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energetická třída

VAŠE INVESTICE DO BUDOUCNOSTIRezidence Křivoklátská 

Praha 9 Letňany

moderní bytový dům v Praze 9 – Letňanech

kvalitní a dostupné bydlení v žádané lokalitě

služby architekta a hypotečního specialisty

výstavba zahájena

70% prodáno

▪

▪

▪

▪

▪

www.rezidencekrivoklatska.cz
www.cpirezidence.cz
Tel.: +420 602 226 156
prodej@cpipg.com

http://www.rezidencekrivoklatska.cz
http://www.cpirezidence.cz
http://tel:+420602226156
http://mailto:prodej@cpipg.com


tel.: 222 242 233

  

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 dluhu (exekucí).

Libeň, Praha 9
Prodej 2+kk, 44,5m2, po celkové rekonstrukci, 
v cihlovém domě. Ulice Kovářská, 1. patro, výtah. 
Nová kuchyňská linka včetně spotřebičů. 

3.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Tachlovice, Praha-západ
Prodej samostatného RD z roku 2008, o velikosti 
6+kk+terasa. Celková plocha pozemku 880 m2. 
Kompletní IS. Topení: plynový kotel, podlahové 
vytápění. Závlaha. Kamery. 

13.500.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Libeň, Praha 8
Prodej stavebního pozemku o výměře 473 m2. Na 
pozemku strojí stavba RD a dílny. Lze využít pro 
stavbu bytového domu. Komplet IS.

10.500.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Hřensko, okr. Děčín
RD (roubená chalupa)  3+1, novostavba, poze-
mek o výměře 1.185 m2. V přízemí kuchyň, obý-
vák, koupelna se saunou. V patře 2 x ložnice. IS: 
voda, elektřina, kanalizace. 

2.699.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Modřany, Praha 4
Prodej 1+kk, OV,  32 m2, ul. Nikoly Vapcarova, 
dům po celkové rekonstrukci. Byt v původním, ale 
zachovalém stavu. Ulice N. Vapcarova.

2.200.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

Nová Hospoda, Praha-východ
Prodej rodinného domu (bugalov) o velikosti 
3+1/terasa, garáž. Pozemek 1.370m2. IS: voda, 
kanalizace, elektřina a plyn. Podlahové topení. 
Kuchyň vč. spotřebičů.   

6.890.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

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

2.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

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

7.399.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Zdiby, Brnky, okr. Praha-východ
Prodej stavebního pozemku o výměře 812 m2. 
IS: voda a elektřina. Mírně svažitý terén. Klidná 
lokalita. Přístup po asfaltové komunikaci. 

2.540.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

Holešovice, Praha 7
Prodej bytu v OV, cihla,  2+kk, 45 m2, po totální 
rekonstrukci. Nová elektřina, rozvody vody, pod-
lahy, dlažby, obklady, koupelna, wc, KL. Včetně 
vybavení. Poplatky ve výši 2.038,-Kč / měsíc.  

4.199.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

DG

GGGD

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

http://tel:222242233
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724349770
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
http://tel:724370102
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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.

číslo 4 od 19. 3. do 8. 4. 2018

Přijďte ve dnech 22. – 25. 3. 2018 do PVA EXPO PRAHA Letňany a ověřte si, 
jaká je aktuální nabídka v místě, které vás zajímá.

Ať už pečlivě vybíráte své vlastní bydlení na dlouhá léta, nebo hodláte nemovitost 
využít jako investici, nezapomeňte navštívit veletrh BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY, 
kde Vám budou dispozici zástupci větších i menších developerů, kteří představují 
širokou nabídku nových projektů. Můžete navštívit expozice například Pražské Správy 
Nemovitostí, která má v portfoliu loftový projekt Vanguard. GEOSAN a například 
jejich projekt ELEMENT LETŇANY. EKOSPOL, nejstarší developer na českém trhu 
aktuálně nabízí Michelské zahrady. YIT, bydlení ve finském stylu a například projekt 
KORU Vinohradská, nebo Rezidence Trilobit od developera JRD. Nevynechejte tedy 
tuto výstavu, která je součástí souběhu jarních veletrhů bydlení, interiérů a zahrad. 

Více informací na www.vystavabydleni.cz.

VÝSTAVA BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY,  
OPĚT PŘINESE AKTUÁLNÍ PŘEHLED NOVÝCH 
PROJEKTŮ OD PŘEDNÍCH DEVELOPERŮ

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Hledáte inspiraci pro své kutilské 
záměry? Přečtěte si náš on-line magazín o bydlení na www.realcity.cz/magazin!

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.

ABF, a.s.

Akro Real, a.s.

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří  
České republiky

ASGK Design s.r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

CENTRAL GROUP a.s.

Commco

CPI Services, a.s.

ELEMENT LETŇANY s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

H&B Group s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

INTERNET - DATA - SERVICE. CZ s.r.o.

Ipon Real s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Kateřina Nová

Lipenecký statek a.s.

Luxent s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.

PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o.

SPACE 4U s.r.o

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Trigema a. s.

VELKÁ BRÁNA

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ

http://www.realcity.cz
http://www.vystavabydleni.cz.
http://www.realcity.cz/magazin!
http://www.realcity.cz).
http://tel:+420777745645
http://tel:+420739571988
http://mailto:info.praha@realcity.cz


Palác
Dlážděná
Prémiové bydlení
v srdci Prahy

  Umístění v historickém centru Prahy

  Luxusní bydlení ve vysokém standardu

  Zachování historického vzhledu budovy

  Klidová zóna se zelení ve dvorní části domu

  Garáž k většině bytů přímo v domě

www.palac-dlazdena.cz

Rezidence
Opletalova
Život s pulsujícím
městem v zádech

  Rezidence se nachází v samém centru Prahy

  Moderní bydlení navržené špičkovými architekty

  Rekonstrukce se zachováním původní architektury

  Klidný vnitroblok s pavlačemi

  Vysoké stropy a unikátní designové řešení interiérů

www.rezidenceopletalova.cz

Rezidence
u Negrelliho

Připravované projekty

Rezidence
Soběslavská

Rezidence
U náplavky

www.psn.cz

725 753 753
PO - NE 8.00 - 22.00

Volejte:

Navštivte nás v našem stánku na veletrhu Bydlení  
22. 3. - 25. 3. 2018 | 10 - 18 hod | Hala 4 - Stánek A13
a jako první se dozvíte o nově připravovaných projektech

http://www.palac-dlazdena.cz
http://www.rezidenceopletalova.cz
http://www.psn.cz
http://tel:725753753


Loňské veletrhy FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR 
FURNITURE, přehlídku interiérového designu DESIGN 
SHAKER, výstavu BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY i na speci-
alizovanou výstavu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE přišlo na-
vštívit 35 384 lidí. To je téměř o čtvrtinu více než v roce 2016. 
Z toho je patrné, že bydlení Čechy zajímá stále více. Letos 
se brány výstaviště PVA v Letňanech pro veřejnost otevřou 
22. března. Soubor jarních veletrhů potrvá do 25. března. 

Tímto unikátním spojením specializovaných výstav vznikl 
největší projekt v oblasti bydlení a bytových doplňků, na-
bídek z oblastí nemovitostí, facility managementu (služby 
domácnostem, správcovské a  úklidové firmy, chytré do-
mácnosti), renovace a  opravy interiérů, finančního po-
radenství, hypotečních úvěrů a  dalších. Návštěvníci zde 
oceňují především ucelený přehled nabídek jak z oblasti 
nemovitostí, tak i  zahradních a  interiérových prvků. Sou-
běh jarních veletrhů tedy nabídne vždy z  každé oblasti 
bydlení něco. Prohlédnout si můžete  mimo jiné aktuální 
trendy v interiérovém designu, od podlahy přes schodiš-
tě, okna, dveře až po osvětlení, nábytek, zahradní stavby 
i zahradní techniku.

Doprovodný program pro odborníky i veřejnost
Velmi rozmanitý je také doprovodný program, o který bývá 
veliký zájem. Zúčastnit se zde můžete specializovaných 
přednášek na  aktuální témata z  oblasti bydlení. Rovněž 
se seznámíte s aktuálními dotačními programy. V loňském 
roce se také konal historicky první ročník specializované 
výstavy SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE, v rámci které mohla 
veřejnost i odborníci navštívit zajímavé přednášky týkající 
se osvětlení. Asociace českých nábytkářů pravidelně také 
uděluje ocenění NÁBYTEK ROKU pro daný rok. Letos to 
bude již po deváté v řadě.

BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY 2018
Nedílnou a nepostradatelnou součástí souboru jarních ve-
letrhů se stala i výstava BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY. Patří 
k nejvyhledávanějším přehlídkám nových projektů bydle-
ní především v  Praze a  okolí. Tato jedinečná výstava je 
výjimečnou příležitostí představit jak nové, tak současné 
projekty či zajímavé produkty v oblasti bydlení.

Všechny možnosti pod jednou střechou
Stejně jako v  předchozích letech nabídne výstava BYD-
LENÍ, NOVÉ PROJEKTY novinky na trhu nemovitostí. Jde 
o  organizované setkání developerů, realitních kanceláří, 
architektů a projektantů na jednom místě, z čeho mohou 
vytěžit zejména ti z vás, kteří máte v plánu koupit si no-
vostavbu. 

Dostanete na  jednom místě ucelené informace i aktuální 
nabídku. Můžete si také porovnat jednotlivé projekty, dis-
pozice bytů, zeptat se odborníků na všechny své dotazy 
a lépe tak zvážit pro a proti.

Zajímá vás NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM?
Vlastníte rodinný dům a přemýšlíte jak ušetřit? Využijte vý-
hodných dotací od Státního fondu životního prostředí ČR. 
Finanční příspěvek z  programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPO-
RÁM můžete čerpat například na zateplení domu, výměnu 
oken a dveří, výměnu elektrického kotle za tepelné čerpa-
dlo, na instalaci solárních systémů nebo nuceného větrání 
s rekuperací. 

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM se ovšem netýká jen 
stávajících domů, ale také nové výstavby. Víte, že nový 
rodinný dům v  pasivním standardu vás vyjde s  dotací 
až o 450 000 Kč levněji? I na otázky týkající se vyřízení 
dotace vám přítomní odborníci ochotně odpoví. 

6

VYBÍRÁME  
Z DOPROVODNÉHO 
PROGRAMU
Výstava velkoformátových 
fotografií Strom roku 2017

Kdy: 22. 3. 2018 
10:00 ― 18:00
Kde: Hala 1, stánek 1C17

Poradenské centrum Stavíme 
z palet 
Rádi tvoříte z palet? Přijďte si 
nechat zdarma poradit od těch, 
co palety milují a dokážou 
s nimi neuvěřitelné divy.

Kdy: 22. 3. 2018 
10:00 ― 18:00
Kde: Hala 1, stánek 1G14

INFORMACE 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Termín konání: 
od 22. do 25. 3. 2018 
Čt – So: 10:00 ― 18:00 
Ne: 10:00 ― 17:00
Místo konání: 
PVA EXPO PRAHA

CHCETE SI VYLEPŠIT BYDLENÍ?  
INSPIRACI NAJDETE NA JARNÍCH VELETRZÍCH
O tom, že se lidé stále více zajímají o to, kde bydlí a jak bydlí, svědčí narůstající návštěvnost veletrhů 
o bydlení. Jedním z nejnavštěvovanějších, kde lidé hledají inspiraci každý rok, je souběh jarních vele-
trhů FOR HABITAT, jehož další ročník se kvapem blíží. Na co se můžete těšit letos?

4 trendy pro rok 2018
Pokud milujete trendy, 
pak máme pro vás malou 
ochutnávku toho, co bude 
k vidění na letošním ročníku. 
4 nejvýraznější trendy, které 
budou vládnout letošnímu roku.

URBAN GREEN
Zelená inspirace v podobě 
URBAN GREEN zasahuje čím 
dál více do našich životů. 
Proč? Protože žijeme stále 
více mimo přírodu. Proto se jí 
obklopujeme doma. Nemusí to 
být nutně jen v podobě živých 
rostlin, ale i jejich motivů. Listy, 
květy a organické motivy hrají 
hlavní roli stejně jako paleta 
zelených odstínů. 

IMPERFECTION HOME
Tenhle směr představuje krásu 
nedokonalosti, ruční práce 
a umění. Je tedy pravým 
opakem konzumního stylu. 
Nejde tu o dekorativnost, ale 
o pohodu a příjemný život bez 
diktátu konkrétních pravidel.

COLOR POWER
Konečně je to tu! Znovu 
opěvujeme sílu barev a jejich 
jednotlivých odstínů a tónů. 
Hlavní roli v tomto směru hrají 
modrá a červená ve všech 
svých podobách. Nechybí ani 
fialová, barva letošního roku.

PASTEL OASIS
Možná jste si všimli, že obytné 
prostory se neustále zmenšují, 
neboť cena za bydlení stoupá 
vzhůru. Právě reakcí na malé 
byty jsou palety z pastelových 
barev, které jsou do těchto míst 
ideální. Nejde však jen o barvy, 
materiály by měly mít přidanou 
hodnotu, jako je např. jejich 
snadná úprava. 

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

www.vystavabydleni.cz

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


103 + 2 m2, balkon, arkýř, repasované parkety, nová špaletová okna, 
prostorný byt u metra Dejvická je součástí pečlivě udržovaného domu  
s výtahem.

134 + 3 m2, balkon, vysoké stropy, arkýř, špaletová okna, dřevěné 
obložkové dveře, parkety, světlý rodinný byt ve 4.NP u Riegrových sadů 
a Jiřího z Poďěbrad.

177 + 21 m2, terasa, klimatizace, dřevěné podlahy i okna, italské obklady, 
2 garážová stání, 2 sklepy, novostavba mezonetu v rekonstruovaném 
domě s výtahem.

Byt 3+kk Byt 4+kk Byt 5+kk
PRAHA 6 - BUBENEČ | VERDUNSKÁ PRAHA 2 - VINOHRADY | NA ŠVIHANCE PRAHA 2 - VINOHRADY | VARŠAVSKÁ

www.realcity.cz/rc/E25X www.realcity.cz/rc/E269 www.realcity.cz/rc/E25Y

11 500 000 Kč   16 675 000 Kč 25 990 000 Kč724 551 238 724 551 238 724 551 238
27832 28549 28175

G G

172 + 8 m2, 2 balkony, zimní zahrada, dubové parkety, dřevěné kazetové 
dveře, italské obklady, 2 garážová stání, renovovaný byt ve 4.NP domu 
s výtahem.

97 m2, designové vybavení, část 1+kk a 2+kk, světlý, pečlivě zrekon-
struovaný byt ve 4.NP rozdělený na 2 samostatné jednotky je ideální na 
investici.

189 + 4 m2, 2 balkony, velkorysé rozměry místností, vysoké stropy, zacho-
vané původní prvky, sklep, zrenovovaný byt na celém 3. NP s krásným 
výhledem.

Byt 4+kk Byt 3+kk Byt 4+1
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | VALENTINSKÁ PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | SOUKENICKÁ PRAHA 5 - SMÍCHOV | JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ

www.realcity.cz/rc/E261 www.realcity.cz/rc/E25Z www.realcity.cz/rc/E263

Informace v RK 15 900 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
28131 27891 27793

G G G

258 + 1 073 m2, velký krb, dřevěné třívrstvé podlahy, eurookna s dvojskly, 
italská svítidla a obklady, novostavba rodinného domu s garáží a zahra-
dou.

