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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

BYDLENÍ U LESA? VLAKEM DO CENTRA PRAHY ZA 20 MINUT?
VYLADĚNÉ DOMY V ÚVALECH
www.vyladenedomy.cz

LEVNÉ BYTY 1+1 AŽ 3+1
BYTY BOŘIVOJOVA
2 % SLEVA

www.city-home.cz | PRAHA
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PRODEJ ZAHÁJEN

EXKLUZIVNÍ BYDLENÍ V SRDCI VYSOČAN
Dům U akátu představuje do detailů promyšlenou rekonstrukci původního bytového činžovního domu
v Nemocniční ulici v srdci Vysočan na moderní a luxusnější
bydlení, které respektuje současné trendy jak dispoziční,
tak i materiálové.
Rekonstrukcí a dostavbou vznikne celkem 28 bytů
o velikostech 1+kk až 4+kk o celkové podlahové ploše
42 až 119 m2.

kontakty: +420 602 226 156

prodej@cpipg.com www.dumuakatu.cz

tel.: 222 242 233
G

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Tehovec, Praha – východ. Pronájem
samostatného RD o velikosti 6+1, v ulici
Na Hůře, obývací pokoj s krbem, dvojgaráž,
tepelné čerpadlo. Dlouhodobě.

EXKLUZIVNĚ

2.999.000 Kč

33.000 Kč/měs + poplatky

G

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

G

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

G

724 349 770

Mladá Vožice, okres Tábor. Prodej ŘRD,
3+1+půda+2 x hospodářské stavební,
na pozemku o výměře 632 m2. IS: elektřina,
voda, kanalizace a plyn. Ulice A. Mareše. Před
rekonstrukcí.
899.000 Kč

Podolí II, okres Písek. Samostatný RD, 3+kk po
částečné rekonstrukci (dlažby, plovoucí podlahy,
obklady stropů, nová koupelna). IS: obecní
vodovod a elektřina. Lze ﬁnancovat úvěrem.

G

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

1.049.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Loučovice, okres Český Krumlov. RD 4+1,
(stavba typu ﬁnský domek), pozemek 373 m2,
IS: voda, kanalizace, elektřina. Nedaleko vodní
přehrady Lipno. V obci škola, školka. Před část.
rekonstrukcí.
1.299.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Beroun, Na ptačí skále. Prodej samostatného
RD na pozemku o velikosti 425 m2, 3 nadzemní
podlaží, kompletní IS. Nádherný výhled na město
a řeku. Lze ﬁnancovat úvěrem.

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.

Špindlerův Mlýn, okr. Trutnov. Prodej penzionu
s restaurací, zahrádkou, třemi byty, čtyřmi
apartmány v centru města. IS: voda, elektřina,
kanalizace. Dobrá investice ve výjimečné lokalitě.

Záběhlice (Hostivař), Praha 10. Prodej bytu
v OV, 1+kk, cihla, zvýšené přízemí, 29 m2. Byt
v dobrém stavu s kuchyňskou linkou
a vestavěnými skříněmi. Koupelna s vanou a WC.

Vršovice, Praha 10. Prodej bytu v DV,
3+kk/2xbalkon, po rekonstrukci, skeletová
stavba. Ulice Vršovická, 2. patro, výtah. Okna
směrována do vnitřní strany domu – světlo a klid.

8.500.000 Kč

10.990.000 Kč

27.000.000 Kč

2.499.000 Kč

6.200.000 Kč

při relativně vysokém vkladu dosahujeme
velmi konzervativního úročení. Stále jsme
na tom však výrazně lépe než když svěříme peníze bance. Je vhodné si uvědomit,
že trh může být zasažen korekcí a lze
tedy i utržit ztrátu na pořizovací ceně.

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Investice do nemovitosti.
Byt nebo dům?
Rostoucí ceny nemovitostí ve větších
městech jsou, mimo jiné, zapříčiněny
i poptávkou po investičních bytech vhodných na pronájem. Málokdo si však spočítá návratnost investice oproti ročnímu
výnosu z pronájmu.
Obvyklý roční výnos z peněz vložených
do pořízení bytu se v dnešní době pochybuje v rozmezí 3 – 5% p. a.. Jinými slovy,

Prostor pro vyšší zhodnocení lze spatřit
v segmentu pronájmu rodinných domů
v blízkosti (do 30-ti km) větších měst. Při
pořizovací ceně kolem jednoho miliónu
korun, lze dosáhnout měsíčního nájemného i 10 000 Kč + poplatky. Roční
zhodnocení z vložených prostředků tak
činí 12 % p.a.. Zajímavá je i nižší pořizovací cena nemovitosti a tak i možnost
diverziﬁkace většího množství vložených
ﬁnančních prostředků do více objektů.
Navíc ceny tohoto typu nemovitostí nepodléhají takovým výkyvům v horších
obdobích jako ceny bytů.
Při pronájmu domků v této cenové relaci
lze narazit na větší komplikace ze strany
potencionálních nájemníků a je tedy potřeba pečlivě vybírat a prověřovat.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI A ZÁJEMCI O REALITNÍ TRH,
podzimní období je jedno z nejkrásnějších v roce. Je to sezóna
plná barev, inspirace, nových nápadů a nových příležitostí. Novinky
v oblasti bydlení aktuálně nabízí nejen podzimní veletrhy bydlení, ale
také náš časopis. Ten se opět vrátil ke starému názvu REALCITY, pod
kterým jsme jej vydávali od počátku svého působení na realitním trhu.
Názvem se samozřejmě nic nemění, jsme to stále my, kteří pro vás
již 17 let připravují nejen aktuální souhrn toho, co se na realitním
trhu a v oblasti bydlení děje, ale především pravidelnou nabídku
nemovitostí.

Barbara Podlahová
Výkonná ředitelka
divize REALCITY
VLTAVA LABE MEDIA

Stále chceme zůstat posly dobrých zpráv a pomáhat vám na ne
vždy jednoduchých cestách směřujících za ideálním bydlením. Proto
jsme pro vás připravili řadu příjemných novinek, na což už jste u nás
ostatně zvyklí. Naším prvořadým cílem stále zůstává ulehčit vám nejen
hledání, ale i následné kroky spojené se zařizováním a zabydlováním
v novém domově.
I nadále tedy budete moci ve speciálních rubrikách sledovat aktuální
situaci na realitním trhu, stejně jako trendy a novinky v oblasti bydlení.
Co se do časopisu nevejde, najdete spolehlivě na našich webových
stránkách www.realcity.cz, na kterých vám nabízíme uživatelsky
přívětivé prostředí, ve kterém snadno najdete vše, co je třeba, včetně
neustále aktualizované nabídky nemovitostí v České republice.

INZERENTI

ARK ČR - Asociace realitních
kanceláří České republiky
ATDK Real spol. s r.o.
BLANÍK REALITY s.r.o.

Od počátku naší existence se snažíme být otevření všem vašim
nápadům a námětům. Věříme, že se budete stále aktivně zapojovat
jako doposud a spolu s námi tak budovat obsah, který vás zajímá.
Jsme připraveni aktivně reagovat na všechny vaše dotazy i podněty
vedoucí k osvěžení i obohacení časopisu REALCITY i našich dalších
produktů. Své nápady, náměty i připomínky mi můžete zasílat
na adresu: barbara.podlahova@realcity.cz.
Až se pustíte do čtení následujících stránek, nebojte se při tom
zasnít. Zastavte se v této uspěchané době a dejte volný průchod
svým snům i touhám, které mohou odstartovat nové cíle a přání, které
budete chtít v následujících měsících či letech realizovat. Nikdy není
na nic pozdě! Nebojte se konečně vyšlápnout tou správnou nohou
proměnit nemožné v možné tím, že si splníte sen o novém domově,
kde už bude nadobro vládnout příjemná rodinná pohoda. Věřte, že
tou nejlepší zpětnou vazbou pro nás bude právě vaše spokojenost
a štěstí.
Za celý tým REALCITY bychom rádi poděkovali všem čtenářům
a samozřejmě i našim klientům za dosavadní přízeň a podporu
a přejeme všem krásné prožití barevného podzimního období.

GAVLAS, spol. s.r.o.

Lipenecký statek a.s.

REDOT, s. r. o.

HORIZON HOLDING
– VELKÁ BRÁNA

Luxent s.r.o.

SATPO management, s.r.o.

Metrostav Development
– BYTY NA VACKOVĚ

Sekyra Group, a. s.

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

HORIZON HOLDING
– ZAHÁLKA

Commco

HYPOASISTENT s.r.o.

OPUS INTERNATIONAL s.r.o.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

CPI rezidence

Instinkt Reality s.r.o.

Prague - Properties

swREALKO s.r.o.

CRESTYL – U KŮLEN

Ipon Real s.r.o.

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.

Trigema a. s.

EXAFIN one, s.r.o.

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5

RealExpert Success

V INVEST

ČASOPIS REALCITY

OMEGA ESTATE s.r.o.

JIŽ 17 LET VÁM PŘINÁŠÍME KOMPLEXNÍ PŘEHLED
REALITNÍHO TRHU

SPACE 4U s.r.o.

REALCODE

 2 regionální vydání
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY - náklad 35 000ks, 500 distribučních míst
BRNO A JIŽNÍ MORAVA - náklad 32 000ks, 400 distribučních míst
 3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
 Zaměření na luxusní umístění stojanů, především v interiérech
 Variabilita 20 druhů stojanů pro efektivní distribuci, přizpůsobení
inzerce distribučnímu místu
 Využití systému čárových kódů při distribuci
 Nulová remitenda

WEB REALCITY

PATŘÍ MEZI NEJSLEDOVANĚJŠÍ REALITNÍ PORTÁLY
PRO PROFESIONÁLY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ
650 000 cílených návštěv měsíčně
Až 50 000 nabídek nemovitostí denně
+ magazín s originálním obsahem (tématické a odborné články)
Responzivní design, jednoduché vyhledávání,
detailní statistiky zakázek
Podpora všech exportních SW
Propojení s médii www.denik.cz, www.dumazahrada.cz,
www.sip.cz, www.automix.cz a dalšími portály
ve správě VLTAVA LABE MEDIA a.s.

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, MK ČR E 22925
Produkční: Gabriela Neuwirthová, tel.: +420 736 611 639, info.praha@realcity.cz, www.realcity.cz
Obch. oddělení: Marcela Strohmaierová, tel.: +420 777 745 645, Klára Břízová, tel.: +420 739 571 988 a Lucie Marková, tel.: +420 604 911 600

Jedinečné propojení
časopisu s webovým
portálem www.realcity.cz.
Několikanásobné zvýšení
dopadu inzerce, uživatelsky
jednoduchý a uspoří čas
zájemci o reality.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

(PENB)

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

Příští vydání vychází:

5. 11. 2018

B

PRAHA 6 - BŘEVNOV | NA PETŘINÁCH

Byt 5+kk
www.realcity.cz/rc/E4GO
241 + 144 m2, 3 terasy, dubové podlahy, vysoké stropy, podlahové
vytápění, garáž, bezbariérový penthouse ve 4.NP nově vznikajícího vilado30085
mu Na Petřinách.
724 551 238
35 725 000 Kč
G

PRAHA 6 - DEJVICE | N.A. NĚKRASOVA

Byt 5+kk
www.realcity.cz/rc/E4GI
146 + 8 m2, terasa, klimatizace, sklep, mezonetový byt v 5. a 6. NP domu
z roku 1928 od architekta Vladimíra Weisse v klidné lokalitě obklopené
30314
parky
724 551 238
13 900 000 Kč
G

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | V PŘÍSTAVU

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4GH
98 + 18 m2, 2 terasy s výhledem, recepce, parkování, bezbariérový byt
ve 2.NP moderního projektu Prague Marina na nábřeží Vltavy, v rychlém
27271
dosahu MHD.
724 551 238
9 700 000 Kč
C

PRAHA 9 - PROSEK | LETŇANSKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4GL
123 + 5 m2, balkon, dřevěná parketová podlaha, garáž, byt ve 2.NP
třípodlažního domu z roku 2004 s výtahem v klidné lokalitě vedle parku,
30400
nedaleko metra.
724 551 238
10 500 000 Kč

B

PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE | DOLNÍ CHALOUPKY

B

PRAHA 4 - HODKOVIČKY | NA LYSINÁCH

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4GP Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4GS
101 + 30 m2, jihozápadní terasa, dřevěná podlaha, hliníková okna, no- 86 m2, okna o velikosti „floor-to-ceiling“, podlahové vytápění, garážové
vostavba bytu v 1.NP projektu Záběhlické výhledy ve svahu nad údolím stání, sklep, byt v 5.NP novostavby butikového projektu Vila Hodkovičky.
30278
29604
říčky Botič.
724 551 238
724 551 238
10 800 000 Kč
9 900 000 Kč
A

