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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

POSLEDNÍ ETAPA V PRODEJI

Poslední byty, rodinné domy a townhouses – strana 15, www.waltrovka.cz
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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

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

2.999.000 Kč

G

G

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

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

1.999.000 Kč

31.000 Kč/měs + poplatky

G

724 370 102

Přední Kopanina, Praha 6. Prodej st. pozemku
o výměře 527 m2. IS: voda, elektřina, plyn,
kanalizace. Vydáno stavební povolení na stavbu
RD – lze ihned stavět.

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

G

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

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.
1.049.000 Kč

C

724 370 102

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.

Libeň, Praha 9 . Prodej bytu v OV, 2+1/balkon,
4. patro, 87 m2. Půdní vestavba cihlového domu,
kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěné skříně.
Koupelna s vanou, sprchový kout.

8.500.000 Kč

10.990.000 Kč

27.000.000 Kč

6.999.000 Kč

na koupi bytu, nebylo kde na rezervační
poplatek brát. Abychom zakázku získali, tak jsme vymysleli obchodní model,
na jehož počátku bylo poskytnutí zálohy
ve výši 150 000 Kč, kterou bylo možno
použít na cokoliv, třeba i na rezervaci
bytu.

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Výplata zálohy
před prodejem
Akci výplata zálohy předem rozjela naše
ﬁrma zhruba před deseti lety. Na nápad
nás přivedl klient, který hodlal za peníze
utržené z prodeje svého rodinného domku pořídit byt v Praze. Developer u kterého si byt vyhlédl, logicky požadoval rezervační poplatek. Zájemce nedisponoval
vlastními ﬁnančními prostředky a vzhledem k tomu, že prodejní cena jeho nemovitosti měla pokrýt celkové náklady

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

V průběhu let se potřeby klientů vyvíjeli
a tím se i přizpůsobovala naše koncepce.
V období realitní krize (2009–2013) bývaly zálohy často používány na úhradu exekucí či jiných závazků žadatelů. Po mírném poklesu poptávky po této službě
(2015–2016) začínáme opět pozorovat
zvyšující zájem klientů.
Z podrobného průzkumu trhu jsme však
získali poznatek, že určitá část zprostředkovatelů prezentujících výplatu zálohy ji
vyplácí až v okamžiku, kdy vyhledá zájemce o koupi. U nás vyplácíme ﬁnanční
prostředky před samotným zahájením
prodeje nemovitosti. Záloha se však vždy
vyplácí pouze v souvislosti s následným
prodejem nemovitosti klienta
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

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
číslo 14 od 5. 11. do 25. 11. 2018

VÁŽENÍ ČTENÁŘI A ZÁJEMCI O REALITNÍ TRH,
Jsem velmi rád, že se projektu REALCITY v rodině VLM daří. Jak jste již
jistě zaregistrovali, od podzimu jsme změnili logo a název časopis upravili
na původní REALCITY, jak se jmenoval i v minulosti. Aktuálně jsme zapracovali na vylepšení distribuční sítě, nyní je REALCITY k dispozici na 900 distribučních místech, odkud si ho můžete zdarma odnést. Současně jsme
zvýšili i distribuovaný náklad. Doufáme, že tím všem čtenářům a zájemcům
o nemovitosti, kteří si chtějí časopis přečíst, zlepšíme jeho dostupnost
a uživatelský komfort. Dále také intenzivně pracujeme na vylepšení článků
o realitním trhu. Využijeme odborníky v našich místních redakcích v Praze
a Brně tak, aby články ještě více reflektovaly dění přímo ve vašem regionu.

je to už téměř rok, co jsme jako vydavatelství Vltava Labe Media (VLM)
koupili časopis Grand Real City a web realcity.cz.
Dovolte mi pár slov o VLM: jde o jedno ze tří největších vydavatelství
na českém trhu. Vydáváme regionální noviny Deník, dvacet časopisů
(Dům a zahrada, Receptář, Květy, Vlasta, Kreativ a další), na internetu provozujeme například Deník.cz, Kafe.cz, Tipcars.cz, Annonce a spoustu dalších
webů.

Velmi se daří i našemu webu www.realcity.cz. Díky zázemí ostatních webů
VLM se nám podařilo výrazně zvýšit počet jeho návštěvníků – zatímco loni
v září si www.realcity.cz prohlédlo 133 tisíc reálných zájemců o nemovitosti, letos v září to bylo už 283 tisíc, šlo tedy o více než 100% nárůst. Obdobně se zvýšil i počet zobrazených nemovitostí, proto pevně věřím, že i díky
tomu našlo více lidí svůj vysněný nový domov. Na webu budeme dále pracovat, abychom vám ještě více usnadnili a zpříjemnili hledání bytu či domu.
Naším nejpodstatnějším zájmem a také důvodem, proč pro vás REALCITY
děláme, je totiž inspirovat vás a pomoci vám splnit si sny o novém bydlení.
Přeji vám krásný podzim.

INZERENTI

Petr Bednář, člen představenstva Vltava Labe Media

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří
České republiky

JURIS REAL spol. s r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

Lipenecký statek a.s.

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
CPI rezidence

KLARK spol. s r.o.
Luxent s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

Metrostav Development
– BYTY NA VACKOVĚ

HORIZON HOLDING – VELKÁ BRÁNA

OMEGA ESTATE s.r.o.

HORIZON HOLDING – ZAHÁLKA

OPUS INTERNATIONAL s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

PENTA REAL ESTATE
– REZIDENCE WALTROVKA

Instinkt Reality s.r.o.

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.
PROKONZULTA, a.s.
RealExpert Success
Realitní kancelář Honzík s.r.o
REDOT, s. r. o.
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.
Trigema a. s.

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

DOPADY REGULACE ČNB
CO SE OČEKÁVÁ? KTERÉ PROJEKTY
BUDOU MUSET ZLEVNIT?
Obecně se ví, že na realitním trhu s nemovitostmi je zhruba o čtvrtinu více kupujících než bytů.
Tento stav je již dlouhodobý. Nová regulace ČNB zpřísňující podmínky pro získání hypoték tento
převis podle odborníků zmírní. Ale je jasné, že poptávka přesto zůstane neuspokojena. Odborníci
i veřejnost napjatě očekávají, jaké bude mít regulace dopady na realitní trh. Už se objevily i první
odhady. Co nás tedy pravděpodobně čeká?
Více si přečtete na

www.realcity.cz/magazin.

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

Příští vydání vychází:

26. 11. 2018

ČASOPIS REALCITY
JIŽ 17 LET VÁM PŘINÁŠÍME KOMPLEXNÍ PŘEHLED
REALITNÍHO TRHU
 2 regionální vydání
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
BRNO A JIŽNÍ MORAVA
 3týdenní 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.automix.cz, sip.denik.cz a dalšími portály
ve správě VLTAVA LABE MEDIA a.s.

REALCODE





Z časopisu REALCITY
si vyberte nabídku,
která vás zaujala ...

... zadejte realcode
z časopisu na web
www.realcity.cz ...


... hned získejte více
informací a zdarma
kontaktujte prodejce ...


... pak již jen
spokojeně bydlete!

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2
Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2
Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2
Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2
Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2
Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2
Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

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

jednička na poli dražeb

Prokonzulta a.s. je lídrem mezi dražebními společnostmi v České republice. Od roku 2000 provádí profesionální a komplexní
přípravu dražeb včetně zajištění služeb soudních znalců nebo právní a daňové podpory navrhovatelů. Rychle a efektivně
zpeněžuje movitý a nemovitý majetek formou veřejných dražeb, elektronických dražeb, e-aukcí a výběrových řízení. Pro své
klienty pracuje efektivně, využívá ověřených postupů a dodává jim služby na klíč.

Prodat dům, pozemek nebo byt (nebo jiný movitý majetek) formou
dražby není ničím výjimečným. Naopak, stává se fenoménem dnešní doby a přináší s sebou spoustu výhod. Co to v praxi přesně znamená? Na otázky odpovídá ředitel společnosti Ing. Hradil.

hodou elektronické dražby je fakt, že vyloučí možnost spekulantství.
Zájemci o nákup nemovitostí se osobně nesetkají, neznají svou totožnost a nemohou se dopředu domluvit na ceně. Nemovitost získá
opravdu ten zájemce, který nabídl nejvyšší cenu.

Proč využívat služeb dražby/dražebníka?

Jak rychle lze prodat nemovitost formou dražby
a jak to všechno funguje?

Je to nejjistější způsob, jak prodat nemovitost/movitý majetek za nejvyšší možnou cenu a v poměrně krátkém čase. Pro velký počet zájemců je samotná forma prodeje velmi atraktivní a navíc transparentní. Je
to v podstatě taková sázka na jistotu. Současné elektronické dražby
jsou oblíbené u těch klientů, kteří chtějí ušetřit čas a nemít žádné starosti.
Proč je forma veřejné dražby efektivnější
než ostatní formy zpeněžování majetku?
Veřejnou dražbu může provádět jen koncesovaný dražebník a její
proces je jasně definován zákonem. Jde o velice transparentní formu
zpeněžování majetku a všem zúčastněným poskytuje velkou právní
jistotu. Jakýkoliv prodej mimo dražbu je v podstatě jen smluvním ujednáním. Jedině příklepem při dražbě dochází k přechodu vlastnictví
a nový nabyvatel se stává vlastníkem. Bez jakýchkoliv dohadů a možnosti výsledek napadnout pouze soudně přesně definovaným výčtem
subjektů.
Jaké jsou výhody elektronických dražeb, které provádíte?
V dnešní době moderních technologií je jednoznačným benefitem
rychlý přístup k informacím a komfort. Zájemci o koupi nemovitého
i movitého majetku mohou licitovat z pohodlí svého domova nebo
kanceláře. Ušetří také spoustu času a nákladů na cestování. Další vý-

Jako první zhodnotíme stav nemovitosti a necháme zpracovat odhad.
Nabídku dražené nemovitosti vzápětí zveřejňujeme i klasickým inzertním způsobem. Zajišťujeme inzerci na největších realitních serverech,
ve specializovaných časopisech i na svém webu. O nových nabídkách
také neprodleně informujeme klienty a zájemce z naší rozsáhlé databáze. Před dražbou zorganizujeme několik prohlídek. Samotná dražba
nemovitých věcí pak probíhá nejdříve za měsíc od vyhlášení dražební
vyhlášky. Lhůta pro doplacení pak je obvykle mezi 30 až 90 dny.
Kdo se na vás obrací a nejvíce využívá vašich služeb?
Mezi naše spokojené klienty patří správci konkurzních podstat, likvidátoři, samosprávní územní celky, investiční fondy a developeři, soukromí majitelé i jiné firmy. Veřejné dražby pořádáme téměř 20 let.
V poslední době se čím dál větší oblibě těší realizace prodeje formou
elektronických aukcí. Mají obdobné výhody jako elektronická dražba,
jen vlastnictví nepřechází příklepem, ale jedná se pak o podpis klasické kupní smlouvy. Kromě toho se specializujeme také na výběrová
řízení a provádíme samostatnou realitní činnost. Našim zákazníkům
se snažíme poskytovat služby podle jejich potřeb a na klíč. Důkladná
příprava je pro nás stejně důležitá jako zdárný a profesionální průběh
všech transakcí. Samozřejmě mimo nemovitostí realizujeme i věci movité jako automobily, stroje, výrobní zařízení, pohledávky a podobně.

