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BYDLENÍ S NÁDECHEM HISTORIE,
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w w w. n a d o u b k o v e . c z
Moderní bydlení v centru Prahy s nádechem historie.
To je projekt Na Doubkové 2, jehož hlavní dominantou
je nádherná rekonstruovaná secesní vila. Rekonstrukce
vily s přilehlou zahradou probíhala v duchu nejvyšších
stavebních a restaurátorských standardů.
„Naším záměrem bylo vytvoření unikátního bydlení pro náročného klienta v srdci Smíchova ve velmi žádané lokalitě vilových domů s krásným
výhledem na Prahu a zároveň do okolní zeleně,” vysvětluje Ondrej
Spodniak, jehož společnost Premiot Group má realizaci celého projektu na starosti.
Historie
Secesní vila byla postavena v letech 1912−1913 pro továrníka Karla
Paška, navrhl a postavil ji pro něj architekt Miroslav Wágner, představitel pozdního historismu, secese a moderny.

Veškeré práce na rekonstrukci byly prováděny pod drobnohledem
investora zkušenými odborníky ve stavitelství a restaurátorství. Díky
použití izolace a systémů plošného temperování bylo docíleno vynikající tepelné a akustické pohody v každém bytě. Statické úpravy
uvnitř dispozice byly prováděny pod dohledem statika. Střecha objektu je dobře tepelně izolovaná a opatřena klasickou (původní) střešní krytinou typu „bobrovka“.
Každý z bytů je klimatizován inteligentní technologií, která umožní
šetřit energii a komfortně řídit provoz. Klimatizační jednotky jsou
umístěny v prostoru garáže, aby nikterak nenarušovaly akustickou
a vizuální dokonalost bydlení ve vile. Vytápění, klimatizace, osvětlení
nebo rolety se dají ovládat pomocí chytrého telefonu, i když nejste
doma. Výtah vás komfortně dopraví i do nejvyšších pater.

Karel Pašek byl významnou osobností Smíchova. Vedl zde továrnu
na čerpadla, pumpy a větrné motory. Historie jeho rodu sahá až do
17. století, kdy se rodina věnovala ještě sklářskému řemeslu. Ke stávajícím budovám dal přistavět haly pro montážní provoz od stavitele
Pudlače. V sousedství Paškovy vily žily hned dvě slavné osobnosti
– literární kritik, novinář a spisovatel F. X. Šalda a potom poněkud
mystický dekadentní spisovatel a vyznavač okultismu Emanuel z Lešehradu, který vytvořil sbírku literárních a historických dokumentů,
jež obsahovala vzácné rukopisy, korespondenci, fotografie a osobní
předměty.
Lokalita
Projekt leží v bezprostřední blízkosti Santošské zahrady, která je chráněna jako kulturní památka ČR, a revitalizovaného parku Na Skalce. I ten má velmi bohatou historii. Zde totiž rytíř Eduard Doubek
vystavěl park, který roku 1889 daroval smíchovské obci. Ta pověřila
architekta Františka Thomayera, aby park ještě lépe zvelebil, což se
také v letech 1891−1894 stalo. A Thomayerovu výslednou podobu
neoklasicistní parkové úpravy s jezírkem, altánkem a značným převýšením můžeme vidět i dnes. Park je nádherně terénně vymodelován
a nabízí pestrou ukázku dřevin.
Citlivá rekonstrukce
Všechny původní fasádní prvky byly na vile zachovány. Zábradlí,
okenní výplně i vstupní dveře jsou věrnými replikami původních secesních originálů s maximálním zaměřením na detail.

Doplňkem stavby je částečně v terénu zapuštěná dostavba garáže,
která bydlení svými 6 parkovacími místy posunuje do moderní doby.
Součástí dostavby je navržená zelená střecha, která tvoří parkovou
úpravu hlavního vstupu do objektu.
Terénní úpravy na zahradě jsou vytvořeny s maximální pokorou ve
vztahu k okolí i budově samotné. Nový plot i vstupní brána na pozemek vily jsou postaveny v duchu původního pojetí.
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Startovací 1+kk
č. 145 / 29,2 m 2

2+kk s terasou
č. 111 / 64,7 m 2

Rodinný byt 3+kk
č. 113 / 90,4 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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EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

EXKLUZIVNĚ

2.849.000 Kč

31.000 Kč/měs + poplatky

G

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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

8.500.000 Kč

10.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

majitel OMEGA REALITY
Trpělivost úspěch přináší
Tuto situaci jsem zažil za svoji praxi mnohokrát. Snažíte se, děláte co můžete,
inzerujete a na nabízenou nemovitost
nereaguje žádná poptávka. Víte, že děláte maximum, ale prodávající se domnívá
o pravém opaku. Co teď dělat? Prodávajícímu doporučuji ke zvážení dvě varianty.
Buď se obrnit trpělivostí a čekat na toho
správného kupujícího, který nemovitost
koupí i za cenu vyšší, než je právě obvyklé, anebo snížit cenu.

724 349 770

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

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

Praha 10 - Benice. Prodej samostatné vilky,
o velikosti 5+1+šatna. Pozemek 1.003 m2.
Kompletní IS. Okrasná zahrada, bazén
s vytápěním. Závlaha. Rezidenční lokalita.

Navíc realitní trh je prostředí dosti nevyzpytatelné, kde ne zcela úplně fungují sezónní cykly. Leckdo si myslí, že
v zimě prodeje stagnují a naopak na jaře
a v létě se vše rozběhne. Nemusí tomu
vždy tak být. Leckdy nemáme na nemovitost týdny žádnou reakci ze strany
poptávajících a pak najednou v průběhu
pár dní přijde deset poptávek najednou.
Každému bych doporučil, aby pečlivě
vybíral svého realitního makléře a tomu
i v rámci možností důvěřoval a spoléhal
na jeho doporučení.

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

724 370 102

Ďáblice, Praha 8. Prodej bytu v OV, 2+kk/terasa
+ parkovací stání v garáži. Novostavba z roku
2008. Kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěné
skříně.

21.450.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Hlavňov u Budislavi, okres Tábor. Prodej RD,
5+1+stodola, pozemek 666 m2.
IS: elektřina, voda, kanalizace a plyn.
Po částečné rekonstrukci.
1.500.000 Kč

C

G

Prodejní cena je alfou a omegou celého
obchodu. Jako prodejce mám vždy možnost vidět zvyšující se zájem poptávajících, když i jen mírně, snížíme nabídkovou cenu nemovitosti. Platí jednoduchá
rovnice: čím zajímavější cena, tím rostoucí počet prohlídek nemovitosti a rychlejší
realizace prodeje.

Miroslav Havelka

EXKLUZIVNĚ

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.
999.000 Kč

A

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.

G

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

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.

6.699.000 Kč

6.999.000 Kč

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI A ZÁJEMCI O REALITNÍ TRH,
právě držíte v rukou předposlední vydání roku 2018. Mnohé
informace o nás již víte, a tak se nebudu vracet k úvodníku
z minulého vydání, kde pan Petr Bednář (člen představenstva
VLM) vyzdvihl pozitivní kroky VLM vedoucí k velmi úspěšnému roku celé vydavatelské rodiny, včetně našeho časopisu
a webu REALCITY.CZ.
Čas neúprosně letí a díky tomu je někdy těžké si uvědomit,
že jste to právě vy, naši čtenáři, kteří by mohli svými náměty
inspirovat náš časopis k tématům, které vy sami postrádáte. Vaše nápady nám můžete samozřejmě zasílat na email
info@realcity.cz.
Uveřejňujeme to nejdůležitější, co je v oblasti nemovitostí
právě „žhavé“.

Marcela Strohmaierová
obchodní oddělení
divize REALCITY
VLTAVA LABE MEDIA

V každém vydání můžete najít informace o změnách v oblasti
hypoték, o trendech bytové výstavby, současné aktuální ceny
nemovitostí, podrobnější informace o nejnovějších developerských projektech a samozřejmě také rady při zařizování,
ať již nového, či stávajícího bydlení.
Tyto informace jsou inspirací při hledání toho nejlepšího, co
dnešní realitní trh nabízí. Do naší redakce přispívají svými
články profesionálové, kteří dokáží vždy reagovat na veškeré
změny bytové politiky, a stejně tak i na změny v bankovnictví
při zařizování hypoték.
Nedávno jsem četla zajímavý článek, kde se autor zamýšlel nad povahovými rysy současné mladé generace a využil
i statistiky, zabývající se rozvojem lidského vnímání a chápání.
Dnešní generace žije svůj internetový život, který se bohužel

INZERENTI

ARK ČR-Asociace realitních kanceláří
České republiky

vymyká mnohým pravidlům lidského vnímání, a tím dochází
k velké absenci samotného chápání přirozených věcí.
K těm právě patří všeobecný přehled o přirozených věcech,
které by měly být automaticky zakódované v naší mysli. Je
stále málo mladých lidí, kteří si koupí knihu, ve níž najdou
mnohem více, než je pouhé obsahové sdělení někoho anonymního na internetových stránkách.
Ale když jsem nedávno navštívila několik knižních prodejen,
byla jsem překvapená. Velice mě potěšilo, že předvánoční
mumraj přilákal řadu mladých lidí do knihkupectví, a tak to
vypadá, že se „blýská na lepší časy“.
Ale abych se vrátila zpět k našemu časopisu. Je mnoho developerů a realitních kanceláří, kteří jsou s námi již mnoho
let. Jejich prezentace v našem časopise napomáhá realizovat
mnohé projekty a zároveň upevňuje jejich image. Oni sami
hodnotí tištěnou reklamu v kombinaci s internetovou jako důležitou součást podnikání. V jednom z našich vydání jednatel
inzerující realitní kanceláře uvedl – cituji: „Moderní realitní
kancelář by v dnešní době měla kombinovat prezentaci
zakázek ve formě tištěné a internetové inzerce.“ K tomu
není co dodat.
Všichni ti, kteří se prezentují na našich stránkách, jsou zárukou solidnosti a velké kvality, provozují svou činnost precizně,
což přispívá ke spokojenosti především vás, našich čtenářů.
Přeji vám krásné a pohodové předvánoční dny,
Marcela Strohmaierová

Karel Johaník

Premiot Group – Na Doubkové 2

KLARK spol. s r.o.

PROKONZULTA, a.s.

KOVA Reality - Specialista na Prahu 5

RealExpert Success

Luxent s.r.o.

REDOT, s. r. o.

GALATEA – Ludmila Podroužková

MAXIMA REALITY, s.r.o.

SPACE 4U s.r.o.

HORREN s. r. o.

Moravská stavební - INVEST, a.s.

SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

swREALKO s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

OPUS INTERNATIONAL s.r.o.

Trigema a. s.

BLANÍK REALITY s.r.o.
GEOSAN – Element Letňany
EXAFIN one, s.r.o.

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

TRENDY PRO PODZIM A ZIMU 2018
INSPIRUJTE SE A OŽIVTE SVŮJ DOMOV!
Sledujete aktuální trendy v bydlení? Společnost Hornbach představila ty zásadní pro podzim a zimu
2018. Nechte se inspirovat nápady šikovných designérů.

Více si přečtete na

www.realcity.cz/magazin.
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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.

REALCITY

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

PROČ SE PŘI REALITNÍCH TRANSAKCÍCH
NEOBEJDETE BEZ MAKLÉŘE?
VŠE JE KOMPLIKOVANĚJŠÍ!
Trendy v bydlení se mění stejně jako v realitním světě. Co platilo dříve, dnes už nutně platit nemusí.
Zatímco před deseti lety jste zvládli obchod úplně sami, dnes v tomto ohledu trochu „přituhlo”. Prodej
i nákup nemovitosti na vlastní pěst je stále rizikovější.

Když je velká poptávka
Neusněte na vavřínech. Dnes spolu s informacemi
na webech i v časopisech si každý druhý člověk
myslí, že zvládne všechno svépomocí. Netvrdíme,
že tomu tak není, ale je třeba si stále více věcí hlídat. Zvládnete to? Opravdu rozumíte finanční terminologii v oblasti realit? Umíte správně inzerovat
nemovitost? Poradíte si i bez právníka při tvoření
smlouvy? Informace na internetu bývají často obecné, ale v praxi je vše nakonec jinak. Každý případ
je jiný, stejně jako kupující. Mohou nastat situace,
na které jednoduše nejste připraveni. Nacházíme
se v době, kdy je tak velká poptávka, že je mnohdy
nemovitost prodaná v řádech dní. A řada lidí si tak
myslí, že celou transakci zvládne svépomocí. Vždy
to ale není tak snadné.
Procesy a formality jsou stále složitější
Svěřit se odborníkovi a ušetřit si čas i peníze je určitě na místě. I když se prodej jako takový o něco
zjednodušil, neznamená to, že vyřídit formality spojené s prodejem nemovitosti je snadné. Řada nemovitostí je zatížena hypotečními úvěry, na některých
mohou váznout věcná břemena nebo exekuce, nemovitosti jsou zatížené nedořešenými vztahy mezi
spoluvlastníky. To všechno se dnes děje u prodeje
nemovitosti poměrně běžně. Dalším častým příkladem z praxe je, že prodávající neumí ani stanovit
reálnou kupní cenu. To všechno jsou jen některé
z důvodů, proč byste měli o spolupráci s realitní
kanceláří minimálně uvažovat.

