roky záruka
na všechny
byty

Dejte bydlení zelenou
Bydlení

Milíčovský háj, Sadová
Loosova, Praha 11 – Háje
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Projekt Milíčovský háj najdete v opravdu dobré
lokalitě. Bytové domy etapy Sadová stojí
na okraji Jižního Města v místní části Háje, podél
ulice Loosova. Pokud toto místo znáte, víte, že
formulace „v těsném sepětí s přírodou” není
nadnesená. Z oken některých bytů je krásný
výhled do vzrostlé zeleně Milíčovského vrchu.
„Milíčák”, jak mu familiérně přezdívají místní, je
les se vším všudy – v sezoně si sem klidně můžete
zajít na houby. Cesta podél Milíčovského potoka
Vás zavede k Botiči a Hostivařské přehradě, kde
je v létě báječné koupání, a kdo rád jezdí na kole,
ocení místní cyklostezky.
Kdo zná Prahu 11, ví, že se může pochlubit
kompletní občanskou vybaveností – je tu
hned 16 mateřských škol, 12 škol základních,
9 gymnázií a středních škol a 2 vysoké školy.

V blízkosti projektu je Poliklinika Bioregena
s komplexní ambulantní zdravotní péčí
praktických lékařů i specialistů. Lékárny jsou
poblíž hned dvě – do 5 minut pěší chůzí jste
v Lékárně U svaté Kláry a další je u stanice metra
C – Háje.

Pět minut pěší chůze od projektu je stanice
metra trasy C – Háje a odtud zhruba 17 minut
centrum města. Na dálnici D1 se autem
dostanete za pár minut jízdy.

Pro nákupování je do pár minut od projektu
diskont Norma a Penny Market a jen dvě stanice
metrem Obchodní centrum Chodov.
Fitness Opatov, kam si můžete zajít do posilovny,
na hodinu spinningu, H. E. A. T. program, aerobic
nebo do solárka je do 10 minut od projektu
pěší chůzí. O kousek dál je centrum squash
point, v rámci kterého si můžete zahrát squash
a ricochet či navštívit fitnes, aerobic, fitbox,
spinning, masáže a jiné. U stanice metra C –
Háje a kousek pěší chůzí je Fit klub a Biliar klub
Galaxie a multikino Cinema City Galaxie.

Naučná stezka v Milíčovském lese

Milíčovský háj, Sadová. Ekologické a rodinné bydlení.
V etapě Sadová projektu Milíčovský háj vznikne
celkem 133 nových bytů v 6 tří až pětipodlažních
bytových domech – 106 bytů bude ve standardu
Rodina a 27 v nízkoenergetickém standardu
Komfort EKO. Všechny bytové domy budou mít
průkaz energetické náročnosti B – velmi úsporná.
Nízká energetická náročnost je u všech domů
výsledkem důkladného zateplení obálky budovy
a kvalitních oken. V domech ve standardu Rodina
budou nainstalovaná kvalitní plastová okna
s izolačními dvojskly, v domech ve standardu
Komfort EKO dřevěná okna s izolačními dvojskly.
Dispozice nabízených bytů jsou od 1+kk o rozloze
30 m2 s balkonem 8 m2 po 4+kk o rozloze 112 m2
se dvěma balkony o celkové rozloze 20 m2.
Všechny byty mají přiřazenou sklepní kóji, balkon
a některé ještě terasu nebo předzahrádku.
Parkovacích stání je 128 a jsou ve společných
garážích umístěných pod objekty.
Součástí všech bytů v třípodlažních viladomech
ve standardu Komfort Eko je rekuperační
jednotka napojená na centrální přívod a odvod

vzduchu. Každý nový majitel bytu tak bude
mít doma nainstalovaný podlahový rozvod
čerstvého vzduchu – nové bydlení tedy bude nejen
ekologické, ale především zdravé. Vytápění bytů je
zajištěno podlahovými konvektory a nástěnnými
radiátory. Prosklené plochy na fasádách domů jsou
doplněny venkovními horizontálními žaluziemi
chránícími byty před nadměrným přehříváním
v letních měsících. Úspora nákladů na vytápění
bytu v energeticky úsporném domě může
být citelná, dosahuje cca 30 až 40 % nákladů
na vytápění běžného bytu.
Všechny byty ve standardu Komfort Eko budou
mít kvalitní dřevěné podlahy, dýhované dveře
s obložkovými zárubněmi, bezpečnostní vstupní
dveře Next, keramické zděné příčky, závěsné WC,
datovou síť a možnost napojení na kabelovou
televizi, videotelefon atd. Součástí všech bytů
v prvním podlaží bude elektrická zabezpečovací
signalizace.

V bytech ve standardu Rodina budou kvalitní
laminátové podlahy, interierové dveře a obložky
lamino, nově bezpečnostní vstupní dveře, závěsné
WC a příčky budou zděné ze sádrových bloků.

