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Rezidenční projekt Šantovka Living, kte-
rý společnost Redstone Real Estate staví 
v sousedství svého úspěšného nákupního 
komplexu Galerie Šantovka v širším centru 
Olomouce, vzbudil intenzivní zájem ze stra-
ny kupujících. Byty v prvních dvou fázích, 
jejichž dokončení se plánuje v průběhu příš-
tího roku, jsou téměř vyprodané: z celko-
vých 68 jednotek je dnes v nabídce pouhých 
sedm. Vysoká poptávka vedla developera již 
v srpnu k rozhodnutí uvést v srpnu na trh 
další, třetí etapu. Jedním z klíčových fakto-
rů atraktivity v očích investorů i budoucích 
obyvatel je energetická úspornost. Podle 
vyjádření expertů Redstone dokáže využití 
progresivních technologií snížit poplatky za 
energie v bytech až o tři čtvrtiny. 

„Nízká energetická náročnost bydlení je v sou-
časnosti velkým tématem a jedním z hlavních in-
dikátorů úspěšných rezidenčních projektů, i když 
klienti pochopitelně nezapomínají ani na občan-
skou vybavenost, dopravní dostupnost a přede-
vším lokalitu. Obecně se zajímají o bytové pro-
jekty, které nabízejí synergii řady benefi tů. Naším 
záměrem je nabídnout produkt, který si svou cenu 
udrží i v delším časovém horizontu,“ popisuje Petr 
Hlávka, tiskový mluvčí skupiny Redstone. 

„Od chvíle, kdy se zvýšily úrokové sazby a mezi 
klienty se výrazně zmenšil podíl žadatelů o hypo-
téku, okruh zájemců o vlastní bydlení se zúžil na 
ty, kteří disponují volnou hotovostí. Ti jsou i vzhle-
dem k výši infl ace připraveni svoje úspory rozum-
ně investovat. A přestože se výnos z investičních 

bytů pohybuje okolo pouhých 2 %, představuje 
nákup bytů pro jednotlivce či rodinu v současné 
turbulentní době nejméně riskantní možnost, jak 
ochránit své fi nanční prostředky. Zvlášť v mo-
mentě, kdy se na trhu objeví nadčasový projekt 
s energeticky úspornými technologiemi. Investoři 

Šantovka Living, Olomouc – v srpnu 2022 uvedl developer Redstone na trh již třetí etapu projektu. Celkem vznikne v lokalitě 12 nízkoenergetických bytových domů v šesti etapách

ŠANTOVKA LIVING USPOŘÍ majitelům
bytů za energie tisíce korun ročně

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone
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The Šantovka Living residential project, 
which Redstone Real Estate is building 
next to its successful Galerie Šantovka 
shopping complex in the wider centre of 
Olomouc, has attracted intense interest 
from buyers. The fl ats in the fi rst two phas-
es, planned to be completed in the course 
of next year, are almost sold out: from a to-
tal of 68 units, only seven are on off er to-
day. The high demand led the developer to 
decide in August to launch the next, third 
phase. Energy effi  ciency is one of the key 
factors of attractiveness in the eyes of in-
vestors and future residents. According to 
experts, Redstone can reduce the cost of 
energy in fl ats by up to three quarters using 
progressive technologies. 

“The low energy intensity of housing is current-
ly a hot topic and one of the main indicators of 
successful residential projects, although clients 
naturally are not forgetting about civic amenities, 
transport accessibility and especially the loca-
tion. In general, they are interested in housing 

projects that off er a synergy of many benefi ts. 
Our intention is to off er a product that will keep its 
price over the longer term,” stated Petr Hlávka, 
the Press Spokesperson for the Redstone group. 

“Ever since interest rates increased and the num-
ber of mortgage applicants has signifi cantly de-
creased among clients, the range of people inter-
ested in their own housing has narrowed to those 
with free cash. They are prepared to invest their 
savings sensibly, in part with regard to the level of 
infl ation. And even though the yield from invest-
ment apartments is only at around 2 %, the pur-
chase of fl ats for individuals or families is currently 
the least risky option to protect their fi nances in 
these turbulent times. Especially when a timeless 
project with energy-saving technologies appears 

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone

ŠANTOVKA LIVING WILL SAVE thousands
of crowns a year in energy for the fl at owners

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone
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vědí, že svou hodnotu si udrží byty, které budou 
umístěny v perspektivní lokalitě a budou nabízet 
chytrá energetická řešení,“ vysvětluje Hlávka.
 
