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Mezírka 775/1, 602 00 Brno
Tel.: +420 731 948 047, e-mail: info@russegger.cz

Jsme společnost fungující na realitním trhu od roku 2007. Specializujeme se na 
prodej a pronájem nemovitostí v celém Jihomoravském kraji. Náš tým specialistů 
Vám pomůže profesionálním způsobem pronajmout i prodat Váš byt, dům, poze-
mek, komerční nemovitost, garáž i rekreační budovu. Neváhejte se na nás obrátit.

Naše společnost Vám garantuje 

  profesionální a diskrétní přístup 
při prodeji a pronájmu Vaší 
nemovitosti,

  právní servis pro prodávající 
i kupující s výběrem optimální 
varianty řešení,

  nafocení Vaší nemovitosti 
od profesionálních fotografů,

  časovou flexibilitu dle potřeb 
klientů,

  fi nanční poradenství 
od nejlepších fi nančních 
poradců na trhu,

  znalost v oboru a přehled 
na trhu realit včetně široké 
databáze klientů,

  zajistíme bezpečnou úhradu 
kupní ceny na Váš účet, včetně 
úhrady daně z nemovitostí, 

  přepisy médií a úspěšné 
předání nemovitosti. 

Ing. Monika Russeggerová

BRNO – ŽABOVŘESKY
Krásně zařízený byt 3+1, po celkové rekonstrukci 

se zimní zahradou a krásným výhledem do zeleně. 
Prodej včetně vybavení, moderní krb, vzduchotechnika, 

sklepní kóje. UP 73 m2, PENB: G.
4 700 000 Kč

VRANOVÁ
Stavební pozemek v klidné části obce s krásnými 

výhledy na les. Pozemek je upravený, oplocený, přípojka 
el. na pozemku, voda v blízkosti pozemku. Vzrostlé 

stromy a jezírka. Uliční šíře 30 m, PP 1 856 m2, PENB: G.
2 790 000 Kč

BOŘETICE
Vícegenerační, rodinný dům, rozdělen na 4 bytové 

jednotky, kompletně zateplen, garáž, parkovací místo 
před domem, vinný sklípek vhodný k posezení. 

UP 322 m2, CP 546 m2, PENB: G. 
4 300 000 Kč

MEDLOV
Stavební pozemek s krásným výhledem do okolí. Určen 

na výstavbu samostatně stojícího rodinného domu 
venkovského typu se sedlovou střechou. Uliční šíře 15 m, 
inženýrské sítě na hranici pozemku. PP 995 m2, PENB: G.

2 290 000 Kč

BRNO – SLATINA
Prodej luxusně zařízeného bytu 2+kk 

s vlastním parkovacím stáním. Byt je plně vybaven 
a připraven ihned k nastěhování. Z balkonu jsou 

krásné výhledy do okolí. UP 68 m2, PENB: G.
4 650 000 Kč

BRNO – PONAVA
Prodej prostor ke komerčnímu využití s výlohou 

a 2 samost.vstupy do ulice. V roce 2015 proběhla kompl. 
rekonstrukce domu. Bezproblémové parkování, výborná 

dopr. dostupnost. UP 168 m2, PENB: C – 90 kWh/m2.
5 900 000 Kč

BRNO - KOMÍN
Velmi hezké, kancelářské prostory v 2. NP z 3 patrové 

administrativní budovy. Výtah osobní i nákladní 
s možností využití rampy. Bezbariérový vstup. Možnost 

pronájmu park. místa před budovou. UP 90 m2, PENB: G.
15 000 Kč/měs.

IVANČICE
Dvougenerační, rodinný dům rozdělen na dvě samostatné 
bytové jednotky (2+1 a 1+1), skladovací prostory, zahrada 

s ovocnými stromy. Klidná lokalita, nadstandardní 
občanská vybavenost. UP 214 m2, CP 1 007 m2, PENB: G.

3 600 000 Kč

ROSICE
Pronájem nového, vkusně zařízeného bytu 3+kk, 
částečně zařízený, kuchyňská linka se spotřebiči, 

kompletně klimatizovaný, sklep a 1 vnitřní 
parkovací stání. UP 72 m2, PENB: G.

15 000 Kč/měs.

www.russegger.cz



OPĚT POMÁHAT

RODINÁM

BUDEME

V NOUZI

K LEPŠÍMU BYDLENÍ

JSME HRDÝM PARTNEREM

POŘADU MISE NOVÝ DOMOV

UVIDÍTE JIŽ

BRZY NA

MĚNÍME

SVĚT REALIT



Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 755 185 005
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

ZAVOLEJTE SI O BEZPLATNÉ A NEZÁVAZNÉ POSOUZENÍ 
REÁLNÉ TRŽNÍ CENY VAŠÍ NEMOVITOSTI

VYHOTOVÍME VÁM ZDARMA ODHAD PRO DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Zdeněk MATĚJKA
matejka@brnenskyzvonec.cz

 777 730 521

POSTARÁM SE
O PRODEJ 

VAŠÍ NEMOVITOSTI

OV 2+KK BRNO, NOVODVORSKÁ 
Novostavba bytu v OV s lodžií o CP 51,2 m2, nadstandardní materiály,  

kuchyně na míru, v ložnici klimatizace, kolaudace 2015.

SAMOZŘEJMOSTÍ JE:
•   odhad reálné tržní ceny s ohledem na aktuálně 

realizované transakce ve Vaší lokalitě
•  profesionální prezentace Vaší nemovitosti  

na největších realitních serverech
•  zprostředkování prodeje či pronájmu Vaší 

nemovitosti za nejvyšší dosažitelnou cenu
•  zveřejnění nabídky Vaší nemovitosti  

v inzertním časopise
•  100% informovanost o průběhu prodeje  

Vaší nemovitosti
•  veškerý právní servis realitního obchodu, včetně  

úvodní bezplatné právní konzultace a poradenství
• advokátní či notářskou úschovu kupní ceny
•  zajištění vypracování průkazu energetické 

náročnosti budovy – tzv. energetický štítek

Máte více otázek týkajících se koupě  
nebo prodeje nemovitosti?  

VOLEJTE 7 dní v týdnu +420 777 730 521

B Cena: 3 690 000 Kč  |  Tel.: 777 730 521

UVAŽUJETE 
O PRODEJI VAŠÍ 
NEMOVITOSTI 
A ZAJÍMÁ VÁS 

REÁLNÁ TRŽNÍ CENA?

VÍTE, CO OVLIVŇUJE 
CENU VAŠÍ 

NEMOVITOSTI? 
CHCETE PRODAT 

ZA NEJVYŠŠÍ CENU?

OV 3+1 BRNO, MENDLOVO NÁMĚSTÍ 
Byt v OV s lodžií o CP 72 m2, po rekonstrukci,  

nová výmalba, zděné jádro, revitalizovaný dům. 

G Cena: 4 790 000 Kč  |  Tel.: 777 730 521

OV 4+KK BRNO, POTOČNÍ 
Cihl. byt, 99,4 m2 s terasou a rozšířením bytu o dalších 45 m2, dům 
o třech bytech, oboje po celk. reko. Luxusně vybavený a zařízený.

C Cena včetně vybavení: 7 390 000 Kč  |  Tel.: 775 185 005

ZAVOLEJTE MI, 
VÍM JAK PRODAT 

VAŠI NEMOVITOST

+420 777 730 521

BRNO, SPORTOVNÍ 
OV 2+1 (možno 3+kk) o CP 50 m2. Zvýš. přízemí domu se 4NP, sam. 

pokoje, koupelna se sprch. koutem, WC a oddělená kuchyně.

G Cena: 3 490 000 Kč  |  Tel.: 775 788 817
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INZERENTI:

REALITY 

AMBIENTEN VIP s.r.o.

COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

HOME Hunters, s.r.o.

Lipno Real s.r.o.

M&M reality holding a.s.

MP CZECH real

PSN s.r.o.

Realitní kancelář Brněnský zvonec

Realitní kancelář Karel Gruber

REALITY MUZEJKA s.r.o.

REALmix s.r.o.

RUSSEGGER REAL s.r.o.

SOVA reality s.r.o. realitní kancelář

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

AQUA PROCON s.r.o.

CERE Invest Rosice s.r.o.

MIG s.r.o.

REKO a.s.

OSTATNÍ

ABF, a.s.

ARK ČR - Asociace 
realitních kanceláří České republiky

HYPOASISTENT s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

VLTAVA LABE MEDIA, a.s., 
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, 
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578, 
MK ČR E 22925, www.realcity.cz

BRNO A JIŽNÍ MORAVA
400 distribučních míst
náklad 36 000 ks

Obch. oddělení: 
Klára Břízová, +420 739 571 988
Krzysztof Asztemborski, +420 724 913 742

Produkční: 
Gabriela Neuwirthová,+420 736 611 639, 
info.brno@realcity.cz 

Marketing/DTP oddělení: 
Dana Neumayerová, 
dana.neumayerova@realcity.cz

Příští vydání vychází:  2. 9. 2019

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

Pět tipů
pro získání lepší hypotéky

34

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš 

on-line magazín o bydlení!       www.realcity.cz/magazin

Stát podpoří výstavbu sociálních bytů
Řeší tak dostupnost bytů



WWW.REALCITY.CZ

GEISLEROVA 1, 615 00 BRNO ŽIDENICE 777 670 967, 608 770 967 | WWW.RKGRUBER.CZ
JIŽ OD ROKU 1996 
JSME TU PRO VÁS

CHCETE 
DOSTAT VÍC 

ZA VÁŠ 
DŮM ČI BYT?
+420 608 770 967

POPTÁVÁME 
PRO PRODÁVAJÍCÍ VEŠKERÉ SLUŽBY ZDARMA!

POPTÁVÁME BYTY OV 2+1/3+1  
LOKALITA KRÁLOVO POLE

POPTÁVÁME OBECNÍ BYT 3+1 DO VÝMĚNY  
ZA BYT 1+KK. NEJLÉPE STARÝ LÍSKOVEC  

A OKOLÍ.

POPTÁVÁME BYTY K PRONÁJMU VE ZNOJMĚ!

POPTÁVÁME BYTY K PRONÁJMU V BRNĚ  
A OKOLÍ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ.

G

K prodeji nabízíme pěkný cihlový byt OV 3+1,  
ul. Slatinská. Nachází se ve 2. NP. Má balkon  
a sklepní kóji, samostatné vstupy do pokojů.  

Volný ihned.

Cena: 3 800 000 Kč + provize RK 
Tel.: 608 769 723

BRNO-JULIÁNOV

G

Nabízíme pozemek o výměře 1 693 m2 u silnice  
v těsné blízkosti zastavěné plocha městské části  

Brno-Žebětín. Výhledově stavební pozemek.

Cena: 1 000 Kč/m2 + provize RK
Tel.: 608 769 723

BRNO-ŽEBĚTÍN 

K pronájmu nabízíme nebytový prostor na ul. Lerchova, 
Brno-Masarykova čtvrť. Prostory se nachází v suterénu 

a jsou po kompletní rekonstrukci. CP 51 m2.  
Více info v RK.

Cena: 10 000 Kč + služby + provize RK 
Tel.: 606 185 325

BRNO-KRÁLOVO POLE

G

 Nabízíme pozemek v Brně-Žebětíně  
o velikosti 4 057 m2, při silnici, lokalita Haneky. 

Výhledově možný stavební pozemek. Více info v RK.

Cena: 500 Kč/m2 + provize RK
Tel.: 608  769 723

BRNO-ŽEBĚTÍN 

G

G

K prodeji nabízíme pěkný byt OV 2+kk v Náměšti  
nad Oslavou, ul. Smetanova. Novostavba z roku 2015. 

Byt se nachází v přízemí. Celková plocha 38,5 m2.  
Má balkon a velkou komoru na patře. Více info v RK.

Cena: 1 550 000 Kč + provize RK 
Tel.: 606 185 325

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

K prodeji nabízíme chatu v OV. Je patrová,  
dřevěná zčásti zděná. Má elektřinu, topení  
na tuhá paliva, vodu ze studny. ZP 41 m2,  

CP 364 m2. Více info v RK.

Cena: 590 000 Kč + provize RK
Tel.: 608 769 723

ŘÍCMANICE

G

7



REALCITY 10/2019

Admin. budova (zámeček) s kanc. a sklad. prostory po rekonstr., s vl. parkováním. CP pozemku 5277 m2 vč. dalšího staveb. poz. 1 269 m2, ZP domu 
300 m2, UP k pronájmu 533 m2. Výnosnost až 750 000 Kč/rok. Objekt má 5NP, etážové topení v každém patře + prost. půda vhodná k vestavbě ve 
4. a 5.NP. Všechny IS, pův. stavba z roku 1903, kompl. rekonstr. 2005-2014, celý objekt je ve výborném stavu.

Komerční objekt
ŽELEŠICETřída G

www.realcity.cz/rc/E53FE53F1

  15 500 000 Kč775 077 502
1003

Ing. David Novák
+420 775 077 502 

Tomáš Silnický  
+420 775 077 503 

REALmix s.r.o. 
Bayerova 23, 602 00 Brno
T: 775 077 502, realmix@realmix.cz

www.realmix.cz

Prodej velmi pěkného bytu 2+1 po kompletní rekonstrukci  v 7. NP/8  by-
tového domu po revitalizaci. CP bytu je 62 m2 + prostorná lodžie 5,3 m2.

Byt 2+1
BRNO-BYSTRC, ULICE FLEISCHNEROVATřída C

www.realcity.cz/rc/E6JZ

  3 550 000 Kč775 077 502
00060

G

Prodej zahrádky s novou podsklepenou chatkou, ZP chatky 16 m2, CP 
vlastního pozemku 179 m2 + 179 m2 v pronájmu. Sezónní vodovod, 
elektřina. Příjezd autem na pozemek.