Základní informace:
•

133 bytů

•

v dispozicích od 1+kk o rozloze 30 m2
až po 4+kk o rozloze 112 m2

•

128 parkovacích stání

•

 růkaz energetické náročnosti budov
p
B – velmi úsporná

•

s oučástí všech bytů ve standardu
Komfort Eko je vlastní větrací
jednotka s rekuperací tepla

Půdorys bytu ve standardu Rodina
4+kk o rozloze 89 m2 s terasou 13 m2

V rámci standardního
vybavení bytu
si můžete bez příplatku
zvolit odstíny podlahy,
dveří a dlažby, které
preferujete.

Tuto místnost můžete využít
jako pracovnu, další dětský
pokoj či pokoj pro hosty.

Půdorys bytu ve standardu Komfort EKO
2+kk o rozloze 51 m2 s balkonem 8 m2

Dětské pokojíčky nabízejí
Vašim dětem dostatek
prostoru pro vše potřebné.

Změnit si můžete i design
dveří a barvu dlažby
v koupelně a na WC.

Balkon můžete v letních
měsících využívat k posezení
na čerstvém vzduchu.

Potřebujete dostatek místa
na ukládání oblečení? Zde je
počítáno s prostorem na velkou
vestavěnou skříň.

Developer
se zeleným srdcem
Naše společnost se celosvětově věnuje problematice
udržitelného stavění, využívání ekologických materiálů
a ekologické výstavbě. Uvědomujeme si, že přírodní
zdroje nejsou nevyčerpatelné a ceny energií neustále
rostou.Výstavba nízkoenergetických a pasivních
bytových domů je tedy logickým krokem.

Relaxujete rádi před obrazovkou
či u počítače? V obývacím pokoji
je datová zásuvka, v rámci
klientských změn je možné
vytvořit datovou síť v celém bytě.

Bytové domy etapy Sadová jsou naplánovány
s průkazem energetické náročnosti B – velmi úsporná.
Této hodnoty bude dosaženo díky důkladnému
zateplení obálky budovy a instalací kvalitních oken
s izolačními dvojskly. Součástí všech bytů ve standardu
Komfort Eko je rekuperační jednotka napojená
na centrální přívod a odvod vzduchu.

Relaxujete rádi před
obrazovkou či u počítače?
V obývacím pokoji je přípojka
na televizi, satelit i internet.
Velkým benefitem u rodičovské
ložnice je vlastní sociální zařízení.
Částečně oddělená kuchyň umožňuje
dobře zařídit obývací pokoj.
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Barevné varianty dveří,
z nichž si můžete v rámci
standardu Komfort EKO
vybírat.

Standard definovaný architektem

Barevné varianty dveří,
z nichž si můžete v rámci
standardu Rodina
vybírat.

Klidu a čerstvého vzduchu si
můžete užít při víkendové
snídani na terase.

Pokud nejste fanouškem vaření,
můžete kuchyňský kout zmenšit
vybudováním příčky a zvětšit úložné
prostory u vstupu v předsíni.

Ani v bytech 2+kk nechybí
praktická komora.
Zde je umístěna rekuperační
jednotka napojená na centrální
přívod a odvod vzduchu.

Barevné varianty plovoucí podlahy,
z nichž si můžete v rámci standardů vybírat.

Barevné varianty obkladů v koupelně a na WC,
z nichž si můžete v rámci standardů vybírat.

Barevné varianty dlažby v koupelně, chodbě,
komoře a na WC, z nichž si můžete v rámci
standardů vybírat.

Rodina

Rodina

Rodina

Komfort EKO

Komfort EKO

Komfort EKO

Všichni jsme vnímali, že máme
společný cíl – připravit kvalitní projekt
Ing. Arch. Jakub Wyderka,
architekt projektu Milíčovský háj
Co se u navržených domů povedlo?
Povedlo se nešetřit v místech, kde by to klient pocítil
a kde by to byla škoda. Udržel se celkový prostorový
a materiálový standard domů. V době, která svádí
k šetření za každou cenu, to považuji za úspěch. Taky
se povedlo připravit mix nových dispozic, což je při
zachování celkového vzhledu domů vždy náročný
úkol. Výsledek vypadá jednoduše, ale složit takové
prostorové puzzle do požadovaného tvaru, to
vyžaduje enormní úsilí.
Jaké jsou podle Vás silné stránky projektu?
Silné stránky jsou dány z části samotnou lokalitou.
Jsou to především blízkost volné přírody, vazba na síť
pražských cyklostezek, pěší dostupnost stanice metra

a celkově klidná lokalita. V rámci samotného areálu
je to především velmi různorodý mix bytů, kdy si
klient může vybírat nejen podle velikosti bytu, ale
i velikosti domu, energetické náročnosti nebo úrovně
kvalitativního standardu. Tak značná různorodost
v rámci jednoho projektu není běžná.
Jak se Vám spolupracovalo s developerem projektu?
U tak rozsáhlého projektu se nedá očekávat, že půjde
vše hladce. Leckdy něco zaskřípalo. Ale všichni jsme
vnímali, že máme společný cíl – připravit kvalitní
projekt – a vždy se podařilo najít vhodné řešení. Z toho
pohledu vnímám spolupráci jako velmi dobrou. Je
příjemné mít v projektu partnera, kterému není vývoj
stavby lhostejný a pečlivě se jí věnuje.

