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DOKONALÉ MÍSTO
Dům se nachází na harmonickém
místě v půvabné obci jménem
Hovorčovice. Uchvacující je už
příjezd od hlavní cesty, kdy míjíte
klidnou zónu kolem školy a rybníka.
Po výjezdu z Prahy jste zde během
pár minut. Využít můžete také
autobusovou dopravu.
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GENIUS LOCI
Samotné místo má vlastní neopakovatelnou atmosféru, která je
tvořená zejména okolní přírodou.
Před rekonstrukcí zde stál dům,
který měl velké a dispozičně
dobře využitelné prostory, krytou
verandu, své kouzlo. Funkcí už
ovšem nevyhovoval a také jeho
architektura zde ztratila význam.
Stavbu mělo smysl zachovat,
avšak v nové podobě a po zkvalitnění vnitřního i vnějšího prostředí. K domu nyní patří například
kryté stání pro automobily, dřevěná terasa nebo velký bazén
zapuštěný v zemi.
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VNITŘNÍ PROSTORY
DOMU
Dům je orientovaný na východ a západ,
což místnostem po celý rok zajišťuje
dostatek světla. Vzdušná veranda nás
zavede do velkých obytných prostor,
kuchyně či plně vybavené koupelny
s nadčasovým designem. Z kuchyně se
dá projít na dřevěnou terasu a velkou,
slunnou zahradu.
Druhé patro nabízí tři ložnice a koupelnu. Podzemní podlaží ukrývá vinný
sklípek s původním restaurovaným
zdivem, prostor pro saunu a prádelnu.
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Bydlení v klidné a bezpečné lokalitě vás
nemusí připravit o žádnou z výhod velkoměsta. Z vesničky Hovorčovice se do centra Prahy
dostanete za necelých 20 minut. Cestou
z práce se můžete zastavit v jednom ze
supermarketů – Lidl nebo Globus jsou situované jen pár kilometrů od domu. Ve stejné
vzdálenosti se nachází také obchodní centrum Letňany, které s více než 180 obchody
a restauračními zařízeními nabízí příjemně
strávené odpoledne dětem i dospělým.

VŠE, CO POTŘEBUJETE
VĚDĚT

846 m2
pozemek

222 m2
užitná plocha

klidná
a perspektivní
lokalita

20 minut
do centra

Dvoupatrový dům je umístěný v poklidné ulici U Obory. Prošel kompletní a důkladnou rekonstrukcí, která stála více než 6 milio-

nů korun. Dala si za cíl modernizaci bydlení,
aniž by došlo k narušení původních prvků
utvářejících specifické kouzlo. Byly tak
zachovány dřevěné trámy i schodiště, jimž
renovace vdechla nový život.
Užitná plocha domu tvoří 222 m², takže
poskytne dostatek prostoru celé vaší rodině.
Celková rozloha pozemku činí 846 m². Jeho
nedílnou součástí je velká zahrada, která je
díky perfektní orientaci po celý den zalitá
sluncem. Pět obytných místností, dvě koupelny, světlá kuchyň přístupná z terasy a tři
sklepní místnosti tvoří z domu perfektní
rodinné zázemí.
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FUTURE -RE ADY. PARKOVACÍ P ROSTOR JE P ŘIP RAVEN PRO ELEKTRO MO BILITU
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P O U Ž I T É M AT E R I Á L Y
A TECHNOLOGIE
Pro stavbu byly zvoleny kvalitní a nadčasové materiály. Vizuálně je prostor promyšlený do posledního detailu – moderní cementové stěrky a italské vzorované 3D obklady
jsou doplněné masivním dubovým dřevem,
které domu vdechuje tradiční a útulný ráz.

Ve sklepních prostorech je připravené
místo pro pračku, ke které vede z kuchyně
praktický shoz na prádlo. Celý dům je vybavený zásuvkami pro centrální vysavač, jehož
hlučný motor a nádoba jsou taktéž umístěné
ve sklepě.
Ke vstupu nemusíte používat klíče, stačí
mnohem rychlejší a bezpečné čipy. Zásuvky
ABB LEVIT po celém domě mají přípojku na
USB a v garážovém přístavku můžete nabíjet
dokonce i elektromobil. Romantickou atmosféru po setmění vykouzlí automatické osvětlení domu, garážového přístavku a schodiště.
Osvětlený je také bazén a jeden ze stromů na
zahradě.

Bydlení zpříjemňují využité moderní
technologie. Elektricky vyhřívané podlahy se
nachází v celém domě včetně sklepa. Teplotu každé místnosti můžete nastavit několika
kliknutími na termostatu, popřípadě ho
můžete ovládat na dálku pomocí mobilního
telefonu. Zahrada i dům jsou chráněné alarmem a hlídané kamerovým systémem se
zpětným přehráváním.
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DISPOZICE
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Veranda 6,60 m
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Kuchyně 12,70 m
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WC 3,30 m

1

6

Koupelna 8,60 m

7

Pracovna 16,40 m
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Obývací pokoj 15,70 m

9

Obývací pokoj 17,30 m

10

Schodiště do podkroví 7,20 m
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Chodba 11,75 m
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Vinárna 16,45 m
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Sauna 14,45 m
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Technická místnost 16,55 m
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PODKROVÍ

73,80 m2

SITUACE
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Dětský pokoj 1 19,40 m

13

Ložnice 15,00 m

14

Dětský pokoj 2 15,50 m

15

Koupelna + WC 8,30 m

13
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36400

Chodba 15,60 m

36900
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Pozemek celkem 846 m

2

Zastavěná plocha 143 m

2

2

C

Užitná plocha 222 m

C
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22500

2
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ZAHRADA
Pro posezení s přáteli, nedělní
obědy i dětské dovádění.