Chcete zpeněžit svůj majetek?
Spolehněte se na nás a neváhejte nás kontaktovat!
www.prokonzulta.cz

tel.: 420 543 255 515

info@prokonzulta.cz

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

SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3
774 335 502 | info@rkjuris.cz

WWW.JURISREAL.CZ

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výjimečném místě, které je těsně spojeno
s řekou Vltavou, svou skladbou bytů je
určen jak pro mladé rezidenty, tak i pro
rodiny s dětmi. Cílem projektu je v co nejširší míře umožnit obyvatelům domu přímý
kontakt s přírodou a bezprostředním okolím
řeky a to při zachování vysokého komfortu
bydlení a dostupnosti všech souvisejících
služeb.
Vytápění bytového domu je zajištěno tepelnými čerpadly vzduch/voda, které jsou umístěny na střeše domu. Toto moderní řešení
je výhodné nejen z důvodu nezávislosti
na dodávce TUV, ale výrazná je i úspora provozních nákladů. Samozřejmostí je podlahové topení ve všech bytech. Ke každé bytové
jednotce přináleží balkón nebo terasa.
V bytovém domě MATYÁŠ se nachází 45 bytových jednotek s dispozicí 1+kk,
2+kk a 3+kk o výměrách od 29,03 m 2
do 68,87 m2 v cenové relaci od 1 790 000 Kč
do 4 250 000 Kč, vč. DPH. Daň z nabytí
nemovitých věcí kupující nehradí.

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ
Více informací vč. kompletní nabídky naleznete na www.bytyvrane.cz nebo na tel. čísle 774 335 502.
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Výhledy Benešov: Krásné bydlení v okolí Prahy
za bezkonkurenční ceny
Rekordně vysoké ceny nemovitostí začínají stále více Čechů od koupě bytů
v Praze odrazovat, zájem roste o bydlení u hlavního města, které nabízí
mnoho výhod.

Dům za cenu bytu
Stále více lidí se stěhuje za Prahu, kde se ceny nemovitostí pohybují někdy
i v poloviční výši ve srovnání s hlavním městem.
„Největším benefitem bydlení za Prahou je bezesporu cena, nové řadové
domy 5+ kk nabízíme již od 37 tisíc za metr čtvereční, dopravní dostupnost je přitom jen půl hodina od Prahy,“ říká Ferdinand Kutner, jednatel
společnosti REDOT, která nyní nabízí ke koupi rodinné domy v komorním
projektu Výhledy Benešovsko (více informací zde www.radovky.com).
„Investice do bydlení se zdá v dnešní době nedosažitelná, stačí ale se podívat
kousek za Prahu a podmínky se diametrálně liší.“ doplňuje Kutner.

Relaxace v přírodě a na dohled velkoměsto
Nizkoenergetické domy ve výjimečně klidné lokalitě u okraje Týnce nad
Sázavou a na dohled Benešova nadchnou skvělou dispozicí i volným výhledem
do zástavbou nenarušené části Posázavska. Tento kraj plný přírodních krás,
historických zajímavostí i tajuplných legend nabízí i nepřeberné množství
pestrých volnočasových aktivit, můžete vyrazit za nevšedními zážitky,
dobrodružstvím i dobrou zábavou, když například sednete do lodi a necháte
se unášet vlnami Zlaté řeky, jak Sázavu kdysi přejmenovali trampové.

Vybavení domu
Dům je stavěn v nadstandardní kvalitě, s důrazem na detail a s použitím
kvalitních materiálů i systémových prvků zařizovacích předmětů a vyniká
svou energetickou efektivností. Standardní výbavou je podlahové horkovodní
vytápění - absolutně bezradiátorový systém: topné rohože se samostatnou
regulací jednotlivých pokojů. „Domy vynikají velmi dobrým odhlučněním
a cena je opravdu kompletní - za dokončený dům, jedno parkovací stání,
vlastní pozemek, terénní úpravy i komíny,“ objasňuje Ferdinand Kutner.

V Praze i přes 100 tisíc za metr čtvereční
Byty v porovnání s rokem 2017 zdražovaly ve všech krajích České republiky.
Vůbec nejrychleji rostou ceny v Jihočeském a Středočeském kraji. Nejvyšší
růst cen zaznamenává Praha, kde za metr čtvereční můžete zaplatit i přes
90 tisíc, kde je stabilní tempo růstu cen u cihlových bytů a naopak zpomalení
u panelových bytů. Nové projekty již atakují ceny přes 100 tisíc Kč/m2.
V poslední době se také zvýšil zájem cizinců o koupi bytů v novostavbách.
Průměrná nabídková cena nových pražských bytů uváděná v cenících
developerů se meziročně zvýšila cca o 20 procent na 91 537 korun
za metr čtvereční. Ceny starších bytů jsou zhruba o 10 tisíc korun nižší
než u novostaveb.

8

B

PRAHA 6 - VOKOVICE | KE DVORU

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E4OK
68 + 8 m2, lodžie, dubové podlahy, garážové stání, sklep, byt ve 2.NP
nově vznikajícího rezidenčního projektu Šárecký dvůr s recepcí a privát28385
ním parkem
724 551 238
10 039 700 Kč
G

PRAHA 2 - VINOHRADY | KORUNNÍ

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E4OF
104 + 6 m2, zahradní terasa, velkoformátová okna, 2 garážová stání,
sklep, byt v 1.NP moderní rezidence Korunní dvůr s 24h recepcí, v pěším
28943
dosahu metra
724 551 238
11 900 000 Kč
G

PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE | OTOVICKÁ

Dům 4+kk
www.realcity.cz/rc/E4OA
120 + 458 m2, zahrada, designové vybavení, sauna, vinotéka, zrekonstruovaný jednopodlažní dům je umístěn ve vilové zástavbě s rychlým
29489
spojením do centra Prahy
724 551 238
10 900 000 Kč
C

PRAHA 4 - KUNRATICE

Dům 6+kk
www.realcity.cz/rc/E4OG
398 + 895 m2, krb, sauna, jacuzzi, dvojgaráž. Dům s vnitřním bazénem,
velkou zahradou a výhledy do zeleně v blízkosti zámeckého parku a ryb30258
níku Šeberák
724 551 238
25 500 000 Kč

B

SEMILY - HARRACHOV

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E4OM
85 + 15 m2, jihovýchodně orientovaný byt ve 2.NP s balkonem, terasou
a krásným výhledem je součástí právě vznikajícího komplexu horských
30560
apartmánů TRIO Harrachov
724 551 238
6 559 152 Kč
G

PRAHA 2 - VINOHRADY | MORAVSKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E4OB
91 m2, 2 koupelny, velká okna, kompletně zrekonstruovaný podkrovní mezonet v 5. a 6.NP činžovního domu s výtahem, v místě s rychlým spojením
29776
do centra Prahy
724 551 238
10 600 000 Kč
D

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | U RAJSKÉ ZAHRADY

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E4OD
38 m2, nová špaletová okna, repliky původních dveří, byt ve zvýšeném
1.NP je součástí zrekonstruovaného činžovního domu s bohatě zdobe30651
nou fasádou
724 551 238
5 130 000 Kč
B

PRAHA 4 - ŠEBEROV

Dům 4+kk
www.realcity.cz/rc/E4OH
121 + 356 m2, jihozápadní terasa, podlahové vytápění, garáž, zahrada,
energeticky úsporná novostavba rodinného domu stojí u rybníka a v ry30325
chlém dosahu MHD
724 551 238
12 990 000 Kč

G

PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO | PETRSKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E4OJ
70 + 30 m2, velká terasa, krb, dubové podlahy s vytápěním, mramorová
dlažba, půdní klimatizovaný byt v 6.NP rezidence s recepcí a výtahem v
30587
centru Prahy
724 551 238
17 900 000 Kč
G

PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | BETLÉMSKÁ

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E4OC
137 m2, dubové parkety, vysoké stropy, výhled, byt s designovými prvky
kombinovanými s původními se nachází ve 4.NP kompletně zrenovované
27047
budovy s výtahem
724 551 238
Informace v RK
G

PRAHA 4 - PODOLÍ | TERASOVITÁ

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E4O9
77 + 30 m2, terasa, parkety, garáž, jihovýchodně orientovaný byt k rekonstrukci v 5.NP s nádherným výhledem v domě přímo u památky Dvorecké
28354
stráně
724 551 238
8 800 000 Kč
B

PRAHA - VÝCHOD | ŘÍČANY

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E4OI
193 + 972 m2, jihovýchodní zahradní terasa, balkón, garáž, energeticky
úsporný rodinný dům v klidné rezidenční zástavbě s dobrou dopravní
30578
dostupností Prahy
724 551 238
15 000 000 Kč

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
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Nejzajímavější komerční projekty
v Praze

Pronájem moderních kanceláří, 12 000 m², Praha 8 – Karlín
Nabízíme k pronájmu komerční prostory v nové moderní administrativní budově s pokročilými technologiemi a službami. V projektu s celkovou nájemní plochou téměř
12 000 m² a sedmi podlažími naleznete nejen kanceláře, ale i atrium uzpůsobené k pořádání společenských akcí. Budova se nachází v samotném srdci zavedené obchodní
lokality – v pražském Karlíně. Díky své mimořádné poloze, v bezprostřední blízkosti
centra města, ale také díky velmi pestré paletě veškerých služeb a občanské vybavenosti
v okolí vám přináší dokonalé místo, kde bude vaše podnikání vzkvétat a kde se mu bude
dařit. V celé budově jsou použity ekologické materiály k vytvoření zdravého pracovního
prostředí. Vysoce kvalitní a účinné LED osvětlení se senzory obsazenosti a pohybu k minimalizaci spotřeby energie. Vysoce výkonná fasáda, důmyslný systém ventilace a klimatizace, chladící trámy, LED světla a výtahy s rekuperací energie snižují spotřebu energie
budovy o 36 %. Všechny zasedací místnosti jsou vybaveny senzory CO2, takže můžete být
efektivnější díky většímu množství čerstvého vzduchu. Jedná se o inovativní a energeticky
úspornou budovu, která využívá výrazně méně energie a vody než běžné kancelářské
budovy. Tento jedinečný projekt bude nájemníkům dostupný ve 2. čtvrtletí roku 2019.

Pronájem reprezentativních prostor, 350–1 600 m², Praha 4 - Pankrác
Nový administrativní projekt je umístěn ve vyhledávané lokalitě Praha 4 - Pankrác a nabízí reprezentativní prostory malým i velkým firmám. Moderní kancelářská budova je citlivě zasazena do okolní zástavby. Velkoformátová okna, která přinášejí do budovy dostatek
denního světla, zajišují příjemné pracovní prostředí. Součástí budovy je obchodní jednotka v přízemí a podzemní garáže. Kanceláře nabízejí celkovou plochu o celkové velikosti
7 210 m² s tím, že na každé patro pak připadá 1 580 m². Jednotky jsou dělitelné od 350 m²
dále. Dále je v budově k dispozici obchodní jednotka o velikosti 490 m². Budova disponuje
6 nadzemními patry a 69 parkovacími místy. Bude vybavena centrální recepcí 24/7 s přístupem pomocí magnetických karet, bezbariérovým přístupem, 24h ostrahou, kolárnou se
sprchami, sdílenou střešní terasou a skladovými prostory. Dále jsou zde zdvojené podlahy,
venkovní žaluzie, otevíratelná okna, CCTV, EPS, dobíjecí stanice na elektromobily v garážích, moderní výtahy, flexibilní možnost členění prostorů. Nájemci mohou využívat
kolárnu se sociálním zázemím nebo střešní terasu, která nabízí jedinečný výhled na celou
Prahu. K dispozici od jara 2019.

