
JANUSTAV s.r.o. je nová stavební společnost, 

zaměřená na projektování a provádění staveb. 

Jejímu založení předcházela dlouholetá spolupráce 

se společnostmi s obdobným zaměřením. Díky této 

spolupráci jsme získali dostatečné zkušenosti 

a řadu obchodních a pracovních vztahů.

Hlavním motivačním důvodem k založení 

společnosti JANUSTAV s.r.o., byla dlouhodobá  

nespokojenost se situací na trhu a přístupem 

stavebních firem, se kterými jsme v rámci našeho 

působení často přicházeli do styku. My věříme, 

že lze dům kvalitně vyprojektovat, postavit a přitom 

nabídnout odpovídající, plně transparentní cenu 

ke spokojenosti klienta. Spokojenost klienta, 

zajišťují inženýři s dlouholetou praxí v oblasti

projektování a realizace.

Firma JANUSTAV s.r.o. má minimální režijní 

náklady, díky kterým dokáže využít přebytku 

stavební techniky a lidských zdrojů. 

Důkazem toho mohou být například inteligentní 

domy v Březenci, kde žije i jeden z jednatelů, 

jirkovský patriot, Stanislav Šára.

V naší společnosti působí profesionálové s více než 

dvaceti lety praxe na trhu s nemovitostmi, financo-

váním, dotačními tituly a engineeringem.

V posledních letech máme za sebou několik 

úspěšně dokončených realizací, za spolupráce 

se spřátelenými společnostmi. Spolupracujeme 

s prověřeným týmem řemeslníků a dodavatelů. 

Za firmou JANUSTAV s.r.o. stojí ekonomicky silný 

společník, který dříve býval naším klientem 

a uvěřil v životaschopnost naší práce. Díky tomu 

můžeme ekonomicky zvládnout financovat průběh 

výstavby RD a plně poskytovat servis, jako ostatní 

stavební společnosti.

OHLÉDNUTÍ

CENY? ZÁLEŽÍ NA VÁS.

V případě Vašeho zájmu můžeme realizovat 

prohlídku uskutečněných staveb a na základě 

preferencí přípravíme i nabídku na klíč. 

Cenu jsme schopni optimalizovat, a to správným 

načasováním a výběrem nejvhodnějších materiálů. 

Spokojenost klienta je pro nás výsledek dobře 

odvedené práce.

PROČ PRÁVĚ MY? O FIRMĚ  KONTAKTY

JANUSTAV s.r.o.

IČ: 02740281
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Stanislav Šára, MBA - jednatel

e-mail: stanislav.sara@janustav.cz

mobil: 777 880 008

Ing. Karel Pohl, Ph.D - jednatel 

e-mail: karel.pohl@janustav.cz 

mobil: 777 855 265

Jedná se o dvoupodlažní zděný dům s valbovou 

střechou a vikýřem. Rekonstrukce zahrnovala práce 

na současném krovu a stropní konstrukci. Dále 

následovaly kompletní vnitřní práce včetně 

přístavby domu.

Kompletní rekonstrukce RD KRALUPY

Revoluční 16, Kralupy nad Vltavou 

Užitná plocha 150 2
m

Realizace 2014

Jméno společnosti je odvozeno od řeckého boha 

JANUSE, 

který byl znamením změny. 

A my věříme, že 

JANUSTAV 

touto změnou může být.

Revitalizace BD U výtopny

U výtopny 1912, Kladno

Jedná se o revitalizaci bytového domu s kompletní 

výměnou střešní krytiny a montáží kontaktního 

zateplovacího systému, včetně povrchových úprav, 

klempířských a zámečnických prací. 

Realizace 2015
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Výstavba inteligetního rodinného domu Lesní, 

Březenec. Jedná se o dvoupodlažní zděný dům 

s plochou zelenou střechou a bazénem.

Jedná se o dvoupodlažní zděný dům s pultovou 

plochou střechou, doplněnou o zelenou střechu 

garáže.

Inteligentní RD Březenec_I 

Lesní, Březenec
2

Užitná plocha 450 m  

Inteligentní RD Březenec_II

Lesní, Březenec 
2

Užitná plocha 215 m

Revitalizace ČVUT FBMI 

Náměstí Sítná, Kladno 

Revitalizace fakultní budovy ČVUT FBMI, kde naše 

firma zajišťovala kontaktní zateplovací systém, 

včetně povrchových úprav hlavní budovy a budovy 

laboratoří.

Pasivní RD Horoušánky 

Za Panskou zahradou, Horoušánky
2

Užitná plocha 170 m   

Výstavba pasivního rodinného domu. Jedná se 

o dvoupodlažní zděný dům se sedlovou střechou.

Realizace 2015/16Realizace 2015 Realizace 2014/15Realizace 2014

Revitalizace BD „Kaskáďák“

Švýcarská 2428-2436, Kladno 

Realizace 2015

Jedná se o revitalizaci bytového kaskádového 

domu s kompletní výměnou skladeb teras a lodžií 

a montáží kontaktního zateplovacího systému, 

včetně povrchových úprav, klempířských a zámeč-

nických prací. 