Prostorná zahrada z pera architektů
společnosti Zahrada Praha a realizovaná
firmou Vinšgarden si klade za cíl nechat
budoucím majitelům dostatek prostoru
k jejímu dotváření. Neobsahuje tak žádné
esteticky výrazné prvky, naopak se snaží
o čisté linie a neutrální přírodní charakter. Její
dominantou je bezpochyby bazén obklopený dřevěným molem s nočním osvětlením.
Z terasy k němu vedou nášlapné kameny.

Celkem 340 vysázených rostlin podtrhuje útulný dojem. Počítalo se i s umístěním
zahradního altánu v zadní části domu, kam
byla přivedená elektřina. Je jen na vás, zda
zde zařídíte venkovní kuchyň nebo prostor
pro odpočinek. Celý projekt včetně realizace
zahradních prostor vyšel na více než
550 000 Kč, spolu s bazénem a dřevěným
molem téměř na 1 000 000 Kč.
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L O K A L I TA
Dobrá adresa. Hovorčovice
skýtají plno krás a výhod.
Klidná obec Hovorčovice se svými téměř
2500 obyvateli nabízí spoustu příležitostí
k trávení volného času. V těsné blízkosti vily se
nachází kryté tenisové kurty či fotbalové hřiště,
obecní rybník v zimě slouží k bruslení. Procházkou po polní cestě se dostanete na zámek
Měšice.
Ve vesnici se nachází také mateřská škola,
první a druhý stupeň základní školy, obecní
knihovna, veterinární služba, pošta či železniční
stanice, odkud se za 28 minut dostanete na
pražské hlavní nádraží. Pizza Burger Star s rychlým občerstvením má otevřeno každý den od
rána do pozdních nočních hodin, ale bez problémů se během týdne i víkendů najíte také
v dalších třech restauračních zařízeních. Výborná dopravní dostupnost do Prahy vám ovšem
poskytne ještě mnohem více možností.

ZDROJ FOTO: INSTAGRAM, ARCHIWEB.CZ, TENISOVASKOLA.CZ
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ENERGETICKÁ
NÁROČNOST BUDOVY
Moderní bydlení, které vás
nepřipraví o úspory.

F

Díky důkladně promyšlené rekonstrukci a zateplení budovy bylo dosaženo energetické
náročnosti B – velmi úsporná. Můžete tak očekávat velmi nízké náklady, a to i při plném využívání elektrického podlahového vytápění.

G

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Typ budovy:Rodinný dům
603,16m2

Plocha obálky budovy:

2

Objemový faktor tvaru A/V:

Opatření pro
3

Stanovena

Vnější stěny:

0,72 m /m

Okna a dveře:

Celková energeticky vztažná plocha:
318,90m2

Střechu:
Podlahu:
Vytápění:
Chlazení / klimatizaci:

Celková dodaná energie

Neobnovitelná primární energie

(Energie na vstupu do budovy)

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Větrání:
Přípravu teplé vody:

Měrné hodnoty kWh/(m2 ·rok)

Osvětlení:
Jiné:

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Doporučení

PSČ, místo:25064 Hovorčovice

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich
dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Ulice, číslo:U Obory 303

100%

Elektřina ze sítě - 26,4

Mimořádně
úsporná

60

69

Velmi
úsporná

83

Obálka budovy

90

103

Vytápění

Chlazení

Větrání

Úprava vlhkosti

Dílčí dodané energie

Uem W/(m 2 ·K)

Teplá voda

Osvětlení

Měrné hodnoty kWh(m2 ·rok)

Úsporná

120

137

Mimořádně úsporná

Méně úsporná

206

180

Vila Hovorčovice
A
B

D

Základní a mateřská škola 6 MINUT

E

Autobusová zastávka 10 MINUT

F

Fotbalové hřiště 3 MINUTY
Nádraží 7 MINUT

Tenisové centrum 3 MINUTY

G

275

240

0,39

344

300
Mimořádně
nehospodárná

Obecní policie 9 MINUT
Mateřská škola 12 MINUT

2
15

Velmi
nehospodárná

Mimořádně nehospodárná

Hodnoty pro celou budovu

C

65

249

Nehospodárná

MWh/rok

26,4

79,3

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

20,9

4,9

Zpracovatel:Ing. Jitka Vacíková

Osvědčení č.:

Kontakt:

Vyhotoveno dne:
31.05.2018

obchod@cs-as.cz

Podpis:

