Milíčovský háj,
Lesní
Loosova,
Praha 11 – Háje

„Máma říká, že mám přebytek
energie. Možná, že jo. Když
jdeme s tátou ven, skoro mě
nedohoní. “
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V blízkém okolí je bezpočet
dobře vybavených dětských hřišť.

Pět minut pěší chůze od projektu
je stanice metra trasy C – Háje.
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Okolí Milíčovského rybníku je místo, které Vám
i ve všední den připomene prázdniny.

Ekologické
a rodinné bydlení

Projekt Milíčovský háj najdete v opravdu dobré lokalitě. Bytové domy etapy
Lesní 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.

Pro nákupování je 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.
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.

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.
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Lokalita, kterou budete milovat

Restaurace

1

3

1
2

1
3

2

1

4

2

3

5

vská

2

2

Opato

4
2

4

3

Restaurace Pražanka
Pizzerie Galaxie
Cukrárna Amarilis
Restaurant Laura

2
1

4

Obchody
1
2
3

3

1

4
5

2

1

Školy/Mateřské školky

1

1
2

2

Milíčovský háj
Lesní

1

1

Milíčovský
rybník

1
2

3
4

1
2
3

Milíčovský les

Milíčovský háj, Lesní

BUS Milíčov – 293
BUS Metodějova
– 136, 213, 506, 511, 605, 609
METRO C – Háje
BUS Háje – 136, 125, 165, 170, 183,
197, 213, 232, 240, 267, 293, 296,
381, 382, 383, 387, 505, 506, 511, 609

Ostatní

4

6

Mateřská školka
Základní škola

Zastávky MHD, vlak

1

1

Penny Market
Lidl
NORMA
Albert
Žabka

Lékárna
Bankomat
Multikino Cinema City Galaxie

Obytný soubor Milíčovský háj

Milíčovský háj
Lesní
Milíčovský vrch

5 minut
chůze

Milíčovský les

10 minut
chůze

dá

Kateřinky

Nové Kateřinky

lni

ce
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Milíčovský háj, Lesní
Dejte bydlení zelenou

Poslední etapa projektu Milíčovský háj nese název Lesní, podle nedaleké
přírodní památky Milíčovský les a rybníky. V šesti tří- až pětipodlažních
bytových domech, pojmenovaných po nejrozšířenějších českých stromech,
bude vybudováno celkem 116 nových domovů v dispozicích od 1+kk
o rozloze 31 m2 po 4+kk o rozloze 112,5 m2. Součástí nově nabízených bytů
je balkon, terasa či předzahrádka a u většiny je počítáno s přiřazením sklepní
kóje. Silnou stránkou bytů jsou zejména praktické dispozice související
s promyšlenými půdorysy, které poskytují dostatek místa pro vše potřebné.
Samozřejmostí jsou i parkovací stání ve společných garážích umístěných pod
jednotlivými objekty.
Interiéry nových bytů budou ve dvou odlišných standardech. Všechny byty ve
standardu Komfort Plus budou mít kvalitní dřevěné podlahy, dýhované dveře
s obložkovými zárubněmi, bezpečnostní vstupní dveře Sapeli, keramické
zděné příčky, závěsné WC, umyvadlo na toaletě, datovou síť a možnost
napojení na kabelovou televizi, videotelefon atd. Součástí všech bytů
v prvním podlaží bude elektrická zabezpečovací signalizace.

V bytech ve standardu Komfort budou kvalitní laminátové podlahy,
interiérové dveře a obložky lamino, bezpečnostní vstupní dveře Sapeli,
závěsné WC a zděné příčky ze sádrových bloků.
Při včasné koupi nového domova je možnost bezplatného variantního
řešení v rámci nabízených standardů vybavení bytu. Vybírat si můžete hned
z několika barevných odstínů dveří, laminátových a dřevěných plovoucích
podlah, obkladů i dlažby v koupelnách a na WC.
Základní informace:
• 116 bytů
• od 1+kk o rozloze 31 m2 po 4+kk o rozloze 112,5 m2
• průkaz energetické náročnosti budovy B – velmi úsporná
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V rámci standardního vybavení
bytu si můžete bez příplatku
zvolit odstíny podlahy, dveří
a dlažby, které preferujete.
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Komfort
Dveřní rámy a výplně

Laminátové plovoucí podlahy

Obklady v koupelně a na WC

Dlažba v koupelně a na WC

Standard definovaný architektem

Komfort Plus

Půdorys bytu 1+kk o rozloze 43 m2
s balkonem téměř 8 m2

Místo pro vestavěnou
skříň – jeden ze
základních požadavků
pohodlného bydlení.
Mysleli jsme na to.

Chcete jinou barvu plovoucí
podlahy? Není problém.
Pokud si vyberete byt včas,
nabídneme Vám možnost si
bezplatně zvolit z několika
různých vzorů.

Balkon představuje
hlavně v letních měsících
místnost navíc.

Změnit si můžete i design
dveří a barvu obkladů
a dlažby v koupelně
a na WC.
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Půdorys bytu 4+kk o rozloze 93 m2
s balkonem téměř 13 m2

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

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.

