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Rezidence Na Hradisku Moderní bydlení v Olomouci



O projektu

Připravili jsme pro Vás projekt bytového domu v širším centru města 

Olomouce. Bytový dům je navržen s důrazem na komfort a kvalitu 

bydlení. Kladli jsme velký důraz na funkční a přirozené uspořádání 

interiérů bytů. Dům se nachází v atraktivní lokalitě s vynikající do-

pravní dostupností. Okolí domu je z velké části tvořeno klidovou ze-

lení, s výhledem do zahrad přilehlé vojenské nemocnice. Vzhledem 

ke své poloze se nabízí jedinečné výhledy na blízké historické domi-

nanty města. Rezidence obsahuje 22 bytových jednotek s dispozice-

mi od 1+kk až po 4+kk. Parkovací stání kolem domu jsou umístěna 

v uzavřeném prostoru přístupném pouze pro obyvatele. V přízemí 

domu bude vybudována večerka se samostatným vstupem z ulice, 

která zvýší komfort obyvatel v lokalitě. Bytový dům s malým počtem 

bytů, uzavřenou zahradou a prostorem pro parkování je ideální pro 

náročné zájemce o klidné a bezpečné bydlení ve městě.

SLOVO ARCHITEKTA

Jedná se o jednoduchou, kompaktní a nadčasovou stavbu. Hlavní hmota budovy je doplněna uskakujícím střeš-

ním patrem s panoramatickou terasou a kontrastní fasádou. Zářivě bílá fasáda je obohacena výraznými barvami 

balkónů a oken. Jasně bílá se šedou je zkombinována se zemitou „dřevěnou“ barvou. Kovové prvky fasády i rámy 

oken jsou tmavě šedé a ostře tak rámují linie balkónů, teras a okenních otvorů. Celek citlivě doplňují prosklené 

paravany s texturou v zelené barvě. Architektura domu je koncipována s důrazem na detail při zachování kontra-

stu a čistoty hlavních proporcí. Jde o moderní stavbu, která má svůj charakter, stejně jako každý z jejich budou-

cích obyvatel. V projektu byl kladen důraz na pocit soukromí obyvatel. Uzavřená zahrada a prostor pro parkování 

na pozemku kolem domu jistě obyvatelé ocení.
Ing. arch. Jaroslav Neischl
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Lokalita

Umístění stavby je vždy velmi důležité. Okolí našeho domu je klidné, odcloněné od pulzující dopravy města a přitom plné volného 

prostoru. Na západě sousedí rezidenční dům s novostavbou bytového domu a ze severu navazuje na rozlehlé prostranství stáva-

jícího sídliště. Na východě, jihu a jihozápadě se rozprostírá otevřený prostor, který je tvořen zelení v areálu vojenské nemocnice. 

Vojenská nemocnice je klidný soused, který tlumí veškerý dopravní hluk z Pasteurovy ulice. Když se na jaře okolí zazelená, budete 

mít pocit, že bydlíte v parku. Pěšky trvá cesta na blízkou zastávku MHD 3 minuty. Tramvajová zastávka na Masarykově třídě je pěšky 

asi 7 minut. V sousedství je škola, školka, obchodní dům a mnoho dalších služeb, které jsou ve městě standardem.

GENIUS LOCI
Dům se nachází v historicky zajímavé lokalitě na průsečíku tří dominant bývalého královského města Olo-

mouce. Dómu sv. Václava, bývalého premonstrátského kláštera Hradisko a kostela Navštívení Panny Marie na 

Svatém Kopečku u Olomouce. První dvě jmenované památky se nacházejí v těsném sousedství samotné stavby 

a výrazně se podílejí na atmosféře přilehlého okolí.

