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Ing. arch. Pavel Vávra (vpravo) hlavní 
inženýr projektu a Miroslav Němec 
REFLECTA

Developerský projekt  VILY CHUCHLE pokro-

čil do další fáze příprav. O vývoji projektu Vás 

p r ů b ě ž n ě  i n fo r m u j e m e .  V  s o u č a s n é  d o b ě 

pokračují jednání na dotčených úřadech a zároveň se dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí. Zásadním milníkem ve vývoji projek-

tu bylo jednomyslné schválení konceptu zastavěnosti území, které zaznělo na březnovém zasedání ZMČ Velká Chuchle. Nadále platí dohoda 

s panem starostou Freslem, že veškeré důležité fáze projektu budou předem představeny a konzultovány se zastupitelstvem městské části.

Zahájení první fáze projektu je v plánu na konec léta, kdy také proběhne archeologický průzkum pozemku. Jakmile budou vydána příslušná povo-

lení, bude započata výstavba areálových komunikací v jednotlivých etapách projektu a současně se spustí příprava stavby typových vil. V průběhu 

léta společnost FINEP dokončí výstavbu své části projektu a odveze zeminu, kterou dočasně deponovala na naše pozemky.

Vila Průměrná 
velikost 
parcely

Průměrná 
užitná 

plocha vily

Garážová 
stání

Poznámka

V1 500 m2 180 m2 1 dvojvila
V2 800 m2 260 m2 2
V3 900 m2 290 m2 2
V4 1300 m2 350 m2 2 Vícegenerační

Vila Průměrná Průměrná Garážová Poznámka

Vybírat můžete z těchto typů rodinných vil:
Ing. arch. Pavel Vávra (vpravo) hlavní 

V tuto chvíli byl dokončen základní koncept budovy včetně dispozičního uspořádání obchodních jednotek. V současné době již jednáme 
s několika možnými provozovateli restaurace s kavárnou. Další obchodní prostory jsou vyčleněny pro malou prodejnu potravin, kde taktéž 
evidujeme první zájemce. Objekt nabízí ještě cca 150m2 volných ploch, které mohou být variabilně rozděleny na menší jednotky. Přirozeně 
se zde nabízí možnos�  pro místní podnikatele k otevření nových provozoven, jako jsou např. kadeřnictví, kosme� ka, rehabilitace/masáže 
a jiné. Smyslem dané koncepce je nabídnout jak místním, tak novým obyvatelům základní občanskou vybavenost v moderním prostředí, která 
aktuálně ve Velké Chuchli chybí. Dle dohody s panem starostou Freslem se nachází v budově ještě prostor o výměře cca 150m2, který je 
vyčleněn pro potřeby městské čás�  Praha Velká Chuchle.

Nové obchodní prostoryNové obchodní prostory

V první vlně prodeje a výstavby, která bude zahájena do konce roku 2010, je nabíze-
na I. a IV. etapa projektu. V obou variantách evidujeme již několik zájemců, se který-
mi jednáme. Rozsáhlé území nabízí hned několik možnos�  umístění nového bydlení. 
„Chcete bydlet u lesa obklopeni zelení či preferujete nerušený výhled do kraje?“ 

Zahájení prodeje

Koncepce fasád a dispoziční řešení
Vily Chuchle se již rýsují v jasných obrysech. Finální podobu získává nejen vnitřní uspořádání jednotlivých rodinných vil, ale také koncepce fasád. Jsme přesvědčeni, 
že promyšlené dispoziční řešení je pouze jednou polovinou kvalitního projektu. Nezbytnou podmínkou pro spokojenost budoucího majitele je celkové vzezření vily 
včetně vnějšího uspořádání.
Tvůrčí uskupení architektů „A69 – architek�  s.r.o.“ předložilo několik zdařilých návrhů, ze kterých byly vybrány ty, které jednoznačně podtrhnou moderní výraz vilové 
zástavby. Původní svažitost terénu přirozeně napomohla k vytvoření zajímavě posunutých prostorů. Výsledkem je nejenom dojem dvou vzájemně se prostupujících 
objektů, ale i logické dělení jednotlivých funkčních celků.
Citlivá volba odlišných fasádních materiálů dopomohla zvýraznit druhé nadzemní podlaží, které tak opro�  tmavšímu ods� nu spodního patra působí přirozeně odleh-
čeným dojmem. Díky dostatečně dimenzovaným proskleným plochám je v objektech kvalitní denní osvětlení. Tyto plochy jednak v obývací čás�  zvýrazňují propojení 
terasy a zahrady s interiérem, jednak v ložnicovém patře podtrhují jedinečné umístění projektu s krásným výhledem na údolí Vltavy.
Poslední úpravy nyní probíhají na dispozičním řešení jednotlivých typových vil. Snahou je minimalizovat množství nevyužitelné plochy v interiéru a nabídnout dosta-
tek místa pro jednotlivé místnos� .

Poje�  vnitřního uspořádání nám popsal pan Miroslav Němec, manažer prodeje: „Naší základní snahou je vytvoření promyšleného interiéru, který nabídne všem obyvatelům dostatek 
prostoru pro jejich potřeby. Již samotný vstup do vily je prostorný a nepůsobí s� sněným dojmem. V přímé linii navazuje vstup přes schodiště do obývací čás�  s jídelnou a kuchyňským 
koutem. Spojením těchto funkcí vznikl velkorysý prostor, který skýtá mnoho možnos�  pro individuální interiérové úpravy. O dostatek světla se starají prosklené plochy a útulnost obýva-
cího pokoje podporuje u většiny typů vil standardně dodávaný krb. V přízemí dále můžeme nalézt pracovnu, která poslouží také jako hos� nský pokoj nebo lze upravit dle přání klienta 
na domácí kancelář. U některých typů lze tuto kancelář zcela oddělit od ostatních čás�  vily. Soukromá část ve druhém nadzemním podlaží je rozdělena na pokoje dě�  a hlavní ložnici 
rodičů, která disponuje průchozí šatnou a vlastní koupelnou s oknem. Všechny typové vily pak poskytují několik šaten, místnost pro domácí práce, přípravy pro umístění vestavných 
skříní a v neposlední řadě sklad navazující na garážové stání. Všechny zmíněné aspekty jsou podporovány nabídkou několika variant vil, tak aby klient mohl vybírat dle svých potřeb 
a především bez větších kompromisů.“

Miroslav Němec
Sales Manager
REFLECTA Development a.s.
miroslav.nemec@refl ecta.cz
mob: 725 775 717
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