Pronájem kanceláří, 210–1 900 m², Praha 10 - Strašnice
Nabízíme k pronájmu kanceláře o velikosti od 210 m² do 1 900 m². K nájemní jednotce
je možnost vlastní kuchyňky. Hlavní vstup na kartový systém disponuje reprezentativní
recepcí. V budově funguje 24hodinová bezpečnostní služba. Obchodně-administrativní
objekt s vysokým technickým a kvalitativním standardem reflektuje na stávající požadavky nájemců. Budova je navržena maximálně efektivně tak, aby bylo možné přizpůsobit
pro každého nájemce prostory přesně podle jeho přání. Veškeré prostory lze uspořádat dle
potřeb nájemců a maximálně se přizpůsobit jejich firemní kultuře a stylu práce. Dostatek
nadstandardně dimenzovaných parkovacích míst a zázemí pro cyklisty je samozřejmostí,
stejně tak jako archivní a skladové prostory. Funkční využití budovy je převážně administrativní s doplňkovými službami v parteru budovy – supermarket, pizzerie a kavárna.
Nové příjemné exteriérové prostředí bude přidanou hodnotou pro lidi pracující v objektu.
Půdorys typického patra je velice efektivní s možností dělení prostor na menší jednotky
a umožňuje realizovat poslední trendy v oblasti uspořádání kanceláří a požadavků na integraci mimopracovních a relaxačních zón. Díky půdorysu uspořádání budovy s vnitřními atrii je možné efektivní rozmístění pracovních míst s ohledem na zajištění denního
osvětlení. Kvalitu pracovního prostředí zvyšují i atria se zelení. Dalším oživením interiéru je reprezentativní vstupní hala a výtahová lobby na jednotlivých podlažích.

Hledáte ideální kancelářské či obchodní prostory k pronájmu nebo ke koupi?
Obrate se na Marka Strohmaiera na tel. čísle +420 775 285 285 nebo e-mailu marek.strohmaier@luxent.cz, nebo navštivte naše stránky www.luxent-commercial.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 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E4NS

Prostorný byt 5+kk, 169 m², s ojedinělými výhledy na Starý židovský hřbitov
a Filozofickou fakultu UK. Nachází se ve 3. NP, ve stavu shell & core, nabízí
výhodu variabilního uspořádání dispozic s dostatkem úložných prostor. V okolí
veškerá obč. vybavenost, kulturní vyžití i zákoutí k odpočinku.

731 300 400

Praha 8-Libeň

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

Praha 1-Staré Město

731 300 400

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/E3ZG

Kompletně zrekonstruovaný RD (možno i dvougenerační) o ZP 461 m², UP
380 m². Pozemek 3 420 m² na okraji obce, v naprostém klidu. Nemovitost je
originální svým vzhledem, atmosférou, interiérovým designem i polohou, vybaven ve stylu Provence kvalitními přírodními materiály.

734 445 445

Informace v RK

Informace v RK

Praha-Kyje

Černošice, Praha-západ

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.

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.

720 310 300

Informace v RK

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E3R7

25 000 000 Kč

G

Kopidlno

www.realcity.cz/rc/E4NU

Nabízíme jedinečné rodinné sídlo: RD 414 m² + hostinský domek 129 m² +
další domek/dílna 74 m², na pozemku 23 123 m². Pozemek je ohraničen nově
vystavěnou cihlovou zdí, dům byl postaven v roce 2004 z kvalitních materiálů.
Nemovitost nabízí luxusní bydlení v soukromí na velkorysém kusu země.

734 445 445

Praha 6-Střešovice

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.

16 000 000 Kč

C

Třebichovice

770 127 127
G

11 900 000 Kč

G

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.

Informace v RK

G

Praha 1-Nové Město

Praha 1-Nové Město

G

9 990 000 Kč

B

www.realcity.cz/rc/E4NT

Exkluzivní byt 3+kk po kompletní rekonstrukci v prestižní Pařížské ulici o UP
100 m² se nachází v secesním měšťanském domě U První Reduty naproti Staronové synagoze. Byt se nachází ve 4. patře s výtahem, pyšní se originálními
detaily jež navazují na historii budovy, velkorysou dispozicí a výhledy.

33 000 000 Kč

B

G

773 769 769

Informace v RK

G

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.

773 769 769

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.

38 000 000 Kč

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

720 310 300

26 500 000 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

724 593 303, honzik@honzik.cz
G

G

www.honzik.cz

G

RYCHLE PRODÁME,
PRONAJMEME
PRAHA 10, NA VÝSLUNÍ

PRAHA 8, SPOLEČNÁ

Byt 2+1 www.realcity.cz/rc/E4PN Byt 2+kk www.realcity.cz/rc/E4SU
2+1, 66,5 m2, sklep 2 m2 a lodžie 5 2+kk, 48 m2 + terasa 27 m2, sklep
m2, OV, 4. p., cihla, dům po rekon- 2 m2, OV, přízemí, cihla
N02355
N02371
strukci
724 593 303 4 900 000 Kč
724 593 303 4 400 000 Kč
F

G

PRAHA 8, V ZAHRADÁCH

Byt 2+kk www.realcity.cz/rc/E4PO
2+kk, 52 m2, balkon 5 m2, sklep
2 m2, OV, 2. p. s výtahem, garáž.
stání, okna na jihovýchod N02346
724 593 303 5 590 000 Kč
G

ČI VYKOUPÍME
JAKOUKOLIV NEMOVITOST
V PRAZE A OKOLÍ

PRAHA 6, TERRONSKÁ

Byt 4+kk www.realcity.cz/rc/E42C
3+1, 110 m2 + balkon 1 m2 a 1,8 m2
+ sklep 8 m2, OV, 3.p., cihla,
N02329
k rekonstrukci
724 593 303 9 200 000 Kč

ŠTĚCHOVICE, MASEČÍN

Dům
www.realcity.cz/rc/E3VD
zděný RD, 165 m2, nepodsklep, 2+kk a 3+kk, poz. 427 m2,
elektřina, voda ze studny N02314
724 593 303 2 700 000 Kč

MCELY, NYMBURK

Chalupa www.realcity.cz/rc/E4PP
udržovaná 3+1, UP 90 m2, pozemek
967 m2, všechny IS, pergola s krbem,
N02342
bazén, hypotéka lze
724 593 303 2 180 000 Kč
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BYTY | DOMY | CHATY | POZEMKY | KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
12

NÁROKY NA BYDLENÍ STÁLE STOUPAJÍ.
LIDÉ ČASTO TOUŽÍ PO KLIDU A CENTRU DĚNÍ
SOUČASNĚ. I ZDÁNLIVĚ PROTIKLADNÝM
POŽADAVKŮM LZE VYHOVĚT. ROZHODNĚ
TO PLATÍ O VZNIKAJÍCÍCH BYTECH NA
ŽIŽKOVSKÉM VACKOVĚ. VĚŘTE, NEBUDETE
Z NICH CHTÍT ODCHÁZET.

na moderní, funkční a přitom pěkné bydlení s dostatkem prostoru pro každý byt.

PROČ PRÁVĚ TAM?
Poklidný Vackov je součástí Horního Žižkova v Praze 3. Projekt Byty na Vackově nabízí v pěti domech podél ulice Malešická celkem 342 bytů, ateliérů a 5 nebytových prostor od
těch nejmenších s dispozicí 1+kk až po největší 5+kk.

KDY TO BUDE?
Projekt je další etapou, která volně navazuje na realizované
objekty podél ulice Olgy Havlové, Rixdorfské a Na Vackově.
První tři objekty (A1, A2, A3) se 160 byty budou dokončeny ve druhém pololetí roku 2020 a předány počátkem roku
2021. Finále výstavby zbývajících dvou objektů (A4, A5) s celkem 182 byty je v plánu na přelomu roku 2020/2021. Klienti
se do nich budou stěhovat v průběhu roku 2021.

JAKÉ TO BUDE?
Dispozice jednotlivých bytů perfektně a efektivně využívá
jejich plochu. Byty budou vzdušné, s maximálním přísunem
přirozeného denního světla prostřednictvím předzahrádek,
lodžií, balkonů a střešních teras.
Architektonicky čisté řešení je dílem tvůrčího studia MS Architekti, které citlivě pracuje s maximálně dvanáctipodlažními budovami. Díky jejich členitosti a asymetrii vznikají metropolitní byty s balkony a lodžiemi a prostorná zákoutí mezi
jednotlivými objekty. Právě tam své místo naleznou přízemní
byty se zahrádkami. Moderní koncept respektuje požadavky

Zatím opomíjenou lokalitu Horního Žižkova brzy čekají velké
změny! V místě Nákladového nádraží naváže na Olšanskou
ulici nová obchodní a rezidenční čtvrť. A ta část Na Vackově,
která je pokračováním parku Židovské pece, bude ideálním
místem pro klidné bydlení.
Západní strana celé lokality se otevře do budoucího městského centra na ploše bývalého nákladového nádraží Žižkov.
Ke spokojenému a komfortnímu životu v centru hlavního
města přispěje i kompletní občanská vybavenost.
Pro Vackov je typický naprosto unikátní genius loci. Tvoří ho kombinace klidu a tepu stále oblíbenější živé čtvrti
spolu s legendárními místy a ikonickými pamětihodnostmi.
Horní Žižkov disponuje dostatkem skvělých příležitostí pro
každodenní společenský život. Na jedné straně klidné restaurace a hospůdky s úžasnou atmosférou, na straně druhé významné kulturní centrum – kino Aero – vzdálené pouhých pár
minut pěší chůze.
Východní část Vinohrad je už dnes místem nákupů a setkávání.
Kromě sousedního parku Židovské pece z Vackova pohodlně
dojdete na Vítkov, do sadů Na Krejcárku nebo Parukářky, které jsou jako stvořené pro relaxaci i aktivní odpočinek.

CO JEŠTĚ TAM NAJDETE?
Malebný park Židovské pece pojmenovaný podle někdejší
usedlosti. Víte, že se původně jednalo o nejvýchodnější část

vinice, kterou nechal založit císař Karel IV.? Dnes je to místo
pro příjemné pěší procházky, jízdu na in-line bruslích nebo
na kole a s několika dětskými hřišti.
Žižkovská televizní věž je se svými 216 metry nejvyšší pražskou stavbou. Z restaurace a vyhlídkové plošiny jsou vidět
mnohá místa Středočeského kraje a za dobrého počasí i hraniční hory Česka.
Kino Aero je jedním z nejcharizmatičtějších pražských kin
s dlouhou historií a jedinečnou atmosférou. Legendární projekcí je Aero Naslepo s dobrovolným vstupným, kdy diváci
neznají název filmu. Určitě je to nejkosmopolitnější místo
na Žižkově.
Kulturní památka Nákladové nádraží Žižkov vznikla jako
jedno z nejmodernějších světových městských překladišť
na jihu Vackova. Nyní se zvažuje revitalizace celého prostoru
v souladu s jeho památkovou hodnotou.

SKVĚLÁ PRAŽSKÁ ADRESA
Projekt Byty na Vackově má šanci být skvělou pražskou adresou. Takovou, která je jako stvořená pro váš domov, tvorbu
i podnikání.

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

Tel. 220 980 900

klark@klark.cz

602 214 345

VYBÍRÁME Z NAŠÍ NABÍDKY - NA PRODEJ

BYT 2+KK MICHLE
BYT HÝSKOV, OKRES BEROUN
Prodej přízemního bytu 2+kk, 38 m2, Praha 4 Michle. Prodej nového mezonetového bytu 3+kk 70,7m2 v HýskoIhned volný.
vě okr. Beroun. Včetně parkovacího stání.
Cena 2 800 000 Kč

Cena 2 747 000 Kč

NOVÝ 1+KK S TERASOU, 45 m2

REZIDENCE ROZHLEDNA, Antala Staška, Pankrác

BYT KLADNO VAŠÍČKOVA
RODINNÝ DŮM STŘEKOV
Prodej bytu 2+kk, 64 m2, na Kladně Rozdělově. Byt je po Prodej rodinného domu Okál, 2x 3+1, v Ústí n. L Střekově
s CP obou bytů 235 m2. Klidná žádaná lokalita.
rekonstrukci v žádané lokalitě.
Cena 2 250 000 Kč

Nabízíme k prodeji luxusní a velmi světlý byt s terasou v novostavbě REZIDENCE ROZHLEDNA
(kolaudace 2009) v ulici Antala Staška na Pankráci. Dispozice 1+kk s terasou (39,7 m2 + 5,4 m2)
a plaňkovým sklepem (2,3m2). Nádherný výhled z terasy do volného prostoru a výborná dostupnost
MHD (3 min. busem nebo 9 min. chůze na |M| Budějovická). Přímo u domu park. Kuchyňská linka
s lednicí, horkovzdušnou troubou, elektrickým sporákem a digestoří. Koupelna se sprchovým koutem,
s WC a s pračkou. Podlahy dřevěné a dlažba, vytápění ÚT s digitálními měřiči vstupního tepla.
Designové vestavěné skříně. Pět velkých dřevěných EUROOKEN (z toho tři francouzská). Orientace
oken na jih. Stropy vysoké 263 cm. Společný prostor (kočárkárna x kolárna). Poplatky 3 800 Kč včetně
fondu oprav ve výši 788 Kč. Zavedena kabelová televize a internet UPC. Bezpečnostní dveře. V domě
recepce a ostraha 24 hod., prostorné světlé chodby, kamerový systém, dva výtahy. Kompletní občanská
vybavenost v místě. Výborné spojení autem na Jižní spojku. Více fotografií (34) na www.blanikreality.cz
pod ID: 5920. Lze financovat prostřednictvím hypotéčního úvěru.