120 + 919 m2, zahradní terasa, dřevěná okna, velkoformátová dlažba, 
podlahové vytápění, jednopodlažní vila od architekta Jána Strculy s vel-
kou zahradou.

450 + 2 095 m2, dřevěné podlahy a okna, velkoformátová dlažba, pod-
lahové topení, finská sauna, novostavba rodinné vily s výhledem, krbem 
a vinným sklepem.

Dům 7+1 Dům 3+kk Dům 7+1
PRAHA - ZÁPAD | TRNOVÁ PRAHA - VÝCHOD | ZDIBY PRAHA - ZÁPAD | JÍLOVIŠTĚ

www.realcity.cz/rc/E267 www.realcity.cz/rc/E265 www.realcity.cz/rc/E266

Informace v RK   8 800 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
28127 28449 21527

C G G

GC C

99 + 32 m2, plovoucí dřevěné podlahy, francouzská okna, deskové radiá-
tory, garážové stání, mezonetový byt s jižně orientovanou terasou a bal-
konem.

57 m2, dřevěné podlahy, velkoformátová dlažba, rekuperační jednotka, 
garážové stání, byt ve 2.NP, který je součástí rezidence na kraji přírodního 
parku.

383 + 1 574 m2, bazén, dřevěné podlahy, krb, garáž pro 3 auta, 
dvougenerační rodinná vila s krásnými výhledy do zeleně přírodního parku 
Šárka-Lysolaje.

Byt 3+kk Byt 2+kk Dům 7+1
PRAHA 4 - NUSLE | V HORKÁCH PRAHA 5 - KOŠÍŘE | JINONICKÁ PRAHA 6 - LYSOLAJE

www.realcity.cz/rc/E264 www.realcity.cz/rc/E268 www.realcity.cz/rc/E262

  9 980 000 Kč   5 700 000 Kč Informace v RK724 551 238 724 551 238 724 551 238
27273 27745 17086

http://www.realcity.cz/rc/E25X
http://www.realcity.cz/rc/E269
http://www.realcity.cz/rc/E25Y
http://www.realcity.cz/rc/E261
http://www.realcity.cz/rc/E25Z
http://www.realcity.cz/rc/E263
http://www.realcity.cz/rc/E267
http://www.realcity.cz/rc/E265
http://www.realcity.cz/rc/E266
http://www.realcity.cz/rc/E264
http://www.realcity.cz/rc/E268
http://www.realcity.cz/rc/E262
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
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PRAHA

800 350 111 
www.lipeneckypark.cz
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http://www.lipeneckypark.cz
http://tel:800350111
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

OV, 80 m2 s terasou 46 m2, zahra-
dou 399 m2 a garáží, zvýšené příze-
mí. Novostavba 2016.

42 m2, balkón, ve 3.NP cihl. domu 
s výtahem. Dispozice: předsíňka, v 
chodbě kuchyň, ob. pokoj a ložnice.

Byt 4+kk

Byt 1+kk

P9-POČERNICE, MARKUPOVA

P6-BUBENEČ, N.A.NĚKRASOVA

www.realcity.cz/rc/E2G3

www.realcity.cz/rc/E1BG

  6 890 000 Kč

  3 990 000 Kč

725 435 090

725 435 090

70 m2, v 5.NP cihlového domu. 
Dům opravená fasáda, střecha, vý-
tah a stoupací rozvody.

Rodinná vila ve staré zástavbě, po 
část. rekonstrukci, sklep, balkon, 
poz. 767 m2, vzrostlá zahrada.

Byt 3+kk

Dům

P3-ŽIŽKOV, BOŘIVOJOVA

BEROUN, NERUDOVA

www.realcity.cz/rc/DYUC

www.realcity.cz/rc/E2G4

  5 690 000 Kč

Informace v RK

725 435 090

725 435 090

76 m2, OV, lodžie, sklep, komora, v 
5.NP domu s výtahem, po komplet-
ní rekonstrukci. Žádaná lokalita.

Zrekonstruovaný byt v RD, 200 m2, 
garáž, menší pozemek 270 m2 s 
krytým posezením u krbu.

Byt 3+1

Dům 6+1

KLADNO, NA VYHASLÉM

JÍLOVÉ U PRAHY

www.realcity.cz/rc/E2G2

www.realcity.cz/rc/DVNO

  2 990 000 Kč

  6 850 000 Kč

725 435 090

725 435 090

+420 725 435 090

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kontakt: studio@asgk.cz - 725 813 752 - www.asgk.cz
Františka Křížka 362/1, Praha 7

1. hodina konzultace zdarma

Nechte si dům či byt
zkontrolovat odborníky

Provádíme inspekce nemovitostí
ještě před koupí nebo prodejem

NEKUPUJTE ZAJÍCE
V PYTLI

9

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.realcity.cz/rc/E2G3
http://www.realcity.cz/rc/E1BG
http://www.realcity.cz/rc/DYUC
http://www.realcity.cz/rc/E2G4
http://www.realcity.cz/rc/E2G2
http://www.realcity.cz/rc/DVNO
http://www.asgk.cz
http://tel:725435090
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http://tel:725435090
http://tel:+420725435090
http://tel:725813752
http://mailto:studio@asgk.cz
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PRAHA

Koupě vhodného stavebního pozemku je předpokla-
dem budoucího spokojeného bydlení nebo výhodné 
investice. Jak se však o tom, že kupuji vhodný pozemek 
pro svůj investiční nebo stavební záměr, přesvědčit 
před vlastní koupí?

Jaká úskalí Vás mohou potkat, pokud si pozemek před 
koupí pouze narychlo „prohlédnete“? Při první prohlíd-
ce většinou vnímáme jeho velikost, polohu, dopravní 
dostupnost, orientaci ke světovým stranám, vzdálenost 
sousedních objektů, stávající stromy apod. 

ASGK DESIGN ZA VÁS DÁLE PROVĚŘÍ:
-   zda je pozemek vhodný pro realizaci Vašeho zámě-

ru (ověří možná funkční využití v souladu s platným 
územním plánem nebo zda se v daném území ne-
plánuje zásadní změna, která by mohla mít negativní 
dopad na využití pozemku),

-   zda není pozemek zatížen omezením vlastnických 
práv (např. věcná břemena, bankovní zástavy, exe-
kuční příkazy apod.),

-   zda se pozemek nenachází v ochranných pás-
mech (např. v ochranném pásmu památek, pa-
mátkových zón nebo území, v ochranném pásmu 
inženýrských sítí, v ochranném pásmu lesa, v chrá-
něném území),

-   zda se pozemek nenachází v oblasti archeologic-
kých nalezišť, 

-    jaké inženýrské sítě se nacházejí na pozemku nebo 
jeho blízkosti,

-    jaká je dopravní obslužnost pozemku (nejen pro 
majitele, ale také pro hasiče a stavební firmu),

-   zda se na pozemku nenacházejí jiná skrytá ome-
zení, která by mohla ztížit investiční záměr a která 
nejsou z výpisu z katastru nemovitostí nebo od realit-
ního makléře zpočátku zřejmá,

-   realizovatelnost stavebního záměru koncepční studií.

RADA NA ZÁVĚR:
Neváhejte si před koupí pozemku přizvat na jeho pro-
hlídku odborníka, který má zkušenosti s danou pro-
blematikou. Při odhalených komplikacích Vám může 
inspekce nemovitosti pomoci při vyjednávání o lepší 
ceně pozemku. Ve finále Vám to ušetří spoustu staros-
tí, které jinak budete muset řešit v nejméně vhodnou 
chvíli. Přidanou hodnotou ateliéru ASGK Design s.r.o. 
je, že Vám dokáže pomoci také s návrhem nového 
objektu včetně interiéru, zahradních úprav, rozpoč-
tem a v  neposlední řadě  dozorem stavební firmy, 
která bude stavební úpravy provádět.

KUPUJETE STAVEBNÍ POZEMEK? 
NEKUPTE ZAJÍCE V PYTLI!

Nenechte  se  překvapit  nečekanými náklady 
a starostmi s odstraněním skrytých problémů. 
U těch včas odhalených Vám může inspekce 
nemovitosti pomoci také při vyjednávání o lepší 
ceně.

Odborná inspekce nemovitosti Vám pomůže ově-
řit nejen skutečný stav pozemku ještě před jeho 
koupí, ale také poukáže na reálné možnosti pro-
vedení Vámi zamýšlených stavebních záměrů.

Praha 2-Vinohrady, Korunní 28
Praha 6-Dejvice, Československé armády 21
Praha 8-Libeň, U Pekařky 1a

Pořizujete nový byt nebo dům?

Kompletní zabezpečení pro Vaši domácnost: 
bezpečné dveře a okna, spolehlivé trezory, kamery a alarmy

Nedejte 
zlodějům 

šanci!

tel.: 222 511 142 • praha@klicovecentrum.cz

www.klicovecentrum.cz
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http://www.klicovecentrum.cz
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770 127 127 Informace v RK

Poděbrady
Jedinečná prvorepubliková vila, 490 m², byla majetkem naší přední operní 
pěvkyně. Dům po kompletní rekonstrukci, avšak původní charakteristika byla 
zachována a doplněna o moderní bytovou kulturu. Lze využít jak k trvalému 
bydlení, tak ke komerčním účelům. Poz. 790 m² s parkovou úpravou.

www.realcity.cz/rc/E1IN

G

734 445 445 17 990 000 Kč

Praha 4-Podolí
Výnosový rodinný dům 5+kk se zahradou 637 m² a užitnou plochou 140 m². 
Dům má nájemce do r. 2020, je podsklepený (prádelna, sklad) a kompletně 
zrekonstruovaný v r. 2009. Dům má možnost nástavby, případně další stavby na 
pozemku. Oblíbená lokalita v dosahu Pankráce, Vyšehradu a Podolí.

www.realcity.cz/rc/E258

773 769 769 7 500 000 Kč

Praha 10-Hostivař
Byt 4+kk o užitné ploše 92,87 m² v úspěšném bytovém projektu Slunečný  
vršek v šestém patře s výhledem do širokého okolí. Ze všech ložnic a obýváku se 
vchází na velkorysou terasu 34,03 m². V bytě jsou 3 koupelny, 2 komory, šatna. 
K bytu náleží garáž v podzemí.

www.realcity.cz/rc/E259

G G

773 769 769 Informace v RK

Praha 6-Bubeneč
Velkoryse řešený byt 4+kk ve třetím patře o celkové ploše 122 m² s balkonem  
4 m² a krásnými výhledy na velmi klidném rozlehlém náměstí s parkem. Dům 
je velmi dobře udržovaný a renovovaný, včetně nového výtahu. Jedná se o kla-
sický, kvalitně vystavěný činžovní dům.

www.realcity.cz/rc/E257

773 769 769 7 000 000 Kč

Praha 10-Hostivař
Vkusně zařízený byt 3+kk o celkové UP 84 m², s balkonem 6 m² a terasou  
6 m². Byt se nachází v 6. patře domu s výtahem, v rezidenci Slunečný vršek, ob-
klopené zelení, nedaleko vodní nádrže Hostivař. K bytu náleží garážové stání 
pro větší auto, vrata lze ovládat na dálku telefonem.

www.realcity.cz/rc/E1X3

773 769 769 Informace v RK

Praha 2-Nusle
Luxusní penthouse 5+kk s velkorysou obytnou plochou 290 m² a terasami o 
celkové rozloze 110 m² s výhledem na Prahu se rozkládá na celém 5. a 6. patře 
moderního domu z roku 2004. Představuje kombinaci moderního designového 
bydlení a prakticky uspořádaného prostoru pro rodinný život.

www.realcity.cz/rc/E1XA

G

GG

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 nabízí odpočinkovou 
zónu, kde je umístěna tělocvična, Whirlpool, sauna, masážní sprchový kout 
a místnost s krbem.

www.realcity.cz/rc/DYNR

770 128 128 21 000 000 Kč

Praha 10-Vinohrady
Byt 3+kk o CP 165 m² je spojený ze dvou jednotek projektu Korunní Dvůr, 
který vznikl v areálu bývalého měšanského pivovaru z 19. století. Projekt je 
ukázkou citlivé kombinace historického objektu s jednoduchými liniemi mo-
derní architektury. Součástí nabídky je park. místo.

G

773 769 769 Informace v RK

Praha 4-Hodkovičky
Neorenesanční vila Lalotta stojící v hluboké a tiché přírodě lesoparku v Hod-
kovičkách jen 17 min od centra Prahy, v průběhu let zrekonstruována za po-
užití dobových fotografií, s respektem k její původní architektuře. Vila stojí 
na pozemku 2000 m² a má užitnou plochu 600 m².

www.realcity.cz/rc/E1IK

GB

773 769 769 Informace v RK

Praha 2-Vinohrady
Krásný klasický byt 3+1, 92 m², v srdci Vinohrad na Korunní ulici, v bezpro-
střední blízkosti Náměstí Míru a metra linky A. Nachází se ve 2. patře činžov-
ního domu vystavěném v roce 1910. Obývák (23,73 m²) s originálním malova-
ným a restaurovaným stropem a americkými kamny.

www.realcity.cz/rc/E1IM

B

723 255 255 Informace v RK

Poděbrady
Jedinečný dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 6+kk s krytým bazénem 
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 Pola-
bec. Byl zkolaudován v r. 2002.

www.realcity.cz/rc/DZI8

C

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

773 769 769 15 490 000 Kč

Praha 6-Hradčany
Prostorný byt 3+kk, 127 m²,  v 1. patře, v bezprostřední blízkosti metra linky 
A – Hradčanská, v cihlovém domě postaveném r. 1914, navrženém projektan-
tem arch. Václavem Vackem ve stylu secesního klasicismu. Provoz je zajištěn 
technologií “chytrá domácnost”.

www.realcity.cz/rc/E1X2

G

http://www.realcity.cz/rc/E1IN
http://www.realcity.cz/rc/E258
http://www.realcity.cz/rc/E259
http://www.realcity.cz/rc/E257
http://www.realcity.cz/rc/E1X3
http://www.realcity.cz/rc/E1XA
http://www.realcity.cz/rc/DYNR
http://www.realcity.cz/rc/E1IK
http://www.realcity.cz/rc/E1IM
http://www.realcity.cz/rc/DZI8
http://www.realcity.cz/rc/E1X2
http://www.luxent.cz
http://www.luxent.cz
http://tel:770127127
http://tel:734445445
http://tel:773769769
http://tel:773769769
http://tel:773769769
http://tel:773769769
http://tel:770128128
http://tel:770128128
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http://tel:773769769
http://tel:723255255
http://tel:731300400
http://tel:773769769
http://mailto:info@luxent.cz
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PRAHA

+420 724 270 852.cz

Terronská 7, Praha 6  |  josef.sedivy@commco.czTerronská 7, Praha 6 

NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE

22 komfortních bytů s úžasným 
výhledem na Prahu, terasy, 
předzahrádky. Ke každému bytu 
garáž a sklepní kóje, metro B, 
MHD, blízko centra Smíchova, 
hypotéka možná, kolaudace 
leden 2018.

POSLEDNÍCH 8 BYTŮ
K PRODEJI

od 8 899 275 Kč vč. DPH, garáže a sklepawww.realcity.cz/rc/DUA3 B

Nové RD Panská pole, 4-6+kk, 
už. plocha 110-145 m2, garáže 
nebo gar. stání, 2x koupelna, 
3x WC, pozemek 304-530 m2, metro 
Letňany 15 min. MHD, kolaudace 
1. etapy leden 2018, hypotéka možná.

od 6 210 000 vč. DPH a pozemku

RODINNÉ DOMY PANSKÁ POLE

www.realcity.cz/rc/DVT3

ZAHÁJENA VÝSTAVBA 2. ETAPY

B

5 místností, recepce s oddělenými sekcemi pro jednání s klienty. 2x WC, sprcha, kuchyňka. Plynové to-
pení. Možnost pronájmu 1-2 garáží ve dvoře domu. Metro B, C Florenc  .