Jedna koupelna v předsíni
a druhá koupelna v ložnici
zabezpečí poklidnou ranní
hygienu celé rodině.
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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 zčásti 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 Kovalská Sommerová,
Developerka projektu MIlíčovský háj, Lesní
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 svoji identitu a poskytují klientům
dostatek soukromí, klidu a pohodlí. Zejména bytové
domy u jižní hranice území projektu jsou v tomto
směru jedinečné.

14

Milíčovský háj, Lesní

Co charakterizuje bytové domy etapy Lesní
projektu Milíčovský háj?
Etapa Lesní je již poslední etapou projektu Milíčovský
háj, který patří k našim nejúspěšnějším projektům.
I u těchto bytových domů jsme využili zkušeností
z předchozích etap, a ještě více se nám podařilo
zlepšit dispozice bytů s ohledem na jejich variabilitu
a zařiditelnost nábytkem. Co je ale nejdůležitější –
s touto etapou utichá v projektu stavební ruch,
a klientům tak od začátku nabídne všechny benefity.
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Doma
nás to baví!

Když venku prší, zalezeme si do postele
a čteme si pohádky. Někdy se přidají i naši.
Říkáme tomu pyžamový den a moc si to
užíváme.
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5 důvodů, proč si
vybrat nový domov
od Skanska Reality
Náš zákazník, náš pán...

Design vychází z potřeb člověka

Pořízení nového domova je snadné
Všechno, co děláme, je založeno na zkušenostech a na tom, že známe Vaše přání
a potřeby. Pozorně Vám nasloucháme a snažíme se do detailu porozumět všem
požadavkům, které máte. Na základě toho, co se o Vás dozvídáme, vytváříme
Vaše nové domovy a vybíráme lokality, kde vyrůstají. Uvědomujeme si, že pořízení
nového bydlení představuje zásadní rozhodnutí, a proto věnujeme velké úsilí
tomu, aby Vaše cesta k němu byla příjemnou životní zkušeností, na niž budete rádi
vzpomínat. To znamená, že Vás podpoříme nejen ve fázi koupě, ale i v průběhu
celého procesu – od pomoci při zajištění co nejvýhodnější hypotéky skrze našeho
hypotečního partnera přes možnost konzultací s bytovým designérem až
po vyřizování reklamací v prodloužené záruční lhůtě.

Čtyři stěny pro život
Domovy od Skanska Reality mají mnoho výhod. Třeba jednoduchost a komfort.
A nabízejí toho ještě mnohem víc. Bydlení, které pro Vás vytváříme, je velmi pečlivě
navržené takovým způsobem, aby vyhovovalo Vašim každodenním potřebám.
Do dispozic nových domovů se promítají promyšlená řešení i chytrý design. Díky tomu
získáte více času na to, abyste si užili každý okamžik života.

Chtěl bych tu sám žít?
Naše práce vychází z Vašich potřeb
Možná si myslíte, že pouze stavíme domy. Není to tak. Vytváříme místa, kde můžete
žít podle svých představ. Víme, že lidé se ve svých názorech na ideální bydlení liší.
Pro někoho je naplněním představ dobrá škola v sousedství, zatímco pro jiného jsou
nejdůležitější blízkost přírody spolu s bohatými možnostmi relaxace. Abychom vyšli
vstříc Vašim přáním a potřebám, snažíme se využít veškerých možností každé lokality
k tomu, abychom Vám zajistili komfort, ale zároveň zachovali původní ráz místa,
v němž budete žít. A protože Vám předkládáme to nejlepší, co daná lokalita nabízí,
snadno a rychle se do svého nového domova zamilujete.
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Zelený domov
Domov pro dnešek i zítřek
Ve Skanska celosvětově věříme, že bychom se měli zaměřovat na udržitelnost
ve všem, co děláme. Domovy, které pro Vás stavíme, mají vysokou řemeslnou kvalitu,
a kromě toho jsou ohleduplné k okolní přírodě. Chytrá zelená řešení navíc snižují
náklady na bydlení. To znamená, že pořídíte-li si svůj nový domov od Skanska Reality,
zajistíte si pohodlný život, aniž by tím byla zasažena okolní příroda. Budete s ní žít
v souladu a to je to, na čem záleží.

Bezpečná volba
127 let zkušeností
Pořídit si nový domov je jedním z nejzávažnějších životních kroků. Proto je důležité
vybrat si takového developera, kterému můžete důvěřovat. Jeho výběr nemusí být
vždy snadný. Ne každá společnost má dostatek zkušeností a kapacit, aby dokázala
vytvářet kvalitní nové domovy odrážející životní potřeby různých lidí. My to umíme.
Skanska je jednou z největších světových společností zabývajících se stavební
a developerskou činností. A co je důležitější, máme více než 125leté zkušenosti
v tomto oboru, které každodenně promítáme do své práce, a které se tak neustále
prohlubují. Stejně jako vytváříme kvalitní domovy dnes pro Vás, budeme je stavět i pro
další generace. Útulné a kvalitně postavené domovy šetrné k životnímu prostředí.

Skanska Home
Center
Pankrác

Arkády
Pankrác

Skanska Home Center
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.
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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
www.skanska.cz/reality

Skanska – Inspirace pro bydlení

youtube.com/SkanskaReality

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.

