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Ceník roubenek 2016 
Děkujeme Vám, za váš zájem o naše stavby  a těší nás, že jste se rozhodli stavět ze dřeva.  

 
 Zabýváme se individuální výstavbou a proto je možné roubenky uvedené v tomto katalogu 

jakkoliv  upravovat.  Každý dům je pro nás originálem již od projektu a proto je možné 

vyprojektovat téměř cokoliv 

 Námi zhotovovaná projektová dokumentace je zpracovávána dle zásad roubených staveb 

a dřevostaveb, kdy klademe důraz zejména na difúzní vlastnosti domu.  

 Zabýváme se stavbou domů ze dřeva a díky této naší filozofii je pro nás možnost použití 

přírodních materiálů (hliněné omítky, konopné izolace, oleje) samozřejmostí.  
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Stavba roubenky je rozdělena do více fází výstavby: 

 

Fáze 1: Projektová příprava  

 studie stavebního záměru 

 projektová dokumentace dle vyhlášky pro územní a stavební řízení  
(Projektová dokumentace inženýrských sítí, komunikací nebo vyřízení stavebního povolení se řeší 

individuální dohodou.) 

 

Fáze 2: Hrubá stavba 

 výroba roubených stěn š/v 180/240 mm 

 montáž vyrobené stavby 

 stropní nosné konstrukce š/v 180/240 

 palubkový obklad přesahu krovů 

 vyřezání otvorů 

 osazení rektifikačních patek 

 výroba  a montáž střešní vazby včetně pobití difuzní fólií a kontralatí 

 zabednění štítů 

 spárování roubenky 
(Doprava pracovníků v rámci ČR v ceně, přeprava konstrukcí dle individuální nabídky přepravce). 

 

Fáze 3: Dokončovací práce tl. stěny 31 cm 

 Cena dokončovacích prací je závislá na smluveném rozsahu a typu použitých materiálů. 

Cena dokončovacích prací se pohybuje mezi 2-3 násobkem ceny hrubé stavby. 

 Součástí ceny nejsou základy, přípojky inženýrských sití, podlahy v přízemí, komín, zděné 

konstrukce, zařizovací předměty, instalace vodo topo. 
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Roubenka 6x8 

 
 Popis stavby: 

Rodinný dům dřevěný, roubený s obytným podkrovím. 

Dispozice 3+kk (určeno pro rodinu se 3-4 členy). 

Zastavěná plocha 48 m2. 

Užitná plocha 69,7 m2. 

Sklon střechy 45°. 

Doporučeno pro rovný i svažitý pozemek. 

 Projektová příprava: 70.000,-Kč bez DPH (po dokončení hr. stavby sleva 50%) 

 Hrubá stavba: 550.000,-Kč bez DPH 

 Cena včetně dokončovacích prací cca 1.300.000,-Kč bez DPH 
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Roubenka 7x10 

 
 Popis stavby: 

Rodinný dům dřevěný, roubený s obytným podkrovím. 

Dispozice 4+kk (určeno pro rodinu se 4-5 členy). 

Zastavěná plocha 70 m2. 

Užitná plocha 110,9 m2. 

Sklon střechy 45°. 

Doporučeno pro rovný i svažitý pozemek. 

 Projektová příprava: 70.000,-Kč bez DPH (po dokončení hr. stavby sleva 50%) 

 Hrubá stavba: 630.000,-Kč bez DPH 

 Cena včetně dokončovacích prací cca 1.900.000,-Kč bez DPH 
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Roubenka 8x10 

 
 Popis stavby: 

Rodinný dům dřevěný, roubený s obytným podkrovím. 

Dispozice 4+kk (určeno pro rodinu se 4-5 členy). 

Zastavěná plocha 80 m2. 

Užitná plocha 126,6 m2. 

Sklon střechy 45°. 

Doporučeno pro rovný i svažitý pozemek 

 Projektová příprava: 70.000,-Kč bez DPH (po dokončení hr. stavby sleva 50%) 

 Hrubá stavba: 720.000,-Kč bez DPH 

 Cena včetně dokončovacích prací cca 2.200.000,-Kč bez DPH 
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Roubenka Ondráš 

 

 

Popis stavby: 

Rodinný dům přízemní, dřevěný, roubený. 

Dispozice 3+kk (určeno pro rodinu se 3-4 členy). 

Zastavěná plocha 94,4 m2. 

Užitná plocha 76,4 m2. 

Sklon střechy 30° - 35° (dle zvolené varianty). 

Možno provést se sedlovou nebo valbovou střechou. 

Doporučeno pro rovný nebo mírně svažitý pozemek. 

 

 Projektová příprava: 70.000,-Kč bez DPH (po dokončení hr. stavby sleva 50%) 

 Hrubá stavba: 920.000,-Kč bez DPH 

 Cena včetně dokončovacích prací cca 2.000.000,-Kč bez DPH 
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