Cena 1 550 000 Kč

Adresa pro život plný života

CENA: 4 290 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 739 406 126 | e-mail: papirnik@blanikreality.cz

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.
Tvůrci projektu nechali vyniknout přednostem atraktivní lokality
u Vltavy na pomezí Hodkoviček a Modřan. Zasadili do ní
koncept nadčasově moderního bydlení s respektem k přírodě,
které poskytne klid a prostor pro odpočinek s bezpočtem
možností lenošivého i aktivního trávení volného času. Domy jsou
orientovány tak, aby umožňovaly velkorysé výhledy na malebné
scenérie okolí Vltavy s protilehlými kopci Chuchelského háje,
na golfový green i vilovou čtvrť starých Hodkoviček.
Zahálka je bezprostředně napojena na jednu z hlavních
pražských cyklostezek vedoucích podél Vltavy od centra
až do Zbraslavi. U přírodního břehu Vltavy se už dnes lidé
s oblibou koupou, rybaří, piknikují, nebo si užívají řady místních
sportovišť. Své eldorádo tu mají golfisté. Romantické duše zas
míří do půvabných zákoutí poklidné Modřanské rokle vzdálené
od Zahálky deset minut na kole. Komu přijde na chuť zajet si
do centra, tramvají nebo na kole je tam za dvacet minut.
Na projektu Zahálky se podílí hned několik architektonických
ateliérů vzešlých z mezinárodní soutěže. Každý z obou domů
první fáze projektu proto má svůj vlastní osobitý charakter.
Špičkovou architekturu budov doplňuje špičková krajinná
architektura. Celý areál počítá výhradně s podzemním
parkováním, aby veškerý povrh zůstal zachován pro zeleň.
Desítky stromů, zahrady, louky protkané cestami, hřiště, ale třeba
i přírodní amfiteátr doplní revitalizovaný Zátišský potok. Bude
se tu dobře žít.

MOJEZAHALKA.CZ  +420 602 126 264
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1+1 (40m2) - Praha

2+1/L (88m2), Mladá Boleslav

2+kk/L (55m2) - Praha

3+1/2xT (102m2) - Praha

Praha 5 - Zličín, ulice
Nedašovská. Družstvení byt
po rekonstrukciv 3.NP bez
výtahu za zajímavou cenu.
Nízké měsíční náklady,
bezproblémové parkování,
nedaleko Metropole Zličín

Mladá Boleslav I - Staroměstské náměstí. Mezonetový byt v OV po kompletní
rekonstrukci s krásným
výhledem z jedné strany na
náměstí a z druhé na okolní
přírodu. Doporučujeme!

Praha 10 - Strašnice, ulice
pod Altánem. Byt v OV
po kompletní rekonstrukci
v 2.NP s prostornou lodžií a
výhledem do zeleně.
Vhodné pro vlastní bydlení
i jako investice.

Praha 10 - Strašnice, ulice
V Olšinách. Byt (OV) v 5.NP
s výtahem, 2x terasa,
možnost dokoupit garáž
50m od domu. Velmi
žádaná lokalita s výbornou
dostupností do centra.

2.899.000 Kč

3.290.000 Kč

4.250.000 Kč

6.899.000 Kč

www.instinkt-reality.cz

.cz

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

) 224 931 617
09.10.2018 10:18:11
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PřiPravujeme Pro vás nové byty

Dokončení jaro/léto 2020

SMART BYTY
JIŽ BRzy V PRODEJI
www.vyladenebyty.cz
18 18-10-26-inzerce-GreenLook-200x131-02.indd

1

) 724 511 511
26.10.2018 14:56:58

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

rezidence

Malvazinky

kuchyňská linka jako dárek

Kuchyně k bytu až do výše 300.000 Kč
www.rezidencemalvazinky.cz

) 724 511 511

18-10-26-inzerce-malvazinky-200x131-01.indd 1

26.10.2018 12:00:58

Rodinné domy

PRAHA 9
čAkovice
třeBoRADice

Praha

Bydlení v Praze
s výhodami okolní
bohaté přírody

nové domy v nabídce

vzorový dům
otevřen každé úterý od 15:00 do 18:00

18-09-19-inzerce-domy-200x131-01.indd 1

19.09.2018 13:42:07
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… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

HYPOTEČNÍ ŽIVOT SE ZKRACUJE
KDY NEJLÉPE POŽÁDAT O HYPOTÉKU?
Hypotéka je často nejlepší způsob, jak si pořídit vlastní bydlení. Vyřeší nedostatek vlastních úspor
a pomůže získat bydlení dříve, než nám zvyšující se ceny posunou pomyslnou laťku ještě výše. Někdo
to má však se získáním hypotéky těžší, protože vhodný věk, kdy banky ochotně dávají hypotéky, se
v poslední době zkracuje. Může za to nejen snižování maximálního věku pro splacení hypotéky, ale
také vyšší nároky na prokazatelné příjmy. Kdy mohu žádat o hypotéku?

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.

Minimální věková hranice je oficiálně 18 let věku. V tomto
případě ale nelze propadat přílišnému optimismu, protože
samotný osmnáctiletý žadatel by v praxi získal hypotéku
jen velmi těžko. Obvykle ještě několik let po dosažení plnoletosti budou banky koukat na žadatele skrz prsty a budou pro větší stabilitu a dlouhodobost prokazovaného
příjmu požadovat dalšího spolužadatele – například rodiče. Klidně vydechnout pak mladý žadatel může až kolem
věku 23–24 let, kdy v praxi začne být pro banky zajímavým a důvěryhodným klientem. Až v té době obvykle získává stabilnější příjem a zprvu nástupní plat dosáhne s přibývající praxí vyšších cifer. Právě výše příjmů je pak dalším
limitujícím faktorem, který je pro hypotéku rozhodující.
Výhodou mladých žadatelů naopak bývá, že mohou využít
maximální možné splatnosti hypotéky, což je standardně
30 let. Díky tomu jsou pak měsíční splátky relativně nízké
a jsou srovnatelné s nájemným, které by jinak žadatel zaplatil za nájem bytu. Předností mladších žadatelů je také
fakt, že se ještě nestihli příliš zadlužit jinými úvěry, a tedy
jejich čisté příjmy snáze dosáhnou potřebné výše.
Maximální věková hranice se v jednotlivých bankách liší
a obvykle se pohybuje mezi 65 a 70 lety. 5 let splatnosti je
však v rámci výše splátek relativně velký rozdíl, a zvláště
u starších žadatelů hraje podstatnou roli každý rok. Pokud
je žadateli například 50 let, u průměrné hypotéky 2,3 mil.
by při sazbě 2,8 % vycházela měsíční splátka na 20 let
12 527 Kč, zatímco při splatnosti pouhých 15 let 15 663 Kč.
Díky tomu by klient v bance s kratší maximální splatností
musel prokázat jiný příjem – a to díky regulaci ČNB výrazně vyšší. Na splácení může totiž nově použít nejvýše 45
% svého čistého příjmu, tedy rozdíl na splátce 3 136 Kč
vyžaduje čistý příjem o 7 tisíc vyšší. „Některé banky v poslední době zkrátily splatnost do maximálně 65 let věku
žadatele, což je bude do budoucna výrazně znevýhodňovat,“ říká Ing. Pavel Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
Odlišné jsou i přístupy bank v pohledu na hypotéky s více
žadateli – jak určit žadatele, podle jehož věku se bude
počítat maximální splatnost hypotéky. „Některé banky se
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řídí věkem nejstaršího z žadatelů, jiné jsou ochotné počítat věk mladšího, pokud má příjmy v požadované výši,“
dodává Bultas ze společnosti HYPOASISTENT.
Kdy je tedy ideální věk pro hypotéku?
Pokud je vám mezi 18 a 25 lety – banky budou při schvalování velmi obezřetné. Je možné, že budou požadovat,
aby se k vám připojili rodiče nebo jiný starší spolužadatel.
Jen výjimečně totiž vaše podnikání nebo jiné prokazatelné příjmy trvají takovou dobu, abyste byli schopni prokázat dostatečnou stabilitu příjmů.
Pokud je vám mezi 25 a 35 lety – banky už vás budou
brát jako seriózní klienty a navíc můžete využít maximálních splatností. Díky tomu můžete získat vyšší hypotéku
než vaši starší kolegové. Klienti do 30 let věku tvoří ve statistikách přibližně čtvrtinu všech žadatelů o hypotéku,
v Praze je jejich podíl mírně nižší.
Pokud je vám 35 až 45 let – i vy máte ještě ve většině bank možnost využít dlouhé doby splatnosti hypotéky
a minimalizovat tak své měsíční splátky. Navíc můžete díky
získané pracovní praxi prokazovat často vyšší příjmy než
začínající kolegové.
Pokud je vám 45 až 55 let – máte ještě dobré šance
na získání výhodné hypotéky. Splatnost úvěru už sice
bude muset být kratší a výše měsíční splátky naroste, ale
díky tomu zase méně přeplatíte na úrocích a splátky budou ještě únosné.
Pokud je vám 55 až 65 let – je realizace vašich hypotečních plánů relativně omezená. Stále existují banky, které
budou ochotné vám poskytnout hypotéku, ale díky krátké
splatnosti bude potřeba prokázat vyšší příjmy, vzít do úvěru mladšího spolužadatele, nebo snížit výši úvěru.
Pokud je vám více než 65 let – jsou vaše hypoteční možnosti jen výjimečné a většinou podmíněné požadavkem
na potřebu mladšího spolužadatele. Buďte rádi, pokud
máte bydlení již dávno vyřešené.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: +420 222 982 557
www.hypoasistent.cz

Kde začít svůj nezávislý život?

Osamostatnit se a mít vlastní byt. Sen, který se vzdaluje kvůli vzrůstajícím cenám nemovitostí. Ale ono jde bydlet
podle svého a finančně se nezruinovat. Řešením je projekt vbloku, který nabízí ubytovací jednotky v Praze 5
už od 2 milionů korun. Při pořízení hypotéky tak splácíte měsíční částky srovnatelné s cenou nájmů v okolí.

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI
K zaplacení vlastního bytu potřebují Češi zhruba 11 průměrných ročních platů, což je nejvíce
v Evropě. To a strach z investování odstříhává zejména mladé lidi od bydlení ve svém. Ale právě
nemovitosti jsou dlouhodobě nejstabilnějším uložením vašich peněz. Jejich hodnota totiž
každým rokem stoupá a během pár let se vám počáteční investice vrátí.