Kancelářské prostory, 146 m2
PRAHA 8, UL. VÍTKOVA 

www.realcity.cz/rc/BOIZ

 22 000 Kč/měs . 224 817 803  
 VITsx 

PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.
Za Poříčskou bránou 16, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 817 803, 603 851 952, 603 172 727

U nás neplatíte provizi!
e-mail: consulting@palladio.cz

Již 20 let se na českém trhu
zabýváme těmito činnostmi:

Già da 20 anni svolgiamo le seguenti
attività sul mercato ceco:

Vedení účetnictví

Zakládání a změny společností

Běžná správa nemovitostí

Příprava a realizace rekonstrukcí

Pronájem a prodej nemovitostí

Veškeré dokumenty a jednání
česky, italsky a anglicky

Tenuta della contabilità

Costituzioni e modifiche delle società

Gestione immobiliare ordinaria

Preparazione e realizzazione
delle ristrutturazioni

Affitto e compravendita degli immobili

Documentazioni e trattative
in ceco, italiano e inglese

V případě zájmu Vám připravíme
nezávaznou cenovou nabídku.

Rimaniamo a disposizione
per una offerta indicativa.

PRODEJ DVOU TŘÍPODLAŽNÍCH BUDOV 
513 m2, Praha 5, Košíře, ul. Jinonická

Prodej řadové secesní třípodlažní vily a samostatného třípodlažního domu z počátku 21. století, na vlastním 
pozemku o výměře 784 m2, s parkováním až pro 12 vozů, v lokalitě Praha 5, Košíře. Řadová secesní vila o celkové 
výměře 279 m2 byla postavena v roce 1910. V devadesátých letech proběhla kompletní rekonstrukce včetně stře-
chy a v roce 2015 částečná rekonstrukce podlah, toalet, rozvodů topení a PC rozvodů. Každé podlaží má vlastní 
vchod ze schodiště a lze využívat samostatně. Ve všech podlažích je kuchyně a sociální zařízení. Všechna podlaží 
jsou využívána na kanceláře. Ze schodiště ve třetím podlaží je k dispozici balkon. Kancelář ve třetím podlaží má 
vestavěné mezonetové patro a sprchový kout a bez úprav lze využívat jako byt. Druhá samostatná budova o vý-
měře 234 m2 byla postavena začátkem devadesátých let nejprve jako přízemní objekt (garáž a sklady) a následně 
v roce 2001 bylo přistaveno druhé a třetí podlaží. První podlaží je využíváno jako dílna, druhé podlaží na kan-
celáře a třetí podlaží jako jednací místnost a pracovna se vstupem na balkon. První a druhé podlaží má vlastní 
vchod ze schodiště, lze využívat samostatně, má vlastní kuchyň a sociální zařízení. V obou budovách jsou plas-
tová okna. Vytápění a ohřev vody je řešeno kombinovaným plynovým kotlem. Vjezd na pozemek bránou na el. 
pohon. Na parkovišti položena zámková dlažba. Celý objekt je zabezpečen s napojením na PCO. V okolí nemo-
vitosti velké množství zeleně. Autobusová zastávka vzdálena 200 m. Možnost financování hypotečním úvěrem.

CENA: 34 000 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | Tel: 603 872 485 | mail: blanik@blanikreality.cz

Areál se nachází v centrální části katastru Skřečoň města 
Bohumín na ulici 1. máje. Areál je v dojezdové vzdálenosti 
(2 km) od dálnice D1 Ostrava – Polsko. Město leží na páteřních 
dopravních tazích – dálnice, železnice. V okolí nemovitosti se 
nachází zástavba rodinnými domy, supermarket, škola a hala 
v majetku města.

Komerční areál Skřečoň-Bohumín

Počáteční cena: 7 000 000 Kč
Dle znalce: 8 900 000 Kč

Pozemek: 6141 m2

V platném územním plánu města Zlín je pozemek zařazen 
v návrhové ploše pro bydlení v rodinných domech, bytových 
domech, vilách a viladomech. Na okraji pozemku jsou ovocné 
stromy, pozemek je z jedné strany oplocen. Všechny IS jsou 
v blízkosti pozemku do 50 m

Pozemek Malenovice u Zlína

Počáteční cena: 15 787 900 Kč
Dle znalce: 17 068 000 Kč

Pozemek: 8534 m²

Rodinný dům byl dán do užívání v roce 2000. Na objektu byla 
prováděna pouze běžná údržba a vzhledem ke stáří nebyly 
měněny žádné prvky dlouhodobé životnosti a jen minimum 
prvků krátkodobé životnosti. Jedná se o jednopodlažní, 
podsklepený objekt s provedeným podkrovím, se sedlovou 
střechou. 

Rodinný dům, Muglinov

Počáteční cena: 5 300 000 Kč
Dle znalce: 6 170 000 Kč
Zastavěná plocha: 230,92 m²

Družstevní byt se nachází ve třetím nadzemním podlaží 
cihlového domu o pěti nadzemních podlažích. Bytový dům 
je bez výtahu. Dispoziční řešení bytu je 4+kk. Byt se skládá 
z tří samostaných pokojů, prostorné chodby s diminantní oblou 
stěnou, za kterou je vkusně skryta prostorná kuchyně s jídelním 
koutem a spižírnou.  

Družstevní byt 3+1 Moravská Ostrava

Počáteční cena: 3 500 000 Kč
Dle znalce: 3 700 0000 Kč

Užitná plocha: 122 m²

Inz_RealDrazby_98,5x131mm.indd   1 12.03.18   14:44
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NOVÝ 
PROJEKT 
V LETŇANECH
» idealní bydlení a investice v jednom

» jen 3 minuty od metra

» moderní byty pro aktivní lidi

www.element-letnany.cz
800 213 215

13

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.element-letnany.cz
http://tel:800213215


K jednání o inovovaném návrhu zákona přizvala zástupce 
Asociace realitních kanceláří České republiky. 20. února 
2018 se setkala s prezidentem Asociace Ing. Jaroslavem 
Novotným a  generálním sekretářem Asociace ing.  arch. 
Janem Borůvkou. Informovala je, že má v  plánu během 
března předložit novou verzi návrhu zákona do  mezire-
sortního připomínkového řízení. Jednání bylo vstřícné 
a  probíhalo ve  věcném duchu. Paní ministryně materiál 
Asociace s připomínkami k poslednímu znění jejího návr-
hu na místě předala vedoucímu oddělení realitní činnosti 
MMR k dalšímu vypořádání. 

Zástupci ARK ČR odcházeli z  jednání s nadějí, že k pře-
daným připomínkám bude přihlédnuto, protože povedou 
k  úpravám, které ze stávajícího návrhu zákona odstraní 
některé nesrovnalosti. To ve výsledku povede jak k ochra-
ně spotřebitele, tak ke srovnání podmínek podnikání mezi 
podnikateli na trhu nemovitostí. 

Hned druhý den po  uvedeném setkání ministryně pro 
místní rozvoj Klára Dostálová uvedla: „Včera jsme si vyjas-
ňovali poslední detaily návrhu zákona. Velmi oceňuji ak-
tivní přístup Asociace realitních kanceláří. S panem prezi-
dentem Novotným jsme debatovali nad konkrétními body. 
Věřím, že společně se nám podaří pozvednout prestiž 
celého realitního odvětví.“ Prezident Asociace realitních 
kanceláří ČR Jaroslav Novotný k tomu doplnil: „S minister-
stvem jsme nad návrhem zákona v souladu, předali jsme 
několik připomínek k dalšímu zohlednění. Jsme pro vět-
ší ochranu spotřebitele při zachování rovných podmínek 
mezi podnikateli.“

Je všeobecně známo, že značným problémem českého 
realitního trhu je absence jasných pravidel pro výkon 
činnosti realitního zprostředkovatele. Asociace na  tuto 
skutečnost upozorňuje již od svého založení v devadesá-
tých letech minulého století. Od roku 1993 do roku 2010 
postupně předložila sedm návrhů zákona v nejrůznějších 
variantách, od  komplexních verzí zákona po  jednodušší 
novely, které by vedly k úpravě stávající volné živnosti. 
Doposud však chyběla „společenská objednávka“. A  tak 
na  trhu nemovitostí dodnes chybí přesná definice realit-

ního zprostředkování, nejsou nastavena jasná a konkrétní 
pravidla pro výkon činnosti. 

Od roku 2011, kdy Asociace podpořila usnesení č. 72 HV 
PSPČR, ze kterého vyplývalo, že MMR, MPO a MF mají vy-
pracovat analýzu a  návrh řešení této situace, se koneč-
ně státní správa začala návrhem nového zákona zabývat. 
V dubnu 2012 byla zpracována a poté také schválena tzv. 
„Analýza současné situace v  oblasti podnikání realitních 
kanceláří a návrh řešení“. Na základě této analýzy Hospo-
dářský výbor pověřil  MMR, aby zahájilo kroky na přípravě 
speciálního zákona o „realitním podnikání“. 

Předmětem mělo být:

•  Vytvoření registru podnikatelů působících v realitním 
oboru a nastavení parametrů pro zápis subjektů 
do registru (včetně odborné způsobilosti),

•  vymezení základního rozsahu zprostředkování,

•  úprava způsobu nakládání s finančními prostředky 
klientů,

•  zákonné pojištění profesní odpovědnosti za škodu,

•  dohled nad dodržováním stanovených podmínek – 
sankce.

Vznikl a byl také schválen Věcný záměr zákona a na jeho 
základě byl zpracován návrh paragrafovaného znění zá-
kona o realitním zprostředkování, tentokráte již v rámci le-
gislativního plánu tehdejší vlády. Návrh však nakonec opět 
skončil takříkajíc „v šuplíku“. Před volbami v roce 2017 již 
nebyl ministryní vládě předložen, aby jej mohla schválit, 
a tudíž nemohl být ani předložen do PSPČR. Tento návrh 
se však stal podkladem pro další oživení myšlenky zákona 
a současný návrh MMR z něj vychází.  

Cílem nového návrhu zákona je mimo jiné kultivace trhu 
s nemovitostmi, protože řada nepoctivců podniká na úkor 
opravdu profesionálních realitních zprostředkovatelů. Jde 
o  zvýšení důvěryhodnosti realitního podnikání v  České 
republice.

14

NÁVRH ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
„OPĚT NA STOLE“
Současná ministryně ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová má znovu připraven k projednání 
zákon o realitním zprostředkování. Informovala o tom odbornou i laickou veřejnost dne 21. února to-
hoto roku. 

Asociace realitních kanceláří 
České republiky

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.

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

Ing. arch. Jan Borůvka
Generální sekretář
Asociace realitních  
kanceláří ČR

http://www.realcity.cz/magazin


i
i

“page_15” — 2018/3/16 — 9:37 — page 1 — #1 i
i

i
i

i
i

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

prodánoprodáno

www.rezidencemalvazinky.cz ) 724 511 511
RepRezentativní bydlení na Malvazinkách

prodánoprodáno
50%

18-03-12-inzerce-malvazinky-200x131-01.indd   1 12.03.2018   13:57:30

komfort města, klid vesnice

iiu klánovického lesa

ul. Šafaříkova, Úvaly  www.vyladenedomy.cz ) 724 511 511

18-01-03-inzerce-klanovickyLes-200x131-02.indd   1 03.01.2018   16:10:0115

http://www.realcity.cz/rc/ABCD
http://www.rezidencemalvazinky.cz
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http://tel:724511511
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V současné době  
je tedy jen na bankách,  
zda se budou doporučeními 
centrální banky řídit. 

„Bankovní rada se shodla 
na tom, že v tuto chvíli není 
nezbytné limity či další dílčí 
doporučení zpřísňovat. Budeme 
se pozorně dívat na to, jaké 
standardy u hypotečních 
úvěrů poskytovatelé skutečně 
v praxi uplatňují. V této 
souvislosti chci zdůraznit, 
že považujeme za velmi 
důležité opět prosazovat 
novelu zákona o ČNB, která 
by ČNB umožnila stanovovat 
horní hranice ukazatelů 
obezřetného úvěrování 
právně vymahatelnou 
formou. Vycházíme z toho, že 
obnovená jednání o novele 
by byla založena na znění, 
v němž by byly zahrnuty 
pozměňovací návrhy schválené 
Rozpočtovým výborem 
Poslanecké sněmovny. 
Bylo by nebezpečnou iluzí 
domnívat se, že finanční 
stabilita může být dlouhodobě 
dosažitelná bez dostatečných 
nástrojů a pravomocí 
ukotvených v zákoně,“ řekl 
pro Hospodářské noviny 
viceguvernér ČNB  
Vladimír Tomšík.

Pomocí zástavy  
jiné nemovitosti 

Druhou a právně naprosto 
čistou možností, jak 
dofinancovat hypotéku, 
je připojit do zástavy další 
nemovitost, kterou zvýší 
hodnotu zajištění. Tuto 
možnost ostatně banky nabízejí 
klientům aktivně. „Může jít 
o nemovitost dalších členů 
rodiny, rodičů a podobně. 
Na další nemovitost pak banky 
kladou stejné nároky jako 
na tu první, to je objekt bydlení, 
stavební pozemek či rekreační 
objekt. Není zde v zásadě 
žádná překážka,“ vysvětluje 
Pavel Bultas z HYPOASISTENT 
a dodává, že banky jsou 
ochotné po splacení části 
hypotéky toto dozajištění zase 
uvolnit.

Kdo tedy uvažuje o pořízení vlastního bydlení na hypoté-
ku, měl by mít naspořenou alespoň pětinu ceny nemovi-
tosti. Ale co když dostatek vlastních financí nemá? Mož-
nosti jsou v zásadě dvě. 

Pomocí dalšího úvěru
Jako první asi logicky každého napadne dofinancovat 
potřebnou částku na  vysněné bydlení pomocí dalšího 
úvěru. Jenže to má jeden dost podstatný háček. V dopo-
ručení ČNB se totiž také praví: Poskytovatelé by neměli 
obcházet omezení hodnoty ukazatele LTV souběžným 
poskytováním spotřebitelských úvěrů souvisejících s  da-
nou rezidenční nemovitostí nad rámec retailových úvěrů 
zajištěných rezidenční nemovitostí. Za obcházení omeze-
ní hodnot ukazatele LTV je považováno poskytnutí jaké-
hokoli spotřebitelského úvěru, a  to zajištěného i nezajiš-
těného, u stejného i  jiného poskytovatele, jehož účelem 
je zajistit splnění doporučeného limitu pro hodnotu LTV 
u nově poskytnutého retailového úvěru zajištěného rezi-
denční nemovitostí z  jiných než vlastních zdrojů klienta. 
V  této souvislosti by poskytovatelé měli při poskytování 
retailových úvěrů zajištěných rezidenčních nemovitos-
tí i  ostatních souvisejících úvěrů zjišťovat výši zadlužení 
klienta za  využití všech dostupných informací. Prakticky 
to tedy znamená, že by žádná banka, ale ani nebankovní 
ústav, neměly dorovnat hypotéku pomocí spotřebitelské-
ho úvěru. 