PRAHA 6 - DEJVICE | V ŠÁRECKÉM ÚDOLÍ

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E4GJ
189 + 9 m2, terasa, balkon, wellness, zahrada, dvougaráž, nízkoenergetický dům z projektu TOP REZIDENCE v klidné lokalitě s rychlým spojením
30295
do centra.
724 551 238
17 990 000 Kč
B

PRAHA 6 - VOKOVICE | KE DVORU

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4GQ
137 + 15 m2, 2 lodžie, okna s izolací, dubové podlahy, recepce, garáž, byt
ve 3.NP nově vznikajícího rezidenčního projektu Šárecký dvůr s privátním
28614
parkem.
724 551 238
19 966 200 Kč
B

PRAHA 8 - KARLÍN | PERNEROVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4GR
96 + 7 m2, lodžie, dubové podlahy, velkoplošná okna, sklep, byt ve 3.NP
nově vznikající moderní rezidence s recepcí, na kraji parku, nedaleko cen28586
tra.
724 551 238
11 409 000 Kč

B

PRAHA 5 - KOŠÍŘE | POD KAVALÍRKOU

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E4GM
53 + 5 m2, terasa, zahrada, loftový ateliér ve 2.NP moderního domu přímo
u parku s výtahem a garáží, občanská vybavenost, perfektní spojení do
30416
centra.
724 551 238
5 890 000 Kč
D

PRAHA 6 - BUBENEČ | ELIÁŠOVA

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E4GK
146 m2, velkorysá centrální hala, vysoké stropy, špaletová okna, 2 sklepy,
rekonstruovaný byt ve 4.NP činžovního domu z počátku 20. století s vý30283
tahem.
724 551 238
13 800 000 Kč
G

PRAHA 5 - SMÍCHOV

Dům 10+kk
www.realcity.cz/rc/E4GN
488 + 932 m2, 2 terasy, zahrada, venkovní bazén, garáž, rekonstruovaná pětipodlažní víla z roku 1933 v klidné lokalitě na okraji parku, blízko
24305
centra.
724 551 238
49 900 000 Kč

PRAHA

9. VELKÁ AUKCE
BYTŮ V PRAZE

PRAHA 5 – SMÍCHOV
NA VÁCLAVCE

PRAHA 5 / U DÍVČÍCH HRADŮ

Vyvolávací cena: 5 780 000 Kč
Byt 3+kk - 88 m2, lodžie, světlý byt s krásným výhledem ve 2. NP novostavby

tel.: 221 666 666

www.internetove-drazby.cz
PRAHA 4 – BRANÍK
NAD VINOHRADEM

PRAHA 4 – BRANÍK
NAD VINOHRADEM

Vyvolávací cena: 4 500 000 Kč

Vyvolávací cena: 4 700 000 Kč

Vyvolávací cena: 2 650 000 Kč

Byt 2+1 s tělocvičnou - 85 m2, samost.
tělocvična 20 m2, světlý byt po rekonstr.
ve 2. NP

Byt 5+kk - 115 m2, mezonet, 2 byty 3+kk
a 2+kk se samost. vstupem ve 2. a 3. NP
vilového domu se zahradou, krásný výhled

Byt 2+kk - 50 m2, 1. NP vilového domu
se zahradou v klidné vilové čtvrti

PRAHA 8 – STŘÍŽKOV
BŘEZENSKÁ

PRAHA 4 – NUSLE
ROSTISLAVOVA

PRAHA 4 – NUSLE
ROSTISLAVOVA

PRAHA 8 – STŘÍŽKOV
BŘEZENSKÁ

PRAHA 8 – STŘÍŽKOV
BŘEZENSKÁ

Vyvolávací cena: 4 080 000 Kč

Vyvolávací cena: 4 050 000 Kč

Vyvolávací cena: 4 080 000 Kč

Vyvolávací cena: 2 350 000 Kč

Vyvolávací cena: 2 400 000 Kč

Byt 3+kk s garáž. stáním - 81 m2,
zasklený balkon 9 m2, světlý byt v 5. patře
novostavby s výtahem, garáž. stání

Byt 3+kk s garáž. stáním - 80 m2,
zasklený balkon 9 m2, světlý byt ve 3. patře
novostavby s výtahem, garáž. stání

Byt 3+kk s garáž. stáním - 80 m2, zasklený balkon, 9 m2, světlý byt ve 4. patře
novostavby s výtahem, garáž. stání

Byt 2+kk - 40 m2, developerský projekt,
nový byt ve 2. NP domu s výtahem,
k nastěhování letos

Byt 1+kk - 42 m2, developerský projekt,
nový byt ve 2. NP domu s výtahem,
k nastěhování letos

Uzávěrka přihlášek: 29. 10. 2018
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Ing. Kristina Gavlasová, kristinag@gavlas.cz, 777 092 890  Ing. Zdeněk Břeh, zdenek.breh@gavlas.cz, 777 721 509

JA KÝ B U D E VÁŠ Ž I VOT N Í P Ř Í B Ě H ?

Exkluzivní bytový projekt na Praze 5

www.quarta-rezidence.cz
+420 702 216 216

info@vinvest.cz

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

Adresa pro život plný života
Zahálka je nová
malá čtvrť v Praze
4 na břehu Vltavy
v sousedství
golfového hřiště
Hodkovičky. Prodej
první fáze projektu
s nadstandardními
byty od 1+kk po 5+kk
byl zahájen v létě.

N

a projektu Zahálka se
podílí dvě renomované
developerské společnosti
Karlín Group a Horizon
Holding. Přední tuzemský developer
Karlín Group je cenami ověnčený
tvůrce moderní městské architektury.
Tak jako u všech dosavadních staveb
i zde klade vysoký důraz na její citlivé
začlenění do okolí. Horizon Holding je
součástí největší stavební společnosti
v Izraeli. V Praze úspěšně dokončil
projekty v Kyjích, Čimickém údolí,
Modřanech i v Karlíně.
Koncept Zahálky je dán její atraktivní
lokalitou na pomezí Hodkoviček
a Modřan. Prestižní sousedství
s Vltavou a golfovým hřištěm
doplňuje hlavní pražská cyklostezka,
volnočasový areál Vodpočívárna,
sportovní Freestyle park, Lanový park
a nedaleká Modřanská rokle. Centrum
města je dosažitelné tramvají, autem
nebo na kole podél Vltavy za 20 minut.

M O J E Z A H A L K A .C Z

V první fázi vzniknou dva elegantní
domy navržené záměrně každý jiným
architektem. Oba architekti do svých
domů vnesli svůj jedinečný rukopis,
který je patrný z promyšlených
dispozic bytů všech typů od 1kk až po
5kk, velkorysých teras i mnoha detailů.
Orientace domů umožňuje výjimečné
výhledy na údolí Vltavy, zelené
kopce Chuchelského háje, vilovou
čtvrť starých Hodkoviček i ušlechtilé
golfové hřiště pod okny.
Obytné budovy budou zasazeny
do špičkové zahradní architektury
s loukami, zahradami, desítkami
stromů a mnoha příležitostmi pro
trávení volného času obyvatel Zahálky.
Výhradně podzemní parkování otevře
okolí domů pouze pro zeleň. První fázi
projektu navíc ozdobí revitalizovaný
biokoridor Zátišského potoka.

602 126 264
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Historické nemovitosti

Na co myslet, než do nich investujete
Historické nemovitosti mnohdy skrývají velký investiční potenciál. Obecně do této kategorie lze zařadit stavby staré zhruba 100 a více let. Historické stavby často
lákají díky své unikátní architektuře, lokalitě, umělecké hodnotě, geniu loci i prastarým legendám a příběhům. Mnohé z nich jsou právem považovány za národní
kulturní dědictví. Jejich prodej i koupě s sebou proto nesou svá specifika. Stávající majitelé mnohdy své hrady, zámky či jiná historická stavení nabízejí ve spolupráci
s realitními kancelářemi, a to pouze neveřejně, pracují s interní databází klientů či osobními kontakty. S veřejnými nabídkami se proto setkáte jen zřídka. Jejich prodej
na druhou stranu vyžaduje velmi individuální přístup a bohatou profesní praxi a také znalost historie a umění.

Hodnota a oceňování historických staveb
K oceňování historické nemovitosti je potřeba přistupovat individuálně. Velkou roli hraje
architektonický sloh, stav objektu a také historický odkaz. Setkáváme se s unikátním zpracováním fasád (často od známých umělců), freskami, arkádami, klenutými stropy… Při
stanovení hodnoty se zaměřujeme na čistotu nebo kombinaci stylů a technické parametry
– statiku, stav krovů, stropů, zdí i střešních krytin. Je nutné zohlednit, zda a kdy v objektu proběhly zásahy a renovace ze stran odborníků. Dalším faktorem je zmíněná kulturní
hodnota – například, zda byl objekt obýván některým z významných šlechtických rodů,
k jakému účelu byl dříve užíván (například po znárodňování byly objekty zámků využívány velmi různě, jako obytné, ale také jako archivy, hospodářské budovy sloužící státním
statkům nebo JZD atp.) a jaká historie či události se k místu vážou. Je podstatné správně
zvážit a vyhodnotit i užitnou hodnotu, tedy zda je stavba uzpůsobena k plnění své funkce
a bude potenciálnímu kupci generovat zisk. To vše je hraje v případě oceňování historické
nemovitosti zásadní roli.

účely. Často jsou pořizovány s cílem zřízení luxusní soukromé kliniky, firemního sídla,
kulturního centra regionu, sanatoria, léčebny, penzionu či hotelu. Zámek, hrad či jiná historická stavba vám dodají prestiž, přilákají pozornost a odliší vás od konkurence. Samostatnou kapitolou jsou pak nemovitosti zakoupené pro rezidenční užívání jako rodinná sídla.
V těchto případech má nemovitost pro majitele zpravidla citovou hodnotu, podtrhuje jeho
životní styl, lásku k historii, umění. Často přináší oproštění od hektické doby, uchovává si
atmosféru a majestátnost přetrvávající staletí. Tyto stavby stávají na výjimečných místech –
z dob, kdy naši předkové dokázali vybrat tu nejkrásnější a nejúčelnější lokalitu.
Další výhodou může být také jejich udržitelnost – na hradech, zámcích či jiných historických stavbách se zpravidla nacházejí studny, vrty jsou mnohdy vyvedeny do skály, čímž
získáváte zdroj vlastní čisté vody. Zdi historických staveb jsou bytelné a domy tak oproti moderním stavbám nepotřebují klimatizaci, disponují přirozenou termoregulací. V zimě dům
drží teplo a v létě naopak příjemně chladí. Téměř v každé historické nemovitosti najdete
krby nebo kachlová kamna, často i ve větším počtu.

Co musíte zvážit před koupí historické nemovitosti
a na co si dát pozor
Statika: Samozřejmostí před koupí historické nemovitosti by mělo být přizvání technických
odborníků, a to především z důvodu kontroly statiky, krovů a střešních konstrukcí – je nutné
předem zvážit a započítat případnou investici do jejich zpevnění.
Vlhkost: Je důležité zjistit, zda a jak hluboko pod objektem se nachází hladina spodní vody
kvůli vzlínání do stěn. To může zapříčinit nadměrnou vlhkost, a tak i možnost plísně, pokud není stavba přiměřeně ošetřována. O vlhkosti stavby mnohé napoví i to, za jakým účelem byla ve dvacátém století nemovitost využívána, zda se jednalo o rezidenci, hospodářské
stavení nebo například o archiv.

Národní památkový ústav
Je pravda, že každý památkový ústav pracuje trochu jinak. Na některé historické objekty
jsou kladeny vyšší nároky než na jiné, je proto důležité zvážit pozitiva a negativa v případech, kdy stavba je:
1. V ochranném památkovém pásmu – spadají sem historické nemovitosti, u nichž často
nejsou zachovány prvotní půdorysy, jejichž interiéry jsou poničené či změněné oproti
původnímu stavu. V tomto případě památkový ústav klade důraz především na pohledové atributy. Objekt musí respektovat historii daného místa, proto je nutné dodržet
původní ráz exteriéru, například oken, dveří či střešní krytiny. Důležitá je rovněž barva
a struktura fasády.

