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Vila ORCHIDEA – nový  developerský  projekt na 
realitním trhu 
 
Sníte o exkluzivním bydlení v přírodě? S městem na dosah? Seznamte se s novým projektem 
jedinečné rodinné vily ORCHIDEA, kde se snoubí smysl pro krásu, pohodlí i realitu dnešního 
světa. Zveme Vás do Vonoklas v chráněné krajinné oblasti „Český kras“ a zároveň v blízkosti 
Prahy. Můžete si tak dopřát zdravý životní styl, pohodlný domov, ale i kulturu, zábavu a tep 
velkoměsta. 
 

 
 

PROJEKT 

 
Multigenerační rodinná vila - individuální stavba uprostřed zajímavé, stabilizované lokality 
experimentální obytné zóny, navazující na vyhraněnou moderní architekturu v okolí. Úsporná 
energetická třída B, elektroinstalační systém „chytrý dům i COOL“. 
Osobitý koncept pro náročného klienta, s prostorem pro vlastní personalizaci, s využitím 
tradičních materiálů v moderním pojetí. Barevnost převážně zemitého charakteru, s lokálně 
použitými barevnými akcenty. 
Organická zahrada s relaxačními zónami a koupacím biotopem harmonicky komunikuje 
s interiérem i exteriérem domu. Místní druhy rostlin i na vegetačních střechách. 

 

 



LOKALITA 

 
Přírodní památka “Krásná stráň” se nachází v obci Vonoklasy, v chráněné krajinné oblasti 
“Český kras” i na Svatojakubské cestě. 
Lokalita, unikátní svou vegetací, plnou chráněných druhů rostlin a živočichů, vhodná k řadě 
volnočasových aktivit – procházkám, běhání, cyklistice, houbaření nebo ranní józe v 
organické zahradě vily. Golfová hřiště Karlštejn a Albatross jsou vzdálena jen několik 
kilometrů, stejně jako dostihová závodiště ve Velké Chuchli. Místní ekologické farmářství 
přispívá ke zdravé kultuře obce. 

 

DEVELOPER 

 
Společnost GRADEO, s.r.o. s desetiletou historií, si zakládá na výběru zdravé lokality 
s dojezdovou vzdáleností od Prahy maximálně 30 minut. Pro každý svůj projekt sestavuje tým 
specialistů z různých oblastí (architekti pro exteriér stavby, interiérový design, zahradu..), 
takže vzniká jedinečný koncept díky propojení těch nejlepších v daných oborech. 

 

FOTKY 

 

Výběr fotek + logo projektu & společnosti - v přiloženém balíčku 

 

VIDEO 

 

https://www.kekrasnestrani.cz/orchidea/o-vile 

 

KONTAKT 

 

Iveta BLÍŽILOVÁ 

Zakladatelka & jednatelka společnosti GRADEO, s.r.o. 

Iveta.blizilova@gradeo.cz 

T: +420 777 557 553 

 

 

Tady kvete krása... 
 

 
www.kekrasnestrani.cz 


