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Realitní kancelář Svoboda & Williams byla exkluzivně

pověřena prodejem 21 apartmánů v rámci rezidenčního

projektu U Hájenky, jehož realizace brzy započne. Projekt je

situován v těsném sousedství vodní nádrže Lipno, nedaleko

Českého Krumlova, a nabídne 15 moderně pojatých

šumavských chalup v pasivním standardu. Každou z nich

budou tvořit dvě oddělené bytové jednotky s terasou a

zahradou. Výstavba projektu bude rozdělena do tří etap, z

nichž první bude dokončena před koncem roku 2019.

Projekt U Hájenky nabídne moderní bydlení v srdci

jihočeské přírody, která láká pestrými možnostmi vyžití.

Jednotlivé objekty budou koncipovány jako symetrické, na

sobě nezávislé dvojdomy se zahradou a terasou

inspirovanou tradičním zápražím venkovských chalup.

Každý dům tak budou tvořit 2 samostatné bytové jednotky

o dispozici 4+kk a celkové užitné ploše 130 m2. Efektivní

dispoziční řešení nabídne dvě podlaží a podkrovní prostor,

který lze využít jako ložnici nebo klasickou půdu.

Domy jsou navrženy v pasivním standardu a jejich

architektura i použité materiály respektují šumavské

tradice, díky čemuž zapadají do krajiny, která je obklopuje.

Součástí základního provedení bude špičková

vzduchotechnika i vytápění a chlazení domů;

nadstandardní varianta nabídne rekuperaci vzduchu,

krbovou vložku, předokenní žaluzie a fotovoltaické panely.

Specialitou pak bude možnost zabudování hypoxické

terapie simulující vysokohorské prostředí přímo v ložnici.
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Projekt U Hájenky nabízí i možnost správy, která zahrne

například sekání trávy, úklid, odklízení sněhu, ale i správu

související s případným pronájmem objektu.

Jelikož je projekt situován na místě, kde se setkávají hory s

vodní plochou, budou mít budoucí majitelé možnost byty

využívat celoročně, nikoliv jen v rámci jedné sezóny. Kromě

známé vodní nádrže Lipno totiž lokalita naláká i na

sjezdovku s lanovkou, které v budoucnu vzniknou přibližně

ve stometrové vzdálenosti od domů. Okolí také nabízí

rozmanité turistické trasy a cyklostezky. Podobných míst je

v České republice jen hrstka a jsou typická spíše pro alpské

státy, což činí z projektu U Hájenky skvělou příležitost pro

milovníky outdoorových aktivit, zimních sportů a odpočinku

v přírodě.

Realizace projektu bude probíhat ve třech etapách a

dokončení první z nich se uskuteční před koncem letošního

roku. Jednotlivé bytové jednotky budou prodávány

kompletně dokončené.
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