Archeologické nálezy: Nemovitost, o niž máte zájem, možná skrývá pod povrchem víc,
než je na první pohled zřejmé. Pokud v rámci rekonstrukce suterénu či například hloubení
podzemních garáží narazíte na archeologické nálezy, může vám to značně zkomplikovat
průběh stavby. V případě takového nálezu je totiž nutné bezodkladně kontaktovat archeology, kteří naleziště mohou obsadit i na řadu měsíců.
Pozemky: Hrady, zámky, fary a jiné historické stavby dříve disponovaly rozsáhlými pozemky, čítajícími hektary lesů, polí či pastvin, které pomáhaly pokrýt náklady na provoz sídla.
V budoucnu však byly tyto pozemky postupně rozparcelovány a rozprodány bez ohledu
na nemovitost, k níž historicky náležely. Proto je nyní častým jevem, že tyto nemovitosti,
by výjimečné a s vysokou historickou hodnotou, leží na relativně malém pozemku. Tato
skutečnost však může vyhovovat majitelům, kteří se nemohou či nechtějí starat se o rozlehlé
parky, lesoparky nebo zemědělskou půdu.

2. Památkově chráněný objekt – v případě, že je historický objekt památkově chráněný, řídí
se jeho renovace přísnými pravidly z hlediska exteriéru i interiéru. Můžete se zde setkat
s překážkami, které mohou mít v některých případech omezující vliv na zamýšlený účel
provozu objektu.
V krátkosti – historická stavba, která se nachází v ochranném památkovém pásmu, je méně
problematická z hlediska rekonstrukcí či renovací.

Atraktivita a potenciál z ekonomického hlediska
Obecně rozšířený názor, že investice do rekonstrukce historických staveb je past na peníze, nemusí vždy platit. Je důležité předem zvážit a promyslet účel, kterému by nemovitost
měla sloužit. V současnosti je možné u památkově chráněných objektů zažádat o příspěvky
na opravu historických budov z fondů ministerstva kultury či Evropské unie. Historické
objekty mají rozsáhlý potenciál jak pro oblast soukromého podnikání, tak i pro společenské

Zajímá vás investice do historických nemovitostí nebo sami historickou nemovitost nabízíte?
Obrate se na naši prodejní specialistku na historické nemovitosti Ing. Lenku Duškovou na tel. 773 769 769 nebo e-mailu lenka.duskova@luxent.cz.

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

www.realcity.cz/rc/E3R8

Luxusní kompletně zařízený byt 5+kk o UP 170 m² v nově zrekonstruovaném
činžovním domě, blízko zastávky metra a nedaleko parku Grébovka. Klimatizovaný a odhlučněný byt s rekuperační jednotkou je situován samostatně v 6.
patře. Součástí je společná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy.

720 310 300

Praha 6-Lysolaje

www.realcity.cz/rc/E494

Krásná prostorná vila se dvěma bytovými jednotkami: 5+kk s galerií a 2+kk
o celkové podlahové ploše 383 m² včetně studia, vinotéky a garáže pro 3 vozy,
venkovní terasou a venkovním bazénem. Dům se nachází v klidné a malebné
části Prahy 6, v přírodním parku Šárka-Lysolaje. Pozemek 1.574 m².

26 500 000 Kč

G

G

773 769 769

www.realcity.cz/rc/E4IA

Luxusní mezonetový byt 7+kk s obytnou plochou 295 m² a rozlehlou terasou
45 m² ve zrekonstruovaném rezidenčním domě v 6. a 7. NP. Celý byt je klimatizován, špičkově zabezpečen a náleží k němu dvě parkovací stání. Na obou
podlažích jsou umístěny krby, v celém bytě bambusové podlahy.

770 127 127
G

www.realcity.cz/rc/E49C

Pronájem exkluzivní, prostorně řešené vily 7+kk s balkonem 4,6 m2 a přízemní
terasou 18,24 m2 o obytné ploše 256 m2, se zahradou 265 m2. Vila je díky svým
dispozicím vodná i jako dvougenerační, náleží k ní garáž pro jeden vůz a kryté
parkovací stání.

773 769 769

www.realcity.cz/rc/E3MK

Zajímavý areál na okraji obce, 30 km od Prahy, zahrnuje dva rodinné domy,
samostatné společenské zázemí, garáže a sklady, unikátní fitness centrum, vinný sklep s rozsáhlými podzemními prostory, stáje pro koně včetně zázemí a
přilehlé pozemky.

602 108 889

www.realcity.cz/rc/E1X5

Exkl. zařízený byt 3+kk o ploše 111 m² v ulici V Jirchářích ve 2. patře udržovaného, klidného domu s výtahem, který prošel rekonstrukcí. V bytě jsou dřevěné
podlahy, v koupelnách vyhřívaná keramická dlažba. Velkou předností zabudované vest. skříně s úložným prostorem, které přirozeně dotvářejí designový interiér.

731 300 400

www.realcity.cz/rc/E4I9

Klimatizovaný a kompletně zařízený byt 3+kk o obytné ploše 100 m² v Rezidenci Studánka, v 6. patře s výtahem. Součástí je terasa 20 m², balkon 6 m²
a sklep. K dispozici jsou dvě garážová stání za příplatek, společné prostory ve
vnitrobloku (zahradní terasa, hřiště, místo pro grilování).

720 310 300

9 990 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4HT

Exkluzivní řadový dům 4+kk, s obytnou plochou 175 m², balkonem 6,3 m²,
terasou 6,5 m², vlastní lyžárnou a dvěma parkovacími místy. V luxusním prostředí se pohodlně ubytuje 8-10 osob. Areál Klínovec má 18 km upravovaných
sjezdovek, nabízí rovněž řadu možností vyžití během letní sezony.

770 128 128

13 900 000 Kč

Praha 8-Troja

www.realcity.cz/rc/E3ZE

Byt 4+kk o ploše 94 m² se slunnou terasou 14 m² v cihlovém domě ve 2. NP
v lokalitě Velká Skála. Dispozičně je velmi dobře řešen a rozdělen na klidovou
část s ložnicemi na severní stranu a obývací část s kuch. koutem, pracovnou
a terasou na jižní stranu. Dům se třemi byty se nachází na konci slepé ulice.

11 900 000 Kč

G

Praha 8-Libeň

Informace v RK

D

Praha 1-Nové Město

Informace v RK

B

Loučná pod Klínovcem

Informace v RK

B

Mokrovraty

720 310 300
G

Praha 6-Střešovice

Informace v RK

Originální vila 3+kk s UP 352,4 m², vnitřním bazénem, saunou, třemi terasami je nadstandardně zařízená ve staroanglickém-tudorovském stylu. Nachází
se v klidné zóně pražských Kyjí, má panoramatický výhled na střechy okolních
vil a do zeleně. Dostupnost do centra 20 min. autem.

38 000 000 Kč

G

Praha 1-Nové Město

Praha-Kyje

770 128 128

10 290 000 Kč

G

Černošice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E3R7

Zrekonstruovaný dům se zápražím, terasou a velkou zahradou. Dům se nabízí
ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vysokém standardu. UP domu
je 338,5 m², ZP s nádvořím 979 m², pozemek 2.425 m². Nabídka je zajímavá pro
milovníky svobodného, vzdušného bydlení v přírodě a nedaleko Prahy.

734 445 445

Tuchoměřice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E4HS

Krásný a dispozičně prakticky řešený rodinný dům 6+1, 197 m2, vhodný také
jako dvougenerační. Bydlení zde spojuje všechny výhody, které přináší bezprostřední blízkost Prahy 6, a místa obklopeného krásnou přírodou a historickými
památkami. Pozemek 952 m2.

25 000 000 Kč

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

773 769 769

14 500 000 Kč

PRAHA

Brána
k pohodovému
Bydlení
602 206 999 | velkabrana.cz
prodej@velkabrana.cz
byty 1+kk – 3+kk  velikosti 28 – 87 m2
 balkony, terasy  10 minut na metro
 10 minut na letiště



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

zahájení: podzim 2016
dokončení: Vánoce 2018

Bydlení v parku

JEN 10 MINUT OD CENTRA

POSLE
DN
NA PROÍ BYTY
DEJ
Prodej 23 bytů a podzemních
garážových stání!
12

www.vila-mrstikova.cz
tel.: 224 943 105, 722 978 242

Investor

Prodává

Bydli už od
2 000 000 Kč

• 1+kk a 2+kk
• Praha 5, Malvazinky
• ideální pro start
nového života

Více info na www.bydlivbloku.cz
nebo na telefonu 725 753 753.

PRAHA
ATDK Real spol. s.r.o.
Centrum: Sudoměřská 32, Praha 3
(U Paláce Flóra, metro Flóra)

Kompletní realitní služby

nonstop: 728 977 323, e-mail: atdk@atdk.cz, web: www.atdk.cz

Informace v RK
Byt Praha 5, Lužiny
Nabízíme k prodeji byt 3+1, 2 lodžie,
v Praze 5 - Lužiny. Jedná se o byt
o celkové velikosti 100 m². Dům je po
rekonstrukci.

pozemky po celé ČR!!!

novostavba, Praha 9, Letňany

CENA: 2 800 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 872 485 | e-mail: blanik@blanikreality.cz

Pronájem kanceláří Pod Pekárnami, P9
Pronájem kanceláří v administrativní
budově ve 3. patře 26 m² a v podkroví
o ploše 59 m². V budově je recepce
a výtah. Možnost parkování

ODKOUPÍME stavební i nestavební

PRODEJ BYTU 1+KK/L/SKLEP
Prodej bytu 1+kk, 32,7 m2 + 6,1 m2 lodžie, zděný sklep 3,9 m2, byt ve 2. patře novostavby z roku
2013, v lokalitě Praha 9, Letňany. V bytě plastová okna, plov. podlaha, kuch. linka včetně
spotřebičů, koupelna s vanou, topným žebříkem a závěsnou toaletou, bezpečnostní dveře Next.
Prostorná lodžie s osvětlením, orientace na západ. Zaveden satelit, přípojka na vysokorychlostní
internet a společná TV anténa. Měsíční poplatky 1 889 Kč + elektrika. Vstup do domu na čip.
V domě 2x výtah osobní i nákladní. U domu zastávka (bus č. 158, 201, 202) - 3 stanice na metro
Letňany. Krásné okolí - cyklostezky, zeleň, Aquapark, tenisová hala, OC Letňany. Možnost
hypotéky. Energetická třída C.

250 Kč/m2

HLEDÁME!!!

Rozšiřujeme náš kolektiv a možná hledáme právě Vás!
Obsazujeme pozice

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/MAKLÉŘ

Jste-li komunikativní, máte obchodního ducha a bavila by vás práce
s nemovitostmi, tak nás neváhejte kontaktovat na:

atdk@atdk.cz

ZDARMA ZAŠKOLÍME tel.: 728 977 323

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

PROJEKT PŘED DOKONČENÍM

REZIDENCE U ZÁMKU
JIŽ 50 % PRODÁNO

Bohemia reality

14

PRŮHONICE

Milena Kvasničková | +420 724 303 888 | m.kvasnickova@bohemia-reality.cz

WWW.NOVEBYTYPRUHONICE.CZ

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

RODINNÉ DOMY V NOVÉ
REZIDENČNÍ ČTVRTI
Splňte své rodině sen
a nastěhujte se už v roce 2019.

5 + kk | 185 m2 | od 7,9 mil Kč
800 m2 zahrada

www.ukulen.cz

staticke CLV 200x265.indd 1

05/10/2018 13:55

15

PRAHA
.cz

www.realcity.cz/rc/DUA3

B

NOVOSTAVBA BYTŮ PRAHA 5-RADLICE

22 komfortních bytů 3 až 4+1, ul. Tetínská, s úžasným výhledem
na Prahu, terasy, předzahrádky. Ke každému bytu garáž a sklepní
kóje, metro B, MHD, blízko centra Smíchova, hypotéka možná,
daň z převodu nemovitostí se neplatí, kolaudace leden 2018.

POSLEDNÍCH 5 BYTŮ K PRODEJI
od 9 032 000 Kč vč. DPH, garáže a sklepa

Terronská 7, Praha 6 | josef.sedivy@commco.cz | +420 724 270 852

RODINNÉ DOMY
PANSKÁ POLE PŘEZLETICE

ZAHÁJEN PRODEJ 3. ETAPY
B

www.realcity.cz/rc/DVT3

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

od 6 655 000 vč. DPH a pozemku

karen@prague-properties.com
www.prague-properties.com

Tel: +420 725 868 132
Vzorový
naprodej
prodej- ul.
včetně
kuchyně
Vzorový byt
byt na
Štefánikova
včetně kuchyně
a nábytku
a nábytku
- Štefánikova
ulice!

K pronájmu - ul. Přibyslavská
mezonetový byt 4+1 s terasou
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o velikosti
116 116
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příležitost koupit
koupitsi sibytbytvhodný
vhodný
bydlení,
mezonet
bydlení, tak
tak i i jako
jako investici.
investici.Tichý
Tichýa asvětlý
světlý
mezonet
v centru
je je
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dělaná
na míru
centruSmíchova.
Smíchova.VVceně
ceněbytu
bytu
kuchyň
dělaná
na míru
v hodnotě
hodnotě300
300000
000Kč.
Kč.

