu: Ing. Arch. Jan Sná‰el, CSc.

4
16

280,0 m2

1692,0 m3

8,86 m
30°

Základní parametry
poãet samostatn˘ch bytÛ
poãet osob
celková zastavûná plocha
obestavûn˘ prostor
v˘‰ka hfiebene stfiechy od ±0,0
sklon stfiechy

orientace vstupu
V, Z
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13 let s Vámi
Bydlení je téma, kter˘m se ãlovûk - uÏ ze své podstaty - zab˘vá

od nepamûti. Stfiechu nad hlavou potfiebují v‰ichni a jak dokazují
bohaté dûjiny architektury, rozhodnû nikomu není jedno, jak kvalitní
jeho bydlení bude. Pro nás Evropany stojí na samém vrcholku
architektura evropská, stejnû osobité jsou v‰ak i architektonické
styly ostatních svûtadílÛ. Z jejich v˘razné odli‰nosti je jen zjevné, do
jaké míry kopíruje architektura obytn˘ch celkÛ nás samotné – ná‰
Ïivotní styl, na‰e potfieby, nároky i povahu. Tak, jako se
architektura snaÏí v maximální mífie vyhovût v‰em soudob˘m
poÏadavkÛm, i my se snaÏíme navrhovat projekty „‰ité na míru“.
Chceme uspokojit vyslovená i tajná pfiání moderního ãeského
ãlovûka v jeho prostfiedí a ãase. 

S postupem ãasu se lidstvo stává stále nároãnûj‰í. Rodinné
domy jsou z vnûj‰ího pohledu sice jednodu‰‰í neÏ kdysi, o to
nároãnûj‰í jsme na funkãní v˘bavu, která nám zpfiíjemÀuje
a usnadÀuje Ïivot i bydlení. V publikaci jsme Vám nabídli jak domy,
které se zvolna vracejí do dávno minul˘ch romantick˘ch ãasÛ, tak
elegantnû jednoduché moderní domy zajímavé moderním
designem. Jak se fiíká, v jednoduchosti je krása.

Spoleãnost G SERVIS CZ, s. r. o. se vûnuje otázkám bydlení,
projektÛ a v˘stavby rodinn˘ch domÛ od roku 1995. Velké
mnoÏství na‰ich projektÛ se jiÏ mÛÏe pochlubit „provûrkou“ vlastní
realizace v âeské i Slovenské republice. Po cel˘ch 13 let se
usilovnû snaÏíme naslouchat Va‰im potfiebám, poÏadavkÛm
a pfiipomínkám a díky tomu zlep‰ovat na‰i nabídku. Publikace
Rodinné domy – projekty & realizace pro rok 2009 chce poslouÏit
v‰em, ktefií pfiem˘‰lejí o bydlení ve vlastním rodinném domû. Jako
kaÏd˘m rokem jsme roz‰ífiili nabídku projektov˘ch fie‰ení, aby si co
nejvíce zájemcÛ mohlo vybrat rodinn˘m dÛm podle sv˘ch potfieb,
snÛ a pfiání. 

Vûfiíme, Ïe se i v roce 2009 postaráme o dÛstojné, pohodlné
a pfiíjemné bydlení mnoha dal‰ím spokojen˘m zákazníkÛm.

G SERVIS CZ, s.r.o.

NEJÎÁDANùJ·Í 2009
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