MLADÍ A NESPOUTANÍ PŘÍKAZY
Žádaná čtvrť, dostatek soukromí a také pestré možnosti
socializace. Rezidenti mají možnost využívat všech sdílených
prostor – fitness, prádelnu, společenské místnosti a centrální
zahradu, kde mohou pořádat gril párty. Vzhledem k tomu, že
bydlení je určené především mladým, dá se předpokládat, že se
sousedé k vašim aktivitám rádi připojí a časem vznikne pohodová
a přátelská komunita.

BYDLETE PODLE SVÉHO
Vbloku je ideálním startovacím bydlením
pro studenty a mladé lidi, kteří se chtějí
osamostatnit. Objekt se nachází v atraktivní
lokalitě Malvazinek a ubytovací jednotky
pořídíte už od neuvěřitelných 2 milionů
korun za jednotku. Dispoziční řešení 1 + kk
nebo 2 + kk nabídne vysoký standard bydlení
za dostupnou cenu.

CENTRUM NA DOSAH
Jestliže si představujete bydlení
v pohodové a klidné čtvrti
s centrem na dosah, Malvazinky
v Praze 5 pro vás budou to pravé.
Vše, co potřebujete k životu
ve městě, máte doslova pod nosem,
a to ať se vydáte pěšky, autem
nebo MHD, všude je to kousek.
Skvělé místo pro život je to ale
i kvůli blízkému okolí, které nabízí
maximální komfort. Zeleň, obchody,
sport, to vše je zde plně k dispozici.

CO MÁM PRO TO UDĚLAT?
Prvním krokem je rezervace
jednotky. Tu provedete
na čísle 725 753 753 nebo
pomocí formuláře na stránkách
www.bydlivbloku.cz; kde
najdete i další informace
o projektu. Vbloku je projekt
úspěšné firmy PSN, která
se na trhu s nemovitostmi
pohybuje už 27 let. V týmu
má mnoho odborníků, kteří
vám rádi pomůžou s celým
procesem.

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
Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 184

www.realexpertsuccess.cz
CHCETE SE STÁT REALITNÍM PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.

PRAXE?
 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

DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO.
I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU!
Nebudeme vám slibovat nesplnitelné. Pokud vás práce baví a děláte to
srdcem, lidský přístup vás nemine. Setkáme se na firemních akcích a nejen to!
Prodej rodinného domu 7+kk
Novosedly nad Nežárkou

T: 733 532 252
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Prodej bytu 3+1
Praha - Vršovice

T: 733 400 598

Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu
o zastavěné ploše 386 m2 a obytné ploše 295 m2,
postaveném na pozemku o výměře 11.696 m2.
Budova postavená do tvaru písmene H nabízí
vícero možností využití. V celé budově je podlahové
vytápění připojené na kombinaci kotle na pelety
a elektrokotle. K úsporám na provozních nákladech
přispívají solární panely na střeše. Součástí domu
jsou dvě krytá parkovací stání.

Prodej světlého a účelně řešeného bytu 3+1,
podlahová plocha 86 m2 ve 2. nadzemním
podlaží cihlového domu s výtahem ve Vršovicích,
ulice 28. pluku. Byt je v původním, udržovaném
stavu. Počátkem roku 2019 bude stávající výtah
rekonstruován tak, aby měl bezbariérový vstup
na úrovni vchodových dveří z ulice. Hezký výhled
do parku a vnitrobloku. Sklep v suterénu.
Klidná lokalita se vzrostlou zelení.

Informace o ceně u makléře

Informace o ceně u makléře

REALCITY | REALITNÍ KANCELÁŘ MĚSÍCE

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

REALEXPERT SUCCESS VSTAŇ A MAKEJ!
Proč dělat reality jinak? Jak chutná úspěch? V čem tkví tajemství profesionálních realitních specialistů?
Jak bojovat se sebou samým v oboru nemovitostí? Na tyto otázky jsme se zeptali v realitní kanceláři
RealExpert Success. Rozhovor nám poskytla samotná jednatelka společnosti Hanka Petržílková.

Hanka Petržílková
Jednatelka společnosti
RealExpert Success
Obchodu s nemovitostmi
věnuje celý svůj profesní
život. V dětství se při prodeji bytu rodičů poprvé setkala s prací realitního specialisty, v tu chvíli věděla,
že to je to pravé. Vytýčila si
jasný cíl! Vlastnit, vést svoji
realitní kancelář a plnit klientům jejich sny o bydlení.
Postupnými kroky od prvního pronájmu k prodeji
činžovních domů ji čekala
mnohdy velice tvrdá, ale
o to zajímavější cesta. Díky
těmto zkušenostem dnes
dokáže koučovat tým zkušených makléřů a nalézt
řešení u nejzapeklitějších
případů. Její práce ji baví,
dělá ji srdcem a je to vidět!

Co považujte za klíčový aspekt práce
v realitním businessu?
Ne nadarmo se říká, že práce s lidmi je ta nejobtížnější.
Realitní specialista ale není obhájce ani soudce. Podívejte
se na realitu jinak. Klient své rozhodnutí o koupi či prodeji
nemovitosti ve valné většině případů řeší jednou v životě.
Realitní specialista je kouč a diplomat! Naslouchá oběma
stranám a hledá řešení, jak obě strany uspokojit. Klient
svěřuje svou důvěru makléři, aby od něj dostal maximum,
nikoliv naopak.
Obchod s nemovitostmi může být chaotický, hektický.
Jak s tím bojujete?
Prvním bodem je se uklidnit, nadechnout a přemýšlet
s čistou hlavou. Každá situace má řešení! Nikdy to nesmíte vzdát!
Nedávno se roztrhl pytel se státními půjčkami na bydlení. Myslíte si, že to nějak ovlivní realitní trh?
Ceny nemovitostí, především v hlavním městě, dlouhodobě rostou. Vzhledem k maximální částce, jež je možné získat, je téměř nemožné, aby tato skutečnost změnila situaci
v Praze a Středočeském kraji. Podmínky státní půjčky jsou
koncipovány na malá města. V reakci na slova náměstkyně pro místní rozvoj – půjčky mají sloužit jako pomoc při
zalidňování venkova. Tato teze se mi zdá zkreslená nedostatečnou infrastrukturou a nízkými mzdami v takto vylidněných lokalitách. Aby státní půjčky ovlivnily trh, muselo
by se jednat o jinak nastavené podmínky pro jejich získání
a v hlavním městě také o rychlejší schvalovací podmínky
pro výstavby nových bytových domů.
Již delší dobu se hovoří o zákonu o realitním
zprostředkování, ovlivní to nějak práci makléřů?
Legislativní omezení na poli realit považuji za krok správným směrem. Pokud chcete dělat práci realitního spe-

cialisty a myslíte to opravdu vážně, absolvování kurzu
vám rozšíří obzory. Přece vás odborný kurz nezastaví!
Jako mentor společně s makléři absolvuji kurzy, školení, odborné konference a věřte i po těch letech v oboru slyším informace, které mě posunou zase trochu dál.
Realitní kanceláře tvoří realitní makléři, oni jsou hnacím
motorem, tváří, se kterou se klienti setkávají. Profesionální
makléř zná svou práci dokonale, kurzem se reguluje trh
zejména pro osoby, které se za realitní specialisty vydávají. Touto zásadní změnou zákona by v budoucnu mohla
být realitním kancelářím navrácena pozitivní tvář. Zmizí ti,
co neumějí jednat férově, profesionálně a transparentně.
„Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco
ostatní se baví.“
Vaše rada pro začínající makléře?
„Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ Makléřina se zdá pro mnohé začínající makléře, jako rychlá
cesta k zbohatnutí. Jedná se však o představu veřejnosti,
která má mnohdy zkreslené představy o práci realitního
specialisty. Pokud svou práci děláte poctivě a dobře, je
to dřina jako každá dobře vykonaná práce. Chceš být
úspěšný realitní specialista? Vstaň, makej, pracuj na sobě,
posouvej své hranice a hlavně nezůstávej stát na místě!
Lehčí cesta k úspěchu jednoduše neexistuje.
Na co byste upozornila klienty, kteří prodávají
nebo kupují nemovitost?
Pokud nevěříte svému realitnímu specialistovi, vyměňte
ho! Nejste si jisti nákupem nebo prodejem, nechte si dostatek času na rozmyšlenou. Jděte s dobou, profesionální
makléř použije moderní technologie k úspěšnému prodeji. Nikdy se nebojte zeptat, každá realitní kancelář má
své prostory, kde vás přivítá a vysvětlí vše do nejmenší
podrobnosti. Pokud ne, přijďte k nám! Váš čas a vaše rozhodnutí je to nejdůležitější! Vaše rozhodnutí, naše starost.

REALEXPERT SUCCESS
Kodaňská 1516/77
101 00 Praha 10–Vršovice
Telefon: +420 226 804 184
kodanska@real-expert.cz
www.realexpertsuccess.cz
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TEXTOVÁ INZERCE
PRAHA 1

PRAHA - ZÁPAD

3+1/L, DV, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P9

Zajímavá investiční příležitost! Dvoupodlažní byt 3+1,
1. podlaží 85 m² + 5 m² lodžie, 2. podlaží 33 m² + 28
m² terasa, ul. Ve Smečkách, 5. a 6. p. s výtahem.

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
6 500 000 Kč

HLEDÁTE

NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

PRAHA 3

BYT 3+KK/2XB PRAHA 10

PRODEJ RD 4+KK SLIVENEC

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P7

3+KK, OV, PRAHA 3, JESENIOVA

Třída D
www.realcity.cz/rc/E4PA

Velmi pěkně řešený byt, 72 m², slunný, orientován do
klidné ulice v dosahu několika parků, rekonstruován
z 2+1, kuch. kout s ob. prostorem, ložnice, dět. pokoj.

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
5 990 000 Kč

Moderní RD s UP 119 m² a pozemkem 335 m² v atraktivní lokalitě JZ části Prahy 5, ve stádiu hrubé stavby,
dokončení letos. Možnost vlastního návrhu zařízení.

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
13 900 000 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R5

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.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
informace v RK

PRAHA 8

Nabízíme k prodeji v současnosti výnosový RD s terasou na parcele 843 m², už. pl. domu 140 m², dům
byl kompletně zrekonstruován a je podsklepen.

Nabízíme k prodeji byt 4+kk o obytné ploše 94 m² se
slunnou terasou 14 m² v cihlovém domě ve druhém
nadzemním podlaží v lokalitě Praha 8 Troja – Velká
Skála.

Luxent – Exclusive Properties tel.: 770 128 128
9 790 000 Kč

PRAHA 5

PRAHA 9

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P8

NOVÝ RODINNÝ DŮM, PRAHA 9

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49D

Světlý byt o výměře 35 m² v menším činžovním domě,
u metra Anděl, ve zvýš. přízemí, v pův. udržovaném
stavu. Dům je po rekonstrukci se zahradou ve vnitrobloku.

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.

REDOT, s. r. o.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 739 222 222
2 895 000 Kč

tel.: 737 289 996
8 850 000 Kč

2+KK, OV, PRAHA, UL. BORSKÉHO

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

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

tel.: 602 206 999
3 172 405 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PC

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Pěkný slunný byt, 48 m², v 6.p. panel. domu s výtahem, po kompletní rek., koupelna spojená s WC, stylová kuch. linka součástí ob. pokoje, kvalitní PVC podlahy.

REDOT, s. r. o.

tel.: 602 206 999
2 128 305 Kč

BYT 4+KK/T/G, 113 M², PRAHA 8 - TROJA
Třída D
www.realcity.cz/rc/E4O3

Luxent – Exclusive Properties tel.: 734 445 445
17 690 000 Kč

1+KK, PRAHA 5, UL. POD RADNICÍ

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

www.velkabrana.cz

PRAHA 4
RD 5+KK SE ZAHRADOU, PRAHA 4 - PODOLÍ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E3ZH

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

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.

tel.: 739 222 222
3 390 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
informace v RK

BYT 1+KK/B, 66 M², P5 - STODŮLKY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4O7

Nabízíme k prodeji příjemný a praktický byt 1+kk
(možno 2+kk) s balkonem a parkovacím stáním. Pronajat za komerční nájemné, vhodný k investici.