8

Znalecký posudek a další papírování
Pokud pomineme výše uvedené důvody, jsou zde
další transakce, které dnes vyžadují víc než jen povrchní znalost problematiky. Zvládnete vyřídit například znalecký posudek? Víte, jak vyhotovit průkaz
energetické náročnosti budovy, který je dnes již při
inzerci nutný? A v neposlední řadě – umíte správně vyplnit daňové přiznání, které je nutné doručit
příslušnému úřadu ve stanovený termín? Rozhodně
vás nechceme strašit ani odrazovat, ale jsou věci,
na které je třeba se připravit. A s tím vším vám makléř, potažmo realitní profesionál, může pomoci.
Když kupujete nemovitost
A podobně je to i s koupí nemovitosti. Víte, kolik
toho je třeba dnes doložit bance, než vám schválí
hypoteční úvěr? Podmínky se rapidně zkomplikovaly a čím vyšší budou úrokové sazby, tím větší nároky
budou banky klást na žadatele o úvěry. A to jsme
teprve u procesu shánění financí. I v tomto případě
mohou makléři sehrát zásadní úlohu a pomoci vám
vyřešit i tento problém.
Možná vás nenapadlo…
Pokud vezmeme zkušeného realitního odborníka,
měl by vám být nápomocen ve všech výše uvedených situacích. Tedy nejen při prodeji nemovitosti, ale
i při koupi. S narůstající administrativou a složitějšími realitními procesy je a bude úloha realitního
makléře časem velmi významná. Otázkou tak není,
zda se svěřit do rukou realitních odborníků, ale kterého si vybrat.

Co všechno za vás realitní
kancelář vyřídí
• Zpracuje dokumentaci
k nemovitosti (zajistí
půdorys, prověří vlastnická
práva nemovitosti, prověří
právní vady nemovitosti
atd.).
•

Vytvoří prezentaci
nemovitosti profesionálním
fotografem. Může pomoci
i s přípravou nemovitosti
k prezentaci (homestaging).

•

Pomůže s inzercí
nemovitosti
na nejnavštěvovanějších
realitních serverech
a zároveň osloví vlastní
databázi zájemců. Může
využít i dalších zajímavých
kanálů, jako jsou reklamní
poutače na nemovitosti,
inzerce v tištěných médiích,
vytvoření videa nemovitosti
apod.

•

Zajistí a uskuteční prohlídky
dané nemovitosti
s prověřenými zájemci bez
vaší nutné účasti.

•

Díky spolupráci s různými
odborníky - advokát, notář,
právník, finanční expert
apod., zajistí kompletní
servis a pomoc s veškerou
administrací spojenou
s prodejem nemovitosti.

•

Realitní makléř vám pomůže
s vypracováním komplexní
smluvní dokumentace,
například rezervační
smlouvy, smlouvy
o smlouvě budoucí kupní/
nájemní, nájemní/kupní
smlouvy apod.

•

Pomůže se zajištěním
úschovy kupní ceny,
podáním návrhu na vklad
převodu vlastnictví
na příslušný katastrální úřad
apod.

•

V neposlední řadě zajistí
odvod daně z převodu
nemovitosti, převody
energií na nového majitele,
pojištění, vypracování
daňového přiznání
po převodu nemovitosti
nebo zajištění stěhování. To
je zahrnuto v poprodejním
servisu.

Tímto výčet pozitiv rozhodně
nekončí. Existují i nadstandardní
služby.

B

PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE | DOLNÍ CHALOUPKY

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4X2
101 + 30 m2, jihozápadní terasa, dřevěná podlaha, hliníková okna, novostavba bytu v 1.NP projektu Záběhlické výhledy ve svahu nad údolím
30278
říčky Botič
724 551 238
10 800 000 Kč
B

PRAHA 4 - HODKOVIČKY | NA LYSINÁCH

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E4XR
83 m2, dřevěná okna „floor-to-ceiling“, dlažba, podlahové vytápění, novostavba bytu ve 2.NP v minimalistickém designu je součástí projektu
29595
Vila Hodkovičky
724 551 238
7 500 000 Kč
G

PRAHA 10 - VRŠOVICE | ORELSKÁ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E4X8
40 m2, špaletová okna, renovované společné prostory, byt ve stavu white
walls v 1.NP zrekonstruovaného secesního domu v klidné lokalitě ne30884
daleko centra
724 551 238
4 340 000 Kč
B

PRAHA - ZÁPAD | ZBUZANY

Dům 6+kk
www.realcity.cz/rc/E4XC
201 + 760 m2, velkoplošná okna, bezfalcové dveře, podlahové vytápění,
terasa, zahrada, dvojgaráž, nový dům s výhledy v nové rezidenční čtvrti
30601
vedle Prahy
724 551 238
18 450 000 Kč

B

SEMILY - HARRACHOV

D

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | U RAJSKÉ ZAHRADY

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4XD Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4X7
68 + 11 m2, balkon s výhledem do zeleně, dřevěná podlaha, sklep, byt ve 120 m2, dubové parkety, kvalitní koupelnová sanita, sklep, kompletně
3.NP je součástí právě vznikajícího komplexu horských apartmánů TRIO dokončený byt s výhledem ve 2.NP v domě s výtahem, blízko centra
30568
25035
Harrachov
724 551 238
724 551 238
5 454 680 Kč
14 100 000 Kč
E

PRAHA 5 - SMÍCHOV | HOLEČKOVA

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E4X5
114 + 3 m2, balkon s výhledem, repasované parkety, původní dvoukřídlé
dveře, sklep, zrekonstruovaný byt ve 2. patře domu stojícího vedle parku
30721
Sacré Coeur
724 551 238
11 300 000 Kč
G

PRAHA 6 - SUCHDOL | HOLUBÍ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4XB
115 + 123 m2, terasa s markýzou, výhled, dřevěné podlahy, garážové
stání, sklep, byt v 5.NP domu s výtahem v okrajové části města, nedaleko
29829
centra
724 551 238
9 900 000 Kč
A

PRAHA 10 - HOSTIVAŘ

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E4X3
224 + 479 m2, hliníková okna, dřevěné podlahy, zahradní terasa, vyhřívaný
bazén, dvojgaráž, novostavba klimatizované vily v projektu Meandry
30746
Hostivař
724 551 238
28 000 000 Kč

G

PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | BETLÉMSKÁ

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E4X9
145 m2, nová špaletová okna, původní dřevěné parkety, vysoké stropy,
sklep, byt k rekonstrukci ve 3.NP domu v blízkosti Betlémského náměstí
30263
a Karlova mostu
724 551 238
17 950 000 Kč
C

PRAHA 6 - DEJVICE | PAT© ANKA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4X4
88 + 22 m2, balkon, dubové podlahy, sklep, předzahrádka, garážové stání,
zrekonstruovaný byt v přízemí moderního rezidenčního komplexu blízko
30817
centra
257 328 281
10 890 000 Kč
B

PRAHA - VÝCHOD | DOBŘEJOVICE

Dům 6+kk
www.realcity.cz/rc/E4XA
257 + 1091 m2, 3 terasy, dřevěná podlaha, velkoformátová okna, dvojgaráž, dům s velkou zahradou na klidném místě v blízkosti přírody a ne30833
daleko Prahy
724 551 238
19 990 000 Kč

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

G

G

Praha 10-Strašnice

www.realcity.cz/rc/E4VG

Pronájem kanceláří 226 m² v 7. patře. K nájemní jednotce je možnost vlastní
kuchyňky. Hlavní vstup na kartový systém disponuje reprezentativní recepcí.
V budově funguje 24 hodinová bezpečnostní služba. Administrativní budova
Vinohradská 167 je dobře dostupná MHD i autem. Podzemní garáže.

775 285 285

Dobřejovice, Praha-východ

www.realcity.cz/rc/E4VH

Pronájem obchodní a sklad. jednotky 512 m², v přední části prosklené. Poskytuje dobrou viditelnost na sortiment uvnitř jednotky. Možnost vybudování kancelářských prostor a showroomu. Jedinečné moderní skladové prostory na kraji
Prahy v těsné blízkosti dálnice D1 a městského okruhu R1.

73 450 Kč/měs.

G

G

775 285 285

www.realcity.cz/rc/ E4VJ

Pronájem prostorných kanceláří 127 m² ve zvýšeném přízemí moderní budovy,
kde jsou převážně bytové jednotky, ale také kanceláře. Prostory jsou s výlohami
přímo do ulice Českomoravská a jsou tudíž vhodné jak pro kanceláře, tak i pro
showroom či prodejnu.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E4VK

Pronájem třípodlažní samostatně stojící novostavby administrativní budovy,
274 m², postavené ve vnitrobloku činžovních domů z 19. století v ulici Bolzanova nedaleko Hlavního a Masarykova nádraží. Klidná lokalita. Ideální dopravní
dostupnost. Podl. polcha: 1.NP 93 m², 2.NP 108 m², 3. NP 73 m².

775 285 285

www.realcity.cz/rc/ E4VM

Prostorná kancelář 251,5 m² v prvním patře moderní kancelářské budovy. Jednotka je po kompletní rekonstrukci a je vybavena nejmodernějším vybavením.
V současnosti řešena jako open space prostor, nicméně je zde možnost libovolného dispozičního dělení na menší jednotky.

775 285 285
G

www.realcity.cz/rc/E4VN

Pronájem kanceláří 383 m² v 5. patře kancelářské budovy s nepřetržitou recepcí. Prostory vybaveny dvěma kuchyňkami, toaletami, terasou s výhledem,
otevíratelnými okny, klimatizací, centrálním vytápěním. Možnost venkovního
i garážového stání. V budově je bezpečnostní kamerový sytém a výtah.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E4VP

Pronájem kanceláří 34,6 m² v 5. patře Tančícího domu. Možnost užívání terasy,
krásný výhled na Prahu, zejména na Pražský hrad, klimatizace, možnost otevření oken. V budově je 24h recepce, výtah, zabezpečovací systém, bar v posledním patře pro účely nájemníků a restaurace.

775 285 285

34 600 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E4VL

Pronájem obchodní jednotky 180 m², vhodné pro kavárnu či showroom, přímo
naproti stanici metra C-Pražského Povstání. Místnost rohového tvaru je prostorná a prosklená a díky 6 metrové výšce působí slunným otevřeným dojmem.
Nespornou výhodou jsou výlohy a posuvné dveře přímo do ulice Lomnického.

775 285 285

Praha 1-Staré Město

68 400 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E4VO

Pronájem obchodní jednotky 140 m² v přízemí nákupní galerie Myslbek.
Prostor, v němž je luxusně zařízený butik značky Pepe Jeans, je vybaven vestavěnými regály, moderním osvětlením, plovoucími podlahami, klimatizací,
bezpečnostním systémem, bezpečnostními roletami, vytápěním.

98 814 Kč/měs.

G

Praha 2-Nové Město

350 000 Kč/měs.

G

Praha 8-Libeň

80 480 Kč/měs.

Praha 4-Nusle

96 175 Kč/měs.

G

Praha 1-Nové Město

775 285 285
G

Praha 1

49 000 Kč/měs.

G

www.realcity.cz/rc/E4VI

Pronájem obchodní jednotky 527 m² v 1. podzemním patře a 1. nadzemním
patře, v moderní budově, jež prošla kompletní rekonstrukcí jak vnitřních prostorů, tak vnější fasády. Prostor je ve stavu shell & core a veškeré další práce jsou
na náklady nájemce.

92 160 Kč/měs.

G

Praha 9-Libeň

Praha 1-Nové Město

775 285 285

265 000 Kč/měs.

G

Praha 5-Nové Butovice

www.realcity.cz/rc/E4VQ

Pronájem kanceláří 239 m² ve 2. patře moderní kancelářské budovy s recepcí 24/7. Prostory jsou v současnosti před změnou interiéru dle potřeb nového
nájemce. Je počítáno také s příspěvkem na fit-out. Kanceláře jsou vybaveny
klimatizací, datovým připojením, otevíratelnými okny. Parkování v objektu.

775 285 285

74 500 Kč/měs.