A  přestože se jedná o  „pouhé“ doporučení, které nelze 
nijak právně vymáhat, banky se jím vesměs řídí. Zatím-
co v  loňském roce bylo běžné získat další úvěr, letos již 
banky, alespoň podle oficiálních vyjádření, žádný další 
úvěr akceptovat nebudou. Pravděpodobně si více vzaly 

k  srdci doporučení, aby se vyvarovaly sporu s  centrální 
bankou, která by mohla za nedodržení například vyžado-
vat po  bankách navýšení kapitálu. „Centrální banka ne-
doporučuje praktiky, které umožňují dofinancovat chybě-
jící zdroje jiným úvěrem, a  dala velmi jasně najevo, že 
se na  tyto praktiky zaměří. Dofinancování jiným úvěrem 
nemáme v nabídce a ani klientům takové rozhodnutí ne-
doporučujeme. Je určitě vhodné, aby si klient určitou část 
investičního záměru financoval z vlastních úspor a nespo-
léhal pouze na úvěrové zdroje,“ uvádí Andrea Vokálová 
z Hypoteční banky. „Držíme se doporučení ČNB a kombi-
naci hypotečního a dalšího úvěru klientům aktivně nena-
bízíme. Toto řešení je pro klienty dražší, než kdyby využili 
samotnou hypotéku, která je pro financování bydlení nej-
vhodnější a  pro klienta nejméně nákladná,“ říká Marek 
Petráš, produktový manažer hypoték České spořitelny. 
V podobném duchu se vyjadřují i například Komerční ban-
ka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank či mBank.

Výhodnější, než pomocí drahého neúčelového spotřebi-
telského úvěru, je dofinancovat hypotéku pomocí úvěru 
ze stavebního spoření, který se svými úroky hypotečnímu 
úvěru blíží. A  tady jsou banky benevolentnější. Je však 
otázkou, jak dlouho jim to vydrží. „Pro klienty hledáme 
vždy to nejlepší řešení. Některé banky kombinaci s úvě-
rem ze stavebního spoření ještě akceptují. Avšak stále 
hlásají, že neví, jak dlouho,“ komentuje praxi hypotečních 
makléřů Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT. 
Například Equa bank umí v takovém případě takovou hy-
potéku poskytnout. „Klienti, kteří však o hypotéku se 100% 
financováním žádají, musí projít přísnějšími kritérii hodno-
cení rizika včetně přísnějších parametrů úvěruschopnos-
ti,“ dodává mluvčí banky Markéta Dvořáčková.  
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DOFINANCOVÁNÍ HYPOTÉKY JE SLOŽITĚJŠÍ
Už rok platí přísnější pravidla pro banky poskytující hypotéky. Banky zastropovaly výši hypotečního 
úvěru na 90 % hodnoty nemovitosti (LTV) a navíc omezily poskytování hypoték mezi 80 a 90 % LTV 
na 15 % celkového objemu úvěrů v kalendářním čtvrtletí. Což znamená, že hypoték nad 80 % hodnoty 
zastavované nemovitosti mohou poskytovat méně. Omezení vyplývají z  doporučení České národní 
banky, pro klienty pak znamenají připravit si více peněz z vlastní kapsy. 

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

Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o. 
Sokolovská 55 
186 00 Praha 8

Tel.: +420 222 982 557

www.hypoasistent.cz

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.hypoasistent.cz
http://tel:+420222982557




Vlajkovým projektem Exafinu je pro letošní rok projekt Re-
zidence Malvazinky, vyrůstající v pražských Košířích. Pro-
jekt, který představuje 3 bytové domy ve velmi elegantním 
designu, splňuje veškeré představy o komfortním bydlení 
v centru pražské metropole, v blízkosti přírodního parku. 
Exafin do toho projektu vložil moderního ducha chytrého 
bydlení a také budoucnost bydlení spojenou s elektromo-
bilitou.  

Rezidence Malvazinky je tedy určena lidem vyžadujícím 
nejenom blízkost centra metropole a  veškerou občan-
skou vybavenost na dosah, ale i klid, prostor pro relaxaci 
i aktivní formy odpočinku v přírodě. Rezidence Malvazin-
ky, která na  šesti nadzemních podlažích nabízí více než 
osm desítek nových bytů, toto všechno umožňuje. 

Ale nejenom to. Zájemci o koupi nového bytu v oblíbené 
rezidenční lokalitě si zde mohou vybírat z pestré nabídky 
jednotek mnoha velikostních kategorií – od účelně navr-
žených bytů 1+kk a 2+kk, které jsou vhodné na  investici, 
až po  velkoryse koncipované jednotky 5+kk, poskytující 
nejenom dostatek prostoru, ale i  velké terasy či předza-
hrádky. Byty situované do vyšších podlaží se navíc budou 
moci pyšnit i působivým výhledem na město a do okolní 
zeleně. Samozřejmostí je použití kvalitních zařizovacích 
předmětů a materiálů.

Rezidence Malvazinky, jejíž dokončení je plánováno 
na  závěr roku 2018, tak beze zbytku naplňuje veškeré 
představy o  komfortním městském bydlení s  přírodou 
na dosah. Zároveň je snadno a rychle dopravně dostupná 
– během několika minut se dostanete k Andělu, lokalitě 
nabízející nejenom širokou škálu obchodů, ale i kina, bary, 
restaurace, školy i zdravotnická zařízení. A odtud je to už 
jen pár stanic metrem do samotného srdce metropole.

K benefitům, které Rezidenci Malvazinky posouvají o další 
stupeň výš, náleží i  již zmiňovaná příprava na chytré by-
dlení. „Pojem chytrá domácnost se stále častěji dostává 
do slovníku architektů, realitních agentů i majitelů domů 
a bytů. Zásluhu na tom má rychlý rozvoj smartphonů, ko-
nektivity domácích spotřebičů a vybavení bytu jako tako-
vého. Hlavní přínos chytrého bydlení spatřuji především 
ve  vzdálené kontrole zabezpečení bytu i  jednotlivých 
spotřebičů a také v možnosti odkudkoliv ovládat osvětle-
ní, nastavení žaluzií a vnitřní teplotu. K tomu samozřejmě 
patří i  ochrana před požárem nebo vloupáním. Stručně 
řečeno – chytré bydlení představuje finanční úsporu, bez-
pečí a zvýšení uživatelského komfortu,“ říká Jana Morav-
cová, manažerka marketingu.

Dokonale vyladěné bydlení

„Naše projekty vždy 

připravujeme tak, jako bychom 

je stavěli pro své vlastní rodiny,“ 

říká Jana Moravcová. Základem 

toho je atraktivní, příjemná 

a dobře dopravně dostupná 

lokalita.

Tyto parametry splňují i další 

dva rezidenční projekty, které 

v současnosti EXAFIN realizuje. 

Jeden vzniká v Úvalech u Prahy 

a nabízí dvojdomy a řadové 

domy 4+kk a 5+kk, druhý se 

nachází v Třeboradicích a nabízí 

poslední parcely, které jsou 

určeny pro výstavbu rodinných 

domů. Oba tyto projekty 

nesou ve svém názvu to, na co 

klade EXAFIN velký důraz – 

Vyladěné domy.
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VÍCE NEŽ PĚTADVACET LET ZKUŠENOSTÍ  
NA REALITNÍM TRHU MÁ ZA SEBOU SKUPINA  
EXAFIN, V JEJÍMŽ PORTFOLIU SE NACHÁZEJÍ  
JAK REZIDENČNÍ, TAK KANCELÁŘSKÉ PROJEKTY  
ČI RETAIL PARKY
Společnost Exafin se na trhu s nemovitostmi pohybuje již více než čtvrt století. Aktuálně se 
společnost EXAFIN věnuje několika developerským projektům, jak v bytové, tak i v komerč-
ní výstavbě. 

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

EXAFIN one, s.r.o. 
Myslíkova 174/23 
110 00  Praha 1

Tel.: +420 724 511 511 
E-mail: info@exafin.cz

www.exafin.cz 
www.exafinone.cz 
www.rezidencemalvazinky.cz

http://www.realcity.cz/magazin
http://www.exafin.cz
http://www.exafinone.cz
http://www.rezidencemalvazinky.cz
http://tel:+420724511511
http://mailto:info@exafin.cz


Komerční výstavba 
v plném proudu

Skupina Exafin se během dvou 
posledních let velmi soustředila 
na výstavbu obchodních center 
v Praze a Středočeském kraji. 
Ve spolupráci s developerskou 
skupinou KPD Group, s.r.o., 
se Exafinu podařilo realizovat 
již první desítku menších 
obchodních center. 

Zpravidla se jedná 
o jednopodlažní budovy 
obchodního centra okolo 
2 500 – 5 000 m2 zastavěné 
plochy. „Budovy jsou rozděleny 
na  jednotlivé obchodní 
jednotky se samostatnými 
vstupy pro veřejnost v přední 
části budovy a odděleným 
zásobováním v zadní části 
objektu. Součástí řešení celého 
území jsou zpevněné parkovací 
plochy pro osobní vozy před 
nákupním centrem,” popisuje 
obchodní centra marketingová 
manažerka Jana Moravcová. 
„Určitě to nejsou poslední 
naše počiny. V realizaci je 
totiž řada dalších, které čekají 
na své dokončení a uvedení 
do provozu,” dodává Jana 
Moravcová. 

A rozhodně nejde o plané řeči. 
Aktuálně skupiny Exafin a  KPD 
Group připravují celkem sedm 
projektů v Praze a ve středních 
Čechách. Tedy v regionech, 
které mají z pohledu odborníků 
velký potenciál. 

Pro obyvatele v přilehlých 
oblastech to jsou každopádně 
dobré zprávy i do budoucna.

Kromě toho, že v Rezidenci Malvazinky jsou byty již v zá-

kladu připraveny pro instalaci chytré domácnosti, součástí 

Rezidence bude i příprava na dobíjecí stanice pro elektro-

mobily. Přípojka tak zajistí plné nabití baterií zhruba za šest 

hodin. Po příjezdu domů tedy jednoduše zapojíte svůj vůz 

do sítě a druhý den ráno budete připraveni na nové cesty. 

Společnost PRE navíc ve spolupráci s developerem těsně 

vedle domu instaluje i nabíjecí stanice pro veřejnost. 

V souvislosti s dokončením hrubé stavby připravu-
je společnost EXAFIN Den otevřených dveří. Nejen 
tedy hrubou stavbu, ale i přímé okolí, kde tento projekt 
vzniká, si tak můžete přijít na vlastní oči prohlédnout 
v sobotu 14. dubna 2018. Termín prohlídek bude uve-
řejněn na  webu www.rezidencemalvazinky.cz.
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http://www.rezidencemalvazinky.cz.
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PRAHA

24.  SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA 
NOVÝCH PROJEKTŮ BYDLENÍ

22.–25. 3. 2018 
www.vystavabydleni.cz OFICIÁLNÍ VOZY

Bydleni_18_200x131.indd   1 05.03.18   16:44

 objednávejte na 
www.rbprague.com

Zažijte neZapomenutelnou 
renesanční hostinu! 

Hudebníci, tanečníci a alchymista, všichni oblečení 
v krásných renesančních kostýmech.  

Přijďte a budete se cítit součástí večera.
Čeká na vás více než dvouhodinová renesanční 

hostina složená z přípitku a čtyřchodového menu.

Král ruDolF ii. 
RENESANČNÍ HOSTINA

martinický palác, 
hradčanské náměstí 67/8, 110 00 praha 1

Zažijte ne

Začínáme 
1. Dubna 2018

vhoDné  

pro Firemní

 aKce

Zažijte neZažijte ne
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

 byty 1+kk – 3+kk  velikosti 30 – 90 m2  balkony, terasy  
 10 minut na metro  10 minut na letiště

602 206 999 | velkabrana.cz
prodej@velkabrana.cz

NOVé byty 
horoměřice

Developer: Shikun & Binui Horoměřice s.r.o., člen skupiny HORIZON HOLDING

Při uvedení hesla GrandRealcity4 během prvního kontaktu s námi získá prvních 5 zájemců při podpisu  
rezervační smlouvy vouchery v hodnotě 10 000 Kč na nákup v oD iKeA.

PosleDní etAPA v ProDeji
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Přestože se stavba bytového domu 

NMN@Holešovice společnosti Trige-

ma v současnosti teprve rozbíhá, oko-

lo třetiny bytů zde má již své zájemce 

nebo už dokonce přímo majitele. Stá-

le si lze vybírat ze širokého spektra 

dostupných bytů ve všech tradičních 

dispozicích. 

Díky tomu, že bude dům v ulici Na Ma-

ninách po dokončení v kategorii Chyt-

ré bydlení Plus, je pro zájemce připra-

vena široká škála provedení povrchů 

podlah a dveří. Samozřejmostí je také 

možnost uzpůsobit vzhled dekorů ob-

kladů v koupelně dle vlastního vkusu.

A nechybí ani další výhody, jež jsou sou-

částí osvědčeného konceptu Chytrého 

bydlení. Jedná se mimo jiné o nucené 

větrání v podobě rekuperace vzduchu, 

která zabraňuje zbytečným únikům 

tepla a zajišťuje, aby byl v místnostech 

kvalitní vnitřní vzduch, kde bude co nej-

méně prachu a jiných škodlivin. 

Lokalita, kde bytový dům NMN@Holešo-

vice do podzimu 2019 vyroste, byla vloni 

podle ankety travel blogerů vyhlášena 

mezi 15 nejvíce „cool“, tedy nejatraktiv-

nější čtvrtěmi v Evropě. Je zbytečné asi 

zároveň dodávat, že se jedná o  místo, 

odkud se do centra Prahy dostanete jen 

během několika málo minut. 

Ještě o  kategorii výše je pak bytový 

dům CSV@Řepy. Všech 24 jednotek 

tohoto domu, které jsou ve velikosti od 

1+kk do 3+kk, jsou totiž v úrovni Chytré 

bydlení Premium. Díky tomu je například 

v každém bytu dřevěná podlaha a vnitř-

ní podlahové vytápění. Nechybí ani vel-

ká posuvná francouzská okna a proskle-

né balkóny, jež v  nejvyšších podlažích 

nahrazují velké rozhlehlé terasy. 

Součástí vybavení je také technologie 

inteligentního ovládání bytu, která na 

dálku řídí nejen světla, rolety a  externí 

žaluzie, ale rovněž třeba vytápění jed-

notlivých místností. Čidla kvality vzduchu 

zase měří v  interiéru koncentraci oxidu 

V KATEGORIÍCH 

PLUS I PREMIUM 

NAJDETE 

TÉMĚŘ 40 

DOSTUPNÝCH 

BYTŮ

NOVÉ BYTY 
CHYTRÉHO BYDLENÍ

Zájem o chytré byty se v posledním období přesouvá do dalších lokalit. 
Důkazem jsou například nové projekty Chytrého bydlení, které leží v Holešovicích a Řepích. 

20180307_TCHB_GrandRealCity_PR_210x297.indd   2 08.03.18   18:18



uhličitého, jež ukazují, jak moc je v bytě 

vzduch vydýchán. Výhodou bezpochy-

by také je, že bytový dům CSV@Řepy 

je už dostavěn a zájemcům proto ihned 

k dispozici. Najdete jej v Praze 6 u ulice 

Čistovická. V blízkosti je obora Hvězda, 

lesopark Řepy a areál Ladronky. Jen ně-

kolik málo minut je to odsud na stanice 

autobusů i tramvají. V dojezdové vzdále-

nosti je rovněž metro linky A.

