
REZIDENCE AUSTERLITZ - SLAVKOV U BRNA
Probíhá výstavba hrubých staveb  - více na straně 32

734 675 902
Mgr. Petra Dočekalová

Větší typ panel. bytu s dostatkem 
úložných prostor, dům po revitalizaci, 
nízké provoz. náklady, klidná lokalita, 

zeleň, občan. vybavenost  v místě, rychlá 
dostupnost do centra. Prodej včetně 

vybavení, vhodné na investici. PENB: D 

www.realcity.cz/rc/DYVV

PĚKNÝ  BYT 3+1/L, OV, BRNO-KOHOUTOVICE

Jedinečná nemovitost k bydlení 
i rekreaci, 30 min. od Brna, 
po kompletní rekonstrukci

s novostavbou RD, CP 904 m2

www.realcity.cz/rc/DYUK

 Tel.: 604 986 677
 www.real-projekt.cz

Stavení v obci Šerkovice

C

www.aidevelop.czProstě domov!! Už deset let. Aktuální nabídka na straně 31.

BRNO A JIŽNÍ MORAVA

10 | od 31. 7. do 27. 8. 2017

ZAHÁJEN PRODEJ II. ETAPY
Milady Horákové 23

30 bytů a komerce 
v centru města 

s +420 608 000 555
s +420 602 775 333

www.imperastyl.cz

http://www.realcity.cz/rc/DYVV
http://www.realcity.cz/rc/DYUK
http://www.real-projekt.cz
http://www.aidevelop.cz
http://www.imperastyl.cz
http://tel:734675902
http://tel:604986677
http://tel:+420608000555
http://tel:+420602775333


800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099 Jsme členy 

významných asociací

• cihlový byt 54,7 m² v OV • pokoje se samostatnými vstupy, 
šatna, sklep • udržovaný stav s nutnou modernizací • dům se 
nachází v jedné z nejžádanějších městských částí Brna

N/RSB/16544/17 2 690 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - ŽABOVŘESKY

• podsklepený rodinný dům se samostatnou garáží a zahradou
• nutné dokončení rekonstrukce 2.NP • dům je možné rozšířit o 
další půdní vestavbu • vhodné pro vícegenerační bydlení

N/RSB/16529/17 2 750 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PROSTĚJOV - DOMAMYSLICE

• velmi pěkný byt 71,4 m² v OV • výborný stav, kolaudace v roce 
2011 • samostatná koupelna a WC, terasa, sklep • třípodlažní 
zděný dům nedaleko základní školy a školky

N/RSB/16517/17 2 900 000 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, TIŠNOV

• samostatně stojící dům ve vyhledávané rezidenční lokali-
tě • venkovní bazén se zastřešením a s technologií vč. ohřevu 
vody • k domu také náleží garáž, udírna a klenutý sklep

N/RSB/16452/17 8 900 000 Kč

RODINNÝ DŮM, BRNO - PISÁRKY

• velmi pěkná, podezděná rekreační chata • výborný stav po 
kompletní rekonstrukci interiéru • kachlová kamna, nová střecha 
• krásné lesnaté prostředí • chata se prodává vč. vybavení

N/RSB/15060/15 910 000 Kč

NADSTANDARDNÍ CHATA, ŽĎÁREC

• částečně podsklepený dům 3+1 s větším pozemkem • dobrý 
technický stav, možnost rozšíření o půdní vestavbu • krásná lesna-
tá lokalita na úpatí Drahanské vrchoviny jen 6 km od Vyškova

N/RSB/16344/17 2 595 000 Kč

RODINNÝ DŮM, PUSTIMĚŘ

• moderní byt 88,1 m² vč. příslušenství v OV • prostorná terasa, 
balkon, komora a sklep • vlastní plynový kotel • soukromé dětské 
hřiště za domem • ihned k nastěhování

N/RSB/16371/17 3 550 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - HUSOVICE

• podsklepený řadový dům 3+1 a 4+1 s dvorem a hospodářskou 
stavbou • dům je ve velmi dobrém stavu a je vhodný pro dvou-
generační bydlení • možnost půdní vestavby • pozemek 1 495 m²

N/RSB/16388/17 5 250 000 Kč

RODINNÝ DŮM, MOUTNICE

G GC

10 990 000 Kč

9 950 000 Kč

N/RSB/16512/17

N/RSB/16402/17

• luxusní střešní byt o výměře 187 m² vč. teras v OV • výjimečný byt disponuje 
separátním vstupem osazeným bezpečnostními dveřmi • byt je vybaven 
ve všech detailech nadstandardními komponenty a výrobky vč. centrálního vysa-
vače • náleží k němu dvě terasy a lodžie s volným výhledem do okolí a na přehradu

• luxusní dům s garáží pro 4 auta, saunou, venkovním vyhřívaným bazénkem 
a okrasnou zahradou se zavlažovacím systémem • rodinný dům je ve výborném 
stavu a je vhodný pro vícegenerační bydlení nebo pro zřízení sídla � rmy • krásná 
lesnatá lokalita nedaleko Brněnské přehrady

Prodej bytu 4+kk, Brno - Bystrc

Nadstandardní dům, Brno - Žebětín

B

• jihozápadně orientovaný byt 60,3 m2 v OV • byt je ve velmi dobrém stavu a jeho součástí je šatna a prostorný balkon • čtyřpatrový cihlový 
dům po částečné revitalizaci • nízké měsíční náklady • dům ani byt nejsou zatíženy úvěrem

N/RSB/16585/17 3 290 000 Kč

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - LESNÁ

• moderní byt 92,4 m² vč. terasy v OV • byt je ve výborném stavu a jeho součástí je koupelna s vanou a sprchovým boxem • vytápění 
a ohřev vody je zajištěno vlastním plynovým kotlem • k bytu náleží prostorná terasa s krásným výhledem do okolí a parkovací místo

N/RSB/16510/17 5 190 000 Kč

PRODEJ BYTU 4+KK, BRNO - ŽIDENICE

G
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http://www.realspektrum.cz
http://tel:800800099
http://tel:800800099


DĚLÁME REALITY JINAK, NA NÁS SE MŮŽETE SPOLEHNOUT, VŽDY STOJÍME ZA SVÝM KLIENTEM.

Brno_249_04

  

800 400 237

REALITNÍ CENTRUM

Přijedeme k Vám

VOLEJTE 
ZDARMA

www.patreal.cz

 

Riegrova 1, Brno-Královo Pole 612 00

Tel.: 541 245 579, Mobil: 774 859 998 Přijedeme k VámPřijedeme k VámPřijedeme k Vám

facebook.com/patreal.cz

www.patreal.cz

   

   

   

 OV 4+1, ul. Oblá, CP 79 m2, 4 NP, lodžie, parkování v 
uzavřeném prostoru v OV.  

 RD 5+1, sam. stoj., garáž, vjezd, zahrada. CP 1700 m2, 
23 km od Brna. 

 Zem. usedlost na Vysočině, 3 byty, možnost rozšíření,  
2x vjezd, stáje, CP poz. 1495 m2.  

 RD 1+1 s možností rozšíření, 20 km od Brna, CP poz. 
206 m2. 

 Zděná chata s krbem, po rekonstrukci, 47m2 se zah-
radou 1243m2. 

 Chata se zahradou 980 m² , Brno-Bosonohy, příjezd na 
pozemek, krásné prostředí. 

 Byt 4+1 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Rekreační objekt 

  BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC 

   BUKOVINKA 

   MILIČOV 

PRŠTICE 

BRNO-SADOVÁ 

BRNO - BOSONOHY 
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 OV 3+1, ul.Družstevní, cihla, CP 69 m² , 2.NP, balkon, 
šatna, sklep. 

 RD 2 byty/ 4+1, sklad. prostor, 6x garáž, dvůr, park. 
místa, CP 510 m2.   

 Dvougenerační RD 3+1/ 4+1, podsklepený, CP poz. 
1790 m2, 2x garáž, hospod. budovy, zahrada. 

 RD 2+1, po část. GO, průjezd, klenutý sklep, pozemek 
366m². 

 Stylová roubenka, CP 1204 m2, IS, vč. starožitného 
nábytku. 

 Prodej komerční budovy v hlavní obchodní zóně 
Tišnova, UP 450 m2. 

 Byt 3+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Komerční objekt 

BRNO-ŘEČKOVICE 

ROSICE 

DUKOVANY 

NEMOTICE 

   BĚLÁ NAD SVITAVOU 

TIŠNOV 
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 OV 2+1, ul. Božetěchova, CP 59 m2, 3 NP, balkón, 
výtah. 

NS  RD 7+1, sam. stoj., dvougaráž, CP poz. 1061 m2, 
možno výběru úprav v interiéru. 15 km od Brna. 

 RD 3+1 ul. Jungmannova, s možností rozšíření, rovin-
ná zahrada, CP 476 m2, k modernizaci. 

 RD 2+1, dvůr, možnost půdní vestavby, 20 km od 
Brna. 

 Dvoupodl. chalupa v obci Jedlová, okr. Svitavy, krbová 
kamna, obec. vod., septik, CP poz. 572 m2. 

 Kemp s restaurací na vlastním pozemku ve Veverské 
Bitýšce, chaty a zděné bungalovy, 4074 m2. 

 Byt 2+1 

 Dům 

 Dům 

 Dům 

 Rekreační objekt 

 Komerční objekt 

   BRNO-KRÁLOVO POLE 

ŠEBROV-KATEŘINA 

   ŠLAPANICE 

KRATOCHVILKA 

JEDLOVÁ 

VEVERSKÁ BITÝŠKA 
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 RD 5+1, sam. stoj., dvougaráž, zahrada 569 m2, CP 
718 m2, bazén, atraktivní lokalita. 

 NS RD 4+1, sam. stoj., garáž, CP poz. 1776 m2, možno 
výběru úprav v interiéru. 15 km od Brna. 

 RD 4+1, po GO, CP 287 m2, vjezd. 

 RD 4+1 k rekonstrukci nebo demolici a výstavbě nové-
ho domu, ul. š. 25 m, CP 1560 m2. 

 Chata 2+1, zděná s příjezdem, parkování, vl. poz., 
elektřina, CP 216 m2.   

 Stav. pozemek CP 1000 m2, ul. š. 13 m. elektřina. a 
voda v dosahu.  
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 Rekreační objekt 

 Pozemek 

BRNO - ŘEČKOVICE 

ŠEBROV-KATEŘINA 

   BUČOVICE - VÍCEMILICE 

SUCHOHRDLY U MIROSLAVI 

BUČOVICE - NEVOJICE 

BABICE U ROSIC 
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V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

AC Real, s. r. o.

AGIL, realitní kancelář

All Inclusive Development a.s.

AMBIENTEN VIP s.r.o.

Brněnská pole, a.s.

dražební společnost PROKONZULTA , a.s.

EMBRA s.r.o.

Fincentrum Reality s.r.o.

Gaute a.s

HYPOASISTENT s.r.o.

Chateau Marco, s.r.o.

IMOS facility, a.s.

IMPERA styl, a.s.

KALÁB - BS, s.r.o.

MAXUS Czech Republic, s.r.o.

MIG s.r.o.

Minimal reality s.r.o.

MP CZECH real

Orange Style s.r.o.

PATREAL s.r.o.

PJ-REALITY, spol. s r.o.

REAL - PROJEKT MAX s.r.o.

REAL GROUP SDK, s.r.o.

REAL SPEKTRUM GROUP, a.s.

Realitní kancelář 

Brněnský zvonec s.r.o

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

REKO a.s.

SEDMA International s.r.o.

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního 
světa? Hledáte inspiraci pro své kutilské záměry? Přečtěte si 
náš on-line magazín o bydlení! 

www.realcity.cz/magazin

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY 
(PENB)

Tento průkaz hodnotí energetickou 
náročnost budovy, vyčísluje energie 
spotřebovávané při běžném provozu 
a řadí budovy do třídy energetické 
náročnosti: od A (nejúspornější)  
do G (energeticky nejnáročnější).  
Tuto informaci naleznete 
i u jednotlivých nemovitostí 
publikovaných uvnitř vydání.

GRAND REALCITY - UNIKÁTNÍ NEJČTENĚJŠÍ 
ČASOPISY S NABÍDKOU REALIT V ČR

  2 regionální vydání  
  PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY 
  BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

  komplexní přehled o realitním trhu

  3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu

  náklad přibližně 2 miliony výtisků za rok

  téměř 5 milionů čtenářů za rok - nulová remitenda

REALCODE (Jedinečné propojení časopisu s webovým portálem 
www.realcity.cz). Několikanásobné zvýšení dopadu inzerce, 
uživatelsky jednoduchý a uspoří čas zájemci o reality.

Kvalitní ubytování je pro Čechy nejzá-
sadnějším faktorem, podle kterého se 
rozhoduje při výběru letní dovolené té-
měř 60 % lidí. (Důležitá je pro ně samo-
zřejmě i cena.) Upozorňujeme na tento 
fakt i z důvodu, že při vyhledávání uby-
tování Češi postupují podobně jako při 
hledání nového bydlení. 

Více si přečtete ve článku  
na našich webových stránkách  
www.realcity.cz/magazin.

ČEŠI CHTĚJÍ DOBŘE BYDLET I NA DOVOLENÉ! 
JAKÉ NOVÉ NÁSTROJE MŮŽETE PŘI HLEDÁNÍ 
NEMOVITOSTI POUŽÍVAT?

http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realcity.cz).
http://www.realcity.cz/magazin.
http://tel:736611639
http://tel:736611632
http://mailto:info.brno@realcity.cz
http://mailto:michaela.sebkova@realcity.cz


TIP GRAND REALCITY

Přemýšlíte, kde by vaši rodiče příjemně strávili svůj podzim života? Tento úkol není vůbec snadný. Je vhodné si vše dopředu 
dobře promyslet. Co je důležité si ujasnit, když hledáte bydlení pro seniory? 

Důvodem, proč se senioři často stěhují, je fakt, že ne-
zvládají údržbu velké nemovitosti. Někoho láká „vý-
minek“ u vlastní rodiny, jiný pokukuje po domově pro 
seniory s veškerými službami a další si chce co nej-
déle zachovat samostatnost. I  tohle jsou věci, které 
byste měli zohlednit při výběru toho nejvhodnějšího 
místa.  

CENA VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE MOŽNOSTI
Ať máte jakékoli představy, cena bude patrně roz-
hodující položkou. Od  ní se všechno ostatní odvíjí, 
i  když si to mnohdy nechceme přiznat, neboť pro 
naše rodiče chceme vždy to nejlepší. Pokud je senior 
sám, ať už po  rozvodu nebo ovdovělý, klesne z pů-
vodního příjmu a  nestačí hradit náklady na  bydlení, 
které si mohl dovolit, když vydělával. Tady začína-
jí první úsporná opatření. Řídit byste se měli ovšem 
i dalšími faktory. Jaké to jsou?

LOKALITA A SLUŽBY
To, kde budou senioři bydlet, je důležité hlavně 
s ohledem na jejich zdravotní stav. Je potřeba kalku-
lovat dopředu i s tím, že s přibývajícími léty se tento 
stav bude zhoršovat. Určitě toto zohledněte a  vybí-
rejte lokalitu, která má dobrou dopravní obslužnost 
a  občanskou vybavenost. Informujte se předem, jak 
daleko je nejbližší nemocnice, kde poskytuje své 
služby lékař a  kde jsou k  dispozici sociální služby. 
Stojí vámi vybraná nemovitost na strmém kopci nebo 

na odlehlém místě, kam se dá špatně dostat? Je jas-
né, že zdravý člověk dojede autem kamkoli. Senior je 
na tom o poznání hůře. Za všech okolností je vhodné 
mít nablízku rodinu či osoby, kteří v nouzi nabídnou 
pomoc.

NENÍ BYDLENÍ JAKO BYDLENÍ.  
JAK UZPŮSOBIT INTERIÉR?
Rozhodli jste se pro samostatný dům či byt bez pe-
čovatelské služby? Pak je třeba myslet na jeho vnitřní 
dispozice a uspořádání místností i  nábytku. Nachází 
se byt ve vícepatrovém domě? Pak výtah bude jed-
nou z vašich priorit. Pozor! Myslete i na detaily. Výtahy 
často nesjíždí přímo ke vchodu, ale končí ve sklepě 
nebo až v druhém nadzemním podlaží. Rovněž exis-
tují budovy, kde výtah zastavuje jen v  mezipatrech. 
A to může představovat jednou velký problém.  