Geotermální vrty, tepelná čerpadla 
i solární elektrárna
Šantovka Living vyrůstá v bývalém areálu to-
várny Milo, výstavba na volném pozemku tak 
umožňuje využití geotermálních vrtů ve spojení 
s inovativními tepelnými čerpadly fungujícími na 
principu země – voda. Tento typ zařízení je zá-
kladním zdrojem pro vytápění a ohřev teplé vody 
v celém rezidenčním projektu. „Jeho princip spo-
čívá v tom, že odebírá teplo ze země a předává 
je do prostor v bytech skrze podlahové topení,“ 
vysvětluje Jaroslav Schwarz, projektový mana-
žer Šantovka Living. „V letních měsících může 
být tepelné čerpadlo naopak zdrojem chladu: 
voda je přímo ochlazována ve vrtu a následně 
proudí stropy v bytech a ochlazuje místnosti.“ 

Elektrickou energii zde spotřebovává pouze 
oběhové čerpadlo, jedná se přitom o položku 
v řádu korun za den. „Lze říci, že tento způsob 
chlazení sníží celkové provozní náklady, neboť 
vzniklá úspora je větší, než náklady na provoz 
tepelného čerpadla.“ Na pokrytí spotřeby jed-

noho bytového domu v projektu Šantovka Living 
bude zapotřebí 10 vrtů 120 metrů hlubokých. 
Samozřejmostí je rovněž kvalitní zateplení domů.

„Při kombinaci výroby tepla, ohřevu vody a chla-
zení lze u malých staveb dosáhnout úspory v řá-
dech desítek tisíc korun, u rozsáhlejších staveb 
typu bytových domů i stovek tisíc korun ročně,“ 
shrnuje ekonomický přínos Jaroslav Schwarz. 
„Jednoduchým vodítkem je topný faktor, který 
udává poměr mezi topným výkonem tepelného 
čerpadla a elektrickým příkonem nutným pro 
jeho pohon. Pokud má tepelné čerpadlo udaný 
topný faktor např. 4, pak to znamená, že zapla-
títe pouze náklady na jednu čtvrtinu vyrobené 
tepelné energie a zbývající tři čtvrtiny získáte 
ze země prakticky zdarma. Podobné technolo-
gie mohou výrazně snížit náklady na provoz do-
mácnosti a zároveň mohou být i účinnou strategií 
vedoucí k vyšší energetické soběstačnosti.“ 

Bydlení obklopené přírodou
Další oceňovanou předností komplexu Šantovka 
Living, který vyrůstá na poloostrově lemovaném 
řekou Moravou a Mlýnským potokem, je možnost 
bydlení na klidném místě obklopeném zelení, při-
tom v bezprostřední blízkosti historického centra 

Olomouce s jeho pestrým mixem kaváren, muzeí 
i galerií. Lokalita tak nabízí možnost všestranného 
vyžití od relaxace a sportovních aktivit až po ná-
kupy a kulturu. Paletu obchodů, restaurací a slu-
žeb najdou budoucí obyvatelé také v soused-
ním obchodním a společenském centru Galerie 
Šantovka, v němž nechybí ani multikino a divadlo.    

Na 4hektarovém pozemku plánuje skupina 
Redstone vybudovat celkem 12 pětipodlažních 
bytových domů v šesti etapách. Cílem archi-
tektonického ztvárnění projektu z dílny architek-
tonicko-urbanistické kanceláře Stopro ve spolu-
práci s krajinným architektem Jakubem Fingerem 
z Atelieru Partero bylo vytvořit nadčasové bydle-
ní, které se vyznačuje čistým designem, vysokou 
kvalitou použitých materiálů a smyslem pro detail. 

Bílé fasády domů rozčlení prostorné zapuštěné 
lodžie a předsazené balkóny. Francouzská okna 
kontrastující s tmavými obkladovými panely do-
dají fasádám lehkost a příjemně prosvětlí všech-
ny obytné místnosti, výrazně prosklené stěny po-
dél schodišť vnesou do prostor vzdušnost a dal-
ší přirozené denní světlo. K velké části bytů v pří-
zemí budou náležet vlastní předzahrádky, mezi 
sousedícími domy vzniknou společné zahrady 

Šantovka Living – bydlení obklopené přírodou ■ Developer: Redstone
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on the market. Investors know that fl ats that will 
be located in a perspective location and off er 
smart energy solutions will maintain their value,” 
explained Hlávka.

Geothermal wells, a heat pump
and a solar power plant
Šantovka Living is going up in the former Milo fac-
tory complex, so the construction on the free land al-
lows the use of geothermal wells in conjunction with 
innovative heat pumps operating on the principle of 
earth – water. This type of equipment is the basic 
source for heat and hot water heating throughout 
the residential project. “Its principle is that it removes 
heat from the ground and transfers it to the space 
in the fl ats through underfl oor heating,” explained 
Jaroslav Schwarz, the Project Manager of Šantovka 
Living. “In the summer months, the heat pump can 
conversely be a source of cold: the water is directly 
cooled in the well and then fl ows through the ceil-
ings in the fl ats and cools the rooms.” 

Only the circulation pump consumes electric-
ity here, and it is an item in the order of a few 
crowns per day. “It can be said that this type of 
cooling will reduce the total operating costs as 
the resulting savings are greater than the cost of 
running a heat pump.” To cover the consumption 
of one block of fl ats in the Šantovka Living proj-
ect, 10 wells 120 meters deep will be needed. Of 
course, there is also the high-quality insulation 
of the buildings.