Oba projekty společnosti Trigema vy-

chází z  konceptu Chytrého bydlení, 

které je založeno na více benefitech 

najednou. Jedná se v souhrnu například 

o  důraz na bezpečí a  zdraví, moderní 

technologie, různé podoby ekologic-

kých a energetických vylepšení, nabíd-

ku dostatku služeb, které jsou v blízkosti 

bytových domů a adekvátní cenu. 

Každý z projektů Chytrého bydlení, včet-

ně bytových domů NMN@Holešovice 

a CSV@Řepy, jsou v energetické třídě B. 

 

 

A kde se o Chytrém bydlení 

a obou projektech dozvíte více?  

www.chytre-bydleni.com 

www.na-maninach.cz / www.cistovicka.cz

REKUPERACE 

VYMĚNÍ 10 % 

OBJEMU 

VZDUCHU 

V BYTĚ 

ZA HODINU

20180307_TCHB_GrandRealCity_PR_210x297.indd   3 08.03.18   18:18
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TEXTOVÁ INZERCE
PRONÁJMY

PRAHA 4, PANKRÁC
www.realcity.cz/rc/E25A

Pronájem 1+kk s lodžií, 32 m², ul. Kaplická, OV, pa-
nel, 1.patro, výtah. Byt po celkové rekonstrukci. Me-
tro Pankrác v blízkosti. Nájem 10.500 Kč + popl.
2.300 Kč.
Kateřina Nová tel.: 724 375 751

10 500 Kč/měs.

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E2G1

RD 6+1, 200 m², poz. 270 m², garáž, kryté posezení
u krbu. V domě jsou 2 koupelny, kuchyň, ob. pokoj,
pracovna dílna, tech. místnost, 4 ložnice, herna a te-
rasa.
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o. tel.: 725 435 090

23 000 Kč/měs.

PRAHA 5

PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1BA
Byt B206 - 1+kkB (48 m²) + (4 m²) v domě Rezidence
Malvazinky.Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je ještě
garáž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním te-
rénem.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

3 806 000 Kč

PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1BA
Nový byt B206 - 1+kk/B (48 m²) + (4 m²) v Rezidenci
Malvazinky. Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je ga-
ráž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním te-
rénem.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

3 806 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M² PRAHA
5

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí, spusta
zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Nabí-
zíme krásný a světlý byt 3+kk s dvěma balkony.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 789 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M²
PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malva-
zinky. Krásný a světlý byt o dispozici 3+kk s dvěma
balkony.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

7 789 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK, OV, PRAHA 5 - KOŠÍŘE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1XN
Byt 4+kk (99 m²) prostorným balkonem (8 m²) a
sklepem v domě Rezidence Malvazinky. Byt se na-
chází ve třetím patře, s velice pěknými výhledy na
Prahu - Strahov.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 451 000 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) 2x balkon (4 m² + 9 m²) a
sklepem v domě Rezidence Malvazinky. Byt v 5.NP, s
velice pěknými výhledy na Prahu - Strahov, Ladronka
aj.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

12 726 000 Kč

PRAHA 9

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1IB
Nabídka rodinného domu typu ”Kvinta”v Praze 9,
Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o
užitné ploše 140 m². Celková plocha pozemku 500
m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 250 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1IB
Nabídka rodinného domu typu ”Kvinta”v Praze 9,
Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o
užitné ploše 140 m². Celková plocha pozemku 500
m².
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 250 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1I9
RD typu ”Řadovka”v Úvalech, těsně u hranic s Prahou
9. Dispozice 4+kk+garáž o ploše 126m². Celková plo-
cha pozemku 214 m². V ceně dokončení tzv. na klíč.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

dohodou

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1I9
RD typu ”Řadovka”v Úvalech, těsně u hranic s Pra-
hou 9. Dispozice 4+kk+garáž o ploše 126 m². Cel-
ková plocha pozemku 214 m². V ceně dokončení
tzv. na klíč.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

dohodou

NOVOSTAVBA RD Č.17
Třída B

www.realcity.cz/rc/E1PQ
RD Přezletice Praha východ,typ C2, dvojdům, 5+kk,
UP 141 m², plocha parcely 390 m², dřevěná eu-
rookna, parkety dub,2xWC, 2xkoupelna,dokončení
2.pol.2017,hypo možné
Commco tel.: 724 270 852

7 705 000 Kč

NOVOSTAVBA RD Č3
Třída B

www.realcity.cz/rc/E24Z
RD Přezletice Praha východ,typ D1g, sa-
mostatný,5+kk,UP 142 m², plocha par-
cely 440 m²,dřevěná eurookna, parkety
dub,2xWC,2xkoupelna,dokončení 2.pol.2017,hypo
možné
Commco tel.: 724 270 852

7 935 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

PRODEJ BYTU 1+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/E1XT
Byt s dispozici 1+kk o vel. 28 m² vhodný pro inves-
tici. Byt i balkon (6m²) jsou orientovány na východ s
výhledem na vilovou zástavbu. Kompletní nabídka
bytů na:
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

2 003 530 Kč

PRODEJ BYTU 2+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/E1XU
Útulný byt s rozlohou 48 m² a balkonem 6 m² na-
bídne pohodlný život mladému páru, který ocení
dostupnost centra do 20 minut a přírodu na dosah.
Ceny vč. DPH.
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

2 909 256 Kč

PRODEJ BYTU 3+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD

www.realcity.cz/rc/DZLX
Byt 84 m² orientovaný na J a Z je ideálním bydle-
ním pro 3-4 člennou rodinu. Balkon 14 m² dostupný
z obýváku a ložnice. Velká Brána – Brána k poho-
dovému bydlení!
www.velkabrana.cz tel.: 602 206 999

4 811 255 Kč

BENEŠOV

KONDRAC, OKRES BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/DY2Q

Chata s obytným podkrovím 40 m², osada Údolí ná-
vratu. Do chaty přivedena el. 230 V, vodu možno
odebírat ze studny. Pozemek 26 m². V okolí krásná
příroda, lesy.
PRVNÍ VLTAVSKÁ s.r.o. tel.: 725 435 090

450 000 Kč

    H
LEDÁTE

NOVOSTAVBY?

   S NÁMI
NAJDETE!

POPTÁVKA

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

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

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

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

v Praze 4, 5, 8, 9, 10 a případně i na jiném zajíma-
vém 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

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

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

KOUPĚ ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E1GZ

Aktuálně hledáme ke koupi nájemní dům/objekt (by-
tový nebo komerční) či soubor nájemních domů kde-
koliv v Praze 2, 3, 10. Peníze ihned bez úvěru.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E1H3

Hledáme ke koupi RD v obci Davle nebo v blíz-
kém okolí. Plocha pozemkumin 600m². Preferujeme
horní část obce Davle.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

STAVEBNÍ POZEMEK NA RD
www.realcity.cz/rc/E1H4

Pro ověřeného klienta hledáme ke koupi pozemek
pro stavbu rodinného domu v okolí Kladna, Berouna,
plocha min. 1000 m² nebo větší. Preferujeme klidné
místo.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYT 3+1 PRAHA 3 - ŽIŽKOV
www.realcity.cz/rc/E24N

Hledáme pro solventní klienty byt 3+1 v Praze 3 - Žiž-
kov. Preferujeme spíše cihlovou stavbu. Cena do 6,5
mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYT 2+KK / 2+1 U METRA
www.realcity.cz/rc/E24K

Hledáme ihned ke koupi byt 2+1 nebo 2+kk mini-
málně 55 m² v Praze v docházkové vzdálenosti do
stanice metra. Ne panelový dům. Cena do 5 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

PRAHA BYT 2+1 NEBO 3+1
www.realcity.cz/rc/E24L

Hledáme ihned ke koupi byt 2+1 nebo 3+1 v Praze 6.
Cena do 6 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ BYTU PRAHA-BUBENEČ
www.realcity.cz/rc/E24M

V Praze Bubeneč hledáme byt pro naše klienty, min.
100 m². Cena do 10 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E24O

Hledáme ke koupi RD min. 4+1 nebo 4+kk v Praze-
východ. Plocha pozemku 500-1000 m². Stáří stavby
max. 10 let
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYT 2+KK / 2+1 / 3+KK PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E24P

Hledáme ihned ke koupi byt 2+1 nebo 2+kk nebo
3+kk v Praze 5Malvazinky. v docházkové vzdálenosti
do stanice metra. Cena 5 až 7 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

CHATA / CHALUPA U VODY
www.realcity.cz/rc/E24Q

Hledáme ke koupi chalupu/chatu v okolí řeky Be-
rounky, Sázavy, Vltavy do 2 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ BYTU PRAHA-MODŘANY
www.realcity.cz/rc/E24R

Hledáme byt pro naše klienty byt 2+1 v Praze v okolí
Modřan. Preferujeme cihlovou zástavbu. Cena 4 až 5
mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU PRAHA-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E24S

Hledáme ke koupi RD Praha-západ s dobrou do-
pravní dostupností. Cena do 6 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ REKR. OBJEKTU V KRKONOŠÍCH
www.realcity.cz/rc/E24T

Hledáme ke koupi rekreační objekt v Krkonoších. Ob-
last Trutnov, Vrchlabí, Pec pod Sněžkou, Špindlerův
Mlýn. Preferujeme chaty a chalupy. Cena do 5 mil.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

KOUPĚ ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E24U

Hledáme činž.dům pro naše významné klienty. Po-
žadujeme stavbu před rekonstrukcí, následně bude
z objektu apartmánový hotel. Plocha min 1200 m².
Cena 2 až 3mil €.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

PRONÁJEM RODINNÉHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E24V

Hledáme k pronájmu rodinný dům pro naše stálé kli-
enty v okolí Prahy s dobrou dopravní dostupností.
Cena do 50 tis.
RealExpert Success tel.: 739 017 666

informace v RK

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

ve Středočeském kraji, dobrá dostupnost, lékař, ob-
chod, ihned k bydlení případně i k rek., na zajímavém
místě. Nabídky prosím jen od přímýchmajitelů, ne RK.
Kateřina Nová tel.: 604 231 509

2 300 000 Kč

HLEDÁTE NOVÉ BYDLENÍ?
Ušetříme vám čas i námahu!

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

HLEDÁTE
PRONÁJEM?
S NÁMI NAJDETE!

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

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

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

6 500 000 Kč

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
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AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

GRAND REAL CITY s.r.o.  je největším vydavatelstvím v ČR zaměřeném na real i tní  trh.  Jeho produkty působí 

na českém trhu j iž od roku 2001, je provozovatelem portálu www.realcity.cz  a special izuje se na periodika 

určená pro profesionály v oblasti  nemovitostí .  V České republice vydává celkem 2 regionální t ituly . 

Od roku 2017 je součástí  českého vydavatelství  VLTAVA LABE MEDIA a.s.

PROFIL

  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 
na zákazníka

 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky

  Zkušenosti s vedením obchodních jednání 
a prezentací u klientů, s akvizicemi

 Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost

 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,

 Aktivní řidič 

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST

  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 
ve svěřené oblasti

  Identifi kace potencionálních klientů z oblasti realitního 
trhu a rozvíjení nových obchodních vztahů

  Příprava optimálních komunikačních řešení 
a jejich prezentace novým  i stávajícím zákazníkům

  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, 
prohlubování dobrého jména společnosti

  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME

  Motivující fi nanční ohodnocení (fi x + provize) 

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním týmu

  Firemní automobil, notebook, telefon

  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE 

AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY NA POZICI:

PRO REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PROFIL

  Obchodní nadání, empatie a silná orientace 
na zákazníka

 Zkušenosti z oblasti aktivního prodeje min. 2 roky

  Zkušenosti s vedením obchodních jednání 
a prezentací u klientů, s akvizicemi

 Vysoké pracovní nasazení, fl exibilita, samostatnost

 PC dovednosti, orientace v internet. prostředí,

 Aktivní řidič 

PRACOVNÍ ODPOVĚDNOST

  Zodpovědnost za samostatné obchodní aktivity 
ve svěřené oblasti

  Identifi kace potencionálních klientů z oblasti realitního 
trhu a rozvíjení nových obchodních vztahů

  Příprava optimálních komunikačních řešení 
a jejich prezentace novým  i stávajícím zákazníkům

  Odpovědnost za prodejní úspěšnost, 
prohlubování dobrého jména společnosti

  Sledování konkurence, reporting

NABÍZÍME

  Motivující fi nanční ohodnocení (fi x + provize) 

  Práci se zajímavými produkty a novými technologiemi

  Pozici ve stabilním profesionálním týmu

  Firemní automobil, notebook, telefon

  Možnost seberealizace

MEDIÁLNÍ
PORADCE 

Pokud vaše zájmy a zkušenosti odpovídají uvedenému profi lu,

rádi se s vámi setkáme při osobním pohovoru. 

Své strukturované životopisy zasílejte na kariera@realcity.cz

http://www.realcity.cz
http://mailto:kariera@realcity.cz


pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c z

FREE VERZE

software pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
zdarma bez poplatků

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

A4_Grand Real City.indd   3 22.08.17   10:50
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SLABCE
www.realcity.cz/rc/E26A

Dům, 1476 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 000 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E26B

Dům, 368 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 060 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E1K7

Dům, 80 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 275 457
2 010 690 Kč

DVORY
www.realcity.cz/rc/DZC7

Dům, 342 m², tř. G
MV reality s.r.o.

tel.: 775 716 255
2 070 000 Kč

ZLONICE
www.realcity.cz/rc/E1K3

Dům, 100 m², tř. G
RSČS / RKI, s. r. o.

tel.: 724 554 368
2 050 000 Kč

BOHUTÍN
www.realcity.cz/rc/E26C

Dům, 437 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 734 436 623
2 080 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E26D

Dům, 85 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
2 080 000 Kč

BENÁTKY NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E26G

Dům, 118 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 100 000 Kč

SMILOVICE
www.realcity.cz/rc/E26E

Dům, 1524 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 080 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E26H

Dům, 90 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
2 100 000 Kč

NAČERADEC
www.realcity.cz/rc/E26F

Dům, 1002 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 099 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E26I

Dům, 220 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 605 330 330
2 100 000 Kč

NOVÁ VES
www.realcity.cz/rc/E26J

Dům, 70 m², tř. G
KRP realitní služby

tel.: 737 959 004
2 100 000 Kč

DOMÁNOVICE
www.realcity.cz/rc/E26L

Dům, 115 m², tř. G
Reality 11

tel.: 603 582 467
2 198 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E1K1

Dům, 100 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 100 000 Kč

CHOŤÁNKY
www.realcity.cz/rc/E26M

Dům, 218 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 776 678 950
2 200 000 Kč

ZÁSMUKY
www.realcity.cz/rc/E26K

Dům, 150 m², tř. G
Home 4 People

tel.: 736 514 888
2 179 000 Kč

KAMENICE
www.realcity.cz/rc/DZC4

Dům, 85 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 608 145 249
2 211 643 Kč

TUCHLOVICE
www.realcity.cz/rc/E26N

Dům, 120 m², tř. G
RE/MAX Consult

tel.: 731 618 477
2 250 000 Kč

DRAHLÍN
www.realcity.cz/rc/E26O

Dům, atyp., 480 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 731 448 202
2 273 000 Kč

CÍTOV
www.realcity.cz/rc/DZ7Y

Řadový dům, 86 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 235 128
2 250 000 Kč

ZBRASLAVICE
www.realcity.cz/rc/E1K6

Dům, 125 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 850 785
2 299 800 Kč