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu krásný a prostorný
mezonetový byt 4+1 s terasou a panoramatickým
výhledem. Byt je kompletně zařízený. Klidná lokalita
v blízkosti Olšanského náměstí, která nabízí komfortní
bydlení poblíž veškeré občanské vybavenosti. Výborná
dopravní dostupnost, tramvají 10 minut do centra.

Cena
nemovitost
555
000Kč
Kč.
Cena
zaza
nemovitost:
9 10
950
000
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Cena: 58

000 Kč / měsíc + poplatky

PRAHA

hledáme pozemky pro výstavbu
bytů nebo rodinných domů V praze a okolí

V případě pozemku
s pravomocně vydaným
územním rozhodnutím nebo
stavebním povolením je
z naší strany možné uzavření
kupní smlouvy s okamžitou
úhradou kupní ceny.

www.exafin.cz
18-09-19-inzerce-Pozemky-200x131-01.indd 1

09.10.2018 10:18:11

Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 183
Prodej rodinného domu
obec Třebovle

Prodej rodinného domu
obec Jívoví

www.realexpertsuccess.cz

CHCETE SE STÁT REALITNÍM
PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.
PRAXE?

T: 733 400 598

) 224 931 617

T: 733 532 252

Exkluzivní prodej zdařile a vkusně rekonstruovaného
domu se zděným zahradním domkem a udržovanou
zahradou v obci Třebovle, okres Kolín. Podsklepený
patrový dům z roku 1974 byl v roce 2010 pod
dohledem architekta nákladně rekonstruován
za použití nadstandardních materiálů.

Nabízíme Vám k prodeji pěkný rodinný dům
o dispozici 5+kk a obytné ploše cca 130 m2 postavený
na mírně svažitém pozemku o celkové výměře
1 008 m2. Budova postavená do tvaru písmene T je
zdařile zakomponovaná do velmi pěkné udržované
zahrady plné ovocných i okrasných stromů a keřů.

Cena 5 999 000 Kč

Cena informace o ceně u makléře

Prodej dvougeneračního RD
Kladno - Švermov

Pronájem kancelářských prostor
Praha 10 - Strašnice

 Zakládáme si
na férovém jednání
a 100% proklientském
přístupu.
 Nemáte zkušenosti
v oboru?
 Nevadí, vše potřebné
vás naučíme!

FAKTA
 Volná pracovní doba
 Motivační systém
 Podpora školitele
24 hod
 Kariérní růst
 Nové obchodní
příležitosti
 Neustále nové možnosti

I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU
T: 770 155 638

T: 739 748 722

Nabízíme prodej RD 6+2 o dvou samostatných
bytových jednotkách, garáží a pozemkem 288 m2.
Dům prošel v roce 2015 rekonstrukcí a rozšířením
1.NP. Nové rozvody plynu, elektřiny, vody a topení.
Výměna oken za plastová a nová střecha Bramac vč.
krovů. V roce 2016 proběhlo zateplení celého domu
a kolaudace. Nová fasáda letošního roku v březnu.

Nabízíme Vám k pronájmu reprezentativní prostory
ve vile o výměře 60 m2 + terasa 10 m2, na Praze
10-Strašnice. Prostory byly původně využívány jako
byt, nyní jsou k dispozici jako kanceláře.
Vila se nachází v klidné části Strašnic s dobrou
dopravní dostupností - 10 minut chůze
na zastávku Želivského (A).

Cena 6 600 000 Kč

Cena 15 000 Kč + převod el.
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DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO
Nebudeme vám slibovat nesplnitelné.
Pokud vás práce baví a děláte to srdcem,
lidský přístup vás nemine.
Setkáme se na firemních akcích a nejen to!

Jsme již
ve 30
okresech ČR
Zapojte instinkt do obchodu s nemovitostmi
www.instinkt-reality.cz

.cz

REALCITY

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

„ONLAJN“ SLUŽBY VERSUS REALITNÍ KANCELÁŘE
V posledních letech se na trhu objevují aktivity, které se snaží navodit pocit, že prostřednictvím internetu mohu službu nebo zboží získat snadněji, bezpečněji a hlavně levněji. Tyto aktivity jsou postaveny
zejména na tzv. „onlajnových“ službách. Technologický pokrok se samozřejmě nedá zastavit a dotýká
se všech oblastí našeho života.
V mnoha směrech nám pomáhá, v mnoha směrech některé z nás činí na „onlajnu“ závislými. Dalším
s problematikou souvisejícím fenoménem doby je slovo sleva. Lidé jakoby žili jen slevami a na nic
jiného se nedívali. Opět to plodí okruh spotřebitelů, kteří se stávají na slevách závislými a zbavuje
je to úvahy, zda sleva je skutečně slevou a nebo je to jen reklamní trik. Nabídka služeb v „onlajnu“
a zdánlivé slevy současně má u spotřebitelů vyvolat pocit slasti z úspor času a nákladů, kterých má
dosáhnout.

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
Příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace
pro realitní makléře
Jednodenní semináře:
Nájem bytu
a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty realitní činnosti
Prodej nemovitostí v exekuci
a insolvenci
Praktické tréninky:
Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí
ZKOUŠKY ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník s realitami
(dle zákona 179/2006 Sb.)
Příležitost pro všechny
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům vaši
profesionalitu i Osvědčením
o odborné způsobilosti.
Jsme autorizovaná osoba
(na základě rozhodnutí MMR
ČR) oprávněná pořádat tyto
zkoušky a vydávat osvědčení
se státním znakem České
republiky.

Na této vlně se vezou i internetové aktivity, které se
snaží dehonestovat činnost klasické realitní kanceláře.
Bohužel se o díl odpovědnosti za dehonestaci zasloužily
svým přístupem ke klientovi i samotné některé kanceláře.
Využití služeb bez realitky tak tedy nabízejí i „onlajnové,
slevové“ weby, které de facto varují spotřebitele před
spoluprací se standardní kanceláří. Nabízejí odhad vaší
nemovitosti zdarma během několika vteřin, aniž by se
zeptaly, v jakém patře byt je, zda dům má výtah či ne,
jak je byt vybaven a podobně. Nabízejí úsporu nákladů
ve výši statisíců za provizi oproti směšné sumě, za kterou
služby provedou oni.
Žijeme v rychlé době, a tak vše řekne titulní strana webu.
Na důrazně se tvářící titulní informaci je celý klamavý systém
založen. Samozřejmě je k tomu ještě potřeba „vnímavý“
spotřebitel, který na nabídku skočí. Tak například jeden
z „onlajnů“ nabízí, že vám najde klienta za méně než 5
tisíc korun. Při podrobnějším zkoumání ceníku služeb však
zjistíte, že za tyto peníze vám zajistí to citované ocenění,
robotem zpracované na dálku, aniž by nemovitost někdo
spatřil, inzerci na jeden měsíc a telefonní linku, se kterou
můžete komunikovat. To je přece úžasné?! Nikoho už
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nenapadne zjistit si, kolik stojí třeba soukromá inzerce
na realitním serveru. Pak by objevil, že si inzerci pořídí
sám a levněji. Je naprosto běžné, že ještě než začne
spolupráce se standardní realitkou, dojde k nacenění
nemovitosti a za to samozřejmě nic neplatíte.

Bližší informace
na www.arkcr.cz.

Další služby, které „onlajn“ nabízí, jako nafocení objektu,
prohlídky, právní služby, jsou za příplatek v neznámé výši.
A to většina spotřebitelů ani netuší, že ten „onlajn“ nebo
webová služba je navíc ve skutečnosti realitní firmou,
která s vašimi daty možná i obchoduje. To se na titulní
straně neříká. Nezdá se vám to přinejmenším jako
klamavá reklama?
Vše je postaveno na naivitě spotřebitele, na vlně
dehonestace činnosti realitní kanceláře, na vlně neznalosti,
co od realitní kanceláře mám skutečně očekávat, kde
mi spolupráce s ní šetří čas, nervy a náklady. A nejen
to. Dnes existuje řada povinností a aktivit, které musí
prodávající i kupující znát a vykonat. Ty za vás „onlajn“
neudělá. Solidní realitka, kde vidíte a jednáte s konkrétní
osobou, ano.
Přesvědčte se u členů ARK ČR.

Ing. Jaroslav Novotný
prezident Asociace
realitních kanceláří ČR

REALCITY
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HYPOTÉKY JSOU STÁLE ATRAKTIVNÍ,
ALE NEBUDOU JIŽ PRO KAŽDÉHO
Více než polovina transakcí na realitním trhu je financována hypotékou. Podmínky a dostupnost hypotečního financování proto výrazně ovlivňují poptávku po nemovitostech. Snižování úrokových sazeb
v letech 2010 až 2017 a chuť bank poskytovat hypoteční úvěry jednoznačně přispívalo k růstu poptávky a tím i cen nemovitostí. Měsíční splátka milionové hypotéky se během této doby snížila v případě
30ti leté splatnosti z 5,7 tis. Kč měsíčně v roce 2010 až na 3,6 tis. Kč měsíčně v roce 2017. Loni se však
tento trend obrátil. Banky reagují na kroky České národní banky a zvyšují sazby hypoték.

Tento růst sazeb sice vytváří tlak na kupující rychle si
vybrat nemovitost a zajistit si včas co nejnižší úrokovou
sazbu, ale pokud by sazby dosáhly až příliš vysokých hodnot, drahé úvěry by začaly utlumovat poptávku. „V tomto
směru je však potřeba uvažovat nikoliv nominální úrokovou sazbu, ale skutečnou cenu za hypotéku – tedy sazbu „očištěnou“ o inflaci“, říká Pavel Bultas ze společnosti
HYPOASISTENT. I když opticky je pro kupující důležitá nominální úroková míra, která ovlivňuje jejich rozhodování
a očekávání, protože podléhají „peněžní iluzi“, skutečnou
cenou za hypotéku je sazba po odečtení inflace. A právě
ta dosáhla v roce 2017 dokonce záporných hodnot – tedy
vzít si hypotéku na nemovitost se opravdu vyplatilo. Letos
v srpnu byla inflace 2,5 % a Fincentrum Hypoindex ukázal
průměrnou sazbu hypoték 2,53 %. Reálně tedy hypotéky
zůstávají i letos velmi výhodnou variantou financování. Pokud by však sazby nadále rostly tímto tempem, již brzy
začneme závistivě koukat na hypoteční trhy v okolních zemích, které platí eurem. Sazby hypoték se tam totiž stále
drží pod dvěma procenty, u našich slovenských sousedů
dokonce pod 1,5 %.
Nejen výše úrokových sazeb má významný vliv na poptávku kupujících po novém bydlení. Důležitá je i ochota bank
schvalovat úvěry, stejně tak jako požadavek na výši potřebných disponibilních příjmů a nároky na množství proinvestovaných vlastních zdrojů.
Banky mají o úvěrování zájem, ale Česká národní banka
nabádá ke střídmosti a zpřísňuje podmínky hypoték pro
nové klienty. Chce tím především ztlumit zájem kupujících
a zpomalit růst cen nemovitostí. Starých již schválených
hypoték se naštěstí zpřísnění nedotkne, pokud v rámci refinancování nebudou chtít klienti navýšit svůj úvěr.
Během posledních dvou let došlo k postupnému snížení
maximální výše hypoték ze 100 % (resp. 120 %) na maxi-
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málních 90 % zástavní hodnoty nemovitosti, a to s tím,
že objem hypoték nad 80 % nesmí v portfoliích bank přesáhnout 15 %. V praxi to znamená, že kupující potřebují
našetřit vlastní zdroje minimálně 10 % (případně si půjčit
od rodiny), v ideálním případě raději našetřit 20 %, protože hypotéky nad 80 % jsou přibližně o 1 % dražší, než hypotéky do 80 %. V případě, že kupující kupuje nemovitost
na investici, výše hypotéky by podle doporučení ČNB dokonce neměla přesáhnout 60 %. Praxi dofinancovat záměr
pomocí jiného úvěru centrální banka kritizuje a od 1. 10.
je tato možnost díky novým pravidlům téměř nereálná.
ČNB totiž stanovila větší požadavky na potřebné příjmy:
výše celkového dluhu žadatelů by nově neměla překročit
devítinásobek jeho ročního čistého příjmu (tzv. ukazatel
DTI) a žadatelé by měli na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu (tzv. ukazatel
DSTI). „Ve specifických případech bude možné tyto limity
překročit, avšak nejvýše u 5 % úvěrů,“ dodává Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
S příchodem zákona o spotřebitelském úvěru banky již
dříve přestaly poskytovat hypotéky bez prokazování příjmů a zpřísnily požadavky na prokazatelnost a dlouhodobou udržitelnost příjmů. Podle tohoto zákona totiž začalo
platit pravidlo, že pokud by banky nedostatečně posoudily příjmy žadatele o hypotéku a úvěr mu poskytly, žadatel
by se mohl dovolat neplatnosti úvěrové smlouvy.
Regulace podmínek pro poskytování hypoték je v posledních letech obvyklé i v okolních zemích. Ve státech Evropské unie platí obdobná pravidla, jaká zavedl náš zákon
o spotřebitelském úvěru a národní banky (nebo obdobné regulační orgány) stanovují pravidla pro místní banky.
Ve srovnání s okolními zeměmi ale Česká národní banka
nepatří k těm benevolentnějším, pravidla na českém hypotečním trhu začínají být relativně přísná.