DÍVEJTE SE NA BYDLENÍ OČIMA SENIORA
Každý schod se postupem času může stát tou největ-
ší překážkou. Tady je více než na místě zohlednit věk 
seniora. Neohlížejte se na sebe a hleďte na budoucí 
bydlení jeho očima. Zatímco vám bydlení v sedmém 
patře přijde jako normální věc, senioři mívají např. vět-
ší obavy z výšek. Stejně tak mnohem více trpí závra-
těmi nebo strachem, že je v temném koutě vstupních 
chodeb někdo přepadne. Přízemní byt s přehledným 
vstupem je určitě vhodnější než byt pod střechou. 
A ještě navíc ušetříte, neboť tyto byty bývají levnější.

Zhodnoťte také samotnou bezba-

riérovost bytu. Myslete na detaily, 

jako jsou prahy či kusové koberce 

na podlahách. Pryč s nimi. Člověk 

s horší mobilitou o ně snadno zakop-

ne. V koupelně je jasnou volbou spr-

chový kout nebo i speciální vanička. 

Vana je do budoucna nepřijatelná. 

Špatně se do ní vstupuje a ještě 

hůře z ní vstává. Problém může být 

i s toaletou. Určitě se budou hodit 

i nainstalovaná madla a držadla, která 

usnadí vstávání a poskytnou oporu 

při pohybu. Ta můžete nainstalovat 

všude, kde vám to přijde smyslupl-

né. Pokud je to možné, přizpůsobte 

také výšku toalety. Všude by mělo 

být dost místa. Stejně tak se vyplatí 

nešetřit na kvalitním lůžku. Pohovka 

je nevhodná. Úpravy se mohou 

týkat i kuchyně. I kuchyňská linka by 

zasloužila takové úpravy, aby se u ní 

staršímu člověku dobře stálo a ne-

musel se hrbit. Dokonce ji můžete 

nechat upravit tak, aby se u ní dalo 

i při vaření a manipulaci se spotřebiči 

sedět. 

VŠUDE BEZ PROBLÉMŮ.  
JAK VYTVOŘIT BYDLENÍ  
VHODNÉ PRO SENIORA?

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Nejen na samotnou nemovitost, 
ale i na její následné úpravy 
často nezbývá tolik peněz, 
kolik je potřeba. Úpravy nebo 
nemovitost lze dnes financovat 
i pomocí tzv. zpětné hypotéky 
nebo i renty z nemovitosti. 
V případě, že je nějaká částka 
našetřena předem, můžete 
využít také překlenovacího 
úvěru na stavebním spoření.

DOMOV PRO SENIORY 
JAK A PODLE ČEHO JEJ VYBRAT?
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ALL INCLUSIVE DEVELOPMENT SLAVÍ LETOS  
DESET LET. JAKÉ BYLY ZAČÁTKY?
Začínali jsme jako firma o jednom zaměstnanci a postupně 
se rozrůstali. Už tenkrát jsme věděli, že nechceme stavět 
pouze čtyři stěny, ale skutečné domovy. Abychom tuto 
ideu naplnili a zajistili rezidentům maximální komfort, sází-
me od začátku pouze na špičkové materiály a technologie. 
Například náš debut, kterým byla nástavba dvou apartmá-
nů na ulici Kotlářská, měl vůbec první rekuperaci v Brně. 
O to víc náš těší, že standard s každým dalším projektem 
zvyšujeme. Pro naše stavby jsou typické prvotřídní vybave-
ní, maximální využití prostoru a nízké náklady na bydlení. 
Toho dosahujeme do detailu promyšlenými architektonic-
kými návrhy a využitím špičkových inovací. Do všech ne-
movitostí umísťujeme podlahové topení, které napomáhá 
nejen estetické stránce, ale výrazně šetří prostor a snižuje 
náklady na vytápění. Díky nejmodernějším technologiím se 
u nás bydlí za poloviční cenu než u konkurence. 

ČÍM JSOU VAŠE PROJEKTY UNIKÁTNÍ?
Když říkáme, že jsou naše projekty exkluzivní a nadstan-
dardní, opíráme se o  holá fakta. Díky dlouholetému pů-
sobení na  trhu nemovitostí jsme získali zkušenosti, které 
coby nejcennější artikl vkládáme do každého záměru. Ty 
ještě podtrhujeme spoluprací s nejlepšími dodavateli, jako 
jsou Kaldewei, Villeroy&Boch nebo Hydrocork. Za deset let 
jsme realizovali deset jedinečných projektů, z nichž každý  
je naprosto mimořádný. Z  aktuálních highlights bych vy-
zdvihl bytový dům na Barvách, který je ztělesněním funk-
cionalistického purismu se špičkovými hi-tech technolo-
giemi, nebo rezidenci Chrlice Place, jež má jako jediný 
bytový dům v  Brně luxusní bazén na  soukromé zahradě, 
navíc s plně zajištěnou správou. Skutečnou senzací bude 
rezidence Diamant. Dimenzi světového „New York style“ 
dodá projektu výtah, z něhož budoucí majitelé vstoupí pří-
mo do svých apartmá.

NÁZEV SPOLEČNOSTI ODKAZUJE NA KOMPLEXNÍ 
SLUŽBY. CO VŠE KLIENTŮM NABÍZÍTE?
Chceme, aby klienti vnímali naše nemovitosti jako domov 
od chvíle, kdy podepíší smlouvu. Proto za ně od samého 
začátku převezmeme veškeré starosti, které jsou s trans-
akcí spojené. V roce 2012 jsme zakoupili realitní kancelář, 
díky čemuž můžeme uplatnit naše zkušenosti z  realitního 
trhu také pro prodávající klienty, a současně rozšířit nabíd-
ku našich projektů o další nemovitosti. Také nabízíme pro-
nájmy bytových jednotek ve vlastních nájemních domech, 
o  něž se stará All Inclusive Living. Nově představujeme 
službu facility k péči o nemovitosti a jejich nájemníky. Ten-
to servis využíváme pro naše vlastní nájemní domy a na-
bízíme ho také externím subjektům. Pokud se klient roz-
hodne zakoupit byt nebo dům coby investiční nemovitost, 
rádi zajistíme kompletní péči. Pronajmeme byt za atraktivní 

cenu, pohlídáme platovou morálku nájemníků a obstaráme 
veškeré provozní záležitosti. Nájemní domy sami vlastníme 
už několik let, opíráme se proto o vlastní zkušenosti a po-
skytujeme skutečně profesionální správu.

ZAŽÍVÁTE RAKETOVÝ VZESTUP.  
JAKÉ JSOU VAŠE PLÁNY DO BUDOUCNA? 
Chceme nabídnout klientům co nejpestřejší spektrum ne-
movitostí. Proto jsme se rozhodli rozšířit portfolio o nové 
projekty po celé České republice a na Slovensku. Ve Vrch-
labí, ležícím v samém srdci Krkonoš, připravujeme luxusní 
horské apartmány s vlastním wellness a zázemím hotelo-
vých služeb. Ve španělském Alicante budeme zcela exklu-
zivně nabízet pod hlavičkou naší RK stávající domy ke kou-
pi a  následnému pronájmu. Klienti si budou moci užívat 
dovolenou u  moře s  veškerým komfortem, který by měli 
doma. To vše s jistotou kvality naší společnosti.

All Inclusive Development
Specialista na exkluzivní projekty,  
které jinde nenajdete

V dnešní době roste poptávka po komfortním 
bydlení, které nabídne víc než jen střechu nad 
hlavou. Tato esence prostupuje také všemi našimi 
projekty. Nezaměřujeme se na masovou výstavbu, 
ale výjimečné projekty, které ladíme do nejmenších 
detailů. Kde jinde vstoupíte z výtahu přímo 
do apartmá, nebo si zaplavete v soukromém 
luxusním bazénu? Naše společnost nabízí klientům 
pouze nadstandardní nemovitosti vybavené 
špičkovými technologiemi, které maximalizují jejich 
komfort.

PARTNER MĚSÍCE … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

PLNÍME VAŠE SNY O KRÁSNÉM BYDLENÍ 
UŽ DESET LET

6

O NÁS

Společnost All Inclusive Develop-
ment a.s. vstoupila do  světa nemo-
vitostí v roce 2007. U jejího založení 
stál Ivor Ševčík, který je v  jejím čele 
dodnes, a  který současně vede se-
sterské společnosti, realitní kancelář 
AC Real s.r.o. a na pronájmy zaměře-
ný All Inclusive Living a.s.

Od začátku bylo naším cílem nabíd-
nout klientům takové bydlení, kde 
se budou od  první chvíle cítit jako 
doma. Investiční příležitosti si pečlivě 
vybíráme a dáváme přednost solitér-
ním projektům. Osobně dohlížíme 
na projektanty, dodavatele i stavitele 
a  ručíme za  kvalitu použitých mate-
riálů a  odvedené práce. V  průběhu 
stavby navíc vycházíme vstříc přáním 
zákazníků, abychom splnili jejich sen 
o  dokonalém bydlení. Díky tomu se 
můžeme pochlubit nejen portfoliem 
úspěšných projektů, ale především 
spokojených klientů.

Ivor Ševčík
předseda představenstva

Apartmány Hybešova

Ski & Mt. bike apartmens Vrchlabí

Bytový dům Barvy

Chrlice Place

Rodinné domy Alea

ALL INCLUSIVE 
DEVELOPMENT a.s.
Dělnická 397/39 
624 00 Brno

tel.: +420 731 516 417 
linka zdarma:  
+420 800 442 442

acreal@acreal.cz 
www.aidevelop.cz

10 let od založení firmy 
10 unikátních projektů

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.aidevelop.cz
http://tel:+420731516417
http://tel:+420800442442
http://mailto:acreal@acreal.cz
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BRNO

 Prodej 3 velmi pěkných novostaveb typu bungalov v obci Říčky. CP od 851m2 do 934m2, ZP domu 132m2, UP 
domu cca 110m2, terasa 21m2. Orientace na jih. Na pozemku 2 park. stání. Kompl. IS hotova.K dodělání cca 
300 - 400 tis., možnost dodělání na klíč. Cena+provize. Za RD se neplatí daň z nabytí. Více info v RK.

 Dům 
  ŘÍČKY, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DYX4

  od 4 790 000 Kč  775 077 502 
 940 

C    

Dvougen. RD na pěkném místě,velká zahrada.CP 
pozemku 2700m2, ZP 122m2, UP 260m2, dva prost. 
byty s balkony, dílny, garáže, stání, vl. studna.

Prodej pozemku na krásném klidném místě s pěkný 
výhledem na kraji obce Řícmanice, CP 700 m2, IS na 
hranici pozemku.

 Dům  Pozemek 
ŘÍCMANICE, OKRES BRNO - VENKOV ŘÍCMANICE, OKRES BRNO - VENKOV

www.realcity.cz/rc/DXXT

 10 500 000 Kč  4 500 Kč  / m2 775 077 502  775 077 502 
 909   

G

Rádi se postaráme o prodej či pronájem Vaší nemovitosti.
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme naše služby zdarma!

REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00 Brno
Telefon 775 077 502
realmix@realmix.cz, www.realmix.cz

   

 Prodej stavebních pozemků od 349 - 850m². V ceně výstavba IS včetně komunikace a veřejného osvětlení. 
Výstavba sítí již započala! Dokončení podzim 2017. Cena již včetně DPH. 

 Pozemek 
SYROVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DYLP

 3 509 Kč/m²  775 077 502 
 725 

   

 Prodej prostorného světlého bytu 3,5+1 v OV, CP 134 
m2 vč.sklepu 23 m2, 2x balkón, 3.NP/4. Secesní dům 
po kompl. rek., neprůchozí pokoje. K jednání. 

 Byt 3+1 
BRNO - STARÉ BRNO, ULICE VÝSTAVNÍ 

www.realcity.cz/rc/DVUQ

 5 190 000 Kč  775 077 502 
 894 

G

 RD 5+1, zahrada, garáž, sklep. ZP 406m2. Dvoupodl. 
RD k modernizaci, sedlová střecha. Dostupnost do 
Brna cca 5min autem. Pěkné místo. K jednání. 

 Dům 
   PRACE, BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DY89

 2 490 000 Kč  775 077 502 
 921 

 Polořad. RD 5+1 s garáží, bazénem. ZP 84m2, CP 
708m2. Zahrada s grilem,udírnou přímo sousedí s le-
sem. Krásná klidná lokalita. Cena vč. provize! 

 Dům 
   VRANOV, OKRES BRNO – VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DYLO

 5 355 000 Kč  775 077 502 
 931 

   

 Prodej RD 6+kk s velkou zahradou. ZP a nádvoří 
330m2, CP pozemku 1011m2, obytná plocha 186m2 
+terasa +skepy 86 m2. K jednání. Vice info v RK. 

 Dům 
NÁSEDLOVICE, OKRES HODONÍN 

www.realcity.cz/rc/DSYE

 1 890 000 Kč  775 077 502 
 850 

GG G   

 Dvoupodlažní polořad. novostavba 4+1.UP 159m2, 
CP 570m2. Náklady na dodělání cca 400 tis. Kč. Autem 
do Brna 25 min. Neplatíte daň z nabytí! 

 Dům 
MALHOSTOVICE, OKRES BRNO - VENKOV 

www.realcity.cz/rc/DXFL

 4 700 000 Kč  775 077 502 
 901 

C

 Prodej jedinečného stavebního koncového pozemku u lesa s výhledem do kraje, CP 3382 m2. Elektřina na 
pozemku, voda v dosahu, povolení na studnu. Do Brna cca 25 min jízdy autem. Za tímto pozemkem již nelze 
stavět! 

 Pozemek 
   BUKOVINKA, OKRES BLANSKO 

www.realcity.cz/rc/DY81

 1 950 Kč/m²  775 077 502 
 923 

   

 Převod družstev. podílu k bytu 2+1. Balkon, sklep, v 
centru Brna, CP 59m2, po kompl. rekonstrukci. 3.NP 
cihl. domu s výtahem. Dům také revitalizován. 

 Byt 2+1 
BRNO - STŘED, UL. ANTONÍNSKÁ 

www.realcity.cz/rc/DY87

 3 690 000 Kč  775 077 502 
 926 

   

 OV 3+kk 5.NP. CP 75m2 + terasa 15m2. Vybaveno 
kvalit. materiály, vestav. úlož. prostory, klimatizace.
Možnost přikoupit garáž za 490tis. vč. park.stání. 

 Byt 3+kk 
BRNO - ČERNÁ POLE, ULICE BABIČKOVA 

www.realcity.cz/rc/DYOS

 4 790 000 Kč  775 077 502 
 938 

   

 Moderní prost. novostavba bytu 2+kk v OV+lodžie.CP 
65m2, 3.NP, výtah. Byt vybaven značkovými spotřebiči 
a klimatizací. Lokalita Kamechy. 

 Byt 2+kk 
BRNO - BYSTRC, ULICE ŘÍČANSKÁ 

www.realcity.cz/rc/DY2T

 3 440 000 Kč  775 077 502 
 917 

GG C
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Příklady zrealizovaných zakázek z poslední doby:

PETR HORÁČEK 
 732 389 435

Specialista  
na prodej a pronájem  
rodinných domů a bytů  
pro BRNO-VENKOV

RYCHLÉ A VSTŘÍCNÉ JEDNÁNÍ 
Komplexní znalost problematiky prodeje 

v tomto okrese na základě dlouhodobé zkušenosti. 
Pomůžu i Vám s rychlým prodejem.

DB 3+1 Šlapanice RD 2+1 Němčany

Prodáno z a nejvyšší tržní cenu      Rezervováno do 1 měsíce

SLEVA SLEVA SLEVA DOPORUČUJEME

Prodej velmi pěkného a udrž. dvojdomku RD 4+kk s 
garáží, terasou, balkony a zahradou, kolaudace 2004. 
CP 351 m2, ZP 94 m2, zahrada 257 m2. 

Převod práv k DB bytu 3+1 s lodžií a sklepem. CP 67 
m2. Patro 10/11 se 2 výtahy. Byt má samostatné 
vstupy do pokojů.  Byt je ihned VOLNÝ.

Prodej prost. a část. zrekonstr. bytu 3+1 v OV s 
lodžií, šatnou, spížkou a sklepem. Byt je ve zvýšeném 
přízemí. CP 67m2, vč. sklepní kóje a lodžie.

Prodej bytu v OV 3+1 s lodžií a sklepem. Patro 3/7 s 
výtahem. CP 74 m2. Orientace bytu J, V, S. Byt je volný 
po dohodě. K bytu je možné dokoupit garáž.

Dům 4+kk Byt 3+1 Byt 3+1 Byt 3+1
JEHNICE, CIKÁNKOVA BRNO, VELETRŽNÍ BRNO, STARÝ LÍSKOVEC, KARPATSKÁ BOHUNICE, ARMÉNSKÁ

www.realcity.cz/rc/DYHR www.realcity.cz/rc/DYOF www.realcity.cz/rc/DYVX www.realcity.cz/rc/DYVY

6 500 000 Kč 3 050 000 Kč 3 290 000 Kč 3 295 000 Kč736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
545013 546493 547193 550873

G B D G

SLEVA SLEVA EXKLUZIVNĚ EXKLUZIVNĚ

Velmi pěkná, prost. cihlová NOVOSTAVBA bytu 2+kk, 
CP 61,5m2 v OV s lodžií 7,5 m2 a sklepem 2 m2. Patro 
1/3 s výtahem. Kolaudace domu 2014. 

Prodej velice prost. a vkusně zrekonstr. bytu 3+1 s 
lodžií, šatnou a 2 sklepy. Patro 4/5 s výtahem. CP 74 
m2 + 2x sklep cca 3,5 m2 + lodžie 4,5 m2.

Sam. stojící udrž. chata v OV se suchým WC, balkonem, 
terasou a sklepem. CP chaty 33m2. Příjezd autem až k 
chatě. IS: el. energie. Ihned VOLNÁ.

Cihlová řadová garáž v OV o výměře 20 m2 na pozem-
ku města Brna, z kterého se platí ročně částka 450 Kč. 
V garáži je rozvedena elektr. energie 230V.

Byt 2+kk Byt 3+1 Rekreační objekt Garáž
SLATINA, LANGROVA - PEGAS SLATINA, MIKULČICKÁ KNÍNIČKY KOMÍN, VAVŘINECKÁ

www.realcity.cz/rc/DYOG www.realcity.cz/rc/DYOH www.realcity.cz/rc/DYVZ www.realcity.cz/rc/DYX1

3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 350 000 Kč 300 000 Kč736 646 769 736 646 769 736 646 769 736 646 769
547203 547213 546063 549193

Koliště 55, Brno 602 00
gsm 736 646 769

Tel. 545 215 184
www.rkagil.cz
info@rkagil.cz

DC G G

      

 Prodej pozemku o výměře 3.392 
m2 ke komerčnímu využití, u komu-
nikace na Svitavy. 

 S lodžií (CP 69 m2) v 6.NP Rezi-
dence Slepá, v ceně klimatizace, 
lze koupit garážové stání .

 Se 2 lodžiemi (CP 100 m2) v 5.NP 
Rezidence Slepá, klimatizace, lze 
koupit garážové stání .

 Pozemek  Byt 2+kk  Byt 3+kk 
LELEKOVICE BRNO - ČERNÁ POLE BRNO - ČERNÁ POLE 

www.realcity.cz/rc/DC9S www.realcity.cz/rc/DYU8 www.realcity.cz/rc/DYU9

 3 222 400 Kč  5 290 000 Kč  6 785 000 Kč  602 857 231     775 620 237    775 620 237   
 BM0309  000667  000666 

         

S b alkonem (CP 97 m2). Info o 
dalších volných bytech u makléře. 
Dokončení 12/2018 .

 Cihlový byt s vlastní zahrádkou, 
přístupnou z obývacího pokoje. V 
ceně garážové stání .

 Komerční prostory 188 m2 v 1.NP 
Rezidence Slepá, vhodné pro 
kanceláře, ordinace ap.   

 Byt 3+1  Byt 4+kk  Kanceláře 
TIŠNOV ADAMOV BRNO - ČERNÁ POLE 

www.realcity.cz/rc/DYUA www.realcity.cz/rc/DX7B www.realcity.cz/rc/DYUB

 3 077 340 Kč  3 290 000 Kč  12 705 000 Kč  604 688 978    604 688 978    775 620 237   
 000675  000617  000672 

REALITY MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15, 602 00  Brno
M: +420 604 232 218 | T: +420 541 233 462  

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

BB

B BC

9

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
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BRNO

6 bytů
(4x 1+1 a 2x 2+1)

Garáž, sklady, sklep a zahrada 
Celkem 333 m2 podlahové plochy

Cena: 10 800 000 Kč (32 430 Kč/m2)

FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO 
2 810 000 Kč vlastní zdroje a poté 29 800 Kč měs. (360x)

Informace na tel.: +420 774 710 867

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 
 ŽIDENICE, ČEJKOVA 11

DB/OV s možností převodu do OV 2+kk Brno-Bo-
hunice, ul. Spodní. Celková plocha bytu 44 m2, po 
částečné GO.

OV 3+1 Brno-Juliánov, ul. Marie Kudeříkové, zděné 
jádro, nová kuchyňská linka, balkon, 4.p. s výtahem.

OV 2+1 Brno-město, ul. Rybářská, cihlový, byt je určen 
k opravám, volný ihned.

Byt 2+kk Byt 3+1 Byt 2+1
DB/OV 2+KK BRNO-BOHUNICE, UL. SPODNÍ OV 3+1 JULIÁNOV, UL. MARIE KUDEŘÍKOVÉ OV 2+1 BRNO-MĚSTO, UL. RYBÁŘSKÁ

www.realcity.cz/rc/DXRT www.realcity.cz/rc/DXRR www.realcity.cz/rc/DYVG

2 350 000 Kč 2 990 000 Kč 3 200 000 Kč721 260 495 608 156 499 721 260 495

OV 5+1 Brno-Vinohrady, ul. Velkopavlovická, CP 100 
m2, velká lodžie, byt po GO, patro 3./4.

Byt 5+1
OV 5+1 BRNO, UL.VELKOPAVLOVICKÁ

www.realcity.cz/rc/DYVF

4 200 000 Kč778 705 604

GG G

C

Sam. stojící dvougenerační RD Lipůvka 10 km od 
Brna, CP pozemku 811 m2, zahrada 294 m2, vjezd, 2x 
garáž, určen k modernizaci.

Pozemek o velikosti 1 557m2, v malebné obci 17km 
severně od Brna, IS na hranici pozemku. 

Dům 4+2 Pozemek
DVOUGENERAČNÍ RD LIPŮVKA STAVEBNÍ POZEMEK MALÁ LHOTA

www.realcity.cz/rc/DXRO www.realcity.cz/rc/DYGR

4 140 000 Kč 1 541 430 Kč778 705 604 773 665 593

G

www.pjreality.cz

Václavská 225/13, 603 00  Brno
Tel.: +420 542 210 330

Realitní kancelář 
s 20-ti letou tradicí 

Volejte zdarma: 800 700 010

PRO NAŠE 
KLIENTY 

HLEDÁME 
BYTY DB/OV 

1+KK - 4+1 V BRNĚ

PRO NAŠE 
KLIENTY 

HLEDÁME RD  
V BRNĚ A OKOLÍ, 
CHATY, CHALUPY 

DO 60KM  
OD BRNA

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU
MAKLÉŘE A SPECIALISTU NA  

ZADLUŽENÉ NEMOVITOSTI

Pracujete na trhu s nemovitostmi?

 Zdá se Vám Vaše odměna  
za Vaši práci nedostatečná?

Chcete změnu?

Máte chuť se posunout dál  
a dělat zajímavou práci  

s nadstandardním oceněním?

Nabízíme možnost profesního růstu. 
Vyškolíme vás na specialistu  

na zadlužené nemovitosti v exekuci

KONTAKTUJTE NÁS!
Své životopisy zasílejte na email: reality@brnenskyzvonec.cz

reality@brnenskyzvonec.cz
777 555 920
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Prodej útulného bytu v OV, 32m2, 
6.NP s výtahem, sklep, lodžie pro 
patro. Byt i dům v hezkém stavu.

Byt 1+1
BM-JUNDROV, UL. JASANOVÁ

www.realcity.cz/rc/DYX6

2 150 000 Kč777 601 037

SP 1683m2 pro samostatně stojící 
RD. Oplocený pozemek 26x63m. 
Studna a el., voda na hranici.

Podej stav. pozemku 3360m2 pro 
samostatně stojící RD, uliční šíře 
17m. Inženýrské sítě u pozemku.

Pozemek Pozemek
LAZINOV, OKR. BLANSKO KOBEŘICE U BRNA

www.realcity.cz/rc/DYX7 www.realcity.cz/rc/DSAG

1 000 000 Kč 590 Kč/m²777 601 037 777 601 037

P1665
RAL2004
CMYK 0-65-100-0
e8540d

P432
RAL7024
CMYK 0-0-0-85
484b52

Font Titillium Text 

“Reality, které mají styl”

C

Pronájem nezař. bytu 3+kk, 73m2, 
tři terasy, 2 garáž. stání, sklep. 
Nájem vč. inkasa. Od 1.9.2017.

Byt 3+kk
BRNO-LÍŠEŃ, UL. OTISKOVA

www.realcity.cz/rc/DYX8

17 000 Kč/měs.777 601 037

C

Hledáme 
RD v Líšni,

také byty 
 i pozemky.

Volejte prosím na tel.: 
777 601 037

Prodej slunného bytu v OV s lodžií, 
60m2, 1.NP. Byt po kompl. rekon-
strukci, klima. 2 sklepní kóje.

Byt 2+1
HORÁKOV, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/DYX5

2 500 000 Kč777 850 328

C

Orange Style s.r.o.
Holzova 23

628 00 Brno

telefon: +420 530 341 954
e-mail: info@orange-style.cz

www.orange-style.cz

  10 min jízdy jižně od centra Brna

  Možnost individuálního řešení dispozice 
    a velikosti parcely

  3 typy projektů od 3kk 
až 6kk s dvojgaráží

cena již od  

VÝSTAVBA SAMOSTATNĚ STOJÍCÍCH 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

DOSTUPNÉ BYDLENÍ 
PRO KAŽDOU RODINU

NEPLATÍTE PROVIZI RK

Real Marco
+420 777 699 754 
karvajmarek@gmail.com

Real Marco
Tel.: 777 699 754
karvajmarek@gmail.com

4.600.000 Kc
vč. garáže
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TIP GRAND REALCITY

Pro ty z čtenářů, kteří snad „slovo“ Airbnb slyší poprvé, úvodem několik strohých informací.  Tak, jak si je můžete najít například 
na wikipedii. To proto, abyste nad tímto pojmem jen tak nemávli rukou. Létají v tom již miliony… Airbnb je webová služba zpro-
středkující pronájem ubytování. K 7. lednu 2015 inzerovala přes milion nabídek z 34 tisíc měst a 190 zemí. Soukromá společnost 
provozující stránku, Airbnb Inc., byla založena v srpnu 2008 a sídlí v San Franciscu.

Uživatelé se musí před využitím služeb stránky zaregist-
rovat a vytvořit si osobní stránku s profilem. Každá nemo-
vitost je spojena s hostitelem, jehož profil obsahuje do-
poručení od ostatních uživatelů, hodnocení od dřívějších 
hostů, hodnocení hostitelovy odezvy a systém osobních 
zpráv. Do července 2011 společnost získala 119,8 milionů 
dolarů z fondů rizikového kapitálu od Y Combinator, Grey-
lock Partners, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, 
DST Systems, General Catalyst Partners a nezveřejněné 
částky od podnikatelských partnerů Jaweda Karima, Kei-
tha Raboise, Kevina Hartze a Ashtona Kutchera a Guye 
Osearyho. V dubnu 2014 získala investici 450 milionů do-
larů od TPG Capital, čím ji společnost ocenila na 10 miliard 
dolarů.

V zámoří se Airbnb stává „významným hráčem na  trhu“. 
Vznikají dokonce specializované Airbnb správcovské fir-
my, které pro majitele nemovitostí zapojených do systé-
mu nabízejí své služby. A  tak bychom mohli pokračovat 
a mnohé z českých čtenářů (nejedná se kupodivu pouze 
o starší ročníky) překvapovat, co že to vlastně je, to Ai-
rbnb a jak se už dostalo daleko. 

Princip Airbnb lze přirovnávat k  u  nás dnes známější 
a často diskutované taxi službě Uber. (Některé státní úřa-
dy a  taxi služby zpochybňují zákonnost Uberu tvrzením, 
že využívání řidičů, kteří nevlastní licenci na provozování 
taxislužby, je nebezpečné a nelegální. Státní rozhodnutí 
přiměla Uber ke stažení služby UberPop z několika zemí, 
řešena byla například v  Itálii nebo v  Dánsku apod. po-
známka redakce).

JAK JE NA TOM AIRBNB V ČESKÉ REPUBLICE.
V dubnu 2017 bylo na Airbnb 15 900 nabídek ubytování 
v České republice, z toho 11 500 v Praze. Za rok 2016 se 
pomocí této služby v České republice ubytovalo 710 000 
lidí. Přesto se domnívám, že převážná část odborné i laic-
ké populace nepřikládá systému příliš velký význam. Ba 
dokonce o něm vůbec neví.

Pro mnohé z nás, kteří se na trhu s nemovitostmi a s po-
skytováním souvisejících služeb pohybujeme, není pře-
kvapením, že relativně hodně lidí dnes kupuje byty již 
rovnou s vidinou zapojení se do systému krátkodobých 
pronájmů. Podaří-li se jim totiž koupit nemovitost v dosta-
tečně atraktivní lokalitě, investice se zatím zřejmě vyplatí. 
Tedy nejlépe funguje organizovaný krátkodobý pronájem. 

Stejně jako v případě Uber i  v případě Airbnb jsem na-
razil na  názory, který „služby“ tohoto typu odsuzují, ale 
titíž hned také s  jistým uspokojením říkají, že jejich děti 
obojí využívají. (Nemají přece na drahé hotely v zahraničí, 
ani na taxíky a cestovat po světě mohou a chtějí…) Je to 
však správné? Rozumějte správné ve smyslu kvality, zá-
ruk, profesionality…a nakonec i daňové loajality. To si asi 
každý zodpoví sám. Sám podle svého naturelu.  

A tak jen čekám, až se začne levně inzerovat, například 
podomácku nabízená lékařská péče. Nebudu se muset 
nikde objednávat, podívám se na  internet a hned bude 
jasno. Nejblíž k mému bydlišti nabízí operaci slepého stře-
va „za babku“ Pepa, má několik slušných referencí, tak to 
zkusím. A co vy? 

Systémy jako je Uber, Airbnb, ale 

podle mého názoru také všechny 

weby, které například v rámci 

obchodu s nemovitostmi nabízející 

„výhodnou“ službu bez využití 

realitky, porušují obchodní pravidla. 

Starší generace si jistě vzpomene 

na, svého času populární, povídky 

Šimka a Grossmana a v této 

souvislosti na repliku „…nechci 

slevu zadarmo…“. Náramně jsme se 

smáli. Ale je to opravdu k smíchu. 

Není to jen stále větší realita, ze 

které umně těží ti „šikovní“?  U nás 

bez provize, ( již neříkají také bez 

záruk). Těží z naší slevománie. 

Prostě už jen tím, že neručí za to, 

co se jejich prostřednictvím 

zprostředkovává. Nechávají 

na klientech, aby se mezi sebou 

takříkajíc dohodli. Když se jim to 

hodí, stavějí se do pozice prostých 

inzertních novin, ale realita je 

poněkud jiná. A dokonce mají tu 

drzost, špinit seriózní poskytovatele 

kvalitních a garantovaných služeb. 

Až teprve nespokojený konzument 

služeb „bez“ pochopí, že je pozdě. 

Spravedlnosti se nedovolá. Nemá 

se u koho. A proč se jim na našem 

trhu daří? Můžeme si za to vlastně 

sami. Jsme národ, který slyší 

na nabídky slev a „slevomaty“ 

všeho druhu. To záhy pochopila 

většina obchodů, ale bohužel 

také poskytovatelů nejrůznějšího 

servisu. Zejména po internetu. 

Hlavní je přece výdělek. Spotřebitel 

se zhojí jinde, nás nedohoní.

A CO OBCHODNÍ PRAVIDLA?

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Ing. arch. Jan Borůvka

Generální sekretář

Asociace realitních kanceláří ČR

AIRBNB  
VÍTE, O CO SE JEDNÁ?
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HLEDÁME 
pro konkrétní klienty

byty cihlové a panelové  
i k rekonstrukci. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

Pro naši klientku 
hledáme byt 3+1  
Líšeň, Vinohrady.  

Připravená hotovost! 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ 
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI

HLEDÁME 
rodinné domy a byty  

k prodeji či pronájmu,  
pro vzrůstající zájem 

klientů!

VOLEJTE 
+420 800 100 455

Naléhavě hledáme 
družstevní byty  

všech velikostí v Brně.  
Platba ihned v hotovosti. 

VOLEJTE 
+420 777 730 521

OV 3+KK TÁBOR, BRNO-ŽABOVŘESKY
CP 75 m2 s balkonem, parkovacím stáním a zahradou 

k užívaní ve vnitrobloku. Nová výmalba stěn.
 cena: 3 690 000 Kč              tel: 777 730 521G

RD 3+1 JIRÁNKOVA, BRNO-ČERNOVICE

Řadový podsklepený RD o CP 127 m2.  
Dřevěná eurookna, zahrádka, možná půdní nástavba.

 cena: 6 490 000 Kč             tel: 777 730 521G

UVAŽUJETE  
O PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI  
A ZAJÍMÁ VÁS  

REÁLNÁ  
TRŽNÍ CENA???

VÍTE,  
CO OVLIVŇUJE  

CENU VAŠÍ 
NEMOVITOSTI??? 
CHCETE PRODAT 

ZA NEJVYŠŠÍ CENU???

VÍTE ZA KOLIK SE 
PRODÁ BYT 1+1,  

2+1, 3+1 ... ???

OBRAŤTE SE NA 
PROFESIONÁLY 
O BEZPLATNÉ 

PORADENSTVÍ!

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

SAMOZŘEJMOSTÍ JE:
•   odhad reálné tržní ceny s ohledem na aktuálně 

realizované transakce ve Vaší lokalitě

•  profesionální prezentace Vaší nemovitosti  
na největších realitních serverech

•  zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší 
nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu

•  zveřejnění nabídky Vaší nemovitosti  
v inzertním časopise

•  100% informovanost o průběhu prodeje  
Vaší nemovitosti

•  veškerý právní servis realitního obchodu, včetně  
úvodní bezplatné právní konzultace a poradenství

• advokátní či notářskou úschovu kupní ceny

•  zajištění vypracování průkazu energetické 
náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

Máte více otázek týkajících se koupě  
nebo prodeje nemovitosti?  

VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

http://tel:+420777730521
http://tel:+420777730521
http://tel:+420800100455
http://tel:+420777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:777730521
http://tel:+420777730521
http://mailto:matejka@brnenskyzvonec.cz


AKTUÁLNĚ Z FINANČNÍHO SVĚTA

14

Česká národní banka chce předejít momentu, že by lidé nebyli schopni v budoucnu splácet hypoteční úvěry, a tak nachystala 

výrazné omezení v poskytování hypoték. Přísnější pravidla obsahuje novela zákona o ČNB, která vyvolala mnoho diskuzí ne-

jen u odborné veřejnosti, ale také u poslanců. 

ČNB ZPŘÍSŇUJE  
DOSTUPNOST HYPOTÉK

Do schvalovacího procesu tak zasáhl nejenom 
názor zprostředkovatelů hypoték, že zákon ob-
sahuje mnoho sporných momentů, na které by 
doplatili především klienti, ale také předvolební 
kampaň.  „Dnes je jasné, že na podzim ( jak bylo 
původně plánováno) zákon ještě platit nebude. 
Což je pro klienty zpráva dobrá. Co však již pozi-
tivní není, je fakt, že se centrální banka nevzdala 
a  zatím vydala pro banky poskytující hypotéky 
několik doporučení,“ upozorňuje Ing. Pavel Bul-
tas ze společnosti HYPOASISTENT. V souvislos-
ti se Zprávou o finanční stabilitě 2016/2017 vy-

dala i Úřední sdělení ČNB 13. 6. 2017, ve kterém 
zpřísňuje svá doporučení ohledně hodnocení 
úvěrového rizika bank a nově také i nebankov-
ních poskytovatelů úvěrů. 

Přestože doporučení nejsou zatím povinná, 
ČNB nemá pravomoc udělovat za porušení po-
kuty, banky se přizpůsobují a začínají se dopo-
ručeními řídit. Už i  proto, že je může centrální 
banka prohlásit za  rizikovější a  vyžadovat více 
vlastního kapitálu.   

Zdroj: HYPOASISTENT s.r.o.

Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

Definici hypotečního úvěru 

najdeme v zákoně o dluhopisech 

č. 190/2004 Sb., § 28, odstavec 

3. Tato definice zní: 

„Hypoteční úvěr je úvěr, jehož 

splacení včetně příslušenství 

je zajištěno zástavním právem 

k nemovitosti, i rozestavěné. 

Úvěr se považuje za hypoteční 

úvěr dnem vzniku právních 

účinků zástavního práva.“ 

Hypoteční úvěr patří k nejstarším 

druhům bankovních úvěrů, jejichž 

splácení je zajištěno zástavním 

právem k nemovitosti, což je také 

jejich hlavním znakem. 

Hypoteční úvěr je poskytován 

na koupi nebo výstavbu 

nemovitostí, opravu či 

modernizaci, její rekonstrukci, 

koupi podílu nemovitosti 

za účelem vypořádání dědických 

a spoluvlastnických nároků 

nebo za účelem splácení dříve 

poskytnutých krátkodobých 

a střednědobých úvěrů, které 

byly použity k investicím 

do nemovitostí. Toto z něj činí 

úvěr vysoce účelový.

Zdroj: wikipedia.org

DEFINICE HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU

http://www.hypoasistent.cz
http://tel:+420222982557
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1. Více peněz z vlastních zdrojů klienta
Již od  dubna platí pro banky zastropování výše hypotéky 
vzhledem k  hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) na  90 % 
a zároveň omezení poskytování hypoték od 80 do 90 % LTV 
na 15 % celkového objemu úvěrů v kalendářním čtvrtletí. „S tím-
to doporučením nemají banky vesměs problém, projevilo se 
zdražením hypotečních úvěrů nad 80 % LTV, v některých přípa-
dech naopak zlevněním hypoték do 80 % LTV. Pro klienty toto 
omezení znamená financovat alespoň pětinu hodnoty nemovi-
tosti z vlastních zdrojů,“ říká Pavel Bultas ze společnosti HYPO- 
ASISTENT. 

Podle ČNB by poskytovatelé hypoték neměli obcházet omeze-
ní hodnoty ukazatele LTV souběžným poskytováním spotřebi-
telských úvěrů souvisejících s danou rezidenční nemovitostí. To 
znamená, že by žádná banka ani nebankovní instituce neměla 
dofinancovat hypotéku spotřebitelským úvěrem. Je tak možné, 
že budou banky chtít po  žadatelích o  hypotéku doložit účel 
všech čerpaných úvěrů (včetně těch neúčelových), které má 
klient uvedené v registru, aby vyhověly doporučení a nedostaly 
se tak do sporu s ČNB. Případně se banky poskytující hypotéku 
budou více zajímat o původ vlastních zdrojů. 

Zároveň centrální banka varuje před tím, aby odhadci nenad-
hodnocovali cenu nemovitosti, ale přistupovali ke  stanovení 
hodnoty zajištění pro účely výpočtu ukazatele LTV konzerva-
tivně.

2. Ukazatelé DTI a DSTI 
Ti, kdo poskytují hypotéky, by měli sledovat i další ukazatele: 
DTI – celkovou výši dluhů spotřebitele k  jeho příjmům a DSTI 
– poměr výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše jeho 
dluhů k příjmům. Jestliže o hypotéku žádá více klientů společ-
ně, měly by se při výpočtu ukazatelů zohlednit příjmy a zadlu-
žení všech žadatelů. Banky by si měly vytvořit vlastní limity a být 
obzvlášť obezřetné u žadatelů s DTI vyšším než osminásobek 
a DSTI přesahujícím 40 %.

Banky by si navíc měly dělat takzvané zátěžové testy klientů, 
tedy zjišťovat, jestli budou klienti schopní splácet hypotéku i při 
růstu sazeb, ztrátě příjmu či rozvodu. Tuto část doporučení již 
banky plní, s podobnými riziky běžně pracují a vyhodnocují je.

3. Konec dlouhým splatnostem
Pro ČNB je riziková i  velmi dlouhá splatnost hypotéky, proto 
radí bankám neposkytovat hypoteční úvěry se splatností pře-
sahující ekonomickou aktivitu klientů (rozumějme do důchodu) 
a životnost nemovitosti. Podle doporučení ČNB by splatnost ne-
měla přesahovat 30 let. 

Nově se doporučení týká i maximální splatnosti u nezajištěných 
spotřebitelských úvěrů pro držitele hypotéky. Splatnost takové-
ho úvěru by neměla přesahovat osm let. 

A ještě jedno doporučení, které se týká splatnosti. „ČNB varuje 

před hypotékami s  rostoucím splácením či s odloženou splat-

ností jistiny, tedy s  nestandardním průběhem splácení, který 

vede k  přesunu zatížení klienta na  pozdější období,“ dodává 

Pavel Bultas. 

4.  Obtížnější navýšení hypotéky při refinancování

Dosud platí, že některé banky zvládnou při refinancování navý-

šit jistinu i bez dokládání příjmů. Pomáhá totiž, že klient dosud 

řádně splácel. Tomu však další doporučení ČNB příliš nepřeje. 

Podle něj bude muset banka v takovém případě znovu posou-

dit klientovu schopnost splácet úvěr, může potřebovat i  nový 

odhad ceny nemovitosti, zkrátka bude se muset chovat jako 

u úvěrů nových. Zvlášť, pokud je zůstatek navyšován o více než 

10 % či 200 tisíc korun. 

5. Přísnost na zprostředkovatele hypoték

ČNB nabádá banky k obezřetnosti při spolupráci se zprostřed-

kovateli úvěrů a k zohlednění rizik souvisejících s jejich odlišný-

mi zájmy (zájem zprostředkovatelů je usnadnit klientovi získání 

úvěru), které vytvářejí potenciál pro nadměrné uvolňování úvě-

rových standardů. Poskytovatelé by tak měli u  úvěrů zajiště-

ných nemovitostí, které sjednali zprostředkovatelé, samostatně 

monitorovat vývoj úvěrového rizika a  srovnávat ho s vývojem 

úvěrového rizika u ostatních úvěrů zajištěných nemovitostí. Zde 

se pravděpodobně centrální banka inspirovala u některých ko-

merčních bank, které sledují úvěrové portfolio nejen finančně 

zprostředkovatelských společností, ale i konkrétních zprostřed-

kovatelů. 

6. Hypotéka na pronájem jen do 60 % LTV

V Úředním sdělení se opět objevilo omezení poskytování hy-

poték na  nákup nemovitosti k  pronájmu. Doporučení nabádá 

banky, aby sledovaly odděleně hypotéky pořizované pro vlast-

ní bydlení a ty, které klient využije k pronájmu. Hypotéky na ne-

movitost pořizovanou pro další pronájem by neměly být posky-

továny s LTV přesahujícím 60 %.  

I dnes se banky zajímají, k jakému účelu si klient hypotéku po-

řizuje. A protože ne vždy klient řekne pravdu, poskytují již nyní 

některé banky (aby vyhověly ČNB) v případě většího počtu hy-

poték klientovi další už automaticky maximálně ve  výši 60 % 

LTV. 

Ve všech případech jde sice „jen“ o doporučení, ale již nyní je 

jisté, že ČNB bude dodržování pravidelně sledovat a každé po-

loletí hodnotit. Výsledky pak zveřejní ve Zprávě o finanční stabi-

litě. Pokud by zaznamenala zvýšená rizika pro finanční stabilitu, 

nevylučuje centrální banka ani další zpřísnění jednotlivých do-

poručení či jejich rozšíření. 

ŠEST HLAVNÍCH DOPORUČENÍ ČNB  
PRO POSKYTOVÁNÍ HYPOTÉK 

http://www.realcity.cz/magazin
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OSTATNÍ

největší DIStRIBUČní 
SíŤ tISkovIn

Space 4U s.r.o., 
Jankovcova 1345/61, 170 00 Praha 7, 
tel.: +420 777 612 455, www.space4u.cz

PRAHA    STŘEDOČESKÝ KRAJ    BRNO    JihOmORAvSKÝ KRAJ

15 let na trhu a více jak 
1250 distribučních míst.

Distribuci letáků, katalogů, 
časopisů a remitendy.

Evidence tiskovin přes 
čárové kódy.

Závoz a správu 
vašich míst.

Možnost výběru míst 
dle cílené skupiny.

Možnost výběru míst 
dle cílené skupiny.

Skladování  
a logistika tiskovin.

Skladování  
a logistiku tiskovin.
Každodenní 
závoz.

naše výhody

Zajišťujeme

Stěhujete se? 
Získejte dárek až 400 Kč
Přepište si energie na prepisenergii.cz,
zadejte promo kód GRANDREAL3
a získáte poukaz do prodejen JYSK.

Podrobné podmínky najdete na adrese 
 prepisenergii.cz/kampane/grandrealcity

innogy_inzerce_PrepisEnergii_200x131mmPlusSpad3mm_V06.indd   3 26/05/17   10:41

E-dražba, dne 19. 09. 2017 v 10:00  h. 
na www.prokonzulta.cz

Ul. Sídliště Pražská, 4 NP/7 NP, cihla, 
výtah, umakartové jádro, balkon, sklepní 
koje, vlastní topení a ohřev vody - kotel 
ÚT a karma, CP: 57m2.

BYT 2+1 HAVLÍČKŮV BROD
www.realcity.cz/rc/DYVL

Vyvolávácí cena: 1 150 000 Kč
Tel.: 776 806 022

E-dražba, dne 26. 09. 2017 v 10:00 h
na www.prokonzulta.cz

Atypický, samostatně stojící, 2 byty 
3+1 - 1 NP a v obytném podkroví, sklep, 
ústřední plynové topení, ohřev teplé vody 
el. bojlerem, vodovod, kanalizace.

RD BŘEZÍ U MIKULOVA
www.realcity.cz/rc/DYVM

Vyvolávácí cena: 2 400 000 Kč
Tel.: 776 806 022

E-dražba, dne 29. 08. 2017 v 10:00  h. 
na www.prokonzulta.cz

Historický objekt „dům u čtyř mamlasů“, 
5. NP, OP 44 m2 a terasa 57 m2. Pokoje 
jsou průchozí, koupelna s vanou a WC. 
Orientace bytu na východ.

BYT 1+1 BRNO, NÁM. SVOBODY
www.realcity.cz/rc/DYVN

Vyvolávácí cena: 4 490 000 Kč
Tel.: 776 806 022

www.prokonzulta.cz

PROKONZULTA, a.s., Brno, Křenová 26, tel: 543 255 515, info@prokonzulta.cz

Dražba dne 20. 09. 2017 v 11:30 h.  
v hotelu THT, Palackého nám. 16, Polička

Ul. Paseky, cihla, přízemí/2NP, po rekon-
strukci r. 2003, byt napojen na el., vodo-
vod, kanal., rohová vana, topení-plynový 
kotel a kamna a TP, CP: 51,35 m2.

BYT 2+1 POLIČKA
www.realcity.cz/rc/DYVI

Vyvolávácí cena: 350 000 Kč
Tel.: 608 718 040

E-dražba, dne 21. 09. 2017 v 10:00  h.
na www.prokonzulta.cz

Ul. Chotěbořská, 2 samostatné byty, 
2 NP, částečně podsklepený, plastová 
okna, částečně zateplen, plynové topení. 
Garáž, dílna a skladovací prostory.

RD HAVLÍČKŮV BROD
www.realcity.cz/rc/DYVK

Vyvolávácí cena: 2 200 000 Kč
Tel.: 776 806 022

E-dražba, dne 19. 09. 2017 v 10:15  h
na www.prokonzulta.cz

Ul. Brodská, cihla, přízemí/4 NP, po 
částečné rekonstrukci, plastová okna, v 
koupelně vana, dálkové topení, byt je v 
dobrém stavu. CP: 55,52 m2.

BYT 2+1 MĚSTO ŽĎÁR
www.realcity.cz/rc/DYVJ

Vyvolávácí cena: 595 000 Kč
Tel.: 776 806 022
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Vlastníte podíl na nemovitosti, 
kterou však nemůžete užívat 
či z ní nemáte žádný zisk? Chcete 
prodat a nečekat na vyřešení 
spoluvlastnických sporů?

MÁME PRO VÁS
ŘEŠENÍ!
Okamžitá HOTOVOST za Váš podíl!
Řešení i zadlužených nemovitostí.

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

VYPLATÍME ZA VÁS!
 exekuce, dluhy, zástavy, dražby 
 najdeme vám náhradní bydlení

   100% právní dohled - seriózní jednání

 VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ 
  CENU NA TRHU

        OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ A NEMOVITOSTÍ
      !!! HOTOVOST DO 24 HOD !!!

VÍTE, ŽE ...

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ
NA NEMOVITOSTECH

Volně obchodovatelné spoluvlastnické podíly

KONČÍ V ROCE 2018!
TÝKÁ SE TO I VÁS?

Volejte 775 185 005 nebo zdarma 800 100 455

http://tel:775185005
http://tel:800100455
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OSTATNÍ

Více než 95 % 
bytů prodáme 
do 14 dnů!