HOROMĚŘICE
www.realcity.cz/rc/E1K5

Dům, 80 m², tř. B
Aktivreality

tel.: 606 616 555
2 257 000 Kč

LOKET
www.realcity.cz/rc/E26P

Dům, 100 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 602 684 162
2 300 000 Kč

CÍTOV
www.realcity.cz/rc/E26X

Dům, 120 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
2 368 000 Kč

MŠECKÉ ŽEHROVICE
www.realcity.cz/rc/E271

Rohový dům, 85 m², tř. G
RE/MAX Consult

tel.: 774 210 412
2 390 000 Kč

VELVARY
www.realcity.cz/rc/E26Y

Dům, 130 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 732 681 899
2 380 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E272

Dům, 278 m², tř. G
NAXOS a.s.

tel.: 777 707 318
2 400 000 Kč

DRAHLÍN
www.realcity.cz/rc/E26Z

Dům, 88 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 380 000 Kč

LIBUŠÍN
www.realcity.cz/rc/E273

Dům, 603 m², tř. G
Gaute a.s

tel.: 739 602 406
2 410 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E26Q

Dům, 462 m², tř. G
RE/MAX Consult

tel.: 605 707 747
2 300 000 Kč

BŘEZOVÁ-OLEŠKO
www.realcity.cz/rc/E26T

Dům, 101 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
2 320 300 Kč

HLÍZOV
www.realcity.cz/rc/E26R

Dům, 8+2, 300 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 730 815 332
2 300 000 Kč

LOŠANY
www.realcity.cz/rc/E26U

Dům, 4+1, 150 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 629
2 329 000 Kč

RATMĚŘICE
www.realcity.cz/rc/E26S

Dům, 73 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
2 310 000 Kč

HÁJE
www.realcity.cz/rc/E26V

Dům, 1+1, 179 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 731 448 202
2 365 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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http://tel:730815332
http://tel:724992629
http://tel:774110007
http://tel:731448202
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POSTŘIŽÍN
www.realcity.cz/rc/E274

Dům, 92 m², tř. B
Dumrealit.cz

tel.: 603 228 103
2 421 720 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E275

Vila, 318 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 730 850 788
2 480 000 Kč

BEŘOVICE
www.realcity.cz/rc/E1KB

Dům, 130 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
2 450 000 Kč

POSTŘIŽÍN
www.realcity.cz/rc/DZC8

Řadový dům, 110 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 725 293 286
2 484 500 Kč

CÍTOV
www.realcity.cz/rc/E1KC

Dům, 120 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 792 307 500
2 467 000 Kč

KOUPĚ
www.realcity.cz/rc/E276

Dům, 485 m², tř. G
EVROPA RK Č. BUDĚJOVICE

tel.: 730 592 885
2 490 000 Kč

SLATINA
www.realcity.cz/rc/E277

Dům, 200 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 603 781 824
2 490 000 Kč

ŘEPÍN
www.realcity.cz/rc/E27A

Dům, 150 m², tř. G
EVROPA RK MĚLNÍK

tel.: 736 737 848
2 499 000 Kč

KRYCHNOV
www.realcity.cz/rc/E278

Dům, 2+1, 230 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 608 949 480
2 490 000 Kč

CHRAŠTICE
www.realcity.cz/rc/E27B

Dům, atyp., 600 m², tř. G
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 731 448 202
2 499 000 Kč

HOSTIVICE
www.realcity.cz/rc/E279

Dům, 75 m², tř. G
Reality5

tel.: 603 436 848
2 490 000 Kč

LIBIŠ
www.realcity.cz/rc/E27C

Dům, 125 m², tř. E
Reality 11

tel.: 602 462 080
2 500 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E27D

Dům, 160 m², tř. B
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 734 513 876
2 500 000 Kč

STOCHOV
www.realcity.cz/rc/E27G

Dům, 308 m², tř. G
EVROPA RK KLADNO

tel.: 736 532 787
2 560 000 Kč

ZLONICE
www.realcity.cz/rc/E27E

Dům, 120 m², tř. F
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 500 000 Kč

ROŽĎALOVICE
www.realcity.cz/rc/E27H

Dům, 160 m², tř. G
Mireas s. r. o.

tel.: 773 588 314
2 590 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E27F

Dům, 90 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 777 444 889
2 550 000 Kč

HOSTIVICE
www.realcity.cz/rc/E27I

Dům, 75 m², tř. G
Reality5

tel.: 603 436 848
2 590 000 Kč

LIBČICE NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E27J

Dům, 90 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
2 600 000 Kč

SOKOLEČ
www.realcity.cz/rc/E27M

Dům, 97 m², tř. A
Reality 11

tel.: 734 222 822
2 600 000 Kč

LIBČICE NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E27K

Dům, 124 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 026
2 600 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E27N

Dům, 120 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
2 621 000 Kč

CHOTUSICE
www.realcity.cz/rc/E27L

Dům, 6+kk, 140 m², tř. G
N.I.K.A.- RK

tel.: 602 277 604
2 600 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E27O

Dům, 656 m², tř. G
Molík reality s.r.o.

tel.: 605 542 145
2 625 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/DUED

Dům, 6+2, 281 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 730 815 332
2 700 000 Kč

SENOMATY
www.realcity.cz/rc/E27Y

Dům, 200 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 565
2 740 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E27V

Dům, 170 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 725 321 321
2 700 000 Kč

SÁZAVA
www.realcity.cz/rc/E1BM

Dům, 69 m², tř. C
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 777 204 408
2 790 000 Kč

VRÁŽ
www.realcity.cz/rc/E27X

Dům, 269 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 734 789 789
2 700 000 Kč

CHLÍSTOVICE
www.realcity.cz/rc/E27Z

Dům, 4+1, 108 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 724 992 629
2 799 000 Kč

JÍKEV
www.realcity.cz/rc/E27P

Dům, 142 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
2 650 000 Kč

HEŘMANIČKY
www.realcity.cz/rc/E27S

Dům, 83 m², tř. A
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 690 000 Kč

VELKÝ CHLUMEC
www.realcity.cz/rc/E27Q

Dům, 400 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 680 000 Kč

MISKOVICE
www.realcity.cz/rc/E27T

Dům, 300 m², tř. G
Reality 11

tel.: 734 222 822
2 690 000 Kč

LEDČICE
www.realcity.cz/rc/E27R

Dům, 74 m², tř. G
KRP realitní služby

tel.: 737 959 004
2 685 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E27U

Dům, 4+1, 80 m², tř. G
N.I.K.A.- RK

tel.: 602 277 604
2 700 000 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 
naleznete zde:
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Velikonoce jsou za  dveřmi. Zapomeňte 
na představu otravného úklidu a nahléd-
něte na tyto svátky jako na perfektní pří-
ležitost, jak si krásně vyzdobit interiér 
a  udělat si ho po  dlouhé zimě mnohem 
veselejší. Inspirujte se našimi tipy.

Velikonoce 2018
Čím si ozdobit příbytek 
a jaké jsou tradice?

Všechno nemusí připomínat 
jen Velikonoce

V první řadě bychom chtěli upozornit na to, 
že ne všechny dekorace nutně musí připo-
mínat Velikonoce jako takové. Nemusíte 
se řídit předepsanými pravidly, jen si hrajte 
a  citlivě kombinujte podle svého uvážení. 
Spojte tradiční prvky Velikonoc s těmi běž-
nými. Roztomilá zvířátka či malované kras-
lice dolaďte vázou z  čerstvě natrhaných 
květin, vysetého osení nebo větvičkou roz-
puklých kočiček z  přírody. Klasické deko-
race se budou skvěle vyjímat i vedle netra-
dičních. Je to jen na vás a vaší náladě, jaký 
podtext svému domovu vtisknete.

Velikonoční výzdoba

Méně je více. To platí i při tvorbě velikonoč-
ní výzdoby, bez ohledu na  aktuální trendy. 
Nevíte-li si absolutně rady, slaďte dekorace 
do  jednoho nebo dvou barevných odstínů. 
Aktuální trend se nese na  vlně minimalis-
tického přístupu k  dekorování. To ovšem 
neznamená, že úplně vypustíte jakékoli oz-
dobné prvky, jen je lépe promyslíte a citlivě 
a vkusně umístíte.

Vajíčka v přírodním kabátu

Všichni dobře víme, že základním symbolem 
Velikonoc jsou vajíčka. Odpradávna jsme 
zvyklí malovat je vesele, propůjčovat jim ve-
selý vzhled. Pokud tohle máte rádi, nemusí-
te se omezovat. Jestliže chcete držet krok 
s trendy, pak byste měli následovat přírodu. 
V posledních letech jsou totiž trendové spíše 
tlumené a přírodní odstíny. V kurzu jsou va-
jíčka čistě přírodní nebo zahalená do šedé. 
Schválně pověste na  větvičku keramickou 
kraslici s květinovým reliéfem v šedém tónu 
nebo vajíčka ve  své přirozené barvě. Co 
tomu říkáte? Takhle můžete postupovat i při 
přípravě velikonočního aranžmá nebo při 
zdobení květináčů.

Netradiční kombinace? Jasně!

Letošní dekorace mohou mít i  netradiční 
nádech. Důkazem je použití netypických 
odstínů bílé a stříbrné. Ty rovněž hrají prim 
v  letošním roce. Nejde vyloženě o  typické 
barvy, tradičním Velikonocům přece jen do-
minují žlutá a zelená. Ale uznejte, že i tohle 
moderní propojení klasiky s  modernou má 
něco do sebe. Výzdobě dodá eleganci, lu-
xus, ale zároveň stále symbolizuje tradiční 
velikonoční prvky.

Jemnost a roztomilost

Přesně to vnesou do  vašeho domova nej-
různější designová keramická či látková zví-
řátka. Ať chcete nebo ne, k jaru zvířata ne-
odmyslitelně patří. Ani u vás doma by tedy 
na  jaře neměla chybět. Výběr je rozmanitý 
od zajíčků přes ovečky až po slepičky. Po-
kud však nechcete mít z bytu přeplácanou 
zvířecí farmu, zaměřte se opět na jednodu-
chost. Moderní je především jednotná ba-
revnost a jednoduchý styl.

Květinová krása

Květiny a  jaro, to je neodmyslitelná kombi-
nace, která za žádných okolností nezestár-

ne a  navždy zůstane s  velikonočními svát-
ky úzce spjata. A tak na vašem stole určitě 
nesmí chybět kytice složená z jarních druhů 
květin. Volit můžete mezi tulipány nebo nar-
cisy, které svou barevností a  vůní přivolají 
jaro i během nepříznivého počasí. 

Dekorace vdechují vašemu domovu 
útulnou a milou atmosféru. 

To je důvod, proč si do svého příbytku 
pustit právě na jaře a v těchto 

svátečních dnech vajíčka, zajíčky,  
ale i nejrůznější primulky či tulipány.  

Nestarejte se jen o úklid 
a dělejte si radost každý den.

Umělé květiny v přírodním designu

Pokud nechcete pravidelně obměňovat živé 
květiny, můžete vytvořit kytici z  umělých 
květů. Dnes už vypadají přesně jako jejich 
přírodní protějšky. Kterákoliv jarní kytička 
pak může zdobit váš byt, aniž byste se o ni 
museli starat. Umělé květiny jsou také skvě-
lé pro dekorování. Určitě se jim tedy nebraň-
te, i když vpustíte do domova přírodu. Sice 
nevoní, ale krásu nezapřou. Klidně je doplň-
te přírodními větvičkami nebo kočičkami. 
Rostliny můžete umístit do  proutěných, hli-
něných nebo do  plechových nádob. Hodit 
se mohou nejen staré konve či kyblíky, ale 
i nádoby na mléko apod.

Mrkvový beránek ― Zdravá jedlá dekorace
Symbol beránka nesmí ve velikonočních přípravách chybět. Umístěný na stole na ozdobném tácu 
bude také nádhernou dekorací. Mnozí z nás už mají své ozkoušené recepty a ověřené ty nejlepší 
formy. Proč ale nezkusit něco nového, stejně chutného, navíc ale zdravého?

Budete potřebovat
300 g špaldové mouky, 4 střední mrkve nastrouhané najemno, ½ kelímku kyšky, 2 vejce, 3 lžíce 
kokosového oleje, 3 lžíce medu, 1 balíček prášku do pečiva bez fosfátů, nasekané mandle, sušené 
ovoce – rozinky, brusinky, kustovnice, špetku soli, šťávu z čerstvého citronu

Postup
Nastrouhanou mrkev vyšlehejte s vajíčky. Přidejte kyšku, kokosový olej a med a znovu vyšlehejte. 
Přidejte mouku smíchanou s práškem do pečiva a vyšlehejte, nakonec přidejte mandle a sušené 
ovoce a vyšlehejte hladké těsto. Formu na beránka vymažte kokosovým olejem a vysypte špal-
dovou moukou. Nalijte těsto do formy těsto a pečte na 180 °C. Vyzkoušejte špejlí, jestli je beránek 
hotov, podle typu formy trvá pečení 40 minut až hodinu a čtvrt.



Vpusťte velikonoční tradice do vašeho 
domova. I ty od našich sousedů

Velikonoční pondělí vychází letos jeden 
den po aprílu. K českým Velikonocům patří 
neodmyslitelně dobré jídlo a pití stejně tak 
jako výzdoba interiéru, barvení kraslic nebo 
pletení pomlázek. Jaké další tradice jsou 
s Velikonocemi spjaté? Čím je letos můžete 
ozvláštnit?

Náboženský symbol

Tradice Velikonoc je úzce spjata s nábožen-
stvím a zmrtvýchvstáním. Postupem doby se 
ale silně křesťanský svátek stal hlavně os-
lavou jara a probuzením přírody ze zimního 
spánku. K  tradičním oslavám se tak přidaly 
další zvyky a dnes už vlastně tradice. 

Na co se zapomíná

Velikonoce patří k  nejstarším svátkům vů-
bec. Jejich základní podstatou z dob před-
křesťanských bylo vítání přicházejícího jara, 
nového vegetačního období, v přeneseném 
slova smyslu vítězství života nad smrtí. Bo-
hužel dnes tradice ustupují do pozadí a stá-
le méně mladých lidí si uvědomuje, proč se 
Velikonoce vůbec slaví.

Svátky jara byly slaveny různou formou už 
u starých Slovanů a Germánů. Jako význam-
né a již nábožensky organizované svátky se 
objevují poprvé u Židů. Byly to svátky přes-
nic (pascha) slavené na  památku vysvobo-
zení Izraelitů z Egypta vždy 14. dne měsíce 
nisanu. Svátek pascha (hebrejsky pesah = 
přejití, ušetření) je oslavou toho, že Hospo-
din, když hubil prvorozence v Egyptě, přešel 
a ušetřil domy Židů, které byly označeny krví 
beránka. 

Velikonoce dnes

Dnes si podstatu a  historii svátku Veliko-
noc stále ještě připomínáme, ale oslavy 
máme spjaty především s volnem, prodlou-
ženým víkendem a hospodyňky především 

s velikonočními přípravami, jako je barvení 
vajíček, chystání pomlázky pro koledníky 
a  oprášení tradičních receptů. Velikonoč-
ních zvyků je celá řada. Opravdu záleží jen 
na každém z nás, které z  tradic velikonoč-
ních svátků jara přijmeme za své. V každém 
případě jsou Velikonoce svátky, které sym-
bolizují naději na nový život.

Čím si připíjejí o Velikonocích naši sousedé?

Ať už pro vás Velikonoce představují jenom 
vytoužený prodloužený víkend, anebo je 
slavíte tradičně a chodíte na koledu, určitě 
si je neumíte představit bez dobrého jídla 
a pití. A rozhodně v tom nejste sami, podob-
ně to mají lidé po celé Evropě. Čím si připíjejí 
koledníci u nás a za českými hranicemi?

