
DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
Z PREFABRIKOVANÝCH 
DŘEVĚNÝCH MODULŮ

Připravujeme pro Vás 
koncept obecního 
modulárního bydlení. 

Díky opakovatelnosti 
a prefabrikaci umíme 
dodat během krátké 
doby cenově dostupné 
obecní byty na klíč.

I. 
Dočasné ubytování 
podporované státní 
dotací

II. 
Byty v majetku 
obce

čas

8.
měsíc

Kolaudace
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Typické patro

Dispozice modulárních bytů Možné varianty urbanistického uspořádání

Rychlost modulární výstavby

1,5+kk 32 m2 Samostatné bytové domy2+kk 42 m2 Bytový dům v proluce3+kk 54 m2 Linie Blok

Základní paleta dispozic 
bytových jednotek. Díky 
modulární skladebnosti je 
možné kombinovat v domě 
různé typy bytů dle potřeby.

Během stavby základů 
na zvolené parcele

Probíhá výroba 
prefabrikovaných panelů 

Výsledkem je rychlá a 
jednoduchá kompletace stavby 
na místě



Timeline

Kontakt

Seznámení se 
záměrem

Husitská 150/9
77900 Olomouc

hello@rootsroofs.cz
IG: @roots_roofs

0
nyní

2.
měsíc

4.
měsíc

8.
měsíc

Projekt Realizace stavby

CHYBIK+KRISTOF

Kolaudace

Nízká pořizovací cena

Financování Efektivní povolovací proces

Nízké provozní náklady
Efektivní návrh celého objektu

Modulární suchá výstavba z 
prefabrikovaných panelů na bázi dřeva

Použití udržitelných materiálů s nízkou 
stopou CO2

Nízká závislost provádění výstavby na 
klimatických podmínkách

Možnost spolufinancování z Národního 
plánu obnovy

Možnost spolufinancování z programu Nová 
zelená úsporám

Příjmy z provozu FVE

Udržitelná návratnost investice

Efektivně navržené technologie a vysoký 
energetický standard objektu

Spotřeba primární energie o více než 20 
% nižší než požadavek na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energií

Efektivní kombinace FVE, tepelného 
čerpadla a řízeného větrání

Zpětné využití šedé a dešťové vody

Možnost zajištění facility managementu

Zpracovaná jednotná projektová 
dokumentace pro stavební povolení

Projednané a zapracované požadavky 
hygieny, požární ochrany i životního 
prostředí

Řeší se  pouze pozemek, soulad s 
územním plánem a napojení na technickou 
infrastrukturu

Varianta do proluky v intravilánu obcí

Varianta pro volná prostranství

Architektura & design:Realizace:


