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BYDLENÍ S MĚSTEM ZA ZÁDY

CELKEM 56 BYTŮ
DISPOZICE 1+KK – 4+KK

energetická třída

STAVBA ZAHÁJENA

Rezidence 
Křivoklátská

Praha 9 Letňany

WWW.REZIDENCEKRIVOKLATSKA.CZ         Tel.: +420 602 226 156

http://tel:+420602226156


  

Poptávka byty Poptávka RD a rekreační chalupy
1+1-3+1, Kladno, Poděbrady, Nymburk do 2,0 mil. RD, chalupa – Vlašim, Ratenice, Pečky do 1,0 mil. 
1+kk-1+1, Černý Most, Počernice do 2,5 mil. Chata, chalupa, RD – do 30km od Prahy do 1,5 mil.
1+1-2+kk, Vršovice, Strašnice, Malešice do 2,9 mil. RD, chata – okr .Beroun, Kladno, Mělník do 1,5 mil.
1+1-2+1, Kobylisy, Prosek, Bohnice do 2,9 mil. RD, pozemek –  Loděnice, Rudná, Beroun do 1,9 mil. 
Gars.-2+kk, Chodov, Háje, Opatov do 2,9 mil. RD, pozemek – Přezletice, Větrušice, Klecany do 2,0 mil.
1+1-2+1, Řepy, Stodůlky, Butovice do 2,9 mil.  RD, pozemek – P- východ, západ, stav nerozhoduje do 2,5 mil.
1+1-2+1, Hostivař, Petrovice, JM do 3,2 mil.  RD, chata, poz. – směr Černošice, Mníšek, Všenory do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Holešovice, Libeň, Palmovka do 3,2 mil. RD, chalupa – k bydlení do 40 km od Prahy do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Kunratice, Chodov, Hostivař do 3,2 mil. Chata, chalupa – Kolín, Č. Brod, Plaňany do 2,5 mil. 
1+1-2+1, Prosek, ČM, Lehovec do 3,5 mil. RD, chata, chalupa – Říčany, Popovice + okolí do 2,6 mil. 
1+1-2+kk, Kateřinky, Háje, Opatov do 3,5 mil. RD, chata, pozemek – Vrané n. Vlt., Davle a okolí do 2,9 mil. 
2+kk-2+1, Modřany, Kamýk, Lhotka do 3,0 mil. Chata, chalupa – RD Týnec, Čerčany, Bukovany do 2,9 mil. 
Gars.-2+1, Řepy, Zličín, Dědina do 3,5 mil. Chata, chalupa – Dobřichovice, Štěchovice do 2,9 mil.
1+1-2+1, Michle, Modřany, Lhotka do 3,5 mil.  RD, Chalupa – Rokytnice, Vrchlabí, Špindl do 5,5 mil.
1+1-2+1, Petrovice, Měcholupy, Hostivař do 3,5 mil. RD, chalupa, pozemek – Dolní Jirčany, Psáry do 5,5 mil. 
1+1-3+1, Kamýk, Lhotka, Modřany, Braník do 3,5 mil. RD, chalupa, pozemek – Rudná, Újezd, Beroun do 5,5 mil.
2+1-3+1, Černý Most, Letňany, Prosek do 3,5 mil. RD, chalupa – Říčany, Jevany, Louňovice, Žernovka do 5,5 mil. 
2+kk-2+1, Záběhlice, Pankrác, Michle do 3,5 mil. RD, chata, pozemek – Říčany, Popovice, Kamenice do 5,9 mil. 
2+kk-3+1, Troja, Bohnice, Kobylisy do 3,8 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 5,9 mil. 
2+1-3+1, Košík, Háje, Opatov, Chodov do 3,9 mil. RD, pozemek – Praha a blízké okolí (lze i menší)  do 5,9 mil.
2+1-3+1, Stodůlky, Butovice, Lužiny do 3,9 mil. RD, pozemek – Čimice, Písnice, Komořany, Zdiby do 5,9 mil.
2+1-3+1, Butovice, Stodůlky, Řepy, Zličín do 3,9 mil. RD, pozemek – Úvaly, Počernice, Český Brod, Přišimasy do 6,5 mil. 
2+1-3+1, Chodov, Roztyly, Háje, Záběhlice do 3,9 mil. RD, pozemek – Písnice, Točná, Modřany, Jesenice do 6,9 mil.
3+1-4+1, Prosek, Černý Most, Kyje do 4,0 mil. RD, pozemek – Prosek, Ďáblice, Kobylisy, Kyje do 7,0 mil. 
2+1-3+1, Strašnice, Malešice, Žižkov do 5,5 mil. RD, pozemek -  Hloubětín, Chabry, Kobylisy do 8,5 mil. 
2+1-4+1, Vinohrady, Břevnov, Dejvice do 8,0 mil. RD, pozemek -  Prosek, Ďáblice, Kobylisy, Počernice do 8,9 mil. 
2+1-3+1, Smíchov, Košíře, Strahov do 8,1 mil. RD, pozemek – Modřany, Komořany, Zbraslav do 8,9 mil.
1+1-3+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 8,2 mil. RD, pozemek – Řepy, Butovice, Stodůlky, Řeporyje do 10 mil.
1+1-3+1,Holešovice, Letná, Dejvice do 8,2 mil. RD, pozemek – kdekoliv v Praze (zajímavé místo) do 12 mil.
2+1-3+1, Vršovice, Malešice, Strašnice do 8,5 mil. RD, pozemek – Háje, Chodov, Spořilov, Kateřinky do 10 mil. 
1+1-2+1, Nusle, Vršovice, Strašnice do 8,5 mil. RD, pozemek – Háje, Spořilov, Kateřinky, Krč, Hostivař do 12 mil. 
1+1-3+1, Smíchov, Košíře, Motol, Řepy do 8,5 mil. RD, pozemek – Průhonice, Pankrác, Podolí do 15 mil. 
1+1-3+1, Braník, Podolí, Žižkov do 9,5 mil. RD, vila, pozemek – Smíchov, Košíře, Břevnov do 20 mil.
1+1-3+1, Košíře, Pankrác, Braník, Michle do 9,5 mil. RD, vila – Podolí, Braník, Modřany, Písnice do 20 mil. 

2+1-4+1, Břevnov, Dejvice, Hvězda do 15 mil. RD, vila – Střešovice, Dejvice, Hanspaulka, Vokovice do 25 mil.

GSM: 724 370 102 , 724 375 751 GSM: 724 370 102 , 724 375 751
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Vyberte si jednu realitku

Jak vlastně funguje dnešní realitní trh 
s nabídkou nemovitostí? Nezasvě-
cení se mohou mylně domnívat, že 
prodávající vybírá zprostředkovatele 
dle zkušeností, doporučení či míry 
sympatií k tomu či onomu realitnímu 
makléři. Ano, tímto způsobem fungu-
je OMEGA REALITY a část kultivova-
ného realitního trhu. Zbylá část jsou 
„dovolávači“ privátních nabídek pro-
dávajících. Vlastník nemovitosti hnán 
vidinou jednoduchého a hlavně levné-
ho prodeje (bez provize) zveřejní svoji 
nabídku na některém z bezplatných 

internetových serverů a poté ho 
zaplaví smršť telefonických ho-
vorů od méně či více kvalitních 
zprostředkovatelských agentur. 
Během pár dní může očekávat 
internetovou prezentaci své 
nabídky několika realitkami 
za různé ceny, s různými infor-
macemi a rozličnou kvalitou fo-
tografi í. Tento způsob prodeje 
je většinou předem odsouzen 
k neúspěchu. Kupující obvyk-
le chtějí kupovat od jednoho 
partnera, nikoliv jednat s více 
zprostředkovateli. Z praxe jsou 
známy i případy, kdy kupující 
prostřednictvím vícero realitek 
„tlačí“ na snížení ceny. Vlastník 
je pak vystaven tlaku ze strany 
zprostředkovatelů, kteří chtějí 
za každou cenu prodat a ne-
dosáhne tak výhodné prodejní 
ceny. Klientům doporučujeme 
vybrat jednoho zprostředko-
vatele a tomu svěřit prodej své 
nemovitosti na tři měsíce. To je 
cesta k úspěšnému a klidnému 
prodeji.   

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

tel.: 222 242 233

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

2.000.000,-Kč
Výplata finanční zálohy

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

Před prodejem bytu (domu)
Vám vyplatíme zálohu až dva milióny korun.

Lze použít i na úhradu dluhů (exekucí).

Stodůlky, Praha 5. 2+kk/balkon, 52,8 m2 (upra-
veno na 1+kk), OV, novostavba, ul. Svitákova, 
projekt Britská čtvrť, 1. patro, velmi dobrý stav, 
vhodné i jako investice. V blízkosti metra B.

Cena 4.499.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Čakovice, Praha 9. Samostatný RD, 5+kk, 
dvougenerační (lze upravit na jednogenerační), 
ul. Na Pramenech, pozemek 1.188 m2, IS: voda, 
elektřina, čistička vody. Po rekonstrukci. 

Cena 8.599.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Radotín, Praha 5. Prodej stavebního pozemku 
o výměře 557 m2. Na pozemku přípojka elektro, 
obecní vodovod a kanalizace. Svažitý terén. Pěkný 
výhled do okolí.  

Cena 2.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Strašnice, Praha 10. 3+kk/terasa, půdní vestavba, 
OV, 5. patro (s výtahem) cihlového domu v ul. 
Průběžná (ložnice a pracovna do klidné strany). 
Byt z roku 2012.    

Cena 7.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Holešovice, Praha 7. Prodej bytu v OV, cihla, 
2+kk, 45 m2, po totální rekonstrukci. Nová elekt-
řina, rozvody vody, podlahy, dlažby, koupelna, wc, 
KL. Nízké měsíční poplatky ve výši 2.038 Kč / měsíc. 

Cena 3.999.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Průhonice, Praha-západ. RD, 2+1, pozemek 
176 m2, lze přistavět další patro a vybudovat půdní 
vestavbu. Po částečné rekonstrukci, ul. Hlavní. 
IS v místě: voda, elektřina, plyn, kanalizace. 

Cena 4.199.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

D GG
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http://tel:222242233
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Praha a střední Čechy
číslo 15 od 20. 11. do 10. 12. 2017

ARK ČR- Asociace realitních kanceláří  

České republiky 

BLANÍK REALITY s.r.o.

CPI Property Group

CENTRAL GROUP a.s.

Commco

Činžovní domy Praha, s.r.o.

dražební společnost PROKONZULTA, a.s.

EXAFIN one, s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

JUDr. Josef Křen - O. S. K.

Kateřina Nová

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5

LEXXUS a. s.

Luxent s.r.o.

M & K Real Estate, a. s.

Mgr. Marcela Strohmaierová

OMEGA ESTATE s.r.o.

OTTOVA TISKÁRNA, s.r.o.

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.

RE/MAX Nova

Realitní kancelář Honzík s.r.o

SPACE 4U s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Trigema a. s.

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.

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.

Příští vydání vychází: 

11. 12. 2017
Vydavatelství: Grand Real City s.r.o., Ovocný trh 568/17, 110 00 Praha 1, IČO: 04707419, DIČ: CZ04707419, www.realcity.cz
Vydání: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY, e-mail: info.praha@realcity.cz
Obchodní oddělení: Marcela Strohmaierová, tel.: 777 745 645 a Klára Břízová, tel.: 739 571 988

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍZajímají 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

Míváte při pohledu na strop 
nutkání, že by si zasloužil 
vaši péči? Nehezké nerovnosti, 
ošklivé spáry, strop už dávno 
ztratil lesk a zdobí ho pouze 
zastaralá špína? Ale dost 
možná jen toužíte po změně  
a zútulnění pokoje. Je na čase 
dát se do renovace!

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

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O RENOVACI STROPU

http://www.realcity.cz).
http://www.realcity.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://www.realcity.cz/magazin.
http://tel:777745645
http://tel:739571988
http://mailto:info.praha@realcity.cz


110 + 2 m2, balkon, původní dřevěné parkety, interiérové dveře s kováním, 
nová okna, byt k rekonstrukci ve 2.NP dobře udržovaného domu v centru. 

87 + 5 m2, balkon, repasované parkety, špaletová okna i původní dveře, 
světlý rekonstruovaný byt v 5. NP s výtahem v blízkosti Vltavy a Jiráskova 
náměstí.

96 + 35 m2, velká terasa, 2 ložnice, špaletová okna, dubové parkety, byt 
s úžasnými výhledy v 6.NP domu s výtahem situovaný nedaleko histori-
ckých budov.

Byt 3+1 Byt 3+kk Byt 3+1
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | KONVIKTSKÁ PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO | ZÁHOŘANSKÉHO PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | NÁPRSTKOVA

www.realcity.cz/rc/E16G www.realcity.cz/rc/E15B www.realcity.cz/rc/E15A

14 500 000 Kč 11 900 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
27246 27101 27039

G G G

98 + 29 m2, terasa, zahrada, dřevěné podlahy, bezfalcové dveře, 
velkoplošná okna, sklep, byt v 1.NP nově vznikajícího projektu s privátní 
zahradou.

115 + 46 m2, terasa, klimatizace, francouzská okna, systém inteligentní 
domácnosti, 2 parkovací stání, sklep, designový penthause s nádhernými 
výhledy.

225 + 151 m2, střešní terasa, 2 balkony, designové vybavení, sauna, kli-
matizace, vyjímečný mezonet s výhledem na Žižkovskou věž v blízkosti 
Riegrových sadů.

Byt 3+kk Byt 3+kk Byt 4+kk
PRAHA 5 - HLUBOČEPY | POD ATELIÉRY PRAHA 4 - PODOLÍ  | JEREMENKOVA PRAHA 3 - ŽIŽKOV | KUBELÍKOVA

www.realcity.cz/rc/DZVU www.realcity.cz/rc/E15E www.realcity.cz/rc/E15C

11 890 000 Kč Informace v RK 29 250 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
22399 27132 27185

B G D

110 + 15 m2, 2 balkony, klimatizace, čistička vzduchu, dřevěné parkety, 
podlahové topení, 2 garážová stání, novostavba s orientací na 3 světové 
strany.

43 m2, dřevěné podlahy, velkoformátová okna, kompletní vybavení, stu-
diový byt s krásným výhledem je součástí Rezidence Sacre Coeur s 24h 
recepcí a ostrahou.

121 + 8 m2, zahrada 282 m2, terasa, francouzská okna, vytápěná pod-
laha, prostorná půda, 2 parkovací stání, polovina dvojdomu s krásným 
výhledem do okolí.

Byt 4+kk Byt 1+kk Dům 3+kk
PRAHA 8 - KARLÍN | U MLÝNSKÉHO KANÁLU PRAHA 5 - SMÍCHOV | ŠVÉDSKÁ BEROUN - BEROUN MĚSTO | PALOUČEK

www.realcity.cz/rc/E15F www.realcity.cz/rc/E15K www.realcity.cz/rc/E15H

14 600 000 Kč 5 490 000 Kč 6 950 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
26938 27199 27056

G C G

GG B

102 m2, špaletová okna, dřevěné parkety, sklep, společenská a soukromá 
zóna, prvorepublikový byt v 5.NP s původními prvky situovaný ve skvělé 
lokalitě.

137 m2, nadstandardní vybavení, dřevěné podlahy, úložné prostory, 2 
garážová stání, sklep, mezonetový byt v 2 a 3. NP rezidence s 24h re-
cepcí a výtahem.

109 + 8 m2, lodžie, rekuperace, dubové podlahy, bezfalcové dveře, 2 par-
kovací stání, úložný sklepní prostor, nadčasový byt v 3.NP s výhledem do 
zeleně.

Byt 3+1 Byt 3+kk Byt 4+kk
PRAHA 3 - VINOHRADY | KOLÍNSKÁ PRAHA 8 - KARLÍN | ROHANSKÉ NÁBŘEŽÍ PRAHA 5 - SMÍCHOV | U PERNIKÁŘKY

www.realcity.cz/rc/E15D www.realcity.cz/rc/E15G www.realcity.cz/rc/E15I

10 999 000 Kč 16 900 000 Kč 16 536 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
26870 27231 22581

http://www.realcity.cz/rc/E16G
http://www.realcity.cz/rc/E15B
http://www.realcity.cz/rc/E15A
http://www.realcity.cz/rc/DZVU
http://www.realcity.cz/rc/E15E
http://www.realcity.cz/rc/E15C
http://www.realcity.cz/rc/E15F
http://www.realcity.cz/rc/E15K
http://www.realcity.cz/rc/E15H
http://www.realcity.cz/rc/E15D
http://www.realcity.cz/rc/E15G
http://www.realcity.cz/rc/E15I
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238
http://tel:724551238


TIP GRAND REALCITY

Novostaveb zejména ve velkých městech ubývá. Těch cenově dostupných je na trhu ještě méně. A tak nezbývá, než se vydat 
hledat byt starší. Co všechno by vám nemělo při jeho koupi uniknout?

VŠE ZAČÍNÁ LOKALITOU
Nový nebo starý, všechno začíná u lokality. Vždy si do-
předu zjistěte, jaké možnosti lokalita nabízí. Jaká je zde 
dopravní obslužnost i občanská vybavenost. U starší zá-
stavby to bývá jednodušší. Většinou jde o lokality, které 
již vybudovanou infrastrukturu mají. 

PARKOVÁNÍ ČASTÝ PROBLÉM
Horší to může být třeba s parkováním. Problém nastává 
také u panelových domů na nerevitalizovaných sídlištích. 
I  tam je parkování zpravidla velký problém. Pokud vás 
tohle netrápí, protože všude dojedete MHD, pak není co 
řešit.

SOUSEDÉ A OKOLNÍ HLUK
Další otázkou jsou sousedé. Je dobré se trochu poroz-
hlédnout a také se poptat lidí, kteří v domě bydlí. S kým 
je tu problém, kdo se chová nestandardně, jak je to tu 
s  majiteli domácích mazlíčků a  zda se zvířata chovají 
slušně. Hlučnost byste měli řešit rovněž. Zaposlouchejte 
se, zda vám v místě nevadí hluk z ulice. Prozkoumejte 
výhled do okolí i volnočasové možnosti. Orientace bytu 
i jednotlivých místností vám také hodně napoví o tom, jak 
se vám v bytě bude následně žít. Nachází se byt na frek-
ventovaném místě? Jaký je tu noční život? Jezdí MHD 
pravidelně i  v  noci? To jsou všechno otázky, na  které 
byste měli znát odpověď. A to i v případě, že kupujete 
byt na investici.

TECHNICKÝ STAV BYTU
Je jasné, že staré byty bývaly koncipovány jinak, než jak 
jsme zvyklí dnes. Často mají vysoké stropy, netypická 
okna, staré dřevěné podlahy… Rekonstrukce tak bývá 
častým následným krokem ihned po koupi. Jednak s ní 

musíte počítat finančně, ale zároveň i  časově. Nebude 
asi možné se ihned nastěhovat, pokud to nebudete chtít 
řešit za pochodu či později.

ZÁSADNÍ ZMĚNY NEJDOU VŽDY
I  když se starší byt dá hodně změnit, velké zásahy 
do  konstrukce většinou nejsou možné. Důvodem jsou 
zpravidla překážející nosné zdi, se kterými nic neudělá-
te. Stejně tak, pokud je dům v ochraně památkářů, bude 
problém přesvědčit je o změně. Přesto něco jde, za do-
držení pravidel, která jsou přísně stanovena.

STARŠÍ BYT A ZDRAVÍ
Na zdraví se při koupi nemovitosti často zapomíná. U no-
vostaveb se hodně řeší kondenzace par, možnost výsky-
tu plísní, výskyt stavebních chemikálií… Ale, ani do sta-
rých zdí nevidíte. A tak nemůžete odhadnout, jaké byly 
při stavbě použité materiály, natož jestli nejsou zdraví ne-
bezpečné. Určitě je dobré pozvat si odborníka, nechat si 
dohledat podrobnou dokumentaci k domu i bytu a ne-
chat vše posoudit stavebním specialistou. Ano, všechno 
něco stojí, ale koupě bytu je dostatečně drahá záleži-
tost na to, abyste zanedbáním těchto věcí koupili zajíce 
v pytli. Pokud jste již starší byt zakoupili, nezapomínejte 
zde také větrat. Dělá se to kvůli vlhkosti ze zateplení, ale 
také kvůlu případnému výskytu radonu.

PROZKOUMEJTE PRÁVNÍ STAV NEMOVITOSTI
V neposlední řadě věnujte pozornost právnímu stavu ne-
movitosti. Zaměřte se na věcná břemna, exekuce i sku-
tečné majitele nemovitosti.

KOUPĚ STARŠÍHO BYTU 
JAK BYSTE SI MĚLI POČÍNAT?
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1.   Sledujte, v jakém stavu je 
střecha domu.

2.  Zkontrolujte potrubí rozvodů 
vody tzv. stoupaček.

3.  Podívejte se, zda se v bytě 
nevyskytuje vlhkost, plíseň 
apod. (Stopy po vlhkosti 
objevíte snadno kolem oken 
a u stropů.)

4.  Ověřte si, zda má byt 
dostatečnou akustickou izolaci. 
Zjistíte to snadno tak, že je/
není slyšet každé spláchnutí, 
dupot nebo hlasy. 

5.  Zapněte více spotřebičů 
naráz. Funguje vše, jak má? 
Nevyhazují se pojistky? 

Makléře nebo případně majitele 
bytu se rozhodně zeptejte 
na provozní náklady spojené 
s bytem. I když majitelé mohou 
spotřebovat podstatně méně 
nebo více než vaše rodina, je 
to jistý ukazatel. Z čísel se dá 
ledascos odvodit. Také se z nich 
dá odhadnout výše záloh pro 
první rok provozu. Určitě se také 
informujte na poplatky spojené 
s provozem a správou domu, jako 
je úklid společných prostor nebo 
příspěvky do fondu oprav apod.

KTERÉ VADY ODHALÍTE SAMI

ZJISTĚTE SI PROVOZNÍ NÁKLADY

VÝHODY KOUPĚ STARŠÍHO BYTU
Je jasné, že koupě staršího bytu 

může mít celou řadu výhod. Které 

to jsou?

1.  Starší byty se často nachází 

v centru velkých měst, neboť 

zde není možná nová výstavba.

2.  Další z výhod je cena.  Starší 

nemovitost bývá i výrazně 

levnější než byt v nové zástavbě. 

Řádově jde o statisíce a mnohdy 

o miliony. 

3.  Můžete si jej přetvořit s pomocí 

rekonstrukce k obrazu svému. 

Nový byt, který už je ve stádiu 

rozestavěnosti nebo dokonce 

hotový, už se nikomu moc měnit 

nechce. S dispozicemi to bývá 

navíc mnohem horší. 





AKTUÁLNĚ Z FINANČNÍHO SVĚTA
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Ve čtvrtek 2. listopadu oznámila Česká národní banka letos už druhé zvýšení repo sazby. A tentokrát přidala větší kousek, takže nyní platí 

sazba 0,5 %, ještě v létě to bylo 0,05 %. A zdá se, že růst sazeb nekončí. Na první zvýšení hypoteční banky zatím výrazněji nereagovaly, co 

však bude dál? 

ANI HYPOTÉKY      
SE ROSTOUCÍM ÚROKŮM NEVYHNOU

HYPOTÉKY JSOU STÁLE RELATIVNĚ LEVNÉ
Úrokové sazby hypotečních úvěrů se v současnosti pohy-
bují kolem dvouprocentní hranice. „Banky sice své hypo-
teční sazby drobně zvýšily, ale přispěla k  tomu i novela 
zákona o spotřebitelském úvěru a s ní i další doporučení 
ČNB, která zpřísnila pravidla poskytování hypoték,“ říká 
Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. Zdražily 
především sazby na hypotéky s vysokým LTV nad 80 %, 
naopak sazby u  hypoték, kde si klienti berou hypotéku 
na nižší podíl hodnoty nemovitosti zůstaly relativně nízké. 

Podle posledních údajů z  Fincentrum Hypoindexu byla 
průměrná úroková sazba hypoték 2,04 % a  od  svého 
historického minima 1,77 % se tedy zvedla o  necelé tři 
desetiny procentního bodu. „V praxi, tedy u hypotečních 
úvěrů sjednaných hypotečními makléři, se klienti dočkají 
vesměs sazby ještě nižší, v průmětu tak o  jednu až dvě 
desetiny procenta,“ vysvětluje Pavel Bultas. 

Dá se tedy říct, že hypotéky jsou stále poměrně levné, 
zejména v porovnání se spotřebitelskými úvěry a součas-
nou inflací, která nyní činí 2,7 %. Kdo uvažuje o pořízení 
vlastního bydlení, rozhodně by nyní neměl váhat. Záro-
veň je dobré si uvědomit, že hypotéka je běh na dlouhou 
trať a současná sazba bude platit pouze po dobu fixace, 
tedy nejčastěji tři či pět roků. Díky možnosti mimořádných 
splátek dnes klienti více volí i delší fixace, například na 7, 
8 nebo 10 let.  

CO SE STANE DÁL?  
Podle odborníků se do  konce letošního roku banky 
k  žádným dramatickým zdražením nechystají (mírný růst 
ale předpokládat lze). Na  jaře však již pravděpodobně 

k nárůstu úrokových sazeb u hypoték dojde. Očekává se 
totiž, že ČNB bude dál navyšovat repo sazbu. A půjde-li 
ve svých podzimních krocích, můžeme se během příštího 
roku dostat klidně na  „klasickou“ hranici dvou procent. 
A v  takovém případě půjdou ruku v  ruce nahoru i úroky 
u  hypoték. Ostatně, nebylo by to nic nového, úrokovou 
sazbu kolem pěti procent jistě mnozí pamatují. 

„Pokud bychom uvažovali, že hypoteční banky pojedou 
v závěsu za centrální bankou, dají se zhruba za rok če-
kat úrokové sazby kolem tří až čtyř procent,“ vypočítává 
Pavel Bultas.  A jak tím pádem vzrostou splátky? Pro ná-
zornost můžeme počítat, že za každý procentní bod navíc, 
zaplatí majitel hypotéky přibližně o pětistovku víc za kaž-
dý milion hypotečního úvěru. 

PŘEVEDENO NA ČÍSLA: 
Je-li dnes měsíční splátka hypotéky jeden milion korun při 
úrokové sazbě 2 % a splatnosti 25 let 4 238 korun, bude 
při sazbě o jeden procentní bod vyšší už 4 742 korun, při 
zvýšení úrokové sazby na 4 % pak zaplatíte 5 278 korun 
každý měsíc a při té nejhorší variantě, že bude úroková 
sazba hypotéky 5 %, čeká na vás měsíční splátka 5 845 
korun, tedy o více než 16 stovek více než nyní.

Pokud budeme uvažovat dvoumilionovou hypotéku a růst 
sazby o dva procentní body na 4 %, zvýší se měsíční splát-
ka z 8 477 korun na 10 556 korun. Majitel hypotéky pak 
bude muset najít každý měsíc v rodinném rozpočtu další 
dva tisíce korun. A u hypotéky na tři miliony pak bude mu-
set vydat navíc dokonce víc než tři tisíce korun měsíčně. 
Vše je počítáno při splatnosti hypotéky na 25 let.

Zdroj: HYPOASISTENT s.r.o.

Sokolovská 55 
186 00 Praha 8 
Czech Republic

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

2. listopadu 2012 

SNÍŽENÍ ÚROKOVÝCH SAZEB  

ČNB NA MINIMUM  

dvoutýdenní repo sazba – 0,05 %, 

diskontní sazba – 0,05 %,  

lombardní sazba – 0,25 %

4. srpna 2017 

NAVÝŠENÍ ÚROKOVÝCH 

SAZEB ČNB  

dvoutýdenní repo sazba – 0,25 % 

diskontní sazba – 0,05 % 

lombardní sazba – 0,50 %

2. listopadu 2017 

NAVÝŠENÍ ÚROKOVÝCH 

SAZEB ČNB 

dvoutýdenní repo sazba – 0,50 % 

diskontní sazba – 0,05 % 

lombardní sazba – 1,00 %

JAK ŠEL ČAS V ČNB

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

http://www.hypoasistent.cz
http://www.realcity.cz/magazin
http://tel:+420222982557
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.rezidencemalvazinky.cz
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Secesní vila Helenka 
Praha 5

Nabízíme k prodeji výjimečnou secesní vilu Helenka – jedineč-

nou stavbu rezidenční architektury Art Nouveau z r. 1903. 

Vilu ve stylu rakouské secese s bohatým zdobením postavil 

Ing. arch. Alois Korda sám pro svou rodinu. Na první pohled 

zaujme vyřezávanými balkony, propracovanými freskami, štu-

ky, a především překrásně zdobenou fasádou s květinovými 

vzory a slunečními hodinami, která je dílem malíře Františka 

Koblihy. Nejen umělecká fasáda, ale celá vila prošla dvěma 

nákladnými rekonstrukcemi. V pěti podlažích se nachází cel-

kem stylových 20 pokojů s 9 koupelnami. V podkroví vznikl 

moderní luxusní designově řešený mezonet se střešní tera-

sou a pracovnou ve věži. Vila Helenka může sloužit jako rezi-

dence, sídlo firmy, instituce či ambasády, jako apartmánový 

boutique hotel apod. Na západní straně domu je zahrada 

s terasami k posezení a jezírkem. Vila je považována za sou-

část českého kulturního dědictví a nachází se ve slavné čtvrti 

rozměrných secesních vil, na okraji Malvazinek. 

Neorenesanční vila Lalotta 
Praha 4

Nabízíme k prodeji neorenesanční vilu Lalotta, nacházející 
se v překvapivě hluboké a tiché přírodě lesoparku v Hod-
kovičkách na Praze 4. K vile náleží pozemek o výměře  
2 000 m2 se vzrostlými stromy včetně původním majitelem 
vysazených, dnes už památečních dubů. Lalotta byla v průbě-
hu let kompletně zrekonstruována s respektem k její architek-
tuře za použití dobových fotografií. Disponuje užitnou plochou 
600 m2, v přízemí je s domem propojena i přístavba se sau-
nou, fitness a bazénem s průchodem do zahrady, na terasu 
s posezením a o něco výše v zahradě pak do krásného dřevě-
ného altánu. Parkování je možné v garáži i na pozemku - cel-
kem pro 6 aut. Lokalita této nemovitosti je nesmírně klidná 
a zelená, s výborným spojením do centra Prahy – 17 minut 
na Václavské náměstí.

Vodárenská věž, rezidenční sídlo 
Praha 8 - Libeň

Nabízíme k prodeji pražskou technickou památku - vodáren-

skou věž v Praze – Libni z roku 1904, zrekonstruovanou 

a přestavěnou na unikátní třípodlažní mezonetový byt 3+kk 

o velikosti 223 m². Na pozemku o celkové ploše 1 268 m2 

je též vybudováno podzemní relaxační centrum o užitné ploše 

433 m² s přípravou na bazén, garáž o velikosti 158 m² pro 

8 vozů a protiatomový kryt. Věž, relaxační centrum i garáž 

jsou ve stavu shell & core. Samotný byt je umístěn v nově po-

staveném tamburu věže. Panoramatický výhled  360° skýtá 

pohled na celou Prahu. Vstup do obytné části je z prostoru 

poslední stanice výtahu (celoskleněný, připravený k osazení). 

Jedná se o velmi specifickou exkluzivní nemovitost, která 

bude pro nového majitele neopakovatelnou výzvou.  

LUXENT, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1 - Josefov

731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Váš exkluzivní realitní partner

LUXENT s.r.o. | Pařížská 131/28 | Praha 1 – Josefov | info@luxent.cz | www.luxent.cz | +420 731 300 400

LUXUSNÍ NEMOVITOSTI    DEVELOPERSKÉ PROJEKTY    INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI    ZAHRANIČNÍ NEMOVITOSTI    NEVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více informací k uvedeným nemovitostem naleznete na našich stránkách www.luxent.cz.

http://www.luxent.cz
http://tel:731300400
http://mailto:info@luxent.cz


770 128 128 Informace v RK

Praha 4-Braník
Luxusní vila 7+1 s terasou 48 m² a OP 550 m² v klidné části oblíbené 
městské čtvrti, rozkládá se na čtyřech podlažích, přičemž v 1. NP na-
bízí odpočinkovou zónu, kde je umístěna tělocvična, Whirlpool, sauna, 
masážní sprchový kout a místnost s krbem.

www.realcity.cz/rc/DYNR

734 445 445 21 900 000 Kč

Praha 1-Josefov
Mezonetový byt 3+kk/T, 182 m², s pracovnou a krbem, v posledním 
6. a 7. patře solidního domu s výtahem. Byt je dvouúrovňový, s krbem 
a terasou. Obytná plocha 173,3 m², terasa 9m2. Je prosvětlený 
střešními okny, ve všech pokojích klimatizace.

www.realcity.cz/rc/DYNN

G

773 769 769 Informace v RK

Praha 6-Bubeneč  
Velkoryse řešený byt 4+kk ve třetím patře o CP 122 m² s balkonem  
6 m² a krásnými výhledy na velmi klidném rozlehlém náměstí s par-
kem. Byt má orientaci východ-západ, je velmi světlý. Dům je velmi 
dobře udržovaný a renovovaný, včetně nového výtahu.

www.realcity.cz/rc/DYNQ

GB

LUXENT, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1 - Josefov

773 769 769 17 325 000 Kč

Praha 7-Holešovice
Velkoryse řešený byt 4+1/3B, 196 m², který může sloužit pro byd-
lení nebo jako byt s reprezentativní kanceláří v prestižní lokalitě Letná 
v cihlovém domě postaveném r. 1922 ve stylu Art Deco. Výhled z 
obývacích místností i ložnic je na Letenské sady a Pražský hrad.

www.realcity.cz/rc/DZN3

G

773 769 769 Informace v RK

Pazderna-Tuchoměřice
Rodinný dům s okrasnou zahradou na okraji romantické starobylé vsi 
nedaleko od hranice Prahy 6. Nemovitost je vhodná nejen pro celoroční 
bydlení, ale také jako letní sídlo. Pozemek 1036 m², ZP domu 112 m², 
venkovní garáž/zahradní domek 16 m², posezení s venkovním krbem.

www.realcity.cz/rc/E150

G

723 255 255 Informace v RK

Poděbrady
Jedinečný dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 6+kk s krytým bazé-
nem a obytné ploše 435 m², na pozemku 3.234 m². Dům se nachází 
v krásné přírodě Polabské nížiny v jedné z neklidnějších lokalit na 
západním okraji čtvrti Polabec. Byl zkolaudován v r. 2002.

www.realcity.cz/rc/DZI8

G

602 108 889 49 000 000 Kč

Mokrovraty
Rodinná usedlost, 2304 m², nacházející se na okraji obce, 30 km od 
Prahy. Nemovitost je určena nejen k trvalému bydlení, nabízí také mož-
nost ubytování, cvičení v unikátním fitness centru, relaxaci spojenou 
s jezdectvím či farmaření na přilehlých pozemcích o rozloze 12 ha.

www.realcity.cz/rc/DZN4

G

723 255 255 Informace v RK

Poděbrady
Zrekonstruovaná prvorepubliková vila, 490 m², postavena a kolau-
dována v roce 1924, byla majetkem naší přední operní pěvkyně. Po-
zemek 790 m². Nemovitost lze využít jak k trvalému bydlení, tak i ke 
komerčním účelům, např. jako penzion, lázeňský dům či sanatorium.

www.realcity.cz/rc/DZ71

734 445 445 12 390 000 Kč

Škvorec, Praha – východ
Nadstandardní dvoupodlažní rodinný dům s půdou, podsklepenou 
terasou, bazénem a pozemkem 1021 m², s krásným výhledem do 
krajiny. UP domu 345 m², ZP 196 m², zahrada 825 m². Dům je 
vybavený pro pohodlné nízkonákladové, inteligentně řízené bydlení. 

www.realcity.cz/rc/DYUR

G G

734 445 445 46 650 000 Kč

Praha 4-Podolí
Výnosová pětipatrová komerční budova se sklady, dlouhodobě obsaze-
na stabilním nájemcem, ve velmi dobrém až výborném stavebně tech-
nickém stavu po celkové nákladné rekonstrukci. CP pozemku 524 m², 
kancelářské prostory k využití 372,6 m² a skladové prostory 268,9 m².

www.realcity.cz/rc/DZV2

775 285 285 Informace v RK

Praha 2-Vyšehrad
Dvoupatrová secesní vila na lukrativní adrese s kubistickými detaily po-
dle projektu Emila Králíčka. K domu náleží terasa s výhledem na Praž-
ský hrad o velikosti 140 m² a udržovaná zahrada 150 m². Vila dispo-
nuje 4 bytovými jednotkami, kanceláří v suterénu, 4 garážovými místy.

www.realcity.cz/rc/E15P

773 769 769 26 000 000 Kč

Zvole, Praha-západ
Vila, 3.NP, plně a nadstandardně vybavená, v suterénu vinotéka. Garáž  
pro čtyři vozy. Udržovaná zahrada, terasa, vyhřívaný bazén 10x15 m, 
dětské hřiště a zahradní domek nabízí prostor pro skvělou relaxaci. Dům 
je napájen vl. elektrárnou a střežen centrálním pultem spol. Centrgroup.

www.realcity.cz/rc/DYNS

G GG

731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

http://www.realcity.cz/rc/DYNR
http://www.realcity.cz/rc/DYNN
http://www.realcity.cz/rc/DYNQ
http://www.realcity.cz/rc/DZN3
http://www.realcity.cz/rc/E150
http://www.realcity.cz/rc/DZI8
http://www.realcity.cz/rc/DZN4
http://www.realcity.cz/rc/DZ71
http://www.realcity.cz/rc/DYUR
http://www.realcity.cz/rc/DZV2
http://www.realcity.cz/rc/E15P
http://www.realcity.cz/rc/DYNS
http://www.luxent.cz
http://www.luxent.cz
http://tel:770128128
http://tel:734445445
http://tel:773769769
http://tel:773769769
http://tel:773769769
http://tel:723255255
http://tel:602108889
http://tel:723255255
http://tel:734445445
http://tel:734445445
http://tel:775285285
http://tel:773769769
http://tel:731300400
http://mailto:info@luxent.cz
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PRAHA

www.prokonzulta.cz

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

Prohlídky bytů se uskuteční dne 20. 11. a 23. 11. 2017 v 15:00 hod., 
sraz účastníků prohlídky je na adrese Nepilova 1931, Beroun 266 01. 

E-dražba bude probíhat
na www.prokonzulta.cz

Pro více informací 
nás kontaktujte: 

604 619 921

BYTY BEROUN RC kód číslo velikost m2 balkon 
m2

garáž. 
stání

vyvolávací  
cena

datum  
dražby

E168 1931/404 1+kk 32,23 3,62 01 1 430 000 Kč 30.11.2017 
v 09:10 h

E169 1932/207 1+kk 33,31 3,62 64 1 440 000 Kč 30.11.2017 
v 09:40 h

E16A 1932/309 3+kk 77,32 5,60 65 3 060 000 Kč 30.11.2017 
v 10:10 h

E16B 1933/212 1+kk 31,52 3,62 19 1 350 000 Kč 5.12.2017  
v 09:30 h

E16C 1933/214 1+kk 36,61 5,60 21 1 540 000 Kč 5.12.2017  
v 10:00 h

E16D 1933/412 1+kk 31,52 3,62 48 1 400 000 Kč 5.12.2017  
v 10:20 h

 

Byt v OV po kompl. rekonstr., 
3+kk/L, 60,76 m2,  7. p. panel. domu 
po rekonstrukci, ul. Hábova.

Byt po kompl. rekonstrukci v OV 
2+1, 53 m2 + sklep 7 m2, 1. p. cihl. 
domu, ul. V Sedlci.

Byt v OV 2+1/B, 53 m2, 2. p. cihl. 
domu s výtahem, ul. Poděbradská.  
Byt vhodný k rekonstrukci.

Dvougen. RD z r. 2005, 2+kk/T+G a 
3+1, ul. Boženy Němcové. Poz. 998 
m2, ZP 133 m2, kompl. IS.

Dvogen RD 5+1/2xT+G, 152 m2, 
ulice Zahradní. Poz. 538 m2, ZP 
165 m2, kompl. IS.

Vila po rekonstr., 3+1, 4+kk/B, UP 
295 m2, garáž. Poz. 944 m2, ZP 137 
m2, kompl. IS bez plynu.

RD 2x 3+1/T, UP 476 m2, OP 190 
m2. Poz. 4376 m2, ZP 250 m2, IS: 
el., studna, jímka.

RD 3+1, 120 m2 + dílna, sklad, stáje. 
Poz. 1706 m2, ZP 437 m2, IS: el., 
plyn, studna, jímka.

RD 5+1/B + půda k vestavbě, o celk. 
UP 300 m2. Poz. 674 m2, ZP 110 
m2, IS: el., studna, jímka.

Výrobní a prodejní budova (cukrárna, 
pekárna, tabák), UP 450 m2, poz. 
1071 m2, vš IS bez plynu.

SP v klidné, rezidenční lokalitě, 880 
m2, ulice Heckelova. Na pozemku 
přípojky veškerých sítí.

SP 2.274 m2, v zástavbě nových RD. 
Na poz. el., kanalizace, obec. vodo-
vod, plyn možno zavést.

Byt 3+kk Byt 2+1 Byt 2+1 Dům 5+1 ŘRD 5+1 Dům 7+2

Dům 6+2 Dům 3+1 Dům 5+1 Obch. prostory Pozemek Pozemek

PRAHA 5 - STODŮLKY PRAHA 6 - SEDLEC PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN VELKÉ PŘÍLEPY ROZTOKY U PRAHY ROUDNICE NAD LABEM

ŘEHENICE, BENEŠOV TLUSTICE,OKR. BEROUN MEDONOSY,OKR. MĚLNÍK TÝNEC NAD SÁZAVOU PRAHA - KOLODĚJE VYSOKÝ ÚJEZD

www.realcity.cz/rc/E15T www.realcity.cz/rc/DYMJ www.realcity.cz/rc/E15U www.realcity.cz/rc/E15V www.realcity.cz/rc/DYMM www.realcity.cz/rc/E15X

www.realcity.cz/rc/DVEM www.realcity.cz/rc/DVEN www.realcity.cz/rc/DYUU www.realcity.cz/rc/E15Y www.realcity.cz/rc/E15Z www.realcity.cz/rc/DS1Q

4 490 000 Kč 3 950 000 Kč 3 150 000 Kč 8 250 000 Kč 7 350 000 Kč 5 990 000 Kč

4 490 000 Kč 3 390 000 Kč 3 440 000 Kč 10 690 000 Kč 6 900 Kč /m² 1 590 Kč /m²

734 740 755  602 309 076  776 052 211  602 309 076  603 828 625  603 493 840  

775 323 649  775 323 649  602 309 076  775 323 649  602 309 076  602 309 076  

003307 003274 003321 003325 003263 003288

003199 003209 003289 003322 003308 003091

G G G

E

G

EGG GG
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http://www.realcity.cz/rc/E15T
http://www.realcity.cz/rc/DYMJ
http://www.realcity.cz/rc/E15U
http://www.realcity.cz/rc/E15V
http://www.realcity.cz/rc/DYMM
http://www.realcity.cz/rc/E15X
http://www.realcity.cz/rc/DVEM
http://www.realcity.cz/rc/DVEN
http://www.realcity.cz/rc/DYUU
http://www.realcity.cz/rc/E15Y
http://www.realcity.cz/rc/E15Z
http://www.realcity.cz/rc/DS1Q
http://www.prokonzulta.cz
http://www.prokonzulta.cz
http://tel:543255515
http://tel:604619921
http://tel:734740755
http://tel:602309076
http://tel:776052211
http://tel:602309076
http://tel:603828625
http://tel:603493840
http://tel:775323649
http://tel:775323649
http://tel:602309076
http://tel:775323649
http://tel:602309076
http://tel:602309076
http://tel:003307003
http://tel:003307003
http://tel:274003321
http://tel:003325003
http://tel:003325003
http://tel:263003288
http://tel:003199003
http://tel:003199003
http://tel:209003289
http://tel:003322003
http://tel:003322003
http://tel:308003091
http://mailto:info@prokonzulta.cz
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Č I N Ž O V N Í  D O M Y  P R A H A  s . r . o .

R E Z I D E N C E  K O R U N O V A Č N Í
Secesní dům v Korunovační ulici mezi Stromovkou a Letenskými sady. 

Prodej bytů v atraktivní pražské lokalitě. 

w w w . c i n z o v n i d o m y . e u

SKVĚLÉ DISPOZICE MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠE V MÍSTĚ

www.cakovickypark.cz Najdete nás
na Facebooku

Zelená linka
800 350 111
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Najdete nás
na Facebooku

ČAKOVICKÝ PARK
BYDLENÍ S PARKEM ZA OKNY
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http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.
http://www.cakovickypark.cz
http://tel:800350111
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PRAHA

   

Z děný, UP 200 m2, poz. 672 m2, 
podsklep., garáž, v příz. 2+kk/T, v 1. 
p. nedok. 4+kk, bazén .

 Dům 
BABICE, KE HŘIŠTI 

 www.realcity.cz/rc/  DZVE 

 7 500 000 Kč  724 593 303   
 N02153 

724 593 303, honzik@honzik.cz

www.honzik.cz

Pohodová
realitní kancelář

   

 3+kk, 71,5 m2, terasa 34 m2, OV, 
1.p., dům i byt po rek., sklep 1,7 m2, 
blízko Černý Most .

 Byt 3+kk 
PRAHA 9, BĚCHORSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DZVC 

 5 320 000 Kč  724 593 303   
 N02165 

   

 2+kk, OV, 44 m2, 6. p., panel, dům 
po rek., byt v pův. stavu, plast. okna, 
sklep. kóje .

 Byt 2+kk 
PRAHA 10, NAD PŘEHRADOU 

 www.realcity.cz/rc/  DZIB 

 2 649 000 Kč  724 593 303   
 N02140 

G D

 1+kk, 46,2 m2, terasa 7,4 m2, OV, 
zvýš. příz., dům i byt po rek., sklep 
2,6 m2, blízko Černý Most .

 Byt 1+kk 
  PRAHA 9, BĚCHORSKÁ 

 www.realcity.cz/rc/  DZVB 

 2 920 000 Kč  724 593 303   
   N02164 

D

   

 UP 45m2, poz. 493 m2, sklep, kam-
na, elektř., voda z vrtu, kůlna s WC, 
bus 1 km, vlak 1 km .

 Chata 
MALÁ HRAŠTICE 

 www.realcity.cz/rc/  E166 

 980 000 Kč  724 593 303   
 N02169 

G    

D vojchata 70 m2, dva vchody, v lese 
u řeky, sklípek, kůlna, elektřina, voda 
ze studny, suché WC .

 Chata 
KÁRANÝ, ST. BOLESLAV 

 www.realcity.cz/rc/  E167 

 160 000 Kč  724 593 303   
 N02166 

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
Ušetříme vám čas i námahu!

Využijte náš dostupný a přehledný časopis.
Najděte si bydlení na míru!

POSLEDNÍCH 8 BYTŮ K PRODEJI 

    NOVINKA 

 22 nových komfortních bytů terasy, předzahrádky. Ke každému bytu garáž a sklepní kóje, metro B, MHD, blízko 
centra Smíchova, hypotéka možná, dokončení konec roku 2017 .

Nové RD Panská pole, 4-6+kk, už. plocha 110-145m2, garáže nebo gar. stání, 2x koupelna, 3x WC, pozemek 
304-530 m2, metro Letňany 15 min. MHD, dokončení konec 2017 , hypotéka možná.

byty

rodinné domy

 NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE  Třída C 

PRAHA-VÝCHOD PŘEZLETICE  U VINOŘE

 www.realcity.cz/rc/   DUA3 

 www.realcity.cz/rc/   DVT3 

od  6 242 775 Kč  vč. DPH

od   5 980 000 Kč  vč. DPH

 724 270 852 

 724 270 852      

B

B

www.commco.cz

Terronská 7, Praha 6
Tel.: 724 270 852

josef.sedivy@commco.cz
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http://www.realcity.cz/rc/DZVE
http://www.realcity.cz/rc/DZVC
http://www.realcity.cz/rc/DZIB
http://www.realcity.cz/rc/DZVB
http://www.realcity.cz/rc/E166
http://www.realcity.cz/rc/E167
http://www.realcity.cz/rc/DUA3
http://www.realcity.cz/rc/DVT3
http://www.honzik.cz
http://www.commco.cz
http://tel:724593303
http://tel:593303980
http://tel:593303980
http://tel:593303160
http://tel:593303160
http://tel:724270852
http://tel:724270852
http://tel:724270852
http://mailto:honzik@honzik.cz
http://mailto:josef.sedivy@commco.cz


S T Y L O V É  B Y D L E N Í  V E  V R Š O V I C Í C H 

Pražské Vršovice mají nezaměnitelnou atmosféru. Najdeme zde vyhlášené kavárny, 
bary i restaurace a hlavně je to odsud všude blízko. Do centra města, na náplavku 
nebo třeba na Vyšehrad. Bytový dům Petrohradská jsme proto ušili na míru právě 
mladým lidem. 

EFEKTIVNÍ DISPOZICE
Petrohradská nabídne především efektivně řešené jednopokojové a dvoupokojové 
byty s balkony či předzahrádkami. Vyšší patra pak uspokojí i zájemce o prostornější 
bydlení v bytech 3+kk a 4+kk. Na své si tedy přijdou i ti, kteří hledají rodinné bydlení. 
Větší byty navíc disponují krásnými terasami, ze kterých je výhled na celé Vršovice 
i přilehlé pražské čtvrti. Bydlení zde lze pořídit již za 2,9 mil. korun.

Pro ty, kteří se nechtějí zdlouhavě zabývat zařizováním bytu, jsou k dispozici zvýhod-
něné balíčky interiérového vybavení na míru. Ti, kteří se chtějí co nejdříve nastěho-
vat, nebo ti, kteří chtějí byt rychle pronajmout, tak mohou tyto starosti hodit za hlavu. 
V designově zařízených ukázkových bytech je možné se přesvědčit, že zvýhodněná 
nabídka kvalitního vnitřního vybavení je opravdu velmi stylová a nadčasová.

MODERNÍ DESIGN A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ
Celkový design domu je mladistvý a moderní. Projekt citlivě navazuje na původní 
zástavbu činžovních domů a umožňuje tak vychutnat si atmosféru starých Vršovic 
z pohodlí moderního a stylového domu. Jedinečnost tohoto místa jen podtrhuje za-
chovalé industriální okolí, které decentně připomíná průmyslovou minulost této čtvrti.

Mysleli jsme také na ekologii, proto jsou všechny byty vybaveny řízeným větráním 
s rekuperací. To díky přísunu čerstvého vzduchu v bytech vytváří zdravější prostředí 
a zároveň šetří náklady za energie. Teplo z odváděného vzduchu je totiž využíváno 
k  ohřevu toho, který je přiváděn dovnitř. V  horkém létě zase rekuperace vzduch 
v bytě příjemně ochladí, a to až o 6 stupňů Celsia.

MAXIMÁLNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST
Vršovice i samotná Petrohradská ulice nabízí skvělou občanskou vybavenost. Tak na-
příklad na výtečnou snídani je to do sousední kavárny jen pár kroků. Nechybí zde ani 

pekárna, cukrárna nebo třeba útulné hospůdky s netradiční nabídkou piv. Třešničkou 
na dortu je potom bezesporu nedaleká Krymské ulice, která je vyhlášenou kultur-
ní a společenskou tepnou metropole. Komu by snad chyběla velká nákupní centra, 
může snadno využít velké NC Eden, kam lze dojet za 5 minut tramvají. 

SPORTOVNÍ DUCH
Vršovice jsou proslulou sportovní čtvrtí a sportovcům toho nabídnou opravdu hodně. 
Kromě tradičních vršovických fotbalových klubů si zde svůj prostor najdou i amatérští 
nadšenci, které zdejší pestrá mozaika sportovišť a zeleně naprosto uspokojí. Aktivně 
relaxovat je také možné třeba v sousední Grébovce, jednom z nejkrásnějších parků 
v Praze.

DO CENTRA ZA 4 MINUTY
Petrohradská je skvělým místem pro bydlení také díky vynikající dopravní dostupnos-
ti. Bez problémů lze dojet kdykoliv za pár minut tramvají do centra, a v podstatě za ro-
hem je nádraží Vršovice, odkud jsou to na Hlavní nádraží jen 4 minuty. Pro cestování 
do okrajových částí Prahy dobře poslouží také autobusové linky 124 a 139, která mají 
zastávku prakticky před domem. Jen pár kroků je to pak na tramvajovou zastávku, 
kde lze využít linky č. 5, 6, 7, 11, 13, 42 a 90. 

Pohodlí nabídne i majitelům automobilů. Bezproblémové parkování je vyřešeno pod-
zemními parkovacími místy, která jsou vždy v ceně bytu. Pro návštěvy jsou pak vyhra-
zena místa před domem i v pozemních garážích.

VÝHODNÉ CENY I FINANCOVÁNÍ
Ceny bytů včetně DPH, veškerého příslušenství a vysokého standardu provedení, 
zde začínají na ceně 2,9 mil. korun.

Lze také využít bezkonkurenční Hypotéku CENTRAL GROUP, která nabízí výhodnou 
garantovanou úrokovou sazbu pro všechny. Projekt Petrohradská je tak jednoznačně 
zajímavou příležitostí i pro investory, kteří chtějí byt dále pronajímat.

Kompletní nabídku nových bytů v tomto projektu naleznete na www.central-group.cz.

Kdo jednou ve Vršovicích bydlel, už by jen těžko měnil za jinou pražskou čtvrť. Zejména mladá generace Vršovice miluje. I proto nový rezidenční pro-
jekt Petrohradská cílí hlavně na mladé cílevědomé zájemce, kteří chtějí žít v blízkosti centra a zároveň hledají moderní a stylové bydlení s industriál-
ními prvky starých Vršovic za okny. Čerstvě dokončený projekt Petrohradská nabízí v první etapě 79 dokončených bytů a ateliérů zejména menších 
efektivních dispozic. Nechybí ale ani nabídka pro větších bytů s prostornými terasami pro mladé rodiny. Bydlení zde lze pořídit již za 2,9 mil. korun.

http://www.central-group.cz.


Bydlení v pražské Libni? 
Klidné, phodlné a luxusní.
Probudit se do slunného dne a mít na dosah vše, co si přejete, včetně radosti z bydlení. 
To čeká nové majitele bytů v Rezidencích Esprit.

Ideální lokalita
Libeň patří do velmi dynamicky se rozvíjející Prahy 9. Městská 

část mezi Vysočany a Karlínem se těší ze snadné dostupnos-

ti do centra Prahy díky skvělé tramvajové obslužnosti nebo 

stanici metra B-Českomoravská. Z nádraží Praha-Libeň, do-

stupného v pěší vzdálenosti, je naopak velmi pohodlné vydat 

se s batohem na víkend vlakem mimo Prahu. Pokud vám však 

větší radost dělá batoh v kufru auta než na zádech, ocení-

te jednoduché napojení na Pražský okruh nebo dálnice D8 

na sever a D11 na východ České republiky. 

Vše na dosah
Není tomu dávno, kdy v této lokalitě vzniklo klidné nákupní 

a kancelářské centrum Galerie Harfa a další nákupní mož-

nosti, restaurace, místa pro sportovní vyžití nebo víceúčelová 

hala O2 aréna. Dá se říct, že v blízkosti pořídíte naprosto vše, 

co k životu potřebujete, a ještě se dobře pobavíte. A pokud 

zatoužíte po procházce s partnerem nebo dětmi, naproti 

Poliklinice Vysočany oceníte dětské hřiště přiléhající k příjem-

nému parku Podvinní, jímž probíhá také cyklostezka podél 

říčky Rokytky. Všechny tyto příjemné benety můžete čerpat, 

rozhodnete-li se pořídit byt v Rezidenci Esprit. 

Bydlet v Rezidenci Esprit 
můžete brzy i vy
Rezidence Esprit I a II sestávají ze dvou pětipatrových budov 

na rohu Lihovarské a Drahobejlovy ulice. Na zastávku tramva-

je Ocelářská je to pouhé 2 minuty chůze, na stanici metra Čes-

komoravská jen 8 minut. V tuto chvíli prochází projekt společ-

nosti PSN rozsáhlou přestavbou, díky níž získá nového ducha 

i rozměr. Budoucí majitele přivítá v druhé polovině roku 2018. 

V současné době můžete po domluvě navštívit zařízený vzo-

rový byt 2+kk, díky němuž si uděláte tu správnou představu 

o tom, jak by váš nový domov v Rezidenci Esprit mohl vypadat. 

V nabídce jsou byty o dispozicích 1+kk až 4+kk, ateliéry a nebytové prostory v přízemí. K mání jsou také sklepní kóje pro uložení 

sezónních věcí či zavařenin. Kryté parkování pro zájemce je možné v sousedství domu.

Zjistěte více na www.rezidence-esprit.cz

http://www.rezidence-esprit.cz


Bohdalecké výhledy - k bydlení 
či investici na dostupném místě
Uvažujete o investici do menšího bytu se snadnou dostupností? Nebo sháníte byt 
sami pro sebe s rychlým napojení na dálnice z Prahy do Brna nebo Hradce Králové? 
Pak zbystřete, neboť právě projekt Bohdalecké výhledy může být pro vás tím pravým.

Bydlení podle vašeho návrhu
Obytný dům s přízemím pro obchodní jednotky se nachází 

na rohu ulic U Plynárny a Popovická, v městské části Praha

Michle. Pod taktovkou majitele objektu, společnosti PSN, 

prochází stavba z roku 1938 v současné době rozsáhlou re-

konstrukcí vnějšího pláště a společných prostor, která bude 

dokončena v lednu 2018. Byty převážně o dispozicích 1+kk 

a 2+kk s výtahem vám dají jedinečnou možnost zařídit si je 

doslova od podlahy, neboť budou připraveny ve stavu pro 

realizaci vlastních nápadů. Můžete tak dát naplno průchod 

své fantazii ať už v použitých materiálech či samotných dis-

pozicích. Zajisté tak oceníte blízké obchody pro kutily či další 

specializované rmy příbuzných profesí.

Když máte vše po ruce
Pár kroků od domu se nachází velký supermarket a ani mož-

nosti aktivního odpočinku nejsou daleko. V sousedství domu 

vás potěší wellness a tness, o kousek dál pak rozsáhlý spor-

tovní areál Hamr, kde si každý sportovec přijde na své. K areá-

lu přiléhá příjemný park a rybník Botič, okolo kterého dojdete 

příjemnou procházkou například do vinného sklípku. Za pár 

minut autem či městskou hromadnou dopravou ze zastávky 

Chodovská se také dostanete například do okolních restau-

rací, na procházku do Roztylských sadů a za pouhých 6 minut 

také do sídla mnoha společností, kancelářského BB Centra 

na metru Budějovická a tamní sportovní haly Brumlovka. 

Na opačnou stranu pak můžete vyrazit do Nákupního cent-

ra Eden a fotbalové arény stejného jména. Zkrátka vám tato 

lokalita zajisté přijde vhod.

Dostupnost na prvním místě
Spojení autem zajišťuje ulice Bohdalecká na blízké dopravní tepny – Jižní spojku, dálnici D1 i pražskou magistrálu. Nejrychleji 

dostupné jsou pak městské části Vršovice, Nusle, Vinohrady, Záběhlice a Spořilov. Dopravní dostupnost MHD je také snadná. 

Zastávka autobusů č. 150 a 188, tramvajových linek č. 11, 14 a nočních linek č. 93 a 96, která se nachází v těsné blízkosti projektu 

Bohdalecké výhledy, nabízí bez přestupů velmi rychlé spojení s centrem. Na I. P. Pavlova se tak dostanete pohodlně za 13 minut 

a na Muzeum za 16 minut. 

Zjistěte více na www.bohdaleckevyhledy.cz

http://www.bohdaleckevyhledy.cz
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ROZHODNĚTE SE PRO DOMOV ČI VÝHODNOU INVESTICI

V 1. etapě zbývají poslední byty

2. etapa již brzy v prodeji, kontaktujte nás pro více informací

Pouze 9 minut od metra Stodůlky (linka B)

Ceny již od 3 306 281 Kč
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Lucie Köhlerová vede další z frenčíz RE/MAXu. Čím je RE/MAX Nova výjimečný? 
Odpověď je jednoduchá – především lidmi.  Mezi makléři tu najdete naprosto 
rozdílné lidi, bývalou učitelku, chemika, herce i průvodkyni v pensi, kteří však 
mají jedno společné – lásku k realitám a otevřenou mysl. Celému týmu šéfuje 
usměvavá Lucie, která nám popsala barvitě své neslavné začátky, s čím se mu-
sela poprat i to, jak se jí podařilo firmu úspěšně rozjet. A jaké jsou plány do bu-
doucna? „Chceme patřit mezi 10 nejlepších RE/MAXů v Čechách, mít 100 % 
spokojených zákazníků, kteří se budou rádi vracet“ říká Lucie s nadšením a nám 
nezbývá než držet palce!

Lucie založila RE/MAX 
Nova v roce 2006. Pracova-
la tehdy ve společnosti vy-
máhající pohledávky. „Bylo 
to velmi stresové období, 
kdy jsem cítila, že potřebu-
ju změnu. Věděla jsem, že 
chci volnost a nechci šéfa. 
Jediná možnost bylo jít 
podnikat,“ popisuje Lucka 
své podnikatelské začátky. 
Na snímku se svou sestrou 
Martinou – makléřkou 
a manželem, se kterým sdí-
lí společné prostory firmy. 

Lucko, je trochu nezvyklé, že makléřům šéfuje žena. Jak jste se k tomu dostala?
Kolega z bývalé práce mi ukázal článek o RE/MAXu. V té době u nás začínali a oba nás 
to velmi zaujalo. Shodou okolností kolega byl původem realiťák a hned věděl, že to má 
budoucnost. Zpočátku jsem byla zdrženlivější, ale po první schůzce s centrálou RE/MAX 
Česká republika jsem měla silný pocit, že je to ono. Takže bylo rozhodnuto.:-) 

REALITY JSOU OBLASTÍ, KTERÁ MÁ BUDOUCNOST,  
LIDÉ POTŘEBUJÍ POŘÁD NĚKDE BYDLET

S manželem tu máme oba své firmy, takže prostory jsou určeny nám oběma. Líbil se nám 
nápad udělat si kanceláře v mezonetu. Dole je zasedačka a recepce, nahoře openspace – 
prostory pro makléře. Celé jsme si to navrhli sami a především jsme rádi, že podnikáme 
ve svém!

Jak jste to zvládali? Počítám, že zpočátku to nebyla žádná legrace.  
Věděla jste něco o realitách?
Měla jsem už nějaké zkušenosti s nemovitostmi. V bývalém zaměstnání jsem řešila zásta-
vy při vymáhání pohledávek. Jinak jsem v tomto směru moc nevěděla a hodně spoléhala 
na kolegu, který určité znalosti z realit už měl. Ale je pravda, že ani on nevěděl všechno 
a zpočátku to bylo hodně tvrdé. Nejvíce mi pomáhala častá setkání s majiteli ostatních 
frančíz a zpětná vazba našich klientů.

VĚNOVAT SE VÍCE FIRMÁM ZNAMENÁ,  
ŽE ANI PRO JEDNU TU NEJSTE NA 100 %, A TO BYLA CHYBA

Jak dlouho trvalo, než se vám podnikání rozjelo  
a vy jste si mohla říci „tak konečně je to podle mých představ“?
Asi tak tři roky nám trvalo, než jsme se na trhu uchytili a začali vydělávat. Je pravda, 
že v té době jsem k tomu měla ještě další podnikání a nebyla jsem v kanceláři denně. 
Po roce jsem zjistila, že mít společníka není ideální. Hodně jsme se rozcházeli v názorech, 
takže jsem společníka vyplatila a šla do toho sama. Najala jsem si do kanceláře ředitele, 
který měl s realitami velké zkušenosti, ale ani ten se časem neukázal jako správná cesta. 
V roce 2010 jsme se přestěhovali z Řep na Hradčanskou a po ukončení spolupráce s na-
jatým ředitelem jsem se  začala kanceláři věnovat sama na 100 %.  Měla jsme tak více 
času se věnovat stávajícím makléřům, marketingu i náboru nových kolegů. Najednou to 
začalo šlapat. Před třemi roky jsme se stěhovali znovu, ale jen o 2 bloky dál do vlastních 
prostor. To prospělo všem, změna a pozitivní energie v nových prostorách zapracovala 

Dobrý makléř si u nás 
může vydělat i šestimístné cifry,  

ale nebude to zadarmo, říká šéfka realitky

Zleva: Martina Vyplelová a Lucie Köhlerová s manželem 

RE/MAX Nova, M. Horákové 42/127, Praha 6, metro A Hradčanská, T: 602 345 995, E: lucie.kohlerova@re-max.cz

http://tel:602345995
http://mailto:lucie.kohlerova@re-max.cz


OBCHODNÍK MŮŽE MÍT ZKUŠENOSTI I NEMUSÍ.  
DOKONCE TO MŮŽE BÝT NĚKDO, KDO DOSUD DĚLAL  

V ÚPLNĚ JINÉM OBORU. MÁME TADY EKONOMA, BÝVALOU UČITELKU, HERCE, 
PRACUJÍ U NÁS ŽENY PO MATEŘSKÉ I LIDÉ V DŮCHODOVÉM VĚKU. DŮLEŽITÉ JE 

TO NADŠENÍ A ODHODLÁNÍ

Jaká máte vztahy s ostatními RE/MAXy?
Dá se říci, že velmi dobré. Snažím se spolupracovat s ostatními kancelářemi a vzájemně 
si pomáháme.

Jak se na trhu zviditelňujete?
Investujeme hodně peněz do marketingu. Máme také nový web, polepená auta, použí-
váme místní tištěnou inzerci a děláme online marketing. Používáme veškeré dostupné 
zdroje. Jsme také na sociálních sítích, na FB jsme spustili novou kampaň. Mým koníčkem 
je vektorová grafika, takže si všechny nápady s makléři vymýšlíme a zpracováváme sami.

Lucko, měla jste období, kdy se vám vůbec nedařilo a říkala jste si, že to zabalíte?
Ano, na začátku to bylo hodně náročné. Jen si to představte. Otevřete realitku, máte 
pěkné kanceláře, vybavení a máte počet makléřů nula. Snažíte se úspěšně rozjet, ale 
nemáte ty potřebné informace a zkušenosti. Nebylo snadné najít a přesvědčit zájemce 
o tuto práci, aby šli právě k vám. Ale jsem ráda, že jsem to ustála a dnes se mi to všechno 
vrací a přináší radost.

Když se člověk podívá na makléře RE/MAX Nova, jsou to samí pohodáři na první 
pohled. Máte tady lidi, kteří to dělají srdcem a patří mezi skutečné „držáky“?
Mám a jsem za to ráda. Je tu se mnou moje sestra Martina, která je tady od začátku. 
Určitě více jak polovina makléřů je tu s námi již déle než 5 let.  

Co myslíte, že je u vás drží?
Řekla bych, že je to především přátelská, uvolněná a pohodová atmosféra. Nejsem za-
stáncem direktivního způsobu řízení, samozřejmě však na druhou stranu, vše, na čem se 
společně s makléři domluvíme, platí. Rádi se i na poradách zasmějeme, probíráme vše 
možné, nejen práci, která nás samozřejmě hodně spojuje. Aby to ale nevypadalo, že je 
tady jen zábava, musím říct, že všichni dokážou velmi tvrdě pracovat, a přesto jim zůstává 
smysl pro humor. A to je vlastně naše firemní kultura

To zní skvěle. Trávíte společně čas i mimo práci?
Ano a hodně času :-). Každé léto jezdíme společně na túru. Vždycky vybereme nějakou 
zajímavou trasu, kam se dá dojet vlakem a bereme i děti. Opečeme buřty, zajdeme 
do hospůdky na pivo. Pravidelně se těšíme vánoční večírek, který máme spojený s ochut-
návkou dobrého vína a vzájemně se obdarováváme vtipnými dárky. Chodíme na bowling, 
jezdíme na lyže a každý si najde, co ho baví a osloví. Naše přátelské vztahy se pak promí-
tají také do práce. Makléři u nás nejsou rivalové, ale navzájem se podporují!

NEJVĚTŠÍ ODMĚNOU PRO MAKLÉŘE JE, KDYŽ TO CELÉ DOBŘE DOPADNE 
A KLIENTI JSOU ŠŤASTNÍ, ŽE DOBŘE BYDLÍ  

NEBO VÝHODNĚ PRODALI SVOU NEMOVITOST. V TOM VIDÍM SMYSL. 

Co myslíte, že makléře na práci u vás nejvíce baví a naplňuje?
Myslím, že oceňují především určitou volnost a časovou flexibilitu. Práci si plánují sami, 
nepodřizují se fixní pracovní době ani šéfovi. Makléř je jednoduše obchodním partne-
rem. Kanceláře mohou využívat podle potřeby, ale většinu času tráví v terénu. Samozřej-
mě mohou pracovat též z domova, v podstatě odkudkoliv. Výhodou práce makléřů je růz-
norodost činností a jednotlivých zakázek. Každá je jiná a při každém prodeji se setkávají 
s jinou nemovitostí, s různými lidmi a příběhy. A to je na té naší práci skvělé. 

Baví mě kontakt s lidmi, pomáhat jim. Ráda chodím do kanceláře, kde se setkám s kolegy, 
kteří jsou dnes už mými přáteli. Oni za mnou chodí i s mimopracovními věcmi, máme 
skvělé vztahy. A o tom to je. Mám tady svůj druhý domov včetně manžela.:-)

Martina Vyplelová, pracuje v RE/MAXu 10 let jako makléřka

Martino, proč jste šla zrovna 
do REMAXu Nova?
Je to kancelář mé sestry. Já se teh-
dy vrátila ze zahraničí, kde jsem 
nějakou dobu žila a sledovala re-
alitní trh jako nezávislý pozorova-
tel. Ve střední Americe byl tehdy 
obrovský realitní boom a já dosta-
la chuť to tady u nás také zkusit. 
a Naskytla se tato možnost, tak 
jsem neváhala.

Čím je pro vás práce makléřky zajímavá?
Baví mě ta pestrost. V každé fázi obchodu řešíte něco jiného, každá nemovitost je jiná, 
lidé jsou různí. Žádný případ není stejný a vždy to vyžaduje individuální přístup. Někdy 
musíte více komunikovat s jednou stranou, jindy je to více zaměřeno na přípravu nemovi-
tosti. V podstatě neustále vyhodnocujete, jak postupovat a jak vše správně zkoordinovat. 

Jak se vyrovnáváte s odmítnutím?
Zaleží, jaký je důvod odmítnutí. Když vím, že jsem tomu nedala 100 % a vsadila jen 
na jednu kartu (např. klient vás přesvědčuje, že to určitě koupí a vy na to spoléháte) a ta 
karta nevyjde, beru to jako velké ponaučení pro příště. Na druhou stranu někdy se člověk 
může snažit sebevíc, a nakonec to také nevyjde. Když ale víte, že jste udělala vše, co bylo 
ve vašich silách, tak můžete jít s klidným svědomím dál.

Jakou radu byste dala novému makléři do začátku?
Martina: Ať se připraví na to, že je to běh na dlouhou trať. Chce to trpělivost, ale když 
člověk vydrží psychicky a hlavně to ustojí zpočátku i finančně, tak se to rozjede a vaše in-
vestice se vrátí. A bude vás to pak bavit a živit po zbytek života, což je ta největší odměna. 

Lucko, zeptám se ještě vás jako šéfky. Když nastoupí nový makléř,  
jak dlouho se zaškoluje, než vyrazí do terénu?
Nováčci dostanou profesionální školení od RE/MAX Academy. Je to velmi intenzivní ško-
lení, po jehož absolvování je makléř připravený dělat první krůčky pro vlastní business 
a sám fungovat. My mu poskytneme pomocnou ruku, know-how, další vzdělávací školení 
a workshopy, ale už se musí snažit pracovat sám. Tady je právě důležité to nadšení a od-
hodlání, a na tom někteří makléři ztroskotají. Kolegové pomohou a poradí, ale to hlavní 
leží na makléři.

KDYŽ PODNIKÁTE, NEMŮŽE ODEJÍT NA MATEŘSKOU.  
VÉST FIRMU SE DVĚMA DĚTMI JDE, ALE BEZ RODINY BYCH TO NEZVLÁDLA

Jste nejen podnikatelka, ale také máma.  
Jak lze skloubit mateřství s poměrně velkým pracovním nasazením?
Neměla jsem klasickou mateřskou. Když podnikáte, musíte fungovat pořád. Děti jsme 
měla brzy po sobě a zpočátku hodně pracovala z domova. S manželem jsme se domluvili, 
že budu mít pracovní úterky, kdy on hlídal a já jezdila do kanceláře. Manžel mi hodně po-
mohl a ta podpora v rodině byla určitě důležitá. Postupně jsem přidala pracovní čtvrtky 
a pracovala více, jak děti odrůstaly. Musela jsem je dávat do soukromých jesliček a občas 
pomáhala také sestra a babičky. Ono to jde, ale nemáte žádný volný čas pro sebe.áte 
v plánu se rozrůstat a nabírat nové makléře. Jaká je vaše konkrétní vize?

Dnes máme 18 makléřů, ráda bych byla na počtu 25. To by bylo ideální, makléři by se 
mohli více specializovat a nabízet ještě preciznější servis než nyní. Musí to být lidé nadše-
ní do práce s realitami a obchodu. Nevyžaduji žádné zvláštní znalosti a schopnosti, ani 
praxi. Když vidím, že ten člověk do toho jde s plným nasazením a chce to dělat, pak se to 
vždycky může naučit. Pravdou je, že peníze se sice dají vydělat velmi dobré, ale je to také 
tvrdá práce. Je potřeba mít sebedisciplínu a jít do toho na plný plyn. 

U MAKLÉŘŮ JE PRO MĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NADŠENÍ A CHUŤ TO DĚLAT.  
ZBYTEK SE DÁ NAUČIT

Takže k vám může nastoupit prakticky kdokoliv, je to tak?
Ano, bez ohledu na věk, pohlaví, zaměstnání a zkušenosti. Jsme tady taková „všehochuť“ 
a rádi mezi sebe přijmeme šikovné lidi, kteří budou navíc stejně přátelští, jako my. Ale to 
je samozřejmě bonus navíc.

Kolik si u vás makléři mohou vydělat?
Když jsou hodně šikovní a aktivní, klidně to mohou být i šestimístné částky. Je však potře-
ba být trpělivý, protože zadarmo to rozhodně nebude. 

Myslíte si o sobě, že jste jako šéfka přísná?
Jak kdy a jak v čem. Nejsem pedant, ale na druhou stranu, když se s makléřem na něčem 
dohodnu, očekávám, že to dodrží. 

Řekněte mi ještě na závěr, jaké jsou vaše představy o budoucnosti?
Chceme se rozrůstat, poskytovat klientovi 100 % služeb přímo pod střechou naší kance-
láře, zjednodušit a urychlit prodej a mít tak ještě spokojenější klienty. A rozhodně chci 
mít nadále kolem sebe tak skvělou partu lidí, jako mám teď.:-)

Text: Martina Richterová, Foto: Matěj Kadlec, zdroj: www.businesanimals.cz

RE/MAX Nova, M. Horákové 42/127, Praha 6, metro A Hradčanská, T: 602 345 995, E: lucie.kohlerova@re-max.cz

http://www.businesanimals.cz
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http://mailto:lucie.kohlerova@re-max.cz


i
i

“page_22” — 2017/11/16 — 9:28 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

TEXTOVÁ INZERCE

Hledáte
novostavby?
s námi najdete!

PRONÁJMY

STATENICE, OKR. PRAHA - ZÁPAD
Třída G

www.realcity.cz/rc/DZUR
Pronájem část. zař. bytu 2+kk/park. st., 60 m² + bal-
kon 4,5 m² + sklep 2,6 m², 1. p. cihlového domu, ul.
Zelená. K užívání posilovna a zahrada..
RK JUDr. Josef Křen tel.: 602 309 076

16 500 Kč/měs.

PRAHA 3

LUXUS. DOKONČENÝ BYT 2+KK NA
ŽIŽKOVĚ

Třída B
www.realcity.cz/rc/E16T

Exkluzivní byt (54 m²) se zimní zahradou (9,8 m²),
s klimatizací a s nádherným výhledem do zeleně.
Unikátní střešní zahrady, nonstop recepce s kamer.
systémem.
CENTRAL GROUP a.s. tel.: 226 222 222

7 044 360 Kč

PRAHA 4

NOVÝ BYT 2+KK, PRAHA 4 – KAMÝK
Třída B

www.realcity.cz/rc/E16V
Jihovýchodně orientovaný byt (59 m²) s prostor.
balkonem (16 m²). Naproti přírodnímu parku Mod-
řanská rokle a plánované stanici metra D. Termín
dokončení 9/2019.
CENTRAL GROUP a.s. tel.: 226 222 222

4 150 465 Kč

PRAHA 5

NOVÝ BYT 1+KK/B 52 M² PRAHA 5 -
KOŠÍŘE

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAB

Nabízíme k prodeji byt s dispozicí 1+kk (2+kk) 52,4
m² s balkonem (13 m²), sklepem a garáž. stáním v
suterénu domu Rezidence Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

4 877 500 Kč

NOVÝ BYT 3+KK, PRAHA 5 – STODŮLKY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E16U
Moderní byt (73 m²) s balkonem, sklepem i park.
stáním. V zeleni, kousek od Prokopského údolí.
Skvělá obč. vybavenost a dostupnost MHD. Termín
dokončení 1/2019.
CENTRAL GROUP a.s. tel.: 226 222 222

5 017 450 Kč

NOVÝ BYT 2+KK, PRAHA 5 – SMÍCHOV
Třída B

www.realcity.cz/rc/E16X
Nadstandard. byt 73,5m² s rekuperací a předoken-
ními žaluziemi. Komorní projekt Rezidence Na Ber-
tramce obklopen parkem a jen několik minut od
stanice M Anděl.
CENTRAL GROUP a.s. tel.: 226 222 222

6 514 093 Kč

NOVÝ BYT 3+KK/2XB 96 M² PRAHA 5
KOŠÍŘE

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

Nabízíme k prodeji krásný, světlý byt dispozicí 3+kk
(95,9 m²) se dvěma balkony (5 m² + 8,5 m²), sklepem
a garáž. stáním v 0.NP domu Rezidence Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 789 000 Kč

NOVÝ BYT OV 4+KK/2XB 115 M² PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAC
Nový byt 4+kk (115,1 m²) se dvěma prostornými bal-
kony (4 m² + 9 m²) a sklepem v Rezidence Malva-
zinky. Byt se nachází v 5.NP, s velice pěknými vý-
hledy na Prahu
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

12 726 000 Kč

PRAHA 6

SVĚTLÝ BYT OV 2+KK/L 47 M² PRAHA 6
Třída D

www.realcity.cz/rc/E176
Neplatíte provizi RK! Světlý (orientován na východní
stranu) byt 2+kK 47 m² se zaskl. lodžií (přes oba po-
koje). Byt má kuchyni na míru s vestavěnými spotře-
biči.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 731 973 289

2 990 000 Kč

PRAHA 7

MEZONET 3+KK/B, 94,5 M², BUBENEČ
Třída E

www.realcity.cz/rc/DYLU
V Rezidenci U Dvou Sov nabízíme rekonstruovaný
mezonetový byt s balkonem 7,7 m², vč. sklepní kóje
2,9 m². Orientace JV/SZ. Stromovka, MHD, centrum
v blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

8 771 000 Kč

PRAHA 9

2+KK | T 2.11 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZIP
Západně orientovaný pěkný byt 2+kk (53m²) s pro-
storným balkónem (9 m²) Skvělá občanská vyba-
venost a dostupnost MHD. Termín dokončení: léto
2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

3 700 000 Kč

2+KK | T.3.12 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZME
Hezké 2+kk s s balkónem, orientované na západ.
Skvělá občanská vybavenost a dostupnost MHD.
Termín dokončení: léto 2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

4 180 000 Kč

2+KK | T.5.05 | PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZIQ
Hezké 2+kk (60 m²) s terasou (35 m²) kolem ce-
lého bytu, orient. na severozápad. Skvělá občan-
ská vybavenost a dostupnost MHD. Termín dokon-
čení: léto 2020
M & K Real Estate, a. s. tel.: 800 350 111

4 700 000 Kč

BYT 2+KK/B, 52,4 M², U METRA, LIBEŇ
Třída D

www.realcity.cz/rc/E177
Byt 2+kk s balkonem 6,6 m² v projektu Rezidence
Esprit II. Orientace JZ a SV. Sklepní kóje 1,6 m². V blíz-
kosti metro a tram, galerie Harfa a Fénix, MŠ, ZŠ.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

4 772 000 Kč

RD 6+KK/G S POZEMKEM 550 M² PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAD
Sexta je největším RD projektu Vyladěných domů v
Třeboradicích. Dispozice 6+kk, 160 m² jsou vhodné
pro velkou rodinu nebo generační bydlení. Pozemek
550 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 650 000 Kč

RD 6+KK/G S POZEMKEM 550 M² PRAHA 9
Třída B

www.realcity.cz/rc/DYAD
Sexta je největším RD projektu Vyladěných domů v
Třeboradicích. Dispozice 6+kk, 160m² jsou vhodné
pro velkou rodinu nebo generační bydlení. Poze-
mek 550 m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 650 000 Kč

PRAHA 10

BYT 1+KK, 32,4 M², MICHLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/E178
V projektu Bohdalecké výhledy nabízí přímý majitel
byt 1+kk s orientací do vnitrobloku. Dobrá dostupnost
do centra, občanská vybavenost. Zajímavá investice.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

2 491 000 Kč

BYT 2+KK, 74,3 M², MICHLE
Třída E

www.realcity.cz/rc/DZNI
Prodej bytu do OV od přímého majitele, projekt BD
Bohdalecké Výhledy. Orientace na JZ, stav před
rekonstrukcí. MHD, nákupní možnosti a příroda v
blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

3 999 000 Kč

MEZONET 2+KK /B/PS, 99,4 M², VRŠOVICE
Třída D

www.realcity.cz/rc/DV17
Rezidence U sv. Václava nabízí mezonetový byt
2+kk JZ/SV s galerií, balkonem 2,9 m², park. stá-
ním a sklep. kójí. NC Eden, Heroldovy sady, MHD
v blízkosti.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

7 884 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

NUPAKY, PRAHA - VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/DZUN

Prodej řadové zděné garáže, ulice Nupacká. Poze-
mek celkem 45 m² (18 m² garáž, před garáží 27 m²).
Možnost napojení na el. energii. Vysouvací vrata na
klíč.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 775 323 649

400 000 Kč

NOVOSTAVBA RD Č.1
Třída B

www.realcity.cz/rc/DZUU
RD č.1, typ D1g, samostatný, 5+kk, UP 142 m², plo-
cha parcely 388 m², dřevěná eurookna, parkety dub,
3x WC, 2x koupelna, dokončení 2.pol.2017, hypo
možné.
Commco tel.: 724 270 852

7 820 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

ÚNĚTICE, PRAHA - ZÁPAD
Třída G

www.realcity.cz/rc/E15L
Vícegenerační dům, v současné době využíván jako
penzion Veselá Milka s restaurací a kolibou, vše kom-
pletně vybaveno. Více info V RK.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 734 740 755

11 900 000 Kč

BEROUN

KOTOPEKY, OKR. BEROUN
Třída G

www.realcity.cz/rc/DY7K
Podsklepený RD 4+kk, 90 m², po část. rekonstrukci.
Poz. 190 m², ZP 138 m², IS: elektřina, obec. vodovod,
jímka.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 724 200 325

949 000 Kč
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

HLEDÁTE

PRONÁJEM

   S NÁMI
NAJDETE!

PŘÍBRAM

CHATA UP 40 M² NOVÁ VES POD PLEŠÍ
www.realcity.cz/rc/DXYU

Chata izol.dřevostavba, 3+kk, sporák propanbutan,
sprcha, WC, umyvadlo, el.boiler, kamna pevná paliva,
zahrada OV 514 m², plot,studna užit.voda s vodár-
nou,septik
Commco tel.: 724 270 852

790 000 Kč

POZEMKY

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DQ9N

Prodej investičních stavebních pozemků o výměře
800 m² s kompl. IS v Kralupech nad Vltavou, Minice.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
1 000 Kč/m²

ÚHONICE, PRAHA - ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DZUO

Rovinatý SP 975 m². Na pozemek přivedena
elektřina, plyn, obec. vodovod, kanalizace není.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 777 559 979

3 700 Kč/m²

ZVÁNOVICE, OKR. PRAHA - VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E15M

Prodej louky - pastviny 3460 m². Pozemek na okraji
obce v k.ú. veden jako orná půda, od rodinné zá-
stavby jej dělí 150 metrový pás lesa. Přístup z obecní
cesty.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 775 323 649

346 000 Kč

CHRÁST - TÁNEC N. S.
www.realcity.cz/rc/DZUS

Oplocený SP 587 m² s přípojkou elektřiny, určen k
rekreaci a pěstování plodin, lze zastavět pouze za-
hradní chatou, případně umístit mobilní dům.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 775 323 649

650 000 Kč

PLETENÝ ÚJEZD, OKR. KLADNO
www.realcity.cz/rc/DVS8

Prodej KP o celkové výměře 5 600 m². Přístup k po-
zemkům ze dvou stran, kompl. IS v dosahu. Vypraco-
vaná studie na podnikatelský dvůr k dispozici.
RK JUDr. Josef Křen tel.: 602 309 076

3 864 000 Kč

POPTÁVKA

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DPFV

Potřebujete rychle peníze zaVaši nemovitost? Nabíd-
něte nám ji k přímému odkupu.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG8

Privatizujete byt a dlužíte na nájmu nebo nemáte pro-
středky na jeho odkup? Přijďte na bezplatnou konzul-
taci.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG4

Máte spoluvlasntický podíl na bytu nebo domu a
chcete ho prodat? Zajistíme jeho prodej, nebo ho od
Vás odkoupíme.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG5

Máte dluhy a chcete je řešit? Chcete se vyhnout blí-
žící se exekuci bytu? Přijďte na bezplatnou konzul-
taci.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F

byt na Jižnímměstě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 604 231 509

dohodou

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smí-
chov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – ne-
cháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exe-
kucí. Rychlé a solidní jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantu-
jeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k vý-
platě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou do-
pravní dost.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99

2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Buto-
vice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jed-
nání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI

www.realcity.cz/rc/DZ9A
RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zpro-
středkování
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97

domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počer-
nice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omega-
reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a ob-
chodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Vo-
lejte na 724 370 102, mail: info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodu-
jící – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte na tel.: 724 370 102.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

NOVÝ

NÁVRAT MALÉHO PRINCE 
POKRAČOVÁNÍ JEDNOHO Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH PŘÍBĚHŮ 

SVĚTOVÉ LITERATURY

MALÝ PRINC
OD AUTORA ANTOINA DE SAINT-EXUPÉRYHO 

      Jestli k vám přijde

 nějaké dítě, bude se smát, 

    bude mít zlaté vlasy 

a nebude odpovídat, když se

  ho na něco zeptáte, určitě 

    uhodnete, kdo to je.

        Buďte tak hodní. 

      Nenechte mě tak 

         smutného.

     Rychle mi napište, 

         že se vrátil…

       Antoine de Saint-Exupéry
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NÁVRAT MALÉHO PRINCE 

BESTSELLER PRÁVĚ VYCHÁZÍ !!!

NOVIN
KA

Nová kniha do vaší knihovny v novém bytě, 
který snadno najdete na www.realcity.cz

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94

před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku. info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95

domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9I

rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Loka-
lita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 604 231 509

dohodou

HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DXZ5

v lokalitě Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a
blízké okolí pro naše klienty, sam.stojící či řadový RD
4+1 a větší v pěkném prostředí a dobrou dostupností.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

informace v RK

HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DXZ7

v lokalitě Prahy 8, 9 či 4 pro naše klienty, a to sa-
mostatně stojící či řadový RD 4+1 a větší v pěkném
klidném prostředí. Nabízíme přímé jednání.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

informace v RK

STUDENTKA KOUPÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR2

v Praze 4,5,8,9,10 a případně i na jiném zajímavém
místě, může být i před rekonstrukcí, garsoniéra a
větší. Cena do 3,5 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE (MAJITEL STAV. FIRMY)
www.realcity.cz/rc/DXR3

koupí RD v okolí Prahy do 40 km. Velikost ani stav
nerozhoduje, PID nebo vlak v místě. Cena do 2,5 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK
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PRAHA

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!

VYKOUPÍM VAŠI NEMOVITOST
www.realcity.cz/rc/DXR5

Byt, RD, chata, pozemek, Praha a středočeský kraj.
Může být i zadlužena, s exekucí, se zástavním prá-
vem apod. Nabízím velmi slušnou cenu a jednání.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MALÝ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR6

30-50 m², Praha a okolí, OV, DV, cena do 2,9 mil.
Nabídky jen od přímých majitelů. Zařídím stěhování
i právní servis.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR7

v Praze a okolí. Podmínkou je zeleň v okolí a metro v
blízkosti. Platba hotově, cena do 3,8 mil.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST

PROSTŘEDNICTVÍM
ČASOPISU GRANDREALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce v tomto časopise 

a na stránkách www.realcity.cz.

Měsíčně nás aktivně využívá v průměru 
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR, 

kteří hledají napříč všemi médii.

NABÍZÍM INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
www.realcity.cz/rc/DXR8

a nezávaznou schůzku při prodeji Vaší nemovitosti,
bez provize. Nyní hledám ke koupi byt 1+kk, 2+kk a
3+kk(1) na praž. sídlišti, lodžie vítána. Cenu respektuji.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁM URGENTNĚ BYT
www.realcity.cz/rc/DXR9

v lokalitách Chodov, Háje, Opatov, Petrovice, Mě-
cholupy, Prosek, Kobylisy, Letňany, Čimice, Ďáblice,
Bohnice, pro klienta, který prodal jinou nemovitost.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPG7

Hledáme obchodní prostory pro bistro nedaleko An-
děla.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
35 000 Kč

PŘÍMÝ ZÁJEMCE (SENIORKA) KOUPÍ RD
www.realcity.cz/rc/DXQZ

ve Středočeském kraji, dobrá dostupnost, lékař, ob-
chod, ihned k bydlení případně i k rekon., na zajíma-
vém místě. Nabídky prosím jen od přímých majitelů,
ne RK.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

do 2 300 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFT

Prodáváte malý byt v Praze 5 a okolí? Nabídněte ho
našim prověřeným klientům.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
3 500 000 Kč

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

www.realcity.cz/rc/DZ96
lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 3 500 000 Kč

RODINA S DĚTMI HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DXR4

byt 3+kk-4+1 v Praze, lokalita dle nabídky, ideálně
Pankrác, Budějovická, Chodov, Opatov, Háje, pří-
padně i na P 10, panel nebo cihla. Stav i před rekon-
strukcí.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

informace v RK

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DXZ4

v Praze 5 a 6 pro našeho klienta o velikosti 2+kk, 1+1,
min. 45 m², balkon výhodou, cena do 5 100 000 Kč.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 5 100 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFU

Pro lékaře hledáme 3+kk, min. 70 m² s balkónem,
cihla, ne přízemí.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník. Fi-
nanční prostředky ihned k dispozici, cena do 6 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 6 000 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DPFY

Pro naše prověřené klienty hledáme byt 3+kk, 4+kk,
min. 100 m² v lokalitě Praha 5. Platba ihned.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč

KOUPÍM RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DXR1

nespěchám, může být i zařízený (nevyklizený), cena
dle stavu a lokality. Nabízím slušné jednání a vyřízení
veškeré administrativy, vyklizení, přestěhování.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

do 6 500 000 Kč

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

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk – 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 606 021 733

do 7 000 000 Kč

HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DXZ6

v Praze 8 a 9 a 10 pro našeho klienta o velikosti 3+kk,
3+1, 4+kk, min. 75m², balkon výhodou, cena do 7 000
000 Kč.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 7 000 000 Kč

HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DXZ3

v lokalitě Klecany, Zdiby, Líbeznice a blízké okolí pro
naše klienty, a to sam. stojící možno i řadový RD 4+1
a větší v pěkném prostředí a dobrou dostupností.
ELIGO reality s.r.o. tel.: 775 363 453

do 11 000 000 Kč

SPECIÁL

CELÁ ČR
www.realcity.cz/rc/DPFX

Vypracování smluv dle ného obč. zák. včetně advo-
kátní úschovy, daňového přiznání a předání nemovi-
tosti.
KOVA Reality, specialista na Prahu 5

tel.: 257 223 322
25 000 Kč

KOMERCE

OBCHODNÍ PROSTORY 54,6 M², P9 LIBEŇ
Třída D

www.realcity.cz/rc/DZH4
V Rezidenci Esprit nabízíme prodej ob-
chod.prostor.Prodej jako rozestavěná jedn.
určena k rekonstrukci. Dům prochází rozsáhlou
rekonstrukcí. 9 min na metro B.
Pražská správa nemovitostí tel.: 725 753 753

2 964 000 Kč
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Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem malých bytů Více z této rubriky 
naleznete zde:

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E18S

garsoniéra, 18 m², tř. E
Reality 11

tel.: 602 462 080
8 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E18V

Byt, 1+kk, 24 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
9 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E18T

Byt, 1+kk, 32 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
8 500 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E18X

Byt, 1+kk, 23 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
9 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E18U

Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
8 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18Y

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
9 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18Z

Byt, 1+kk, 40 m²
Rent4Ever.cz

tel.: 773 589 475
9 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E192

Byt, 1+1, 40 m²
Advokátní Realitní

tel.: 603 230 530
10 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DYYO

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Beruška RK s.r.o.

tel.: 777 021 502
9 450 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E193

Byt, 1+kk, 36 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 721 181 818
10 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E191

Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
9 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E194

Byt, 1+kk, 45 m², tř. E
RE/MAX Ivy

tel.: 602 222 126
10 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E195

Byt, 1+1, 44 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 734 359 268
10 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E198

Byt, 1+kk, 32 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
10 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E196

Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
E2M Premier, s.r.o.

tel.: 724 212 286
10 500 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E199

Byt, 1+kk, 42 m², tř. C
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 047
10 900 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E197

garsoniéra, 36 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 777 106 906
10 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E19A

Byt, 1+kk, 39 m², tř. C
RSČS Absoluta Real

tel.: 734 390 385
11 000 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E19B

Byt, 1+kk, 26 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
11 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E19E

garsoniéra, 28 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 777 106 906
11 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E19C

Byt, 1+kk, 30 m²
Duna House

tel.: 606 566 321
11 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E19F

Byt, 1+kk, 32 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 731 600 530
11 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E19D

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
11 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DZSP

Byt, 1+kk, 44 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
11 890 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E19M

Byt, 1+kk, 38 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
12 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E19P

Byt, 1+kk, 36 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 725 716 502
24 900 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E19N

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
iReality, s.r.o.

tel.: 773 548 537
19 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZTX

Byt, 1+kk, 36 m², tř. G
Duna House

tel.: 608 920 894
24 900 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E19O

Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
VÝBĚR REALITY,s.r.o.

tel.: 777 799 963
21 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E19Q

Byt, 1+kk, 45 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
42 200 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E19G

Byt, 1+kk, 16 m², tř. G
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E19J

Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 769 581
12 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E19H

Byt, 1+1, 31 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 608 027 696
12 000 Kč/měs.

PRAHA 7
www.realcity.cz/rc/E19K

Byt, 1+kk, 36 m², tř. D
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 884
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E19I

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
ERA ALKA Reality s.r.o.

tel.: 773 018 051
12 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E19L

Byt, 1+1, 31 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 721 181 818
12 000 Kč/měs.

http://www.realcity.cz/rc/E18S
http://www.realcity.cz/rc/E18V
http://www.realcity.cz/rc/E18T
http://www.realcity.cz/rc/E18X
http://www.realcity.cz/rc/E18U
http://www.realcity.cz/rc/E18Y
http://www.realcity.cz/rc/E18Z
http://www.realcity.cz/rc/E192
http://www.realcity.cz/rc/DYYO
http://www.realcity.cz/rc/E193
http://www.realcity.cz/rc/E191
http://www.realcity.cz/rc/E194
http://www.realcity.cz/rc/E195
http://www.realcity.cz/rc/E198
http://www.realcity.cz/rc/E196
http://www.realcity.cz/rc/E199
http://www.realcity.cz/rc/E197
http://www.realcity.cz/rc/E19A
http://www.realcity.cz/rc/E19B
http://www.realcity.cz/rc/E19E
http://www.realcity.cz/rc/E19C
http://www.realcity.cz/rc/E19F
http://www.realcity.cz/rc/E19D
http://www.realcity.cz/rc/DZSP
http://www.realcity.cz/rc/E19M
http://www.realcity.cz/rc/E19P
http://www.realcity.cz/rc/E19N
http://www.realcity.cz/rc/DZTX
http://www.realcity.cz/rc/E19O
http://www.realcity.cz/rc/E19Q
http://www.realcity.cz/rc/E19G
http://www.realcity.cz/rc/E19J
http://www.realcity.cz/rc/E19H
http://www.realcity.cz/rc/E19K
http://www.realcity.cz/rc/E19I
http://www.realcity.cz/rc/E19L
http://www.realcity.cz
http://tel:602462080
http://tel:773589475
http://tel:773589475
http://tel:773589475
http://tel:734699933
http://tel:792307500
http://tel:773589475
http://tel:603230530
http://tel:777021502
http://tel:721181818
http://tel:792307500
http://tel:602222126
http://tel:734359268
http://tel:800100446
http://tel:724212286
http://tel:725293047
http://tel:777106906
http://tel:734390385
http://tel:731600530
http://tel:777106906
http://tel:606566321
http://tel:731600530
http://tel:800100446
http://tel:734699933
http://tel:800100446
http://tel:725716502
http://tel:773548537
http://tel:608920894
http://tel:777799963
http://tel:739544411
http://tel:739544411
http://tel:777769581
http://tel:608027696
http://tel:734699884
http://tel:773018051
http://tel:721181818


TIP GRAND REALCITY

2016 - 2017
Od listopadu 2016 jsme si zvykali na změny u daně z na-
bytí nemovitých věcí. Poplatníkem se stal definitivně na-
byvatel vlastnického práva k nemovité věci. To byl kdysi 
také původní návrh, když se připravovala náhrada daně 
z  převodu nemovitostí daní z  nabytí nemovitých věcí. 
V důsledku změny poplatníka se daň z nabytí nemovi-
tých věcí stává součástí ocenění pořizované nemovité 
věci a  do  základu daně z  příjmů se může promítnout 
v  podobě daňových odpisů stavby nebo jednotky. Ne 
jako dosud jednorázově při úhradě daně. 

Odpadlo ručení za  daň, které v  minulosti postihovalo 
nabyvatele, pokud daň nebyla uhrazena převodcem. 
Postupně doběhnou kauzy spojené s uplatněním ručení 
u starších převodů a ručitel u této daně zcela zmizí.

Převodů uskutečněných do konce října 2016 se týká le-
tošní rozsudek Nejvyššího správního soudu, který změnil 
praxi správců daně při vyměření daně poplatníkovi - pře-
vodci. Podle rozsudku v případech, kdy převod podlé-
há DPH, se 4 % počítají z  tzv. úplaty, tj. sjednané ceny, 
v úrovni bez DPH. Na základě tohoto rozsudku je možné 
podat dodatečné přiznání k  dani z  nabytí nemovitých 
věcí na nižší daň a požádat o vrácení části daně. Finanč-
ní správa tento rozsudek respektuje. Na druhou stranu 
se Finanční správa staví opatrně k tomu, že by mohl být 
aplikován i na převody, u nichž je poplatníkem nabyvatel. 
Zřejmě až další rozsudek ukáže správné řešení.

Osvobození novostaveb rodinných domů a  bytových 
jednotek v  bytových domech je nově vázáno na  první 
převod dokončených nebo užívaných rodinných domů 
a bytových jednotek, a to ve lhůtě pěti let ode dne do-
končení nebo zahájení užívání rodinného domu nebo 
jednotky, a  to od  toho dne, který nastane dříve. Osvo-
bození se tedy nevztahuje na nabytí vlastnického práva 
nedokončených rodinných domů a nedokončených by-
tových jednotek v bytových domech. V souladu s úče-
lem úpravy a textem zákona se osvobození nevztahuje 
na nově vzniklé bytové jednotky v  rodinných domech. 
Tento přístup potvrdila i Finanční správa.

Při stanovení základu daně z  nabytí nemovitých věcí 
u směny nemovitých věcí se nyní vychází z toho, že se 
při určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbýva-
né nemovité věci, pokud se nejedná o převody vlastnic-
kého práva, které nejsou předmětem daně, nebo o tzv. 
výlučnost použití sjednané ceny, například u územně sa-
mosprávných celků. Základem daně u směny jako dvou 
protisměrných převodů nemovitých věcí je srovnávací 
daňová hodnota ve výši odpovídající 100 % tzv. směrné 
hodnoty nebo 100 % zjištěné ceny podle znaleckého po-
sudku. V případech doplatku v penězích nebo v podobě 
nepeněžitého plnění se doplatek považuje za  sjedna-
nou cenu. 

PŘEHLED DAŇOVÝCH ZMĚN 
V SOUVISLOSTI S NEMOVITÝMI VĚCMI
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Asociace realitních kanceláří 

České republiky  je  profesní 

sdružení realitních makléřů, 

správců nemovitostí, dražebníků  

a dalších profesionálů působících 

na trhu s nemovitostmi v České 

republice. Asociace byla 

založena v roce 1991 několika 

realitními kancelářemi z různých 

míst České republiky a v dnešní 

době čítá členská základna více 

než 300 realitních kanceláří 

z celé republiky.

Důvody, které vedly k založení 

asociace v roce 1991 byly tyto: 

-   sdružit podnikatele zabývající 

se stejnou profesí prosazovat 

a ochraňovat zájmy realitních 

kanceláří (zejména v kontextu 

legislativním)

-   zajišťovat průběžné vzdělávání 

v oborech souvisejících 

s oblastí nemovitostí

-   vytvořit sdružení, které by 

postupně svou činností 

získávalo autoritu v rámci naší 

republiky, včetně potřebných 

kontaktů na obdobné 

organizace v zahraničí

Jedním ze stěžejních cílů ARK 

ČR je přispívat ke zlepšování 

podmínek při uskutečňování 

realitních obchodů (včetně 

správy nemovitostí) a to zejména 

prostřednictvím zákonné úpravy 

provozování realitní činnosti.

ASOCIACE REALITNÍCH KANCELÁŘÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Petr Kout

daňový poradce

Asociace realitních kanceláří ČR

Sice ještě není rok 2017 za námi, ale legislativně se do konce roku už nic nestane. Můžeme se proto zamyslet nad tím, jaké změny 
v oblasti nemovitých věcí přinesly daňové zákony. Rozdělme si je na důsledky roku 2016, samotný rok 2017 a schválené změny 
od roku 2018.



2017
Daně z  příjmů byly ovlivněny novelizací od  1. 7. 2017. 
Podstatnou změnou je možnost daňového odpisování 
technického zhodnocení, pokud je hradí podnájemce 
u nájmu, případně podpachtýř u pachtu nebo vypůjčitel 
u  výpůjčky, a  to u  těch technických zhodnocení, která 
byla dokončena po 1. 7. 2017. V praxi vyžaduje aplikace 
jistě pozitivní změny úzkou spolupráci s právníkem a da-
ňovým specialistou, ať již jde o vlastníka, nájemce nebo 
podnájemce.

Novela zákona o  DPH účinná od  druhého pololetí le-
tošního roku se dotkla i  nemovitých věcí. Při převodu 
nemovité věci se tzv. vyrovnání odpočtu daně a  tzv. 
úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku, kterými 
se provádí korekce původního odpočtu daně na součas-
né podmínky, promítne v přiznání již v tom zdaňovacím 
období, kdy dojde k převodu nemovité věci, nikoli jako 
dosud až k 31. 12.

Daní z  příjmů, zejména daně z  příjmů fyzických osob, 
a daně z přidané hodnoty se týká problematika ubyto-
vání na bázi sdílení, například platforma Airbnb. Nájem 
se od ubytování liší především rozsahem poskytovaných 
služeb a  dobou trvání. S  nájmem jsou spojeny pouze 
základní služby spojené s  užíváním nemovité věci, je 
obvykle sjednáván v  měsících a  letech. Pro ubytování 
je typické, že obsahuje poskytování i služeb typu úklid, 
převlékání povlečení apod. a  je obvykle sjednáváno 
ve  dnech a  týdnech. Poskytovatel ubytovacích služeb 
musí disponovat živnostenským oprávněním, být regis-
trován u správce daně, u zdravotní pojišťovny a u sprá-
vy sociálního zabezpečení a  podávat daňové přiznání 
a příslušné Přehledy. U DPH registrace v systému Airbnb 
a následné vyúčtování provize zprostředkovatele vyvo-
lává povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba. 
Ubytování má své důsledky také u  daně nemovitých 

věcí (sazba daně). Ubytování se týká i místních poplatků 
z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt 
a dále povinných hlášení pobytu cizinců Policii ČR. 

U daně z nemovitých věcí došlo pouze ke změně pro-
cesního typu, která se týká možnosti zasílání podkladů 
pro placení daně prostřednictvím e-mailu. Neplacená 
služba, pokud o ni poplatník požádá, nahrazuje zasílá-
ní složenek s  informací o  výši daně, výši splátek daně 
a  o  nedoplatku daně. Službu mohou využít poplatníci 
daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu pla-
cení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, kte-
ré nemají zřízenu datovou schránku. Každému správci 
daně (finančnímu úřadu) se podává žádost samostatně. 
Pro zaslání informace na  běžný rok e-mailem je nutné 
podat žádost do  15. 3. V  dalších letech bude správce 
daně posílat informaci elektronicky až do odhlášení služ-
by poplatníkem. 

2018
Zákon č. 170/2017 Sb. přinesl příznivé úpravy u  daně 
z  příjmů fyzických osob. Rozšiřují se možnosti uplatnit 
osvobození u příjmů, které plynou z vypořádání podílo-
vého spoluvlastnictví k nemovitým věcem jinak než po-
dle velikosti spoluvlastnických podílů. I zde se pro účely 
osvobození testuje uplynutí pěti let od  nabytí majetku 
převádějícím spoluvlastníkem, stejně jako u prodeje ne-
movité věci kupní smlouvou. Dále se rozšiřuje osvobo-
zení na převody majetkových účastí, například v podobě 
převodu družstevního bytu, zděděného od příbuzného 
v řadě přímé nebo od manžela (manželky), kdy se doba 
trvání majetkové účasti v družstvu převodce a doba tr-
vání majetkové účasti zůstavitele sčítá a pokud součet 
dob překračuje pět let, je příjem z převodu osvobozen. 
Stejný postup se použije i  v  kombinaci s  vypořádáním 
spoluvlastnictví k nemovitým věcem jinak než podle veli-
kosti spoluvlastnických podílů. 

Do jednotlivých daní se promítají 

i formální změny spojené 

s novelou stavebního zákona.

Od března 2018 se bude 

elektronická evidence tržeb 

vztahovat i na poskytované 

služby spojené s nemovitými 

věcmi, například u činností 

realitních kanceláří, správců 

nemovitostí, právníků atd.

Od června 2018 pak začnou 

uplatňovat evidenci tržeb i např. 

malíři, pokrývači, elektrikáři apod. 

Budou se u nás doma připojovat 

na internet a vystavovat účtenky.

V současné době nejsou 

navrženy žádné významné 

změny týkající se nemovitých 

věcí. Je proto pravděpodobné, 

že nás může čekat v dohledných 

měsících relativně klidné období.

CO DÁLE?

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZCL

Kanceláře, 50 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 Kč/m²

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DEFE

Kanceláře, 50 m², tř. D
PSN

tel.: 605 083 611
88 Kč/m²/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DZCK

Kanceláře, 50 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 Kč/m²

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZOM

Kanceláře, 35 m², tř. D
PSN

tel.: 605 083 611
88 Kč/m²/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DZOL

Kanceláře, 50 m², tř. G
PSN

tel.: 605 083 611
85 Kč/m²/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E17A

Kanceláře, 35 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
120 Kč/m²/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E17B

Kom. objekt, 67 m², tř. D
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
125 Kč/m²/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E17E

Komerční objekt, 60 m²
Century 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
150 Kč/m²/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E17C

Kom. objekt, 60 m², tř. G
RAK CZ a.s.

tel.: 602 240 499
140 Kč/m²/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/DZ1K

Kanceláře, 60 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 356
160 Kč/m²/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E17D

Kanceláře, 30 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
150 Kč/m²/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZ1N

Kanceláře, 35 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 809 298
180 Kč/m²/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E17F

Kanceláře, 32 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
180 Kč/m²/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E17H

Obchodní prostory, 90 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
250 Kč/m²/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DXBY

Kanceláře, 50 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 356
182 Kč/m²/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DZ2E

Kanceláře, 30 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 750 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E17G

Kom. objekt, 36 m², tř. D
MIKROTECHNA s. r. o.

tel.: 734 579 819
230 Kč/m²/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/DXCA

Kanceláře, 120 m², tř. G
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 776 177 557
4 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E17I

Komerční objekt, 31 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
4 500 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E17K

Obch. prostory, 77 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
5 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/DZ2L

Kanceláře, 48 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 356
4 560 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E17L

Sklady, 37 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 734 222 204
5 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17J

Sklady, 239 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
5 000 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E17M

Sklady, 30 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 606 226 660
5 314 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17Q

Kanceláře, 41 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 721 181 818
6 500 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E17T

Komerční objekt, 42 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 601 555 505
6 665 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17R

Kom. objekt, 50 m², tř. G
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 227 279
6 500 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E17U

Kom. objekt, 435 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 773 509 003
6 702 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17S

Kanceláře, 40 m², tř. C
I.E.T. Reality - Praha

tel.: 727 895 493
6 664 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17V

Kanceláře, 40 m², tř. C
I.E.T. Reality - Praha

tel.: 727 895 493
6 791 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/DXCC

Kanceláře, 1382 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 731 679 202
5 473 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/DZPG

Kanceláře, 800 m², tř. D
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 775 365 366
5 925 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17N

Kom. objekt, 30 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 050
5 579 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E17P

Sklady, 46 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
6 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17O

Kanceláře, 34 m², tř. C
I.E.T. Reality - Praha

tel.: 727 895 493
5 782 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/DZ2U

Kanceláře, 30 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 775 365 366
6 035 Kč/měs.

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem komerčních prostor

http://www.realcity.cz/rc/DZCL
http://www.realcity.cz/rc/DEFE
http://www.realcity.cz/rc/DZCK
http://www.realcity.cz/rc/DZOM
http://www.realcity.cz/rc/DZOL
http://www.realcity.cz/rc/E17A
http://www.realcity.cz/rc/E17B
http://www.realcity.cz/rc/E17E
http://www.realcity.cz/rc/E17C
http://www.realcity.cz/rc/DZ1K
http://www.realcity.cz/rc/E17D
http://www.realcity.cz/rc/DZ1N
http://www.realcity.cz/rc/E17F
http://www.realcity.cz/rc/E17H
http://www.realcity.cz/rc/DXBY
http://www.realcity.cz/rc/DZ2E
http://www.realcity.cz/rc/E17G
http://www.realcity.cz/rc/DXCA
http://www.realcity.cz/rc/E17I
http://www.realcity.cz/rc/E17K
http://www.realcity.cz/rc/DZ2L
http://www.realcity.cz/rc/E17L
http://www.realcity.cz/rc/E17J
http://www.realcity.cz/rc/E17M
http://www.realcity.cz/rc/E17Q
http://www.realcity.cz/rc/E17T
http://www.realcity.cz/rc/E17R
http://www.realcity.cz/rc/E17U
http://www.realcity.cz/rc/E17S
http://www.realcity.cz/rc/E17V
http://www.realcity.cz/rc/DXCC
http://www.realcity.cz/rc/DZPG
http://www.realcity.cz/rc/E17N
http://www.realcity.cz/rc/E17P
http://www.realcity.cz/rc/E17O
http://www.realcity.cz/rc/DZ2U
http://www.realcity.cz
http://tel:774110007
http://tel:605083611
http://tel:774110007
http://tel:605083611
http://tel:605083611
http://tel:734699933
http://tel:733532252
http://tel:607000021
http://tel:602240499
http://tel:730553356
http://tel:800100446
http://tel:730809298
http://tel:800100446
http://tel:725263724
http://tel:730553356
http://tel:800775577
http://tel:734579819
http://tel:776177557
http://tel:777276667
http://tel:800100446
http://tel:730553356
http://tel:734222204
http://tel:800100446
http://tel:606226660
http://tel:721181818
http://tel:601555505
http://tel:733227279
http://tel:773509003
http://tel:727895493
http://tel:727895493
http://tel:731679202
http://tel:775365366
http://tel:725293050
http://tel:800100446
http://tel:727895493
http://tel:775365366
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PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17X

Kom. objekt, 50 m², tř. G
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 227 279
6 800 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/DC29

Kanceláře, 64 m², tř. G
I.E.T. Reality - Praha

tel.: 727 882 614
7 100 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E17Y

Kanceláře, 36 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 606 226 660
7 000 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/DZ31

Kanceláře, 362 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 365
7 200 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E17Z

Sklady, 74 m², tř. B
I.E.T. Reality - Praha

tel.: 727 895 493
7 030 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E181

Komerční objekt, 44 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
7 200 Kč/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E182

Kom. objekt, 40 m², tř. G
Euro Reality Plzeň

tel.: 605 132 128
7 600 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E185

Komerční objekt, 54 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
8 100 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E183

Komerční objekt, 80 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
8 000 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E186

Kanceláře, 190 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 731 679 206
8 316 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E184

Sklady, 260 m², tř. G
RK Honzík

tel.: 724 593 303
8 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E187

Kanceláře, 60 m², tř. D
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 739 037 064
8 400 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E188

Kom. objekt, 45 m², tř. G
RE/MAX Nova

tel.: 724 007 119
8 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18B

Kom. objekt, 33 m², tř. C
RAK CZ a.s.

tel.: 602 240 499
8 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E189

Kom. objekt, 40 m², tř. C
RAK CZ a.s.

tel.: 602 240 499
8 500 Kč/měs.

PRAHA 2
www.realcity.cz/rc/E18C

Kom. objekt, 34 m², tř. D
RealExpert s.r.o.

tel.: 732 378 578
8 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18A

Kom. objekt, 42 m², tř. C
RAK CZ a.s.

tel.: 602 240 499
8 500 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E18D

Kanceláře, 30 m², tř. G
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 608 101 408
8 500 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E18E

Obch. prostory, 50 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 724 064 064
9 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18H

Komerční objekt, 44 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
9 000 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E18F

Kom. objekt, 30 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 050
9 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18I

Kom. objekt, 53 m², tř. G
Euro Reality Plzeň

tel.: 605 132 128
9 010 Kč/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E18G

Kanceláře, 36 m², tř. C
Home 4 People

tel.: 776 678 950
9 000 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E18J

Obch. prostory, 39 m², tř. D
RSČS Absoluta Real

tel.: 605 207 700
9 100 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18P

Kom. objekt, 250 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 725 958 032
9 750 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E18R

Kanceláře, 123 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
42 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E18Q

Kanceláře, 77 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 214 144
18 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/DZPX

Kanceláře, 115 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
48 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/DZGZ

Kanceláře, 84 m², tř. G
HORREN  s. r. o.

tel.: 777 949 757
23 436 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/DYR2

Kanceláře, 170 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
50 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E18K

Kanceláře, 1000 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 606 226 660
9 150 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18M

Kanceláře, 53 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
9 500 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DZ32

Kanceláře, 46 m², tř. D
MIKROTECHNA s. r. o.

tel.: 734 579 819
9 150 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E18N

Kanceláře, 51 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
9 690 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18L

Kom. objekt, 57 m², tř. C
RAK CZ a.s.

tel.: 602 240 499
9 382 Kč/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E18O

Kanceláře, 51 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
9 690 Kč/měs.

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Pronájem komerčních prostor Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E17X
http://www.realcity.cz/rc/DC29
http://www.realcity.cz/rc/E17Y
http://www.realcity.cz/rc/DZ31
http://www.realcity.cz/rc/E17Z
http://www.realcity.cz/rc/E181
http://www.realcity.cz/rc/E182
http://www.realcity.cz/rc/E185
http://www.realcity.cz/rc/E183
http://www.realcity.cz/rc/E186
http://www.realcity.cz/rc/E184
http://www.realcity.cz/rc/E187
http://www.realcity.cz/rc/E188
http://www.realcity.cz/rc/E18B
http://www.realcity.cz/rc/E189
http://www.realcity.cz/rc/E18C
http://www.realcity.cz/rc/E18A
http://www.realcity.cz/rc/E18D
http://www.realcity.cz/rc/E18E
http://www.realcity.cz/rc/E18H
http://www.realcity.cz/rc/E18F
http://www.realcity.cz/rc/E18I
http://www.realcity.cz/rc/E18G
http://www.realcity.cz/rc/E18J
http://www.realcity.cz/rc/E18P
http://www.realcity.cz/rc/E18R
http://www.realcity.cz/rc/E18Q
http://www.realcity.cz/rc/DZPX
http://www.realcity.cz/rc/DZGZ
http://www.realcity.cz/rc/DYR2
http://www.realcity.cz/rc/E18K
http://www.realcity.cz/rc/E18M
http://www.realcity.cz/rc/DZ32
http://www.realcity.cz/rc/E18N
http://www.realcity.cz/rc/E18L
http://www.realcity.cz/rc/E18O
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:733227279
http://tel:727882614
http://tel:606226660
http://tel:730553365
http://tel:727895493
http://tel:777276667
http://tel:605132128
http://tel:777276667
http://tel:777276667
http://tel:731679206
http://tel:724593303
http://tel:739037064
http://tel:724007119
http://tel:602240499
http://tel:602240499
http://tel:732378578
http://tel:602240499
http://tel:608101408
http://tel:724064064
http://tel:777276667
http://tel:725293050
http://tel:605132128
http://tel:776678950
http://tel:605207700
http://tel:725958032
http://tel:800103010
http://tel:603214144
http://tel:734204301
http://tel:777949757
http://tel:603186034
http://tel:606226660
http://tel:734204301
http://tel:734579819
http://tel:734699933
http://tel:602240499
http://tel:734699933


Vybíráme digestoř. Zdánlivě malý spo-
třebič, který může změnit mnohé. Pokud 
jste se vydali na  cestu za  tou nejlepší 
digestoří, myslete na zlaté pravidlo: dva-
krát měř a  jednu řež. U digestoře se vy-
platí dvojnásob. Prostudujte parametry 
na internetu a určitě se také zeptejte od-
borníků. Připravili jsme pro vás průvodce 
světem digestoří.

Digestoř: 
šikovný pomocník v domácnosti

Z čeho můžete vybírat

Jednoduše řečeno, na výběr máte v podsta-
tě čtyři základní typy odsavačů par. Jednak 
tu jsou klasické komínové digestoře, vestav-
né odsávače, podvěsné a ostrůvkové. Kaž-
dý typ má své výhody. Záleží tedy na vašich 
představách a potřebách. 
Komínové digestoře

Ty nejčastěji doporučují výrobci. Mezi zákaz-
níky jsou také velmi oblíbené. Jejich největší 
výhodou je snadný způsob napojení odtahu. 
Potrubí odvádí všechny pachy mimo kuchyň 
např. Do větrací šachty nebo ven z interiéru. 
Docílí se tím maximální funkčnosti a efektiv-
nosti digestoře. 

Zabudované, neboli vestavné digestoře

V dnešní době lidé často volí digestoř jako 
součást kuchyně. Jde o  typ, který je sou-
částí skříňky kuchyňské linky. Výrobci je 
nazývají vestavné. Výhodou těchto modelů 
je nerušený vzhled kuchyňské linky. Potru-
bí je v  tomto případě vedené nahoru nad 
skříňku a  odtud rovnou do  zdi nebo nad 
skříňkami. Oblíbené jsou zejména vestavné 
stropní digestoře, které se zabudovávají pří-
mo do stropu nebo do podhledu. Motor di-
gestoře se umisťuje zpravidla mimo kuchyň. 
Může to být na půdu nebo do komory. Hluk 
z  digestoře se tak nepřímo odvede jinam. 
Což je pro obyvatele příjemné.

Podvěsné digestoře

Dalším typem, o kterém jsme hovořili v úvo-
du, jsou podvěsné digestoře. Ty se zabu-
dovávají pod horní skříňky kuchyňské linky. 
Mohou mít buď odtah řešený směrem ven 
nebo fungovat na  principu recirkulace. To 

znamená, že pachy pouze nasávají skrz filtr 
s  aktivním uhlím a  pachovým filtrem a  ná-
sledně se vrací zpět do místnosti. Účinnost 
v tomto případě není tak dokonalá jako u di-
gestoří s odtahem ven. Je třeba ovšem pra-
videlně měnit filtry. Pokud tak budete činit, 
není důvod si myslet, že jste koupili špatně. 
Tento typ se nejlépe hodí do malých kuchyní 
a startovacích bytů. Mívají nízký výkon, jsou 
levné a mají základní potřebné funkce. Ná-
ročnějším uživatelům doporučujeme poo-
hlédnout se po jiném typu.

Co byste měli vědět o výkonu
Dalším kritériem výběru je dozajista výkon. Je důležitý? Udává se jako objem vzduchu, který je 
ventilátor digestoře schopen odsát za hodinu (m3/h). Záleží přitom na velikosti prostoru, protože 
optimálně by měl být vzduch v místnosti vyměněn desetkrát. To je velmi náročné např. pokud je ku-
chyň spojená s obývacím prostorem. V takovém případě byste potřebovali opravdu velkou diges-
toř, aby byla správná pro tento prostor. Výrobci doporučují proto minimální výkon 600 m3/h. Výkon 
digestoře sám o sobě nemusí být nutně důležitý, záleží, jakým způsobem digestoř používáte.

Jak zvládnout vaření s běžným výkonem digestoře?
1.  než začnete vařit, digestoř zapněte. Tím se vytvoří potřebná cirkulace vzduchu a odvod par 

je efektivní a rychlý. 

2.  Během vaření se vyplatí využít funkce maximálního výkonu. Až poté přejděte na nižší stupeň.

3.  Vypněte digestoř po několika minutách po ukončení vaření.

Při výběru digestoře myslete i na hlučnost. Je třeba ji hodnotit s ohledem na výkon. Čím vyšší 
výkon, tím zpravidla hlučnější digestoř. Pro příklad při výkonu 300 - 400 m3/h by hlučnost neměla 
překročit 60 decibelů, což je hladina zvuku při běžném hovoru. Ideální je hodnota 55 decibelů.

Nezaměřujte se  
pouze na výkon
U výběru digestoře se lidé zaměřují hlavně 
na vzhled a výkon. Jsou ovšem i další 
parametry, které byste měli sledovat 
a s odborníkem prokonzultovat. Jedním  
z nich je např. konstrukce digestoře,  
ale také umístění filtrů, vnitřní vedení 
vzduchu i provedení odtahu. Odtahové potrubí 
by mělo být co nejpřímější a nejkratší, protože 
každý záhyb snižuje samotný výkon digestoře.

Ostrůvkové digestoře

Posledním typem jsou ostrůvkové diges-
toře. Ty jsou velmi oblíbené už několik let. 
Jsou velmi elegantní. O  trochu složitější je 
to s jejich odtahem vzduchu. Ten totiž musí 
probíhat nikoli potrubím do  zdi, ale pouze 
a  výhradně stropem. To může být leckde 
problém. Není divu že tento typ digestoře 
patří k těm cenově nákladnějším. Využití na-
jdou nad varným centrem, umístěným na sa-
mostatném ostrůvku, jak název napovídá. 



Údržba digestoře. Kdy vyměnit filtry? 
Bez digestoře si moderní kuchyň před-
stavíme asi těžko. Co dělat, když je třeba 
starou vyměnit za novou? Jak často mu-
síte měnit filtr a jaké jsou druhy? Mohou 
neodvětrané digestoře vůbec odsávat 
páru?

O  tom, že základem kuchyně je kvalitní 
sporák a dnes už i digestoř, není sporu. 
Už jsme také vysvětlili, že při výměně 
není vždy nutné bourat zdi, stačí si vy-
brat správný typ digestoře. 

Jak se ale o něj starat? Kdy a  jak měnit 
filtry?

Druhy filtrů a jejich výměna

Mezi základní typy filtrů paří uhlíkové a  tu-
kové. Uhlíkový filtr se užívá pro recirkulaci. 
Pára a  pachy se neodvádí do  komína, ale 
s  pomocí filtru jsou pročištěny a  vráce-
ny zpět do  místnosti. Tukový filtr se užívá 
ve všech typech digestoří a  je určen k po-
hlcení mastnoty vzniklé při vaření. Každý filtr 
má svá specifika a měl by se měnit v  jinou 
dobu. Zatímco uhlíkový filtr by se měl mě-
nit jednou za půl roku, přičemž samozřejmě 
záleží na frekvenci používání, ten tukový se 
mění v závislosti na četnosti vaření. Kdy je 
potřeba jej vyměnit poznáte podle mastno-
ty, kterou již filtr neabsorbuje. 
Co se stane, když filtr neměníte? 

Celá řada z nás však na výměnu zapomíná. 
Co se stane, když filtr necháte svému osu-
du? V případě, že nevyměníte uhlíkový filtr, 
může se stát, že vám digestoř nebude čistit 
vzniklou páru a zápach. Všechno, co produ-
kujete díky vaření se tak vrací do místnosti. 
Pokud jde o tukový filtr, je snížená účinnost 
absorbování mastnoty. Pokud jej neměníte 

delší dobu, uvidíte na spodní části digesto-
ře značné znečištění. Nelze jej přehlédnout. 
Kolik filtry stojí? Tady záleží na typu digesto-
ře. Uhlíkové filtry jsou o něco dražší, ale po-
hybují se ve stokorunových částkách za je-
den. Tukový filtr seženete už od 50 korun. 
Nejde tedy o nákladnou investici a výměna 
se rozhodně vyplatí. Pokud si na výměnu fil-
tru netroufnete, můžete si zavolat servisního 
technika. Ten vám filtr i objedná a nainsta-
luje. 

Jak poznat filtrovou digestoř  
od odvětrané? 

Tu odlišíte poměrně jednoduše. Odvětra-
ná digestoř je napojená do  komína nebo 
do světlíku. Pozor. Speciální tukový filtr má 
digestoř odvětraná i digestoř s recirkulací.

Když je cítit zápach od sousedů
Lidé v panelových domech si často stěžují, že doma cítí pachy z ostatních domácností. Je to dané 
tím, že družstvo nebo společenství vlastníků jednotek nedaly jasné podmínky při rekonstrukci 
bytových jader. Co se děje? Část obyvatel používá ještě staré centrální odsávaní, někteří však při 
rekonstrukci kuchyně použijí odsavač par s ventilátorem a také do koupelny a na WC co nejvý-
konnější větrák. Princip, proč se tak děje, je složitější. Důležité je však poznamenat, že na vině je 
rekonstrukce. Má-li soused pod vámi zapnutý „svůj“ ventilátor v digestoři, může přirozený podtlak 
nestačit tlaku, který vyvíjí interní ventilátor. Pachy pak odcházejí přirozeně tam, kde cítí nejmenší 
odpor, tedy do bytů nad ním. Dá se problém řešit?

Jak řešit problém v paneláku
Teoreticky lze problém vyřešit tím, že vstanete a pustíte odsávání ve vlastní kuchyni, které zapne 
to centrální. Tím pachy přesměrujete do větrací šachty, což si řekněme na rovinu, není úplně to 
pravé řešení. 

Někteří odborníci také doporučují osadit vyústění větrání na střeše ventilační turbínou. Obyčejná 
mechanická, která se jen točí působením větru, se hodí pro vysoké bytové domy. Pro nízký dům do 
čtyř pater se doporučuje osadit takzvaný hybridní ventilátor, který se pomocí elektrického motorku 
točí neustále a není závislý na větru. Tím by se měla zlepšit schopnost odsávání i v případě, že 
centrální odsávaní už nefunguje tak, jak má.

Řešení s pomocí klapky
Nabízí se ještě jednodušší řešení - s pomocí klapky ucpat ventilační otvory tak, aby byly propustné, 
pokud to uživatel potřebuje. Vyplatí se koupit plastové dražší klapky.

Jak čistit digestoř?
Nerezové povrchy se nejlépe udržují prostředky, 
které dodává nebo doporučuje výrobce 
spotřebičů. Jedná se o čistící prostředek,  
který zbaví výrobek mastnoty a nečistot 
a leštící prostředek, jehož složkou jsou parafíny, 
které po vyleštění vytvoří na nerezovém 
povrchu film, který je odolný proti osahání. 
Vhodné nejsou prostředky pro čištění nerezových 
dřezů, vodovodních baterií apod. Úplně se 
vyhněte čištění nerezových povrch prostředky, 
které obsahují chlór nebo podobné agresivní 
látky (Savo apod.). Stejně tak nikdy nesmíte při 
čištění použít prostředky, které by mohly lesklý 
povrch poškrábat. Lakované povrchy udržujte 
omytím vodou se saponátem. Používejte přitom 
měkký hadřík, aby nedošlo k poškrábání povrchu.
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ČISTÁ
www.realcity.cz/rc/E1A1

Dům, 119 m², tř. A
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 376 000 Kč

DOMOUSNICE
www.realcity.cz/rc/E1A3

Dům, 150 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 159 872
3 390 000 Kč

SIBŘINA
www.realcity.cz/rc/E1A2

Dům, 110 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
3 386 000 Kč

BŘÍSTVÍ
www.realcity.cz/rc/DZZH

Dům, 65 m², tř. G
MV reality s.r.o.

tel.: 775 232 363
3 400 000 Kč

TLUSTICE
www.realcity.cz/rc/DZZG

Dům, 3+1, 400 m², tř. G
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 775 323 649
3 390 000 Kč

BÝKEV
www.realcity.cz/rc/DZZI

Dům, 106 m², tř. C
RAK CZ a.s.

tel.: 602 433 665
3 425 000 Kč

MEDONOSY
www.realcity.cz/rc/DYUU

Dům, 5+1, 300 m², tř. G
RK JUDr. Josef Křen

tel.: 602 309 076
3 440 000 Kč

ZLONICE
www.realcity.cz/rc/DZZL

Dům, 480 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO

tel.: 774 489 607
3 469 400 Kč

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DZZJ

Dům, 116 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 450 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/DZZM

Dům, 143 m²
Century 21 EXCLUSIVE

tel.: 725 293 546
3 470 000 Kč

PETROVICE
www.realcity.cz/rc/DZZK

Dům, 200 m², tř. E
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 565
3 450 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/DZZP

Řadový dům, 165 m², tř. G
RE/MAX Consult

tel.: 602 227 408
3 490 000 Kč

ŽABONOSY
www.realcity.cz/rc/DZZQ

Dům, 200 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 605 224 134
3 490 000 Kč

NYMBURK
www.realcity.cz/rc/DEXV

Řadový dům, 140 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 775 256 550
3 499 999 Kč

BÝCHORY
www.realcity.cz/rc/E1A4

Dům, 70 m², tř. B
TALANDA Invest s.r.o.

tel.: 734 808 347
3 490 000 Kč

HLÍZOV
www.realcity.cz/rc/DZZV

Dům, 4+kk, 135 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 129 138
3 500 000 Kč

NYMBURK
www.realcity.cz/rc/DZZR

Dům, 174 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 731 589 612
3 495 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/DZZY

Dům, 350 m², tř. G
RE/MAX Consult

tel.: 608 228 229
3 525 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/DZZZ

Dům, 127 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 607 588 961
3 537 000 Kč

JENŠTEJN
www.realcity.cz/rc/E11E

Dům, 3+1, 129 m²
1.Real - Invest , s.r.o.

tel.: 608 148 897
3 590 000 Kč

BÝKEV
www.realcity.cz/rc/E1A5

Dům, 106 m², tř. C
RAK CZ a.s.

tel.: 602 433 665
3 575 000 Kč

NOVÁ VES I
www.realcity.cz/rc/E1A6

Dům, 111 m², tř. B
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 602 412 412
3 598 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E11F

Dům, 2+1, 129 m²
1.Real - Invest , s.r.o.

tel.: 608 148 897
3 590 000 Kč

KVÍLICE
www.realcity.cz/rc/E1A7

Dům, 153 m², tř. G
EVROPA RK ZLIČÍN

tel.: 727 976 252
3 599 000 Kč

DRNEK
www.realcity.cz/rc/E1AE

Dům, 5+1, 225 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 721 434 869
5 100 000 Kč

SÁZAVA
www.realcity.cz/rc/E1AG

Dům, 250 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
6 500 000 Kč

HOLUBICE
www.realcity.cz/rc/DPAH

Řadový dům, 148 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 275 457
5 690 000 Kč

KOUŘIM
www.realcity.cz/rc/E1AH

Dům, 280 m², tř. G
Reality 11

tel.: 723 063 725
6 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E1AF

Řadový dům, 102 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 026
6 490 000 Kč

STATENICE
www.realcity.cz/rc/E1AI

Dům, 93 m²
4 DEVELOP HOLDING a.s.

tel.: 725 065 555
6 710 400 Kč

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E1A8

Dům, 106 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 734 146 273
4 647 000 Kč

ÚVALY
www.realcity.cz/rc/E1AB

Rohový dům, 109 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 773 983 826
4 990 000 Kč

ČERVENÉ PEČKY
www.realcity.cz/rc/E1A9

Dům, 6+kk, 200 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 629
4 899 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E1AC

Dům, 115 m², tř. G
EVROPA RK MĚLNÍK

tel.: 736 737 848
4 999 000 Kč

DOKSY
www.realcity.cz/rc/E1AA

Dům, 151 m², tř. B
Home 4 People

tel.: 722 272 217
4 980 000 Kč

BRANDÝSEK
www.realcity.cz/rc/E1AD

Dům, 170 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 293 154
5 000 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů

http://www.realcity.cz/rc/E1A1
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http://tel:734146273
http://tel:773983826
http://tel:724992629
http://tel:736737848
http://tel:722272217
http://tel:725293154


33

KLADNO
www.realcity.cz/rc/DZYB

Dům, 102 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 000 Kč

BYSTŘICE
www.realcity.cz/rc/E19S

Dům, 384 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 736 109 129
3 000 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E19R

Dům, 130 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 000 Kč

CÍTOV
www.realcity.cz/rc/DZYA

Dům, 1062 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 000 000 Kč

BĚŠTÍN
www.realcity.cz/rc/DZYC

Dům, atyp., 274 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 731 448 202
3 000 000 Kč

VINAŘICE
www.realcity.cz/rc/DZYD

Dům, 747 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 050 000 Kč

ZAHOŘANY
www.realcity.cz/rc/DZYE

Dům, 94 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 060 000 Kč

VRBIČANY
www.realcity.cz/rc/DTPM

Dům, 430 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
3 090 000 Kč

NOVÁ VES POD PLEŠÍ
www.realcity.cz/rc/DZYF

Dům, 94 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 060 000 Kč

ZLONICE
www.realcity.cz/rc/DZYI

Dům, 120 m², tř. G
Reality 11

tel.: 775 105 999
3 100 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZYN

Dům, 343 m², tř. G
EVROPA RK KOLÍN

tel.: 602 572 537
3 090 000 Kč

LIBIŠ
www.realcity.cz/rc/E19T

Dům, 112 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 605 330 330
3 100 000 Kč

HLÁSNÁ TŘEBAŇ
www.realcity.cz/rc/DZYG

Dům, 110 m²
Modrá pyramida stavební

tel.: 725 263 724
3 100 000 Kč

DREVNÍKY
www.realcity.cz/rc/E19V

Dům, 105 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 608 169 038
3 182 000 Kč

KRCHLEBY
www.realcity.cz/rc/E19U

Dům, 71 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 603 441 092
3 135 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/DZYQ

Dům, 120 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 190 000 Kč

TUCHORAZ
www.realcity.cz/rc/DZYO

Dům, 88 m², tř. C
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 933
3 172 953 Kč

VŠESTUDY
www.realcity.cz/rc/DZYP

Dům, 110 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 190 000 Kč

KONÁROVICE
www.realcity.cz/rc/DZYS

Dům, 200 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 196 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/DTQA

Dům, 303 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 731 573 659
3 200 000 Kč

DOBŘÍŠ
www.realcity.cz/rc/DZYT

Dům, 146 m², tř. C
RK STING

tel.: 800 103 010
3 199 000 Kč

STRUHAŘOV
www.realcity.cz/rc/DZZ2

Dům, 168 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 725 293 031
3 200 000 Kč

JINCE
www.realcity.cz/rc/E19X

Dům, 121 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 603 871 106
3 199 000 Kč

VELKÝ OSEK
www.realcity.cz/rc/DZZ1

Dům, 99 m², tř. B
Mireas s. r. o.

tel.: 773 588 314
3 200 000 Kč

LOUČEŇ
www.realcity.cz/rc/DZZ7

Dům, 102 m²
Aktivreality

tel.: 603 759 534
3 300 000 Kč

KUBLOV
www.realcity.cz/rc/DZZ6

Dům, 130 m², tř. G
EVROPA RK ŘÍČANY

tel.: 606 399 697
3 300 000 Kč

NIŽBOR
www.realcity.cz/rc/DZZA

Dům, 174 m², tř. B
EVROPA RK ŘÍČANY

tel.: 724 248 176
3 300 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/DZZ9

Dům, 90 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
3 300 000 Kč

NOVÁ VES U BAKOVA
www.realcity.cz/rc/DZZ5

Dům, 160 m², tř. G
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 770 121 406
3 300 000 Kč

PYŠELY
www.realcity.cz/rc/DZZE

Dům, 100 m², tř. G
RSČS Střední Čechy

tel.: 777 312 235
3 373 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/DZYU

Dům, 110 m², tř. G
RAK CZ a.s.

tel.: 602 433 665
3 200 000 Kč

ÚVALY
www.realcity.cz/rc/E19Z

Dům, 150 m²
Elán real. kancelář

tel.: 725 293 520
3 500 000 Kč

UHLÍŘSKÉ JANOVICE
www.realcity.cz/rc/E19Y

Dům, 180 m², tř. E
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 532 252
3 200 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/DZZN

Dům, 200 m²
4 DEVELOP HOLDING a.s.

tel.: 737 036 235
3 280 000 Kč

NOVÁ VES U BAKOVA
www.realcity.cz/rc/DZYX

Dům, 5+2, 190 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 890
3 200 000 Kč

OVČÁRY
www.realcity.cz/rc/DZZ4

Dům, 218 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 778 043 761
3 299 000 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů Více z této rubriky 
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AKTUÁLNĚ Z NOVÉ VÝSTAVBY

„Impozantní kolos. Neutěšená krajina. Krása degra-
dujícího betonu. Obrovský prázdný uzavřený prostor. 
Řád a syrovost.“ Tak popsala pražský strahovský sta-
dion autorka projektu. Její diplomová práce, která 
z  největšího stadionu na  světě “vytvořila” místo plné 
zleně a  života a  zároveň zachovala ve  svém návrhu 
tuto historicky cennou stavbu, která je od roku 2003 
kulturní památkou. Projekt zaujal porotu a získal první 
cenu v  soutěži Přehlídka diplomových prací, kterou 
každoročně Česká komora architektů pořádá.  

TÉMATEM SE ZABÝVALA JIŽ ŘADA ARCHITEKTŮ
Strahovský stadion v  Praze mělo na  mušce nemálo 
architektů již v minulosti. Proto si studentka vzala ne-
lehké téma. Zároveň jej popsala jako zajímavou výzvu. 
Svou jistou roli sehrál i fakt, že zde první semestr své-
ho studia bydlela. A  to přímo na  strahovských kole-
jích, které jsou hned vedle stadionu, na který denně 
koukala. 

PRÁCI PŘEDCHÁZEL PRŮZKUM
Než se do  takového projektu architekt pustí, zname-
ná to důkladnou přípravu. I  Veronika se nejprve vy-
dala na  průzkum, jak novinářům přiznala. Zajímalo ji 
především, v  jakém stavu stadion je. Následovaly 
konzultace s odborníky z  řad statiků i stavařů. A zde 
vzešla myšlenka tribuny zachovat, aby nebyl narušen 
původní ráz stavby. A právě opravené tribuny se sta-
ly základem návrhu. Studentka zde navrhla celkem 
15 bytových jednotek o dispozicích od garsoniéry až 
po klasické velkometrážní byty. Jak sama okomento-
vala svůj záměr: různé velikosti bytů zajistí rozmanitost 
jejich obyvatel. V potaz brala při svém návrhu i orien-
taci bytů ke světovým stranám a další aspekty. 

DRAŽŠÍ BYTY ZAPLATÍ REKONSTRUKCI
Záměr navrhnout větší a prostornější byty byl zásadní. 
Neboť autorka projektu chtěla, aby dražší byty zafinan-
covaly nákladnou rekonstrukci stavby. V jižní a severní 
tribuně navrhla většinu bytů třípodlažních. Přesto se 
v každé tribuně vyskytují i  jednopodlažní bezbariéro-
vé byty. Do přízemí logicky navrhla kavárny, obchody, 
knihovnu a galerii. 

ZACHOVAT STADION
To byla  základní myšlenka celého návrhu. “Hmota tri-
bun pro mě byla pomyslnou hranicí, kterou nesmím 
překročit. Všechny nové konstrukce, hmoty bytů, ji 
nijak nenarušují,“ prozradila pro magazín Aktuálně.
cz. Plochu hřiště přitom nechala zcela nezastavěnou, 
neboť jeho monumentalita dělá stadion podle autorky 
výjimečným.

KDE SE BERE VÝHLED Z BYTŮ  
UMÍSTĚNÝ UVNITŘ OBJEKTU
Jednoznačně nejzásadnějším zásahem do  podoby 
stadionu bylo v projektu odebírání jednotlivých pane-
lů. Ty tvoří pochozí plochu tribuny. Jen díky tomu však 
byty v návrhu, které byly orientovány dovnitř objektu, 
mohly mít také výhled směrem ven. Zbylé panely fun-
gují jako slunolamy. Tedy lomí světlo. Což je jistě další 
zajímavý prvek.

JSOU TYTO NÁVRHY BUDOUCNOSTÍ?
Proč ne. S ohledem na aktuální územní plány velkých 
měst, kde je problém najít další pozemky pro výstavbu 
nových bytů, by mohly podobné projekty mít zelenou. 
Jistě by se našel i  investor, který by podobný záměr 
uměl zrealizovat. Každopádně takových prací je tře-
ba a my v redakci se těšíme na další podobné počiny 
s architektonickou i kulturní hodnotou.

ZE STADIONU NOVÉ BYTY. PROČ NE?
PROJEKTY, KTERÉ BY V BUDOUCNU MOHLI MÍT ZELENOU!
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•  Strahovský stadion je jedním 
z největších stadionů světa.

•  Poprvé se otevřel před více 
než 90 lety. Konal se zde VIII. 
všesokolský slet. 

•  Stadion byl postaven 
právě za účelem konání 
všesokolských sletů v roce 
1926. 

•  Tehdy měl však písčité cvičiště, 
hliněné valy a dřevěné tribuny 
pro diváky.

•  Původní stadion projektoval 
architekt Alois Dryák.

•  Později byl stadion několikrát 
dostavován. V letech 
1932–1938 byla podle návrhů 
architektů Ferdinanda Balcárka 
a Karla Koppa vybudována 
západní tribuna. 

•  V letech 1960–1975 byl celý 
areál dostavěn pro potřeby 
národních spartakiád.

•  Za druhé světové války byl 
stadion využíván nacisty při 
odsunu Židů, kteří tu byli 
shromážděni před transportem.

•  V současnosti ale má jen velmi 
omezené využití, slouží hlavně 
fotbalové Spartě, která má 
plochu stadionu v pronájmu 
do roku 2030.

•  Současným majitelem plochy 
a tribun stadionu je od roku 
2014 hlavní město Praha.

•  Od března 2003 je budova 
na seznamu kulturních 
památek.

•  Celková plocha stadionu je 
63 tisíc metrů čtverečních, což 
představuje přibližně velikost 
devíti fotbalových hřišť.

•  Prezidentská lóže byla 
umístěna na vyvýšeném 
soklu a měla nejlepší výhled 
na cvičence.

•  První celostátní spartakiáda 
se zde uskutečnila v roce 
1955. Tehdy se zde oslavovalo 
desetileté výročí ukončení 
druhé světové války.

ZAJÍMAVOSTI  
O STRAHOVSKÉM STADIONU

…v 90. letech byla plocha stadionu 
také využívána i k výstavním akcím. 
Rovněž se zde konalo i několik 
veletrhů ForArch. 

Z tribuny byty, z plochy stadionu park. Tak takhle nějak vidí novou tvář strahovského stadionu v Praze letošní vítězka Přehlídky 
diplomových prací České komory architektů Veronika Indrová, absolventka FA ČVUT.



725 753 753
ZAVOLEJTE NÁM: NAPIŠTE NÁM:

prodej@psn.cz

Vyberte si ze skvělé nabídky na: byty.psn.cz

Kvalitní 
byty
od PSN

Nyní 
s KUCHYNÍ
zdarma 
Akce platí do 22. 12. 2017

http://tel:725753753
http://mailto:prodej@psn.cz


BLV@Horní Měcholupy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. 
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350. www.bolevecka.cz

Poslední byty 
k prodeji!
BLV@Horní Měcholupy 
k nastěhování ještě ve 2017

Standardy provedení a bydlení jsou odvozeny od konceptu 
Trigema Chytré bydlení Plus: využití odpovídajících materiálů 
a technologií, individuální rekuperace VZT nebo příprava 
systému pro inteligentní ovládání bytu.

Byt č. 217 / 2+kk / 65,8 m2 / PENB B / 4 124 349 Kč 

Slunné a velkorysé 2+kk vybavené rozsáhlými prostory využitelnými 
jako úložné. Vstup na jižní terasu je umožněn z obou obytných místností.  
Více informací naleznete na www.bolevecka.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů 
nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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DRAŽBA NOVÁ CENA NOVINKA

INVESTICE DRAŽBA NOVÁ CENA

Specialista naPrahu 

5

GG

B G

kova@kova.cznám. Kinských 76/7, Praha 5, Smíchov

5
Dražba jednotky – skladu v ulici Nad Výšinkou 
s možností přístavby a vybudování bytů  
s výhledem na Prahu.

Komerční objekt
PRAHA 5, SMÍCHOV

www.realcity.cz/rc/DZX2

7 000 000 Kč723 200 200
KD011339

Stylový mezonetový byt s terasou, celkový nad-
standard, 110 m2.

Byt 3+kk
PRAHA 5, ANDĚL

www.realcity.cz/rc/E16M

8 500 000 Kč776 199 999
KB011316

Velký RD 4+2, užitná plocha 285 m2 v klidné 
čtvrti se zahradou 600 m2, komp. podsklepeno, 
sam. garáž.

Dům
PRAHA 10, ŠTĚRBOHOLY

www.realcity.cz/rc/E16N

11 990 000 Kč602 200 200
KD011345

Prodej levného zasíťovaného stavebního 
pozemku o výměře 770 m2 v lokalitě Kralupy nad  
Vltavou, Minice.

Pozemek
KRALUPY NAD VLTAVOU, MINICE

www.realcity.cz/rc/DZX5

1 071 990 Kč605 200 200
KP011287

Dražba RD v klidné lokalitě s rozsáhlým  
oploceným pozemkem o výměře 1 387 m2. Zají-
mavá investiční příležitost. 

Dům
ZÁBOŘÍ NAD LABEM, KUTNÁ HORA

www.realcity.cz/rc/E16O

800 000 Kč775 692 369
KD011318

Prodej RD 7+1 v obci Vonoklasy, v klidné a dobře 
dostupné lokalitě Praha-západ.

Dům 7+1
PRAHA ZÁPAD, VONOKLASY

www.realcity.cz/rc/E16P

4 490 000 Kč728 700 700
KD011304

http://www.realcity.cz/rc/DZX2
http://www.realcity.cz/rc/E16M
http://www.realcity.cz/rc/E16N
http://www.realcity.cz/rc/DZX5
http://www.realcity.cz/rc/E16O
http://www.realcity.cz/rc/E16P
http://www.chytre-bydleni.com
http://www.bolevecka.cz
http://www.bolevecka.cz
http://tel:800340350
http://tel:723200200
http://tel:776199999
http://tel:602200200
http://tel:605200200
http://tel:775692369
http://tel:728700700
http://mailto:kova@kova.cz