V  každé české domácnosti také tradičně 
čeká dospělé koledníky sklenička něčeho 
ostřejšího. U  slovenských sousedů tomu 
není jinak. Rozdíl je jen v tom, že po Veliko-
nočním pondělí následuje takzvané odplat-
né úterý, kdy chodí na  pomlázku děvčata 
a šlehají chlapce. Oblíbená je tu hlavně do-
mácí pálenka – samozřejmě ta nejlepší. 

Němci milují pro změnu pivo a vzdát se ho 
nechtějí ani o  Velikonocích. Zabydluje se 
zde nový zvyk. Podle staré tradice tam dě-
tem schovává vajíčka velikonoční zajíček, 
ten podle všeho ale v  posledních letech 
nezapomíná ani na  dospělé! O  Velikono-

cích jim  tedy schovává láhve se zlatavým 
mokem a dospělí Němci pak pátrají po svém 
rezavém pokladu. 

Pokud máte rádi víno, můžete se inspirovat 
jižanskými národy. Španělé a Francouzi zů-
stávají i o velikonočních svátcích věrni právě 
vínu. Na rozdíl od Francouzů, kteří si svůj ná-
rodní poklad vychutnávají v kruhu rodinném 
a zapíjejí jím většinou jehněčí maso a pokr-
my z vajec, Španělé vyráží slavit do ulic.

Jak letos na koledníky? 

Letos i  při odměňování koledníků můžete 
jít trochu jinou, originální cestou. Zkuste jim 
místo ručně malovaného vajíčka věnovat 
průhledné polotovary vajíček, do  kterých 
vložíte nejrůznější sladkosti a dobroty jako 
lentilky, gumové medvídky, rafaelo, bonbo-
ny apod. Fantazii se meze nekladou. Toto 
originální překvapení potěší malé i  velké 
koledníky. 

Průhledná velikonoční vajíčka však nemusí 
nutně sloužit jen jako odměna pro koledníky, 
ale využijete je také k dekoračním účelům. 
Jak? Stačí dovnitř umístit drobná barevná 
peříčka, květy z umělých květin, nebo živých 
apod. Vyhrát si můžete i  se samotným po-
vrchem ozdob. Stačí jen trocha šikovnosti. 
Můžete je obháčkovat, obdrátkovat nebo 
jakkoli pokreslit. Záleží jen na vaší kreativitě.

Zajímavá fakta
Od roku 2016 se Česko přidalo k zemím, které uznávají Velký pátek jako státní svátek. Místo tří dnů 
svátečního volna tak máme dny čtyři. 

Kdy a kde se vzal beránek jako symbol?
Symbol beránka je pro Velikonoce tradiční, protože už v  pohanských časech působili pastevci 
na velmi rozsáhlých územích. Židé vnímají ovce jako členy Božího stáda, beránka ovšem i zabíjeli 
jako památku na vyvedení lidu Izraele z egyptského otroctví. V křesťanství beránek symbolizuje 
Beránka božího. Nevinného, čistého a poslušného beránka, který byl obětován na kříži a jeho krev 
zachránila pokřtěné od hříchu a od smrti. Beránek je jako obřadní pokrm známý už od středověku. 
Nikdo už ovšem nezjistí, zda se velikonočním beránkem myslí dnešní sladké pečivo ve stovkách 
variant nebo skutečně pouze jehněčí maso.

Proč kočičky?
Lidé vítali Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma palmovými ratolestmi. U nás je nahradily kočičky – 
pučící květy jív. Něžné jarní symboly se světí v kostelech na Květnou neděli a podle tradice by se 
měly spálit následující rok na Popeleční středu.

Datum Velikonoc se stanovuje podle ukřižování 
Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání. Tento 
den připadá na neděli po prvním jarním úplňku 
v rovnodennosti. Pokud by se úplněk shodoval 
s první jarní nedělí, Velikonoce se budou slavit 
až tu následující. Letos vychází Velikonoční 
neděle na 1. dubna.
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Pronájem komerčních prostor

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E28V

Komerční objekt, 200 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 602 368 466
11 EUR/m²/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/DEFE

Kanceláře, 50 m², tř. D
PSN

tel.: 605 083 611
88 Kč/m²/měs.

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E28X

Kanceláře, 158 m², tř. B
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
14 EUR/m²/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E28Y

Kanceláře, 40 m², tř. C
PSN

tel.: 605 083 611
125 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 3
www.realcity.cz/rc/E1R4

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

tel.: 733 532 252
125 Kč/m²/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E28Z

Komerční objekt, 60 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 725 716 502
175 Kč/m²/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E293

Kanceláře, 60 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
200 Kč/m²/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E291

Kanceláře, 60 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
180 Kč/m²/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E294

Komerční objekt, 47 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
250 Kč/m²/měs.

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E292

Komerční objekt, 56 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
199 Kč/m²/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E295

Kanceláře, 113 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
310 Kč/m²/měs.

PRAHA
www.realcity.cz/rc/E296

Kanceláře, 337 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
325 Kč/m²/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E299

Sklady, 50 m², tř. B
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
4 950 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E297

Komerční objekt, 330 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 602 368 466
330 Kč/m²/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 4
www.realcity.cz/rc/E298

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

tel.: 739 037 064
3 360 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E29A

Sklady, 56 m², tř. B
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
5 544 Kč/měs.

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E29B

Komerční objekt, 60 m²
CENTURY 21 - Alex

tel.: 603 383 587
6 000 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E29D

Kanceláře, 117 m², tř. G
EVROPA RK PRAHA 4

tel.: 731 679 206
6 500 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E1RE

Komerční objekt, 120 m²
Century 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
6 000 Kč/měs.

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E29E

Kanceláře, 300 m², tř. C
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 775 365 366
6 524 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E29C

Kom. objekt, 68 m², tř. G
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 227 279
6 460 Kč/měs.

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E17V

Kanceláře, 42 m², tř. C
I.E.T. Reality - Praha

tel.: 727 889 289
6 791 Kč/měs.

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E29J

Kom. objekt, 46 m², tř. G
Dumrealit.cz

tel.: 734 699 911
8 000 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
www.realcity.cz/rc/E29K

Obch. prostory, 55 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
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 6
www.realcity.cz/rc/E1RJ

Kanceláře, 40 m², tř. G
TRIO reality s. r. o.

tel.: 777 233 242
8 000 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E18P

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

tel.: 725 958 032
8 970 Kč/měs.

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E29F

Kom. objekt, 724 m², tř. G
RK Donna s.r.o.

tel.: 607 956 072
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 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 4
www.realcity.cz/rc/E29H

Sklady, 450 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
7 500 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E29G

Kom. objekt, 75 m², tř. G
RealExpert s.r.o.

tel.: 733 227 279
7 125 Kč/měs.

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E29I

Sklady, 78 m², tř. B
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
7 722 Kč/měs.

http://www.realcity.cz/rc/E28V
http://www.realcity.cz/rc/DEFE
http://www.realcity.cz/rc/E28X
http://www.realcity.cz/rc/E28Y
http://www.realcity.cz/rc/DZOL
http://www.realcity.cz/rc/E1R4
http://www.realcity.cz/rc/E28Z
http://www.realcity.cz/rc/E293
http://www.realcity.cz/rc/E291
http://www.realcity.cz/rc/E294
http://www.realcity.cz/rc/E292
http://www.realcity.cz/rc/E295
http://www.realcity.cz/rc/E296
http://www.realcity.cz/rc/E299
http://www.realcity.cz/rc/E297
http://www.realcity.cz/rc/E17J
http://www.realcity.cz/rc/E298
http://www.realcity.cz/rc/E29A
http://www.realcity.cz/rc/E29B
http://www.realcity.cz/rc/E29D
http://www.realcity.cz/rc/E1RE
http://www.realcity.cz/rc/E29E
http://www.realcity.cz/rc/E29C
http://www.realcity.cz/rc/E17V
http://www.realcity.cz/rc/E29J
http://www.realcity.cz/rc/E185
http://www.realcity.cz/rc/E29K
http://www.realcity.cz/rc/E186
http://www.realcity.cz/rc/E1RJ
http://www.realcity.cz/rc/E18P
http://www.realcity.cz/rc/E29F
http://www.realcity.cz/rc/DZ31
http://www.realcity.cz/rc/DC29
http://www.realcity.cz/rc/E29H
http://www.realcity.cz/rc/E29G
http://www.realcity.cz/rc/E29I
http://www.realcity.cz
http://tel:602368466
http://tel:605083611
http://tel:603186034
http://tel:605083611
http://tel:605083611
http://tel:733532252
http://tel:725716502
http://tel:734204301
http://tel:800775577
http://tel:777276667
http://tel:777276667
http://tel:774110007
http://tel:800775577
http://tel:734204301
http://tel:602368466
http://tel:800100446
http://tel:739037064
http://tel:800100446
http://tel:603383587
http://tel:731679206
http://tel:607000021
http://tel:775365366
http://tel:733227279
http://tel:727889289
http://tel:734699911
http://tel:777276667
http://tel:800100446
http://tel:731679206
http://tel:777233242
http://tel:725958032
http://tel:607956072
http://tel:730553365
http://tel:727882614
http://tel:800100446
http://tel:733227279
http://tel:800100446
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NOSÁLOV
www.realcity.cz/rc/E2AD

Pozemek, 2910 m²
Gaute a.s

tel.: 603 821 159
1 000 000 Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E2AG

Pozemek, 570 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 025 000 Kč

BAVORYNĚ
www.realcity.cz/rc/E2AE

Pozemek, 459 m²
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 774 331 311
1 000 000 Kč

MALÍKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2AH

Pozemek, 1035 m²
Century 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
1 035 000 Kč

ŠANOV
www.realcity.cz/rc/E2AF

Pozemek, 1199 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 017 210 Kč

MALÍKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2AI

Pozemek, 972 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 725 660 660
1 035 000 Kč

PŘÍČINA
www.realcity.cz/rc/E2AJ

Pozemek, 2866 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 050 000 Kč

STRANNÝ
www.realcity.cz/rc/E2AM

Pozemek, 1084 m²
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 770 121 406
1 070 000 Kč

ČÍM
www.realcity.cz/rc/E2AK

Pozemek, 751 m²
RE/MAX Consult

tel.: 734 801 496
1 051 400 Kč

VELTRUSY
www.realcity.cz/rc/E2AN

Pozemek, 850 m²
EVROPA services CZ, a.s.

tel.: 770 121 406
1 070 000 Kč

ZDIBY
www.realcity.cz/rc/E2AL

Pozemek, 598 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 060 000 Kč

DOLNÍ CHVATLINY
www.realcity.cz/rc/E2AO

Pozemek, 3964 m², tř. G
RK Reality IQ a.s.

tel.: 774 110 007
1 071 000 Kč

KRHANICE
www.realcity.cz/rc/E2AP

Pozemek, 6312 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 031
1 099 000 Kč

BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ
www.realcity.cz/rc/E2AS

Pozemek, 2191 m²
EVROPA RK PRAHA 1

tel.: 606 226 660
1 112 600 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E2AQ

Pozemek, 635 m²
Dumrealit.cz

tel.: 731 573 659
1 100 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E2AT

Pozemek, 1161 m²
ERA Garancia

tel.: 606 129 138
1 124 700 Kč

CHOŤÁNKY
www.realcity.cz/rc/E2AR

Pozemek, 1008 m²
Dumrealit.cz

tel.: 734 767 068
1 108 800 Kč

MALÍKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2AU

Pozemek, 1035 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 135 000 Kč

CHABEŘICE
www.realcity.cz/rc/E2AV

Pozemek, 4140 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 603 119 283
1 140 000 Kč

BUŠTĚHRAD
www.realcity.cz/rc/DM13

Pozemek, 630 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 603 781 824
1 150 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E2AX

Pozemek, 1600 m²
Duna House

tel.: 723 668 949
1 140 000 Kč

DOLNÍ KRUPÁ
www.realcity.cz/rc/E2AZ

Pozemek, 2130 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
1 150 000 Kč

SÝKOŘICE
www.realcity.cz/rc/E2AY

Pozemek, 866 m²
EVROPA RK KLADNO

tel.: 736 532 787
1 148 000 Kč

BEČVÁRY
www.realcity.cz/rc/E2B1

Pozemek, 7403 m²
Aktivreality

tel.: 776 849 424
1 150 000 Kč

LUŽEC NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/E2B8

Pozemek, 1954 m²
Aktivreality

tel.: 608 145 249
1 365 846 Kč

VELIKÁ VES
www.realcity.cz/rc/E2BB

Pozemek, 982 m²
CENTURY 21 - Finem

tel.: 725 293 758
2 999 000 Kč

SEDLČANY
www.realcity.cz/rc/E2B9

Pozemek, 1510 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 887 500 Kč

SLUŠTICE
www.realcity.cz/rc/E2BC

Pozemek, 957 m²
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
3 300 000 Kč

STRUHAŘOV
www.realcity.cz/rc/E2BA

Pozemek, 1079 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 890 000 Kč

KRÁLŮV DVŮR
www.realcity.cz/rc/E2BD

Pozemek, 1088 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 590 000 Kč

SENOMATY
www.realcity.cz/rc/E2B2

Pozemek, 1151 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 153 450 Kč

MALÍKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2B5

Pozemek, 1190 m²
Century 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
1 190 000 Kč

KOLEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E2B3

Pozemek, 2948 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 177 000 Kč

MALÍKOVICE
www.realcity.cz/rc/E2B6

Pozemek, 1190 m²
HVB Real Estate s.r.o.

tel.: 725 660 660
1 190 000 Kč

ZÁSMUKY
www.realcity.cz/rc/E2B4

Pozemek, 708 m²
RSČS Absoluta Real

tel.: 734 358 637
1 190 000 Kč

SENOMATY
www.realcity.cz/rc/E2B7

Pozemek, 1354 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 278 100 Kč

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

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků Více z této rubriky 
naleznete zde:

http://www.realcity.cz/rc/E2AD
http://www.realcity.cz/rc/E2AG
http://www.realcity.cz/rc/E2AE
http://www.realcity.cz/rc/E2AH
http://www.realcity.cz/rc/E2AF
http://www.realcity.cz/rc/E2AI
http://www.realcity.cz/rc/E2AJ
http://www.realcity.cz/rc/E2AM
http://www.realcity.cz/rc/E2AK
http://www.realcity.cz/rc/E2AN
http://www.realcity.cz/rc/E2AL
http://www.realcity.cz/rc/E2AO
http://www.realcity.cz/rc/E2AP
http://www.realcity.cz/rc/E2AS
http://www.realcity.cz/rc/E2AQ
http://www.realcity.cz/rc/E2AT
http://www.realcity.cz/rc/E2AR
http://www.realcity.cz/rc/E2AU
http://www.realcity.cz/rc/E2AV
http://www.realcity.cz/rc/DM13
http://www.realcity.cz/rc/E2AX
http://www.realcity.cz/rc/E2AZ
http://www.realcity.cz/rc/E2AY
http://www.realcity.cz/rc/E2B1
http://www.realcity.cz/rc/E2B8
http://www.realcity.cz/rc/E2BB
http://www.realcity.cz/rc/E2B9
http://www.realcity.cz/rc/E2BC
http://www.realcity.cz/rc/E2BA
http://www.realcity.cz/rc/E2BD
http://www.realcity.cz/rc/E2B2
http://www.realcity.cz/rc/E2B5
http://www.realcity.cz/rc/E2B3
http://www.realcity.cz/rc/E2B6
http://www.realcity.cz/rc/E2B4
http://www.realcity.cz/rc/E2B7
http://www.realcity.cz.
http://www.realcity.cz
http://tel:603821159
http://tel:774110007
http://tel:774331311
http://tel:607000021
http://tel:800100446
http://tel:725660660
http://tel:800100446
http://tel:770121406
http://tel:734801496
http://tel:770121406
http://tel:800100446
http://tel:774110007
http://tel:605227031
http://tel:606226660
http://tel:731573659
http://tel:606129138
http://tel:734767068
http://tel:800100446
http://tel:603119283
http://tel:603781824
http://tel:723668949
http://tel:777276667
http://tel:736532787
http://tel:776849424
http://tel:608145249
http://tel:725293758
http://tel:800100446
http://tel:734204301
http://tel:800775577
http://tel:800100164
http://tel:800775577
http://tel:607000021
http://tel:800775577
http://tel:725660660
http://tel:734358637
http://tel:800775577
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Investování do nemovitostí 
patří mezi méně rizikové 
investice. Momentálně se 
pohybuje její návratnost 
v horizontu 20–25 let. 
Největší poptávka je 
po bytech 1+kk a 2+kk, které 
jsou levnější na pořízení 
a z hlediska provozu jsou 
méně náročné.