Praha 6-Hradčany

www.realcity.cz/rc/E4VR

Pronájem kanceláří 166 m² ve 4. patře kancelářské budovy B s výtahem a recepcí 24h přímo u stanice metra C-Hradčanská. Prostor je rozdělen na 5 sam.
jednotek a disponuje přípravou pro vlastní recepci, kuchyňkou, toaletami, otevíratelnými okny. Možnost instalace klimatizace za příplatek.

775 285 285

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent-commercial.cz

41 500 Kč/měs.

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

D

G

Praha 1-Staré Město

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.

731 300 400

Praha 1-Nové Město

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

G

770 127 127

www.realcity.cz/rc/E4VS

Dvoupatrový exkluzivní půdní penthouse 5+kk nad střechami vinohradských
domů. Užitná plocha bytu je 282,8 m² se dvěma terasami (17,1 a 8,3 m²) s panoramatickými výhledy na střechy vinohradských domů a dál, na Prahu směrem k
řece. Byt je ve skvěle vedeném rekonstruovaném družstevním domě.

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E3R7

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

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E49C

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

773 769 769
G

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

www.realcity.cz/rc/E3R8

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

720 310 300

26 500 000 Kč

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-Nové Město

9 990 000 Kč

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.

16 500 000 Kč

G

Praha 2-Vinohrady

Informace v RK

B

Kopidlno

Informace v RK

Praha 8-Libeň

25 000 000 Kč

G

Praha 6-Střešovice

731 300 400
B

Černošice, Praha-západ

27 900 000 Kč

G

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.

Informace v RK

G

Praha 2-Vinohrady

Praha 1-Staré Město

731 300 400

11 900 000 Kč

G

Třebichovice

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

Tuchoměřice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E4VT

Krásný a dispozičně prakticky řešený rodinný dům 6+1, 197 m², vhodný také
jako dvougenerační, na pozemku 952 m². Udržovaná zahrada, terasa s letní
jídelnou, bazén. Bydlení v bezprostřední blízkosti Prahy 6, obklopené krásnou
přírodou a historickými památkami.

Informace v RK

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

773 769 769

12 900 000 Kč

VÝSTA
VBA
ZAHÁJ
ENA

JEDINEČNÝ PROJEKT
V SAMÉM SRDCI PRAHY
DOKONČENÍ: JARO 2019

REALCITY 15/2018

T: 607 620 639

Rodinný dům Velké Popovice
www.realcity.cz/rc/E4TT

2 NP, 1 PP, dvougaráž, zahrada, balkon, voda, kanalizace, el. topení, komín – krb, užitná plocha domu
325,33 m2, z toho pokoje 116,06 m2, plocha pozemku 639 m2, zastavěná plocha 195 m2, zahrada 444 m2.
Velké Popovice mají veškerou občanskou vybavenost, lékaře, lékárnu, školu, školku, dětské hřiště, poštu, knihovnu, kavárny, restaurace, kadeřnictví, posilovnu atd. V okolí je krásná příroda, les, cyklostezky.
Spojení do Prahy autobusem na Metro C-Opatov, vlakem – Hlavní nádraží, autem rychlé napojení na D1
– 25 min na Václavské náměstí.
9 000 000 Kč

zahájení: podzim 2016
dokončení: Vánoce 2018

Byt Praha 1 - Staré Město
Podkrovní byt 2+KK v domě s výtahem,
ul. Benediktská, 5. NP, 54 m2, koupelna
s WC, okno do dvora.

Cena na vyžádání

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

13

REALCITY

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

TRENDY V NOVOSTAVBÁCH
CO HRAJE PRIM A KAM SE UBÍRÁ JEJICH DESIGN?!
Zajímá vás, kudy jdou trendy v novostavbách? Některé jsem pro vás objevili. Na co dnešní developerské společnosti sází a co klienti preferují?

Než se pustíme do jednotlivých dispozic a dalších
trendů, zastavíme se na chvilku u architektury současných novostaveb. Ta se pomalu ale jistě přehoupla z doby porevoluční, kterou reprezentovaly
téměř barokní prvky, do dnešní jednoduchosti až
funkcionalismu. Tento trend je možné vidět nejen
u nás, ale i na cestách západní i střední Evropou.
Zmenšování obytných ploch
Ačkoli má každý z nás rád určitý prostor a soukromí, zmenšování obytných částí bytů v novostavbách
klienti vítají. Důvod je jasný. Menší byt rovná se nižší
cena. A protože hypotéku bude čím dál obtížnější získat, nepočítáme, že tento trend jen tak rychle
vymizí. Potěšující je, že developerské společnosti
více kladou důraz na racionální využití bytových
prostor. I tohle se dá trochu přičíst i tlaku na ekonomické úspory v souvislosti s hospodářskou krizí.
Návrat k většímu soukromí
Oblíbené propojení kuchyně s obývacím pokojem
stále zůstává. Přesto je patrná snaha o větší soukromí. Ve společných prostorech chtěli lidé být spolu.
To však neplatí pro sociální zařízení. Zkrátka a dobře, lidé chtějí oddělený záchod od koupelny, což
má mnoho výhod. Zejména když není v bytě více
než jedno sociální zařízení. Pokud se ještě v projektech objevuje propojení WC s koupelnou, není
výjimkou, že v takovém bytě je k dispozici i samostatná toaleta. Jestliže tomu tak není a preferujete
oddělené místnosti, můžete to řešit s developerem.
Ten je schopen na tento požadavek reagovat, pokud je nemovitost ve fázi výstavby, a to v rámci vyžádaných klientských změn.
Neutrální a přírodní barvy
Pryč jsou časy, kdy lidé toužili po výrazných barevných kombinacích. I když se samozřejmě ještě i
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tací mezi námi najdou. Nicméně ve většině případů
volí klienti barvy přírodní a neutrální odstíny, které mají celkově uklidňující účinek. Vládnou zemité
tóny, nejrůznější odstíny šedí a také zelená a bílá.
Ta je trendy už řadu let. V koupelnách vévodí imitace nejrůznějších přírodních materiálů. Nejčastěji
dřeva. A je opravdu jako pravé. Díky moderní technologii glazování pomocí digitálního tisku vznikne
naprosto autentická kopie dřeva (nebo kamene) na
obkladech či dlažbě. Novinku v posledních letech
představují abstrahované struktury nebo lazurovaný povrch.
Milujeme předzahrádky a venkovní plochy
Ne každý z nás si může dovolit byt a ještě nějakou tu chatu. Přesto Češi přírodu rádi mají. A tak
se rychleji prodávají byty s předzahrádkami, terasami nebo jinak řešenými venkovními plochami, tedy
lodžie nebo balkon s nějakým tím kouskem zeleně.
A nelze se tomu divit. Venkovní plocha může být
proměněna v klidový koutek, užitnou zahrádku,
relaxační zónu pro dospělé či děti nebo oblíbené
místo pro setkání s přáteli u grilování. Poslouží samozřejmě i k sušení prádla, pokud si nepořídíte sušičku.
Hitem jsou pasivní domy
Dnes je trendem i ochrana přírody, stejně jako snaha o šetření na mnoha místech. Moderní člověk si
sice chce užívat života ve všech směrech, což ale
neznamená, že musí vynakládat velké peníze za
bydlení. I proto jsou dnes hitem takzvané pasivní,
nebo také nízkoenergetické domy. Jejich koncept
je jasný. Cílem je jediné, a to vytvořit takový objekt,
který spotřebuje co možná nejméně energie. A to
jak na běžný provoz, tak hlavně v oblasti vytápění.

Trendy ve střechách
novostaveb
A jaké jsou trendy
u novostaveb ohledně
střešních krytin? Zelenou
mají střechy pultové, nebo
sedlové s nižšími sklony.
Je i laickým okem patrné,
že se stále častěji se na
střechách používají
tmavé až černé tóny.
Z nich pak vynikají krytiny
s nadčasovou keramickou –
chcete-li pálenou krytinou.
Nejpoužívanějším střešním
systémem, dokonce v rámci
celé Evropy, je pálená
krytina. Důvod je jasný. Je
trvanlivá, stálobarevná a má
velmi rozsáhlé spektrum
tvarů.
Tmavá střecha
se světlou fasádou
Hitem je kontrast tmavé
střechy v kombinaci se
světlou fasádou. Konkrétně
kombinace takové krytiny
s neutrálními šedými tóny
patří k těm nejoblíbenějším.
Obkladačky
na střeše? Ano!
Zní to trochu děsivě, ale
i to je fakt. Nebo tedy dá
se to tak říci. Přesně takhle
totiž vypadá glazovaná
pálená taška. Glazura má
podobnou technologii
výroby jako obkladačky,
proto je tato krytina tolik
připomíná. Má spoustu
výhod: nevybledne, neoprší,
zůstane stejná po celou
dobu její životnosti, která je
cca 80–100 let.

Trendy ve financování
Není žádným překvapením,
že nejvyužívanější možností
financování je hypotéka.
Ideální samozřejmě je,
pokud je přímo spjata
s bankou. Ty mají
nejvýhodnější úrokové
sazby na trhu.
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kuchyňská linka jako dárek

rezidence

Malvazinky

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

) 724 511 511

18-10-26-inzerce-malvazinky-200x131-01.indd 1
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PřiPravujeme Pro vás nové byty

Dokončení jaro/léto 2020

SMART BYTY
JIŽ BRzy
www.vyladenebyty.cz
18-10-26-inzerce-GreenLook-200x131-01.indd 1

V PRODEJI

) 724 511 511
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Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

Prodej unikátních bytů ve vilové čtvrti
Praha 5 - Smíchov

O projektu
Představujeme vám unikátní rezidenční projekt Zapova, který nabízí jedinečné bydlení ve vilové čtvrti Na Hřebenkách na Praze 5. K prodeji nabízíme
celkem 5 bytů o velikosti 33,5 m²- 69,2 m², které mají dispozice 3+kk, 2+1, 2+kk/B, 2+kk a 1+1 od 4 390 000 Kč. U některých bytů lze dané dispozice upravovat. Parkování je zajištěno na několika parkovacích místech v nově zbudované garáži. Parkovací stání lze k bytům dokoupit za příplatek.

Technické specifikace
Jedná se o podsklepený zděný dům vystavěný v roce 1910 v secesním stylu. V roce
2014 a 2015 prošel dům rozsáhlou renovací a rekonstrukcí. Zcela nově byla řešena střešní konstrukce a krytina, přičemž veškeré klempířské prvky byly provedeny
v mědi. Střecha byla osazena nejmodernějšími střešními okny Velux s trojitým
sklem a byly nově vybudovány dva vikýře, nové podkrovní prostory tak mají dostatek světla a zároveň nejsou zásadně narušeny izolační vlastnosti střešní konstrukce.
Fasáda byla obnovena velmi pečlivě – renovační práce byly provedeny odbornou
štukatérskou a uměleckou společností, která renovuje také památky UNESCO.
V rámci renovace byla vyměněna veškerá okna za přesné dřevěné repliky s izolačními a protihlukovými vlastnostmi odpovídajícími současným standardům. Nově vybudovány byly rozvody elektřiny, přípojky
na vysokorychlostní internet vč. IPTV
a společnou anténu (nově umístěnou na
střechu) v jednotlivých bytech. Veškeré
vnitřní povrchy (podlahy, zdi) byly opraveny, zrenovovány za použití nejkvalitnějších materiálů a nejšetrnějších postupů. Koupelny v bytech byly kompletně zrekonstruovány.

Lokalita
Vilová čtvr¢ Na Hřebenkách se rozkládá na jižním svahu strahovského kopce a je součástí Smíchova. Již historicky
patřila tato část města k vyhledávaným a exkluzivním lokalitám, důkazem čehož je převládající architektonicky i historicky nesmírně cenná vilová zástavba vybudovaná tehdejší elitou společnosti. Nádech výjimečnosti si
čtvr¢ zachovává dodnes – nemovitosti zde vlastní nejvýznamnější osobnosti z oblasti kultury, politiky, byznysu
a sportu. Většina historických budov prošla nákladnými rekonstrukcemi, a nabízí tak vysoký standard bydlení
s neopakovatelnou atmosférou. Navzdory blízkosti centra města se jedná o klidnou rezidenční čtvr¢ s významným podílem zeleně. Poloha v rámci města je z pohledu dopravní dostupnosti a občanské vybavenosti zcela
ideální. Samotné centrum města je od domu vzdáleno pouze několik minut, a to nejen autem či MHD, ale i pěšky.

V případě zájmu o více informací kontaktujte Ing. Zdeňka Jemelíka na tel. 720 310 300 nebo e-mailu zdenek.jemelik@luxent.cz.
Tento i další zajímavé projekty naleznete na našich stránkách www.luxent.cz.