Luxent – Exclusive Properties tel.: 734 445 445
5 150 000 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.

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
9 850 000 Kč

tel.: 730 895 595
informace v RK

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

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

PRAHA - VÝCHOD

PRODEJ RD V TUCHOMĚŘICÍCH, P-ZÁPAD
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4O1

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.

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M²
PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

EXAFIN one, s.r.o.

Nabízíme k prodeji RD s bazénem na pozemku 952
m² s perfektně udržovanou zahradou, dalším menším
domkem, vhodným například pro kancelář a parkováním pro 2 vozy.

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

PRAHA 10

Luxent – Exclusive Properties tel.: 773 769 769
12 900 000 Kč

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Krásný byt B233 - 3+kk s dvěma balkony. Od
5.11. dárek!

EXAFIN one, s.r.o.

PRODEJ HISTORICKÉHO MLÝNA, OKOŘ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4O4

tel.: 737 289 996
7 865 000 Kč
RD, KOCHÁNKY, 20 MIN DO PRAHY
www.realcity.cz/rc/E485

MEZONET 4+1/L, 150 M², P13 - STODŮLKY
Třída C
www.realcity.cz/rc/E4O5

Prodej samostatného RD s rozsáhlým pozemkem,
dům pro hosty, bazén, garáž v obci Kochánky. 20
min do Prahy. Pozemek 2831 m², UP 300 m².

Nabízíme k prodeji byt 4+1, nachází se v 6. a 7. NP
bytového domu (s výtahem), byt je prostorný, kompletně zrekonstruovaný a nadstandardně vybavený.

Luxent – Exclusive Properties tel.: 734 445 445
9 400 000 Kč
3+1, 119 M², PRAHA 5-SMÍCHOV
www.realcity.cz/rc/E4PG
Prodej téměř neporušeného charakteristicky secesního rozlehlého bytu s prostornou chodbou, ložnicí a
kuchyní a dalším rozlehlým pokojem. Jedinečná nabídka!

REDOT, s. r. o.
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tel.: 739 222 222
9 900 000 Kč

tel.: 602 206 999
5 115 741 Kč

www.veleslavinreality.cz

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

tel.: 730 895 595
informace v RK

tel.: 777 178 588
informace v RK

Nabízíme k prodeji historický mlýn v blízkosti hradu
Okoř o užitné ploše 2.500 m², vhodný pro velkorysé
rodinné sídlo i pro komerční účely. Pozemek. 7.736
m².

Luxent – Exclusive Properties tel.: 773 769 769
19 900 000 Kč

BEROUN

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

RD SE ZAHRADOU, 1.518 M², LIBOMYŠL
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4O6

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.

Nabízíme prodej RD 7+kk v obci Libomyšl. Dvoupodlažní dům o užitné pl. 329 m² a poz. 1 518 m² disponuje velkou zahradou, bazénem, stodolou a dvojgaráží.

EXAFIN one, s.r.o.

Luxent – Exclusive Properties tel.: 720 310 300
8 590 000 Kč

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413

BENEŠOV
RD BUKOVANY

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.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PE

INSTINKT REALITY s.r.o.

Exkluzivně nabízíme nové řadové rodinné domy v komorním projektu „Výhledy Benešovsko“. Dům s celkovou užitnou plochu 120 m² a pozemkem o výměře
155 m².

REDOT, s. r. o.

RD BUKOVANY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PI

Exkluzivně nabízíme nové řadové rodinné domy v komorním projektu „Výhledy Benešovsko“. Dům s celkovou užitnou plochu 120 m² a pozemkem o výměře
161 m².

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
4 312 205 Kč

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.

INSTINKT REALITY s.r.o.

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

RD BUKOVANY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PF

Exkluzivně nabízíme nové řadové rodinné domy v komorním projektu „Výhledy Benešovsko“. Dům s celkovou užitnou plochu 120 m² a pozemkem o výměře
220 m².

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
4 547 894 Kč

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

KOMERCE

tel.: 800 737 303
informace v RK

tel.: 800 888 957
informace v RK

OBCHODNÍ JEDNOTKA 58 M²,
P3-VINOHRADY

URGENTNĚ HLEDÁME K PRODEJI BYTY
www.realcity.cz/rc/E415

Nabízíme k pronájmu jednotku v dobré lokalitě Prahy
3. Vhodná například pro obchod či menší kavárnu,
součástí jednotky je skladový prostor s vlastním
vchodem.

INSTINKT REALITY s.r.o.

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4O2

do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.

tel.: 800 737 303
informace v RK

Luxent – Exclusive Properties
tel.: 775 285 285
25 000 Kč/měs.

OSTATNÍ ČR
RD LOUBÍ U DĚČÍNA

Třída E
www.realcity.cz/rc/E4OU

samostatně stojící o 2 NP, nepodsklepený, část v
prudkém svahu. V objektu jsou tři bytové jednotky
a částečně komerční prostor. Podlahová pl 300 m².

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 608 718 040
950 000 Kč

PENZION PO REKONSTRUKCI, K. VARY
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PB

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4OQ

V domě se nachází maximálně tři byty a prostor určený k podnikání. Pozemek o celkové výměře 2 401
m².

PROKONZULTA, a.s.

RD STŘÍBRO

tel.: 777 948 131
1 500 000 Kč

Třída D
www.realcity.cz/rc/E4OT

Řadový, 3+kk, novostavba z r.2013, přízemní s podkrovím, celopodsklepen, napojen na elektřinu, vodovod, veřejnou kanalizaci, plyn, topení plynový kotel.

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 603 434 536
2 089 000 Kč

ŘRD, 175 M², LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM
Třída G
www.realcity.cz/rc/E4HT
Nabízíme k prodeji dvoupodlažní řadový dům o dispozici 4+kk, obytnou plochou 175 m², balkonem, terasou, vlastní lyžárnou a dvěma parkovacími místy.

Luxent – Exclusive Properties tel.: 770 128 128
13 900 000 Kč

INSTINKT REALITY s.r.o.

REDOT, s. r. o.

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

tel.: 739 222 222
11 000 000 Kč

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.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA
DOPRAVU
www.realcity.cz/rc/E3C7
Sháníme ke koupi byt. jednotku 2+1/2+kk/3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme cihl. zástavbu, ale není podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na veřejnou dopravu do
centra.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8
Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

BYT K PRONÁJMU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E3C9
RealExpert Success

PRODEJ POZEMKU 4.120 M², NOVÁ PAKA
www.realcity.cz/rc/E4O8
Nabízíme k prodeji mírně svažitý pozemek o výměře
4.120 m² na klidném místě na rozhraní stávající a nové
zástavby v klidné části Nové Paky na Jičínsku.

Luxent – Exclusive Properties tel.: 770 128 128
2 184 630 Kč
POZEMEK VELKÉ POPOVICE

Třída D
www.realcity.cz/rc/E4OS

Nabízíme k prodeji parcelu č. 375/1 a parcelu č. 376/2
v k.ú. Vysoké Popovice, tvoří jeden funkční celek, dle
územního plánu se jedná o stavební pozemky.

tel.: 226 804 184
informace v RK

RODINNÝ DŮM PRO RODINU S DĚTMI
www.realcity.cz/rc/E3M3
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.: 800 737 303
informace v RK

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

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1 / 2+kk / 3+1 / 3+kk v Praze.

POZEMKY

Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

7 pokojový penzion s ročním výnosem 680 000 Kč, v
lázeňské čtvrti, s kapacitou 18-22 lůžek. Zahrada 135
m² Možnost využití jako RD, kanceláře, ﬁremní sídlo...

POPTÁVKA
RD DOMAŠICE

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14 DNŮ
www.realcity.cz/rc/E3ZT

tel.: 721 676 015
informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E41A

INSTINKT REALITY s.r.o.

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.

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
v jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.

Volejte či pište

tel.: 605 264 958
informace v RK

VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU
www.realcity.cz/rc/E41C
ve Středočeském kraji za nejvyšší tržní cenu. Peníze
do tří dnů. Právní servis zajištěn.

Nezávazně nabídněte

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

tel.: 608 718 040
3 450 000 Kč

byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

Třída D
www.realcity.cz/rc/E4OR

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 2 TÝDNŮ
www.realcity.cz/rc/E418

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

stavební pozemky „Na Včelníku‘‘, jsou rozparcelované, neoplocené, rovinaté až mírně svažité, napojení na přípojky elektřiny, vodovodu a veřejné kanalizace.

solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my! .

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

PROKONZULTA, a.s.

www.renta365.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

PROKONZULTA, a.s.

NOVÁ VES POD PLEŠÍ

tel.: 603 434 536
33 843 800 Kč

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

tel.: 800 888 957
informace v RK

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 606 021 733
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D
Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E
ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99
2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, 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.: 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.: 800 737 303
informace v RK

HLEDÁTE RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ?
www.realcity.cz/rc/E41B

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.

tel.: 800 737 303
informace v RK

PENÍZE ZA VAŠI REK. NEMOVITOST IHNED!
www.realcity.cz/rc/E3ZS

tel.: 739 222 222
4 292 554 Kč

PENÍZE IHNED

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není 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
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PRAHA
URGENTNĚ HLEDÁME BYTY PRO KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2I3

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

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.

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.: 724 370 102
informace v RK
MLADÁ RODINA HLEDÁ

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 359 311
dohodou

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

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 222 242 233
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ
v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké
místo. Platba hotově, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PRÁVNÍK KOUPÍ

tel.: 724 370 102
informace v RK
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

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

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

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

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

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.

tel.: 724 370 102
do 6 000 000 Kč

PRO NAŠE PROVĚŘENÉ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2IA

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

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

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 606 021 733
do 7 000 000 Kč

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

ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY
z oblasti bydlení,
realitního světa a designu?

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

PENÍZE IHNED

tel.: 724 349 770
informace v RK

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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PILOT ČSA HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2I1
RD nebo větší byt. Lokalita Břevnov, (okolí Ladronky),
Stodůlky, Košíře, Zličín, Smíchov, Motol, Letná a okolí.
Nabídněte i jinde. Cena do 25 mil.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO PRACUJÍCÍHO STUDENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E2I2

v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, info@omegareality.cz

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.
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tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

Hledám standardní byt na sídlišti, 2+1, 3+1. Anuita,
dluhy ani exekuce nevadí, do 3 dnů vše uhradíme,
info@omega-reality.cz

CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RD
www.realcity.cz/rc/E2HU

tel.: 724 349 770
informace v RK

tel.: 724 370 102
do 2 000 000 Kč

4 000 000 KČ ZA VÁŠ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HV

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

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

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.

