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THERMO PLUS – projektový ateliér THERMO PLUS – projektový ateliér

Projektový ateliér Ing. Karla Peterky byl založen 
v roce 1991. Za více než 25 let svého působení 
má na  kontě stovky projektů individuálních 
a typových rodinných domů.

Rodinný dům se staví zpravidla jednou 
za život. A proto je třeba jeho projektové přípravě 
věnovat náležitou pozornost. 

S  ohledem na  individuální požadavky 
zákazníků, různou orientaci konkrétního 
stavebního pozemku ke  světovým stranám, 
charakteru terénu a v neposlední řadě finančním 
možnostem investora, upřednostňuje ateliér 
projekty „šité zákazníkovi na míru“. 

Pro naše klienty, kteří se rozhodli nejít 
cestou zcela individuálního projektu, nabízíme 
projekty osvědčených typových rodinných 
domů s  individuálním přístupem a  s  cílem 
dosáhnout velmi slušného standardu bydlení při 
rozumně vynaložených investičních nákladech, 
projektovými pracemi počínaje. 

V  rámci úvodní bezplatné konzultace 
s  klientem u  nás v  ateliéru vyhodnotíme, zda-
li vybraný typový dům skutečně splňuje jeho 
potřeby a  požadavky a  současně zda vyhovuje 
z hlediska situování na  jeho konkrétní stavební 
parcele. Pokud klient nemá zcela konkrétní 
představu, doporučíme typy rodinných domů, 
které jsou z  našeho pohledu nejvhodnější. 
Samozřejmostí je nabídka možnosti dílčích 
úprav typových projektů. V  případě zájmu 
o  individuální projekt je nejprve vypracována 
studie a  po  jejím odsouhlasení další stupně 
projektové dokumentace. Výkon autorského 
dozoru při stavbě domu lze poskytnout 
na základě individuální dohody.

Společným jmenovatelem typových projektů 
nabízených v  tomto katalogu je především 
dobře zvládnuté dispozičně provozní řešení 

interiéru. Dokazuje to nejen zájem stavebníků, 
ale i  opakovaná umístění a  ocenění projektů 
našeho ateliéru v různých přehlídkách, soutěžích 
a anketách.  

Velmi oblíbený přízemní rodinný dům 
„ZUZKA“ získal 1. místo v  internetovém 
hlasování čtenářů v  anketě Dům roku 2013 
vyhlášené časopisem Můj dům.

Rodinný dům „LEONTÝNKA“ získal 
v hlasování veřejnosti titul TOP DŮM 2014.

Rodinný dům „VALENTÝN“ získal 1. místo 
v internetovém hlasování čtenářů v anketě Dům 
roku 2014 vyhlášené časopisem Můj dům.

Rodinný dům „VOJTA“ získal zvláštní 
ocenění v  anketě TOP DŮM 2015 a  1. místo 
v internetovém hlasování čtenářů v anketě Dům 
roku 2015 vyhlášené časopisem Můj dům.

Rodinný dům „DAVID“ získal zvláštní 
ocenění v  anketě TOP DŮM 2016 a  1. místo 
v internetovém hlasování čtenářů v anketě Dům 
roku 2016 vyhlášené časopisem Můj dům.

Rodinný dům „DIANA“ získal 1. místo 
a  rodinný dům „LINDA“ 3. Místo v  kategorii 
Katalogové domy – projekční kanceláře v anketě 
Dům roku 2017 vyhlášené časopisem Můj dům.

Rodinný dům „LAURA“ získal 3. místo 
v  kategorii Katalogové domy – projekční 
kanceláře v  anketě Dům roku 2018 vyhlášené 
časopisem Můj dům.

Naším největším úspěchem je vítězství 
v  soutěži o  nejlepší typovou a  individuální 
stavbu, uspořádané časopisem MŮJ DŮM, 
v rámci které náš rodinný dům „IVETA“ získal 
titul absolutní vítěz DŮM ROKU 2016. 

V  roce 2019 uvádíme na  trh řadu novinek, 
za  všechny jmenujme například bungalovy 
SANDRA a  VERONIKA, rodinné domy 
s využitým podkrovím GITA a VÁCLAV. 

Typové projekty jsou zpracovány 
v  podrobnostech pro realizaci stavby, včetně 
jednotlivých profesí technických zařízení 
budov (vodovod, kanalizace, plynovod, ústřední 
vytápění, elektroinstalace, hromosvod).