JAKÁ JSOU OD 1. ŘÍJNA
PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ
HYPOTÉKY?
•

Potřebuji minimálně
10 % z vlastních zdrojů
(nebo další nemovitost
do zástavy), ideálně však
alespoň 20 % pro získání
lepší úrokové sazby,

•

vždy musím prokázat
dostatečné a stabilní
příjmy (počítá se součet
za všechny spolužadatele),

•

celková výše všech úvěrů
žadatele (resp. všech
spolužadatelů) nesmí
překročit devítinásobek
čistého ročního příjmu,

•

na splátku všech úvěrů
je možné vynakládat
maximálně 45 % měsíčního
čistého příjmu.

HYPOASISTENT
Značka HYPOASISTENT vznikla
v roce 2010 jakožto prémiová
značka v oboru hypotečního
financování. Klienti i obchodní
partneři oceňují zejména
odbornost a profesionalitu
makléřského týmu, který má
více než 15 let zkušeností
s financováním rezidenčních
nemovitostí.
HYPOASISTENT je dnes
oceňovanou makléřskou
společností specializující
se na oblast hypotečního
financování pro českou
i zahraniční klientelu
a na hypoteční servis pro
klienty developerských
projektů.
HYPOASISTENT je smluvním
partnerem všech hypotečních
bank a spolupracuje i se
stavebními spořitelnami. Díky
tomu může klientům nabídnout
zcela objektivní srovnání
hypoték jednotlivých bank
a představit optimální varianty
financování.

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
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TRENDY NA REALITNÍM TRHU NA PŘELOMU ROKU
2018/2019. CO BUDE S CENAMI A S ČÍM PŘIŠLY
REALITNÍ KANCELÁŘE?
Už v posledních letech jsme mohli zaznamenat značné proměny realitního trhu. Co se zdálo před
pár lety nemožné, dnes je realitou. Odhady a sliby odborníků se ne vždy podaří naplnit. Co náš čeká
na přelomu roku?

Mají budoucnost on-line
realitní kanceláře?
Na trhu se vedle klasických
realitních kanceláří
a zprostředkovatelů realitních
služeb objevily i on-line realitní
kanceláře. Fungují na principu
zprostředkování některých
realitních služeb výhradně
on-line, tedy eliminují kontakt
nějakého prostředníka, kterým
bývá makléř nebo realitní
kancelář. Tím mohou výrazně
ušetřit finance klientovi.
Nicméně ani to není pro
každého.
Ne vždy služba zajišťuje zcela
hladký průběh celé transakce.
Klient by se určitě měl zajímat
o nemovitost blíže, měla by mu
být zajištěna on-line podpora či
člověk na telefonu, stejně jako
další služby. Je jasné, že každá
služba má svá pro a proti. A tak
je jen na vás, co si vyberete.
Ne vždy je slibovaná úspora
nutnou výhrou v loterii. Nedá se
ovšem tvrdit, že žádná z on-line
realitních kanceláří nedokáže
dobře a kvalitně zprostředkovat
prodej či pronájem vaší
nemovitosti. Je tedy třeba opět
hledat a dát na reference. Kdo
upřednostňuje osobní přístup,
ať určitě zůstane u starých
zavedených pravidel.

Hlavní změny, které mohl každý zaznamenat, se promítly
v oblasti cen nemovitostí, které rostou závratnou rychlostí.
Meziročně stouply napříč republikou o desítky procent.
Informovali jsme vás také o vzrůstající popularitě krátkodobých pronájmů. V této oblasti přišlo změn vícero. Lidé
si žádají větší standard bydlení a mají tedy větší nároky
na pronajímatele. Stejně tak prodat, koupit či dlouhodobě
(si) pronajmout nemovitost se v očích mnoha z nás může
zdát jako velký problém. Na co všechno se můžete na realitním poli připravit?
Ceny nebudou stoupat tak rychle
Ačkoli je patrné, že ceny jdou stále nahoru, už to nebude
tak rapidní nárůst, jako jsme byli zvyklí v posledních dvou
letech. Už v druhé polovině tohoto roku vidíme, že nárůst cen postupně klesá. Odborníci se shodují na tom, že
takový trend bude i na začátku roku 2019, a tak pomalu,
ale jistě nastane doba, kdy se vyplatí nemovitost prodat.
Důvodem růstu cen v minulých letech byl celkový růst
ekonomiky, snižující se úroková míra, dostupnost hypoték
a přesun kapitálu. Tyto trendy by měly brzy zvolnit a s nimi
také růst cen nemovitostí.
Homestaging vstupuje do hry
I když je termín homestaging již dávno spjatý s realitním
trhem v České republice, začíná až nyní konečně hrát roli
při prodeji či pronájmu nemovitosti. Tento fakt si uvědomily i realitní kanceláře, které se jej snaží učit a zařazovat do své nabídky služeb. Profesionální prezentace nemovitosti zkrátka začíná být trendem číslo jedna. Co to
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znamená? Odborník na homestaging (z kanceláře nebo
najatý) s pomocí speciálních úprav, odosobněním i použitím vhodných doplňků zvýší atraktivitu dané nemovitosti.
Může se jednat i o změnu osvětlení nebo jiného uspořádání nábytku. Tato „hra” má svá ustálená pravidla a působí na psychiku i rozhodování zájemce o uskutečnění
konečné transakce. Často to jsou jen maličkosti, které
nemovitost udělají atraktivnější a lákavější. Nakonec profesionální fotograf výsledek nafotí či natočí tak, aby vystihl
nemovitost právě z těch správných úhlů. I toto je součást
homestagingu.
Krátkodobé pronájmy jsou stále v kurzu
Jak jsme zmiňovali v úvodu, popularita krátkodobých pronájmů je na vzestupu. Není vše ale tak jednoduché, jak
zprvu vypadá. I zde je vyvíjen větší tlak na kvalitu a servis.
Pokud majitel takové nemovitosti nereflektuje požadavky
trhu, může se stát, že tento typ pronájmu bude pro něj
mnohem méně rentabilní než např. dlouhodobý pronájem,
kde lze zajistit o něco horší podmínky za nižší peníze, což
nájemníci mnohdy ocení. Pokud na portálech, kde je vaše
nemovitost prezentována za účelem krátkodobého pronájmu, dostanete špatné hodnocení, můžete si být jisti, že
o živnost brzy přijdete stejně jako o výdělek. Lidé k vám
jednoduše přestanou jezdit. To se u dlouhodobého pronájmu rozhodně neřeší. Je tedy jasné, že krátkodobé pronájmy sice mohou zajistit investorovi výrazně vyšší výdělek, ale jsou daleko náročnější na údržbu. Hodně času je
třeba věnovat komunikaci s nájemníky, zařizování předání,
příjezdy, odjezdy či pravidelný úklid.

I krátkodobé pronájmy
mají svá rizika!
Popularita krátkodobých
pronájmů je na vzestupu. Tento
trend bude pokračovat i v roce
2019. Krátkodobý pronájem
je však náročnější na údržbu
než dlouhodobý. Než se
pro něj rozhodnete, zvažte,
zda jste schopni uspokojit
přání současných klientů a jít
s nekompromisní dobou. Jinak
byste mohli i prodělat.

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

ZDARMA
vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů

FREE
verze

více informací na www.realko.cz
info@realko.cz | +420 775 978 268

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

TEXTOVÁ INZERCE
PRAHA 5

POZEMKY

HLEDÁTE

PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!
PRAHA - ZÁPAD

KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DYND
Prodej investičních stavebních pozemků o výměře
800 m² s kompl. IS v Kralupech nad Vltavou, Minice.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
1 000 Kč/m²

POPTÁVKA
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 Malvazinky. Krásný a světlý byt B233 - 3+kk s dvěma balkony. Lze hypo.

EXAFIN one, s.r.o.

NOVOSTAVBA BYTU 1+KK/B PRAHA 10
Třída B
www.realcity.cz/rc/E49F

PRAHA

Nový byt 1+kk, 33,2 m² + balkon 6,3 m² se skvěle
hodí na investici nebo na bydlení pro single lidi.
Bude umístěn ve 2. NP. Předpokládané dokončení
léto 2020.

EXAFIN one, s.r.o.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK

tel.: 730 895 595
informace v RK

tel.: 737 289 996
7 865 000 Kč

PRAHA 5

PRODEJ BYTU 1+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E1XT

PRAHA 9

28,2 m², vhodný pro investici. Byt i balkon (5,6
m²) jsou orientovány na východ s výhledem
na vilovou zástavbu. Kompletní nabídka bytů na
www.velkabrana.cz

NOVÝ RODINNÝ DŮM, PRAHA 9

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49D

Poslední dva domy typu ”kvarta”o dispozici 4+kk,
užitné ploše 109 m². K dispozici vzorový dům - otevřeno každé úterý, od 15 do 18 hodin, jindy dle dohody.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 850 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše 140
m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586 m².

EXAFIN one, s.r.o.

www.velkabrana.cz

tel.: 602 206 999
2 128 305 Kč

BYT 3+KK/2XB PRAHA 10

Připravujeme pro Vás výstavbu nových bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look. Byt 3+kk , 69,2
m² + 2x balkon (2 x 6,3 m²). Předpokládané dokončení léto 2020.

PRAHA 5

Útulný byt s rozlohou 48 m² a balkonem 5,7 m² nabídne pohodlný život mladému páru, který ocení
dostupnost centra do 20 min, letiště do 10 min a
přírodu na dosah

www.velkabrana.cz

Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše
140 m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586
m².

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DPG4

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

tel.: 730 895 595
informace v RK

PRODEJ BYTU 2+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E1XU

EXAFIN one, s.r.o.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R5

EXAFIN one, s.r.o.

www.realcity.cz/rc/DPG8

Privatizujete byt a dlužíte na nájmu nebo nemáte prostředky na jeho odkup? Přijďte na bezplatnou konzultaci.

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB

www.realcity.cz/rc/DPFV

Potřebujete rychle peníze za Vaši nemovitost? Nabídněte nám ji k přímému odkupu.

HLEDÁTE

NOVOSTAVBY?

tel.: 602 206 999
3 172 405 Kč

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10
Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E
Nový byt 4+kk o už. ploše 84 m² + 2x balkon (2 x
6,3 m²) je velmi dobře řešen, s JV a SZ orientací.
Bude umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení
léto 2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
informace v RK

PRAHA 10
PRAHA - VÝCHOD

PRODEJ BYTU 3+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DZLX

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD
Třída B
www.realcity.cz/rc/E4HN

82,6 m², orientovaný na V a S. Ideální pro 3-4 člennou rodinu. Balkon (15 m²) je dostupný z obýváku a
ložnice rodičů. Velká Brána – Brána k pohodovému
bydlení!

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

RD č.40, typ A+d, dvojdům, 4+kk, UP 106 m², plocha parcely 366 m², dřevěná eurookna, parkety dub,
2x WC,2x koupelna, dokončení 1.pol.2020, cena bez
DPH,hypo možné

Commco
NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E

Připravujeme byt 4+kk o užitné ploše 84 m² + 2x balkon je velmi dobře řešen, s JV, SZ orientací. Bude
umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

tel.: 724 270 852
5 700 000 Kč

www.velkabrana.cz

tel.: 602 206 999
5 115 741 Kč

PRAHA 5

MLADÁ BOLESLAV

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1I9

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6
Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klidném místě.

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

RealExpert Success

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!
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NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1PQ
RD č. 17, typ C2, dvojdům, 6+kk, UP 141 m², plocha parcely 390 m², dřevěná eurookna, parkety dub, 2x WC,
2x koupelna, ihned k nastěhování, hypo možné,cena
bez DPH

Commco

tel.: 724 270 852
6 700 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DPG5

Máte dluhy a chcete je řešit? Chcete se vyhnout blížící se exekuci bytu? Přijďte na bezplatnou konzultaci.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK

Nabídka RD typu ”Řadovka”v Úvalech - 4+kk + garáž ,
užitná pl. 128 m², těsně u hranic s Prahou 9. Celková
plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč.

EXAFIN one, s.r.o.