Zahrada s chatkou
BRNO - LESNÁ / OBŘANYTřída B

www.realcity.cz/rc/E6NT

390 000 Kč775 077 502

G

Prodej prostorného bytu po kompletní rekonstrukci s dispozicí 4+kk  
+ balkón a zimní zahrada, šatna, sklep, komora na chodbě, CP 164 m2, 
výška stropů 3,6 m.

Byt 4+1
BRNO - KRÁLOVO POLE, UL. ŠTEFÁNIKOVATřída G

www.realcity.cz/rc/E4UB

  6 990 000 Kč775 077 502
1066

Převod slunného a velmi pěkného družstevního bytu 3+1 po kompletní  
a vkusné rekonstrukci, CP 71 m2. Byt je ve 3.NP/4 cihlového domu. Ori-
entace na JV a SZ.

Byt 3+1
BRNO-STŘED, ULICE JANA UHRATřída G

www.realcity.cz/rc/E4VA

  4 450 000 Kč775 077 502
00006

GG

Prodej bytu 1+1 v OV s balkónem. 3.NP/4 panelového domu po kom-
pletní revitalizaci, CP 34 m2 + balkon. Plast. okna, koupelna, wc obklady, 
podlahy PVC a plovoucí.

Byt 1+1
BRNO-BYSTRC, ULICE LAŠTŮVKOVATřída G

www.realcity.cz/rc/E6NF

2 350 000 Kč775 077 502
1044-1

Prodej bezbariérového bytu 2+kk s terasou 16 m2 se zahrádkou cca 
77 m2 vč. posezení, 2.NP v komplexu Orion, CP bytu 53 m2, garážové 
stání v 1.NP a sklep 3 m2.

Byt 2+kk
BRNO-LESNÁ, ULICE MAJDALENKYTřída B

www.realcity.cz/rc/E6L2

  5 250 000 Kč775 077 502
00069

BC

8
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Prodej posledních 3 stavebních pozemků od 667-793 m2. V ceně IS, 
komunikace i veřejné osvětlení. IS již dokončeny a zkolaudovány. Cena 
včetně DPH!

Pozemek
SYROVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E53T

  3 630 Kč/m²775 077 502
468

Prodej stavebního pozemku 647 m2. Klidná boční ulice, uliční šíře 9,5m, 
rozvody vody a elektřiny, na hranici pozemku kanalizace. Pěkný výhled do 
okolní krajiny.

Pozemek
DAMNICE, OKRES ZNOJMO

www.realcity.cz/rc/E6KD

  750 Kč/m²775 077 502
00053

Prodej novostavby tří RD s dispozicí 5+kk na ul. Zemanova. CP pozemku 
390 m2, ZP domu 90 m2, UP domu cca 180 m2. Za domem se nachází 
zahrada o výměře cca 220 m2 .

Dům
BRNO-SLATINA, UL. ZEMANOVA

www.realcity.cz/rc/E59A

8 900 000 Kč775 077 502
1004

B

Prodej pozemku o CP 1 195 m2. Dle návrhu nového ÚP určeno pro 
rodinnou rekreaci. Schválení návrhu ÚP je ve druhé polovině roku 2019 
(probíhá připomínkové řízení).

Pozemek
STRACHOTÍN, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E59C

  828 Kč/m²775 077 502
1027

Prodej komerčního stavebního pozemku, CP 13 800 m2. Uliční šíře  
120 m, hloubka 115 m. Pozemek je územním plánem určený jako plocha 
pro výrobu a skladování.

Pozemek
VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E59B

  590 Kč/m²775 077 502
00010

Rádi se postaráme o prodej či pronájem Vaší nemovitosti. 
Prodávajícím a pronajímatelům poskytujeme 
naše služby zdarma!

www.realmix.cz

Prodej pěkného a rovinatého stavebního pozemku o výměře 500 m2  
s kompletní projektovou dokumentací a vyřízeným stavebním povolením 
na stavbu RD.

Pozemek
KANICE, BRNO-VENKOV

www.realcity.cz/rc/E5LF

  2 990 000 Kč775 077 502
00031

Prodej budov a pozemků v centru obce. Velký dvoupodlažní RD (UP  
180 m2), výrobně skladovací objekt UP 198 m2 a velká garáž s montážní 
jámou, skladem a půdou.

Dům
RUPRECHTOV

www.realcity.cz/rc/E5N6

3 990 000 Kč775 077 502
783

G

Prodej novostavby bezbariérového bytu 3+kk v přízemním bytovém 
domě (typ bungalov) v malebné vesničce. CP 71 m2, orientace do pěkně 
upraveného vnitrobloků.  

Byt 3+kk
BROD NAD DYJÍ, OKRES BŘECLAV

www.realcity.cz/rc/E6EF

  2 750 000 Kč775 077 502
00051

G

Zde může 
být i vaše 

nemovitost!
Telefonní kontakt 

775 077 502

9
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    Mladá rodina hledá ke koupi dům 3+kk nebo 
větší do 10 km od Brna. Modřice, Rajhrad, 
Rosice, Kuřim, Bílovice apod. Nabídněte. 
Platí hotově.

    Pro rodinu hledám ke koupi dům v okruhu 
do 15 km od Brna. Jen v dobrém stavu.

    Pro manžele hledám ke koupi dům v Brně. 
Podmínkou jsou minimálně 2 byty v domě. 
Na stavu nezáleží. Platí hotově.

    Pro našeho klienta s hotovostí hledám pěkný byt v dobrém stavu 
a v příjemné lokalitě. Byt 1+kk až 2+1 kdekoli v Brně.

    Klienti koupí ihned stavební pozemek vč. sítí v okolí Brna 
do 25 km. Mají hotovost.

    Pro starší manžele hledám byt 2+1 nebo 2+kk, cihla a balkon. 
V Židenicích, Veveří, Kr. Poli, Žabovřeskách, Černých Polích 
nebo v centru Brna. Hotově do 3,7 mil. Kč. 

    Pro manželský pár hledám byt 2+kk nebo 2+1 v cihlovém domě 
kdekoli v Brně. Balkon a výtah je podmínkou. Platba v hotovosti.

    Manželský pár koupí dům, raději novostavbu 5+1 nebo 4+1 do 20 km 
od Brna. Jen v dobrém stavu, po rekonstrukci. Zahrada min 400 m2, 
v klidné části. Platí hotově, do 14 mil. Kč.

    Pro mladého muže hledám byt 3+kk nebo 3+1 min. 70 m2

v centru města. Výhodou je byt po rekonstrukci.

Ing. Jitka Mlejnková
mlejnkova@mpczech.cz, +420 736 130 609

Hledáme pro naše klienty

    Pro větší počet skupin studentů hledám 
k pronájmu od 1. září byty 2+1, 3+kk 
nebo 3+1 v Brně v dosahu MHD.

    Pro klienta s hotovostí hledám RD minimálně 
2+1 směr Znojmo, pozemek alespoň 800 m2.

    Pro konkrétní klientku hledám byt 1+kk nebo 
1+1 v Bystrci – možno i k rekonstrukci.

    Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi byt 1+1 až 2+1 
v lokalitě Bystrc, Jundrov, Komín, Žabovřesky.

    Pro klienta s hotovostí hledám byt minimálně 3+1 
Brno-Žabovřesky, Komín, Jundrov do 5 mil. Kč.

    Pro rodinu s hotovostí hledám byt případně rodinný dům o velikosti 
minimálně 4+1 v oblastech Bystrc, Žebětín, Kníničky, Řečkovice, 
Jehnice a okolí.

    Podnikatel hledá na investici byty 1+kk nebo 1+1 v centru Brna a okolí – 
platba ihned v hotovosti.

    Pro prověřeného klienta hledám k pronájmu byt minimálně 3+1 
v lokalitě Bystrc, Jundrov, Kohoutovice, Bohunice a okolí.

    Pro stomatologa hledám ke koupi byt 2+1 až 3+kk ve středu města, 
ne přízemí, platba v hotovosti.

    Pro klienta s hotovostí hledám byt 2+1, 
2+kk v Jundrově nebo v Komíně.

    Pro rodinu s dvěma dětmi hledám 
byt 3+1 v Novém Lískovci.

    Pro starší manželský pár hledám 
byt 2+1 v přízemí v Brně.

    Pro mladý pár hledám byt v 2+1 v Bystrci, Jundrově nebo Komíně.

    Hledám stavební pozemek ve Slavkově a okolí, minimálně 1000 m2.

    Pro podnikatele hledám byty 1+1 nebo 1+kk k investici 
v lokalitě Brno a Brno-venkov, nejlépe v dosahu IDS.

    Pro manželský pár hledám rodinný dům s dispozicí minimálně 
3+1 s garáží.

    Pro klientku hledám chatu nebo chalupu, min. 3+kk 
na samotě nebo polosamotě, do 40 km od Brna.

    Pro studenty a rodiny s dětmi hledám byty 2+kk až 4+1  
k pronájmu v Brně. 

    Starší manželé koupí RD na klidném místě v dosahu IDS, 
min. 2+1 s alespoň malou zahrádkou nebo posezením.

Martin Dubáň  
duban@mpczech.cz, +420 736 151 675

Alexander Vincze 
vincze@mpczech.cz, +420 736 184 737

    Akutně hledáme byt 3+1 v Novém Lískovci. 
Zájemci mají připravenou hotovost. 
K nastěhování do 1. září před nástupem 
dětí do školy.

    Manželé s dítětem a svými rodiči 
hledají vícegenerační dům.

    Starší paní hledá ke koupi byt v posledním patře 
v lokalitě Bohunice, Starý a Nový Lískovec. 

    Manželský pár hledá bezbariérový RD v Brně nebo do 15 minut od Brna. 

    Starší manželé hledají menší byt 1+kk - 1+1 jako investici, 
klidně s nájemníkem.

    Mladší pár s dítětem hledá domeček s menší zahrádkou 
v dobré dostupnosti do Brna.

    Obchodní ředitel hledá větší byt po rekonstrukci 
nebo v novostavbě v Brně s balkonem nebo terasou.

    Pro konkrétní zájemce hledáme bytový dům ke koupi 
ideálně k nástavbě nebo rekonstrukci v Brně.

    Hledáme starší RD s pozemkem k rekonstrukci v okrajových částech Brna.

    Vinař hledá k pronájmu prostory pro provozování vinného sklípku v Brně.

    Hledáme RD nebo pozemek v Rosicích u Brna a okolí.

Jiří Šmach      
smach@mpczech.cz, +420 731 491 172
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  DOPORUČUJEME

Byt o CP 76 m2, balkon 5 m2, ul. Merhautova, byt i dům je po rekonstrukci, 
v domě je výtah, sklepy, kočárkárna. Byt je prostorný, světlý, v koupelně 
sprcha i rohová vana, moderní kuchyňská linka.  

Byt 3+kk  
OV 3+KK BRNO-ČERNÁ POLE, UL. MERHAUTOVA

www.realcity.cz/rc/E5XH

 5 590 000 Kč 731 484 294  
 MPB1347JM 

Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel. +420 731 484 294
e-mail: info@mpczech.cz
www.mpczech-real.cz, www.mpczech-investment.cz 

D DOPORUČUJEME

Byt v opraveném cihlovém domě, CP 104 m2 vč. terasy (6 m2). Byt vhodný 
na investici, bydlení i podnikání. Lze jej rozdělit na dva samostatné byty. 
Výhodou je blízkost centra města a zastávky MHD. 

 Byt 4+2 
OOV 4+1 BRNO-STŘED, UL. VLHKÁ

www.realcity.cz/rc/E6KO

 6 490 000 Kč k jednání  731 484 294   
MPB1356JM

G

 EXKLUZIVNĚ 

Prodej nádherné hájenky 5+1 na zcela výjimečném místě na samotě 
uprostřed lesa na Vysočině. CP pozemku (ne les) 4.479 m2, ZP 180 m2, UP 
200 m2. Vhodné jak na rekreaci, tak i k trvalému bydlení. 

 Byt 3+1 
CHALUPA/HÁJENKA HAVLÍČKOVA BOROVÁ

www.realcity.cz/rc/E6MY

 3 350 000 Kč  731 484 294   doporučujeme

MPRD1187MD

GG     DOPORUČUJEME 

RD na poz. o CP 730 m2, UP 230 m2, zahrada, bazén. Dvoupatrový dům 
s velkým obytným prostorem propojeným s kuchyní a se vstupem na tera-
su. V obci veškerá občanská vybavenost. Do Brna 16 km.  

Dům 5+kk
ŘRD 5+KK LIPŮVKA

 5 490 000 Kč  731 484 294   
MPRD1182JM

G  DOPORUČUJEME 

 Prodej ŘRD, který je rozdělen na 2 samostatné byty 2+1  a 1+1 + dílna + 
stodola + zahrada 543 m2. Dům vhodný k rekonstrukci. Připojení na IS: obecní 
vodovod, elektřina 230 V, 380 V, kanalizace, internet,TV.

Dům 2+1 a 1+1
ŘRD IVANČICE

 3 600 000 Kč 731 484 294   

G

     EXKLUZIVNĚ DOPORUČUJEME

Pronájem bytů/studií 1+kk v novostavbě, ve vysokém standardu, CP 36 m2

a 48 m2. Nová KL, lednička, pračka, vana, balkon, výhled do zahrady, or. na 
jih, franc. okno, el. žaluzie. Parkovací místa po domluvě.  

Byt 1+kk
PRONÁJEM BYTŮ 1+KK KR. POLE, UL. KOŠINOVA

www.realcity.cz/rc/E6BQ

12 900 Kč a 13 900 Kč + energie 731 484 294   
MPP1928JM

GAEXKLUZIVNĚ

Prodej dvou sousedních stav. pozemků na krásném a klidném místě, 10 km 
od Brna. Celková výměra 2.061 m2, ul. šíře 28 m. Mírně svažitý, IS na hranici 
pozemku. Možnost prodeje jako celku nebo jednotlivě.  