5 metrů večerka

300 metrů obchodní dům SENIMO

100 metrů nemocnice

100 metrů lékárna

150 metrů gymnázium

350 metrů mateřská školka

500 metrů Univerzita Palackého

650 metrů koleje

150 metrů autobusová zastávka

500 metrů tramvajová zastávka

300 metrů benzínová stanice

500 metrů dóm sv. Václava

200 metrů sv. Gorazd

1,4km radnice

50 metrů dětské hřiště

550 metrů Arcidiecézní muzeum

600 metrů letní kino

650 metrů Vlastivědné muzeum
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Výhody domu

Důvodů, proč bydlet s námi v rezidenci „Na Hradisku“, je více... 

Lokalita

Rezidence „Na Hradisku“ je umístěna v klidné části města a přímo navazuje na parkový prostor přilehlé vojenské nemocnice. Je ob-

klopena zelení a poskytuje tak dostatek klidu pro život. Součástí rezidenčního komplexu je i soukromá zahrada určená pro relaxaci. 

Vzhledem ke své poloze se nabízí jedinečné výhledy na blízké historické dominanty města.

Individuální dispozice

Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru nového bydlení je zpravidla volba dispozičního řešení budoucího domova. Každý člo-

věk má na bydlení individuální požadavky a my jsme se snažili vyjít Vašim představám vstříc. Tento parametr je z našeho pohledu 

velmi důležitý, a proto byl při navrhování jednotlivých bytů považován za klíčový. U každé bytové jednotky máte možnost volby, 

která dispozice Vám bude nejvíce vyhovovat.

Terasy

Můžete využívat výhody dalšího prostoru v podobě terasy, kde můžete odpočívat či trávit příjemné chvíle. Byt s tímto prostorem 

splňuje současné požadavky na komfortní bydlení. Snídaně na sluníčku, romantické posezení s výhledem na centrum Olomouce či 

místo pro dětský bazének nebo malou zahrádku. Byty díky nim mají své kouzlo a mohou Vám dělat radost po celý rok.

Podlahové vytápění

Dům je vybaven čistým a úsporným komfortem, digitálně ovládaným podlahovým elektrickým vytápěním, které můžete nastavit 

pro každou místnost zvlášť. Již Římané znali na počátku našeho tisíciletí výhody podlahové vytápění, když vháněli horký vzduch 

topenišť do soustav průduchů pod podlahou. Tím, že se v bytě nevyskytují radiátory, tak toto řešení mimo jiné zvětšuje i prostor, 

který je k dispozici. Navržené řešení zároveň šetří náklady, protože je úspornější než klasické systémy vytápění.
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Výhody domu

Francouzská okna

Byty jsou francouzskými okny více prosvětlené, poskytují lepší výhled a umožňují bezbariérový kontakt s okolním světem. Zároveň 

je použita technologie trojskel, což zaručuje minimální únik tepla a kvalitní hlukovou izolaci.

Kvalitní materiály

Při výstavbě domu „Na Hradisku“ bylo s ohledem na úspory energií, tepelné i zvukové izolační vlastnosti použito moderních zdících 

prvků. Jedná se o kvalitní výrobky z českých surovin, které splňují podmínky na zdravé bydlení a ekologii. Receptura jejich výroby 

je založena na použití čistě přírodních materiálů. Zároveň dům díky použitým technologiím dýchá, zabezpečuje tak příznivé klima 

v místnostech a zaručuje tak zdravé prostředí pro život.

Soukromé parkování

Řidiči jistě ocení možnost parkování, aniž by se museli obávat o bezpečnost svého vozidla. K dispozici jsou krytá stání, stání na uza-

vřeném pozemku nebo před domem. Bezpečnost je dále zajištěna dálkově ovládanou bránou.

Sklepy

K dispozici jsou i sklepní prostory různých velikostí.

Standard / Nadstandard / Interiérový designér

Rezidence „Na Hradisku“ reaguje na vkus a požadavky při výběru vlastního bydlení. V průběhu výstavby si můžete vybírat z atrak-

tivního sortimentu standardního bytového vybavení prostřednictvím našeho konfi gurátoru nebo si vybrat z nadstandardních de-

signových řad vybraných architektem. V případě zájmu jsou k dispozici i služby profesionálního bytového designéra. V rámci Vašich 

představ bude možnost změn jednotlivých položek od podlah, obkladů, dveří až po vnitřní vybavení a sanitární techniku.