1525

0,6
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TECHNICKÁ INSPEKCE
NEMOVITOSTI
Při rekonstrukci byla kvalita
na prvním místě.
Nemovitost prošla důkladnou inspekcí, kterou realizovala společnost Comfort Space, a. s. Vila
získala 96 bodů z celkových 100 a zcela odpovídá současným nárokům na bydlení. Provedená
rekonstrukce je kvalitní a bez závad. V případě vašeho vážného zájmu vám celou padesáti čtyř
stránkovou technickou inspekci můžeme nabídnout k prostudování.
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ROZHOVOR
s autorkou návrhu
přestavby, architektkou
Kristýnou Kundrátovou
Kolik času Vám zabrala práce na projektu?
Návrhová fáze trvala vlastně více než rok
s tím, že jakmile jsme připravili koncept
a způsob provedení hlavních změn, začalo
se průběžně stavět. Každou profesi bylo
třeba specifikovat podle daných okolností,
to bývá u rekonstrukcí často hodně zajímavé. Jinak obecně, stejně jako u většiny projektů, bylo největší výzvou pojmout koncept rekonstrukce/stavby tak, abychom ji
„nezkazili“, aby se opravdu využil její potenciál a vzniklo hodnotné bydlení. V případě
domu v Hovorčovicích šlo konkrétně o to,
jak přistavět nové zastřešené parkovací
stání, terasu a zádveří a zachovat přitom
jednotu i jednoduchost formy domu. To
bylo ostatně naším cílem již od zadání projektu.
Co je podle Vás nejzajímavějším prvkem
celého domu?
Já osobně mám obrovskou radost, že se
nám podařilo zachovat významný původní
hmotový prvek – odsazené zádveří. Dříve se
to dělalo víceméně všude, ale dnes už ne.
Podle mě je to ale velmi praktické a v kom-

binaci s naším moderním zpracováním
a doplněním o parkovací stání a terasu
tomu už nic nechybí. Mám moc ráda ten
pohled ze zádveří do zahrady.
Jak těžké bylo přizpůsobit přestavbu
původním prostorám?
Tím, že je dům dispozičně řešen poměrně
dobře a je rozlehlý, nebyl až takový problém z něj vytvořit současné luxusní bydlení. Některé prostory/návaznosti jsou sice na
naši dobu netypické, ale to je dělá možná
o to zajímavějšími. Dům rozhodně nabízel
skvělé příležitosti, a ty se při rekonstrukci
plně využily (mám na mysli například prostory v podzemí – vinárna a prádelna – či
prostory v podkroví). Každopádně dům už
měl něco za sebou a vznikaly tam situace,
kdy jsme jeden prvek řešili měsíc (třeba
schodiště), ale dostali jsme z toho to
nejlepší.
Čím se tento dům liší od ostatních projektů?
Dům se liší tím, že si na nic nehraje. Nesnažili jsme se ho přestavět na jiný dům. Naším
přístupem je najít v každém místě i stavbě
jeho genius loci, silný charakter, který
potom dostaneme na světlo a podpoříme
ho. Dům je zachován téměř ve svojí původní podobě a atmosféře, je pouze obnoven
a „očištěn“ od toho, co na něm způsobil čas.
Dům je ve své formě velmi jednoduchý,
zapadá do svého prostředí, a to pro nás
bylo důležité. Nebojíme se jednoduchosti,
pokud je na místě.
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JAK PROBÍHÁ
KOUPĚ
Napište, nebo zavolejte
a domluvte si osobní
prohlídku

Pokud se vám bude vila
líbit i osobně, můžeme
přistoupit k podpisu
rezervační smlouvy
a složení rezervační zálohy
1 000 000 Kč
V případě financování
hypotečním úvěrem bude
následovat odhad nemovitosti a poté podpis
úvěrových a zástavních
smluv s financující
bankou
Teď přichází na řadu
podpis kupní smlouvy
a smlouvy o advokátní,
notářské, nebo bankovní
úschově (nejpozději do 60
dnů od podpisu rezervační smlouvy)

Doručíme zástavní smlouvy a kupní smlouvy na
katastr nemovitostí

KDO VILU
P R O DÁVÁ

Načerpají se všechny
finanční prostředky do
úschovy

Předáme vám nemovitost
k užívání

Dům prodává realitní společnost
MARTIN TESAREK REAL ESTATE s.r.o.
Bc. Martin Tesárek
jednatel společnosti

Katastr do 45 dnů zapíše
zástavní i vlastnické právo

+420 776 252 777
martin@martintesarek.com
www.martintesarek.com
KDO JE
MARTIN TESÁREK?
Martin Tesárek je realitní makléř, který se

Jste novým majitelem vily
a spokojeně bydlíte

nespokojí s průměrem. Proto držíte v ruce
tuto brožuru, proto se můžete podívat na
webové stránky této nemovitosti. Martin
Tesárek nabízí už od roku 2010 pro své

VILA
HOVORČOVICE

Gratulujeme!

klienty nadstandardní realitní
a marketingové služby, díky kterým
dosahuje excelentních výsled-

www.vilaHovorcovice.cz

ků při prodeji.

