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Svobodka, okres Strakonice. Prodej samostat-
ného RD. Plocha pozemku 569 m2. IS: elektřina. 
Vhodné k rekreaci i bydlení. Blízko Milevska.

949.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

Habry, okr. Havlíčkův Brod. Prodej 
samostatného RD, 4+1+velká dílna, pozemek 
666 m2. IS: elektřina, kanalizace, plyn a voda. 
Dobrý stav. Vhodné i na podnikání.

899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

tel.: 222 242 233

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

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

Sleva? Ne vždy se vyplatí.  

V průběhu posledních měsíců jsme 
prodali několik nemovitostí, u kte-
rých se nám splnil sen snad každé-
ho makléře. O danou nemovitost 
mělo zájem vícero klientů. Jak bývá 
zvykem, tak všichni zájemci poža-
dovali slevu. Cena nemovitosti byla 
více než skvělá, sami jsme uvažova-
li o okamžitém odkupu. Nakonec 
jsme vstoupili do jednání se třemi. 
Prvního z nich zastupovala realitní 

makléřka, která však neměla mno-
ho zkušeností. Tlak na snížení ceny 
z její strany byl enormní, telefonát 
střídal telefonát, rozhodnutí se ně-
kolikrát odkládalo. Zkrátka nebyla 
schopna rozeznat výbornou ob-
chodní příležitost a svému klientovi 
ji zajistit. Druhý ze zájemců pověřil 
vyjednáváním o rezervaci najatého 
advokáta, přičemž jeho požadavky 
byly natolik extrémní, že by je ne-
akceptoval snad ani on sám. Třetí 
klient akceptoval podmínky, které 
byly pro daný obchod nastave-
ny a byla s ním uzavřena dohoda 
o rezervaci. Nemusím popisovat 
překvapivé reakce zbylých zájemců 
o koupi, kteří byli předem upozor-
něni, že probíhají souběžná jedná-
ní i s dalšími kupci.

Nechceme tímto odrazovat po-
tencionální klienty od vyjednávání 
o ceně či podmínkách obchodu, 
ale je vždy nutno rozlišovat, zda je 
„tlak“ na snížení ceny vhodný. 

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

Miroslav Havelka
majitel OMEGA REALITY

OMEGA REALITY
Na poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

tel.: 222 242 233
GSM: 724 349 770
info@omega-reality.cz

Chrást, okr. Nymburk. Prodej samostatného RD, 
6+1 s prostory pro podnikání.  Pozemek 1.285 m2. 
IS: voda, elektřina, kanalizace. Velmi dobrý stav. 
Prostorné.

8.860.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Litol, okres Nymburk. Prodej rekreační 
chaty, pozemek 372 m2. Původní (dobrý) stav, 
udržovaná zahrada. IS: voda, elektřina. Vhodné 
pro rybáře – blízkost Labe.

899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

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

5.980.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 349 770

G

Praha 5 – Zbraslav. Prodej stavebního pozemku 
o výměře 1.035 m2, ulice U stárovny. Vydáno 
stavební povolení na stavbu rodinné vily. Z vrchní 
části pozemku velmi pěkný výhled. Komplet IS. 

8.990.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102
Karlovo náměstí, Praha 2. Prodej bytu v OV 
o velikosti 3+1/komora/hala, 83 m2, po celkové 
rekonstrukci včetně kompletního vybavení bytu. 
Skvělá investice na pronájem. 

9.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

Průhonice, okres Praha - západ. Koncový ŘRD 
o velikosti 4+1+jídelna, pozemek (420 m2) 
s okrasnou zahradou a terasou.  Kompletní IS. 
Výborný stav. Žádaná lokalita

15.900.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

Ledce, okres Mladá Boleslav. Prodej dřevěné 
rekreační chaty o velikosti 2+kk. Celková plocha 
pozemku 383 m2 (pozemek v první řadě). IS: elektřina 
a voda. Velmi dobrý stav.

849.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G

Vokovice, Praha 6. PProdej bytu v OV, 50,6m2, 
2+1/zasklená lodžie, panelový dům s výtahem. 
Zděné jádro, nové podlahy, plastová okna. 
Lze hypo. 

4.799.000 Kč

EXKLUZIVNĚ 724 370 102

G



BYDLETE
VE VLASTNÍM
LETNÍ CENY AŽ -10 %
725 753 753, prodej@psn.cz
www.psn.cz
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SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 
774 335 502 | info@rkjuris.cz WWW.JURISREAL.CZ

Více informací vč. kompletní nabídky naleznete na www.bytyvrane.cz nebo na tel. čísle 774 335 502.

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výji-
mečném místě, které je těsně spojeno 
s  řekou Vltavou, svou skladbou bytů je 
určen jak pro mladé rezidenty, tak i  pro 
rodiny s  dětmi. Cílem projektu je v  co nej-
širší míře umožnit obyvatelům domu přímý 
kontakt s přírodou a bezprostředním okolím 
řeky a  to při zachování vysokého komfortu 
bydlení a  dostupnosti všech souvisejících 
služeb. 