Vila na Bořislavce, Praha

RD 4+1, Horní Počernice

ul. Evropská, celkem 6 bytových jednotek a 2 nebytové
prostory (vše po rekonstrukci), parcela o celkové rozloze
1184 m2, zastavěná plocha 228m2. Zajímavá investiční
příležitost v lukrativní lokalitě Prahy 6.

ul. Karla Tomáše, dům o zastavěné ploše 101m2 na parcele
695m2. Topení plyn. kamny WAW, teplá voda zajištěna
boilerem, kanalizace, obec. vodovod. Klidná lokalita s
výbornou dostupností do centra Prahy

69.000.000 Kč

8.480.000 Kč

www.instinkt-reality.cz

.cz

WWW.REALCITY.CZ

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041
e-mail: info@horren.cz

www.horren.cz
G

E

PRODEJ 3+1/2L-101 M2, BELLUŠOVA, P 5

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E4U6
Předělaný na 3+kk se 2 lodžiemi, v ulici Bellušova v
posledním patře panelového domu cca. 3 min. od mepd003681
tra B (Luka). Prohlídky po domluvě .
777 949 757
5 100 000 Kč
G

PRODEJ VILY, ÚDOLNÍ, PRAHA 4

Dům atypický
www.realcity.cz/rc/E4U7
Vila se 4 byty (1xG, 3x 3+kk) se 3 gar. a 2 venkov. stáními, ve vilové zástavbě v Braníku v Jiráskově čtvrti, v
pd003653
ulici Údolní, spojující Lhotku a Braník.
777 949 757
Informace v RK
C

PRODEJ DOMU 7+1, MITROVICE

Dům 7+1
www.realcity.cz/rc/E4U8
Se stodolou na pozemku cca. 860 m2 na okraji obce
Mitrovice a související pozemky celkem 26 000 m2 zahrada, trvalý travní porost, orná půda. pd003656
777 949 757
980 000 Kč

PRODEJ 3+1/B,KERNSKO, MB

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E4U9
Slunný byt v OV v bytovém domě na okraji obce Horní
Krnsko cca. 9 km od Mladé Boleslavi. Byt je v posledním patře s krásným výhledem do krajiny. pd003676
777 949 757
1 750 000 Kč

KRÁSNÝ NOVÝ BYT 2+KK, 53,6 m2

cihla, OV, P3–Žižkov, ul. Bořivojova, u Riegrových sadů

Nabízíme k prodeji krásný, výborně dispozičně vyřešený a velmi světlý byt v kompletně zrekonstruovaném secesním domě na rozhraní Vinohrad a Žižkova, ul. Bořivojova. 400 m od parku Riegrovy
sady a 800 m od |M| Náměstí Jiřího z Poděbrad. Jedná se o novou bytovou jednotku (r. v. 2011) –
nástavba. Dispozice 2+kk, 53,6 m2, 5.p ze 6 s výtahem. V obývacím pokoji jsou tři střešní okna (jih),
proto lze dispozici snadno změnit na 3+kk. V ložnici (bez zkosených stěn) je dvoudílné okno (sever
- vnitroblok). Podhledy - sádrokarton. Výborná dostupnost MHD (8 min. chůze na |M| Náměstí Jiřího
z Poděbrad). Kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči (dvouplotnová sklokeramická deska a digestoř
s odtahem). Na podlahách dlažba a plovoucí laminátová. Koupelna se sprchovým koutem, samostatné
WC s plynovým kombi kotlem. Dřevěná okna, plastové stoupačky, elektřina v mědi. Dům kompletně
zrekonstruován – interiéry společných prostor, elektroinstalace, fasáda, střecha, vstupní dveře a nový
výtah. Ve vnitrobloku krásně upravený, dvorek s okrasnou zelení. Kabelová televize a internet UPC.
Parkování před domem bezproblémové – modrá zóna Praha 3. Nízké měsíční poplatky – 1 400 Kč včetně
fondu oprav ve výši 805 Kč + elektřina a plyn. Veškerá občanská vybavenost v okruhu 500 m! (lékárna
a nemocnice |220 m|, MŠ |450 m| v Riegrových sadech!, ZŠ, SŠ, metro |800 m|, potraviny, pošta, Sokol
Královské Vinohrady - bazén, sauna, fitness, atletický ovál, apod.). Lze financovat prostřednictvím
hypotečního úvěru. PENB není k dispozici, proto je nemovitost administrativně ze zákona zařazena
do třídy energetické náročnosti G. Více fotografií (34) na www.blanikreality.cz pod ID: 5937.

CENA: 5 590 000 Kč

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

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

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
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Cena 1 550 000 Kč

Vaše horská
základna.
Příroda. Sport.
Relaxace.
trioharrachov.cz
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KONEC LEVNÝCH HYPOTÉK V ČESKU

VZDĚLÁVÁNÍ V ARK ČR

V posledních týdnech se ve všech médiích (TV, internet, rozhlas, tisk) objevily snad stovky nejrůznějších článků, rozhovorů aj.) na téma zdražování hypoték. Podnětem k tomu bylo zejména opatření
České národní banky, že od 1. 10. 2018 bude účinné doporučení komerčním bankám, které zavádí další
omezení pro žadatele o hypotéku.

Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz

Vícedenní kurzy:

Příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace
pro realitní makléře
Jednodenní semináře:
Nájem bytu
a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty realitní
činnosti
Prodej nemovitostí
v exekuci
a insolvenci
Praktické tréninky:
Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí
ZKOUŠKY ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník
s realitami (dle zákona
179/2006 Sb.)

Z hlediska nejen realitního trhu (prodej, pronájem
rezidenčních nemovitostí), ale i uspokojování jedné
ze základních potřeb člověka, tj. dosažitelnost
bydlení, je dostupnost hypotéky pro tu kterou
příjmovou skupinou obyvatel jen jedním z faktorů,
jak řešit otázku bydlení.
Druhým stěžejním faktorem ovlivňujícím dostupnost
bydlení je cena bytů a rodinných domů. Nízká
nabídka nového bydlení daná zejména ve větších
městech velmi zdlouhavým povolováním staveb
je hlavní příčinou několikaletého růstu cen, který
v Praze a některých dalších velkých městech
dosahoval v posledních dvou letech více než 10%
růstu ročně. Je samozřejmé, že při takovém růstu
cen nových i stávajících bytů roste i nájemné
v bytech, které majitelé pronajímají.
Ponechme stranou otázku, zda je vůbec nutné, aby
centrální banka ovlivňovala podmínky, za kterých
banky poskytují hypoteční úvěry (samozřejmě
kromě výše úrokové míry). A to i s ohledem
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na skutečnost, že není předpoklad, že by hrozilo
v nějaké významnější míře nesplácení dosud
poskytnutých hypotečních úvěrů. Ta omezení pro
žadatele o hypotéku jsou zejména dvě: první z nich
stanovuje, že bude na splátku dluhu vynakládat
nejvýše 45 procent měsíčního čistého příjmu
žadatele o hypotéku. Druhé omezení spočívá
v tom, že celkový dluh žadatele nesmí překročit
devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Pokud
jde o výši úrokové míry, tak v srpnu t. r. se tento
ukazatel pohyboval kolem 2,5 % ročně, pro příští
rok odborníci předpokládají narůst až na hodnotu
kolem 3 %.
Zvýšení úrokové míry a další nová omezující
opatření
poskytovatelů
hypoték
znemožní
významné části zájemců o hypotéku její získání.
Podle prezidenta ARK ČR Ing. Jaroslava Novotného
i dalších odborníků půjde o přibližně 20 % zájemců
o hypotéku, kteří na ni tzv. „nedosáhnou“. Nejvíce
se tato situace dotkne mladých rodin s dětmi a také
živnostníků, kteří uplatňují výdaje tzv. paušálem

Příležitost pro všechny
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům vaši
profesionalitu i Osvědčením
o odborné způsobilosti.
Jsme autorizovaná osoba
(na základě rozhodnutí MMR
ČR) oprávněná pořádat
tyto zkoušky a vydávat
osvědčení se státním
znakem České republiky.
Bližší informace
na www.arkcr.cz.

Ing. Petr Koranda
Asociace realitních
kanceláří ČR
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(nejčastěji 60 % z dosažených zdanitelných příjmů),
takže základ daně (tj. zisk před zdaněním) bývá
nižší, než je jejich reálný zisk.
Za nastalé situace, kdy se v důsledku zpřísnění
poskytování
hypoték
zřejmě
mírně
sníží
koupěschopná poptávka po nových i stávajících
bytech, nepovede tato skutečnost ke snižování
cen bytů na trhu. Hlavním zdrojem nerovnováhy
je nedostatečná nabídka, a to se může změnit jen
zvýšením nové výstavby (podmínka: podstatné
zrychlení povolovacího řízení).
Řešení bytové otázky pro mladé rodiny s dětmi,
popř. další zájemce o hypotéku, kterým nebude
poskytnuta, nelze spatřovat ve většině případů ani
v nájemním bydlení, neboť – zejména v Praze, Brně
a některých dalších větších městech republiky – je
také neúměrně vysoké.

deficit bytů v Praze na 20 tisíc). Pro porovnání údaje
o nové výstavbě bytů v Praze: v 1. pololetí 2018 se
postavilo 2 452 bytů, v 1. pololetí 2017 to bylo ještě
3 615 bytů (zdroj: Deník.cz, 23. 7. 2018).
Již

několikaleté

setrvání

tohoto

nepříznivého

stavu na trhu s rezidenčními nemovitostmi vytváří
početnou skupinu osob v rámci celé populace
v ČR, což může vést ke změně preferencí ve výběru
politických stran a osob jak při parlamentních, tak
při komunálních volbách. Věřme, že se co nejdříve
podaří dostupnost bydlení pro nové zájemce
vyřešit.

Asociace realitních
kanceláří České republiky
Asociace realitních
kanceláří České republiky
je profesní sdružení
realitních makléřů, správců
nemovitostí, dražebníků
a dalších profesionálů
působících na trhu
s nemovitostmi v České
republice. Asociace
byla založena v roce
1991 několika realitními
kancelářemi z různých míst
České republiky a v dnešní
době čítá členská základna
více než 300 realitních
kanceláří z celé republiky.

Je třeba si uvědomit, že současná nepříznivá
situace na trhu s byty, která trvá cca 2–3 roky, je
faktickým zhoršením dostupnosti bydlení oproti
předcházejícímu období. Jestliže příslušní politici
zejména na centrální, ale i na komunální úrovni
nevyřeší v krátké době podmínky pro umožnění
rozsáhlejší výstavby nových bytů, bude stávající
nepříznivá situace nedostatku bytů (koupě i nájem)
trvat řadu dalších let (např. již nyní odhadují odborníci

REKVALIFIKAČNÍ KURZ – akreditace MŠMT

OBCHODNÍK S REALITAMI
KURZ JE PLNĚ HRAZEN ÚŘADEM PRÁCE
Nejbližší termín: od 28.1.2019

KURZ JE URČEN PRO REALITNÍ MAKLÉŘE:





nováčky v oboru
kteří chtějí získat inspiraci a motivaci
kteří chtějí zlepšit své výsledky
kteří se připravují na zkoušku odborné způsobilosti
(a na nový realitní zákon)

CO ZÍSKÁTE?







Odborné znalosti
Funkční marketingové nástroje
Nástroje na nastavení procesů, které šetří peníze
Komunikační dovednosti – potřebné pro získání klientů
Certifikáty
Odborné materiály

DETAILNÍ INFORMACE O OBSAHU KURZU
na www.ark.cz, nebo nás kontaktujte osobně:
mobil: 603 188 065 či e-mail: kurzy@arkcr.cz.

