
JEDEN PARTNER NA PROJEKT,
STAVBU I KOLAUDACI



KDO JSME

Společnost ARCHIKA s.r.o vznikla v r. 2007, ale naše profesní zkušenosti z oboru sahají až 

do roku 1999. Máme filozofii poskytovat ucelené – komplexní služby v oblastech PROJEK-

TY STAVEB, REALIZACE STAVEB a DEVELOPERSKÁ VÝSTAVBA. Vždy působíme jako

generální projektant či generální dodavatel pro koncového zákazníka. Projekty a stavby 

domů realizujeme převážně v širším regionu Uherského Hradiště. Naše realizace najdete 

i v okolí Veselí nad Moravou, Uherského Brodu, Zlína, ale také např. v Prostějově, Brně či 

Praze.

NA CO SE SPECIALIZUJEME

RODINNÉ DOMY – projektování

a realizace rodinných domů „na klíč“. 

Zajišťujeme veškeré dodávky

projektů, povolení, stavebních prací,

rozvodů instalací, kolaudaci.

PASIVNÍ ZDĚNÉ DOMY – jsme

největším dodavatelem projektů a staveb 

energeticky úsporných a pasivních

zděných domů v regionu Uh. Hradiště.

OBJEKTY PRO POSKYTOVÁNÍ

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – projektujeme 

a stavíme domovy pro seniory,

objekty chráněného bydlení, 2 domy

s byty zvláštního určení také sami

provozujeme.

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY – vznikají 

naší vlastní komplexní činností po ose 

záměr – projekt – financování– výstavba –  

administrace – prodej – záruční servis.



PROČ S NÁMI

PRACUJEME PRO UVĚDOMĚLÉ ZÁKAZNÍKY

Řízení časového průběhu realizace stavby s ohledem na technické 

možnosti je součástí naší práce. Jistě oceníte, že z Vaší strany bude 

nutná pouze nezbytná součinnost, budete dopředu vedeni celým 

procesem až do předání klíčů. Rozhodujete beze spěchu, ale včas, 

o věcech, které jsou pro Vás podstatné.

 • projekční kancelář a stavební firma v jednom

 • celý proces od jednoho dodavatele

 • pevný termín a pevná cena

 • jeden dodavatel, jedna záruka

 • komunikace s jednou kompetentní osobou, projektant realizované stavby je 

ihned k dispozici

 • všechny informace o budoucí stavbě a postupu na jednom místě

 • ušetřený vlastní čas

 • vysoké odborné znalosti, orientace v moderních technologiích a stavebních postupech

 • zkušenosti vedoucích pracovníků z předchozích akcí 

 • zkušenosti i ochotu stavebních dělníků a řemeslníků dělat kroky přesně tak, 

jak jsou od nich vedoucími pracovníky vyžadovány a následně kontrolovány

CO NAŠI ZÁKAZNÍCI OCEŇUJÍ

ARCHIKA s.r.o.

Provozovna Kunovice: Panská 25, Panský dvůr – blok E-211, 686 04 Kunovice

tel.: 777 691 916  |  vit.borysek@archika.cz



PROJEKTUJEME PROJEKTOVÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ

Díky desítkám vlastních stavebních realizací a praxí s

projekty i stavbami pasivních rodinných domů máme

velké zkušenosti, ověřené stavební postupy i volbu 

materiálů. Ve spolupráci s energetickým auditorem za Vás 

vyřešíme celý proces dotace – projekt + audit + žádost + 

administraci + doložení technických dokladů a faktur. Náš 

úkol končí až vyplacením dotace na účet klienta.

Dobrá stavba je pro nás kompromisem splnění uživatelských požadavků zákazníka, 

dobrého (tj. trvale kvalitního a ověřeného) technického řešení, ceny a architektonického 

ztvárnění. Naše projekční kancelář Vám připraví kompletní projektovou dokumentaci 

a zajistí veškerou potřebnou inženýrskou činnost od vydání příslušných stavebních 

povolení až po kolaudaci: 

 • STUDIE STAVBY - od úvodní skici, přes plošnou či objemovou studii až po 

fotorealistický návrh. 

 • PROVOZNÍ NÁKLADY STAVBY - výpočty provozních nákladů stavby pro různé 

úrovně zateplení a různé zdroje vytápění. 

 • NÁKLADY NA ZPASIVNĚNÍ STAVBY - na základě ocenění nutných zvýšených 

nákladů z běžné na pasivní stavbu sami rozhodnete pro své individuelní řešení, 

jaký dům se Vám vyplatí projektovat a následně realizovat. 

 • ROZPOČET stavby - připravujeme v různém rozsahu - od odhadu nákladů až 

po podrobný položkový rozpočet.  

 • PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - zahrnuje tvorbu samotného projektu stavby 

včetně zajištění nutných vstupních podkladů, měření, posudků, průzkumů aj. 

 • INŽENÝRSKÁ ČINNOST - zajištění vydání povolení stavby, koordinace projektu, 

jednání s úřady či správci inženýrských sítí.  

 • SPECIFICKÉ ČINNOSTI pro hladký průběh stavby - průběžná aktualizace všech 

dotčených částí projektu stavby (v případě změn), zajišťování a shromažďování 

dokladů ke kolaudaci, stálá projektová podpora pro rychlou a efektivní výstavbu.