Financování

Důležitým faktorem při volbě nového bydlení je i otázka jeho fi nancování. Rádi Vám pomůžeme s jeho zajištěním při koupi Vašeho 

bytu. Můžete využít zvýhodněné nabídky hypotečních úvěrů a poradenství našich specialistů.
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Bytový dům s okolím

hlavní vjezd

vstup do objektu

rezidence "Na Hradisku"
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Podlahové vytápění

Každý ví, že když je nám zima na nohy, tak máme pocit chladu 

v celém těle. Přišli jsme proto s variantou komfortního topení 

v podlaze. V rezidenci „Na Hradisku“ odložte vlněné ponožky, 

Vaše děti si mohou pohodlně hrát na podlaze. Dokonce i Vaše 

kočka či pes tuto možnost ocení. Komfort je vše, zvláště doma. 

S podlahovým vytápěním prožijete nepopsatelný pocit pohody 

a spokojenosti pramenící z příjemně teplé podlahy.

V rezidenčním domě „Na Hradisku“ je použito nejmodernější 

samoregulační podlahové vytápění značky Raychem, které 

umožňuje dosahovat maximálního komfortu při vysoké úspoře 

energií.

Elektrické podlahové topení se instaluje u povrchu podlahy, což 

umožňuje rychlejší zahřátí místnosti. Díky optimálnímu rozložení 

tepla pociťujete tepelnou pohodu již při teplotách o 2 stupně 

nižších než je obvyklé.

Použité podlahové vytápění automaticky přizpůsobuje svůj 

topný výkon, a tím kompenzuje teplotní změny. Když okolní 

teplota klesne, topná vlákna se automaticky smrští a tím více vzniká tepla. Naopak, pokud okolní teplota stoupne, topná vlákna se 

roztáhnou a vzniká méně tepla. Samoregulační topný kabel přizpůsobuje svůj výkon po celé své délce. Díky tomu je maximálně 

bezpečným a spolehlivým řešením.

Tento samoregulační topný systém naprosto vyhovuje z hlediska topného výkonu v průběhu celého roku. Pro každou místnost je 

k dispozici dotykově ovládaná řídící termostatická jednotka.

Nízké náklady na vytápění

Mezi výhody podlahového topení patří jednoznačně úspora za 

vytápění bytu. Úspory za provoz podlahového topení se pohybují 

mezi 20 až 25%, protože se topí při nižší teplotě. Účinnost přemě-

ny elektrické energie v tepelnou je téměř stoprocentní. Podlaha 

má vyšší akumulační schopnost, takže místnost chladne poma-

leji. Platíte jen to, co opravdu spotřebujete, odpadají nákladu na 

distribuci tepla. Šetříte po dobu, kdy teplo aktivně neodebíráte, 

což klasický systém centralizovaného vytápění neumožňuje. Sys-

tém je bezúdržbový a jeho provoz je maximálně ekologický.

Suché a hygienické podlahy

Elektrické podlahové vytápění způsobuje menší pohyb vzduchu, 

a tím i menší prašnost. Další výhody poskytuje v koupelně a ve 

vlhkých prostorách. Mokré podlahy schnou mnohem rychleji, 

snižuje se tak riziko plísní, roztočů a vzniku alergií. Suchá podlaha 

se také snadněji udržuje v čistotě, protože se na ní nelepí prach. 

Tento způsob vytápění bytu je doporučován pro alergiky.

