
 
 

Kaskádový dům na Babické ulici ve Šternberku 
 

 

Bydlení nad centrem města 

Umístění kaskádového bytového domu ve Šternberku je 

naprosto jedinečné a maximálně využívá všech 

předností, které tato výjimečná terasová architektura 

nabízí. Díky zasazení stavby na jihovýchodní svah nabízí 

nepřekonatelný výhled do celého okolí. V okamžiku, kdy 

Vás již omrzí výhled na historické centrum města 

s kostelem, hradem a klášterem, tak se na terase 

můžete usadit a užívat si pohled na zalesněné vrcholky 

v okolí Šternberka.  Zároveň díky pěší dostupnosti 

centra (5 minut) můžete využívat výhod v podobě 

dostupnosti všech služeb. 

Vzhledem k velikosti bytů, teras a jejich umístění můžete 

zažívat pocit ničím nerušeného soukromí spojeného 

s exkluzivním komfortem bydlení v centru. Jedná se o 

unikátní projekt bez kompromisů.  

 

Terasy 

Kaskádový byt nabízí výhodu dalšího prostoru v podobě 

terasy, kde můžete odpočívat či trávit příjemné chvíle. 

Byt s tímto prostorem splňuje přísné požadavky na 

komfortní bydlení. Snídaně na sluníčku, romantické 

posezení s výhledem na centrum Šternberka či místo 

pro dětský bazének nebo zahrádku. Byty mají díky 

terasám své kouzlo a mohou Vám dělat radost po celý 

rok.  

Základní architektonická koncepce tohoto domu 

vychází z vrstvení jednotlivých teras, které vytvářejí 

v jednotlivých pásech tvar podobný kaskádám.  

Napojení terasy na místnosti v bytě je obdobné jako u 

atriového domu. Výhodou oproti atriovému domu je 

v tomto případě nahrazení dvou stěn zábradlím se zelní, 

díky kterému se otevírá volný výhled do okolní krajiny. 

Vstup a propojení bytu na terasu je umožněn nejméně 

ze dvou obytných místností. Byty jsou tak více 

prosvětlené, poskytují lepší výhled a umožňují 

bezbariérový kontakt s okolním světem.  

Součástí zábradlí je prostor pro umístění velkých 

květníků. Po obvodu terasy je tak možno umístit zeleň, 

která plní funkci ochrany soukromí i zahrady. Dle 

zkušeností majitelů se můžete se těšit na úrodu rajčat, 

rybízu či malin. 

Zázemí 

Řidiči jistě ocení možnost parkování bez starostí o 

bezpečnost svého vozidla. K dispozici jsou krytá stání 

v podzemní garáži, stání v soukromé garáži nebo na 

pozemku před domem. Vjezd do podzemní garáže je 

zajištěna dálkově ovládanou bránou. 

Součástí většiny bytů jsou vnitřní komory, které lze 

použít pro skladování věcí dle individuální potřeby. K 

dispozici jsou i sklepní prostory různých velikostí. 

Výhody 

Rozhodnutí, zda si koupit byt v kaskádovém domě ve 

Šternberku, může být mimo výše zmíněných faktů 

ovlivněno ještě dalšími jednoznačnými výhodami, které 

tato varianta nabízí.  

Dům se nachází v atraktivní lokalitě s vynikající dopravní 

dostupností. Šternberk je od Olomouce vzdálen 

pouhých 15 minut jízdy autem a cca 20 minut vlakem.  

Vzhledem ke své poloze se nabízí jedinečné výhledy 

nejen na blízké centrum, ale i široké okolí Šternberka, 

který je bránou do podhůří Jeseníků s čistým vzduchem 

a krásnou přírodou. 

Nově jsou terasové byty nabízeny s novým standardem 

ve vysoké kvalitě, sanita Laufen a baterie Grohe. 

Více informací o projektu naleznete na webu 

www.kaskadysternberk.cz, na facebooku, nebo na 

telefonním čísle 601 357 038.  

http://www.kaskadysternberk.cz/