S NÁMI
NAJDETE!

RD, VELKÝ POZEMEK, BAZÉN, KOCHÁNKY
www.realcity.cz/rc/E485
Prodej samostatného RD s rozsáhlým pozemkem,
dům pro hosty, bazén, garáž v obci Kochánky. 20
min do Prahy. Pozemek 2831 m², UP 300 m².

www.veleslavinreality.cz

tel.: 777 178 588
11 900 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA METRO
www.realcity.cz/rc/E3C7
Sháníme
ke
koupi
bytovou
jednotku
2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to podmínkou. Ideálně pěší
dostupnost na metro.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8

VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU
www.realcity.cz/rc/E41C

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

ve Středočeském kraji za nejvyšší tržní cenu. Peníze
do tří dnů. Právní servis zajištěn.

RealExpert Success

Nezávazně nabídněte

tel.: 721 676 015
informace v RK

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3C9
Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1 / 2+kk / 3+1 / 3+kk v Praze.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

KOUPĚ RODINNÉHO DOMU
P-ZÁPAD,P-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E3QI
Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popřípadě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plocha pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě.

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E41A
byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 2 TÝDNŮ
www.realcity.cz/rc/E418
solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my! .

www.renta365.cz

tel.: 734 319 300
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F
byt na Jižním městě 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.: 724 359 311
dohodou

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, 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 – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PENÍZE IHNED

tel.: 606 021 733
informace v RK
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 exekucí. Rychlé a solidní jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 888 957
informace v RK

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

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

byt 40-70 m² v cihlové zástavbě na Praze 4 (Nusle,
Michle, Krč, Podolí). Byt může být i před rekonstrukcí.
Výtah není nutností. K nastěhování do prosince 2018.

INSTINKT REALITY s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

PRONAJÍMÁTE BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E414

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci nájemného každý měsíc, celý rok a bez rizika.

www.renta365.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

URGENTNĚ HLEDÁME K PRODEJI BYTY
www.realcity.cz/rc/E415
do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14 DNŮ
www.realcity.cz/rc/E3ZT
Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

INSTINKT REALITY s.r.o.

Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit,nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje Vaší situaci a najde optimální řešení. VOLEJTE
ZDARMA

tel.: 800 737 303
informace v RK

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/E3ZV
Svěřte nám k prodeji nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním přístupu našich obchodníků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a do měsíce máte
prodáno

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

HLEDÁTE RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ?
www.realcity.cz/rc/E41B
Bojíte se nevýhodných půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Praze Vám vyplatíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E41D

tel.: 724 370 102
informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99
2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání.

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@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

TRÁPÍ VÁS EXEKUCE NEMOVITOSTI?
www.realcity.cz/rc/E3ZU

INSTINKT REALITY s.r.o.

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, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zprostředkování

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97
domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omegareality.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 obchodů. 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 jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Email: info@kreditnemovitosti.cz (RK nevolat).

Volejte či pište

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 605 264 958
informace v RK

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 rozhodující – 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. Lokalita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 359 311
dohodou

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP
Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov, Háje,
Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany. OV nebo
DV, nabídky zasílejte na e-mail info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 222 242 233
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ

PRÁVNÍK KOUPÍ

www.realcity.cz/rc/E2HR

zajímavý byt nebo dům v Praze a okolí, 1+1, 2+1 či 3+1,
DV či OV za cenu do 7 mil. Kč. Rychlé a přímé jednání.
Pište nebo volejte info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

POTŘEBUJETE FINANČNÍ ZÁLOHU?
www.realcity.cz/rc/E2HS
Nemáte na splátky a chcete prodat nemovitost? Půjčíme Vám peníze než prodáme vaši nemovitost. Zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku ZDARMA.

OMEGA ESTATE s.r.o.
LETUŠKA HLEDÁ BYT

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HT

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Volejte
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RD
www.realcity.cz/rc/E2HU
v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, info@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

4 000 000 KČ ZA VÁŠ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HV
Hledám standardní byt na sídlišti, 2+1, 3+1. Anuita,
dluhy ani exekuce nevadí, do 3 dnů vše uhradíme,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ KE
KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2HX
ke koupi RD v Praze, preferuje Prahu 4, 5, 6, 8, 9,
10. Cena do 20 mil. Stav nerozhoduje, platba hotově,
nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

UČITEL KOUPÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HY

v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké
místo. Platba hotově, info@omega-reality.cz

Lokalita nerozhoduje, garsoniéra, 1+1, 2+kk, DV nebo
OV. Peníze hotově. Právní dohled zdarma. Nabídněte, na ceně se domluvíme, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 349 770
informace v RK
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TEXTOVÁ INZERCE
PENÍZE IHNED

www.realcity.cz/rc/E2HZ

za Váš byt, dům, pozemek. Zeptejte se nezávazně na
cenu. Lokalita Praha a středočeský kraj. Obchod můžeme realizovat do 7 dnů, ale nespěcháme. Cena dle
nabídky

OMEGA ESTATE s.r.o.

RD nebo větší byt. Lokalita Břevnov, (okolí Ladronky),
Stodůlky, Košíře, Zličín, Smíchov, Motol, Letná a okolí.
Nabídněte i jinde. Cena do 25 mil.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO PRACUJÍCÍHO STUDENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E2I2
byt 1+kk/1+1 kdekoliv v Praze v dobré dostupnosti na
metro/tram. Preferuje část. vybavené základním nábytkem, ale není podmínkou. Nájemné do 8.500 Kč
vč. popl.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

URGENTNĚ HLEDÁME BYTY PRO KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2I3
1+kk/1+1 v panel. domech na Praze 4. Podmínka je
blízkost metra/tram. Vybavení nerozhoduje, preferujeme po rek., ale není podmínkou. Nájemné do 12
500 Kč/měs.

OMEGA ESTATE s.r.o.

MLADÁ RODINA HLEDÁ

k pronájmu (min. 3+kk), zahrada min. 250 m², možnost psa, parkování/garáž pro 2 vozy. Cena 15 000
Kč + poplatky, info@omega-reality.cz

dlouhodobý pronájem prostorného a nadstandardního RD se zahradou (i menší velikosti), novostavbu,
příp. dům po rek. Parkování pro 2 vozy. Do 20 km od
Prahy.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PILOT ČSA HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2I1

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRO MLADOU RODINU HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/E2I8

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO MLADOU RODINU S DÍTĚTEM
www.realcity.cz/rc/E2I9
hledáme byt v novostavbě, ideálně 3+kk/3+1, alespoň
65 m², s dobrou možností parkování u domu (nebo
garážové stání). MŠ/ZŠ v dosahu. Cena do 15 000 Kč
vč. popl.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠE PROVĚŘENÉ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2IA
urgentně hledáme byty 2+kk/2+1 na Praze 3, 4, 7, 8, 9
nebo 10. Cena nájmu max. do 18 000 Kč vč. poplatků,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PENÍZE ZA VAŠI REK. NEMOVITOST IHNED!
www.realcity.cz/rc/E3ZS
Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese P-západ
a P-východ. Podmínkou pouze vlastní pozemek a zavedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E2I7

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/DPG7

Hledáme obchodní prostory pro bistro nedaleko Anděla.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
35 000 Kč
PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96
lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRAHA 5

tel.: 724 370 102
do 2 000 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DPFT

Prodáváte malý byt v Praze 5 a okolí? Nabídněte ho
našim prověřeným klientům.

tel.: 800 737 303
informace v RK

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
3 500 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DPFX

KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419

INSTINKT REALITY s.r.o.

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!
PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Říčany, Popovice, Týnec, Čerčany, Pyšely.
Finanční prostředky ihned k dispozici. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRAHA 5
PRO NAŠE KLIENTY (MLADÉ RODINY)
www.realcity.cz/rc/E2I4
hledáme byty k dlouhodobému pronájmu 3+kk/3+1
na Praze 4 (Chodov, Opatov, Háje). Pokud možno jádro po rekonstrukci. Nájemné max. cca 20.000 Kč vč.
poplatků.

CELÁ ČR

Vypracování smluv dle ného obč. zák. včetně advokátní úschovy, daňového přiznání a předání nemovitosti.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
25 000 Kč

VELVYSLANEC HLEDÁ KE KOUPI BYT
www.realcity.cz/rc/E2I6

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/E2I5

Velvyslanec hledá ke koupi byt v Praze, preferuje
Prahu 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cena do 7 mil. Platba hotově.
E-mail: nova@omega-reality.cz

v „domě s historií“, min. 65 m² v blízkosti centra (P1,
P2). Podmínkou je původní starý historický dům (i byt)
po rekonstrukci a možnost nájmu i pro cizince.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmínkou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.

INSTINKT REALITY s.r.o.

PRAHA 5

tel.: 800 737 303
informace v RK

www.realcity.cz/rc/DPFU

Pro lékaře hledáme 3+kk, min. 70 m² s balkónem,
cihla, ne přízemí.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč

tel.: 724 370 102
do 6 000 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DPFY

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

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč

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

ZAJÍMAJÍ VÁS
NOVINKY
z oblasti bydlení,
realitního světa
a designu?
Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!

www.realcity.cz/magazin
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4IB

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4IC

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4F7

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4F8

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4ID

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IE

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 3+1, 82 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 2+kk, 33 m², tř. G
Byt, 2+kk, 26 m²
RK Donna s.r.o.
EVROPA services CZ, a.s.
Duna House
MAXIMA REALITY, s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Duna House
tel.: 775 077 771
tel.: 770 183 030
tel.: 728 972 670
tel.: 226 257 929
tel.: 601 587 147
tel.: 775 521 313
2 500 000 Kč
2 580 000 Kč
2 580 000 Kč
2 599 000 Kč
2 690 000 Kč
2 709 000 Kč

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3S4

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IF

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4F9

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FA

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3S5

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SU

Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Duna House
HVB Real Estate s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
BIDLI reality, a.s.
Ponte reality s.r.o.
tel.: 226 257 929
tel.: 774 159 872
tel.: 603 214 144
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
tel.: 734 204 301
2 740 000 Kč
2 750 000 Kč
2 780 000 Kč
2 790 000 Kč
2 790 000 Kč
2 800 000 Kč

PRAHA 2

www.realcity.cz/rc/E4IG

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3S2

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FD

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E2QV

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4IH

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4FF

Byt, 2+1, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 3+1, 80 m²
Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m²
Duna House
Duna House
Dumrealit.cz
MAXIMA REALITY, s.r.o.
JURIS REAL spol. s r.o.
Reality5
tel.: 776 299 099
tel.: 725 752 973
tel.: 602 813 315
tel.: 226 257 929
tel.: 601 587 147
tel.: 734 693 031
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 849 000 Kč
2 850 000 Kč
2 880 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4II

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3SG

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1YY

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SH

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FO

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1YZ

Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
M&M reality holding a.s.
Ponte reality s.r.o.
Broker Consulting a.s.
BLANÍK REALITY s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 734 204 301
tel.: 800 100 164
tel.: 603 186 034
tel.: 800 100 446
tel.: 800 775 577
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč
2 900 000 Kč
2 920 000 Kč
2 930 000 Kč
2 930 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4IJ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FK

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4IK

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IL

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3SK

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FM

Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 2+kk, 31 m², tř. D
Byt, 2+kk, 46 m², tř. C
Byt, 2+kk, 44 m², tř. C
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Svoboda bydlení s.r.o.
PSN
RE/MAX ANDĚL
Dumrealit.cz
MAXIMA REALITY, s.r.o.
M&M reality holding a.s.
tel.: 737 211 374
tel.: 702 296 405
tel.: 725 293 026
tel.: 737 264 319
tel.: 226 257 929
tel.: 800 100 446
2 935 000 Kč
2 943 000 Kč
2 950 000 Kč
2 969 000 Kč
2 970 000 Kč
2 990 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4FN

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E3T7

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SR

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FP

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4IM

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4IN

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. F
Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
RK Donna s.r.o.
EVROPA RK PRAHA 1
M&M reality holding a.s.
BLANÍK REALITY s.r.o.
tel.: 800 100 446
tel.: 800 775 577
tel.: 775 077 771
tel.: 605 810 888
tel.: 800 100 446
tel.: 603 872 485
2 990 000 Kč
2 999 000 Kč
2 999 000 Kč
2 999 900 Kč
3 020 000 Kč
3 085 000 Kč
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Zejména v malých bytech, ale nejen tam,
je tu a tam potřeba oddělit nějakou zónu.
K rozčlenění prostoru není nutné hned
hledat zedníky a stavět příčku. S našimi
tipy to hravě vyřešíte.
Kde všude se hodí dělící stěny
a další možnosti
Majitelé malých bytů vědí své. Ale problémem vyřešení jednotlivých zón v interiéru
se aktivně zabývají i lidé, kteří bydlí třeba
v nájemních bytech. Zde jen těžko můžete z vlastní vůle měnit dispozice interiéru.
V neposlední řadě může být vytvoření intimního koutku zajímavým osvěžením velkého
prostoru. Naštěstí kolikrát stačí jen malý detail a místnost je hned o dost útulnější.
Dělíme s pomocí knihoven a regálů
Osvědčený a praktický způsob je rozčlenění
prostoru pomocí nábytku. Díky tomu snadno oddělíte jednotlivé zóny, a přitom navíc
získáte úložné prostory. Proto jsou velmi
populární nejrůznější oboustranné regály
a knihovny, které nemají zadní stěnu. S tou
bývá problém. Prostory pak získají další neocenitelnou funkci, a to úložného prostoru.
Můžete zde umístit nejen knihy, ale i dekorace apod. Můžete je ale využít i jako oporu pro květinové stěny. Výhodou je, že jimi
prostupuje dostatek světla, takže ve zbytku
místnosti nebude tma, přestože tam není
žádné okno.
Skříň, sedačka a další nábytek
jako dělící prvek
U úložných prostorů ještě chvilku zůstaneme. Zvláště v malých bytech může být skříň
jako dělící prvek skvělým řešením. Pozor
ale na zvolený materiál. Aby interiér působil vzdušněji, sáhněte raději po skleněném
nebo zrcadlovém povrchu. Obývacímu pokoji doslova sluší dělení s pomocí sedací
soupravy, která může být i rohová. Za její
zadní stěnu můžete ještě přidat i menší policový regál. Pokud chcete rozdělit kuchyň
a obývací prostor, vysloveně se nabízí varianta barového pultu. Lze volit i vzdušnější
řešení v podobě mobilní květinové stěny
apod.