Nové byty k nastěhování
rezidence

U GRÉBOVKY

www.ugrebovky.cz | 601 301 301
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… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

KOUZLO VÁNOC V INTERIÉRU. JAK DOMA NAVODIT
TU PRAVOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU
Možná vám připadá, že Vánoce už nejsou prožívány tak intenzivně jako za časů vašeho dětství. Jako
by jim chybělo typické kouzlo, poetika a hlavně klid. Coby dospělí si toho klidu v adventním období
moc neužijeme, protože jsme plni stresu, aby všechno o svátcích takříkajíc klaplo. Poradíme vám, jak
se stresovat co nejméně a vnímat Vánoce opět dětskýma očima.
Vypněte televizi –
aspoň občas
Vůbec se nemusíte
stydět za to, že se ve
svém věku ještě rádi
díváte

na

klasické

české pohádky. Ve
vánočním čase ani
není vhodné sledovat
náročné thrillery či
horory, které mohou
podráždit

psychiku

a přivodit špatné sny.
Co je naopak pro
mysl velmi příznivé,
je chvilka zcela bez

Severský styl láká
jednoduchostí
Pokud patříte k milovníkům
moderních trendů a chcete
pojmout vánoční výzdobu
netradičně, inspirací vám
může být skandinávský
styl. Ten se vyznačuje
jednoduchostí, využívá
především světlé barvy
a přírodní materiály
a vyhýbá se křiklavým
honosným dekoracím.
Vánoční stromek může
zůstat dokonce zcela
neozdoben, jestliže se ale
k takovému kroku
neodvážíte, volte ozdoby
převážně bílé, doplněné jen
jednou další barvou.
V kombinaci s bílou vypadá
krásně zejména modrá, ať
už sytě tmavá nebo světlá
ledová, letošním trendem je
pak tmavě fialová.

televize. Obdobně to
Netrvejte na dokonalosti

platí i pro internet. Všechno vypněte, nechte hrát

Netrapte se tím, že vaše sousedka vypulírovala

jen hudbu a povídejte si s rodinou. Osvětlení zvolte

okna už v říjnu a právě vytahuje z trouby patnác-

tlumené, lampa a plápolající svíčky budou to pravé.

tý druh cukroví. Stanovte si realistické cíle. Vánoce
mají být svátky odpočinku, nikoli honění rekordů.

Důležitá je vůně

Místo horečnatého čištění a leštění raději popře-

Málokdy si uvědomujeme, jak velký vliv má na naše

mýšlejte, jakých věcí se v bytě můžete zbavit. Letní

prožívání vůně. Vzpomeňte si, jak to u vás doma

výbavu i zřídka využívané kusy nábytku odsuňte

o Vánocích vonělo, když jste byli malí. Jakou radost

do sklepa nebo garáže. Čím více místa v interiéru

jste prožívali, když jste v košíku od Mikuláše našli

vytvoříte, tím uklizeněji bude váš domov vypadat.

banány a mandarinky. Jak se vůně ovoce mísila

A lépe v něm vyniknou vánoční dekorace.

s vůní připravovaného cukroví a čerstvě natrhaných

Zvolte hřejivé doplňky
Za pocitem příjemného teplého domova nestojí
jen výkon radiátorů, ale také správně zvolené textilní doplňky. Chlupatý kusový koberec vám dovolí
udělat si při sledování televize pohodlí i na zemi,
polštářky na gauči vám poskytnou měkkou oporu
při sezení s návštěvou, vlněný přehoz vás zahřeje, když začne profukovat od lodžie. A celý interiér
díky tomu bude vypadat hřejivě a útulně.
Inspirujte se minulostí
Vánoce jsou krásnou příležitostí ke vzpomínání na
staré časy. Už během adventu uspořádejte rodinné
setkání a nechte vyprávět rodiče a prarodiče, jaké
bývaly svátky za jejich mládí. Inspirujte se staročeskými zvyky i prožitky z vlastního dětství. Vyrobte si
vlastnoručně ozdoby z oříšků a jablíček, které vkusně doplní každou vánoční výzdobu.
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smrkových větví. Zjistíte, že nemusíte kupovat žádné módní esenciální oleje, abyste dosáhli příjemně
provoněného domova. V tomto ohledu se vyplatí
vsadit na klasiku – dary přírody, purpuru, vanilku
i třeba čerstvě namletou kávu nebo šálek horkého
punče.

V duchu severského stylu
se nesou rovněž ozdoby
dřevěné. Vůbec dřevo jako
materiál je ve Skandinávii
vyzdvihováno, protože
s ním do domova přichází
kus přírody a působí
uklidňujícím dojmem.
A o ten nám jde o Vánocích
především.
Kouzlo severského stylu
spočívá hlavně v pocitu
čistoty a svěžesti. Bude-li
vám přesto skandinávsky
vyzdobený interiér připadat
příliš strohý, můžete
ho zútulnit huňatými
dekami, vlněnými plédy či
kožešinami.
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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 stavebního pozemku
Praha 5

Pronájem kanceláře
Praha - Řepy

T: 739 017 888

T: 739 748 722

Exkluzivně nabízíme k prodeji pěkný stavební
pozemek o výměře 669 m2, situovaný v klidné
vilové zástavbě, v atraktivní lokalitě Prahy 5 – Velká
Chuchle, ulice Na Cihelně. Na pozemku stojí
rodinný dům z třicátých let minulého století.
Pozemek je napojen na všechny inženýrské sítě
(elektřina, voda, kanalizace), plyn na hranici.
Pozemek je dle platného UP vhodný
jak pro stavbu RD, tak menší bytovou výstavbu.

Nabízíme vám k pronájmu krásnou, část. zařízenou
kancelář o CP 50 m2, v ulici Žalanského na Praze 17
- Řepy. Tento prostor je možno využít jako kombinaci
firemní činnosti a bydlení. V zázemí kanceláře jsou
k dispozici dvě oddělené místnosti - pracovna
o velikosti 17,5 m2 a obytný pokoj s kuch. koutem
o velikosti 23,5 m2. Kuchyňský kout je vybaven
varnou deskou, digestoří a elektrickou troubou. Dále
je v prostorech koupelna s vanou a toaletou.

Cena: 8 490 000 Kč

Cena pronájmu 12 000 Kč + služby

u klánovického lesa ii

komfort města, klid vesnice

ul. Šafaříkova, Úvaly
18-01-03-inzerce-klanovickyLes-200x131-02.indd 1

www.vyladenedomy.cz ) 724 511 511
03.01.2018 16:10:01
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NOVÝ RODINNÝ DŮM, PRAHA 9

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49D

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

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 850 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD
BYT 1+KK, OV, P-V, NUPAKY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4UP

Nabízíme moderní byt o velikosti 55 m² s balkonem a
parkovacím stáním přímo před domem. 2. NP – podkroví novostavby z roku 2012.

MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
2 999 000 Kč

NOVÝ BYT 3+KK/B PRAHA 5 MALVAZINKY

S NÁMI NAJDETE!
PRAHA 1

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Nový byt 214 - 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem (9 m²) a sklepem v Rezidenci Malvazinky. POZOR - do Vánoc kuchyně v ceně bytu! Info na
www.vyladenebyty.cz

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 950 000 Kč

3+1, PRAHA 1, UL. VE SMEČKÁCH

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P9

Dvoupodlažní dr. byt v 5. a 6. patře cihl. domu s výtahem. První podlaží 85 m² + 5 m² lodžie, druhé podlaží
33 m² + rozlehlá terasa 28 m² s krásným výhledem.

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
5 950 000 Kč

PRAHA 3

V oblíbené a klidné lokalitě nabízíme světlý byt s původní dispozicí 4+1 aktuálně předělaný na 3+1. CP 124
m² + lodžie 12,5 m². Park.stání v podzemních garážích

MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
7 990 000 Kč

3+1, 119 M², PRAHA 5-SMÍCHOV
www.realcity.cz/rc/E4PG

BYT 3+KK, OV PRAHA 3 - VINOHRADY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4UM

Slunný, prostorově i kvalitativně velkorysý byt 3+kk
po kompletní, nadstandardní rekonstrukci, 4. NP. v
domě s výtahem. Celková rozloha činí 74,8 m².

MAXIMA REALITY, s.r.o.

BYT 4+1, OV, PRAHA 5 - STODŮLKY
www.realcity.cz/rc/E4US

Prodej téměř neporušeného charakteristicky secesního rozlehlého bytu s prostornou chodbou, ložnicí a
kuchyní a dalším rozlehlým pokojem. Jedinečná nabídka!

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
9 900 000 Kč

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

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

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

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 226 257 929
8 394 030 Kč

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

PRAHA 10

ŘADOVKA V ÚVALECH

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD

Prostorný ŘRD řadovka 4+kk+garáž, 128 m², plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč. . Předpokládané dokončení léto 2020. Více na
www.vyladenedomy.cz

EXAFIN one, s.r.o.

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1I9
Nabídka RD typu ”Řadovka”v Úvalech - 4+kk + garáž ,
užitná pl. 128 m², těsně u hranic s Prahou 9. Celková
plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč.

EXAFIN one, s.r.o.
PRODEJ RD, JEVANY

PRAHA 4
NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

BYT 3+KK, OV, PRAHA 4 - ZÁBĚHLICE

Třída D
www.realcity.cz/rc/E4UJ

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.

Útulný byt 53,6 m² v 5.NP v domě s výtahem. Na podlahách parkety a dlažba. Zděná koupelna, toaleta je
zvlášť. Vest. skříně v chodbě a ložnici. Orientace J a
S.

MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
3 850 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.
NOVOSTAVBA 3+KK/T PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y3

BYT 2+KK, OV, PRAHA 4 - MODŘANY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4UR

V nové zástavbě bytových domů nabízíme krásný
světlý byt o CP 63,09 m² s lodžií (7,4 m²). Byt se nachází v krásné lokalitě s veškerou občanskou vybaveností.

MAXIMA REALITY, s.r.o.
BYT PRAHA-NUSLE

Skvělé bydlení, perfektní dostupnost centra, klidné
prostředí, spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Přijďte se přesvědčit do vzorového bytu!

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
11 170 000 Kč

tel.: 226 257 929
6 480 000 Kč

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.: 730 895 595
informace v RK

PRODEJ RD 4+KK, P5-SLIVENEC
Třída E
www.realcity.cz/rc/E4UT

4+kk, ul. Mojmírova,zděný, 2/NP/8NP, dům z r. 2005,
eurookna, topení dálkové, ohřev vody centrálně.
Podlahová plocha 140 m².

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 608 718 040
8 000 000 Kč

BENEŠOV
RD BUKOVANY

tel.: 739 222 222
13 900 000 Kč

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P8

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.

tel.: 739 222 222
2 895 000 Kč

2+KK, OV, PRAHA, UL. BORSKÉHO

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4PC

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.

tel.: 739 222 222
3 390 000 Kč

Krásný designový byt v 6.NP zrekonstruovaného
činž. domu s celkovou plochou 107 m² a terasou 7 m².
Unikátní bydlení nedaleko centra v klidné rezidenční
čtvrti.

MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
16 477 000 Kč

PRAHA 9

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.

tel.: 739 222 222
4 292 554 Kč

REDOT, s. r. o.

Krásný, mezonetový byt s dispozicí 3+kk o ploše 82,9
m² se zimní zahradou. Orientací na JV, cihlová novostavba s výtahem, skvělá dostupnost do centra
Prahy.

MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
5 990 000 Kč

NOVÝ BYT 1+KK/T 46 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y2

Byt 1+kk/T 46 m² na Praze 10 v Horních Měcholupech, projektu Green Look. Byt se nachází v 1.patře, dokončení v létě 2020. Info www.greenlook.cz

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4UO

Pěkně zrekonstruovaný světlý bytu 2+kk o ploše 54,6
m². Útulné bydlení na klidném místě s výhledem do
zeleně. Parkování možné přímo před domem.

MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
3 980 000 Kč

BYT 3+KK, OV, PRAHA 9 - HRDLOŘEZY

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.: 730 895 595
informace v RK

BYT 2+KK, OV, PRAHA 10 - STRAŠNICE

BYT 2+KK, OV, PRAHA 5 - KOŠÍŘE

Třída E
www.realcity.cz/rc/E4UL

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PI

tel.: 739 222 222
4 312 205 Kč

RD BUKOVANY

EXAFIN one, s.r.o.

MEZONET 3+KK, OV PRAHA 9 - PROSEK
Třída C
www.realcity.cz/rc/E4UN

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PE

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

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4UQ

1+KK, PRAHA 5, UL. POD RADNICÍ

REDOT, s. r. o.

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
6 500 000 Kč

BYT 3+KK, OV, PRAHA 5, SMÍCHOV

PRAHA 5

REDOT, s. r. o.

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.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y5

REDOT, s. r. o.

RD BUKOVANY

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4P7

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

Novostavba RD se zastavěnou plochou 174 m² a rozlehlou rovinatou zahradou cca 1 000 m² ve velmi žádané lokalitě. Výhodou nemovitosti je solární elektrárna.

tel.: 730 895 595
informace v RK

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

tel.: 739 222 222
4 547 894 Kč

OSTATNÍ ČR
BYTOVÝ DŮM CHODOVÁ PLANÁ

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4UX

ul. Pivovarská, dům je řadový se 4 samostatnými byty,
vjezdem na dvůr a dvojgaráží. Dům je podsklepen a
má volný půdní prostor.

PROKONZULTA, a.s.
RD TEMELÍN

tel.: 608 718 040
1 530 000 Kč

Krásný slunný byt o ploše 41 m² po kompletní rekonstrukci, 5. NP cihlového domu orientován na SV. Oblíbená a žádaná lokalita s kompletní občanskou vybaveností.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4UK

2+KK SE ZAHRADOU, PRAHA 10 STRAŠNICE
www.realcity.cz/rc/E3V4

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4UU

Krásný prostorný byt s terasou a garážovým stáním
ve 4. NP. Součástí vestavěné skříně na míru. Celková
plocha 95 m², skvělá dostupnost do centra.