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMKY KANICE

www.realcity.cz/rc/E66C

3 900 Kč/m2 731 484 294   
MPPOZ1024M

DOPORUČUJEME

CP 787 m2 a šíři 14,5 m je veden jako zahrada. V ÚP  obce je určený k výstavbě 
RD, rovina. Na hranici jsou veškeré IS. K poz. vede asfaltová komunikace. 
Nachází se  v klidné ulici pouze s místním provozem.

Pozemek
STAVEBNÍ POZEMEK SILŮVKY

1 900  000 Kč 731 484 294

      DOPORUČUJEME

Světlý moderně řešený byt 3+KK v cihlové nástavbě z roku 2008, CP 61 m2 + 
cca 8 m2 mezonetová nástavba, která slouží jako ložnice. Byt má balkon 4 m2

a sklep 2,6 m2. V roce 2016 proběhla modernizace bytu.

Byt  3+kk 
OV 3+KK BRNO-BYSTRC, UL. ČERNÉHO

www.realcity.cz/rc/E6MX

 4 590 000 Kč 731 484 294
MPB1359MD

G

G
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REALITNÍHO MAKLÉŘE
ČEKÁTE KAŽDÝ MĚSÍC NA VÝPLATU? NEBOJÍTE SE PRÁCE? 
ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, KOLIK SI U NÁS MŮŽETE VYDĚLAT!

Žádné vstupní poplatky - Bezplatné školení - Peníze každý týden - Časová fl exibilita

Dobrých lidí není nikdy dost, a proto i my přivítáme do našeho kolektivu dalšího sympatického kolegu/kolegyni. 
Neustále se rozvíjíme a hledáme zkušené obchodníky. Nejenom spokojený klient je pro nás odměnou, ale chceme, 

aby se i lidé, kteří u nás pracují, cítili dobře a byli za svou práci nadstandardně ohodnoceni.

Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel. +420 731 484 294

e-mail: info@mpczech.cz
www.mpczech-real.cz, www.mpczech-investment.cz 

PŘIJĎTE MEZI NÁS!731 484 294
cerna@mpczech.cz

Hledáme sympatického kolegu/kolegyni na pozici

Jsme kolektiv s dobrou náladou, 
který vždy služebně mladším 
kolegům rád a ochotně poradí

Rádi a ochotně vás 
zaškolíme pod dohledem 
zkušeného mentora

K dispozici asistentka 
i právní oddělení

Flexibilní pracovní doba

Pracujeme jako tým, opřít se 
můžete i o vedení společnosti

Odměnou vysoký provizní systém

Marketingová podpora

Telefon a počítač samozřejmostí

Provize i z domluvených
hypotečních úvěrů

12
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PRODEJ BYTU 3+kk s galerií a terasou

Praha 2 – Vinohrady 
5. patro s výtahem
Užitná plocha – 151 m2 
Podlahová plocha – 130 m2 

Cena - 15 390 000 Kč

Nabízíme bydlení nejvyšší kvality  
v rezidenční části Vinohrad, v blízkosti  
nám. I.P. Pavlova a nám. Míru. Výborné 
dopravní spojení do centra a veškerá 
občanská vybavenost v okolí.

Nadstandardní, světlý, mezonetový byt  
je propojen točitým schodištěm  
s velkou galerií a prostornou terasou, 
orientovanou do vnitrobloku, ze které  
je výhled na pražské panorama. 

Velká ateliérová okna s žaluziemi  
na dálkové ovládání v dolní části bytu 
jsou orientována na jihozápad. Byt je 
klimatizován, má dvouvrstvé dřevěné, 
velkoformátové parkety s podlahovým 
topením a regulací teploty v každé 
místnosti. 

Jedná se o nový půdní byt, dosud 
neobývaný, atypicky vybavený  
designovými prvky. 

Rekonstruovaný dům v neoklasiciském  
stylu si zachoval historické prvky jak 
na fasádě, tak i v interiéru domu. Dům  
se nachází v klidné části Wenzigovy ulice.

Tel: +420 777 745 645
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  3D PROHLÍDKA 3D PROHLÍDKA

 Prodej třípodlažního ŘRD, zahrada 
s pergolou a bazénem, garáž pro 
3 auta 

 Převod nadst. DB 3+1 s proskle-
nou zimní zahradou a vlastní zahra-
dou s bazénem 303 m2

 Polořadový RD po kompl. rekon-
strukci, 4+kk/T s vinným sklípkem, 
park. místo, klidná ulice 

 Dům  Byt 3+1  Dům 
 TIŠNOV  KUŘIM KUŘIM 

www.realcity.cz/rc/E6N2 www.realcity.cz/rc/E66K www.realcity.cz/rc/E5GO

 7 500 000 Kč  5 790 000 Kč  5 900 000 Kč  777 645 193    777 645 193    777 645 193   
 000823  000817  000805 

3D PROHLÍDKA

 Pronájem obchodu 13 m2 ( š. 2,5 
x d. 5,3 m) na ul. Horova, bez soc. 
zařízení a přívodu vody 

 ŘRD, jednopodlažní, část. podskl. 
RD 3+1 po částečných rekonstruk-
cích, menší dvorek 

 Obch. prost.  Dům 
BRNO-ŽABOVŘESKY  BRNO-HUSOVICE 

www.realcity.cz/rc/E6MZ www.realcity.cz/rc/E5BR

 5 000 Kč /měs.  4 000 000 Kč  604 232 218    777 645 193   
 000820  000788 

GC

E G

E

REALITY MUZEJKA s.r.o.
Moravské náměstí 15, 602 00  Brno
M: +420 604 232 218 | T: +420 541 233 462  

Pobočky:  Brno | Ostrava

WWW.REALITYMUZEJKA.CZ

Pro klienta
hledáme

ke koupi byt 
2+kk nebo 2+1

v Brně.

T: 604 232 218

Bayerova 40
Brno 602 00

tel.: 541 219 550
reality@brnenskyzvonec.cz

JISTOTA    -    TRADICE    -    STABILITA   -    PRÁVNÍ GARANCE

Vlastníte podíl na nemovitosti, kterou však nemůžete 
užívat či z ní nemáte žádný finanční zisk?

Chcete prodat a nečekat na hotovost?
Máme pro Vás řešení.

Okamžitá hotovost za Váš podíl.
Řešení i zadlužených nemovitostí.

Zavolejte nám k nezávazné konzultaci Vašeho případu!

SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY ODKUPUJEME 
A ZDARMA VYŘIZUJEME 

VEŠKERÉ PRÁVNÍ KROKY A ÚKONY.

VOLEJTE ZDARMA 800 100 455 a na tel.: 775 185 005

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH

14
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pro realitní kanceláře

REALITNÍ
SOFTWARE

ZDARMA
w w w . r e a l k o . c zv í c e i n f o r m a c í n a

i n f o @ r e a l k o . c z | + 4 2 0 7 7 5 9 7 8 2 6 8

FREE
verze

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

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY
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Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Co přináší návrh zákona dnes? 
Lze již nyní zaznamenat změny od chvíle, kdy se 
začalo mluvit o novém realitním zákonu? 

Vzhledem k tomu, že se osobně zúčastňuji 
řady diskusí na toto téma a to na nejrůznějších 
úrovních a platformách, se mi zdá, že konečně 
– po několika letech těchto diskusí – se infor-
mace o současném vládním návrhu zákona do-
stávají k uším nejenom těch „aktivních“, kteří 
v navrhované úpravě vidí změnu k lepšímu, ale 
i mnohých – do této chvíle – zcela netečných 
(řekněme individuí, kvůli kterým se to vlastně 
vše realizuje…), kteří si začínají uvědomovat, že 
proto, aby mohli nadále realitní služby nabízet, 
budou muset něco udělat. Prokázat odbornou 
způsobilost (má se jednat o vázanou živnost), 
pojistit se pojištěním profesní odpovědnosti (do-
jde-li k profesnímu pochybení, musí být spotře-
bitel chráněn), sepisovat písemné zprostředkova-
telské smlouvy (nikoli nabízet, co koho napadne  
bez řádného pověření oprávněnou osobou – 
vlastníkem) atd.

A tak, zatímco do nedávna všichni (spotřebitelé 
stejně jako realitní makléři) jednohlasně hřímali 
pro „zavedení licencí“, nyní se mnohými řeší, 
jestli je to vlastně správně navrženo, jestli to ne-
půjde (či půjde) nějak obcházet, jestli vše není 
vlastně zbytečné... 

Zažil jsem debaty dokonce na i konferencích/
kongresech (!), kdy si diskutující ani poslední 
verzi návrhu pořádně nepřečetli, ale přesně vě-
děli, že to či ono není, jak by mělo být, jen aby 
se zviditelnili. Úplně mne překvapilo, kolik že 

se „odborníků“ údajně zúčastňovalo prací na zá-
koně, aniž bych je kdy – například v pracovní 
skupině – na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR 
(předkladatel návrhu zákona) viděl… Ale to je 
už taková česká vlastnost. 

V současnosti sleduji diskuse zejména na sociál-
ních sítích,  v nejrůznějších realitních skupinách. 
A jsou zajímavé. Je dobře, že makléři diskutují 
a do věci se začínají více zapojovat. 

Bude se týkat všech!
Jednou z hlavních současných změn je to, že 
profesnímu vzdělávání realitních makléřů se za-
číná věnovat řada takových, kteří se mu do teď 
nijak nevěnovali, protože makléř nebyl „snadný“ 
klient. Vzdělání nebylo povinné. V návrhu zá-
kona je rekvalifikační kurz a zkouška před tzv. 
autorizovanou osobou jednou z možností, jak 
prokázat odbornou způsobilost pro získání váza-
né živnosti. To mnohé (bohužel i ne zcela kvali-
fikované školitele) motivuje...

Profesní vzděláváním se Asociace realitních 
kanceláří České republiky zabývá od roku 1991 
a víme, že není snadné vyškolit všestranně při-
pravené profesionály. Současná situace je vý-
zvou i pro ostatní na trhu. To je dobře! 

Pomůže zákon trhu služeb?
Nelze očekávat rychlou – náhlou změnu. Ale 
o změnu se bude nepochybně jednat. Já osobně 
v současném návrhu vidím řadu pozitiv, má však 
i negativa. Není zcela dokonalý. Bude jistě pro-
blém, jak nedodržování některých ustanovení 
kontrolovat apod.  Je to však první krok ke změ-
ně, na kterou čekáme již téměř třicet let.

Zákon o realitním zprostředkování  
letos potřetí

Jedním z cílů Asociace realitních kanceláří České republiky (již od roku 1991) je 
prosazení takové legislativní úpravy týkající se realitního zprostředkování, která po-
může zajistit vyšší kvalitu služeb poskytovaných realitními makléři na našem trhu. 
Po řadě našich asociačních návrhů, které byly v průběhu let vždy nakonec smeteny 
ze stolu, protože prostě nebyla dostatečná „společenská objednávka“, se podařilo 
prosadit, aby byl předložen současný vládní návrh. 

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář  
ARK ČR

VZDĚLÁVÁNÍ  
V ARK ČR

Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami

– rekvalifikační kurz 
příprava na zkoušku 
odborné způsobilosti

Výkon správy nemovitostí 
Anglická komunikace pro 
realitní makléře

Jednodenní semináře:
Nájem bytu  
a nebytových prostor  

Oceňování nemovitostí

Právní aspekty  
realitní činnosti

Prodej nemovitostí 
v exekuci a insolvenci

Praktické tréninky:
Fotografování

Videoprohlídky

HOME STAGING

Komunikace

Vedení lidí

ZKOUŠKY ODBORNÉ 
ZPŮSOBILOSTI 
pro obor Obchodník 
s realitami (dle zákona  
č. 179/2006 Sb.)

Příležitost pro všechny 
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům 
vaši profesionalitu 
i Osvědčením o odborné 
způsobilosti.

Jsme autorizovaná osoba 
(na základě rozhodnutí 
MMR ČR)  oprávněná 
pořádat tyto zkoušky  
a vydávat osvědčení  
se státním znakem  
České republiky.

Bližší informace  
na www.arkcr.cz.



V Brně to žije!
Pamatujete doby, kdy jste v  létě vyšli na náměstí 
Svobody a byli jste tam jedinou osobou? Dnes už 
se to zdá nereálné, ale opravdu to bylo možno 10 
let zpátky zažít. V Brně to dnes už žije, a to hned 
z několika důvodů.

Ačkoliv má západní kultura problém s populačním 
růstem, v  Brně se nám tento problém vyhýbá. 
Od roku 2007 jsme neustále v přirozeném přírůst-
ku, tedy rodí se nám více občanů, než kolik jich umí-
rá. Za poslední rok populace v Brně vyrostla o 3 % 
a to z poloviny právě díky novorozencům a z dru-
hé poloviny díky nově přistěhovaným obyvatelům. 
A s větším počtem obyvatel nadále roste i poptáv-
ka po pronájmech, kterou už dávno neřídí student-
ské pronájmy, jako tomu bylo 10 let zpátky.

Rozjel se i společenský život. Již několikkrát brněn-
ské bary vyhrály první místo v  celostátních sou-
těžích. Před deseti lety byl termín „burgr“ téměř 
sprostým slovem v hodnotě 30 Kč včetně kečupu 
a  tatarky. Dnes se místní bary a  restaurace před-
bíhají, kdo přinese lepší kulinářský zážitek. Počet 
zajímavých restaurací s novými pochoutkami z celé-
ho světa se neustále rozšiřuje, kulinářství i nočního 
života v Brně si všimly i slavné americké noviny � e 
New York Times nebo britský � e Guardian. Náměs-
tí Svobody nebo Jakubské náměstí a jejich okolí pul-
zují životem a v létě je těžké odolat možnosti pose-
dět s vychlazeným pivkem na chodníku. Sami jsme 
některým z těchto podniků pomohli se dostat na br-
něnské ulice a máme radost z toho, jak se jim vede.