Domy jsou standardně navrženy v  tradiční 
zděné technologii. Na  přání klienta je možno 
typové domy přepracovat do  technologie 
dřevostavby. 

Velký důraz je kladen na nízkou energetickou 
náročnost staveb, což odráží i  vlastní název 
ateliéru „THERMO PLUS“. Klient si může 
zvolit energeticky úsporný dům (standardní 
projekt), ale na  přání rovněž nízkoenergetický 
nebo pasivní dům.

Cena projektové dokumentace typových, ale 
i individuálních projektů je velice příznivá. 

Realizované projekty je možné vidět na celém 
území České republiky. V  případě zájmu Vám 
rádi sjednáme prohlídku domu, který Vás oslovil.

Bližší informace o  kompletní nabídce 
typových projektů rodinných domů se dozvíte 
v našem katalogu, který Vám rádi na vyžádání 
zašleme zdarma.

Ing. KAREL PETERKA
Ostrčilova 930
541 01 Trutnov
Ateliér: 732 523 558
Mobil: 603 498 475

e-mail: peterka@thermo-plus.cz
www.thermo-plus.cz

Počet osob: 4
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha domu (bez garáže): 112,20 m2

Obytná plocha domu: 74,15 m2

Zastavěná plocha: 199,87 m2

Obestavěný prostor: 995,00 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 5,00 m
Přístup k domu od: JV, J, JZ
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 4 950 000 Kč
Cena projektu domu s DPH 39 800 Kč

sandra K101 

Sandra je přízemní rodinný dům větší velikostní kategorie půdorysného tvaru písmene „T“ se sedlovou střechou o sklonu 25°. Součástí domu je dvougaráž 
s prostorem pro uložení jízdních kol a zahradního nářadí.

nejsme největší, ale chceme být nejlepší
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THERMO PLUS – projektový ateliér THERMO PLUS – projektový ateliér

Počet osob: 4–5
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha domu: 145,6 m2

Obytná plocha domu: 84,5 m2

Zastavěná plocha: 149,4 m2

Obestavěný prostor: 826,0 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 6,9 m
Přístup k domu od: S, SZ, Z
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 4 500 000 Kč
+ garáž (bez DPH) + 420 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 38 900 Kč 
+ garáž + 8 900 Kč

Počet osob: 5–6
Obytné místnosti: 7+1
Užitná plocha domu: 171,95 m2

Obytná plocha domu: 108,20 m2

Zastavěná plocha (vč. garáže): 149,86 m2

Obestavěný prostor: 896,00 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 7,90 m
Přístup k domu od: SV, V, JV
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 4 900 000 Kč
+ garáž (bez DPH) + 490 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 41 800 Kč 
+ garáž + 8 900 Kč

anička K102 

blanka K103 

Anička je přízemní rodinný dům s využitým podkrovím se sedlovou střechou 
o sklonu 38°. Dům není podsklepen. Součástí domu může být přistavěná 
garáž zastřešená plochou střechou, která je komunikačně propojena s domem 
přes technickou místnost (domácí práce).

Blanka je přízemní rodinný dům větší velikostní kategorie s využitým 
podkrovím se sedlovou střechou o sklonu 42°. Součástí domu může být 
přistavěné vstupní závětří s garáží zastřešené plochou střechou.

Počet osob: 5–6
Obytné místnosti: 7+1
Užitná plocha domu: 172,60 m2

Obytná plocha domu: 104,15 m2

Zastavěná plocha: 149,85 m2

Obestavěný prostor: 936 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 7,40 m
Přístup k domu od: S, SV, SZ
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 5 250 000 Kč
+ garáž (bez DPH) + 490 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 41 800 Kč   
+ garáž  + 8 900 Kč

Počet osob: 4–5
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha domu: 127,81 m2

Obytná plocha domu: 72,93 m2

Zastavěná plocha:  138,30 m2

Obestavěný prostor: 795,00 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 8,00 m
Přístup k domu od: JV, J, JZ
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 3 875 000 Kč
+ garáž (bez DPH) + 490 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 39 800 Kč   
+ garáž  + 8 900 Kč

Diana je dvoupodlažní rodinný dům větší velikostní kategorie vhodný 
do moderní zástavby se sedlovou střechou o sklonu 25°.  
Přistavěná garáž se vstupním závětřím má plochou střechu.