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.

www.realcity.cz/rc/E2I7

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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO MLADOU RODINU S DÍTĚTEM
www.realcity.cz/rc/E2I9

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

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

tel.: 724 370 102
informace v RK

Přečtěte si náš
on-line magazín
o bydlení!

www.realcity.cz/magazin

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 2+1

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PQ

Byt, 2+kk, 44 m²
Duna House

PRAHA 9

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3RV

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4IB

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4IC

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4F8

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3SG

Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 2+kk, 36 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.
RK Donna s.r.o.
EVROPA services CZ, a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
tel.: 608 920 894
tel.: 603 186 034
tel.: 775 077 771
tel.: 770 183 030
tel.: 226 257 929
tel.: 734 204 301
2 390 000 Kč
2 400 000 Kč
2 500 000 Kč
2 580 000 Kč
2 599 000 Kč
2 600 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E4FN

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IF

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PR

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4ID

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4F9

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E3S5

Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 2+kk, 33 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
M&M reality holding a.s.
Duna House
Broker Consulting a.s.
JURIS REAL spol. s r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 800 100 446
tel.: 774 159 872
tel.: 800 100 164
tel.: 601 587 147
tel.: 603 214 144
tel.: 774 110 007
2 600 000 Kč
2 600 000 Kč
2 664 000 Kč
2 690 000 Kč
2 780 000 Kč
2 790 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FA

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E3S2

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4FD

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PS

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PT

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4PU

Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 38 m², tř. G
Byt, 2+kk, 30 m², tř. G
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.
Duna House
Dumrealit.cz
PSN
PSN
M&M reality holding a.s.
tel.: 774 110 007
tel.: 725 752 973
tel.: 602 813 315
tel.: 608 019 000
tel.: 608 019 000
tel.: 800 100 446
2 790 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 823 000 Kč
2 833 000 Kč
2 850 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IL

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4FF

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4PV

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E1YX

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4PX

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4II

Byt, 2+kk, 44 m², tř. C
Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 2+kk, 51 m², tř. D
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. D
Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Dumrealit.cz
Reality5
City Home Group, s.r.o.
Duna House
City Home Group, s.r.o.
M&M reality holding a.s.
tel.: 737 264 319
tel.: 734 693 031
tel.: 606 093 093
tel.: 730 591 913
tel.: 606 093 093
tel.: 800 100 446
2 869 000 Kč
2 880 000 Kč
2 890 000 Kč
2 890 000 Kč
2 890 000 Kč
2 900 000 Kč

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1YY

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3SH

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1YZ

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IS

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4IQ

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4PY

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. C
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
Broker Consulting a.s.
BLANÍK REALITY s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
RSČS / ECOEFEKT s.r.o.
CENTURY 21 - Alex
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 800 100 164
tel.: 603 186 034
tel.: 800 775 577
tel.: 731 715 575
tel.: 734 799 331
tel.: 775 560 892
2 900 000 Kč
2 920 000 Kč
2 930 000 Kč
3 299 000 Kč
3 300 000 Kč
3 400 000 Kč

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E4PZ

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E4Q1

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4Q2

PRAHA 7

www.realcity.cz/rc/E4Q3

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4Q4

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E4Q5

Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 41 m², tř. C
Byt, 2+1, 58 m²
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+kk, 63 m², tř. G
Byt, 2+1, 65 m², tř. G
Broker Consulting a.s.
Duna House
Aktivreality
BLANÍK REALITY s.r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 800 100 164
tel.: 774 159 872
tel.: 739 874 030
tel.: 603 186 034
tel.: 777 774 356
tel.: 774 110 007
3 650 000 Kč
3 800 000 Kč
4 400 000 Kč
4 472 600 Kč
4 490 000 Kč
4 600 000 Kč
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Když se řekne přímotop, většina z nás
si vybaví doplňkové topné těleso, které
spotřebuje nemálo peněz na svůj provoz. Je to takové to poslední řešení, jak
vytopit místnost nebo celý byt. Dnes je
ale na trhu moderní alternativa – topné
panely, které fungují na principu sálání
tepla pomocí infračervených vln.

Infratopení. Co to je?
Pojmy infrapanely nebo infratopení jsou
dnes velmi populární. Přesto nemá většina lidí jasno v tom, o co se vlastně jedná
a co takové topení obnáší. Vyhřívací obrazy
nebo podobné designové topné desky, to
jsou jedny z typů takového druhu infratopení, které už se trochu dostaly do povědomí,
ale zdaleka nejsou jediné. Prodejci u tohoto
typu vytápění navíc slibují nejen zázračné
parametry, ale i neuvěřitelnou úsporu spotřeby elektrické energie. Jak to vlastně je?
Infračervené tepelné záření
Jde o velmi efektivní způsob šíření tepla. Je
třeba si ale říci, na jakém principu funguje.
Tepelná energie se formou elektromagnetického záření přenáší na okolní tělesa (nábytek, stěny, člověka), kde se po dopadu
přeměňuje na teplo.
Jako příklad takového šíření tepla si představte v přírodě Slunce. To intenzivně ohřívá povrch našich těl formou infračerveného záření, a to z obrovské dálky dokonce
i v zimě. A stejně tak to v podstatě funguje
i u vás doma. Když je zdroj tepla tzv. sálavý
nebo infra, můžete dosáhnout dobré tepelné pohody i při mnohem nižší teplotě, než je
u konvekčního vytápění. To nejprve ohřívá
vzduch, a následně od něj se ohřívají okolní
předměty.
Už tento samotný fakt dokazuje, že úspora
energie u infratopení je nižší, ale zdaleka se
nejedná o desítky procent, jak tvrdí prodejci.
To je třeba vědět. Stejně jako to, že každý
vytápěný prostor má svou tepelnou ztrátu,
a tu je třeba překonat, neboť bez toho vám
stejně nebude teplo.

Kam s ním…
Topidlo máme tendenci umisťovat primárně
na zeď, těsně nad podlahu. Ale vše může
být jinak. Aby se totiž topidlo mohlo nazývat
infratopením či infračerveným topným panelem,
musí umět produkovat nadpoloviční většinou
svého tepelného výkonu sálavé (infra) teplo.
Pokud jsou tato tělesa umístěná na zdi,
dochází v praxi k vedlejší konvekci, která
sálavou složku snižuje. To je důvod, proč
se infračervené topné panely spíše umísťují
na strop. Tam je totiž ona vedlejší konvekce
prakticky vyloučená. A dá se říci, že skoro
100 % dodaného příkonu se uvolňuje v podobě
infračerveného záření.

Designové vytápění
Infrapanely a infratopení:
O co se jedná?
Jde o komfortní variantu
Odborníci se shodují na tom, že infratopení
je velice komfortní a pro člověka příjemné.
Navozuje dobrou pohodu i při nižších teplotách. Dále pak nepřepaluje vzduch, ani jej
nevíří, jako konvekční vytápění, a proto je
zdravější.
Infratopení může také probíhat na různých
vlnových délkách elektromagnetického
záření, čímž nabírá různé fyzické podoby –
od halogenových zářičů (tím máme na mysli s vysokou povrchovou teplotou topidla,
které je rozhodně nevhodné pro trvalé vytápění obytných prostor, přes sálavé infrapanely až po velkoplošné topné systémy jako
podlahové vytápění, které pracuje s nižší
povrchovou teplotou a má také nižší podíl
sálavé složky.
Když se rozhodujete o koupi
Ani učený z nebe nespadl, a tak až se vypravíte na nákupy, určitě nejprve svůj výběr
konzultujte s odborníkem. Proberte s ním,
kam topidlo chcete umístit. Např. infračerve-

ná topidla o vysoké povrchové teplotě, která
činí 200 - 350 °C, mají v běžných bytových
podmínkách jen velmi omezené možnosti
použití. Je třeba si uvědomit, že u infrapanelů infračervené záření ohřívá primárně předměty, stěny a osoby, druhotně pak vzduch,
jak jsme psali výše.

Dejte na
renomované firmy
Jak už je to se vším, i v tomto segmentu
seženete na českém trhu velké množství
druhů nejrůznějších infratopidel. Nevěřte
úplně detailně všem prodejcům, kteří
jim často přisuzují i nemožné vlastnosti.
Konstrukce dobře fungujícího infrapanelu není
jednoduchou záležitostí, neboť vztah mezi
plochou topidla, jeho povrchovou teplotou
a materiálem, kterým panel sálá, je složitou
problematikou. Vyplatí se tedy nejen se
informovat, ale také dát přednost renomovaným
výrobcům s letitými zkušenostmi. Projděte si
tedy historii firmy a dejte na reference.

vhodný. Je totiž relativně málo dynamické.
Výjimkou je tzv. zónový ohřev.
Je libo topný hybrid (sálavý přímotop)?
Na trhu jsou i další varianty. Jedním z moderních sálavých výrobků s přímotopnou
konstrukcí, která obsahuje velkou část infra
složky v produkci tepla, je tzv. sálavý (infra)
přímotop. Jde v podstatě o konvektor, který
díky speciální konstrukci odevzdává menší
polovinu dodaného příkonu formou sálání,
tzn. infračerveného vlnění.
Ve skutečnosti jde vlastně o pomyslný hybrid mezi konvektorem a infračerveným topným panelem. Odborníci by jej nenazývali
infratopením, protože obsažená „infra“ složka je nižší než 50 procent tepelného výkonu. Na druhou stranu jde o ideální topidlo
pro celou řadu využití. Takový sálavý přímotop rozhodně vykazuje mimořádně příznivý
poměr „výkon – kvalita tepla – dynamika“
a nakonec i rozměry. A navíc jsou k dostání
za rozumnou cenu. Tyto sálavé přímotopy
v podstatě kombinují přednosti infrapanelů
s potřebnou náběhovou dynamikou konvektorů. Jsou navíc velmi skladné.

Designově vyladí váš
interiér
Mají krásný design, což umožňuje právě
odlišná technologie. Vybrat si můžete ze
skleněných sálavých panelů, které mohou
být jednobarevné. Stejně tak si na ně
můžete nechat vytisknout zcela libovolný
obrázek a využít je nejen k topení, ale i jako
designový a estetický prvek, který dokreslí
příjemnou atmosféru vašeho domova. Hodně
luxusně vypadají sálavé panely s kamenným
dekorem nebo mramorové. Ty jsou úžasné
jako doplňkové vytápění nejen do obývacího
pokoje, ale také třeba do koupelny apod.
Změna prospěje každému interiéru.

Mýty o sálavých topidlech

Co byste měli vědět o infratopení,
než půjdete nakupovat
Infratopení velice efektivně produkuje teplo
prostřednictvím elektromagnetického vlnění. Neohřívá vzduch, ale přímo předměty,
osoby i plochy. Doma vám tedy vytvoří lepší
tepelnou pohodu i při nižší teplotě vzduchu,
než klasické konvenční topné systémy, čímž
snižuje náklady na energii.

Je zcela pochopitelné, že kolem infratopidel panuje mnoho mýtů. Lidé vychází ze
zkušeností s topidly, které ohřívají vzduch.
Na ty jsme zvyklí a jiné typy zpravidla neznáme. Takovým tím nejčastějším zdrojem dohad je fakt, že se panely umisťují na strop.
Lidé totiž obecně ví, že teplý vzduch stoupá vzhůru, a tak jsou k podobným tvrzením
nedůvěřiví a váhaví. Vysvětlení je ale jasné,
ohřátý vzduch stoupá vzhůru, nikoli teplo jako takové. Krb, klasický radiátor nebo
přímotop fungující na principu ohřevu vzduchu, zahřívá primárně vzduchové částice,
čímž navozuje v interiéru pocit tepla. Jak
bylo ale řečeno, infračervené záření pracuje na jiném principu. Jeho vlny procházejí
vzduchem a prostorem a teprve po dopadu
na předmět nebo osobu se přemění v te-

Bez ztrát
Infratopení přeměňuje elektrickou energii
na teplo, a to beze ztrát, neboť se energie
přeměňuje na teplo přímo v místě potřeby
tepla. Zároveň přitom odpadají tzv. distribuční ztráty jako např. elektrokotel. Jednou
z hlavních výhod je fakt, že nezpůsobuje
víření vzduchu tak, jako klasická konvenční
topidla, proto je rozhodně zdravějším řešením. To může hrát velkou roli při výběru
tohoto typu vytápění. Jednou z nesporných
výhod infračervených topných panelů je i jejich bezúdržbovost.

pelnou energii. Úplně na stejném principu
fungují infrasauny.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 stěna. Právě květiny se s oblibou
aranžují na zástěny, přičemž vznikají velmi
příjemná květinová zákoutí.