Daří se i kultuře, Brňané si oblíbili divadlo i koncerty. 
Město si toho všímá a výdaje na kulturu máme ze 
všech významných měst v ČR nejvyšší – 3 600 Kč 
na osobu ročně, dvojnásobek než třeba Praha. Což 
je ale pro pestrost života v Brně dobře.

Jsme čisté a bezpečné město
Pamatujete ještě na  prašné štěrkové parkoviště 
na  Moravském náměstí? Už je dávno minulostí. 
Centrum města se i přes střídání vlád různých ba-
rev dostalo k obnově svých veřejných prostranství, 
auta nahradili chodci a cyklisti, štěrk a prach nahra-
dily náměstíčka, sochy a vysázené stromy. Po uli-

cích se dnes povaluje mnohem méně odpadu a to, 
co spotřebováváme doma, začínáme čím dál více 
třídit. Počet recyklačních kontejnerů vzrostl v Brně 
za posledních 10 let více než trojnásobně a až 21 % 
odpadu Brňané dnes separují. Za poslední dekádu 
je to prakticky dvojnásobné zlepšení.

Naučili jsme se také lépe hospodařit s vodou, spo-
třeba na osobu je v Brně nejnižší za celou dobu mě-
ření, tedy 107 litrů na osobu denně. Takže záloha 
500 Kč na vodu měsíčně pro dvě osoby by vám po-
řád mohla vystačit, i když ceny rostou.

To ale není vše, dle dostupných statistk za posled-
ních 10 let prudce klesl počet trestných činů, a nové 
podniky v Brně už nestraší zájemci o výpalné. Stej-
ně tak řidiči v Brně jezdí opatrněji, počet dopravních 
nehod ročně klesl téměř na  třetinu oproti situaci 
před deseti lety. No a  šance na  dožití vysokého 
věku se i díky kvalitnímu zdravotnictví také neustále 
zvyšuje – oproti stavu z roku 2009 se průměrně do-
žíváme o dva a půl roku více.

Máme se tady dobře
Ano, víme, nic není dokonalé a  vždy je možno si 
na něco postěžovat. Prodejní ceny bytů i jejich ná-
jmy nám prudce vzrostly. Pro mnohé rodiny je dnes 
těžší najít si bydlení než kdy jindy. Ale i na tyto pro-
blémy se chystají řešení. My a další mladé a šikovné 
realitní kanceláře se zase snažíme zpříjemnit život 
všem, kteří chtějí prodávat, kupovat nebo pronají-
mat byty, a i když žádné ofi ciální statistiky neexis-
tují, cítíme i my, že se to daří a více lidí naše služby 
oceňuje a považuje za prospěšné. 

Objektivně to vypadá, že si v Brně žijeme nejlépe, 
jak to kdy bylo možné. Mohli bychom pokračovat 
statistikami, jak vzrostla průměrná mzda o 50 pro-
cent, že máme rekordně nízkou nezaměstnanost, 
nebo výrazně více spoluobčanů podniká, že výkon 
brněnské ekonomiky dosahuje 140 % HDP průmě-
ru celé Evropské unie (a možná i proto tady máme 
byty stejně drahé jako v Německu), ale máme pocit, 
že i sami cítíte, že v Brně se prostě žije dobře. A dle 
posledního průzkumu města Brna to potvrdilo i 8 
z 10 občanů, kteří tvrdí, že se z Brna neplánují nikdy 
odstěhovat. Smůla Praho!

Léto je v plném proudu a my jsme se místo ukázky našich inzerátů rozhodl i  raděj i 

prokázat na datech, která jsou veřejně k dispozic i ,  proč je v lastně Brno tak skvělé 

místo na ž ivot.  Proč je to tady tak super?

HOME HUNTERS
„Protože věříme, že v  realitách 
se dá být úspěšný, i  pokud člověk 
jedná poctivě a chová se k ostatním 
férově.“ 

Jedna z  TOP 5 realitních kanceláří 
v Brně, co do kvality práce a spokoje-
nosti klientů. Společnost postavená 
na hodnotách férovosti, naslouchání, 
držení slova a  inovací – učí své ma-
kléře zajímat se o klienty a  najít jim 
vždy to nejvýhodnější řešení jejich 
situace na míru. Posouvají technické 
limity, jako první na světě prodali byt 
za bitcoiny. Kromě běžných realitních 
služeb se specializují i  na  komerční 
prostory v centru a bytové domy. 

HOME Hunters, s.r.o.
Rašínova 2, 602 00 Brno

tel.: +420 608 150 100
kovac@homehunters.cz

www.homehunters.cz

názor profesionála

PROČ JE FAJN BYDLET V BRNĚ? 
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PRONÁJMY

BRNO-KOMÍN, UL. JOŽKY JABŮRKOVÉ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6KF
Pronájem bytu po rekonstrukci 2+1 se dvěmi lodžiemi
a sklepem, CP bytu 55 m² + lodžie 6 m², sklep 3 m²,
2. patro bez výtahu. 3.000,- Kč záloha na energie a
služby.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

12 500 Kč/měs.

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO-MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6NG
Pronájem novostavby půdního bytu 3+kk, CP 70 m²
s balkónem. Rodinný dům, samostatný přístup chod-
bou. Plně zařízený. Max. pro 2 osoby! Cena vč. ener-
gií a služeb.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

16 000 Kč/měs.

BRNO-STARÝ LÍSKOVEC
Třída C

www.realcity.cz/rc/E6N1
K pronájmu zařízený byt o dispozici 4+1 s proskle-
nou lodžií a dvěma komorami ve 3.patře panelo-
vého domu s výtahem ve Starém Lískovci na ulici
Labská.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

20 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO

BRNO - STRÁNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E67A
Prvorepubliková vila 6+1 v lukrativní a přitom klidné
lokalitě, funkcionalistický styl, krásné výhledy, po
rekonstrukci. UP 200 m², CP 358 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

BRNO - SLATINA, UL. KIGGINSOVA
www.realcity.cz/rc/E6KL

Pronájem garážového stání v suterénu novostavby.
Objekt je zabezpečen s vjezdem do objektu na dál-
kové ovládání. Současně lze parkovat auto i motorku.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

1 200 Kč/měs.

OV 1+1 BULHARSKÁ, BRNO - KR. POLE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4YR
Byt s věcným břemenem doživotního bydlení seni-
orky, o výměře 29,26 m² ve 3.NP cihlového byto-
vého domu bez výtahu. V bytě jsou plastová okna,
k vytápění vafky.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 185 005
1 990 000 Kč

VÝHODNÝ BYT PRO INVESTICI, K
PRONÁJMU

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6MQ

Byt 1+1k, 32 m² vhodný pro investici na pronájem
vzhledem k umístění v komplexu s recepcí, prádel-
nou, kolárnou a klidným dvorem s venkovním kr-
bem.
www.bytycejl.cz tel.: 777 259 000

2 300 000 Kč

BYT 2+KK, 43 M² U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
Třída B

www.realcity.cz/rc/E6C6
Zdravé bydlení v doteku vodní plochy Brněnské
přehrady s kvalitní dostupností MHD. Byt je pro-
světlený a má výhled do zeleně okolního lesa.
www.bytyvprirode.cz tel.: 777 259 000

2 700 000 Kč

OV 2+1 SPORTOVNÍ, BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6MH
Prodej OV 2+1 o CP 50 m². Byt je udržovaný se 2
neprůchozími pokoji, samostatná koupelna a WC,
plastová okna a nové dveře. K bytu náleží velká
sklepní koje.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 788 817
3 500 000 Kč

OV 2+KK NOVODVORSKÁ, BRNO
Třída B

www.realcity.cz/rc/E6NN
Novostavba bytu v OV s lodžií o CP 51,2 m², nad-
standardní materiály, kuchyně na míru, v ložnici kli-
matizace, kolaudace 2015
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
3 690 000 Kč

BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BR
Rodinný dům na rozhraní Husovic a Maloměřic.
Jedná se o řadový, jednopodlažní, částečně pod-
sklepený dům o dispozici 3+1.Dům je po částečné
rekonstrukci
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

4 000 000 Kč

OV 3+KK BRNO-BYSTRC, UL. ČERNÉHO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6MX
Světlý moderně řešený byt 3+KK v cihlové ná-
stavbě z roku 2008, CP 61 m² + cca 8 m² mezo-
netová nástavba, která slouží jako ložnice. Balkon
4 m² a sklep 2,6 m².
MP CZECH real tel.: 731 484 294

4 590 000 Kč

HLEDÁTE
BYT ČI DŮM?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO - SLATINA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E67R
Prodej luxusního, nadstandardně vybaveného
bytu 2+kk v 6. NP, s balkonem a vlastním
parkovacím stáním. UP 68 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

4 650 000 Kč

BYT 3+KK, 80 M² BRNO - ŽABOVŘESKY
Třída E

www.realcity.cz/rc/E5BP
Slunný byt s garáží a garážovým stáním ve 2. patře
cihlového domu v těsné blízkosti tramvajových a
autobusových zastávek s vynikající dostupností do
centra.
www.sovareality.cz tel.: 777 259 000

5 400 000 Kč

OV 4+KK POTOČNÍ, BRNO
Třída C

www.realcity.cz/rc/E6MI
Cihlový byt 99,4 m² s terasou a rozšířením bytu o
dalších 45 m², v domě o 3 bytech. Vl. topení, lu-
xusně zařízený. Byt i dům po celkové rek. Cena vč.
vybavení.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 775 185 005
7 390 000 Kč

RD 4+KK SE ZAHRADOU JÍLKOVA, BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5BM
Novostavba z roku 2006 o vel. 4+kk a UP 196
m². Řadový, cihlový, částečně podsklepený dům s
vlastní studnou, se zimní zahradou a okrasnou za-
hradou o CP 313 m²
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
9 900 000 Kč

BRNO - KOMÍN
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4I3
RD 6+1 v atrakt. lokalitě s více variantami využití (ro-
dinné bydl., podnik., přebudování na byt. jednot.),
7 - 10 park. míst. UP 365 m², CP 1.400 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

11 750 000 Kč

BRNO - KRÁLOVO POLE
Třída A

www.realcity.cz/rc/E5DD
Novostavba luxusního atypického domu 4+kk s
venkovním a vnitřním átriem s živou zelení, zajiš-
ťující max. soukromí, dvojgaráž. UP 198 m², PENB:
B - 74,8 kWh/m2.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

12 950 000 Kč

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!
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HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO - ŽABOVŘESKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6LD
Moderní, třípodlažní, řadový rodinný dům ve vy-
hledávané lokalitě, disponuje dvěma oddělenými
byty: 1+kk a 4+1, částečně vybaven. UP 234 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

13 500 000 Kč

BRNO - VENKOV

POPŮVKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5S5
Pěkný, prostorný RD 5+1 na hranici lesa v klidné
části obce, venkovní posezení s krbem, udírna,
venkovní bazén, vlastní studna. UP 185m², CP 1.621
m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

KUŘIM
Třída C

www.realcity.cz/rc/E5XU
Cihlový byt 2+1 se zasklenou zimní zahradou 6 m²
a venkovní zahradou 225 m². Ideální kombinace
bydlení v bytě, spojeného s výhodami bydlení v
domě.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

informace v RK

KUŘIM
Třída C

www.realcity.cz/rc/E66K
Nadstandardně vybavený byt 3+1 s prosklenou
zimní zahradou, vlastní zahradou a parkovacím stá-
ním přímo před domem, v Kuřimi, na ulici Metel-
kova.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

informace v RK

KUŘIM
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5GO
Polořadový dům po kompletní rekonstrukci a pří-
stavbě. Dům je dispozičně řešen jako 4+kk s tera-
sou a vinným sklípkem, parkovací místo v předza-
hrádce,klidná ulice
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

5 900 000 Kč

HLEDÁTE
DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

TIŠNOV
Třída E

www.realcity.cz/rc/E6N2
Řadový třípodlažní RD smožností dalšího rozšíření.
K domu náleží zahrada s pergolou s posezením a
bazénem a samostatná stavba velké garáže pro 3
auta.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 777 645 193

7 500 000 Kč

SOKOLNICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5KT
Luxusní, velkoryse řešená vila 6+kk včetně vyba-
vení v klidné části obce, dvojgaráž, 4 x parkovací
stání, vlastní FVE. UP 350 m², CP 871 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

12 990 000 Kč

ZNOJMO

REŠICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5S4
Krásný rodinný dům 4+1 vhodný k bydlení i rekre-
aci + dům pro hosty 3+kk, pergola s letní kuchyní,
bazén, stání pro 6 vozů. UP 200 m², CP 1.075 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

6 850 000 Kč

OSTATNÍ ČR

CHATA 2+1, MALÁ ŠTÁHLE, JESENÍKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6LI
Podskl. chata 2+1, CP 70 m², vl. pozemek 948 m².
V přízemí kuchyně, obýv. pokoj s krbem, koupelna
a wc, v patře ložnice. Chata prošla částečnou re-
konstrukcí.
Brněnský zvonec - reality s.r.o.

tel.: 777 730 521
990 000 Kč

TELČ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E67B
Bezbariérový RD s celkovou dispozicí 11+2, lze vy-
užít na kombinaci bydlení a částečného pronájmu
nebo jako menší penzion. UP 450 m², CP 477 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