“When combining heat production, water heat-
ing and cooling, savings of tens of thousands of 
crowns can be achieved in small buildings, and 
even hundreds of thousands of crowns a year in 
larger buildings such as blocks of fl ats,” Jaroslav 
Schwarz stated in summary of the economic 
contribution. “A simple guide is the heating fac-
tor, which indicates the ratio between the heating 
power of the heat pump and the electrical power 
required for its operation. If a heat pump has a giv-
en heating factor of say 4, then it means that you 
only pay the cost of one quarter of the heat energy 
produced and get the remaining three quarters 
practically free of charge from the ground. Similar 
technologies can signifi cantly reduce the cost of 
running a household while also being an eff ective 
strategy for greater energy self-suffi  ciency.” 

A home surrounded by nature
Another award-winning advantage of the Šantovka 
Living complex, which is going up on a peninsula 

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone
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a polosoukromá náměstíčka. Byty ve vyšších 
podlažích nabídnou otevřený výhled na park, 
řeku nebo historické centrum. 

3. etapa na startu
V současné době jsou ve výstavbě první dvě fáze 
komplexu Šantovka Living, tedy domy B1, B2, C1 
a D1, s jejich dokončením developer počítá na jaře, 
respektive na podzim roku 2023. Každá z již budo-
vaných etap nabídne 34 bytů s plochou od 32 do 
145 m2. Ceny nejmenších bytů začínají na 3,8 mili-
onech korun. „V srpnu tohoto roku jsme vzhledem 
k velkému zájmu o první dvě etapy spustili nabídku 
3. etapy, která má stát na podzim 2024. I zde pro-
bíhá prodej intenzivně, svého majitele má dnes té-
měř polovina nabízených bytů,“ uvádí Hlávka.

Šantovka Living není jediným bytovým projek-
tem, který Redstone rozvíjí v Olomouci.  V sou-
časnosti skupina připravuje také rezidenční 
komplex Kašparova, který vznikne v atraktiv-
ní lokalitě v těsné blízkosti Androva stadionu. 
Vyrůst by zde měly tří- až čtyřpatrové vila-domy 
s privátními terasami a zahrádkami, zasazené 
do parku průchozího pro veřejnost. Rozsáhlé by-
tové kapacity plánuje developer vybudovat také
v  multifunkční čtvrti Nová Velkomoravská, kte-
rá by měla vzniknout v horizontu příštích 15 let.

lined by the Morava River and the Mlýnský Brook, 
is the possibility of living in a quiet place sur-
rounded by greenery, while being in the immedi-
ate vicinity of the historic centre of Olomouc with 
its varied mix of cafés, museums and galleries. 
The location off ers a wide range of activities 
from relaxation and sports activities to shopping 
and culture. The future home owners will also 
fi nd a variety of shops, restaurants and services 
in the neighbouring Galerie Šantovka shopping 
and social centre, which also includes a cinema 
and a theatre.    

Redstone Group is planning to build a total of 
12 fi ve-story blocks of fl ats over six stages
on a 4-hectare plot. The aim of the architectural 
design of the project from the Stopro architectur-
al/urbanistic offi  ce in cooperation with landscape 
architect Jakub Finger of the Atelier Partero, was 
to create timeless housing, characterised by 
a clean design, a high quality of materials used 
and a sense of detail. 

The white façades of the buildings are divided 
by spacious recessed loggias and protruding 
balconies. The French windows contrasting with 
the dark cladding panels add lightness to the 
façades and pleasantly brighten all the living 

rooms, while the signifi cantly glazed walls along 
the stairs bring an airiness to the space along 
with more natural daylight. A great number of the 
fl ats on the ground fl oor will have their own front 
gardens, while shared gardens and a semi-pri-
vate square will be created between the neigh-
bouring buildings. The fl ats on the higher fl oors 
off er an open view of the park, the river or the 
historical centre. 

3rd phase getting started
Currently, the fi rst two phases of the Šantovka 
Living complex, namely buildings B1, B2, C1 
and D1, are under construction, and the devel-
oper plans to complete them in the spring and 
autumn of 2023. Each of the phases already built 
will off er 34 fl ats with an area of between 32 and 
145 m2. The prices of the smallest fl ats start at 
CZK 3.8 million. “In light of the great interest in 
the fi rst two phases, in August of this year we 
launched the off er of stage three, which should 
be standing in the autumn of 2024. The sales are 
also intense here, as well, and almost half of the 
fl ats today have owners,” said Hlávka.

Šantovka Living is not the only residen-
tial project that Redstone is developing in 
Olomouc.  Currently, the group is also prepar-
ing the Kašparova residential complex, 
which will be going up in an attractive location 
in close proximity to the Ander stadium. Three 
to four-story villa buildings with private terraces 
and gardens should be built here, set in a park 
accessible to the public. The developer is also 
planning to build large housing capacities in the 
multifunctional Nová Velkomoravská district, 
which should be built over the course of the 
next 15 years.

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone

2024 ■ De

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone
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