Je třeba si také uvědomit

Výhody infratopidel

Je třeba počítat s tím, že topné těleso (infratopení) potřebuje pro přijatelný výkon
poměrně velké rozměry. Umisťuje se častěji na strop, jak bylo řečeno. Určitě se hodí
zejména pro energeticky méně náročné
objekty, nízkoenergetické domy atd. Stejně
tak je dobré vědět, že pokud potřebujete
topit nárazově, není tento typ vytápění příliš

Jednou z největších výhod sálavých panelů
je menší spotřeba elektrického proudu.
Jsou mnohem ekonomičtější než konvenční
vytápění. Jde o zcela jinou technologii! Dále
nepůsobí na vzduch, ale přímo na předměty,
takže se dají využít i v prostorách, kde teplo
jinak utíká tzv. pánubohu do oken. Jde o altány,
garáže, dílny či terasy. Jsou rovněž mnohem
zdravější, neboť nespalují vzduch v místnosti.

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej rodinných domů

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E4SV

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E4SX

LUŽEC NAD VLTAVOU

www.realcity.cz/rc/E4SY

PEČKY

www.realcity.cz/rc/E4ES

KAMENNÝ PŘÍVOZ

www.realcity.cz/rc/E4SZ

MALEŠOV

www.realcity.cz/rc/E4T1

Dům, 160 m²
Dům, 102 m², tř. G
Dům, 120 m²
Dům, 167 m², tř. G
Dům, 103 m²
Dům, 240 m², tř. G
CENTURY 21 OK Centrum
M&M reality holding a.s.
CENTURY 21 - Finem
RK STING
BIDLI reality, a.s.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 777 164 787
tel.: 800 100 446
tel.: 725 293 763
tel.: 800 103 010
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
130 000 EUR
3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
3 000 000 Kč
3 088 400 Kč
3 100 000 Kč

VITICE

www.realcity.cz/rc/E1GB

POTĚHY

www.realcity.cz/rc/E4T2

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E4T3

SÝKOŘICE

www.realcity.cz/rc/E4T4

ŽIŽELICE

www.realcity.cz/rc/E4T5

TUKLATY

www.realcity.cz/rc/E4T6

Dům, 90 m², tř. G
Dům, 3+1, 224 m², tř. G
Dům, 60 m², tř. C
Dům, 2006 m², tř. G
Dům, 250 m², tř. G
Dům, 498 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.
ERA Garancia
M&M reality holding a.s.
M&M reality holding a.s.
Mireas s. r. o.
M&M reality holding a.s.
tel.: 800 775 577
tel.: 606 931 485
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 446
tel.: 774 982 161
tel.: 800 100 446
3 100 000 Kč
3 100 000 Kč
3 108 000 Kč
3 130 000 Kč
3 150 000 Kč
3 150 000 Kč

PŘÍBRAM

www.realcity.cz/rc/E4T7

KVÍLICE

www.realcity.cz/rc/E4T8

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

www.realcity.cz/rc/E4T9

VELKÝ OSEK

www.realcity.cz/rc/E4TA

Dům, 70 m²
Dům, 3755 m², tř. G
Dům, 101 m², tř. G
Dům, 118 m²
CENTURY 21 - Alex
M&M reality holding a.s.
Dumrealit.cz
Mireas s. r. o.
tel.: 777 565 833
tel.: 800 100 446
tel.: 776 185 195
3 181 000 Kč
3 190 000 Kč
3 190 000 Kč

HOŘOVIČKY

www.realcity.cz/rc/E4TD

SLANÝ

www.realcity.cz/rc/E4TE

SVOJETÍN

www.realcity.cz/rc/E4TF

BŘÍSTVÍ

BĚLÁ POD BEZDĚZEM

www.realcity.cz/rc/E4TB

HRUBÝ JESENÍK

www.realcity.cz/rc/E4TC

Dům, 346 m²
Dům, 80 m², tř. B
Molík reality s.r.o.
Aktivreality
tel.: 773 588 314
tel.: 777 090 011
tel.: 603 759 534
3 200 000 Kč
3 299 000 Kč
3 325 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DZZH

VINAŘICE

www.realcity.cz/rc/E4TG

LIBĚCHOV

www.realcity.cz/rc/E4TH

Dům, 250 m², tř. G
Řadový dům, 142 m²
Dům, 4+1, 104 m², tř. B
Dům, 65 m², tř. G
Dům, 100 m², tř. G
Dům, 148 m², tř. G
RSČS / GREEN s.r.o.
Century 21 EXCLUSIVE
HVB Real Estate s.r.o.
MV reality s.r.o.
Fincentrum Reality s.r.o.
Dumrealit.cz
tel.: 603 488 922
tel.: 725 293 547
tel.: 603 215 459
tel.: 775 232 363
tel.: 800 775 577
tel.: 608 115 577
3 350 000 Kč
3 370 000 Kč
3 390 000 Kč
3 400 000 Kč
3 400 000 Kč
3 400 000 Kč

MEDONOSY

www.realcity.cz/rc/DYUU

PÍSKOVÁ LHOTA

www.realcity.cz/rc/E4TI

VLAŠIM

www.realcity.cz/rc/E4TJ

DOUBRAVČICE

www.realcity.cz/rc/E4F4

MĚLNÍK

www.realcity.cz/rc/E4TK

VELTRUBY

www.realcity.cz/rc/E4TL

Dům, 5+1, 300 m², tř. G
Dům, 152 m², tř. G
Dům, 80 m², tř. G
Dům, 195 m², tř. G
Dům, 103 m²
Dům, 150 m², tř. C
RK JUDr. Josef Křen
Dumrealit.cz
Dumrealit.cz
Fincentrum Reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Dumrealit.cz
tel.: 602 309 076
tel.: 777 259 335
tel.: 734 699 950
tel.: 800 775 577
tel.: 774 110 007
tel.: 777 961 215
3 440 000 Kč
3 470 000 Kč
3 490 000 Kč
4 490 000 Kč
4 500 000 Kč
4 890 000 Kč

BABICE

www.realcity.cz/rc/E4TM

Dům, 95 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.
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JESENICE

www.realcity.cz/rc/E4TN

TŘEBESTOVICE

www.realcity.cz/rc/E4TO

PODĚBRADY

www.realcity.cz/rc/E4TP

LYSÁ NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E4TQ

ŠTĚCHOVICE

www.realcity.cz/rc/E4TR

Dům, 303 m², tř. G
Dům, 240 m²
Dům, 260 m²
Dům, 5+1, 345 m², tř. G
Dům, 111 m²
BIDLI reality, a.s.
CENTURY 21 General
MV reality s.r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
Duna House
tel.: 774 110 007
tel.: 774 110 007
tel.: 777 558 128
tel.: 777 047 256
tel.: 603 214 144
5 449 263 Kč
5 490 000 Kč
5 490 000 Kč
5 498 000 Kč
5 500 000 Kč

tel.: 777 256 981
5 630 000 Kč

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

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
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REALCITY

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

INVESTOVAT DO NEMOVITOSTÍ V LONDÝNĚ?
TEĎ SE TO VYPLATÍ!
Investice do nemovitostí jsou stále lukrativní komoditou. Poohlížíte se po domě či bytě v zahraničí? Co
třeba zvolit Londýn? Nyní je vhodná doba.

Možná se ptáte, proč zrovna Londýn, když pro Čechy bylo
nejvýhodnější investovat sem asi tak před dvaceti lety. To
je pravda, bylo to v době, než začaly jejich ceny následkem zvýšené domácí i zahraniční poptávky strmě růst. Teď
se ale situace vylepšila. Nebude to na dlouho, ale přece.
Ve srovnání s Prahou a dalšími evropskými velkoměsty
Londýn i tak zůstává drahý, přesto je podle odborníků právě v současnosti skvělou příležitostí pro české investory.
Jak to?
Není to pro každého, ale…
Prvním faktem, který hraje pro investici, je to, že nyní,
po dvou letech po referendu česká měna posílila proti té
britské v průměru o 20 %. Bavíme se o investici v řádech
desítek milionů korun, ale už teď byste byli v plusu o několik milionů korun za ony dva roky.
Navíc zájemci o koupi či pronájem luxusních nemovitostí
zaplatí právě teď ještě méně, než by očekávali a než činí
oficiální nabídky prodejců. Podle indexu cen londýnských
luxusních nemovitostí, který zveřejnila banka Coutts pro
první čtvrtletí roku 2018, se totiž více než polovina místních high-endových domů a bytů neprodá za nabízenou
cenu. Kupující automaticky mohou počítat s částkou i o 12
% nižší.
Nemovitosti na úvěr
Peníze nutně mít nemusíte, situace je aktuálně výhodná
i pro ty, kdo by zvažovali pořízení londýnské nemovitosti na úvěr. Důvod je jednoduchý, základní úroková sazba
britské centrální banky je na hodnotě 0,5 %. To znamená,
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že komerční banky s rezervami u Bank of England nemusejí do úvěrů a hypoték svých klientů promítat vysoké
úroky.
Získat úvěr v Anglii nepředstavuje žádné velké komplikace, což je další dobrá zpráva. Je třeba mít především řádně doložený příjem a vaše finance by měly být prokazatelně získány zákonným způsobem. V Londýně navíc vznikají
neustále nové a nové, světově ojedinělé, bytové projekty.
Třetím důvodem, který hraje pro nákup zdejší nemovitosti,
je pozitivní výhled britské ekonomiky. Ten potvrzují i realitní odborníci. Podle odhadů Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD) bude ekonomický růst v úrovni 1,4 % na rok 2018 a jen o pouhou desetinu procenta
nižší pro rok 2019.
Další miliardové investice
Kromě výše uvedených faktorů v britské metropoli neustále pokračují miliardové investice do nové výstavby
i přestavby. Jedním příkladem za všechny je projekt nové
trasy metra Elizabeth line, ze které budou mít užitek všichni Londýňané. Dokončení projektu, který významně zkrátí
dobu přepravy obyvatelům města, se plánuje v roce 2019.
Skvělou zprávou pro investory je, že britská metropole
dokáže uspokojit všechny oblasti vkusu. Počínaje neoklasicistní architekturou a konče ulicemi v Notting Hill. Není
pochyb, že sem čeští investoři velmi dobře zapadnou.
Více než polovina obyvatel Londýna se narodila mimo
Velkou Británii.

Londýn čeká velmi
perspektivní vývoj
Londýn čeká v následujících
letech velice perspektivní
vývoj. To dokazují mimo
jiné i makroekonomické
údaje. Analytická společnost
GLA Economics zveřejnila
hospodářský výhled pro
Londýn již na jaře tohoto roku.
Ten přinesl zajímavá data.
Odhaduje, že zde vzroste nejen
počet pracovních míst, a to
o 0,9 % za rok 2019 a 1 % za rok
2020. Londýn je navíc tradičně
významným střediskem světové
ekonomiky a podle světových
statistik je a bude dlouhodobě
metropolí světa financí. Tato
fakta včetně vysoké míry
zaměstnanosti jsou jistou
garancí pro budoucí investory,
že zakoupené nemovitosti
nebudou dlouhou dobu
prázdné a rychle se pronajmou.
A na tom se shodují i realitní
odborníci.

Důvody koupě nemovitosti
v Londýně
1. Je to město s velkým
množstvím příležitostí
a velkým investičním
potenciálem.
2. Je zde skvělá infrastruktura.
3. Najdete zde proslulá
divadla, restaurace, bary
muzea, parky i významné
dominanty města. Londýn
je známý svým unikátním
nočním životem.
4. Pronajmout nemovitost
zde není problém, stejně
jako získat úvěr na danou
nemovitost.
5. Ekonomická situace je
v Británii velice slibná.
6. V následujících letech se
očekává vzrůst pracovních
míst.
7. Londýn je dlouhodobě
metropolí světa financí.
8. Nemovitosti se nyní dají
koupit za cenu o 12 % nižší,
než je oficiální nabízená
cena v inzerci.

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

Startovací 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

Poslední byty 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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Bydlení v parku

JEN 10 MINUT OD CENTRA

POSLE
DN
NA PROÍ BYTY
DEJ

Prodej 23 bytů a podzemních
garážových stání!

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

Investor

Prodává