8 000 000 Kč

POZEMKY

ZAJEČÍ, OKRES BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E6NJ

Prodej komerčích pozemků tvořící jeden celek o CP
9286 m². IS dostupne - el. a voda. Na pozemcích se
nachází stavby (staré kravíny, využívané jako sklady
sena).
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

530 Kč/m²

VYSOKÉ POPOVICE, BRNO-VENKOV
www.realcity.cz/rc/E4UH

Nabízíme prodej komerčního stavebního pozemku,
CP 6900m², uliční šíře 60m, hloubka 115m. Pozemek
je územním plánem určený jako plocha pro výrobu a
skladování.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

640 Kč/m²

BRNO-KOMÍN
www.realcity.cz/rc/E5RU

Prodej pozemku vhodný jak pro rybáře k umístění
maringotky s blízkostí vodního toku či jako investice,
CP 663 m² (šířka pozemku je cca 3,8m a délka cca
175m).
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

800 Kč/m²

VRANOVÁ
www.realcity.cz/rc/E5XZ

Stavební pozemek s panoramatickým výhledem
do krajiny, oplocený, bez nutnosti dalších terén-
ních úprav. Přípojka el., vodovod. řád u pozem. CP
1.856 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

2 790 000 Kč

NEBOVIDY
www.realcity.cz/rc/E6LH

Stavební pozemek s krásným výhledem, žádaná lo-
kalita, je vhodný k výstavbě jedné nebo dvou vil.
Na hranici pozemku je el. skříň. CP 1.251 m² PENB:
G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

7 990 000 Kč

KOMERCE

SVRATKA
Třída G

www.realcity.cz/rc/DYU5
Areál hotelu Svratka, 27 nově zrekonstr. a komfort.
vybav. pokojů, zasazen do přírody, sportovní vy-
žití, kongresový sál. UP 8.500 m², CP 196.456 m²,
PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

informace v RK

CAMPUS BRNO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6KM
Pronájem exkluzivních kancelářských a laborator-
ních prostor v nejvyšším standardu v kancelář-
sko/obchodním areálu. K dispozici prostory od 200
m² až do 800 m².
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

9 EUR/m²/měs.

BRNO
Třída A

www.realcity.cz/rc/DZV1
Zakládá si vaše firma na vstřícném chování k ži-
votnímu prostředí? Hledáte prostory s nízkými ná-
klady?Hledáte kanceláře s dobrým spojením do
centra i na D1?
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

2 480 Kč/m²/rok

ŽELEŠICE, BRNO-VENKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5CP
Pronájem 2 kanceláří, CP 37,45 m², v hist. ob-
jektu. Objekt s nebytovými prostory po komp. rekon-
strukci, s parkováním a snadnou dostupností z Brna.
Vč.energií.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

4 000 Kč/měs.
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BRNO-ŽABOVŘESKY
Třída E

www.realcity.cz/rc/E6MZ
K pronájmu nezařízený obchod o výměře 13 m² (
2,5 x 5,3 m) na ulici Horova. Bez sociálního zařízení
ani přívodu vody, zavedena je pouze elektřina.
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

5 000 Kč/měs.

BRNO
Třída C

www.realcity.cz/rc/E48B
Pronájem kanceláře v IBC, CP 27 m² je tvořena
kanceláří s oddělenýmkuchyňskýmkoutemaWCs
umyvadlem. Klimatizace, 6.patro,vstupy na čipové
karty
REALITY MUZEJKA s.r.o. tel.: 604 232 218

7 200 Kč/měs.

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?
S NÁMI NAJDETE!

BRNO-KRÁLOVO POLE, ULICE
ŠTEFÁNIKOVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6KN

Pronájem kancelářských prostor po kompletní rekon-
strukci s dispozicí 4 x samostatné prostorné kan-
celáře. 2.p. cihlového domu, CP 164 m². Energie 3-
4000,-Kč měs.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

19 000 Kč/měs.

ŽELEŠICE
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PK
Pronájem celého patra, CP 117 m² + terasa 63
m², historický objekt, možnost parkování, zahrada
za budovou. Dobrá dostupnost na dálnice. Cena
300Kč/m2/rok.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

19 200 Kč/měs.

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

BRNO-MALOMĚŘICE, ULICE SELSKÁ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E4PJ
Pronájem novostavby RD ke komerčním úče-
lům. Objekt vhodný jako sídlo firmy, kance-
láře+showroom, po úpravách i prodejna v 1. NP +
kancelářské prostory ve 2. NP.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

50 000 Kč/měs.

BRNO - MĚSTO
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5D1
Pronájem obchodních prostor (restaurace, ordi-
nace, kanc.) v lukrativní lokalitě v centru Brna,
krásné výhledy na historickou část města. CP 240
m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

60 000 Kč/měs.

PANSKÉ DUBENKY
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6NO
Rozlehlý areál se širokou škálou využití (administra-
tivní a skladovací zázemí). Rekonstrukce v r. 2002
nová el. a top. CP 21.122 m², ZP 2.880 m², PENB: G.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

15 000 000 Kč

BRNO
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5H2
Prodej celého 27. patra nejvyšší budovy v ČR - AZ
TOWER s famózními výhledy, možnost bydlení i
podnikání, 2 garážová stání. CP 240 m², PENB: B -
95,08 kWh/m2.
AMBIENTEN VIP s.r.o. tel.: 733 525 123

19 500 000 Kč

POPTÁVKA

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT
NEMOVITOST?

www.realcity.cz/rc/E6BO
Jsme tu pro Vás. Vaše spokojenost je naše radost.
Prodáváme RYCHLE, VÝHODNĚ a BEZPEČNĚ. Ab-
solutní TOP realitní kancelář na Moravě.
COLOSEUM NEMOVITOSTI s.r.o.

tel.: 800 536 536
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE
www.realcity.cz/rc/DXSU

Okamžitá platba v hotovosti. Rychlé jednání.
Volejte tel.: 777 555 920

dohodou

HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E6D9

Hledáme byty a domy k prodeji pro registrované
klienty se zajištěným financováním.
www.brnenskyzvonec.cz tel.: 775 788 817

informace v RK

POPTÁVÁME PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E6NK

byty 1+1, 1+kk v Brně v dosahu MHD.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

POPTÁVÁME PRO INVESTORY
www.realcity.cz/rc/E6NL

stavby určené k rekonstrukci (rodinné domy, byty, …),
Brno a Brno - venkov.
REALmix s.r.o. tel.: 775 077 502

informace v RK

LÉKAŘ S RODINOU HLEDAJÍ
www.realcity.cz/rc/E5GU

prostorný dům nebo byt na hezkém místě v Brně.
Může být i v dosahu IDS. Cena do 15 mil. Kč.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E5GV

Pro klienta, který hledá byty v Brně na investici, hle-
dáme malometrážní byt.
MP CZECH real tel.: 731 484 294

informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁM DŮM
www.realcity.cz/rc/E5GX

3+kk – 4+1 se zahrádkou v Brně a okolí, dosah MHD.
MP CZECH real tel.: 736 130 609

informace v RK

PRO SVÉHO KLIENTA HLEDÁM
www.realcity.cz/rc/E5GY

důmdo 30 kmod Brna do 3 500 000 Kč. Platí hotově.
MP CZECH real tel.: 736 130 609

informace v RK

STARŠÍ PANÍ HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E5GZ

ke koupi byt ihned k nastěhování, v Brně.
MP CZECH real tel.: 731 491 172

informace v RK
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BOHDALICE-PAVLOVICE
www.realcity.cz/rc/E6R3

Byt, 1+kk, 58 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
850 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E6R4

Byt, 1+1, 29 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 190 000 Kč

BOHDALICE-PAVLOVICE
www.realcity.cz/rc/E5NG

Byt, 2+kk, 78 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 160 000 Kč

BŘECLAV
www.realcity.cz/rc/E6E4

Byt, 3+1, 75 m²
A-KING REALITY s.r.o.

tel.: 736 681 019
1 490 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E63Z

Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 160 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E6R5

Byt, 1+1, 31 m², tř. G
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 777 922 731
1 600 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E6EU

Byt, 1+kk, 28 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 650 000 Kč

ROSICE
www.realcity.cz/rc/E64C

Byt, 2+kk, 35 m², tř. C
FIEDLER REALITY s.r.o.

tel.: 739 633 803
1 800 000 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E6R6

Byt, 2+1, 50 m², tř. E
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 650 000 Kč

MIROSLAV
www.realcity.cz/rc/E694

Byt, 2+1, 55 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
1 850 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E6R7

Byt, 3+1, 66 m², tř. C
RK STING

tel.: 800 103 010
1 790 000 Kč

ŠARATICE
www.realcity.cz/rc/E6R8

Byt, 3+kk, 60 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
1 890 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E6R9

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RC

Byt, 1+kk, 32 m², tř. C
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
2 000 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E6RA

Byt, 3+1, 73 m², tř. C
RK STING

tel.: 800 103 010
1 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4YJ

Byt, 1+kk, 23 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 090 000 Kč

ZASTÁVKA
www.realcity.cz/rc/E6RB

Byt, 2+1, 51 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
2 000 000 Kč

ADAMOV
www.realcity.cz/rc/E6EC

Byt, 3+1, 57 m², tř. F
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 777 922 733
2 100 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E6RD

Byt, 3+1, 63 m², tř. G
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
2 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6F1

Byt, 1+kk, 26 m²
REKO a.s.

tel.: 545 248 120
2 177 000 Kč

VYŠKOV
www.realcity.cz/rc/E6RE

Byt, 2+1, 60 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 734 877 798
2 128 792 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RG

Byt, 1+kk, 27 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 734 799 447
2 280 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RF

Byt, 2+kk, 28 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 777 341 134
2 130 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RH

Byt, 1+1, 45 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 603 564 101
2 300 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E6RL

Byt, 2+1, 63 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RO

Byt, 1+kk, 39 m², tř. B
RSČS

tel.: 774 630 541
2 625 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RM

Byt, 1+kk, 29 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 721 193 613
2 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E69J

Byt, 2+kk, 47 m², tř. C
RENČ s. r. o.

tel.: 603 814 867
2 690 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RN

Byt, 1+1, 49 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
2 610 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RP

Byt, 2+kk, 47 m², tř. G
T.S.reality , s.r.o.

tel.: 733 349 816
2 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6NF

Byt, 1+1, 34 m², tř. C
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
2 350 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6F4

Byt, 1+kk, 30 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 734 790 263
2 448 111 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E6RI

Byt, 2+1, 60 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 399 990 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E69E

Byt, 3+1, 73 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 450 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RJ

Byt, 2+kk, 34 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 830 126
2 441 910 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RK

Byt, 1+1, 36 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 604 220 025
2 480 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů
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BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RQ

Byt, 1+kk, 33 m², tř. C
Gaute a.s

tel.: 602 117 882
2 700 000 Kč

IVANČICE
www.realcity.cz/rc/E6RS

Byt, 3+kk, 74 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 608 125 185
3 005 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E6RR

Byt, 3+1, 61 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 800 000 Kč

ŽIDLOCHOVICE
www.realcity.cz/rc/E6EK

Byt, 3+1, 56 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 190 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5AI

Byt, 2+kk, 44 m², tř. B
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
2 850 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RT

Byt, 2+kk, 43 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 734 790 263
3 193 188 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RU

Byt, 2+1, 53 m², tř. C
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4AD

Byt, 3+1, 74 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 400 000 Kč

ŽELEZNÉ
www.realcity.cz/rc/E6RV

Byt, 3+kk, 67 m², tř. D
MIG s.r.o.

tel.: 778 889 015
3 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E658

Byt, 3+1, 54 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 777 629 711
3 400 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RX

Byt, 2+1, 55 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 736 488 227
3 350 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E653

Byt, 3+kk, 63 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
3 490 000 Kč

VELKÉ BÍLOVICE
www.realcity.cz/rc/E6RY

Byt, 2+1, 75 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
3 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S1

Byt, 1+kk, 36 m²
CENTURY 21 Relax Positive

tel.: 733 166 172
3 600 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6RZ

Byt, 2+1, 59 m², tř. G
OK REAL

tel.: 606 589 561
3 530 000 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E6S2

Byt, 3+kk, 73 m²
CENTURY 21 Vaše Reality

tel.: 722 002 352
3 650 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6JZ

Byt, 2+1, 62 m², tř. G
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
3 550 000 Kč

BEDŘICHOV
www.realcity.cz/rc/E6EQ

Byt, 4+kk, 110 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 736 488 227
3 660 000 Kč

KUŘIM
www.realcity.cz/rc/E656

Byt, 3+kk, 88 m², tř. G
AMIGRO s.r.o.

tel.: 774 403 434
3 790 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S3

Byt, 2+kk, 112 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 878 851
4 100 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6ER

Byt, 3+1, 82 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 541
3 950 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S4

Byt, 2+kk, 52 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
4 199 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E65A

Byt, 1+kk, 46 m², tř. D
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 884 968
4 035 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S5

Byt, 3+1, 104 m², tř. G
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
4 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S9

Byt, 3+kk, 88 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 777 729 415
5 490 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4AS

Byt, 3+kk, 158 m², tř. C
OK REAL

tel.: 606 589 561
7 990 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6SA

Byt, 3+1, 132 m², tř. G
I.E.T. Reality, s. r. o.

tel.: 727 878 851
5 800 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E69Z

Byt, 3+kk, 106 m², tř. B
metr2 reality s. r. o.

tel.: 725 325 125
8 201 780 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6SB

Byt, 4+kk, 125 m², tř. C
AvrioReal

tel.: 733 592 323
6 900 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6SC

Byt, 3+1, 96 m², tř. G
PATREAL s.r.o.

tel.: 608 764 166
9 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S6

Byt, 3+kk, 75 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 732 132 164
4 300 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6MX