Gita je přízemní rodinný dům s využitým podkrovím se sedlovou střechou 
o sklonu 45°. Součástí domu může být přistavěné vstupní závětří s garáží 
zastřešené plochou střechou.

diana K104 

gita K105 

DIANA-přízemí-MD-2.pdf   1   30.11.17   13:32

dům roKu 2017

Rodinný dům „DIANA“ získal 1. místo v kategorii
Katalogové domy – Projekční kanceláře v anketě 
Dům roku 2017 vyhlášené časopisem Můj dům.
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THERMO PLUS – projektový ateliér THERMO PLUS – projektový ateliér

Počet osob: 4
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha domu: 104,90 m2

Obytná plocha domu: 68,05 m2

Zastavěná plocha: 176,36 m2

Obestavěný prostor: 898 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 5,00 m
Přístup k domu od: JV, V, SV
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 4 500 000 Kč
Cena projektu domu s DPH 38 900 Kč

Počet osob: 4–5
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha: 130,3 m²
Obytná plocha: 74,8 m²
Zastavěná plocha: 134,46 m²
Obestavěný prostor: 770 m³
Výška hřebene: 8 m
Přístup k domu od: SV, V, S
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 3 875 000 Kč
+ garáž (bez DPH) + 490 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 39 800 Kč 
+ garáž  + 8 900 Kč

Johanka je přízemní rodinný dům střední velikostní kategorie půdorysného 
tvaru písmene „T“ se sedlovou střechou o sklonu 25°. Součástí domu je vesta-
věná garáž s prostorem pro uložení jízdních kol a zahradního nářadí.

Kája je přízemní rodinný dům s využitým podkrovím se sedlovou střechou 
o sklonu 45°. Součástí domu může být přistavěná garáž zastřešená plochou 
střechou se vstupním závětřím.

johanka K106 

kája K107 

Počet osob: 4
Obytné místnosti: 6+1
Užitná plocha domu: 124,6 m2

Obytná plocha domu: 78,0 m2

Zastavěná plocha: 199,3 m2

Obestavěný prostor: 970,0 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 5,0 m
Přístup k domu od: S, SZ, Z
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 5 100 000 Kč
Cena projektu domu s DPH 39 800 Kč

Laura je přízemní rodinný dům větší velikostní kategorie půdorysného tvaru 
písmene „T“ se sedlovou střechou o sklonu 25°. Součástí domu je vestavěná 
garáž s prostorem pro uložení jízdních kol a zahradního nářadí.

laUra K108 

dům roKu 2018

linda K109 

Počet osob: 4
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha domu: 107,5 m²
Obytná plocha domu: 53,45 m²
Zastavěná plocha: 146,19 m²
Obestavěný prostor: 698 m³
Výška hřebene střechy od ± 0,00: 5 m
Přístup k domu od: SV, V, S
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 3 650 000 Kč
Cena projektu domu s DPH 38 900 Kč 

Linda je přízemní rodinný dům střední velikostní kategorie obdélníkového 
půdorysu se sedlovou střechou o sklonu 22°. Součástí domu je zastřešená 
terasa.

dům roKu 2017

Rodinný dům „LINDA“ získal 3. místo v kategorii
Katalogové domy – Projekční kanceláře v anketě 
Dům roku 2017 vyhlášené časopisem Můj dům.

Rodinny dům „LAURA“ získal 3. místo v kategorii 
Katalogové domy – Projekční kanceláře 

v anketě Dům roku 2018 vyhlášené časopisem Můj dům.
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THERMO PLUS – projektový ateliér THERMO PLUS – projektový ateliér

magda K110 

Počet osob: 4–5
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha: 130,7 m²
Obytná plocha: 75,95 m²
Zastavěná plocha: 149,58 m²
Obestavěný prostor: 826 m³
Výška hřebene: 8 m
Přístup k domu od: S, SV, SZ
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 3 875 000 Kč
+ garáž + přístřešek (bez DPH)  + 680 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 39 800 Kč   
+ garáž + přístřešek + 9 900 Kč 

Magda je přízemní rodinný dům s využitým podkrovím se sedlovou střechou 
o sklonu 45°. Součástí domu může být přistavěná garáž se závětřím plnícím 
funkci krytého stání pro druhý osobní automobil zastřešená plochou střechou.

milan K111 

Počet osob: 4–5
Obytné místnosti: 6+1
Užitná plocha: 146,1 m2

Obytná plocha: 98,5 m2

Zastavěná plocha: 100,4 m2

Obestavěný prostor: 635,0 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 7,2 m
Přístup k domu od: V, SV, JV
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 3 975 000 Kč
Cena projektu domu s DPH 39 800 Kč

Milan je přízemní rodinný dům střední velikostní kategorie s využitým 
podkrovím. Dům půdorysného tvaru písmene T má sedlovou střechu 
o sklonu 45°. Dům není podsklepen.