Chci prodatza nejlepší
cenu

800 800 099
Lidická 77, Brno

My najdeme prověřeného kupce 
a Vy získáte z prodeje svého bytu 
nejvyšší možnou cenu!

Michal Chemišinec - specialista na nábor bytů v Brně a okolíwww.realspektrum.cz

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

REALmix s.r.o.
Bayerova 23, 602 00  Brno
Telefon:  775 077 502
 775 077 503

realmix@realmix.cz
www.realmix.cz

Více jak 10 let 
zkušeností 
na realitním trhu

Prodávajícím
a pronajímatelům 
poskytujeme 
naše služby zdarma

Zajímá vás 
tržní cena vaší 
nemovitosti?

Zdarma 
vypracujeme 

odhad.

Potřebujete 
odhad 

pro účely 
dědického

řízení?

Jste nuceni 
prodat vaši 
nemovitost 

a chcete 
se vyhnout 

výkupu?

Nebojte se nás oslovit
a využijte našich zkušeností.

Kromě práce také aktivně a závodně sportujeme 
a je pro nás samozřejmostí pracovat pro naše klienty fér

 a s plnou zodpovědností za náš osobní výkon!!!
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Vídeňská 55, 639 00 Brno

tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz

www.mpczech-real.cz
www.mpczech-investment.cz 

Náš tým je složen z odborníků, kteří mají 
znalost lokálního trhu, dobrý úsudek 
o cenách v okolí, právní základy, jsou 

komunikativní a vstřícní. Máme v nabídce 
i neveřejně inzerované nemovitosti. Jsme 

schopni nabídnout vám nemovitosti 
přímo dle vašich požadavků.

DOPORUČUJEME

ŘRD 3+1 a 1+1, CP 1 013 m2, ZP 405 m2, 
prost. zahrada s  vinohradem, garáž. Možno 
na třígenerační RD. 

Dům
PRODEJ DVOUGEN. RD ŽABČICE      

www.realcity.cz/rc/DYM5

  3 500 000 Kč 731 484 294
MPRD1135MP

G

DOPORUČUJEME   

Byt po částečné rekonstrukci s balkonem 
5 m2, CP 72 m2, dům po revitalizaci, 3.NP, 
na ul. Krásného, volný ihned.

Byt 3+1
PRODEJ BYTU OV 3+1 BRNO-ŽIDENICE  

www.realcity.cz/rc/DYUI

3 300 000 Kč731 484 294 
MPP1219MP 

G

EXKLUZIVNĚ

Novostavba na ul. Podbělová, CP 46,2 m2, 
3.NP, or. na JZ, spousta úlož. prostoru. Nepla-
títe daň z nabytí. 

Byt 2+kk
PRODEJ DB 2+KK BRNO-LÍŠEŇ     

www.realcity.cz/rc/DYM6

  2 640 000 Kč 731 484 294  
MPB1198DB

G

EXKLUZIVNĚ   

Celoročně obyv., nedaleko Kamech, v oblas-
ti U Křivé borovice. CP 470 m2, chata 72 m2 
vč. podkroví.

Rekr. objekt
PRODEJ CHALUPY 3+1 BRNO-ŽEBĚTÍN  

www.realcity.cz/rc/DYUJ

2 700 000 Kč731 484 294 
MPRD1143JS 

DOPORUČUJEME

Zrekonstr. OV byt na ul. Měřičkova, 1.NP, dům 
po revitalizaci, CP 86,6 m2, interiér od archi-
tekta, prodej vč. vybavení. 

Byt 4+1
PRODEJ BYTU 4+1 BRNO-ŘEČKOVICE     

www.realcity.cz/rc/DYUH

  4 580 000 Kč 731 484 294  
MPB1218EC

G

DOPORUČUJEME   

V původním,ale udržovaném stavu, CP 
67 m2, 2.NP/5, cihla, na ul. Horní. Vhodný 
jako investice, volný ihned.

Byt 2+1
PRODEJ BYTU OV 2+1 BRNO-ŠTÝŘICE  

www.realcity.cz/rc/DYUL

Informace v RK731 484 294 
MPB1201ML 

G

PŘIJĎTE

MEZI N
ÁS

Hledáme sympatického kolegu/kolegyni
na pozici

REALITNÍHO MAKLÉŘE 
Čekáte každý měsíc na výplatu? 

Nebojíte se práce? Zavolejte a zjistěte, 
kolik si u nás můžete vydělat. 

Žádné vstupní poplatky – Bezplatná školení
Peníze každý týden – Časová fl exibilita

  731 484 294         cerna@mpczech.cz

Hledáme pro movitého klienta 
z Francie nadstandardní 
byt v Brně od 3+kk do 5+1 
s terasou nebo zahrádkou.

Pro klienta s hotovostí hledáme 
rekreační objekt nebo chatu 
v dobré stavu v okolí Brna 
do 40 km. SPĚCHÁ.

Stěhující se rodina do Brna 
hledá stavební pozemek 
do vzdálenosti 20 km od Brna.

Pro investora hledáme menší  
byty od 1+kk do 2+1 v okolí 
centra Brna.

Stavební fi rma hledá po celém 
Brně rodinné domy nebo bytové 
domy v jakémkoliv stavu nejlépe 
rohové.

VIP klient s hotovostí hledá 
družstevní byty po celém Brně. 

David Borek
borek@mpczech.cz
tel.: 731 465 053

Jiří Šmach
smach@mpczech.cz

tel: 731 491 172

Hledáme byt 2+1 a větší 
nebo RD pro starší paní 
pouze v Pohořelicích.

Pro mladý manželský pár 
hledáme RD v dostupnosti 
od Brna o velikosti 3+kk - 5+kk. 
Dům může být novostavba 
či k menší rekonstrukci. 

Hledáme pro klientku 3+1 
v Brně Bohunicích, Starém 
a Novém Lískovci. Klientka přes 
naši společnost prodala byt 4+1.

Manželé s miminkem a svými 
rodiči hledají dvougenerační dům 
v Brně a nejbližším okolí.

Hledáme stavební pozemek 
k výstavbě nového RD i dva 
stavební pozemky najednou. 
Nutná dostupnost do Brna.

Michaela Procházková
prochazkova@mpczech.cz

tel.: 604 255 641

Mladý pár, který čeká miminko, 
shání byt ke koupi min 2+1 
v Brně a blízkém okolí. 
Financování zajištěno.

Pro klienta sháníme ke koupi 
byt min 2+kk v Králově Poli 
a blízkém okolí. Placeno 
z prodeje jiné nemovitosti.

Pro rozrůstající se rodinu 
sháníme byt min 3+1 
v Černovicích. Placeno prodejem 
jiné nemovitosti a část. úvěrem.  

Rodiče shání pro dceru byt 
ke studiím. Placeno hotově. 

Majitel stavební fi rmy 
shání byt nejlépe před 
rekonstrukcí min 2+kk 
v Černých Polích, Králově Poli, 
Žabovřeskách a blízkém okolí. 
Placeno hotově.  

Monika Lakomá
lakoma@mpczech.cz

tel: 731 419 010

Pro konkrétního klienta hledáme 
bezbariérový RD v Brně či v 
dobré dostupnosti do Brna.

Hledáme pro naše klienty byty 
2+kk, 2+1 v okolí Starého Brna. 
Dále Slatina, Tuřany a Černovice. 

Pro našeho klienta hledáme 
bytový dům minimálně s pěti 
bytovými jednotkami v Brně. 

Hledáme pro naše klienty 
rodinné domy v okolí Rajhradu, 
Židlochovice, Vojkovice, 
Hrušovany u Brna a okolí. 

Nutně sháníme pro zvýšenou 
poptávku pronájem RD a bytů 
všech velikostí.

Pavla Kvasnicová
kvasnicova@mpczech.cz

tel: 731 484 294

Hledáme byty k pronájmu 
pro mladé pracující páry v Brně.

Hledáme byt k pronájmu min. 
3+1 v okolí Měnína, Blučiny, 
Opatovic, Židlochovic či Vojkovic.

Hledáme pro naše fi nančně 
zajištěné klienty prostorný RD 
v okruhu do 30 km od Brna.

Hledáme stavební pozemek 
k výstavbě nového RD i dva 
stavební pozemky najednou. 
Nutná dostupnost do Brna.

Hledáme halu k dlouhodobému 
pronájmu o velikosti minimálně 
450 m2.

Mladý pár shání byt ke koupi 
v Komárově, Heršpicích, 
Štýřicích a ve Starém Brně. 
Financování zajištěno. 

NEPLATÍTE DAŇ Z NABYTÍ
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TEXTOVÁ INZERCE

HLEDÁTE BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

PRONÁJMY

BRNO - LÍŠEŇ, UL. JEDOVNICKÁ
Třída C

www.realcity.cz/rc/DMMA
Pronájem bytu 1+kk s lodžií po komplet. rekon-
strukci,ul.Jedovnická,4.NP s výtahem,CP 21 m²
+lodžie.Dům po GO,klidná lokalita!Cena +2.500,-Kč
služby.Od 7/2017.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

5 900 Kč/měs.

ROUSÍNOV, UL. NAD ŠKOLOU
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVQR
Pronájem pěkné novostavby bytu 2+kk s balkonem.
CP 41m², 3.p/3 bez výtahu, komp. zařízeno nábytkem
i spořebiči. Dobrá dostupnost. Cena +2000Kč inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, TYRŠOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYHP
Pronájem NEZAŘÍZENÉHO, velice prostorného bytu
3+1 se 2 balkony, jídelnou, šatnou a spížkou. Byt se
nachází v 1. patře RD. CP 90 m². Byt je ihned VOLNÝ.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 500 Kč/měs.

BRNO - ČERNÁ POLE, UL. SLEPÁ
Třída B

www.realcity.cz/rc/DSLQ
Pronájem prost. bytu 2+1 s balkonem v 6.NP. v cihl.
domě s výtahem.CP 41 m². Byt i dům po komp.
rekonstrukci. Byt plně vybaven. Volné 9/2017. Ná-
jem+inkaso.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

11 900 Kč/měs.

ŠLAPANICE, JIRÁSKOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYX3
Pronájem částečně zařízeného bytu o dispozici 2+kk
s parkovacím místem v 1.patře RD. Společná hala, z
které je samostatný vstup do bytu. CP 63 m² + lodžie
7,7 m².
RK Agil tel.: 736 646 769

12 000 Kč/měs.

BRNO, JASELSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYHT
Pronájem zařízeného, velice prostorného bytu 3+1
s balkonem, vlastním plynovým kotlem. Byt je ve
zvýšeném přízemí. CP 85 m² + 3 m² balkón. Sam.
vstupy do pokojů.
RK Agil tel.: 736 646 769

15 500 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

KOMÍN, VAVŘINECKÁ
www.realcity.cz/rc/DYX1

Prodej cihlové řadové garáže v OV o výměře 20 m²
na pozemku města Brna, z kterého se platí ročně
částka 450,- Kč. V garáži je rozvedena elektrická
energie 230V.
RK Agil tel.: 736 646 769

300 000 Kč

KNÍNIČKY
www.realcity.cz/rc/DYVZ

Prodej samostatně stojící udržované chaty v OV se
suchým WC, balkonem, terasou a sklepem. CP chaty
33 m². Příjezd autem až k chatě. IS: el. energie. Ihned
VOLNÁ.
RK Agil tel.: 736 646 769

350 000 Kč

PRODEJ OV 3+1 BRNO-BOHUNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYUM
Byt s CP 74 m² s lodžií, ul. Armenská, ve 4.NP/8,
dům po revitalizaci, byt v udržovaném, původním
stavu. Volný ihned.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

3 295 000 Kč

BRNO - VENKOV

LOMNICE U TIŠNOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DSXX
Prodej samostatně stojící chaty v lese se zahradou.
CP 888m² a ZP 31 m². Příjezd autem až k chatě, která
díky své poloze zaručuje naprosté soukromí. VOLNÁ.
RK Agil tel.: 736 646 769

400 000 Kč

POZEMKY

MIKULOV, OKRES BŘECLAV.
www.realcity.cz/rc/DY7Y

Prodej 4 stavebních pozemků od 742-806 m², Mi-
kulov, okr. Břeclav. Dle aktuálního ÚP slouží k zá-
stavbě RD. Jedná se o velmi zajímavou lokalitu
přímo v Mikulově.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 150 Kč/m²

BRNO - KNÍNIČKY, UL. REKREAČNÍ
www.realcity.cz/rc/DY2S

Prodej oplocené zahrady u přehrady v OV. CP 1500
m². Příjezd až k pozemku po obecní cestě vedené v
KN jako ostatní komunikace. Na pozemku elektřina.
K jednání.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 200 Kč/m²

POPTÁVKA

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE
www.realcity.cz/rc/DXSU

Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.
Volejte tel.: 777 555 920

dohodou

CHCETE PRODAT SVOJI NEMOVITOST?
www.realcity.cz/rc/DXDE

Hledáte vysněnou nemovitost ke koupi? Svěřte
se profesionálům. Prodáváme stovky nemovitostí
ročně a máme tisíce spokojených klientů. Abso-
lutní TOP RK na Moravě!
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 800 536 536
informace v RK

ŠLAPANICE A OKOLÍ
www.realcity.cz/rc/CP1C

Pro konkrétní klienty HLEDÁME BYT, POZEMEK K
BYDLENÍ I KE KOMERCI, ZAHRADU, CHATU, RO-
DINNÝ DŮM v okolí Brna. Info v RK 736 646 769. Od-
měna pro prodávající.
RK Agil tel.: 736 646 769

informace v RK

HLEDÁME V LÍŠNI
www.realcity.cz/rc/CP1B

Naše REALITNÍ KANCELÁŘ hledá pro konkrétní kli-
enty byty 3+1 v OV i DB v Líšni.
RK Agil tel.: 545 215 188

informace v RK

HLEDÁME DŮM S DOSTUPNOSTÍ DO BRNA
www.realcity.cz/rc/DX6T

Manželé s novorozencem hledají novější dům k na-
stěhování. Ideálně s menší zahrádkou a místem na
grilování. S dostupností do Brna.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

dohodou

HLEDÁME BYT, RD POHOŘELICE
www.realcity.cz/rc/DX6U

Mladá rodina shání RD nebo větší byt v Pohořelicích.
MP CZECH real tel.: 604 255 641

dohodou

HORSKÝ APARTMÁN 2-3+1
www.realcity.cz/rc/DX6V

Hledáme ke koupi horský apartmán o velikosti 2+kk,
2+1, 3+kk na horách. V blízkosti lanovky, převážně Je-
seníky, Orlické hory.
MP CZECH real tel.: 731 419 010

informace v RK

HLEDÁME DVOUGENERAČNÍ DŮM
www.realcity.cz/rc/DX6X

Hledáme dvougenerační dům, pokud možno bezba-
riérové přízemí. Drobné úpravy nevadí. Lokalita ne-
rozhoduje.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

informace v RK

HLEDÁME BYT, DŮM BRNO
www.realcity.cz/rc/DX6S

Lékař s rodinou hledají prostorný byt nebo dům na
hezkémmístě v Brně a blízkém okolí. Cena do 15 000
000 Kč.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

dohodou

KOMERCE

ŽELEŠICE, BRNO - VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/DVP7
Pronájem 2 kanceláří (2x 18 m²) v histor. objektu s
nebytovými prostory po komp. rekonstrukci s parko-
váním. Výborná dostupnost z Brna i dálnice. Cena
vč.en.+DPH!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 000 Kč/měs.

BRNO - LÍŠEŇ, UL. HOUBALOVA
Třída C

www.realcity.cz/rc/DYLN
Pronájem kanceláře CP 28m² v 1.NP se zázemím (ku-
chyňka,koupelna,WC, jednačka) a parkováním v no-
vost. polyfunkční Rezidence Houbalova v Líšni. Ob-
jekt zabezpečen.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

6 000 Kč/měs.

BRNO, ÚDOLNÍ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYX2
Pronájem obchodních, kancelářských prostor s vý-
lohou do ulice u tramvajové zastávky č. 4. CP cca
74 m², přízemí cca 30 m² + sklad cca 44 m². Pro-
story jsou VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 000 Kč/měs.

ŠLAPANICE, KOMENSKÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYHS
Pronájem skladovacích prostor o CP 228 m², ZP
objektem je 156 m² + venkovní prostor za budovou
72 m². Vjezd do skladu přes vrata výška 3,17 m a
šířka 3,56 m.
RK Agil tel.: 736 646 769

10 400 Kč/měs.

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO - STŘED, UL. BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DKTI
Pronájem kancelářských prostorů (3 kanceláře + re-
cepce) blízko centra na ul. Bayerova, CP 67 m²,
zvýšené 1.NP, ul. Bayerova, Brno, k.ú. Veveří. Cena
vč.energií.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

10 500 Kč/měs.

BRNO - STŘED, ULICE BAYEROVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY8M
Pronájem pěkných kanceláří vhodných pro sídlo
firmy v centru, ul. Bayerova, 2.NP admin.budovy uOD
Lidl. CP 77 m² +18 m² terasa. Volné od 1.7.. Cena vč.
en.a sl.!
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

16 000 Kč/měs.

BRNO, JASELSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYHO
Pronájem zařízeného, kancelářského prostoru 3+1
ve vyhledávané lokalitě. Výhodou jsou sam. vstupy
do pokojů a vlastní plynový kotel. CP 88 m². Ihned
VOLNÉ.
RK Agil tel.: 736 646 769

16 500 Kč/měs.
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BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5K

Byt, 3+1, 91 m², tř. E
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5L

Byt, 3+1, 56 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
2 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DYOX

Byt, 3+1, 54 m², tř. G
Unicareal s. r. o.

tel.: 774 740 304
2 750 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DXRR

Byt, 3+1, 54 m², tř. G
PJ-REALITY, spol. s r.o.

tel.: 608 156 499
2 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DYGC

Byt, 3+1, 69 m², tř. B
MALINA REALITY

tel.: 530 355 338
2 840 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5M

Byt, 3+1, 71 m², tř. G
TD REAL s.r.o.

tel.: 731 401 754
2 999 990 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5N

Byt, 3+1, 110 m², tř. G
Lionnis real s.r.o.

tel.: 604 501 575
3 000 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5P

Byt, 3+1, 74 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
3 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DP53

Byt, nespecifikováno
Unicareal s. r. o.

tel.: 541 211 876
3 105 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5Q

Byt, 3+kk, 64 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 605 533 942
3 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5O

Byt, 3+1, 69 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
3 200 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5R

Byt, 3+1, 69 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 732 932 475
3 290 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DYVX

Byt, 3+1, 62 m², tř. D
RK Agil

tel.: 736 646 769
3 290 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5T

Byt, 3+1, 70 m², tř. G
ERA POINT Brno

tel.: 775 707 145
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ6F

Byt, 3+kk, 130 m², tř. G
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 777 749 499
3 360 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5U

Byt, 3+1, 78 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 777 604 591
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DYUM

Byt, 3+1, 74 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 604 255 641
3 295 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5V

Byt, 3+1, 71 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5X

Byt, 3+1, 78 m²
Jihomoravská realitní

tel.: 775 259 424
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5Z

Byt, 3+1, 72 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5Y

Byt, 3+1, 80 m², tř. C
OK  REAL

tel.: 606 589 561
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ61

Byt, 3+1, 78 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DYUI

Byt, 3+1, 72 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 604 255 641
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ62

Byt, 3+1, 74 m², tř. G
VITOM reality, v. o. s.

tel.: 774 415 441
3 390 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DY1T

Byt, 3+1, 101 m², tř. D
RK Agil

tel.: 736 646 769
4 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ69

Byt, 3+kk, 98 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
5 420 508 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ68

Byt, 3+kk, 90 m², tř. G
MALINA REALITY

tel.: 530 355 338
4 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ6A

Byt, 3+kk, 102 m², tř. G
AC Real, s. r. o.

tel.: 731 516 417
5 696 295 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DVBL

Byt, 3+kk, 98 m², tř. B
MIG s.r.o.

tel.: 800 644 644
5 201 500 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ6B

Byt, 3+kk, 97 m², tř. B
REALITY MUZEJKA s.r.o.

tel.: 775 620 237
7 705 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ63

Byt, 3+kk, 57 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 399 900 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ65

Byt, 3+1, 70 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 456
3 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DY9B

Byt, 3+kk, 68 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 737 908 347
3 550 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ66

Byt, 3+kk, 67 m², tř. C
VITOM reality, v. o. s.

tel.: 774 415 441
3 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ64

Byt, 3+1, 80 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 544
3 550 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ67

Byt, 3+kk, 91 m², tř. G
RSČS / Tomáš Novák

tel.: 776 889 008
4 200 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 3+kk až 3+1 Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/DZ5K
http://www.realcity.cz/rc/DZ5L
http://www.realcity.cz/rc/DYOX
http://www.realcity.cz/rc/DXRR
http://www.realcity.cz/rc/DYGC
http://www.realcity.cz/rc/DZ5M
http://www.realcity.cz/rc/DZ5N
http://www.realcity.cz/rc/DZ5P
http://www.realcity.cz/rc/DP53
http://www.realcity.cz/rc/DZ5Q
http://www.realcity.cz/rc/DZ5O
http://www.realcity.cz/rc/DZ5R
http://www.realcity.cz/rc/DYVX
http://www.realcity.cz/rc/DZ5T
http://www.realcity.cz/rc/DZ6F
http://www.realcity.cz/rc/DZ5U
http://www.realcity.cz/rc/DYUM
http://www.realcity.cz/rc/DZ5V
http://www.realcity.cz/rc/DZ5X
http://www.realcity.cz/rc/DZ5Z
http://www.realcity.cz/rc/DZ5Y
http://www.realcity.cz/rc/DZ61
http://www.realcity.cz/rc/DYUI
http://www.realcity.cz/rc/DZ62
http://www.realcity.cz/rc/DY1T
http://www.realcity.cz/rc/DZ69
http://www.realcity.cz/rc/DZ68
http://www.realcity.cz/rc/DZ6A
http://www.realcity.cz/rc/DVBL
http://www.realcity.cz/rc/DZ6B
http://www.realcity.cz/rc/DZ63
http://www.realcity.cz/rc/DZ65
http://www.realcity.cz/rc/DY9B
http://www.realcity.cz/rc/DZ66
http://www.realcity.cz/rc/DZ64
http://www.realcity.cz/rc/DZ67
http://www.realcity.cz
http://tel:734216920
http://tel:606589561
http://tel:774740304
http://tel:608156499
http://tel:530355338
http://tel:731401754
http://tel:604501575
http://tel:734216920
http://tel:541211876
http://tel:605533942
http://tel:721606487
http://tel:732932475
http://tel:736646769
http://tel:775707145
http://tel:777749499
http://tel:777604591
http://tel:604255641
http://tel:800100446
http://tel:775259424
http://tel:774110007
http://tel:606589561
http://tel:606589561
http://tel:604255641
http://tel:774415441
http://tel:736646769
http://tel:725263724
http://tel:530355338
http://tel:731516417
http://tel:800644644
http://tel:775620237
http://tel:800100446
http://tel:734799456
http://tel:737908347
http://tel:774415441
http://tel:775674544
http://tel:776889008


22

NOVOSEDLY
www.realcity.cz/rc/DZ3X

Pozemek, 2700 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
500 Kč/m²

BUČOVICE
www.realcity.cz/rc/DTMG

Pozemek, 3615 m²
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 633 803
550 Kč/m²

HOLŠTEJN
www.realcity.cz/rc/DZ3Y

Pozemek, 852 m²
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 777 922 733
500 Kč/m²

JAVŮREK
www.realcity.cz/rc/DPGR

Pozemek, 3054 m²
Unicareal s. r. o.

tel.: 774 740 347
690 Kč/m²

BLÍŽKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ3Z

Pozemek, 717 m²
Home 4 People

tel.: 774 787 710
516 Kč/m²

ÚJEZD U ČERNÉ HORY
www.realcity.cz/rc/DZ41

Pozemek, 1177 m²
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 730 181 017
900 Kč/m²

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/DZ42

Pozemek, 224 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
60 000 Kč

HOSTĚRADICE
www.realcity.cz/rc/DZ43

Pozemek, 410 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
210 000 Kč

RAČICE-PÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/DRZB

Pozemek, 1704 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
119 280 Kč

HOSTĚRADICE
www.realcity.cz/rc/DZ44

Pozemek, 410 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
210 000 Kč

DŽBÁNICE
www.realcity.cz/rc/DHF9

Pozemek, 2454 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
150 000 Kč

HRUŠOVANY U BRNA
www.realcity.cz/rc/DZ45

Pozemek, 494 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
240 000 Kč

HOSTĚRADICE
www.realcity.cz/rc/DZ46

Pozemek, 410 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
270 000 Kč

BEZKOV
www.realcity.cz/rc/DZ48

Pozemek, 900 m²
REAL GROUP SDK, s.r.o.

tel.: 736 626 063
300 000 Kč

SOBŮLKY
www.realcity.cz/rc/DZ47

Pozemek, 451 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
290 000 Kč

LIPOV
www.realcity.cz/rc/DZ49

Pozemek, 800 m²
Dumrealit.cz

tel.: 734 358 582
340 000 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/DPGP

Pozemek, 423 m²
Unicareal s. r. o.

tel.: 739 085 315
290 000 Kč

ÚJEZD U BOSKOVIC
www.realcity.cz/rc/DZ4A

Pozemek, 1460 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
350 000 Kč

NÁSEDLOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ4B

Pozemek, 475 m²
Dumrealit.cz

tel.: 728 199 743
350 000 Kč

SENETÁŘOV
www.realcity.cz/rc/DZ4D

Pozemek, 495 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
390 000 Kč

ŠATOV
www.realcity.cz/rc/DZ4C

Pozemek, 392 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
350 000 Kč

KOSTELEC
www.realcity.cz/rc/DZ4E

Pozemek, 1684 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
390 000 Kč

HORNÍ LOUČKY
www.realcity.cz/rc/DQN1

Pozemek, 1087 m²
Dumrealit.cz

tel.: 732 814 180
380 000 Kč

OLBRAMOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ4F

Pozemek, 495 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
400 000 Kč

OSTOPOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ4L

Pozemek, 983 m²
VITOM reality, v. o. s.

tel.: 774 415 441
490 000 Kč

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ
www.realcity.cz/rc/DZ4N

Pozemek, 550 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
575 000 Kč

BABICE U ROSIC
www.realcity.cz/rc/DO2K

Pozemek, 1000 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
500 000 Kč

BANTICE
www.realcity.cz/rc/DZ4O

Pozemek, 1200 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
590 000 Kč

MILEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ4M

Pozemek, 416 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 447
500 000 Kč

OLEŠNICE
www.realcity.cz/rc/DZ4P

Pozemek, 747 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
665 000 Kč

BAVORY
www.realcity.cz/rc/DZ4G

Pozemek, 200 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
400 000 Kč

MORAVSKÝ PÍSEK
www.realcity.cz/rc/DZ4J

Pozemek, 642 m²
IQ Consulting, s.r.o.

tel.: 604 442 699
450 000 Kč

BLANNÉ
www.realcity.cz/rc/DZ4H

Pozemek, 1218 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
427 000 Kč

HRUŠOVANY U BRNA
www.realcity.cz/rc/DQMZ

Pozemek, 895 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
480 000 Kč

PODMOLÍ
www.realcity.cz/rc/DZ4I

Pozemek, 840 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
430 000 Kč

BOŠOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ4K

Pozemek, 260 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
480 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej stavebních pozemků

http://www.realcity.cz/rc/DZ3X
http://www.realcity.cz/rc/DTMG
http://www.realcity.cz/rc/DZ3Y
http://www.realcity.cz/rc/DPGR
http://www.realcity.cz/rc/DZ3Z
http://www.realcity.cz/rc/DZ41
http://www.realcity.cz/rc/DZ42
http://www.realcity.cz/rc/DZ43
http://www.realcity.cz/rc/DRZB
http://www.realcity.cz/rc/DZ44
http://www.realcity.cz/rc/DHF9
http://www.realcity.cz/rc/DZ45
http://www.realcity.cz/rc/DZ46
http://www.realcity.cz/rc/DZ48
http://www.realcity.cz/rc/DZ47
http://www.realcity.cz/rc/DZ49
http://www.realcity.cz/rc/DPGP
http://www.realcity.cz/rc/DZ4A
http://www.realcity.cz/rc/DZ4B
http://www.realcity.cz/rc/DZ4D
http://www.realcity.cz/rc/DZ4C
http://www.realcity.cz/rc/DZ4E
http://www.realcity.cz/rc/DQN1
http://www.realcity.cz/rc/DZ4F
http://www.realcity.cz/rc/DZ4L
http://www.realcity.cz/rc/DZ4N
http://www.realcity.cz/rc/DO2K
http://www.realcity.cz/rc/DZ4O
http://www.realcity.cz/rc/DZ4M
http://www.realcity.cz/rc/DZ4P
http://www.realcity.cz/rc/DZ4G
http://www.realcity.cz/rc/DZ4J
http://www.realcity.cz/rc/DZ4H
http://www.realcity.cz/rc/DQMZ
http://www.realcity.cz/rc/DZ4I
http://www.realcity.cz/rc/DZ4K
http://www.realcity.cz
http://tel:800103010
http://tel:739633803
http://tel:777922733
http://tel:774740347
http://tel:774787710
http://tel:730181017
http://tel:720212303
http://tel:800100446
http://tel:720212303
http://tel:733130768
http://tel:720212303
http://tel:734216920
http://tel:800100446
http://tel:736626063
http://tel:720212303
http://tel:734358582
http://tel:739085315
http://tel:800100446
http://tel:728199743
http://tel:774110007
http://tel:733130768
http://tel:725263724
http://tel:732814180
http://tel:800100446
http://tel:774415441
http://tel:721606487
http://tel:774110007
http://tel:733130768
http://tel:734799447
http://tel:725263724
http://tel:800100446
http://tel:604442699
http://tel:733130768
http://tel:734216920
http://tel:733130768
http://tel:774110007
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MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/DZ4Q

Pozemek, 2672 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
668 000 Kč

DRNOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ4T

Pozemek, 1200 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 488 245
700 000 Kč

ŠOŠŮVKA
www.realcity.cz/rc/DZ4R

Pozemek, 850 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
684 000 Kč

ŽERAVICE
www.realcity.cz/rc/DZ4U

Pozemek, 2700 m²
VIAHOME s.r.o.

tel.: 608 358 249
710 000 Kč

OLŠANY
www.realcity.cz/rc/DZ4S

Pozemek, 1002 m²
Lenka Kalvodová

tel.: 602 853 362
700 000 Kč

KETKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ4V

Pozemek, 832 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
730 000 Kč

HODONICE
www.realcity.cz/rc/DZ4X

Pozemek, 1180 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
750 000 Kč

ŽAROŠICE
www.realcity.cz/rc/DZ51

Pozemek, 2430 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 774 091 111
890 000 Kč

ŽELEZNÉ
www.realcity.cz/rc/DZ4Y

Pozemek, 946 m²
RUSSEGGER REAL s. r. o.

tel.: 731 948 047
790 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ52

Pozemek, 382 m²
Realitní společnost ČS

tel.: 602 539 747
899 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ4Z

Pozemek, 665 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
831 250 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/DRZQ

Pozemek, 3631 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 445
907 750 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/DZ53

Pozemek, 280 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
980 000 Kč

LEDCE
www.realcity.cz/rc/DZ56

Pozemek, 780 m², tř. G
OK  REAL

tel.: 606 589 561
998 400 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ54

Pozemek, 522 m²
Real Spektrum Group a.s.

tel.: 777 922 722
988 000 Kč

ŠARDICE
www.realcity.cz/rc/DZ57

Pozemek, 708 m²
Dumrealit.cz

tel.: 722 922 897
1 000 000 Kč

ČERNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/DZ55

Pozemek, 1256 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
990 000 Kč

LAZINOV
www.realcity.cz/rc/DYX7

Pozemek, 1683 m²
Orange Style s.r.o.

tel.: 777 601 037
1 000 000 Kč

ÚJEZD U ROSIC
www.realcity.cz/rc/DZ58

Pozemek, 993 m²
KRP realitní služby

tel.: 737 959 004
1 082 370 Kč

KETKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ5A

Pozemek, 921 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
1 196 379 Kč

KRASOVÁ
www.realcity.cz/rc/DZ59

Pozemek, 1752 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 099 000 Kč

PŘIBYSLAVICE
www.realcity.cz/rc/DN12

Pozemek, 1508 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 641
1 206 400 Kč

VEVERSKÉ KNÍNICE
www.realcity.cz/rc/DN11

Pozemek, 577 m²
Unicareal s. r. o.

tel.: 774 740 363
1 153 423 Kč

MEDLOV
www.realcity.cz/rc/DRZX

Pozemek, 1500 m²
Home 4 People

tel.: 777 949 122
1 240 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5G

Pozemek, 680 m²
RUSSEGGER REAL s. r. o.

tel.: 731 948 047
4 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DV8V

Pozemek, 1322 m²
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 605 275 044
9 240 780 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5H

Pozemek, 960 m²
S.I.S. spol. s r.o.

tel.: 605 299 944
5 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5J

Pozemek, 1472 m²
MIG s.r.o.

tel.: 800 644 644
10 289 280 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DZ5I

Pozemek, 868 m²
Reality Gregor

tel.: 773 577 200
7 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/DX45

Pozemek, 3689 m²
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
15 124 900 Kč

ŽELEZNÉ
www.realcity.cz/rc/DZ5B

Pozemek, 713 m²
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 724 772 446
1 276 300 Kč

LELEKOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ5D

Pozemek, 2211 m², tř. G
MALINA REALITY

tel.: 530 355 338
3 950 000 Kč

ÚJEZD U ČERNÉ HORY
www.realcity.cz/rc/DZ5C

Pozemek, 701 m²
Home 4 People

tel.: 777 882 961
1 290 000 Kč

NESLOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ5E

Pozemek, 890 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
4 330 000 Kč

ŽELEZNÉ
www.realcity.cz/rc/DS1D

Pozemek, 1834 m²
BRAVIS REALITY, s. r. o.

tel.: 724 772 446
3 282 900 Kč

NESLOVICE
www.realcity.cz/rc/DZ5F

Pozemek, 893 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
4 639 000 Kč

80 000 nabídek
pro vás aktualizujeme každý den na www.realcity.cz.