Byt, 3+kk, 73 m², tř. G
MP CZECH real

tel.: 736 151 675
4 590 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E4VA

Byt, 3+1, 70 m², tř. G
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
4 450 000 Kč

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/E6S8

Byt, 3+kk, 100 m², tř. B
REALHOF, s.r.o.

tel.: 774 291 774
4 750 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6S7

Byt, 3+1, 98 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
4 500 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5BP

Byt, 3+kk, 80 m², tř. E
SOVA reality s.r.o.

tel.: 777 259 000
5 400 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů
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SVITÁVKA
www.realcity.cz/rc/E6SD

Pozemek, 11572 m²
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 724 121 123
800 Kč/m²

BROD NAD DYJÍ
www.realcity.cz/rc/E6SG

Pozemek, 3622 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 200 Kč/m²

KANICE
www.realcity.cz/rc/E6SE

Pozemek, 6136 m²
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 533 339 111
1 000 Kč/m²

POPOVICE
www.realcity.cz/rc/E6SH

Pozemek, 2975 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 344 Kč/m²

PASOHLÁVKY
www.realcity.cz/rc/E6SF

Pozemek, 19785 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 100 Kč/m²

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E6SI

Pozemek, 748 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 350 Kč/m²

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5DK

Pozemek, 8102 m²
RK Agil

tel.: 736 646 769
1 450 Kč/m²

KANICE
www.realcity.cz/rc/E66C

Pozemek, 2061 m²
MP CZECH real

tel.: 736 151 675
3 900 Kč/m²

VOJKOVICE
www.realcity.cz/rc/E6SJ

Pozemek, 1900 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 250 Kč/m²

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6SL

Pozemek, 1193 m²
AvrioReal

tel.: 733 592 323
12 000 Kč/m²

MORAVANY
www.realcity.cz/rc/E6SK

Pozemek, 2941 m²
CREDO REAL, s.r.o.

tel.: 602 583 853
3 000 Kč/m²

VRANOV NAD DYJÍ
www.realcity.cz/rc/E6SM

Pozemek, 733 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
440 000 Kč

IVANOVICE NA HANÉ
www.realcity.cz/rc/E5U7

Pozemek, 689 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 731 697 758
505 000 Kč

TASOVICE
www.realcity.cz/rc/E46G

Pozemek, 294 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
550 000 Kč

KYJOV
www.realcity.cz/rc/E6SN

Pozemek, 1516 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
530 000 Kč

MIROSLAVSKÉ KNÍNICE
www.realcity.cz/rc/E6SP

Pozemek, 333 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
600 000 Kč

ŠTÍTARY
www.realcity.cz/rc/E6SO

Pozemek, 1081 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
550 000 Kč

KRASOVÁ
www.realcity.cz/rc/DZ59

Pozemek, 1752 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
600 000 Kč

BLANSKO
www.realcity.cz/rc/E4ZO

Pozemek, 597 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
650 000 Kč

BLAŽOVICE
www.realcity.cz/rc/E3HV

Pozemek, 5461 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 777 674 530
699 000 Kč

MIKULOV
www.realcity.cz/rc/E6SQ

Pozemek, 528 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
650 000 Kč

HODONÍN
www.realcity.cz/rc/E38C

Pozemek, 900 m²
EVROPA RK PRAHA 9

tel.: 730 553 354
700 500 Kč

MORAVSKÝ KRUMLOV
www.realcity.cz/rc/E46I

Pozemek, 2672 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
668 000 Kč

DRNHOLEC
www.realcity.cz/rc/E6SR

Pozemek, 2500 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
749 000 Kč

ŽDÁNICE
www.realcity.cz/rc/E6SX

Pozemek, 701 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
900 000 Kč

HUSTOPEČE
www.realcity.cz/rc/E6SY

Pozemek, 435 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 109 250 Kč

ZNOJMO
www.realcity.cz/rc/E5UF

Pozemek, 1155 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 000 000 Kč

HNANICE
www.realcity.cz/rc/E65R

Pozemek, 3350 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 172 500 Kč

SKALICE
www.realcity.cz/rc/E5UG

Pozemek, 1585 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 733 130 768
1 100 000 Kč

OŘECHOV
www.realcity.cz/rc/E6B5

Pozemek, 350 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 225 000 Kč

KYJOV
www.realcity.cz/rc/E6SS

Pozemek, 952 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
750 000 Kč

SUCHOHRDLY
www.realcity.cz/rc/E65H

Pozemek, 819 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
850 000 Kč

OLEKSOVICE
www.realcity.cz/rc/E4ZQ

Pozemek, 1131 m²
COLOSEUM NEMOVITOSTI

tel.: 720 212 303
780 810 Kč

VÍSKY
www.realcity.cz/rc/E6SU

Pozemek, 1954 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
890 000 Kč

VALTICE
www.realcity.cz/rc/E6ST

Pozemek, 105 m²
Reality5

tel.: 724 769 497
790 000 Kč

LULEČ
www.realcity.cz/rc/E6SV

Pozemek, 1583 m²
REALPROGRES BRNO

tel.: 734 216 920
900 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků
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BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E65N

Pozemek, 1543 m²
CENTURY 21

tel.: 608 874 794
1 234 400 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E5UL

Pozemek, 490 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 603 214 788
1 500 000 Kč

NEVOJICE
www.realcity.cz/rc/E65L

Pozemek, 1240 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 774 145 692
1 240 000 Kč

ŽELEŠICE
www.realcity.cz/rc/E65S

Pozemek, 3632 m²
REAL SPEKTRUM, a.s.

tel.: 533 339 111
1 500 000 Kč

JIŘICE U MIROSLAVI
www.realcity.cz/rc/E65M

Pozemek, 1540 m², tř. G
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 000
1 290 000 Kč

KOŘENEC
www.realcity.cz/rc/E65Q

Pozemek, 1709 m²
CENTURY 21

tel.: 608 874 794
1 560 000 Kč

TIŠNOV
www.realcity.cz/rc/E6SZ

Pozemek, 2649 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
1 589 400 Kč

KRATOCHVILKA
www.realcity.cz/rc/E6T2

Pozemek, 989 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 608 125 185
1 809 473 Kč

DOLNÍ KOUNICE
www.realcity.cz/rc/E6T1

Pozemek, 2000 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 600 000 Kč

VAVŘINEC
www.realcity.cz/rc/E6T3

Pozemek, 1492 m²
RSČS

tel.: 778 540 540
1 870 000 Kč

LETOVICE
www.realcity.cz/rc/E5FO

Pozemek, 2004 m²
Aktivreality

tel.: 603 781 021
1 690 000 Kč

SEDLEC
www.realcity.cz/rc/E65U

Pozemek, 650 m²
Aktivreality

tel.: 603 781 021
1 900 000 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E6BL

Pozemek, 1953 m²
CENTURY 21 Relax

tel.: 734 790 263
1 915 913 Kč

OSLAVANY
www.realcity.cz/rc/E6T4

Pozemek, 1770 m²
CENTURY 21 Top Home

tel.: 721 606 487
1 970 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E65X

Pozemek, 2419 m²
CENTURY 21

tel.: 608 874 794
1 935 200 Kč

MORAVSKÉ BRÁNICE
www.realcity.cz/rc/E5FT

Pozemek, 1377 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 000 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E396

Pozemek, 787 m²
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 908
1 951 760 Kč

ÚJEZD U BRNA
www.realcity.cz/rc/E65Y

Pozemek, 1529 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 603 564 101
2 201 760 Kč

KYJOV
www.realcity.cz/rc/E65Z

Pozemek, 2565 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
2 242 400 Kč

HOLUBICE
www.realcity.cz/rc/E5FY

Pozemek, 969 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
2 713 200 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E5FX

Pozemek, 1022 m²
Realitní společnost ČS

tel.: 777 711 908
2 399 656 Kč

VRANOVÁ
www.realcity.cz/rc/E5XZ

Pozemek, 1856 m²
AMBIENTEN VIP s.r.o.

tel.: 733 525 123
2 790 000 Kč

BÝKOVICE
www.realcity.cz/rc/E6BM

Pozemek, 1517 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
2 490 000 Kč

LUŽICE
www.realcity.cz/rc/E6T5

Pozemek, 28012 m²
CENTURY 21 Ruby

tel.: 604 955 755
2 801 200 Kč

HNANICE
www.realcity.cz/rc/E6T9

Pozemek, 4620 m²
RSČS / IQ-IMMO, s.r.o.

tel.: 603 226 101
3 700 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6TC

Pozemek, 607 m²
CENTURY 21 Relax Positive

tel.: 733 166 172
5 170 000 Kč

OŘECHOV
www.realcity.cz/rc/E6TA

Pozemek, 1061 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 700 000 Kč

BOSKOVICE
www.realcity.cz/rc/E6TD

Pozemek, 12033 m²
Gaute a.s

tel.: 605 341 674
12 033 000 Kč

ŽELEŠICE
www.realcity.cz/rc/E6TB

Pozemek, 2700 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
4 250 000 Kč

BRNO
www.realcity.cz/rc/E6TE

Pozemek, 817 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 602 613 657
13 000 000 Kč

KANICE
www.realcity.cz/rc/E5LF

Pozemek, 500 m²
REALmix s.r.o.

tel.: 775 077 503
2 990 000 Kč

NOSISLAV
www.realcity.cz/rc/E666

Pozemek, 1417 m²
Zafix s.r.o.

tel.: 777 255 444
3 200 000 Kč

SVITÁVKA
www.realcity.cz/rc/E46V

Pozemek, 5446 m²
Century 21 All Inclusive

tel.: 602 613 657
2 995 300 Kč

HUSTOPEČE
www.realcity.cz/rc/E6T7

Pozemek, 17318 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 541
3 290 420 Kč

SIVICE
www.realcity.cz/rc/E6T6

Pozemek, 829 m²
CENTURY 21 Bonus Brno

tel.: 775 674 572
3 192 000 Kč

BZENEC
www.realcity.cz/rc/E6T8

Pozemek, 5106 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
3 330 300 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej pozemků
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Hledáte inspiraci
pro svůj domov?

Chcete rekonstruovat, renovovat či jen oživit své bydlení? 
U nás naleznete spoustu rad a tipů v této oblasti! 



Je jasné, že jakékoli trendy, ty v bydlení 
nevyjímaje, slouží hlavně jako zdroj ná-
padů při plánování a zařizování vašeho 
interiéru nebo interiéru nějaké provo-
zovny, na které vám záleží. Nejdůleži-
tějším faktorem zůstává, abyste se v ta-
kovém interiéru cítili dobře a příjemně.

Barva roku: korálová
Asi nejsledovanější v oblasti trendů jsou 
barvy. Společnost Pantone, stejně jako 
každý rok, i letos vyhlásila barvu roku. 
Tou se stala pro letošek korálová. Mód-
ní barva má vždy symbolicky vyjadřovat 
náladu a dění v oblasti kultury, módy 
i designu. A právě z této barvy vychází 
většina návrhářů módy i interiérů. 

Barva má tedy své významné místo 
v rámci trendů pro konkrétní rok. Ovliv-
ňuje mnohé, od vzhledu bytového za-
řízení až po průmyslový design, ale 

zasahuje i do vzhledu obalů spotřební-
ho zboží nebo také ovlivňuje grafi cký 
design jako takový.

Jasnou a velmi pozitivní korálovou bar-
vu společnost Pantone nazvala Living 
Coral 16-1546. Jde o zářivý a přitom 
jemný odstín barvy, který mimo jiné 
evokuje červánky či podmořský svět. Má 
uklidňující účinky pro naše tělo, a při-
tom nás i povzbuzuje, neboť připomíná 
podmanivou krásu přírody.  Je tedy nad 
míru jasné, že právě s korálovou barvou 
se letos setkáme nejen na malbě a tape-
tách, ale i jako součást nábytku, bytové-
ho textilu, uvidíte ji na svítidlech i drob-

Stejně jako móda i bydlení podléhá módním směrům a trendům. 
Jaké nápady se objevují v oblasti bydlení pro letošní rok? Jaká 
je vyhlášená barva letošního roku? Necháte se trendy a designo-
vým diktátem ovlivnit, nebo jen převezmete inspiraci pro svůj 
domov? Ať tak, či tak, je to samozřejmě na vás. Přinášíme vám 
tipy, které vynesli na světlo designéři z celého světa. Třeba se 
v nich zhlédnete.

Trendy
v bydlení 2019
Kam se ubírá design
a co je letos in?

Bílá barva v kuchyni? Už je out!

Možná jste si stihli povšimnout, že 
bílá v interiéru postupně končí. A to 
i v kuchyních, kde se držela značnou 
dobu. Do středu zájmu se dostávají 
v současnosti tmavší odstíny. Zejména 
kuchyni dodají elegantnější vzhled, který 
rozhodně na první pohled zaujme. Dejte 
však pozor na to, aby prostor nepůsobil 
hodně stísněně. To se nestane, pokud jej 
dobře osvětlíte. Skvělým doplňkem podle 
moderních trendů jsou zlaté prvky v tmavé 
kuchyni. Kdo nemůže sáhnout po černé, 
může klidně zvolit šedomodrou nebo 
tmavou modrou, zelenou či tyrkysovou. 
V módě jsou i šedorůžové tóny. Lesk 
nebo mat? Tady je jasná volba! Mat. Je 
skvělým kontrastem k tmavým barvám. 
Matný povrch se hodí hlavně k přírodním 
materiálům, jako jsou dřevo nebo mramor, 
návrat hlásí i leštěný beton či kámen. Vše 
spolehlivě doplní zlatá nerezová baterie 
nebo mosazný či měděný dřez. Ve větších 
kuchyních mizí také horní skříňky a místo 
nich se budují okna. 