20 let záruka

Spolehlivá značka podlahového vytápění Raychem je známá svou dlouhou životností a kvalitou. Na tento systém vytápění je po-

skytnuto 20 let záruky „Total Care“. Doba a kvalita záruky je nesrovnatelná s jakýmkoli jiným řešením.
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Vstupní dveře

dveře jednokřídlé 900, požární odolnost 30 minut, CPL bílá hladká, kování bezpečnostní B2, bezpečnostní vložka, klika-koule, panorama-

tické kukátko, práh

Vnitřní dveře

ložnice, koupelna, WC, komora - vnitřní dveře plné CPL laminát, obývací pokoj - vnitřní dveře CPL laminát, sklo, obložkové zárubně CPL 

laminát, kování hliníkové s povrchovou úpravou elox, zámek dozický, toaletní zámek v koupelně a na WC, přechodové lišty u dveří s po-

vrchovou úpravou

Zařizovací předměty

umyvadlo Laufen 60 cm, bílá barva, sifon chrom, umývátko Laufen 45cm, bílá barva, sifon chrom, umyvadlová stojánková baterie Grohe, 

vana 170x75 ocelová smaltovaná Laufen, barva bílá, click clack sifon, vanová nástěnná baterie Grohe včetně sprchového setu s tyčí, ke-

ramické závěsné WC Laufen, sedátko Laufen soft close, barva bílá, Geberit kombifi x, tlačítko Geberit, barva bílá, vývod studené vody pro 

pračku a odpad pro pračku

Dle dispozice bytu

sprchová vanička Laufen čtvrtkruh 90x90, barva bílá, sprchový kout Kermi, barva chrom, sklo Cadaclean, sprchová nástěnná baterie Gro-

he včetně sprchového setu s tyčí, sprchová vanička Laufen obdélník 120x80, barva bílá, sprchové posuvné dveře Kermi, barva chrom, sklo 

Cadaclean, sprchová nástěnná baterie Grohe včetně sprchového setu s tyčí

Podlahové krytiny

obývací pokoj, kuchyňský kout, ložnice a pokoje, chodba a komora – kvalitní značková plovoucí laminátová podlahová krytina tl. 8 mm, 

varianty odstínu dub, buk, ořech, skladba podlahy vč. parozábrany, izolace, soklových obvodových lišt, rohových a ukončujících profi lů

Obklady a dlažby - koupelna, WC

dodávka a montáž rektifi kovaného velkoformátového obkladu, výška 210 cm, hrany z hliníkových lišt, spárovací hmota, mozaika, dodáv-

ka a montáž rektifi kované velkoformátové dlažby, spárovací hmota světle šedá

Příprava pro kuchyň

odtah vzduchotechniky pro digestoř, průměr 125 mm, vyvedený ze stupačky v prostoru kuchyňského koutu, vývod teplé a studené vody 

pro dřez, vývody kanalizace pro napojení odpadu dřezu a myčky, vývod studené vody pro myčku nádobí s ventilem, příprava elektroinsta-

lace (světla, zásuvky, digestoř, spotřebiče)

Vodovod

rozvody vody v plastovém potrubí vedeném v příčkách nebo v podlaze, pouze studená voda pro automatickou pračku a myčku vodoměr 

pro měření spotřeby vody v jednotce

Odpady

připojovací odpadní plastové potrubí pro vanu, umyvadlo, pračku a dřez, ve vnitřních příčkách nebo přizdívkách

Elektroinstalace

běžný zásuvkový elektrický okruh CYKY (Lo) 3x2,5 25 A, 230 V, vývody pro osvětlení ukončené lustrovou svorkou, na terase (balkóně) ven-

kovní světlo, osazen domácí telefon, bytový zvonek-součástí domácího telefonu

Televizní rozvod

dodávka a montáž TV zásuvek v každém pokoji, signál vyveden do obývacího pokoje s možností rozšíření do dalších obytných místností, 

příjem pozemního digitálního signálu, příprava pro satelitní příjem, telefonní rozvod, internet, sdružená datová zásuvka telefon, data

Vzduchotechnika

ventilátor v koupelně a WC na DN 80mm

Vytápění

inteligentní elektrické podlahové vytápění samoregulačním kabelem, vyhřívání výklenků a schodů francouzských oken, dotykově ovláda-

ná řídící termostatická jednotka pro každou místnost, ohřev teplé vody v ohřívači TUV v kapacitě 120 nebo 80l