Nejlevnější varianta
dělení prostoru
Levným a praktickým způsobe dělení prostoru
je s pomocí závěsů. Volba vzoru i barvy látky
by měla záviset na druhu obytné zóny. Pokud
chcete oddělit ložnici od okolního prostoru,
určitě se hodí spíše tmavší látky, aby vás nic při
spánku nerušilo. Naopak mezi jídelnu a obývací
prostor je lepší volit světlejší látky nebo klidně
pastelové barvy. Velice vzdušným dojmem
působí průsvitné látky s volánovým vzhledem,
stejně jako provázkové záclony. Svou službu
udělají spolehlivě a výsledek se vám bude
líbit. Textilie jsou vždy jistou zárukou hřejivého
výsledku. Působí na naši psychiku velice
uklidňujícím dojmem a dodávají díky tomu
interiéru příjemný a útulný pocit domova.

Rozdělujeme prostor
Máme mnoho možností!
Kterou z nich si vyberete?
Co využít jako příčku
Někdy ale potřebujeme ušetřit více místa
a řešení nábytkem není možné. Ideální je
v tomto případě variabilní příčka. Může vám
posloužit nejen vertikální žaluzie, ale také
japonská stěna, designový závěs, na trhu
je mnoho takových variant. Stačí se jen porozhlédnout a najít svůj styl. Výhodou je, že
stěna snadno zmizí z dohledu, když zrovna
není třeba. Roztáhnete nebo sundáte, jak je
libo. Výhodou využití moderních žaluzií je
snadná regulace světla v prostoru. Zajímavé materiály i vzory opět pozvednou interiér a dodají mu intimnější i originálnější ráz.
Zajímavým řešením, které snadno přemístíte, jsou paravány. Můžete s nimi nejen manipulovat a nezaberou skoro žádné místo.
O jejich rozmanitých možnostech využití se
podrobněji pobavíme na následující stránce.
Sklo jako stěna i zvuková izolace
Funkcí rozdělovací stěny nemusí být jen rozdělení jako takové. Například můžete část
prostoru také lépe odhlučnit. Lze to s pomocí výběru správného materiálu. Skleněné
posuvné dveře jsou k těmto účelům ideální.
Instalace už vyžaduje jistý zásah odborníka
do interiéru a jde o dražší řešení, ale výsle-

dek je perfektní. Oceníte nejen dostatek
světla, místnosti navíc neuberete prakticky
žádný prostor a ještě se zbavíte části hluku.
Na výběr máte z vícero možností od rozdělených dveří přes zasouvací až po skryté
ve zdi. Bojíte-li se, že je sklo po stránce dekorativní fádní záležitostí, mýlíte se. Na trhu
je opět nepřeberné množství dekoru, ze kterého si vyberete srdcovou záležitost.

Když chcete jen mírný
předěl, zkuste odlišit
podlahovou krytinu
Existuje i méně násilná varianta, jak prostor
alespoň pohledově oddělit - díky hře
s podlahovou krytinou. Tady je třeba zvážit,
na kolik jste ochotni, nebo majitelé bytu, měnit
podlahu. Předěly lze vytvářet s pomocí využití
různých materiálů, v jedné části může být
podlaha plovoucí, ve druhé koberec. Stejně tak
můžete volit jen předěl s pomocí různého druhu
dřeva nebo si pohrát s barvami. Mnohdy stačí
jen využít efektu různých dekorů ve stejném
materiálovém provedení. Elegantním řešením
je i členění pomocí rozdílných rovin, například
schůdků nebo stupínků.

Jednotlivé kusy paravanu jsou spojené nejčastěji pomocí pantů nebo jednoduchých
závěsů. Vnitřek, který nazýváme kostra paravánu, může vyplnit jakýkoli materiál. A tak
je volba na vašem pocitu i vkusu. Většinou
se používají přírodní materiály jako bambus
nebo dřevo. Ty však dnes v moderních interiérech bývají nahrazovány i kovem nebo
plastem. Konstrukce je potažena různými
druhy látek a tkanin. Výplně jsou rozmanité
od ručně malovaného papíru přes neprůsvitné sklo, dřevo, rákos, hojně se využívá
i kůže, která jde do módy.

stěna. Právě květiny se s oblibou aranžují
na zástěny, přičemž vznikají velmi příjemná
květinová zákoutí.

Hra s tvary
Vše začalo to skládací obdélníkovou deskou. Nenechte se ovšem mýlit, že seženete
pouze tento tvar. Dnes už se setkáte s mnohem větší rozmanitostí nejen materiálů, ale
i tvarů. Oblíbený je například oblouk. Může
být vysoký 2 metry a složený opět ze tří dílů.
Ani tady se však pravidla už nedodržují!
V každém interiéru najdou spolehlivě své
místo i uplatnění. Je tedy jedno, zda holdujete klasice, modernímu minimalismu nebo
osobité extravaganci. Stačí si jen vybrat
z toho správného soudku. Jednodušší kousky seženete za pár stovek. Za ruční práci si
budete muset nějakou tu tisícikorunu připlatit. Samozřejmě si jej můžete vyrobit i sami,
pokud jste trochu zruční. Na internetu najdete mnoho návodů, jak na to.
Hodí se i do zahrady
Paravány. Nejen jako dělící prvek,
ale i prostředek k zachování
intimní atmosféry!
Dříve jsme je mohli vidět na zámcích, dnes
jsou součástí našich interiérů a vytváří zajímavá intimní i dekorativní zákoutí. Seznamte se s paravány! Jaké máte současné možnosti výběru?
Od historie do dnešní podoby
Možná si to ani neuvědomujete, ale paravány jsme v minulosti měli možnost potkat
doslova na každém kroku. Nejvíce je lidé využívali v Anglii, Číně, Japonsku ale i v řadě
dalších zemí. Moderní doba je ale jiná. Zachovali jsme si především jejich využití. Rozdělit prostor pokud možno elegantně, efektně a hlavně rychle!
Díky tomu nevznikne jen nový prostor, ale
také jisté intimní prostředí. Zdánlivě obyčejná skládací deska našla využití nejen jako
šikovný kus nábytku, který zajistí jisté soukromí i ve frekventovaném prostředí, ale
i jako zajímavý dekorační předmět, jelikož
dnes se klade velký důraz na jeho dekorativní charakter.
Z paravánů se tak v moderním pojetí stávají doslova umělecká díla, která velice zajímavým způsobem dokreslují celý zbytek
interiéru. Své využití najdou nejen v našich
domovech, ale také v hotelích, restauracích
a dokonce i v kancelářích.
Dřevěné, plastové i kovové. Volte srdcem
Pokud chcete rozdělit menší prostor, patrně zvolíte paravan složený z několika dílů.

To, co zvládnete s paravánem doma, lze
i v přírodě. Takže oddělit prostor můžete
kdekoli se vám zachce. Zahradě nebo třeba na terase nejlépe sluší průsvitný nebo
takový, skrz nějž je vidět. Pozor si dejte jen
při výběru vhodného materiálu. Venkovní
využití si žádá odolnější materiály proti přírodním vlivům. Vhodnější jsou spíše přírodní
materiály jako dřevo nebo proutí. Dobře vypadá i zajímavě tvarovaná kovová konstrukce. Jako paraván může sloužit i květinová

Výhody paravánu
- Velkými výhodami, které jistě oceníte, jsou
jeho skladnost a lehkost
- Další skvělou vlastností je poměrně nízká
váha. Snadno paravan přenesete z jednoho
místa na druhé a můžete si tak nekonečně
hrát s prostorem.
- Pohodlně se vejde do auta. Nákup tedy
neznamená vzít si den volna a zajistit si
dopravu. Převést jej můžete i na chalupu.
- V případě, že zrovna nemáte pro něj využití,
dá se jednoduše uklidit (třeba pod postel
nebo na půdu).
- Ideálně se hodí do malého bytu, kde
potřebujete získat kousek místa (může
sloužit na převlékání, k oddělení části pokoje
nebo pracovního prostoru.
Jestli se rozhodujete, zda paravánem oživit
interiér či nikoli, naše rada zní: Nebojte se toho!
Když vás omrzí, jednoduše ho přemístíte jinam.
Změna prospěje každému interiéru.

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E13F

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FR

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FU

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4IO

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FV

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FX

Byt, 2+1, 54 m², tř. G
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m²
Byt, 3+1, 80 m², tř. G
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
Byt, 2+1, 40 m²
I.E.T. Reality, s. r. o.
Broker Consulting a.s.
CENTURY 21 Tandem
HVB Real Estate s.r.o.
PSN
AGENA Reality s. r. o.
tel.: 727 884 968
tel.: 800 100 164
tel.: 725 293 228
tel.: 773 659 100
tel.: 737 046 901
tel.: 606 668 704
3 090 000 Kč
3 100 000 Kč
3 125 000 Kč
3 127 000 Kč
3 142 000 Kč
3 150 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FY

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FZ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4IP

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4G3

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1ZG

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3T1

Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+1, 62 m², tř. C
Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Dumrealit.cz
PSN
Home 4 People
Dumrealit.cz
Broker Consulting a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
tel.: 734 898 648
tel.: 602 496 989
tel.: 603 448 761
tel.: 774 171 500
tel.: 800 100 164
tel.: 226 257 929
3 150 000 Kč
3 164 000 Kč
3 190 000 Kč
3 190 000 Kč
3 190 000 Kč
3 225 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4G2

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3T2

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IQ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3TN

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4G4

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4IR

Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. D
Byt, 2+1, 59 m², tř. G
Byt, 3+1, 76 m², tř. C
AGENA Reality s. r. o.
EVROPA RK PRAHA 1
CENTURY 21 - Alex
RE/MAX ANDĚL
HVB Real Estate s.r.o.
Home 4 People
tel.: 777 723 951
tel.: 778 453 302
tel.: 734 799 331
tel.: 608 512 503
tel.: 776 327 118
tel.: 603 448 761
3 230 000 Kč
3 250 000 Kč
3 280 000 Kč
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IS

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3T8

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3TG

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E1FL

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4G5

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3TE

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 56 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m², tř. C
RSČS / ECOEFEKT s.r.o.
CENTURY 21 - AZ Reality
Aktivreality
PROFIT REALITY Ltd.
KUZO Partners s.r.o.
RE/MAX ANDĚL
tel.: 731 715 575
tel.: 608 819 472
tel.: 603 759 534
tel.: 608 765 337
tel.: 733 715 252
tel.: 725 293 026
3 299 000 Kč
3 300 000 Kč
3 300 000 Kč
3 300 000 Kč
3 330 000 Kč
3 390 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/DZE4

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TF

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4IT

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4IU

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E4IV

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4IX

Byt, 2+1, 46 m²
Byt, 2+1, 50 m², tř. G
Byt, 2+1, 41 m²
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+1, 54 m²
Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.
RK Donna s.r.o.
CENTURY 21 Ruby
Home 4 People
CENTURY 21 General
RE/MAX ANDĚL
tel.: 800 775 577
tel.: 607 956 072
tel.: 773 983 826
tel.: 605 220 400
tel.: 608 806 044
tel.: 725 293 037
3 390 000 Kč
3 399 000 Kč
3 399 000 Kč
3 410 000 Kč
3 500 000 Kč
3 490 000 Kč