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej stavebních pozemků Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/DZ4Q
http://www.realcity.cz/rc/DZ4T
http://www.realcity.cz/rc/DZ4R
http://www.realcity.cz/rc/DZ4U
http://www.realcity.cz/rc/DZ4S
http://www.realcity.cz/rc/DZ4V
http://www.realcity.cz/rc/DZ4X
http://www.realcity.cz/rc/DZ51
http://www.realcity.cz/rc/DZ4Y
http://www.realcity.cz/rc/DZ52
http://www.realcity.cz/rc/DZ4Z
http://www.realcity.cz/rc/DRZQ
http://www.realcity.cz/rc/DZ53
http://www.realcity.cz/rc/DZ56
http://www.realcity.cz/rc/DZ54
http://www.realcity.cz/rc/DZ57
http://www.realcity.cz/rc/DZ55
http://www.realcity.cz/rc/DYX7
http://www.realcity.cz/rc/DZ58
http://www.realcity.cz/rc/DZ5A
http://www.realcity.cz/rc/DZ59
http://www.realcity.cz/rc/DN12
http://www.realcity.cz/rc/DN11
http://www.realcity.cz/rc/DRZX
http://www.realcity.cz/rc/DZ5G
http://www.realcity.cz/rc/DV8V
http://www.realcity.cz/rc/DZ5H
http://www.realcity.cz/rc/DZ5J
http://www.realcity.cz/rc/DZ5I
http://www.realcity.cz/rc/DX45
http://www.realcity.cz/rc/DZ5B
http://www.realcity.cz/rc/DZ5D
http://www.realcity.cz/rc/DZ5C
http://www.realcity.cz/rc/DZ5E
http://www.realcity.cz/rc/DS1D
http://www.realcity.cz/rc/DZ5F
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:774110007
http://tel:734488245
http://tel:606589561
http://tel:608358249
http://tel:602853362
http://tel:775674572
http://tel:800103010
http://tel:774091111
http://tel:731948047
http://tel:602539747
http://tel:734216920
http://tel:734799445
http://tel:734216920
http://tel:606589561
http://tel:777922722
http://tel:722922897
http://tel:774110007
http://tel:777601037
http://tel:737959004
http://tel:725263724
http://tel:720212303
http://tel:775674641
http://tel:774740363
http://tel:777949122
http://tel:731948047
http://tel:605275044
http://tel:605299944
http://tel:800644644
http://tel:773577200
http://tel:733525123
http://tel:724772446
http://tel:530355338
http://tel:777882961
http://tel:725263724
http://tel:724772446
http://tel:725263724


Předsíň je vstupní branou do  domu či 
bytu. Je to naše vizitka. Návštěva roz-
hodně nemusí vidět hned při prvním 
ohlédnutí ochozené boty. Schovejte vše 
do  botníků a  botníkových skříní. Jak si 
vybrat to pravé?

Kromě designu byste měli přemýšlet 
hlavně o účelnosti. Celá předsíň by měla 
nabídnout vše potřebné pro odložení ka-
bátů, bund i  vše pro rychlou úpravu ze-
vnějšku a  pro další rituály, které při od-
chodu z domova nebo při příchodu domů 
děláme. A  botník je jedním z  hlavních 
zařizovacích předmětů. Proto jeho výběr 
nijak nepodceňujte.

Vybíráme botník.  
Co všechno zohlednit?

Moderní doba si žádá více obuvi

Už to není tak, že doma má každý dva až tři 
páry bot. Moderní doba si žádá nejen sezon-
ní obuv, ale i tu módní. A s tím přichází i pro-
blém, kam s ní. Pokud je domácnost i více-
členná, je to problém ještě palčivější. Žena 
v průměru skladuje během roku až 20 párů 
bot na denní nošení. Muž je na tom o něco 
lépe, během roku si praktický muž vystačí 
s 8 až 10 páry obuvi. S dětmi vám počet párů 
bot ještě o něco stoupne. Kam to všechno 
uskladnit? Určitě nepočítejte s  tím, že bot-
ník pojme všechny páry. I tak budete muset 
najít prostor, kam uskladníte sezonní obuv. 
Pořídit si do předsíně můžete nejen botník, 
ale i botníkovou skříň. Ve velké předsíni se 
jistě místo najde. Pokud ne, padá volba nej-
častěji na šatnu. Když šatnu nemáte, musíte 
s botami na půdu nebo jinam.

Výběr podle designu

Vybírat mezi botníky do předsíně podle je-
jich designu není až tak těžké. Nejprve si 
změřte prostor, kam chcete botník umístit. 
Zamyslete se také nad tím, kolik párů bot by 
měl pojmout. Pokud si nejste jistí, boty ručně 
spočítejte. S požadovanými mírami a čísly se 
vydejte na průzkum na internetu i do obcho-
du. Až tam se budete rozhodovat, jaký odstín 
se vám líbí a bude se hodit do vaší předsíně. 

Jaký typ zvolit

Ať se rozhodnete pro botníky samostatně 
stojící na zemi, visící botníky, botníky klasic-
ké policové nebo botníky s vyklápějícími se 
policemi, vždy mějte na paměti, že prostor 
na úschovu bot by měl být dostatečně velký. 
Je to nejen proto, aby se vám do něj vešly 
všechny požadované boty, ale i proto, aby 
se vám při ukládání s nimi dobře manipulo-
valo. To nakonec rozhodne o tom, zda jste 
vybrali dobře. Pokud se budou muset čle-
nové rodiny každý den problematicky snažit 
boty někam umístit, nebudou botník časem 
využívat a  boty vám budou zůstávat před 
botníkem. A  to není důvod, pro který jste 
botník pořizovali. Z prvotní radosti se nako-
nec stane každodenní stres. 

Velký botník do malé předsíně?  
Proč ne!

Možná ve vás panuje obava, že do vaší malé 
předsíně se velký botník jednoduše neve-
jde a že budete muset dělat nějaké ústupky 

a kompromisy. Opak je pravdou! Pro takovou 
předsíň je skvělou volbou botník s  výklop-
nými boxy, které se vyrábí už od hloubky 20 
cm. Takhle úzkou skříňku v různé výšce i šíř-
ce lze umístit téměř kdekoliv. Dejte si jen po-
zor na nestabilitu botníku. Čím vyšší a užší 
botník totiž je, tím větší je riziko převážení. 
Odborníci proto radí vždy takovou skříňku 
na obuv přichytit ke zdi. U moderních bot-
níků myslejí návrháři i na odkládací plochy. 
Často např. pod horní deskou bývá umístě-
ný úzký šuplík, který slouží na odložení klíčů 
nebo doplňků pro obuv. 

Když jsou boty cítit 

Zejména v letním období se naše chodidla 
v obuvi nadměrně potí. A tak často vzniká 
v botníku nepříjemný zápach. Z tohoto dů-
vodu se dělají některé botníky otevřené, ale 
pokud chcete mít botník zavřený, kupte si 
takový, který má perforovanou část. 

Ta se nejčastěji nachází v zadní části skříň-
ky. Zajišťuje dostatečné odvětrávání. Pořídit 
si také můžete pohlcovač pachu. Vyrábí se 
speciálně přímo do botníku. Celý prostor pří-
jemně provoní a zápach pohltí.

Proč si pořídit botníkovou skříň

- Do botníkových skříní můžete pohodlně poskládat kolem 34 párů bot.
- Díky botníkovým skříním nebudete muset řešit všude se povalující boty. 
- Vaše předsíň bude za každé situace perfektně uklizená. 
- Skříň můžete umístit i do interiéru. Hodí se nejen do šatny.

Jak poznat špatně vybraný botník

Váš výběr botníku prověří až praxe. Špatně vybraný botník poznáte podle toho, že 
namísto, aby členové rodiny boty uschovali, budou je hromadit před ním. Pokud máte 
také tento problém, je na zvážení, zda si nepořídit jiný. V opačném případě budete 
potřebovat hodně trpělivosti a trochu času každý den, abyste předsíň uvedli do stavu, 
který považujete za uspokojivý.



   HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 

www.realnovostavby.cz  .

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
číslo 10 od 31. 7. do 28. 8. 2017

http://www.realnovostavby.cz


AKTUÁLNĚ Z NOVÉ VÝSTAVBY

Ceny bytů v celé České republice posledních několik let rostou. Jen za  loňský rok to bylo v průměru o  15 % napříč všemi 
regiony. Tento stav je však dočasný. Odborníci tvrdí, že konec růstu přijde již zanedlouho. Kdy? Podle katastrálních statistik 
dokonce již brzy.

Důklazem jsou čísla,  která naznačují, že brzy může 
nastat obrat k horšímu. Z meziročního porovnání kata-
strálních dat totiž vyplývá, že za první čtvrtletí poklesla 
aktivita na realitním trhu o deset procent a počet za-
psaných zástavních práv souvisejících s  hypotečním 
trhem se propadl dokonce o třetinu. Co to znamená?  

I NOVOSTAVBY ZAZNAMENÁVAJÍ  
POKLES RŮSTU CEN
Situace na  trhu začíná být zajímavá. Změny zasáh-
nou i developerské společnosti a  trh s novými byty. 
Ochlazení se týká totiž v první řadě nových bytů, kte-
ré v prodejích poslední roky lámaly doslova rekordy 
a developerské společnosti byly schopny prodat vše 
ještě pomalu dříve, než se začaly výkopové práce 
na projektu. Situace byla tak slibná, že se vykupovaly 
i dlouhodobé ležáky. Zatímco v roce 2016 novostavby 
ještě zdražovaly meziročně po většinu období o více 
než 5 procent, letos to už nejsou ani 4 procenta, což 
potvrdila čísla z Českého statistického úřadu. 

NOVÝCH PROJEKTŮ UBÝVÁ
Je rovněž patrné, že nově zahajovaných projektů 
ubývá. Opět tento fakt podpoříme oficiálními čísly. 
Od začátku roku 2015 se průměrná cena nového bytu 
v  hlavním městě (o  šedesáti metrech čtverečních) 
zvýšila skoro o  milion, což potvrdila nedávná analý-
za poradenské společnosti Deloitte. Starší byt stejné 
velikosti od té doby podražil o 450 tisíc Kč. Ceny bytů 
ovlivňuje ovšem celá řada dalších faktorů. Jedním 

z často zmiňovaných je zdlouhavý proces povolování 
staveb v České republice. Ten podle odborníků patří 
k jedněm z nejdelších v Evropě. Tento fakt má za ná-
sledek výrazné prodražení cen bytů.

POVOLOVÁNÍ NOVÝCH PROJEKTŮ?  
VŠECHNO ŠPATNĚ!
Za úbytek nových bytů v nabídce stavebníci viní zmí-
něné pomalé tempo povolování nových projektů. 
V současné době mají jen v Praze investoři v  různé 
fázi přípravy kolem sedmdesáti tisíc bytů. V  příštích 
pěti letech se z nich ale na trh dostane v tom lepším 
případě dvacet tři tisíc.  

ČESKÉ DOMÁCNOSTI NEMAJÍ NA NOVÉ BYDLENÍ
Jak už jsme psali dříve, díky zdražování bytů a  také 
regulacím ČNB dochází k  tomu, že sen o  vlastním 
bydlení si leckterý Čech nemůže již dovolit. Tento 
proces trvá minimálně dva poslední roky. Podle ČNB 
stál byt na konci září loňského roku v průměru přes 
sto měsíčních mezd. Bydlení tak bylo nejdražší za po-
sledních deset let. Příjmy domácností totiž rostou po-
maleji než ceny nemovitostí. Situaci na realitním trhu 
budeme samozřejmě nadále sledovat. I  developer-
ské společnosti již zaznamenaly navyšující se počty 
zájemců o nové bydlení, kterým od zpřísnění pravidel 
již banky neposkytly požadovaný úvěr. A  to se jistě 
projeví nejen v nákupu, ale i v nárůstu již tak vyšpono-
vaných cen novostaveb. Kdy přesně změna nastane, 
ukáže až čas.

Nahlédněme ještě do kategorie 

starších bytů. Jejich tempo růstu cen 

se zatím stále zvyšuje. V létě napříč 

celou republikou vyšplhaly o 12 pro-

cent. Bylo to nejsilnější zdražování 

od krize. Důvod je podle odborníků 

jasný. Odborníci se shodují na tom, 

že starší byty byly a jsou významně 

levnější než novostavy. Což je důvod, 

proč stále ještě jejich cena šplhá 

nahoru. U nových bytů se vychází 

z výrazně vyššího základu, proto je 

jejich růst nižší.

JAK JE TO S RŮSTEM CEN 
STARŠÍCH BYTŮ?

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Jedním z často zmiňovaných 
důvodů je zdlouhavý proces 
povolování staveb v České 
republice. Ten podle odborníků 
patří k jedněm z nejdelších 
v Evropě.

NESLIBNÉ VYHLÍDKY  
REZIDENČNÍHO TRHU
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VILA POD ZAJEČÍ HOROU

TIP SPECIALISTY (BRNO A OKOLÍ) … více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

Naše společnost si Královo Pole vybrala pro realizaci svého 

již 21. developerského projektu. Konkrétně jednu z jejích nej-

malebnějších částí, kterou nejlépe charakterizuje klid, kon-

takt s přírodou a lesy, které spojují sousedící lokality Sadová 

a Soběšice. Název vila „Pod Zaječí horou“ dává tušit, že uni-

kátní je již její samotné umístění. Je situována v klidné a zele-

ní obklopené oblasti nedaleko Zaječí hory a pod Kociánkou. 

Svým novým majitelům nabídne především soukromí a kom-

fort v  podobě komorního bytového objektu, velkorysých 

dispozic, teras, balkonů, garážového stání nebo samostatné 

příjezdové cesty. Nedaleko dnes najdete pouze drobnější zá-

stavbu rodinných domů a chat nebo oblíbený Zamilovaný há-

jek s přírodním sportovištěm. Lokalita vybízí k různým volno-

časovým a sportovním aktivitám, procházkám, cyklistice nebo 

třeba k jízdě na koni v nedalekém ranči s jezdeckým oddílem. 

Kromě těsného spojení s přírodou ale současně představuje 

pohodlnou a dobrou dostupnost do centra Brna nebo k po-

třebným občanským službám a nákupům. Je jednou z velmi 

mála příležitostí pro pořízení moderního bydlení, které nabí-

zí soukromí, splňuje vysoké nároky na komfort, dostupnost 

všech služeb a přitom je uprostřed zeleně. Ve vile „Pod Za-

ječí horou“ vznikne celkem 19 bytových jednotek ve výběru 

dispozic 2+kk až 4+kk. Všechny byty mají velkorysé prostory, 

dostatek úložných prostor, prosluněné pokoje s francouzský-

mi okny a  terasy nebo balkony. Přidanou hodnotou je jed-

noznačně vysoká kvalita použitých materiálů a  technologií. 

Standardní vybavení nabídne kromě jiného například ven-

kovní žaluzie nebo vytápění tepelným čerpadlem. 

Více informací a  konkrétní nabídku bytů naleznete již brzy 

na www.podzajecihorou.cz. Neváhejte nás také kontaktovat 

telefonicky nebo navštívit v našem klientském centru. 