Okna, dveře na terasu

okna plastová barva RAL 7022, trojsklo, integrovaná ventilace, kování standardní, parapet PVC 

Balkony

velkoformátová protiskluzová mrazuvzdorná dlažba

Terasa

prkenná podlaha z WPC

Standardy
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Designový interier STOCKHOLM

STOCKHOLM
Nálada interiéru Stockholm je inspirována severským designem. Černá s bílou nejen v koupelně je nadčasová, zvolené materiály 

navozují pocit útulna zejména v kombinaci se světlým odstínem dřeva, které je nedílnou součástí celkového konceptu. Byt zařízený 

v navržených odstínech a materiálech je vhodné doplnit harmonickým vybavením s kontrastními prvky. Citlivě zvolené kontrasty 

pak na daném základě mohou být časem změněny, což jednoduše osvěží atmosféru celého bytu. Interiér Stockholm je navíc možné 

v dalších krocích zařizování rozvést jak směrem do klasiky, elegance tak do stylu moderního až minimalistického dle požadavku 

majitele.

Jako nadstandard nabízíme designové prove-

dení interiéru. Návrh je zpracován interiéro-

vým architektem a zahrnuje podlahu, dveře 

a koupelnu se skříňkou pod umyvadlem. Navíc 

tak získáváte vyladěný interiér do každého 

detailu, který už jen vhodně doplníte vlastním 

nábytkem. Volbu můžete provést v našem kon-

fi gurátoru.
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PARIS
Atmosféra interiéru inspirovaného francouzskou elegancí je nezaměnitelná. Jednotná tmavší parketová podlaha, v odstínu ořechu, 

je doplněna bílými profi lovanými lištami a dveřmi, které vytvoří klasickou atmosféru s prvky hravosti. Ty najdeme v romantické 

koupelně s květinovým akcentem s bohatou barevností. Tento koncept je v našich končinách méně obvyklý a o to více je majiteli 

bytů, kteří se pro něj rozhodli, oceňovaný. Další vybavení interiéru je možné ladit do barvy bílé a pastelových odstínů, stejně jako do 

zemitých tónů. Nábytek např. z ořechu a látkové doplňky podtrhnou celkový dojem.

www.nahradisku.cz

info@simplonpower.cz

+420 601 357 038

Designový interier PARIS

Jako nadstandard nabízíme designové prove-

dení interiéru. Návrh je zpracován interiéro-

vým architektem a zahrnuje podlahu, dveře 

a koupelnu se skříňkou pod umyvadlem. Navíc 

tak získáváte vyladěný interiér do každého 

detailu, který už jen vhodně doplníte vlastním 

nábytkem. Volbu můžete provést v našem kon-

fi gurátoru.
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LONDON
Jaký je to pocit vstoupit do bytu v soudobém londýnském stylu? Prostor, elegance, prostě domov, který vás reprezentuje. Toto 

všechno tento interiér splňuje a mnohem více. Honosná parketová podlaha sladěná se dveřmi je jednotícím prvkem v barevném 

souladu s koupelnou. Přes použití klasických a osvědčených materiálů je celkový dojem velmi neotřelý. Interiér je vhodné doplnit 

bílou barvou, nebo zemitými odstíny a dřevěnými akcenty.

www.nahradisku.cz

info@simplonpower.cz

+420 601 357 038

Jako nadstandard nabízíme designové prove-

dení interiéru. Návrh je zpracován interiéro-

vým architektem a zahrnuje podlahu, dveře 

a koupelnu se skříňkou pod umyvadlem. Navíc 

tak získáváte vyladěný interiér do každého 

detailu, který už jen vhodně doplníte vlastním 

nábytkem. Volbu můžete provést v našem kon-

fi gurátoru.

Designový interier LONDON