Projekt Milíčovský háj je kvalitně
urbanisticky vybalancován
Ing. Simona Sommerová,
Developerka projektu MIlíčovský háj, Sadová
Jak na Vás zapůsobil projekt Milíčovský háj, když
jste se s ním seznámila poprvé?
Projekt Milíčovský háj zaujme z mnoha důvodů.
Jedná se celkově o velký projekt, který je ale
urbanisticky velmi kvalitně vybalancován a tvoří
pozvolný přirozeně se svažující předěl mezi vysokou
panelovou výstavbou Jižního Města a rekreační
zelení na druhé straně. Jednotlivé domy si přitom
zachovávají svojí identitu a poskytují klientům
dostatek soukromí, klidu a pohodlí. Zejména bytové
domy u jižní hranice území projektu jsou v tomto
směru jedinečné.

Standard definovaný architektem

Co odlišuje byty v etapě Sadová od bytů
v předchozí etapě Luční?
Pro etapu Sadová jsme s využitím zkušeností
z minulých etap zlepšili dispozice bytů s ohledem
na jejich variabilitu a zařiditelnost nábytkem.
Klientům nabízíme produkt s velmi dobrým
poměrem ceny a kvality. Zároveň klientům
ve standardu Rodina vybudujeme zděné příčky
ze sádrových bloků, dodáme závěsné WC
a bezpečnostní vstupní dveře. Největším přínosem
myslím je, že i bytové domy ve standardu Rodina
budou v kategorii energetické náročnosti B – budovy
velmi úsporné.

Skanska Reality
Společnost s tradicí od roku 1887
Původní švédskou AB Skanska Cementgjuteriet založil v roce 1887 inženýr Rudolf Fredrik Berg
jako firmu specializující se na výrobu betonových dekoračních prvků, které se používaly při stavbě
švédských kostelů a veřejných budov.

pobočku v ruském Petrohradu. Firma
postupně expandovala nejen po starém
kontinentu, ale i do USA a Latinské Ameriky
a v současnosti je 4. největší developerskou
a stavební skupinou ve světě – působí
ve 20 zemích a globálně zaměstnává téměř
60 000 zaměstnanců.
V roce 2000 Skanska AB vstoupila
i na místní trh a koupila kontrolní podíl
ve společnosti IPS, a.s., (Inženýrské
a průmyslové stavby – původně Zemstav).
Skanska se u nás zabývá čtyřmi oblastmi –
výstavbou, rezidenčním developmentem,
komerčním developmentem a projekty
zaměřenými na rozvoj místní
infrastruktury.

Brzy se společnost začala zabývat výrobou
a produkcí surovin pro konstrukce různých
staveb (zejména z oblasti pozemního,
inženýrského a dopravního stavitelství)

a posléze i samotnou výstavbou. První
zahraniční zakázku Skanska získala již
v roce 1897 ve Velké Británii a o 5 let
později otevřela i svou první zahraniční

Skanska Reality se soustřeďuje zejména
na výstavbu bytových a rodinných domů
v mnoha projektech v různých lokalitách
Prahy a jejího okolí a i v Libereckém kraji.
Na místním trhu patří dlouhodobě
k největším a nejsilnějším developerům.

Skanska Home Center
Skanska
Home Center
Arkády
Pankrác

Pankrác

Skanska Home Center se nachází v budově City Green
Court, která se pyšní platinovou certifikací LEED, jen
několik minut chůze od stanice metra C „Pankrác“.
Na 850 m2 tu pod jednou střechou najdete vše, co souvisí
s novým bydlením – od prvního kontaktu s realitním
makléřem a hypotečním poradcem přes jednání týkající
se dispozičních úprav a změn vybavení nového domova
a konzultace bytového designéra až po vyřizování
záležitostí spojených se záručními závazky.

Certifikační systém LEED řídí U. S.
Green Building
Council neboli Americká rada ekologic
kých staveb.
Toto americké sdružení předních fire
m ze všech odvětví
stavebnictví podporuje a oceňuje proj
ekty, které se
staví odpovědně k životnímu prostředí,
a dále místa
užitečná a zdravá pro lidský život a prác
i.
LEED má tři stupně - stříbrný, zlatý

a platinový.

Skanska Home Center
Hvězdova 1734/2c
Praha 4 – Nusle
GSM: +420 737 900 000
tel.: +420 296 331 611
fax: +420 296 331 628
e-mail: info@skanskareality.cz

Skanska – Inspirace pro bydlení

Součást

iniciativy
Skanska’s
Skanska
Green
za životní
Initiative
prostředí

Vytištěno na papíře s certifikací FSC.

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat
ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím
napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy.

Všechny uvedené informace jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter.