Většinu projektů, které zpracovává naše projekční kancelář, realizujeme i stavebně. Zákazníci tak ocení těsné propojení projekční 

a stavební části, vyhnou se mnohdy náročné komunikaci mezi projektantem a stavební firmou. Jakékoliv požadavky klienta jsou 

nejdříve technicky ověřeny, následně pak okamžitě zapracovány a nedochází tak ke zpoždění stavby. Optimalizujeme stavební řešení 

pro dosažení technicky vyvážené stavby spolu s přiměřenými náklady.

 • NOVOSTAVBY NEJEN RODINNÝCH DOMŮ zajišťujeme 

„na klíč“ včetně veškeré dodávky stavebních prací, 

řemesel, instalací, profesí a podobně. Hlavní práce provádí 

naši zaměstnanci, za subdodávky kontrolované naším 

stavbyvedoucím neseme plnou záruku.

 • POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBU - organizace, 

projednávání, úpravy, koordinace, kalkulace jsou naše 

starost. A Vy se můžete naplno věnovat své profesi.

 • VEDEME VÁS CELÝM PRŮBĚHEM STAVBY, tak aby 

práce plynule navazovaly jedna na druhou. Získáváte tak 

čas na důležitá rozhodnutí a nemusíte rozhodovat 

unáhleně.

 • SPOLEHLIVÁ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ - nabízíme pouze námi 

dlouhodobě ověřená řešení, která minimalizují možnosti lidské 

chyby při výstavbě a zajištují trvalé bezvadné provedení stavby.

 • VYUŽÍVÁME ZNALOSTÍ ZE STAVBY PASIVNÍCH DOMŮ - 

funkční technická řešení ze stavby pasivních domů běžně 

aplikujeme i u standardních domů. 

 • KVALITNÍ PRACOVNÍCI - absolvují pravidelná školení, mají 

kvalitní pracovní zázemí a odborné vedení průběhu stavby.

 • CO NEVIDÍTE, ALE JISTĚ OCENÍTE - každá stavba je v podstatě 

PROTOTYP vzniklý promítnutím Vašeho záměru do projektu. 

Pokud stavebně nevyhovuje, naše projektová část firmy upraví 

navržené řešení na vhodnější nebo změní stavební postup.

STAVÍME



RODINNÉ DOMY

Hledáte projektanty a stavební firmu pro Váš vysněný 

dům? Nebo už máte architektonický návrh a potřebujete 

partnera pro zpracování projektu? Či dokonce již máte 

zpracovanou hotovou projekční část a vybíráte

stavební firmu, která vše s jistotou zvládne? Projektů 

i staveb rodinných domů máme za sebou již desítky.

Nestavíme domy, budujeme Vám domov



VÍCE Z GALERIE

RODINNÝCH DOMŮ

HLUK VÉSKY TUČAPY

BORŠICEBORŠICE POLEŠOVICE

BABICE BABICE OSTROŽSKÁ LHOTA MODRÁ



ZDĚNÉ PASIVNÍ DOMY

Sníte o pasivním domě, nenáročném na vytápění,

s minimálními náklady na provoz a především zdravým 

a čistým vzduchem? Prvním nejdůležitějším předpokladem 

je kvalitní projekt, domyšlený do detailů, případné zajištění 

dotace. Tím druhým jsou kvalitní materiály, precizní stavba 

a především zkušenosti. My jich máme za sebou spoustu

– první pasivní dům jsme stavěli již v roce 2009.

Bydlete s minimálními náklady ve zdravém prostředí



VÍCE Z GALERIE

PASIVNÍCH DOMŮ

STŘÍLKY

BORŠICE

VESELÍ NAD MORAVOU 

VESELÍ NAD MORAVOU 



DEVELOPERSKÁ VÝSTAVBA

Jste investor? Nenabízíme pouze projekt či stavbu Vašeho 

developerského projektu. Umíme mnohem víc, protože sami 

developerskou výstavbu rodinných i bytových domů

provádíme od A do Z. Prošli jsme si vším, co vás čeká.

Využijte našich zkušeností a dopřejte si komfort - službu

jednoho partnera, namísto nutné koordinace různých

specializovaných firem.

Projektujeme, stavíme i sami provozujeme



VÍCE Z GALERIE

DEVELOPERSKÝCH STAVEB

PROSTĚJOV



DOMY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Jsme zkušeným realizátorem projektů a staveb domovů 

pro seniory, objektů chráněného bydlení, domů a bytů 

zvláštního určení. Soukromí investoři i obce oceňují 

naše praktické znalosti a zkušenosti, které máme nejen 

z realizace těchto specifických bezbariérových staveb, 

ale i z jejich provozování, protože sami takové objekty 

vlastníme a řadu let provozujeme.

Pro obce, města i soukromé investory



VÍCE Z GALERIE

DOMŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

BORŠICE 

KOMŇA 

VRACOV NOVÝ HROZENKOV 

BORŠICE 



PODNIKATELSKÉ OBJEKT Y 

Realizujeme nejen objekty pro bydlení, ale projektujeme 

a stavíme taktéž firemní budovy či haly. Díky odbornosti 

naší stavební části, podpory našeho projektového

oddělení a seriózního přístupu všech zúčastněných

získává klient více času na svůj primární business.

Od jednoho dodavatele projekt i stavba bez starostí



VÍCE Z GALERIE

PODNIKATELSKÝCH OBJEKTŮ

BORŠICE

BORŠICE

BORŠICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ



ARCHIKA s.r.o.

Provozovna Kunovice

ul. Panská č. p. 25; 686 04

Panský Dvůr; blok E – 211

Divize Projekty staveb,

developerské projekty

+420 777 691 916

vit.borysek@archika.cz

Divize Realizace staveb,

developerská výstavba

+420 739 491 919

tomas.frybort@archika.cz