Počet osob: 4–5
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha domu: 135,90 m2

Obytná plocha domu: 80,15 m2

Zastavěná plocha: 149,99 m2

Obestavěný prostor: 845,00 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 7,85 m
Přístup k domu od: S, SZ, Z 
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 3 875 000 Kč
+ garáž (bez DPH) + 680 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 39 800 Kč 
+ garáž  + 9 900 Kč

petra K112 Petra je přízemní rodinný dům s využitým podkrovím se sedlovou střechou 
o sklonu 42°. Součástí domu může být přistavěné vstupní závětří s garáží 
zastřešené plochou střechou.

Počet osob: 4–5
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha domu: 125,60 m2

Obytná plocha domu: 77,60 m2

Zastavěná plocha: 119,04 m2

Obestavěný prostor: 587,00 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 7,57 m
Přístup k domu od: JZ, J, JV
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 3 400 000 Kč
+ přístřešek pro auto (bez DPH) + 390 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 37 500 Kč
+ přístřešek pro auto + 7 900 Kč

tadeáš K113 Tadeáš je přízemní rodinný dům s využitým podkrovím se sedlovou střechou 
o sklonu 44°. Součástí domu je přistavěné vstupní závětří s garáží zastřešené 
plochou střechou.
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THERMO PLUS – projektový ateliér THERMO PLUS – projektový ateliér

václav K115 

Počet osob: 4–5
Obytné místnosti: 5+1
Užitná plocha domu: 132,87 m2

Obytná plocha domu: 74,96 m2

Zastavěná plocha:  137,20 m2

Obestavěný prostor: 790,00 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 7,85 m
Přístup k domu od: JV, J, JZ
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 3 875 000 Kč
+ garáž (bez DPH) + 625 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 39 800 Kč   
+ garáž  + 8 900 Kč

Václav je přízemní rodinný dům s využitým podkrovím se sedlovou střechou 
o sklonu 42°. Součástí domu může být přistavěné vstupní závětří s garáží 
zastřešené plochou střechou.

veronika K116 

Počet osob: 4
Obytné místnosti: 4+1
Užitná plocha domu (bez přístřešku): 94,85 m2

Obytná plocha domu: 55,70 m2

Zastavěná plocha: 149,87 m2

Obestavěný prostor: 699,00 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 5,30 m
Přístup k domu od: V, SV, S
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 4 950 000 Kč
+ přístřešek pro auto (bez DPH) + 390 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 35 900 Kč   
+ přístřešek pro auto + 7 900 Kč

Veronika je přízemní rodinný dům se sedlovou střechou o sklonu 25°. 
Součástí domu je přístřešek pro auto s prostorem pro uložení jízdních kol 
a zahradního nářadí zastřešený plochou střechou.

Počet osob: 5–6
Obytné místnosti: 7+1
Užitná plocha domu: 170,4 m2

Obytná plocha domu: 101,85 m2

Zastavěná plocha: 166,12 m2

Obestavěný prostor: 1025 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 6,55 m
Přístup k domu od: JZ, J, JV
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 5 500 000 Kč
+ garáž (bez DPH) + 700 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 41 900 Kč 
+ garáž  + 9 900 Kč

tomáš K114 Tomáš je dvoupodlažní rodinný dům větší velikostní kategorie vhodný 
do moderní zástavby s plochou střechou. Přistavěná garáž pro dva osobní 
automobily se vstupním závětřím má také plochou střechu.

viktorka K117 

Počet osob: 5
Obytné místnosti: 6+1
Užitná plocha domu: 181,55 m2

Obytná plocha domu: 114,90 m2

Zastavěná plocha: 185,88 m2

Obestavěný prostor: 1045 m3

Výška hřebene střechy od ± 0,00: 7,99 m
Přístup k domu od: SV, S, SZ
Orientační cena domu na klíč (bez DPH) 5 150 000 Kč
+ garáž +přístřešek (bez DPH) + 700 000 Kč 
Cena projektu domu s DPH 41 800 Kč   
+ garáž + přístřešek + 9 900 Kč

Viktorka je přízemní rodinný dům vyššího standardu s využitým podkrovím 
se sedlovou střechou o sklonu 44°. Součástí domu může být přistavěná 
garáž se závětřím plnícím funkci krytého stání pro druhý osobní automobil 
zastřešeného plochou střechou.