Velmi pěkný byt 2+kk s předzahrádkou o velikosti 144
m² v přízemí Viladomu v Mrštíkově ulici. K bytu náleží
sklep a terasa 9 m². K nastěhování: únor 2019.

samostatně stojící 4+1 o 1 NP, částečně podsklepený,
zděný, volný půdní prostor, dům průběžně renovován, je zde vlastní studna, kolna.

MAXIMA REALITY, s.r.o.

MAXIMA REALITY, s.r.o.

OPUS Group

PROKONZULTA, a.s.
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tel.: 226 257 929
3 640 000 Kč

tel.: 226 257 929
7 550 000 Kč

tel.: 722 978 242
5 051 150 Kč

tel.: 605 808 600
1 600 000 Kč

REALCITY 15/2018
NEJDEK, UL. DUKELSKÁ

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y4

Prodej nepodsklepeného zděného bungalovu 6+kk
výrazně obdélníkového půdorysu s obytnou plochou
201 m², na rozsáhlém pozemku 3290 m² pod lesem,
nad obcí Nejdek.

REDOT, s. r. o.

tel.: 739 222 222
7 500 000 Kč

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

PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA METRO
www.realcity.cz/rc/E3C7

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

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.

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1 / 2+kk / 3+1
/ 3+kk v Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale
není to podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na metro.

domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omegareality.cz

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.renta365.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

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

POZEMKY

INSTINKT REALITY s.r.o.

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

INSTINKT REALITY s.r.o.

VÝJIMEČNÝ POZEMEK 15 KM OD PLZNĚ
www.realcity.cz/rc/E4TS
Rokycansko, kus lesa, potok, umělá nádrž, IS, nedaleko golf.hřiště Dar. dvůr, 23.000 m². V obci
škola,školka, obchod, lékař, bus,vlak, v ÚP bydlení.
Nutno vidět

Karel Johaník

tel.: 608 448 606
365 Kč/m²

VÝROBNÍ AREÁL SETUZA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E4UV

Mydlovary u Dívčic, zabýval se především zpracováním olejnin, prodej vč. vybavení, zařízení nemovit.,
technolog. zařízení, nástroje a stroje pro provoz výroby.

PROKONZULTA, a.s.

tel.: 777 948 131
8 200 000 Kč

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

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/E3ZV

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

uzavřený areál s budovami, pozemky a příslušenstvím o CP 17.593 m², protéká zde potok Liběchovka,
nachází se zde dva rybníky, 4 budovy z 5 plně
funkční.

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

tel.: 800 737 303
informace v RK

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.

PRAHA

www.realcity.cz/rc/DPG6

Efektivně zpeněžíme vaši nemovitost za nejvyšší
možnou cenu.

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

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

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

Nezávazně nabídněte
PRAHA

tel.: 734 319 300
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DPFV

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

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

www.realcity.cz/rc/DPG8

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

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

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

PRAHA 5

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

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

www.renta365.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413
byt 40-70 m² v cihlové zástavbě na Praze 4 (Nusle,
Michle, Krč, Podolí). Byt může být i před rekonstrukcí.
Výtah není nutností. K nastěhování do prosince 2018.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

Pro ověřeného klienta sháníme RD popř. řadový dům
v okolí Praha – západ, Praha – východ. Min. plocha
pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na klidném místě.

Třída E
www.realcity.cz/rc/E4UY

DRAŽBY

tel.: 721 676 015
informace v RK

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

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 608 718 040
19 000 000 Kč

RealExpert Success

KOUPĚ RD P-ZÁPAD, P-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E3QI

AREÁL LIBĚCHOV - RAŠÍNKY

PROKONZULTA, a.s.

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

KOMERCE

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

tel.: 226 804 184
informace v RK

www.realcity.cz/rc/DPG4

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

www.realcity.cz/rc/DPG5

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

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

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F
byt na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 359 311
dohodou

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H
Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PENÍZE IHNED

tel.: 606 021 733
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exekucí. Rychlé a solidní jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

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

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9I
rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 359 311
dohodou

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 222 242 233
informace v RK

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

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

LETUŠKA HLEDÁ BYT

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

tel.: 724 349 770
informace v RK

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

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

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klidném místě.

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zprostředkování

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

RealExpert Success

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6

tel.: 226 804 184
informace v RK

tel.: 606 021 733
informace v RK

tel.: 724 349 770
informace v RK
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4 000 000 KČ ZA VÁŠ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HV

URGENTNĚ HLEDÁME BYTY PRO KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2I3

CELÁ ČR

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

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.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

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

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

PRO NAŠE KLIENTY (MLADÉ RODINY)
www.realcity.cz/rc/E2I4

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

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.

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.

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

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

PRAHA 5

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

Hledáme obchodní prostory pro bistro nedaleko Anděla.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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.

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.

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.

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

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

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

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

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

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.realcity.cz/rc/DPFX

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

www.realcity.cz/rc/DPG7

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

S NÁMI NAJDETE!
KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419
s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmínkou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.

INSTINKT REALITY s.r.o.

PRAHA 5

tel.: 800 737 303
informace v RK

www.realcity.cz/rc/DPFU

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

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč
PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Říčany, Popovice, Týnec, Čerčany, Pyšely.
Finanční prostředky ihned k dispozici. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRAHA 5

tel.: 724 370 102
do 6 000 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DPFY

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

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

www.realcity.cz/rc/DPFT

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

PRAHA 5

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

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

tel.: 724 370 102
informace v RK

NOVOSTAVBY?

tel.: 724 370 102
do 2 000 000 Kč

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

HLEDÁTE

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

dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk - 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
do 7 000 000 Kč

Zveme vás již na osmý ročník akce Česko zpívá koledy.
I letos si společně zazpíváme koledy, které již známe:
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši.
Zpívání zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí.

Sejdeme se 12. prosince 2018 v 18 hodin
na různých místech ČR, abychom nejen společně
zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas.

Chcete s námi zpívat koledy?
Vyplňte přihlašovací formulář na www.ceskozpivakoledy.cz
Texty koled najdete 12. 12. 2018 ve svém Deníku.
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www.ceskozpivakoledy.cz

REALCITY 15/2018

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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JAK SI PORADIT, KDYŽ SE HYPOTÉKA VZDALUJE

HYPOASISTENT

Jako by se všichni proti zájemcům o hypotéky spikli. Nejenom, že Česká národní banka vydala další
ze svých doporučení omezující poskytování hypoték, ale i stále rostoucí ceny nemovitostí posouvají
dostupnost vlastního bydlení do pozice nesplnitelného snu.

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.

Je pravda, že ČNB vydala nová omezení formou
doporučení, nejsou tedy pro banky právně
závazná, ale podle zkušeností z nedávné minulosti
se jimi banky většinou řídí. Navíc je třeba dodat,
že v určitých případech nemusí banky limity
na celkovou výši úvěrů a výši splátek k čistému
příjmu dodržet, lze to však pouze u pěti procent
úvěrů. „Z praktických zkušeností víme, že banky
posuzují své klienty individuálně. Když klient
nesplní limity, může banka přihlédnout například
k počtu žadatelů a celkové výši příjmů a nákladů,
nebo zohlední více vlastních prostředků případně
odůvodněný předpoklad zvýšení příjmů žadatele
v budoucnosti, stabilitu zaměstnání a podobně.
Naopak negativní záznam v registru může udělení
výjimky zabránit,“ uvádí Pavel Bultas ze společnosti
HYPOASISTENT s tím, že obecné pravidlo
na aplikaci výjimek neexistuje.

získat. „Zájemci o hypotéku budou ale muset

Dobrou zprávou je, že i v téhle, na první pohled
prekérní situaci, existují možnosti, jak hypotéku
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trochu slevit ze svých nároků. V horší situaci budou
také klienti, kteří mají více dluhů, či samožadatelé,“
dodává Pavel Bultas.

Sežeňte si spoludlužníka
Jestli sami nemáte šanci splnit limity pro získání
hypotéky, a přesto se nechcete vzdát vlastního
bydlení, sežeňte si někoho, kdo se s vámi o dluh
podělí.

Takzvaným

spoludlužníkem

může

být

kdokoli, kdo má vlastní příjem, jen důchodce
banky akceptují nerady. Příjmy všech se pak sčítají,
a tím pádem se zvýší šance na získání hypotečního
úvěru. „Jako spoludlužník pak může na smlouvě
vystupovat například rodič, sourozenec nebo jiná

Zdroj:

blízká osoba,“ popisuje Pavel Bultas a upozorňuje,
žadateli s příjmem na hraně je riskantní, protože

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

úrokové sazby velmi pravděpodobně do budoucna

Tel.: +420 222 982 557

porostou.

www.hypoasistent.cz

že pokoušet se o získání hypotéky samotnému
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Slevte ze svých nároků
Další možností, jak elegantně „obejít“ dodržení
limitů centrální banky, je zkusit zvolit levnější byt
či dům. Ať už to bude menší byt, nebo nemovitost
na okraji města. Nebo domek na venkově. Ale
pozor, starší nemovitosti jsou sice levnější, ale je
nutné počítat s náklady na rekonstrukci a s daní
z nabytí nemovité věci.

Půjčte si od známých
Jestli nemáte potřebnou pětinu ceny nemovitosti
k získání výhodnější hypotéky, zvažte řešení situace
pomocí půjčky od příbuzných či známých.
Příklad: Jestli máte měsíční čistý příjem
20 000 korun, máte podle nových pravidel
šanci dosáhnout maximálně na hypotéku ve výši
2,16 milionu korun. Pokud byste chtěli pořizovat
byt třeba za 2,7 milionu korun a žádali o hypotéku
s LTV 80 %, musíte dát dohromady ze svého
540 000 korun. Zároveň však platí, že součet
splátek všech vašich úvěrů (nejenom hypotéky, ale
i například kreditní karty či jiného spotřebitelského
úvěru) nesmí překročit 9 000 korun měsíčně.
„Aby tuto podmínku klient splnil, musel by získat
úrokovou sazbu hypotéky maximálně 2 % se
splatností 25 let, což v současnosti není reálné.
Mohl by však požádat o delší splatnost i za cenu
celkově vyšší zaplacené částky, pak by měsíční
splátka klesla. S reálnou úrokovou sazbou 2,5 %
ročně by se při splatnosti 30 let dostal na měsíční
splátku hypotéky ve výši 8,5 tisíce korun,“
vypočítává Pavel Bultas. Pokud by se v budoucnosti
klientův příjem zvýšil a zvládl něco našetřit, může
prostředky použít na mimořádnou splátku, pomocí
které pak sníží celkově zaplacenou částku.

Zastavte ještě další nemovitost
Omezující limity lze také vyřešit tím, že dáte
do zástavy ještě jinou nemovitost než pořizovanou.
„Pomocnou ruku mohou podat například rodiče
žadatele, který nemá dostatek vlastních financí
pro získání hypotéky, a zastaví tak vlastní byt nebo
chalupu,“ říká Pavel Bultas a dodává, že je třeba
dát bance do zástavy celou další nemovitost, i když

chybějící částce odpovídá jen část nemovitosti.
Navíc je nutné pojistit druhou zástavu na celou výši
úvěru.
Jsou však banky, které dovolí po určité době
splácení (většinou, když se poměr jistiny hypotéky
k hodnotě zajištění první nemovitosti dostane na 80
až 90 %) druhou nemovitost ze zástavy vyvázat,
čímž se nemovitost rodičů závazku zbaví.
Příklad: Mladí manželé chtějí koupit rodinný domek
za čtyři miliony korun. Banka jim nabídla hypoteční
úvěr na 80 % hodnoty nemovitosti, tedy ve výši
3,2 miliony korun, 800 tisíc musejí dát manželé
ze svého. Mladí však nemají žádné úspory, proto
využijí nabídky rodičů, kteří dají do zástavy svůj byt
v hodnotě dva miliony korun. Výsledné LTV je pak
67 % (hodnota zajištění šest milionů) a banka jim
poskytne hypotéku ve výši čtyř milionů korun, tedy
na celou hodnotu nově pořizovaného domku.

Na další úvěr raději s rozvahou
Pokud vám banka schválí hypotéku a měsíční
splátka se bude blížit 45 procentům vašeho
měsíčního čistého příjmu, budete muset počítat
s tím, že na další úvěr dosáhnete jen s velkými
obtížemi. Podmínka součtu všech splátek úvěrů
totiž platí i pro další finanční instituce, nejenom
pro hypoteční banky. Do celkového zadlužení se
počítají i peer to peer služby.