Jak dostat oválné tvary  
do interiéru
Máte-li doma hranaté linie 
a chcete jít s dobou, nemusíte 
si dělat velké vrásky s tím, že 
by bylo třeba vše vyměnit. 
Útulný pocit navodí bezpečně 
měkké kulaté taburety a sedací 
vaky. Ve tvaru oblouku se 
dnes už navrhují i celé sedací 
soupravy nebo třeba kuchyňské 
ostrůvky. Můžete si dopřát 
třeba jen tuhle změnu. Pokud 
je i tohle na vás moc, zaoblené 
linie mají i zrcadla, koberce, 
doplňkové polštářky nebo 
jakékoli dekorační předměty. 
Díky tomu všemu dostanete 
do svého domova hřejivou 
atmosféru dávných časů. 
Nebojte se a směle do toho!

ných interiérových doplňcích. Věříme, 
že si vaši pozornost připoutá a že mnozí 
z vás se do ní zamilují už na první pohled.

Členité prostory a jasně 
definované zóny
Co dříve bylo sjednocováno, dnes je 
přesně definováno a rozčleněno. Velké 
obytné prostory, které spojovaly kuchyň 
s obývacím pokojem a jen pomyslně či 
opticky rozdělovaly jednotlivé obytné 
zóny, nahrazuje členění. Jasné a zřetel-
né. A i když ještě někde spojení míst-
ností zůstane patrné, neboť je praktické 
a pohodlné, mnohem větší důraz bude 
kladen na přesné rozlišení jednotlivých 
zón. Aby celá místnost nebyla příliš uni-
fikovaná. Pokud si nevíte rady, nechte se 
inspirovat odborníky ve svém oboru ko-

navými. Rozčlenit prostor se dá mnoha 
způsoby, nejen příčkami, knihovnami, 
kuchyňskými ostrůvky nebo paravany. 
Pohrajte si klidně se světlem nebo barva-
mi v interiéru. Barvy přesně definují da-
nou zónu i bez nutnosti přidávat příčku 
nebo nějakou pomyslnou překážku či 
přepažení. Prostor tak zůstane vzdušný, 
i když přesně definovaný.

Jak jsme již zmínili, opticky rozdělit 
prostor pomůže i jiný styl nasvícení 
nebo umístění svítidel do jiné výškové 
úrovně oproti zbytku místnosti. Pohrát 
si můžete stejně tak i s různými úrov-
němi podlahy. Jasného vyčlenění jed-
notlivých sektorů se dá docílit například 
vyvýšením jídelního stolu nad zbylé 
prostory, díky kterému budou jednot-
livé zóny opticky odlišné, celý prostor 
však bude nadále působit celistvým do-
jmem.

Oblé tvary mají zelenou!
Co se nábytku týče, pak vsaďte na jem-
né oblé tvary. Ty budou totiž nástup-
cem dosavadních hranatých linií, které 
se držely na výsluní několik let. Strohé 
geometrické linie a pravé úhly jsou tedy 
na ústupu. Už z minulosti víme, že ob-
louk byl základem většiny architektonic-
kých stylů minulosti. Od románských 
rotund, přes gotický lomený oblouk až 
po zdobné „zaoblené“ baroko. Moderní 
doba uplynulých let upřednostnila jasné 
vymezení prostoru ostrým tvarem čtver-
ce či obdélníku, což se promítlo i do in-
teriérů. Jedním z mála zaoblených kusů 
nábytku je dnes konferenční stolek nebo 
nějaký taburet, v některých domácnos-
tech ještě jídelní stůl nebo lampa. A tak 
jde o přerod poměrně zásadní. S přispě-
ním obliby v retro stylu, kde jsou oblé 
tvary základem, přibude tedy oblouků 
i jinde. Oblouk se stane doslova hitem 
bytového designu.

Světla v industriálním stylu
Dalším trendem jsou bytová svítidla 
v industriálním stylu. To už naznačily 
prodejní domy v loňském roce. Zname-
ná to světla vyrobená z železa, hliníku, 
světla ve tvaru žárovek a nejrůznější 
způsoby zavěšení, které bude symbo-
lizovat jednoduchost a strohost. Další 
kapitolou jsou LED světla. Ta jsou stále 
v kurzu. Letos se však začnou objevovat 
jako součást nejrůznějších spotřebičů. 
Výjimkou nebudou například osvětlené 
stropní ventilátory, osvětlená zrcadla 
a speciální světelné stropní panely.

Venkovní žaluzie
V rámci zastínění se rok od roku dostá-
vají do popředí zájmu venkovní žaluzie. 
Jeví se jako nejefektivnější zastínění. Pro-
to se pracuje na jejich inovacích. Podle 
odborníků bude poptávka po tomto 
zboží narůstat minimálně do roku 2021. 
Zvýšenou poptávku ještě umocňuje fakt, 
že lidé stále více využívají možnost stát-
ních dotací na jejich pořízení. Je na to 
prostor v rámci programu Zelená úspo-
rám. Tento program by měl uživatelům 
pomoci, aby nevyhledávali levnější 
a méně účinná řešení odstínění a raději 
je nahradili kvalitou. Právě v roce 2021 
možnost dotace v tomto směru skončí. 
Pokud tedy uvažujete o žádosti o pod-
poru, není radno otálet. Přeci jen něja-
kou dobu také trvá schvalovací proces 
a administrativa.

Moderní technologie  
jsou v kurzu

Své opodstatněné místo 
v moderním interiéru mají 
moderní technologie. 
Inteligentní domácnost 
je zkrátka in, ať se vám 
to líbí nebo ne. Má stále 
více funkcí. Nejčastěji se 
využívají prvky sloužící 
k ovládání zabezpečení, 
stínění nebo vytápění. 
Trendem letošního roku je 
v tomto ohledu sjednocování 
vícero aplikací do jedné, 
která centrálně může 
ovládat všechny jednotlivé 
prvky v domácnosti, včetně 
spotřebičů. Do popředí se 
dostává i ovládání světel 
na dálku. Téma ze sci-fi filmů 
je tedy již tady. Co bude 
následovat? Podle odborníků 
se doba vývoj posune 
směrem k ovládání hlasem. 
To je na českém trhu zatím 
novinkou, ale jinde už je 
po něm poptávka.
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Pojem homestaging už se pomalu za-
bydlel i na našem realitním trhu. Nejen 
realitní kanceláře, ale i samotní prodá-
vající, a nově i pronajímající, pochopi-
li, že úprava interiéru před samotnou 
transakcí může významně urychlit pro-
dej či pronájem dané nemovitosti, ale 
také i zvýšit její cenu. Kam se v současné 
době posunuly trendy v tomto oboru 
a jak vám může pomoci? Co všechno 
obnáší, pokud si předměty od homesta-
gera zapůjčíte?

I byty na pronájem 
využijí homestaging 
Začneme hned u novinky, a tou je pří-
prava bytů pro pronájem. Dříve byl 
homestaging totiž využívaný zejména 
při prodeji. Dnes už jej začínají využí-
vat majitelé nemovitostí, kteří je prona-
jímají. Jde zejména o výsledný dojem. 
Pokud chcete za pronájem víc peněz, 
je homestaging skoro nezbytný. Pokud 
chcete pronajmout rychle, určitě tomu 
také napomůže. Jakých zásad byste se 
měli držet?

Proč povolávat profesionála
Můžete samozřejmě povolat profesio-
nála. Dokonce bychom vám to i dopo-
ručovali. Profesionál má už psychologii 
prodeje zmapovanou a nebude mu to 
trvat ani dlouho, aby vaši nemovitost 
uvedl do připraveného stavu. Dalším 
důvodem, proč oslovit profesionála, je 
fakt, že on dobře ví, kde se dají sehnat 

výhodně zařizovací předměty, zejména 
pokud si nemůžete nebo nechcete do-
volit kupovat drahé. Výsledný dojem 
je samozřejmě důležité dobře zachytit 
na profesionálních fotografi ích. Případ-
ně, což začíná být také trendy, s pomocí 
nejmodernější techniky, která následně 
umožní virtuální prohlídku vašeho bytu 
či domu.

Zajímavosti o homestagingu
Cílem velkého homestagingu je zájem-
cům o byt ukázat využitelnost prostoru 
a hezký domov. Prázdné byty se prodá-
vají déle a za nižší cenu než byty zaříze-
né. Práce designéra a staging týmu trvá 
podle náročnosti realizace 2 – 14 dní. 
Při nákupu nemovitosti se rozhodujeme 
především podle dojmů a emocí, které 
v nás interiér vyvolává. A protože je jas-
né, že v zašlém, temném bytě nechce 
bydlet nikdo z nás – zato do prosluně-
ného apartmánu bychom se nastěhovali 
hned, je cíl homestagingu také jasný. 
Pokud jde o velký staging, jedná se o ná-
kladnou úpravu bytu, kterou si hradí 
klient sám. Některé fi rmy na tuto služ-
bu poskytují i příspěvek, nebo chcete-li 
slevu. Určitě za zeptání nic nedáte. 

Když upravujete nemovitost sami
Někdy ale není čas, nebo chuť, případně 
peníze na to, abyste oslovili profesioná-
la. V takovém případě jsme pro vás se-
psali pár základních rad. 

Nebojte se pořízení 
kvalitnějšího nábytku
Ať už pronajímáte dlouhodobě, nebo 
krátkodobě, nemusíte se bát investice 
do nákladnějších kousků nábytku. Jak 
to? Na rozdíl od dlouhodobého pro-
nájmu, u toho krátkodobého si snadno 
zkontrolujete po předání klíčů, v jakém 
stavu je vybavení. Pokud z nějakého dů-
vodu nemůžete řešit situaci na místě, 
slouží ke krytí majitele hostitelská záru-
ka (jak je tomu např. u Airbnb), nebo 
pojistka. Naopak větší investicí zvýšíte 
hodnotu daného pronájmu. 

Přemýšlejte
Určitě je dobré si rozmyslet, pro koho 
byt vlastně vybavujete. Kdo je vlastně 
vaše vysněná cílová skupina. Chcete byt 
pronajímat rodinám s dětmi, nebo mla-
dým párům či partičkám přátel? Podle 
toho i volte zařízení nemovitosti. A také 
jeho cenovou hladinu.

Funkčnost
Buďte praktičtí a vytvořte funkční inte-
riér přesně pro danou cílovou skupinu. 
Každá tato skupina má svá specifi ka 
a určitý styl, který vyhledává. Nastudujte 
si jej a podle něj se řiďte. Příprava je tedy 
neméně důležitá.

Nezapomínejte na detaily
Nikdy nezapomínejte na drobné detaily. 
Díky nim vznikne z funkčního prosto-
ru místo s naprosto neopakovatelnou 

Pojem homestaging už se pomalu za- výhodně zařizovací předměty, zejména Nebojte se pořízení 

Průvodce
homestagingem
Jak vám pomůže prodat 
nebo pronajmout vyladěný interiér
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Kolik to stojí 

Zásadní otázkou také pro mnoho z vás je, kolik to bude stát? 
Cena celé služby se sestavuje z několika částí. První je fi xní částka 
za vybavení, které zůstane v nemovitosti nastálo, viz výše. Další 
položkou je návrh realizace. Jde o cenu za celý návrh, jak bude 
nemovitost vypadat s ohledem na pravidla homestagingu. Nelze říci, 
jak se částka bude pohybovat, protože závisí na mnoha faktorech, 
například na velikosti a stavu nemovitosti. Připočtena bude i práce 
samotného homestagera na místě a nakonec  i cena samotné 
zápůjčky, která se odvíjí i od doby, na jakou budou předměty 
zapůjčeny.

atmosférou. A stejně tak nezapomeňte 
na zrcadla, lampy, ručníky, deky, svíčky, 
polštářky, květiny i další drobnosti, které 
určitě slaďte do jednotného stylu, který 
jste si na začátku zvolili.

Všechno musí tvořit celek
Důležité je nezapomenout na to, že 
všechno musí fungovat jako celek. Jde 
o to, aby návštěvníci takového bytu 
nebo domu nezapomněli na své emoce 
a pocity, ani na celou návštěvu.

Fotografi e prodávají
A to nejdůležitější na konec. Fotografi e. 
Ano, ty prodávají. Fotoprezentace nebo 
videoprezentace je skoro věda. To, že 
máte pěkný prostor, neznamená, že bude 
pěkně nafocený, nebo že bude focení 
jednoduché. Lidé, hledající pronájem, 
si představí částku a tu zadají do fi ltru. 
Když budou hledat krátkodobý proná-
jem, budou pocity ještě důležitější. Zkus-
te se tedy na chvilku vžít do jejich role. 
Chystáte se na dovolenou a máte na to 
určitý rozpočet. Jinak si vybírá bohatá 
klientela a jinak student hledající dobro-
družství. Určete si cílovou skupinu, pro 
tu připravte svůj byt a pak i druh prezen-
tace. Neváhejte si zaplatit dobrého foto-
grafa profesionála. I pro focení nemovi-
tosti existuje spousta homestagingových 
triků, kterými získáte obrovskou kon-
kurenční výhodu. Obecně lze poradit: 
dostaňte do svých fotografi í atmosféru 
a vzbuďte v zájemcích ty správné emoce.

Homestaging a zápůčka vybavení
V případě, že nemáte na to udělat ho-
mestaging nebo nechcete dále inves-
tovat do vybavení, je tu další možnost 
– zapůjčení nábytku i dekorací. Řada re-
alitních kanceláří i homestagerů takové 
služby poskytují už dnes běžně. Zaplatí-
te méně, ale výsledek může být neméně 
skvělý.