Městská část Královo Pole je jednou z historic-
ky nejstarších a počtem obyvatel z největších 
částí města Brna. Převládá v  ní městská zá-
stavba z první poloviny 20. let a je velmi dob-
ře dopravně obslužná, díky tunelům, napojení 
na velký městský okruh a komfortnímu dosahu 
do  centra města. Bydlení v  této lokalitě bylo 
vždy považováno za „dobrou adresu“, a to ne-
jen díky kompletní občanské vybavenosti, ale 
i kvůli infrastruktuře a sportovnímu vyžití. Ceny 
nemovitostí si tu drží dlouhodobou stabilitu 
a s ohledem na velkou poptávku lze v budouc-
nu předpokládat i jejich mírný nárůst. 
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REKO a.s.  
KLIENTSKÉ CENTRUM 
tř. Kpt. Jaroše 26, Brno  602 00

Tel.: +420 545 428 120  

 www.reko.cz

Jana Kremláčková
realitní specialista

VILA MARINA 
Lokalita Bystrc nabízí pro své obyvatele kvalitní prostředí pro 

klidné bydlení včetně mnoha zajímavých míst k  trávení vol-

ného času. Jedná se zejména o Brněnskou přehradu, neda-

leký hrad Veveří, zoologickou zahradu, ale i možnost využití 

projížďky parníkem nebo přilehlých cyklostezek. Milovníci 

přírody ocení blízkost přírodního parku Podkomorské lesy 

s areálem Pohádky máje, chráněného území Pekárka a Údo-

lí oddechu. Golfisté přivítají blízkost areálu Golf resort Brno. 

Bystrc je vhodná pro ty, kteří mají rádi čistý vzduch, přírodu, 

sport a klidné prostředí. Je zde velice dobrá občanská vyba-

venost. K  dispozici je několik mateřských i  základních škol, 

gymnázium zaměřené na výuku jazyků, zdravotnická zařízení, 

nákupní příležitosti, sportovní areály, dětská hřiště, restaurace 

i kavárny. Bezproblémové a rychlé je spojení do centra města. 

Pro všechny tyto aspekty je z realitního pohledu Bystrc žáda-

nou a ceněnou lokalitou. 

Vila Marina. Tento výjimečný projekt je určen pro 

nejnáročnější klientelu. Samostatně stojící vila-

dům se bude nacházet v krásném prostředí, v bez-

prostřední blízkosti Brněnské přehrady, s  výhle-

dem na  vodu. Výhodami jsou velmi promyšlené 

a velkorysé dispozice bytů, parkování pod domem 

a na vlastním oploceném pozemku, nadstandardní 

výběr materiálů a zařizovacích předmětů a v nepo-

slední řadě hlavně blízkost přírody. 

GAUTE REALITY 
Lidická 26, 602 00 Brno

Tel.: 602 117 882

dokonalova@gaute.cz 
www.gaute.cz

Mgr. Romana Dokonalová
realitní specialista

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.podzajecihorou.cz.
http://www.reko.cz
http://www.gaute.cz
http://tel:+420545428120
http://tel:602117882
http://mailto:dokonalova@gaute.cz
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B / 52 kWh (m2/rok)

www.byty-kamechy.czKAMECHY – VAŠE IDEÁLNÍ BYDLENÍ V BRNĚ
Prodej dalších bytů 1+kk až 4+kk

INVESTOR: Maison Vrabel, s.r.o.

POD CHVALOVKOU – NOVÉ BYDLENÍ V PŘÍRODĚ, KOUSEK OD PŘEHRADY
Prodej bytů 1+kk až 4+kk www.pod-chvalovkou.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

INVESTOR: NOME a.s.

KLIENTSKÉ CENTRUM 
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno 

+420 545 428 120
www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

VILA POD ZAJEČÍ HOROU
Prodej bytů 2+kk až 4+kk www.podzajecihorou.cz

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN PRODEJ DALŠÍHO DOMU ZAHÁJEN
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Slunný byt o dispozicích 3+kk o rozloze 
69,7 m2 s terasou ve Viladomu Slunné 
údolí nabízí komfortní bydlení v žádané 
brněnské čtvrti Líšeň. Jedná se 
o ideální rodinné bydlení u Mariánského 
údolí, a přitom na dosah centra města!

Cena: 4 729 145 Kč

Představujeme vám nadstandardní byt 
3+kk o velikosti 77,78 m2² s terasou, 
balkonem a zahradou v rezidenci 
Chrlice Place, která spojuje to nejlepší 
z domu a bytu zároveň. Perlou projektu 
vznikajícího v Brně-Chrlicích je společná 
zahrada s luxusním bazénem.

Cena: 5 366 820 Kč

SVĚTOVÉ BYTY V NEJKRÁSNĚJŠÍCH LOKALITÁCH V BRNĚ

výhradní prodejce

www.aidevelop.cz

BYTOVÝ DŮM
BARVY

Jedinečné spojení 
funkcionalistické architektury 
s atraktivní lokalitou 
Brno-Lesná má jméno bytový 
dům Barvy. Exkluzivně Vám 
nabízíme poslední volný byt 
2+kk o velikosti 44,51 m2 
se zahrádkou a parkovacím 
stáním v ceně, který uspokojí 
i nejnáročnější klienty.

Cena: 3 123 377 Kč

  luxusní projekt pro náročné klienty    vlastní zahrádka    parkovací místo v ceně    nadstandardní  vybavení
  nejmodernější technologie    prémiová sanita Kaldewei a Villeroy&Boch    stěrková úprava podlah a stěn

  podlahové vytápění    hliníková okna a venkovní žaluzie    elektronický zabezpečovací systém

VILADŮM SLUNNÉ ÚDOLÍ

CHRLICE PLACE

    luxusní bazén na soukromé zahradě    korkové podlahy Hydrocork    exkluzivní sanita Kaldewei a Villeroy&Boch
  vlastní terasa a zahrádka    vodní podlahové topení    parkování na vlastním uzavřeném pozemku

  ideální pro rodiny s dětmi    předokenní hliníkové žaluzie    podlahy z masivního dřeva    parkování přímo v domě
  prvotřídní sanita Kaldewei a Villeroy&Boch    elektronický zabezpečovací systém
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B

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ DŮM

vyberte si svůj
VYSNĚNÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

VÝSTAVBA BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ 
VE SLAVKOVĚ U BRNA

T: +420 725 688 312       /       E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

B

800 800 099
Lidická 77, Brno

Vy chcete prodat.
My víme komu

Cena: info v RK www.domyvranov.cz

•  třípodlažní moderní domy 4+kk s vlastní garáží 
•  prostorné domy poskytují maximální komfort
•  užitná plocha 186 m², pozemky 218 m² až 317 m²

•  krásná lesnatá lokalita v okrese Brno-venkov
•  obec Vranov se nachází jen 12 km severně od Brna
•  všechny domy budou zkolaudované

Rodinné domy Vranov u Brna B
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MIG s.r.o.   800 644 644  mig@mig.cz  www.mig.cz  Příkop 4, Brno

BRNO, LIDICKÁ

BRNO, U LESKAVY

BRNO, BOHUSLAVA MARTINŮ

Prodej cihlového bytu 3+1 o ploše 105 m2 + balkon 
+ sklep, ve 2. patře prvorepublikového činžovního domu.
Byt po rekonstrukci 2011.

www.realcity.cz/rc/DYGS

Prodej slunného bytu 1+kk v OV o výměře 34 m2

s balkonem 8 m2. Byt je vhodný jako investice nebo jako
byt startovací. Bez problémové parkování u domu.

Prodej mezonetového bytu 4+kk o výměře 114 m2 
se zahrádkou 26 m2 a sklepem. K bytu je v ceně kryté 
parkovací stání na ploše. Více info v RK

www.realcity.cz/rc/DYX9 

www.realcity.cz/rc/DYXB 

5 500 000 Kč

2 400 000 Kč vč. provize

 9 900 000 Kč

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Prodej pozemku o výměře 1324 m2 s možností výstavby
FREEDOMKU. Sítě na hranici pozemku, příjezdová cesta.
Pozemek je v územní plánu pro bydlení.

   2 500 000 Kč

VRCHLABÍ - HERLÍKOVICE
Hlavní objekt s ubytovacími kapacitami, restaurací,
barem a zázemím (rekonstrukce r. 2016), zadní objekt 
se nachází ve dvoře vč. parkování. Kapacita je 87 lůžek.

www.realcity.cz/rc/DYXA Cena na dotaz

32 bytů 1+kk až 3+kk v centru Brna, ulice Rumiště
rezidenční dům v dynamicky se rozvíjející lokalitě
každý byt s balkonem, terasou či zahradou
možnost koupě parkovacího stání
dětské hřiště přímo za domem 79 kWh/m2.rok

www.rumiste.czstavba zahájena, dokončení 4Q/2018

Zastávka u Brna
www.bdlesopark.cz

14 BYTOVÝCH JEDNOTEK 2+KK AŽ 4+KK KAŽDÁ 
S BALKÓNEM ČI TERASOU

KE KAŽDÉMU BYTU SKLEP A K BYTŮM 3+KK A 4+KK 
KRYTÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

VEŠKERÁ OBČANSKÁ VYBAVENOST 
A VÝBORNÁ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST

85,7 kWh/m2.rok

II.etapa projektu

STA
VBA ZA

HÁJE
NA

POSLEDNÍ 
1 POZEMEK 
1472 m2

SADOVÁ
NA VÝSLUNÍ

W W W . S A D O V A N A V Y S L U N I . C Z

VEŠKERÉ IS NA POZEMKU
ČTVRŤ  NOVOSTAVEB
MOŽNO IHNED STAVĚT

PRODEJ NOVÝCH DOKONČENÝCH
BYTŮ BRNO - ŽIDENICE

Posledních 8 bytů  2+kk a 3+kk

LUXUSNÍ KOUPELNY
BALKONY A TERASY AŽ 67 m2

  PARKOVACÍ STÁNÍ

www.fenix-resort.cz

60 % BYTŮ PRODÁNO

inzerce Real City_210x297_27 7.indd   1 27.07.17   15:59
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NOVOSTAVBY

PRODEJ BYTŮ

BEZ PROVIZE RKTERMÍN DOKONČENÍ: ŘÍJEN 2017

    DISPOZICE BYTŮ 
2+KK – 4+KK

   TERASA

   SKLEP

   SPOLEČNÁ ZAHRADA

   PARKOVACÍ STÁNÍ

www.bdvranov.cz

BD VRANOV

+420 604 542 422

Moderní bytový komplex se souběžně budovanou občanskou vybaveností 

BRNĚNSKÁ POLE - ŠLAPANICE
V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE ZAHÁ JEN PRODEJ DALŠÍ ETAPY

Brněnská pole Invest, s.r.o. – Výstavba a prodej bytů
Klientské centrum: Brněnská Pole 1808/1, 664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 328; 603 244 470, e-mail: Info@brnenskapole.cz
www.brnenskapole.cz

Třída energetické náročnosti B – velmi úsporná
Měrná spotřeba energie [kWh/(m2/rok] - 81
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• byty do osobního vlastnictví, 
družstevní bydlení

• dispozice 1kk až 4kk

• individuální vytápění - nízké 
náklady na energie

• RD - dispozice 5kk    
+ šatna

    

Moravany u Brna
RODINNÉ DOMY

NOVÉ BYTY

Kontaktujte nás:    +420 724 407 969

www.jablonovysad.cz

VZOROVÝ

DŮM

VZOROVÝ

BYT

http://www.jablonovysad.cz
http://tel:+420724407969


VAŠE ZNAČKA LUXUSU

Prodej a pronájem luxusních nemovitostí Ing. Monika Russeggerová

Tř. Kpt. Jaroše 28
602 00 Brno

+420 800 888 979
+420 733 525 123

info@ambienten.cz

POHOŘELICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DTAT

Samostatně stojící RD 5+kk, trojgaráž, okr. zahrada 558 m2, 
wellness se saunou, ZP 258 m2, UP 516 m2, CP poz. 816 m2, 

15 min. jízdy od Brna. PENB: C 109 kWh/m2 za rok.
10 350 000 Kč

BLUČINA, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DYO3

Pěkný RD 4+kk v boční klidné ulici, v blízkosti lesa, CP 784 
m2, UP 190 m2, ZP 95 m2, krb s průduchy do všech pok., ba-
zén, park. stání na vl. pozemku. PENB:D 153 kWh/m2 za rok.

7 800 000 Kč

BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC
www.realcity.cz/rc/DURC

Rohový koncový RD obklopený vzrostlou zahradou 
467 m2, bazén, krb, UP 300 m2, ZP 115 m2, CP 582 m2, garáž, 

výhodná investice, absolutní soukromí. PENB: G.
8 950 000 Kč

JEVÍĆKO, OKRES SVITAVY
www.realcity.cz/rc/DYO1

Krásná vilka 4+1 v anglickém stylu v klidné ulici, dvougaráž.
ZP 151 m2, UP 450 m2, OP 300 m2, pozemku 892 m2. bazén, 

zahrada, styl Provence, možno sídlo fi rmy. PENB: G.
5 200 000 Kč

BRNO-STRÁNICE
www.realcity.cz/rc/DURB

Funkcion. vila 6+kk v blízkosti Wilsonova lesa, možnost 
dvoug. bydlení nebo spojení bydlení s podnikáním, zahrada 

na JZ stranu. CP pozemku 352 m2, UP 322 m2. PENB: G.
11 500 000 Kč

SVRATKA, KRAJ VYSOČINA
www.realcity.cz/rc/DYU5

Komplex hotelu Svratka, 27 pokojů (93 lůžek) po rekonstr., 
kongr. sál, wellness, krytý bazén, 6 bungalovů, sjezdovka, 

golf. hřiště. CP 196 456 m2 obklopen vzrostlými lesy. PENB:G
Informace v RK

BRNO-OBŘANY
www.realcity.cz/rc/DYU3

Řadový RD 6+2 s garáží + parkování pro 5 aut, 3.NP, zah-
rada, zastřešený bazén, pergola, gril, výhled na les. 

CP pozemku 508 m2, UP 300 m2, PP 270 m2. PENB: G.
11 900 000 Kč

VRANOV NAD DYJÍ
www.realcity.cz/rc/DYU4

Investiční příležitost/objekt: restaurace 42 míst/140 m2. 
Zahradní rest. 80 míst, cukrárna s prodejnou, pension 

4x 2lůžk. pokoj, lux. byt. jed. 200 m2. CP 987 m2.PENB: G.
Informace v RK

BRNO-ÚTĚCHOV
www.realcity.cz/rc/DVUB

Samostatně stojící 2.NP rodinná vila, 5+1 s garáží 
pro dvě auta, PP 358 m2, zahrada 1 154 m2, CP 1 352 m2, 

vhodný i na sídlo fi rmy. PENB: C 98 kWh/m2 za rok.
12 950 000 Kč

SOKOLNICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/DTAV

Samost. stojící RD 5+kk s garáží pro 2 auta s obyt. plochou 
400 m2, praktické využití prostoru, terasa/pergola, 1.NP 

bezbariérové, elektr. zabezpečení PENB: G
10 490 000 Kč

BRNO-LÍŠEŇ
www.realcity.cz/rc/DY25

Samost. stojící 3.NP dvojdům 12+2 s rozlehlou zahradou, 
trojgaráží, podl. plocha 570 m2,CP poz.4 230 m2, vhodný 

na sídlo fi rmy/polikliniku, PENB:C 134 kWh/m2 za rok.
19 990 000 Kč

BRNO-ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/DTAS

Pěkný RD v klidné ulici 5+1, dvojgaráž, wellness, venkovní 
bazén, vinný sklep, fi tness, zahradní zavlažování. CP 

pozemku 1 056 m2, UP 588 m2. PENB:C 117 kWh/m2 za rok.
12 990 000 Kč

BRNO-ŽEBĚTÍN
www.realcity.cz/rc/DYON

Nadstandardní luxusní funkcionalistická vila. ZP 188 m2. 
UP 564 m2, CP pozemku 2187 m2, dvougaráž, fi tness, sauna, 

krb, bazén, trojskla, alarm, centr. vysavač. PENB: G.
Informace v RK

MĚSTO BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/DYNY

Architekt. zajímavá vila 6+kk s dvojgaráží v klidném 
prostředí. Pozemek 3 452 m2,ZP 323 m2,UP 350 m2, nadst.
vybavení, bazén, tenisový kurt. PENB: D 195 kWh/m2 za rok.

Informace v RK

BRNO-JUNDROV
www.realcity.cz/rc/DTEI

Dvougen. RD s 3.NP a 2.bytovými jednotkami, dvojgaráž, 
fantastický výhled, okrasná zahrada CP poz. 386 m2, 
ZP 180 m2, UP 310 m2, PENB:D 157 kWh/m2 za rok.

11 136 000 Kč

BRNO-MĚSTO
www.realcity.cz/rc/DYU2

Funkcion.novostavba 6+kk,pasivní RD, 2.NP, CP 488 m2, 
ZP 148 m2, UP 296 m2, zahrada 281 m2, garáž + 2 park. stání, 

nadst.bydlení, soukromí. PENB: B 58 kWh/m2 za rok.
Informace v RK
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