INVESTIČNÍ BYTY. VYPLATÍ SE JEŠTĚ?
Mnoho investorů, kteří disponovali finančními prostředky, se rozhodlo pro koupi nemovitosti nebo 
nemovitostí za účelem výnosu ze zisku. Ten v posledních letech stoupal do lichotivých čísel. Investiční 
byty se proto staly velice oblíbenými. Přinášejí únosnou míru rizika, pravidelné příjmy v rozmezí 2–6 
procent a také se zhodnocují v čase. Je to stále takové terno?

Jak je to s výnosem 
investičních bytů
Hlavní výhodou investičních 
bytů je jejich zhodnocování 
ve dvou úrovních. Jednak 
se vyplatí v dlouhodobém 
horizontu. Tady hraje svou 
roli čas. Pokud se investoři 
drží pravidla nakup a drž, 
nemohou nezískat, neboť, 
jak bylo řečeno v úvodu, 
ceny nemovitostí rostou více 
než inflace. Samozřejmě při 
výběru investičního bytu hraje 
důležitou roli zejména lokalita. 

Vyplatí se koupit byt 
ve velkých městech
Kde investovat? Tady je 
odpověď jednoznačná. 
Ve velkých městech, kde 
je v posledních letech 
zaznamenáván obrovský 
růst cen. Nejmarkantnější je 
v Praze a Brně. I tady však 
záleží na konkrétním umístění 
nemovitosti. Odborníci 
doporučují volit takové místo, 
kde je dobré dopravní spojení, 
parkování a dostačující 
infrastruktura.

Když chcete vydělat rychle
Investiční byty se ovšem 
vyplatí i z hlediska zhodnocení 
v krátkodobém horizontu. 
Tím máme na mysli příjem 
z nájmu. Jde o pravidelný 
výnos, který následně pronajatá 
nemovitost přináší. Tento 
výnos se zpravidla pohybuje 
v rozmezí 3―7 procent. Je třeba 
vědět, že to závisí na tom, zda 
počítáte výnos hrubý nebo 
čistý. Reálný výnos je také 
trochu jiným ukazatelem. Ten 
klesá na 2―5  %, neboť je vždy 
na nemovitosti potřeba něco 
opravit nebo ji zrekonstruovat.

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

Aktuální situace na  realitním trhu investičnímu nákupu 
nemovitostí rozhodně nahrává. Důvodem je stále nízká 
úroková sazba hypoték, která se pohybuje na hraně dvou 
procent, ale i stále rostoucí ceny nemovitostí. I když jejich 
růst není už tak strmý, ale trochu zvolnil.

Jistota je jistota
Vyplatí se tedy i do budoucna pořízení investičního bytu? 
Přesná čísla nelze nikdy dopředu odhadovat, ale je jas-
né, že tato investice se vyplatí už proto, že vždycky je 
tu možnost, že nemovitost využije i k  jejímu původnímu 
účelu, tedy k zajištění bydlení pro vás i vaši rodinu. Postu-
pem času zde mohou bydlet děti nebo nemovitost využít 
na  stáří k  pohodlnému dožití. Prodat se dá samozřejmě 
vždycky, a tak pokud děti budou chtít bydlet jinde a jinak, 
není problém finance získané z prodeje použít jako základ 
pro koupi bydlení podle jejich představ. Nebudou alespoň 
muset řešit nevýhodné pronájmy nebo startovací bydlení.

Zástava pro různé účely i na další investici
Další jednoznačnou výhodou je fakt, že investiční byt se 
dá využít i  k  řešení nejrůznějších závazků. Jde o hmata-
telnou položku, která díky tomu může být použita jako 
zástava pro úvěr na další vaši investici. Díky tomu se vám 
otevírá možnost dalšího zisku za pomocí cizích zdrojů.

Má to i své nevýhody
Také investiční byty mají, jako všechno, svá negativa. 
V  tomto konkrétním případě jde o  samotnou pořizovací 
cenu. Např. průměrná cena za m² v Praze byla na začát-
ku prosince loňského roku 73 000 a v Brně 53 500 ko-
run. Jedná se o 5,2procentní nárůst oproti prosinci 2016.  
Průměrný byt o  rozloze 60 m² jste tedy mohli pořídit 
na konci loňského roku za 4 380 000 Kč v Praze a v Brně 
za 3 210 000 Kč. Jen někteří investoři si mohou nebo 
mohli dovolit zaplatit tuto částku „z ruky”. Stále častěji se 
však k financování takových bytů využívá hypoteční úvěr. 
A  to je kámen úrazu, neboť to zvyšuje rizikovost celé 
akce. Dnes je cena za metr čtvereční ještě vyšší.

Úrokové sazby
Momentálně se úrokové sazby hypoték podle měsíční 
analýzy Fincetra Hypoindex nacházejí na  2,1 procen-
tech. V  jakékoli bance si můžete půjčit maximálně 80  % 
potřebných zdrojů. Což nařídila ČNB. To však odborníci 
nedoporučují. Je více než důležité, abyste zvážili finanční 
situaci a  tímto faktorem se řídili při rozhodování o koupi 
investičního bytu i samotné výši úvěru. Jako ideální poměr 
vlastních a  cizích zdrojů doporučují specialisté padesát 
na padesát. Stejně důležité je pravidelné sledování změn 
hypotečních sazeb, délky fixace a  všech zvýhodněných 
možností bank. Podle toho nakonec dopadne reálný vý-
nos z vaší investice.

Dají se sehnat nájemníci?
Představy investorů jsou různé. V globálu však jde všem 
o  jedno ― sehnat spolehlivé a stále platící nájemníky. To 
se samozřejmě nemusí vždy podařit. I s tímto faktorem je 
třeba kalkulovat. Najít spolehlivého nájemníka není snad-
né a nějakou dobu to trvá. 

Rezerva je tedy nutná zejména pro tyto případy. Je lo-
gické, že tím se návratnost celé investice komplikuje. 
Chcete-li opět nějaká statistická data, pak průměrný byt 
je pronajímán zhruba deset měsíců v roce. Statistiky také 
dokazují, že po každém pátém nájemníkovi zůstanou dlu-
hy nebo se odmítá odstěhovat. 

Náklady, se kterými je třeba kalkulovat 
Pro příklad - byt o  rozloze 60 m² se v  Praze pronajímá 
v průměru za 21 509 Kč a v Brně za 13 527 Kč. To je ne-
malá ztráta, se kterou je potřeba počítat. Nejde ovšem 
o  jedinou mínusovou položku na  seznamu. Další jsou 
dodatečné náklady v  podobě energií nebo vody. Oboje 
se dá řešit dobrou smlouvou a nemusí vás stát nic navíc. 
Drobné opravy, rekonstrukce nebo nákup nového vyba-
vení už pod smlouvu neschováte. I díky těmto investicím 
klesá reálná výnosnost investičních bytů řádově o jednot-
ky procent.

http://www.realcity.cz/magazin


774 335 502 info@rkjuris.cz

SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ŠROBÁROVA 2100/49, 130 00 PRAHA 3 - VINOHRADY

WWW.JURISREAL.CZ

   

 Podsklepená chata 3+1 s obytným podkrovím, prosklenou verandou, obývacím pokojem s krbem, kuchyňkou, 
sprchovým koutem WC. 

 Chalupa 
BUŠ, PRAHA-ZÁPAD 

www.realcity.cz/rc/DYV3

 2 600 000 Kč  777 306 103   
 99579 

G

VÝKUP NEMOVITOSTÍ - VYPLACENÍ EXEKUCÍ - PRIVATIZACE
OKAMŽITÁ FINANČNÍ ZÁLOHA

Tel.: 774 335 502 - pí. Moiselová, moiselova@rkjuris.cz

         

 Nabízíme Vám prodej krásného udržovaného 
rekreačního objektu o zastavěné ploše 50 m2 na 
vlastním pozemku o rozloze 540 m2.  

 Nabízíme k prodeji pozemek v obci Osnice o velikosti 
1845 m2.  Na okolních pozemcích stojí rodinné 
domy. Pozemek je vhodný k investici. 

 Nabízíme k prodeji pozemek k výstavbě RD. Poze-
mek se nachází v klidné lokalitě Lobkovic nedaleko 
zámku. Velikost parcely je 819 m2.  

 Prodej pozemku 2856m2 s projektovou dokumen-
tací a vyřízenými veškerými stavebními povoleními k 
okamžité realizaci čerpací stanice. 

 Chata  Pozemek  Pozemek  Pozemek 
  ČERNÉ VODĚRADY, PRAHA - VÝCHOD JESENICE, OSNICE NERATOVICE, LOBKOVICE KUNŽAK, OKR. JINDŘICHŮV HRADEC 

www.realcity.cz/rc/E1PX www.realcity.cz/rc/E25B www.realcity.cz/rc/E25C www.realcity.cz/rc/DYN6

 1 250 000 Kč  2 500 000 Kč  1 350 000 Kč  2 590 000 Kč  777 306 119    601 587 147    601 587 147    777 306 119   
 99623  99648  99549  99552 

         

 Nabízíme k prodeji stavební pozemek 1 527 m2. 
Pozemek je určený pro stavbu rodinného domu či 
rekreačního objektu.  

 Nabízíme k prodeji  pozemek určen ke stavbě 
rodinného domu či rekreačního objektu v nádherné 
lokalitě obklopené přírodou. 

 Nabízíme Vám k prodeji  dolní polovinu pozemku 
1 996 m2 v centru obce Řevničov, určený pro výstav-
bu rodinného domu.  

 Nabízíme Vám k prodeji parcely v obci Velké Losiny, 
které jsou určeny pro stavbu rodinných domů.  

 Pozemek  Pozemek  Pozemek  Pozemek 
   ZBIZUBY, OKR. KUTNÁ HORA HLUBOŠ, OKR. PŘÍBRAM ŘEVNIČOV, OKR. RAKOVNÍK VELKÉ LOSINY, OKR. ŠUMPERK 

www.realcity.cz/rc/E14E www.realcity.cz/rc/E25D www.realcity.cz/rc/E25E www.realcity.cz/rc/E25F

 550 000 Kč  940 000 Kč  850 Kč /m²  740 Kč /m²  777 306 119    777 306 119    777 306 119    777 306 119   
 99608  99626  99636-1  99662 

      

 Prodej nebytového prostoru na Vinohradech v 
suterénu budovy, vhodné jako sklad či ateliér. Před 
kompletní rekonstrukcí.  

 Byt 2+1, 54 m². Zvýšené přízemí, v okolí veškerá 
občanská vybavenost. Byt je před převodem do os-
obního vlastnictví, hypotéku vyřídíme. 

 Pěkný cihlový byt 3+1/T 90 m2 (82 m2 byt a terasa 
8 m2) v klidné ulici. Byt je ve 2. patře, terasa je s krás-
ným výhledem na Prahu.  

 Nabízíme k prodeji parcely které jsou umístěny dle 
územního plánu v plochách obytné výstavby a jsou 
určeny pro stavbu rodinných domů. 

 Byt atypický  Byt 2+1  Byt 3+1  Pozemek 
   PRAHA 2, VINOHRADY, UL. NA KOZAČCE    PRAHA 4, ZÁBĚHLICE PRAHA, TROJA SEMILY, BÍTOUCHOV 

www.realcity.cz/rc/E1PY www.realcity.cz/rc/E25G www.realcity.cz/rc/E25H www.realcity.cz/rc/E25I

 1 290 000 Kč  3 090 000 Kč  7 690 000 Kč  1 990 000 Kč  725 962 652    601 587 147    777 085 258    601 587 147   
 99590  99671  99681  99599 

G G C

 Exkluzivně nabízíme světlý byt 3+kk, 55 m2, v prvním patře zrekonstruovaného domu z 50. let, v klidné slepé 
ulici, ve velmi žádané lokalitě pražských Vinohrad.  

 Byt 3+kk 
   PRAHA 3, VINOHRADY, UL. V HORNÍ STROMCE 

www.realcity.cz/rc/E25J

 5 490 000 Kč  777 204 408   
 99675 

   

 Nabízíme k prodeji RD na krásném místě ve městě Sázava. Jedná se o zateplenou dřevostavbu, po kompletní 
rekonstrukci o výměře 69 m2 a dispozici 2+1, s možností přístavby. Na pozemku (627 m2) kromě domu stojí 
garáž s dílnou (41 m2).  

 Dům 
SÁZAVA, NA KŘEMELCE 

www.realcity.cz/rc/E1BM

 2 790 000 Kč  777 204 408   
 99633 

G

 Rodinný dům 4+1/G, 150 m2 se zahradou o velikosti 591 m2. Dům je před dokončením a kolaudací. V přízemí 
se nachází garáž, vstupní chodba, WC, kuchyň, obývací pokoj, z něhož se vychází na terasu. V 1. patře, podk-
roví,  jsou tři pokoje a koupelna s vanou.  

 Dům 
   ŘITKA, PRAHA - ZÁPAD 

www.realcity.cz/rc/E1PV

 5 490 000 Kč  777 306 103   
 99670 
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Nové byty chytře...
Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydlení rozdělili do pěti navzájem propojených segmentů: ekologie a energie,  
moderní technologie, zdraví a bezpečí, cena a služby na dosah, které společně ovlivňují spokojené bydlení našich klientů.

Další informace na www.chytre-bydleni.com a lince 800 340 350. 
www.trigema.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.

WWW.NA-MANINACH.CZ

NMN@HOLEŠOVICE
STAVBA ZAHÁJENA

WWW.CISTOVICKA.CZ

CSV@ŘEPY
33 % PRODÁNO

WWW.BOLEVECKA.CZ

BLV@HORNÍ MĚCHOLUPY
POSLEDNÍ BYT K PRODEJI

WWW.JEREMIASOVA.CZ

JRM@LUŽINY
POSLEDNÍ BYTY K PRODEJI
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REZIDENCE U ZÁMKU, PRŮHONICE

ŽIVOT V KLIDU A ZELENI, SE VŠEMI PŘEDNOSTMI BYDLENÍ VE MĚSTĚ

WWW.NOVEBYTYPRUHONICE.CZMilena Kvasničková | +420 724 303 888 | m.kvasnickova@bohemia-reality.czBohemia reality
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