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E4IY

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4IZ

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4J1

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4J2

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4J3

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E2R8

Byt, 2+1, 48 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
Byt, 2+kk, 42 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
Byt, 3+1, 58 m², tř. C
Byt, 3+1, 95 m², tř. D
RE/MAX ANDĚL
KOVA Reality
MV reality s.r.o.
1. Zbraslavská RK
EVROPA RK PRAHA 1
Home 4 People
tel.: 725 039 903
tel.: 605 200 200
tel.: 737 420 513
tel.: 724 064 064
tel.: 731 644 644
tel.: 608 027 696
3 490 000 Kč
3 490 000 Kč
3 499 000 Kč
3 499 000 Kč
3 499 000 Kč
3 500 000 Kč
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Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4J4

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E3TU

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4J5

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4J6

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4J7

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4J8

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 2+kk, 53 m²
Byt, 3+1, 61 m²
Byt, 2+kk, 42 m²
Byt, 2+kk, 51 m²
RE/MAX Ivy
iReality, s.r.o.
CENTURY 21 New Home
CENTURY 21 Tandem
CENTURY 21 Premium
CENTURY 21 New Home
tel.: 777 746 932
tel.: 773 548 537
tel.: 731 452 121
tel.: 725 293 228
tel.: 725 293 154
tel.: 731 452 121
3 500 000 Kč
3 500 000 Kč
3 512 700 Kč
3 560 000 Kč
3 561 000 Kč
3 586 240 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DRBS

Byt, 2+kk, tř. G
KOVA Reality

PRAHA 5

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3UB

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4J9

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4JA

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/DRBT

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. D
Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
Byt, 2+kk, tř. D
ERA ALKA Reality s.r.o.
RealExpert s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
KOVA Reality
tel.: 728 700 700
tel.: 734 441 400
tel.: 733 400 592
tel.: 800 775 577
3 590 000 Kč
3 590 000 Kč
3 599 000 Kč
3 599 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4JC

Byt, 2+1, 46 m²
BIDLI reality, a.s.

PRAHA 8

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4JD

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4JE

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4JF

PRAHA 4

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E4JB

Byt, 3+kk, 65 m², tř. G
Reality5
tel.: 721 444 000
tel.: 775 205 104
3 600 000 Kč
3 600 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4JG

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E4JH

Byt, 2+1, 55 m², tř. E
Byt, 3+1, 68 m², tř. D
Byt, 2+1, 67 m², tř. G
Byt, 3+1, 59 m², tř. G
Byt, 3+kk, 81 m²
BIDLI reality, a.s.
Fincentrum Reality s.r.o.
Broker Consulting a.s.
Broker Consulting a.s.
1.Real - Invest , s.r.o.
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
tel.: 800 775 577
tel.: 800 100 164
tel.: 800 100 164
tel.: 608 148 897
3 790 000 Kč
3 850 000 Kč
3 850 000 Kč
3 890 000 Kč
3 900 000 Kč
3 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4JI

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4JJ

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E4JK

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4JL

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4JM

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E4JN

Byt, 2+1, 49 m², tř. B
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 3+kk, 63 m², tř. G
Byt, 3+1, 61 m²
Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
JURIS REAL spol. s r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
iReality, s.r.o.
Century 21 EXCLUSIVE
CENTURY 21 Living
Ponte reality s.r.o.
tel.: 777 985 353
tel.: 773 659 100
tel.: 773 548 537
tel.: 725 293 121
tel.: 725 293 620
tel.: 734 204 301
3 920 000 Kč
3 949 000 Kč
3 956 400 Kč
3 980 000 Kč
3 990 000 Kč
3 990 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4G7

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4JO

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4JP

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4JQ

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4JR

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4GE

Byt, 3+1, 69 m², tř. G
Byt, 2+kk, 49 m²
Byt, 3+kk, 56 m², tř. G
Byt, 3+kk, 65 m²
Byt, 3+1, 77 m², tř. C
Byt, 2+kk, 70 m²
Reality 11
CENTURY 21 Ruby
BLANÍK REALITY s.r.o.
CENTURY 21 Premium
RealExpert s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
tel.: 775 919 460
tel.: 603 708 926
tel.: 603 186 034
tel.: 602 278 512
tel.: 739 017 888
tel.: 777 276 667
3 999 000 Kč
3 999 000 Kč
4 520 000 Kč
4 590 000 Kč
4 590 000 Kč
4 600 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4JS

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4JT

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4JU

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4JV

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1G6

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4JX

Byt, 3+1, 69 m², tř. G
Byt, 3+1, 62 m²
Byt, 2+kk, 55 m², tř. B
Byt, 2+1, 48 m², tř. A
Byt, 3+kk, 83 m², tř. G
Byt, 3+1, 80 m², tř. D
Dumrealit.cz
Aktivreality
ERA ALKA Reality s.r.o.
Beruška RK s.r.o.
ERA ALKA Reality s.r.o.
Reality 11
tel.: 730 545 480
tel.: 739 874 030
tel.: 736 631 667
tel.: 776 600 004
tel.: 734 441 400
tel.: 775 572 535
4 600 000 Kč
4 600 000 Kč
4 690 000 Kč
4 750 000 Kč
4 790 000 Kč
4 800 000 Kč
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PROČ NENÍ K DISPOZICI VÍCE NOVÝCH
BYTOVÝCH PROJEKTŮ? DOBA PRO POVOLENÍ
STAVBY SE PRODLOUŽILA!
Nových bytů je z pohledu poptávajících kupců a investorů čím dál méně. Neznamená to, že by developerské společnosti neměly co stavět, ani neměly prostředky, natož neměly zájem stavět. Nové
projekty jsou zpravidla ve schvalovací fázi a doba, kterou bylo dříve třeba pro schválení, se významně
prodloužila.

Schvalovací proces
zahrnuje tři hlavní fáze:
1. Posouzení vlivů
na životní prostředí (EIA)
2. Vydání územního
rozhodnutí
3. Vydání stavebního povolení
Průměrná doba
jednotlivých fází
Mezi zahájením EIA a jeho
dokončením je podle studie
Deloitte cca půl roku. Na vydání
územního rozhodnutí investor
čeká v průměru 1,7 roku.
Vybavení stavebního povolení
trvá téměř tři roky. Pokud
jde za současné situace vše
hladce, jsou tyto fáze odbavené
do pěti let.
Proč to trvá déle
Průtahy vznikají v době,
která předchází samotnému
řízení. Investoři reálně zahájí
povolovací proces v průměru
za 1,7 roku od doby, kdy
pozemek určený k výstavbě
získali. Pokud dojde ke změně
územního plánu, doba se
výrazně protahuje.

V hlavním městě se čeká nejdéle
Až vás bude trápit myšlenka, proč, když chcete koupit
nový byt či dům, nemůžete najít žádný volný kromě těch,
které mají nějaké své “ale” a jsou tedy na seznamu ležáků,
vysvětlení je prosté. Jen v Praze se od roku 2008 více
než ztrojnásobila doba, kterou developerské společnosti
čekají, než je vše papírování u konce a ony dostanou povolení ke stavbě.
Před 10 lety byla situace jiná
Před deseti lety byla situace jiná. Tehdy stejná administrativa trvala v průměru dva roky. Dnes je poměrně běžné,
že trvá i sedm a více let. Další průtahy vznikají s dobou
samotné výstavby. Tato doba je však podle nejnovějších
statistik společnosti Deloitte stejná jako před zmiňovanými dvěma lety - počítejte zhruba dva roky.
„Za posledních deset let se doba povolování výstavby nových bytů významně prodloužila. Na trhu navíc často vidíme další nešvary. Například nejsou dodržovány správní
lhůty. Stále více se tak prohlubuje problém s nedostatkem
nových bytů, které je možné na trhu vůbec nabídnout,“ vysvětlil pro média vedoucí oddělení nemovitostí v Deloitte
Miroslav Linhart.
Tato analýza se zaměřila na všechny bytové developerské
projekty různé velikosti, které se objevily na úředních deskách metropole od začátku roku 2014 do konce března
2018. V rámci zhruba 730 projektů byly evidovány údaje
o více než 42 000 bytech.
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V Praze vzniká projektů i tak dost
Vezmeme-li statistiky Českého statistického úřadu, jen
v Praze zahájily stavební firmy letos do konce měsíce července stavbu 1161 bytů v bytových domech. Pokud toto
číslo porovnáme například s rokem 2008, bylo to o sedmdesát procent méně. Takže je patrné, že výstavba je
na vzestupu.
Developeři vydělávají
S prodlužující se schalovací dobou rostou zároveň i ceny.
Je fakt, že i na tom některé developerské firmy vydělají.
V době, kdy mají výstavbu projektu povolenou, mohou
nasadit jiné ceny, než by tomu bylo dříve. Pro příklad
byty v prvním pololetí meziročně zdražily o 24 procent
na 94 000 korun za metr čtvereční, tempo růstu cen starších bytů bylo jen o něco málo nižší. Není výjimkou, že
někteří čekají i záměrně a co se dá, to se trošku pozdrží.
Co ještě zvyšuje cenu novostaveb?
Z výsledků studie Centra ekonomických a tržních analýz
(CETA) vyplývá, že každý pokles o 1000 stavebních povolení zvyšuje tempo růstu cen bytů o 1,18 procenta. Dalším
důvodem zdražování bytů je podle odborníků také inflace.
„Pokud inflace vzroste o jeden procentní bod, zvýší se index tempa růstu cen bytů v Praze o 1,3 procentního bodu.
Od roku 2005 se inflace kumulativně zvýšila o 27 procent, což se patřičně projevilo i v cenách bytových jednotek,“ popisuje ředitel výzkumu CETA Aleš Rod.

Pro představu aktuálně jen
metropole eviduje přibližně
400 žádostí o změnu územního
plánu, které nebyly projednány
zastupitelstvem. Většina z nich
se zastavila v rámci politického
rozhodování.

Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou
dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní
spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou
velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

* Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2017

Zařizujete si domácnost?
Vaříte rádi?
Přijďte se podívat na produkty Bosch a Siemens do
unikátního zážitkového centra věnovaného výhradně
domácím spotřebičům. Každý měsíc je navíc můžete
zažít v akci při ukázkových vařeních!
Více na www.becpraha.cz

Severozápadní 1+kk
č. 145 / 29,2 m 2

Rodinný byt 3+kk
č. 113 / 90,4 m 2

2+kk s terasou
č. 111 / 64,7 m 2

Ihned k nastěhování
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy
Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili prioritní požadavek na funkční
a elegantní prostor, který navíc obohatili technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.
PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz
CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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NOVINKA

PRAHA 4, BUDĚJOVICKÁ

Byt 1+1
www.realcity.cz/rc/E4HU
Prodej prostorného, světlého dr. bytu 1+1, 44 m2
v lokalitě Pankrác, po rekonstrukci, 300 m od
KB011432
stanice metra.
3 090 000 Kč
602 200 200
C

PLZEŇ, VEJPRNICE

NOVINKA

Dům 4+1
www.realcity.cz/rc/E4HY
Prodej rodinného domu 4+1/G, 280 m2, s garáží
a ovocným sadem, pozemek 1 362 m2.
KD011426
4 490 000 Kč
775 692 369

C

NOVINKA

PRAHA 10, HORNÍ MĚCHOLUPY

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E4HV
Prodej zrekonstruovaného bytu 2+kk s lodžií,
2
47 m , v lokalitě Praha 10, Horní Měcholupy, ul.
KB011436
Milánská.
3 490 000 Kč
605 200 200
G

PELHŘIMOV, LIDMAŇ

DRAŽBA

G

NOVINKA

5

KLADNO, UL. BENEŠOVSKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4HX
Prodej zrekonstruovaného bytu 3+kk, 62 m2,
v kompletně zrevitalizovaném bytovém domě.
KB011437
Byt má 3 samostatné lodžie.
3 450 000 Kč
605 200 200
C

NOVINKA

PRAHA ZÁPAD, CHRÁŠŤANY

Dům 6+1
www.realcity.cz/rc/E4I1 Dům 4+1
www.realcity.cz/rc/E4I2
Dražba RD 6+1, UP 233 m2, v lokalitě obce RD 4+1, Dvě koupelny, podsklepeno, terasa,
Lidmaň, okr. Pelhřimov. Dům je postaven v roce 2x parking, okrasná zahrada 650 m2.
KD011412
2003 a napojen na inženýrské sítě. KD011435
1 832 000 Kč
7 900 000 Kč
605 200 200
776 199 999

Malátova 633/12, Praha 5, Smíchov

kova@kova.cz