Omezení hypoték
•	Od dubna 2017 banky
poskytují hypotéky jen
do 90 % LTV (úvěrů
v rozmezí 80 až 90 %
LTV mohou poskytnout
pouze do 15 %
z celkového objemu
sjednaných hypoték).
•	Od října 2018 zavedeno
sledování parametrů
poměru dluhů k příjmům
DTI (debt to income)
a DSTI (debt service to
income) – celková výše
úvěru nesmí překročit
devítinásobek čistého
ročního příjmu žadatele
a zároveň platí, že výše
splátek všech jeho úvěrů
nesmí přesáhnout 45 %
měsíčního příjmu.

Přestože se v médiích poslední dobou objevily
informace, že nová omezení způsobí nedostupnost
hypoték až pro pětinu klientů, výsledné číslo
nemusí být tak hrozivé. Určitě jich část odpadne,
ale banky si i dříve žadatele o hypotéky podrobně
proklepávaly a počítaly s tím, že se finanční situace
klientů bude v čase měnit. A protože si každá banka
svůj způsob scoringu pečlivě střeží, je docela
dobře možné, že i přes limity u některé banky klient
uspěje, zatímco jinde nebude mít šanci. „Řešením
je obejít se žádostí více bank, nebo se obrátit
na zkušeného hypotečního makléře, který veškeré
papírování vyřeší a pomůže vybrat tu nejvýhodnější
nabídku klientovi přímo na míru,“ dodává Pavel
Bultas.
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 2+1

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E515

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E516

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E517

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E518

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E519

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E51A

Byt, 1+kk, 16 m², tř. D
Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
Byt, 1+kk, 17 m², tř. G
Byt, 1+kk, 26 m²
Byt, 1+kk, 29 m²
Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
PSN
M&M reality holding a.s.
PSN
MAXIMA REALITY, s.r.o.
CENTURY 21 A - Realitka
KUZO Partners s.r.o.
tel.: 603 807 283
tel.: 800 100 446
tel.: 702 296 405
tel.: 226 257 929
tel.: 602 338 700
tel.: 731 616 121
1 858 000 Kč
1 900 000 Kč
1 930 000 Kč
1 999 000 Kč
2 150 000 Kč
2 190 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E51B

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E51C

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E51D

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E51E

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E51F

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E51G

Byt, 1+kk, 25 m², tř. F
Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Byt, 1+kk, 23 m², tř. D
Byt, 1+1, 33 m², tř. G
Byt, 1+1, 35 m², tř. G
Byt, 1+kk, 21 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.
Duna House
M&M reality holding a.s.
HVB Real Estate s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Duna House
tel.: 774 110 007
tel.: 774 159 872
tel.: 800 100 446
tel.: 604 752 811
tel.: 800 100 446
tel.: 720 146 274
2 200 000 Kč
2 250 000 Kč
2 291 000 Kč
2 299 000 Kč
2 300 000 Kč
2 300 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E51H

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E51I

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E51J

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E51K

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E51L

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E51M

Byt, 1+kk, 35 m²
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 1+kk, 24 m²
Byt, 1+kk, 30 m², tř. C
Byt, 1+kk, 23 m², tř. D
Byt, 1+kk, 22 m², tř. G
CENTURY 21 Ruby
M&M reality holding a.s.
Duna House
M&M reality holding a.s.
Duna House
PROFIT REALITY Ltd.
tel.: 773 983 826
tel.: 800 100 446
tel.: 777 892 419
tel.: 800 100 446
tel.: 606 566 321
tel.: 792 307 500
2 345 000 Kč
2 380 000 Kč
2 390 000 Kč
2 390 000 Kč
2 391 000 Kč
2 391 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E51N

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E51O

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E51P

PRAHA 2

www.realcity.cz/rc/E51Q

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E51R

PRAHA 2

www.realcity.cz/rc/E51S

Byt, 1+1, 31 m², tř. G
Byt, 1+kk, 25 m²
Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Byt, 1+kk, 31 m², tř. C
Byt, 1+kk, 25 m²
HVB Real Estate s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
Mireas s. r. o.
HVB Real Estate s.r.o.
Duna House
C21 Realitas Central
tel.: 607 508 828
tel.: 774 110 007
tel.: 775 666 269
tel.: 777 774 356
tel.: 720 146 274
tel.: 608 666 555
2 400 000 Kč
2 449 000 Kč
2 450 000 Kč
2 490 000 Kč
2 499 000 Kč
2 500 000 Kč

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E4IB

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E51T

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E51U

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E51V

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E51X

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E51Y

Byt, 2+kk, 60 m², tř. G
Byt, 1+kk, 33 m², tř. D
Byt, 2+kk, 42 m²
Byt, 1+kk, 38 m²
Byt, 1+kk, 26 m², tř. D
Byt, 1+kk, 28 m², tř. D
RK Donna s.r.o.
Dumrealit.cz
CENTURY 21 Premium
Molík reality s.r.o.
City Home Group, s.r.o.
Reality 11
tel.: 775 077 771
tel.: 734 699 911
tel.: 608 368 747
tel.: 608 212 345
tel.: 606 093 093
tel.: 775 777 749
2 500 000 Kč
2 550 000 Kč
2 570 000 Kč
2 590 000 Kč
2 590 000 Kč
2 590 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E51Z

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E521

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E1BB

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E522

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E523

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E524

Byt, 1+1, 40 m²
Byt, 1+kk, 26 m²
Byt, 1+kk, 30 m²
Byt, 1+1, 36 m², tř. C
Byt, 1+kk, 29 m²
Byt, 1+1, 36 m², tř. C
1.Real - Invest , s.r.o.
CENTURY 21 Premium
KOVA Reality
Dumrealit.cz
Soccer Reality s.r.o.
Dumrealit.cz
tel.: 608 148 897
tel.: 608 368 747
tel.: 605 200 200
tel.: 725 802 209
tel.: 725 716 502
tel.: 725 802 209
2 599 000 Kč
2 600 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
2 650 000 Kč
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 1+kk až 2+1

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PR

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E525

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E526

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E527

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4ID

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E528

Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 1+kk, 29 m², tř. E
Byt, 1+kk, 33 m², tř. G
Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
Byt, 2+kk, 33 m², tř. G
Byt, 1+kk, 27 m², tř. G
Broker Consulting a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
ERA BEST
RE/MAX ANDĚL
JURIS REAL spol. s r.o.
ERA BEST
tel.: 800 100 164
tel.: 226 257 929
tel.: 602 304 070
tel.: 725 293 026
tel.: 601 587 147
tel.: 775 020 584
2 664 000 Kč
2 665 000 Kč
2 690 000 Kč
2 690 000 Kč
2 690 000 Kč
2 699 000 Kč

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E3S4

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E529

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4P8

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E52A

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E52B

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E52C

Byt, 2+kk, 40 m², tř. D
Byt, 1+kk, 31 m²
Byt, 1+kk, 31 m², tř. G
Byt, 1+1, 29 m², tř. B
Byt, 1+kk, 43 m², tř. C
Byt, 1+kk, 29 m², tř. C
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Reality5
REDOT, s. r. o.
MV reality s.r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
Dumrealit.cz
tel.: 226 257 929
tel.: 776 707 718
tel.: 739 222 222
tel.: 777 047 256
tel.: 603 214 144
tel.: 737 211 366
2 740 000 Kč
2 750 000 Kč
2 750 000 Kč
2 760 000 Kč
2 780 000 Kč
2 790 000 Kč

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E52D

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4IU

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E52E

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E52F

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E3SU

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E52G

Byt, 1+1, 31 m², tř. E
Byt, 2+kk, 45 m²
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. G
Byt, 1+kk, 29 m²
BIDLI reality, a.s.
Home 4 People
HORREN s. r. o.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
BIDLI reality, a.s.
tel.: 774 110 007
tel.: 728 333 110
tel.: 777 949 757
tel.: 226 257 929
tel.: 734 204 301
tel.: 774 110 007
2 799 000 Kč
2 799 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 800 000 Kč
2 850 000 Kč

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E52H

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E52I

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E52J

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E52K

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E52L

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E52M

Byt, 1+1, 34 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m²
Byt, 1+kk, 35 m², tř. C
Byt, 2+kk, 51 m², tř. D
Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 1+kk, 39 m², tř. G
EVROPA services CZ, a.s.
Reality5
KUZO Partners s.r.o.
City Home Group, s.r.o.
HVB Real Estate s.r.o.
Ponte reality s.r.o.
tel.: 770 121 406
tel.: 734 693 031
tel.: 724 900 159
tel.: 606 093 093
tel.: 776 327 118
tel.: 734 204 301
2 860 000 Kč
2 880 000 Kč
2 885 000 Kč
2 890 000 Kč
2 890 000 Kč
2 890 000 Kč

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4PC

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E4IX

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E52N

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E52O

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E52P

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E52Q

Byt, 2+kk, 48 m², tř. G
Byt, 2+kk, 43 m², tř. C
Byt, 2+kk, 48 m²
Byt, 1+kk, 27 m², tř. G
Byt, 2+kk, 46 m², tř. G
Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
REDOT, s. r. o.
RE/MAX ANDĚL
MAXIMA REALITY, s.r.o.
PROFIT REALITY Ltd.
RE/MAX ANDĚL
Aktivreality
tel.: 739 222 222
tel.: 725 293 037
tel.: 226 257 929
tel.: 792 307 500
tel.: 725 039 903
tel.: 777 990 554
3 390 000 Kč
3 400 000 Kč
3 425 000 Kč
3 447 410 Kč
3 450 000 Kč
3 454 000 Kč

PRAHA 7

www.realcity.cz/rc/E52R

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E4PZ

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E52S

PRAHA 7

www.realcity.cz/rc/E52T

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E3UB

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E52U

Byt, 1+kk, 34 m², tř. C
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m², tř. D
Byt, 2+1, 42 m², tř. D
Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
Byt, 1+kk, 40 m²
BIDLI reality, a.s.
Broker Consulting a.s.
1. Zbraslavská RK
Dumrealit.cz
ERA ALKA Reality s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
tel.: 774 110 007
tel.: 800 100 164
tel.: 724 064 064
tel.: 722 933 100
tel.: 734 441 400
tel.: 777 276 667
3 456 057 Kč
3 490 000 Kč
3 499 000 Kč
3 519 000 Kč
3 590 000 Kč
3 999 000 Kč
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Stejně jako si každý z nás obměňuje šatník nebo pravidelně mění ložní prádlo, měli bychom měnit i svou
matraci. Proč bychom vůbec měli
uvažovat o výměně matrace a jakou
si vybrat?

Zdravé spaní
Jak a proč si vybrat
správnou matraci?

Proč se rozhodnout
pro novou matraci
Kvalitní spánek je důležitý pro náš zdravý život. Kvalitu spánku ovlivňuje také
matrace. A to je jeden z hlavních důvodů, proč bychom neměli být lhostejní
k tomu, zda a jakou matraci si pořídíme.
Nerovnosti a prohlubně v matraci
Máte doma již starou matraci, která má
vyležené prohlubně nebo špatné pružiny? Tyto nedostatky mohou významně
narušit váš spánek, protože během něj
vás nepříjemně tlačí do zad. Je zřejmé,
že podobná matrace už neslouží svému
účelu. Neposkytuje potřebnou oporu
pro tělo, natož odpočinek. Pávě ten by
pro vás měl být stěžejní pro pozitivní začátek nového dne.
Bolí vás záda?

Matraci musíte i přeměřit

Matrace nemusí být jen proleželá,
a přesto nemusí vyhovovat vašemu
tělu a zejména páteři. Odborníci se
shodují na tom, že každému vyhovuje
jiná tvrdost matrace. Neplatí ani fakt, že
po celý život potřebuje vaše tělo stejný
druh matrace. To se může v průběhu let
i změnit. Vyřešit se to dá například koupí matrace s odlišnou tvrdostí na každé
straně, která poskytuje dvě různá komfortní ležení.

Důležité při výběru jsou
i rozměry. Pokud chcete vyměnit
starou matraci za novou,
doporučujeme tu starou
přeměřit. Ideální délka matrace
by měla být o 20 cm delší
než je vaše výška. Co se týče
šířky, nejčastější volbou šíře
je min. 80 cm, případně více.
Podstatnou roli hraje také výška.
Matrace musí být vyšší než rám
postele, ideální výška je
16–20 cm. Pokud si přesto
nejste jistí, určitě se ptejte
specialisty přímo v prodejně.