Pro koho je homestaging 
se zápůjčkou ideální?
Homestaging se zápůjčkou je vhodný 
pro všechny, kteří chtějí při prodeji ne-
movitosti dosáhnout maximální ceny. 
Uvažujte přitom tak, že při správné pre-
zentaci nemovitosti se zájemci o byd-
lení potřebují do nemovitosti doslova 
zamilovat. Je proto třeba je zaujmout 
a doslova nakrmit jejich emoce vkusným 
a příjemným vybavením. Homestaging 
obecně pomůže lidem představit si, jak se 
bude ve vaší nemovitosti příjemně byd-
let. Navíc to významně pomůže při sa-
motném focení či natáčení nemovitosti. 

Jak si představit, že to probíhá v praxi
Obvykle homestager dorazí na první 
prohlídku, kdy si detailně prohlédne 
vaši nemovitost. Následně vám navrh-
ne rámcový návrh a cenovou nabídku, 
o které se můžete společně bavit. První 
prohlídka je zdarma. Pak dojde k samot-
né realizaci. Někdy jde jen o kosmetické 
úpravy, jindy musí dorazit řemeslníci 
a udělat nějaké úpravy a nainstalovat 
větší kusy dekorací případně namonto-
vat zapůjčený nábytek. Instalují se na-
příklad i garnýže, dekorace na zeď apod. 
Nakonec se vše s pomocí homestagera 
doaranžuje a dodekoruje. I dekorace se 
dají půjčit. Jde o drobné obrázky, svíčky, 
květiny, dekorativní textil apod. Ačkoli 
vždy záleží na fi rmě i profesionálovi, 
jsou věci, které obvykle půjčit nejde. Bý-
vají to lustry a jiné osvětlení instalované 
do zdi, garnýže, záclony a závěsy. Dů-
vod je jasný. Takové vybavení totiž musí 
být upraveno podle výšky místnosti a je 
potřeba pro každou zakázku nakoupit je 
individuálně.

PŘED

PO
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DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
B R N O  A  J I Ž N Í  M O R AVAčíslo 10 od 5. 8. do 1. 9. 2019

Hledáte nové bydlení?
U nás naleznete denně stovky projektů nové výstavby ve vašem regionu. 



WWW.REALCITY.CZ

www.zatisnovkou.cz | Brno-Husovická

MIG s.r.o.  800 644 644 mig@mig.cz www.mig.cz Příkop 4, Brno

Brno, ul. Skopalíkova
Prodej útulného bytu o dispozici 2+kk. CP bytu je 52 m2

+ sklepní kóje. 13 let stará nástavba na starším domě,
dům je kompletně po rekonstrukci.

 2 800 000 kčwww.realcity.cz/rc/DZJ6

Brno, ul. HaaSova
Prodej pěkného bytu 2+kk o ploše 67m2 v OV, 2.NP
cihlového domu. Klidná ulice rodinných domků, 
bezproblémové parkování před domem. 

 3 750 000 kčwww.realcity.cz/rc/E1ak

B

PRODEJ EXKLUZIVNÍCH BYTŮ V BLÍZKOSTI CENTRA BRNA

36 nadstandardních 
bytů s vynikajícím 
dispozičním řešením 
1+kk až 4+kk

2 nebytové prostory, 
jeden s vlastní 
terasou

46 parkovacích 
míst

Královo Pole, ul. Šumavská

JEDINEČNÉ DETAILY 
S POUŽITÍM PŘÍRODNÍHO 
KAMENE

KAŽDÝ BYT MÁ 
BALKON, LODŽII ČI TERASU 

A SKLEP V CENĚ

Poslední volné byty 3+kk 
v centru Brna

79 kWh/m2.rokwww.rumiste.cz

Poslední volné byty 3+kk a 4+kk

Garáž a sklep v ceně bytu

Zastávka u Brna
II.etapa projektu

Prodej novostavby bytu 4+kk 91 m2, dvě garážová stání, sklad 8,5 m2, balkón, světlý byt na skvělé adrese 
s výhledem do zeleně, mhd a obchod 5 minut od domu.

www.realcity.cz/rc/E6LAREZIDENCE SOCHOROVA, BRNO – ŽABOVŘESKY

C

www.realcity.cz/rc/E6NDVOJKOVICE U RAJHRADU 

D 4 470 000 KČ

Byt 5+kk v OV, mezonet s plochou 130 m2 +  vlastní zahrada 200 m2.  Hezké klidné místo na okraji obce, z Brna 16 km. 
Vlakové spojení. V nově zrekonstruovaném domě jsou jen 3 byty. Dvě parkovací místa v ceně.  

www.rezidencebriga.cz | Královo Pole, ul. Šumavská www.smeralka.cz | Brno-střed, ul. StavebníB B

B

Stavíme pro vás krásný dům
36 bytů na ulici Šumavská! (70 % bytů prodáno)

Moderní bydlení na ŠMERALCE
byty inspirovány industriálním prostředím

BYTOVÝ PROJEKT ZA TIŠNOVKOU
35 bytů o velikosti 1+kk a 2+kk v blízkosti centra

7 700 000 KČ
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WWW.REALCITY.CZ

KLIENTSKÉ CENTRUM 
tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00  Brno, +420 545 428 120www.reko.cz

B / 47 kWh (m2/rok)

VILA POD ZAJEČÍ HOROU  -  Komorní projekt v klidné a zelené lokalitě Králova Pole
Prodej atraktivních bytů 1+kk až 4+kk, velkorysé dispozice, terasy a dostatek parkovacích míst
(Příklad: Byt 3+kk, 100 m2 s terasou 84 m2, cena: 6 869 000 Kč)

www.podzajecihorou.cz

INVESTOR: Rezidence Obřany, s.r.o.

INVESTIČNÍ NEMOVITOSTI NA LIPNĚ 
Resort Lakeside Village – Frymburk

Nabídka:
48 domů

10 apartmánů
Přímo u břehu Lipna

70 % prodáno
9,3 Booking.com hodnocení

Služby resortu:
Správa pronájmu

Wellness
Molo pro 20 lodí
Bistro, beach bar
Pláž, sport. hřiště

+420 774 884 204                www.lipno-real.com
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Nemáte našetřeno dost 
z vlastních zdrojů?
Pro získání standardní 
hypotéky potřebujete 
obvykle našetřit alespoň 
20 % z vlastních zdrojů. 
V případě koupě starší 
nemovitosti byste měli 
mít navíc ještě 4 % na daň 
z nabytí nemovité věci, 
kterou dnes hradí kupující. 
Co dělat, když ani při 
rozbití všech rodinných 
prasátek našetřená částka 
nestačí? Existují i 90% 
hypotéky, které jsou sice 
za vyšší sazbu, bude ale 
stačit našetřit jen 10 %. 
„Pokud si klient vybere 
nový byt na některém 
z připravených developerských 
projektů, získá nízkou sazbu 
i na devadesátiprocentní 
hypotéku. Navíc v případě 
novostaveb není potřeba 
platit daň z nabytí nemovité 
věci,“ dodává Pavel Bultas 
z HYPOASISTENT.

Jinou možností, jak lze 
zafinancovat dokonce 
až celou kupní cenu, je 
dozastavit bance další 
nemovitost – například starý 
byt či chalupu. Pomocnou 
ruku může podat i někdo 
z rodiny. Po určité době 
splácení (většinou když 
se poměr jistiny hypotéky 
k hodnotě zajištění první 
nemovitosti dostane 
na 80 až 90 %) lze druhou 
nemovitost ze zástavy 
vyvázat.

Nejlepší hypotéku získáte jedině srovnáním
Banky upravují svoji nabídku úrokových sazeb 
nepravidelně. Zatímco jedna banka nabídku ak-
tualizuje vždy začátkem měsíce, další vyhlašuje 
nové sazby nečekaně a třetí každý druhý týden. 
Každá banka má dále svoji unikátní cenovou 
politiku. Nejlepší nabídku tak nemusíte získat 
od banky, ve které máte svůj běžný účet. Aktuál-
ně nejvýhodnější nabídku získáte jedině důklad-
ným porovnáním všech variant.

Hypoteční makléř porovná nabídky okamžitě
Nikdo dnes nemá čas oběhnout 14 bank, aby 
získal komplexní propočty pro výběr nejlep-
ších variant hypotéky. Zde pomohou zkušení 
hypoteční makléři, kteří jsou schopni nabídky 
porovnat okamžitě a představit výběr optimál-
ních možností. „Naši hypoteční specialisté spočí-
tají klientovu bonitu, předjednají případné výjimky 
a navrhnou optimální varianty financování. Jsme 
specialisté na hypotéky. Proto dokážeme rychle 
a důkladně porovnat hypotéky různých bank a vy-
hodnotit nejlepší možnosti,“ říká Pavel Bultas ze 
společnosti HYPOASISTENT.

Nebojte se delší fixace
Úrokové sazby je možné fixovat na několik let 
dopředu. Zatímco dříve byla hlavním argumen-

tem pro volbu kratší fixace výše nákladů na pří-
padné mimořádné splátky, dnes tento důvod 
odpadl. Díky novému zákonu o spotřebitelském 
úvěru a díky výkladu České národní banky je 
dnes mimořádné splácení hypoték hračkou. 
Hypotéku můžete mimořádně splácet bezplat-
ně nebo jen s minimálními náklady. Delší doba 
fixace vám pak dá jistotu, že se váš rodinný roz-
počet v blízké době nepotká nemilé překvapení 
v podobě růstu hypotečních splátek.

Rychle si spočítejte, kolik vám banka půjčí
Až na výjimky platí, že celková výše všech úvěrů 
nesmí překročit devítinásobek čistého ročního 
příjmu žadatele. Zároveň platí, že výše splátek 
všech úvěrů žadatele nesmí přesáhnout 45 % čis-
tého měsíčního příjmu. Pokud o hypotéku žádá 
více žadatelů společně, počítá se součet příjmů 
a stávajících úvěrů všech dohromady. Jestliže 
tedy 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 stabilní prokazatelný příjem. 
Jako spoludlužník tak může vystupovat napří-
klad rodič, sourozenec nebo jiná blízká osoba. 

Pět tipů 
pro získání lepší hypotéky

Získat výhodnou hypotéku dnes již není procházka růžovým sadem. Platí regulace 
ČNB, která zavedla přísnější nároky na výši prokazatelných příjmů, každá banka má 
svá jedinečná pravidla na charakter příjmů, který je ochotna akceptovat, a úrokové 
nabídky jednotlivých bank se liší více než kdy předtím. Přinášíme vám proto pět 
tipů, které vám pomohou ke snadnější cestě za vaším vysněným bydlením.

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.

Zdroj: 

HYPOASISTENT s.r.o.
Polyfunkční dům 
Felicidad  
Křenová 504/53 
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz





BRNO
www  .realcity.cz/rc/E6MS

Luxusní moderní vila pro rodinné bydlení i podnikání, 
vyhledávaná lokalita s úžasnými výhledy, vlastní výtah, 

vnitřní bazén. UP 850 m2, CP 3.014 m2, PENB: G.
Informace v RK

MORAVANY
www  .realcity.cz/rc/E6MT

Mimořádná vila 9+2, vnitřní bazén, vzrostlá zahrada, 
skládá ze 3 objektů s vnitřním propojením a zahradním 

domem s altánem. UP 614 m2, CP 2.808 m2, PENB: G.
28 900 000 Kč

KUŘIMSKÉ JESTŘABÍ
www  .realcity.cz/rc/E6LB

Luxusní, unikátní venkovská usedlost v absolutním soukromí, 
altán s vlastní kuchyní, krbem, udírnou, 2x dvojgaráž, vířivka. 

UP 405 m2, CP 9.699 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO - ŽABOVŘESKY 
www  .realcity.cz/rc/E6LD

Moderní třípodlažní RD, rozdělen na 2 bytové jednotky 
1+kk a 4+1, terasa, okrasná zahr., garáž, renovace 2018. 

UP 235m², CP 243 m², PENB: G.
13 500 000 Kč

OMICE
www  .realcity.cz/rc/E6MU

Prostorný, vkusně zařízený RD 6+2 (lze i jako dvougenerační), 
zimní zahrada, absolutní soukromí, venkovní bazén, pergola. 

UP 229 m2, CP 901 m2, PENB: G.
8 990 000 Kč

RAJHRAD
www  .realcity.cz/rc/E6MV

Krásná, samost. stojící vila, prostor. terasa, výhled 
do okr. zahrady, dvojgaráž, zahr. domek, gril. kout 

s posezením, jezírko. UP 310 m2, CP 2.140 m2, PENB: G.
Informace v RK

BRNO
www  .realcity.cz/rc/E4VB

Velmi prostorná a luxusní vila 6+kk v klidné lokalitě, garáž, 
stání pro 3 vozy, vlastní wellness se swim-spa a okrasnou 

zahradou. UP 320 m2, CP 480 m2, PENB: G.
18 900 000 Kč

BRNO
www  .realcity.cz/rc/E48P

Mimořádný mezonet. byt 6+kk a více, famózní panoram. 
výhledy, 5 park. míst, 3 sklepy, vlastní výtah, skvělá invest. 

příležitost. UP 482 m2, PENB: B - 54 kWh/m2.
Informace v RK

VEVERSKÉ KNÍNICE
www  .realcity.cz/rc/E5Y7

Nový prostorný rodinný dům 5+kk včetně vybavení, 
odpočinková terasa, infrasauna, garáž, krásné výhledy 
do okolí. UP 198 m2, CP 626 m2, PENB: B – 113 kWh/m2.

12 900 000 Kč

Ing. Monika Russeggerová
jednatelka společností

Více o nás uvnitř časopisu.

www  .russegger.cz

Mezírka 775/1
602 00 Brno

+420 733 525 123
info@ambienten.cz

www  .ambienten.cz

Mezírka 775/1
602 00 Brno

+420 731 948 047
info@russegger.cz