Myslíte také na hygienickou životnost?
Odborníky doporučená hygienická životnost matrace je sedm až deset let.
Během těchto let se v matraci nahromadí tolik prachu, odumřelých kožních buněk a živých i mrtvých roztočů, že další
spaní na nich může negativně ovlivňovat i zdraví.
Pokud chcete životnost matrace prodloužit, měli byste na ni hned od začátku
zakoupit i krycí potah. Ten se pravidelně
pere v pračce minimálně na 60 stupňů.
Pokud na matraci spí silný alergik, měl
by mít takový povlak, který se dá prát
na 95 stupňů nebo na speciální parní
program určený právě pro alergiky.
Praktický rádce při výběru matrace
Která matrace je pro vás ta nejvhodnější? Vsaďte hlavně na kvalitu. I když vás
to bude stát větší obnos peněz. Vyplatí
se to! Při výběru matrace se často orientujeme právě cenou, což děláme i u jiného druhu zboží. U matrace je stěžejní.
U těch levných si opravdu nemůžete být
jisti, že splní vaše očekávání. Tedy ne ta,
která se týkají kvality spánku. Tady víc
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než kdy jindy platí, že kvalita něco stojí.
Přesto se nejprve zaměřte na typ, tvrdost a rozměry. Pak teprve řešte cenu.
Jakou matraci potřebují vaše záda?
Na trhu je nepřeberné množství matrací
a výběr pro úplného lailka nemusí být
zrovna nejsnazší. Z jakých tipů si můžete vybírat?
Pružinové – jsou dobře větratelné, zajišťují dostatečnou oporu celému tělu
i páteři a jsou vhodné k použití na pevný
podklad.
Taštičkové – jsou elastické, mají ortopedické vlastnosti a jsou ideální k uložení
na laťkový rošt nebo pevnou desku.
Latexové – jsou pružné, přizpůsobivé,
mají vynikající ortopedické vlastnosti,
vyznačují se elastickou a tvarovou stálostí a vzdušností.
Matrace z líné pěny – jsou přizpůsobivé
a zabraňují proleženinám.
Matrace ze studené pěny – mají výbornou elasticitu, tvarovou stálost, dlouhou
životnost, vzdušnost a skvěle odvádějí
vlhko a teplo.
Matrace z PU pěny – mají skvělé ortopedické vlastnosti, nižší hmotnost a jsou

skvělé pro alergiky, neboť mají antialergický materiál.
Jak je to s tvrdostí
Tvrdost matrace se zpravidla vybírá nejen podle vaší tělesné hmotnosti, ale
také v závislosti na vaší oblíbené poloze.
Pokud vám v prodejně neporadí, řiďte
se těmito pravidly:
Spíte na zádech – vyberte si tvrdší matraci, která při spánku rozloží vaši hmotnost a zajistí, že páteř bude v rovné poloze.
Spíte na boku – u této polohy vzniká
rozdílné zatížení na matraci, některé
části těla (např. bedra, kolena, ramena
atd.) zatěžují matrací více než jiná (např.
stehna, chodidla, krční páteř apod.).
Pokud je to váš případ, sáhněte spíše
po středně tvrdé až měkké matraci.

Zatížení

Kdy se hodí polohovací rošt

Pro představu rošt přebírá od matrace
zatížení a rovnoměrně ho rozkládá. Pokud máte matraci silnější, rošt už nemá
moc šanci, protože většinu váhy rozprostře sama. V takovém případě už není
typ roštu tak podstatný. Zásadní roli sehraje v momentě, kdy je vaše matrace
slabší než sedm centimetrů.

Například pokud rádi čtete v poloze
v sedě, určitě polohovací rošt uvítáte.
Pokud to tak není a netrpíte nějakými
zdravotními problémy, úplně v pohodě
to zvládnete s klasickým roštem bez polohování. Polohování jako takové je nejvhodnější pro lidi, kteří mívají problémy
s deformacemi páteře. V takových případech lékaři dokonce polohovací rošt
doporučují.

Lamelový nebo laťový?
Rošt může být jednak pevný laťový, tak
i složený z pružných lamel. Rozdíl je
v tom, že pevné, laťové rošty se většinou
vyrábějí ze smrkového dřeva a mohou
být součástí nových postelí. Ty se také
nejlépe hodí pod pěnové matrace s vyšším jádrem nebo pod matrace s pružinovou kostrou či taštičkovitými pružinami,
protože dobře tvarují. Ale pozor na jednu zásadní věc: mezery mezi latěmi však
nesmějí být větší než 4 centimetry. Pokud jsou latě od sebe vzdálené více než
šest centimetrů, může se jakýkoli vybraný typ matrace deformovat.

Kolik stojí kvalitní rošt?

Kdy jsou lamely tou pravou volbou?

Od 2 do 6 tisíc korun

Latexové matrace – kromě těch vyztužených kokosovláknitou deskou, matrace z líných či studených pěn nebo ty
sendvičové z kombinace materiálů jsou
měkčí, ohebnější a dobře se přizpůsobují tělu. Proto se perfektně hodí na lamelové rošty. Je jedno, zda si zvolíte
pevný, pružný nebo polohovací. Všechny varianty jsou správné.

Počítejte, že mechanicky polohovatelné
rošty stojí od 2 do 6 tisíc korun.

Více lamel je lépe
Spíte na břiše – odborníci doporučují
středně tvrdou matraci, která vám poskytne dostatečnou oporu a zajistí, že
tělo bude ve vodorovné poloze.
Střídáte polohy – pokud během noci vystřídáte nejrůznější polohy, pak je tomu
jako u poloze na břiše. Matraci volíte podle toho.

Výběr roštu

Počet lamel také není úplně zanedbatelnou záležitostí. Logicky větší počet lamel je výhodnější, protože rošt musí být
dostatečně odolný a matrace se nesmějí
prohýbat. Odborníci radí, že rošt má mít
minimálně 28 pružných lamel. Ty mohou
být různě široké a v různých vzdálenostech od sebe. Zpravidla se vyrábí z březového nebo bukového dřeva. Na trhu
jsou zastoupené i umělé materiály.

A až nyní se dostáváme k otázce ceny.
Od tisícikoruny
Rovné lamelové rošty seženete už od tisícikoruny. Levnější jsou už jen rošty bez
rámu, ty však nejdou uchytit do každé
postele.
Pevné lamely stojí méně
Dá se říci, že levnější jsou rošty s pevnými lamelami, naopak připlatíte si za rošty
pružné.

Elektromotor od 7 tisíc
Pokud je rošt poháněný elektromotorem, opět si připlatíte. Počítejte od sedmi tisíc. Cena může být ale i jednou tolik.
Rošt za 25 tisíc
Můžete ale zaplatit ještě více. U plně
automatických roštů se speciálním nastavením se cena klidně vyšplhá i na
25 tisíc korun.

V obchodě se nebojte zeptat
odborníka. Vysvětlete mu, pro
koho je rošt určený a co od něj
očekáváte. Jistě vám každý rád
poradí, co je pro vás vhodné.

Pro konkrétní matraci potřebujete
i speciální rošt! Kdy vám stačí klasika
a jak se zorientovat na trhu?
Ještě než půjde vybírat matraci, zamyslete se, na čem bude položena. Ani výběr roštu není tak snadný, jak se na první pohled zdá. Kdy je lepší jeden rošt
a kdy dva? Pevný nebo polohovací?
Na větší postel jsou lepší dva rošty
První rada zní, pokud máte širší dvojlůžko než 140 cm, určitě je lepší pořídit
rošty dva. Má to své důvody. Když se některá část postele opotřebuje, výměna
vás pak vyjde levněji. Zatímco životnost
matrace je odhadem deset let, kvalitní
rošt může vydržet i celý život. Proto výběr nepodceňujte!
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CHYTRÉ BYDLENÍ
MEZI VILAMI

Součástí vybavení je dále také technologie inteligentního ovládání bytu, která na
dálku řídí nejen světla, rolety a externí žaluzie, ale také třeba vytápění jednotlivých
místností. Čidla kvality vzduchu zase měří
v interiéru koncentraci oxidu uhličitého,
jež ukazují, jak moc je v bytě vzduch vydýchán. Uživatelé bytu se mohou navíc
i napojit na rekuperační systém, díky němuž dochází ke zpětnému získávání tepla
prostřednictvím rekuperačního výměníku.
Parkování je umožněno v podzemních garážích a dále pak také přímo před bytovým
domem.

Bydlení v klidné vilové čtvrti je jednou
z výhod bytového domu, který stojí v Praze 6 v ulici Čistovická. Aktuálně je zde
několik prémiových bytů, které vychází
z osvědčeného konceptu Chytrého bydlení, ještě k dispozici. Vybrat si zájemce
může z jednotek ve velikostech od 30 do
zhruba 90 m2.
Pětipodlažní bytový dům CSV@Řepy kombinuje bílou fasádu s proskleným balkonovým zábradlím a využitím materiálu Corten,
který vytváří dojem industriálního minimalismu.
Na přípravě projektu se podílelo studio
zaměřené jak na architekturu a projekční

činnost, tak společnost, jež se zabývá interiérovým designem. Díky tomu došlo ke
skloubení vnitřní podoby interiéru s celkovým architektonickým záměrem.
Celková elegance je typická i pro vnitřní
prostory domu, kde je Corten taktéž hojně
využíván. V interiéru je vybavení, které je
určeno té nejnáročnější klientele. Nechybí
proto ani například zařizovací předměty
značek, jako jsou Villeroy & Boch nebo
Hansa/Living.
V každém z bytů je dřevěná podlaha
a vnitřní podlahové vytápění. Samozřejmostí jsou rovněž velká posuvná francouzská okna a prosklené balkony.

Součástí konceptu Chytré bydlení je rovněž atraktivní okolí projektů zavedené developerské společnosti Trigema. V případě
bytového domu z ulice Čistovická je to
nejen rychlá dostupnost městské hromadné dopravy, tedy tramvají, autobusů i stanic metra trasy A Nemocnice Motol či Petřiny, ale i zajímavých příležitostí pro trávení
volného času. V blízkosti je obora Hvězda,
lesopark Řepy nebo i areál Ladronky.
Dům byl letos v listopadu oceněn v soutěži Realitní projekt roku, když získal Cenu
odborné poroty za region Praha 6.
Další informace o bytovém domě a aktuální nabídce bydlení najdete na adrese
www.cistovicka.cz.
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DRUŽSTVO
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PRAHA 4, BUDĚJOVICKÁ

PRAHA 5 - STODŮLKY

Byt 1+kk
www.realcity.cz/rc/E4VV Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E4VZ
Prodej zrekonstruovaného prostorného dr. bytu 3+kk, 70 m2, lodžie, sklep, metro 3 min.
1+1, 44 m2 v lokalitě Pankrác, 300 m od stanice
KB011431
KB011452
metra Budějovická.
3 090 000 Kč
3 600 000 Kč
602 200 200
776 199 999
C

G

NOVINKA

KLADNO, UL. BENEŠOVSKÁ

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E4VY
Prodej zrekonstruovaného bytu 3+kk, 62 m2,
v kompletně revitalizovaném bytovém domě. Byt
KB011437
má 3 samostatné lodžie.
3 300 000 Kč
605 200 200

KOMERCE

KŘIVOKLÁT, RAKOVNÍK

Komerční objekt
www.realcity.cz/rc/E4X1
Prodej areálu o rozloze 3 545 m2. Montovaná
skladovací či výrobní hala a zděná budova s kanc.
KN010790
prostory k rekonstrukci.
3 990 000 Kč
605 200 200

NOVINKA

G

5

JÍLOVÉ U PRAHY, UL. CHVOJÍNSKÁ

Dům atypický
www.realcity.cz/rc/E4VX
Nadst. vybavený RD s tělocvičnou, saunou
a bazénem, v klidné části. UP 470 m2, pozemek
1 165 m2, zastavěná plocha 286 m2. KD011438
9 290 000 Kč
605 200 200
G

NOVINKA

PRAHA ZÁPAD, SLAPY

Komerční objekt
www.realcity.cz/rc/E4XK
Prodej zmodernizovaného rekreačního objektu
2
o užitné ploše 1154 m v lokalitě Praha - západ,
KN011415
Slapy.
12 000 000 Kč
605 200 200

Malátova 633/12, Praha 5, Smíchov

kova@kova.cz

Darujte radost
svým blízkým
na celý rok.
Dárkový tiﬁkát
cer
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........................................

Od ................................

www.mojepredplatne.cz
ww
w w.mojepredd p l a t n e.ccz * telefonn 272
2 015 015

K předplatnému
Deníku si vyberte
svůj dárek.

regionální * důvěryhodný * užitečný * přehledný * tradiční

www.rezidence-vrchlickeho.cz

Poslední volné
byty ihned k
nastěhování
Sleva až
500.000,Pod Radnicí,
Praha 5

800 213 215
Hrubá stavba
dokončena
Nové byty v
nabídce
Cena již od 3,2
mil.
ul. Tupolevova,
Praha 18

www.element-letnany.cz

www.geosan-development.cz