Vytápění bytového domu je zajištěno tepel-
nými čerpadly vzduch/voda, které jsou umís-
těny na  střeše domu. Toto moderní řešení 
je výhodné nejen z  důvodu nezávislosti 
na dodávce TUV, ale výrazná je i úspora pro-
vozních nákladů. Samozřejmostí je podlaho-
vé topení ve všech bytech. Ke každé bytové 
jednotce přináleží balkón nebo terasa.

V  bytovém domě MATYÁŠ se nachá-
zí 45  bytových jednotek s  dispozicí 1+kk, 
2+kk a  3+kk o  výměrách od  29,03 m2 
do 68,87 m2 v cenové relaci od 1 790 000 Kč 
do  4 250 000 Kč, vč. DPH. Daň z  nabytí 
nemovitých věcí kupující nehradí.

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

Malvazinky
rezidence

nová generace bydlení
www.rezidencemalvazinky.cz  ) 724 511 511

Cena: 11.170.000 Kč
(v ceně venkovní žaluzie)

3+kk
103 m2
s terasou

19-06-25-inzerce-Malvazinky-Byt-200x131-02.indd   2 26.06.2019   10:18:455



INZERENTI:

ABF, a.s.

ARK ČR - Asociace 
realitních kanceláří České republiky

BLANÍK REALITY s.r.o.

Commco

EXAFIN one, s.r.o.

HYPOASISTENT s.r.o.

Instinkt Reality s.r.o.

JRD Development s.r.o.

JURIS REAL spol. s r.o.

Lipno Real s.r.o.

Luxent s.r.o.

M&M reality holding a.s.

OMEGA ESTATE s.r.o.

Penta Real Estate – Rezidence Waltrovka

PSN s.r.o.

RE/MAX ANDĚL

RealExpert Success

Realitní kancelář Honzík s.r.o

Sekyra Group, a. s.

SPACE 4U s.r.o.

swREALKO s.r.o.

TipCars

Trigema a. s.

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

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
500 distribučních míst
náklad 40 000 ks

Obch. oddělení: 
Marcela Strohmaierová, +420 777 745 645
Klára Břízová, +420 739 571 988

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

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

Příští vydání vychází:  2. 9. 2019

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY  |  číslo 10 od 5. 8. do 1. 9. 2019

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

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

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

Speciální příloha
INTERIÉR A DESIGN - veletrh For Arch 2019

Stát podpoří výstavbu sociálních bytů
Řeší tak dostupnost bytů

29
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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

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

 Prodej rozestavěného RD 
Popovice u Postupic

Prodej hezkého bytu 2+kk 
Praha 4 Kamýk

Pronájem kancelářských prostor 
Praha - centrum

Prodej rodinného domu 
Třebovle u Kuřimi

Prodej RD 4+1, 110 m2 
Vyžlovka

Prodej krásného bytu 3+kk, 70,5 m2  
Praha 9 – Letňany

Pronájem nezař., mezonetového 
bytu 4+kk | Praha - centrum

Prodej pozemku 12.930 m2 
Nouzov – Unhošť, okr. Kladno

Rozestavěný RD 3+kk, ZP 161 m2, UP 97 m2, 2x terasa  
(14 a 24 m2), jedna z toho zastřešená. Podlahové topení, 

městský vodovod a vlastní vrtaná studna. Pozemek 
1 240 m2. Stavba je ve fázi dokon. prací - chybí zateplení 
domu a vnější omítky, připojení na vodovod a rozvod el. 

(přípojky na pozemku), instalace tepelného čerpadla, 
nebo jiného zdroje vytápění, vybudování domácí ČOV. 

Hezký byt 2+kk, OV, UP 49,5 m2, 5. patro panelového 
domu s výtahem v Praze 4 - Kamýk, ulice Smotlachova.

Byt je v původním, udrž. stavu. Nabízí samostatnou 
ložnici, obývací pokoj s kuchyňským koutem, koupelnu 

se sprchovým koutem a samostatnou toaletu. K bytu 
náleží komora na patře bytu. Dům prošel kompletní 

revitalizací. Nízké měsíční náklady na provoz.

Velmi pěkný udrž. RD na krásném místě. Zděný 
podsklepený přízemní dům s obytným podkrovím 

postavený na mírně svažitém oploceném pozemku 
o výměře 798 m2. Kolaudace domu 1977. Stavba je 
připojena na místní kanalizaci a rozvod elektřiny.  

Voda z vlastní studny, přípojka k městskému vodovodu 
na pozemku. Krásně udržovaná zahrada.

Krásný nezař. byt 3+kk, OV, CP 70,5m2, s prost. terasou 
37 m2, situovanou na východ a západ, v rezidenci 
Lesopark Letňany, v Praze 9, v ulici Nepomuckých.  

3. patro cihl. domu s výtahem, energ. třída B s vyšším 
standardem. Velmi nízké poplatky včetně fondu oprav 
2 900 Kč/měs. Vstup na terasu je ze všech tří pokojů. 

Pouze z jedné strany sousedí terasa se sousedy.

Cena Info v RK Cena 3 499 000 KčCena 6 200 000 Kč Cena 7 999 000 Kč

Krásné kanc.prostory CP 85 m2, ul. Železná, Praha 1 
- Staré Město. 1. patro reprezentativní a výborně 

udržované cihlové budovy s výtahem. Dispozičně: 
recepce, 4 oddělené místnosti, kuchyňka, 2 skladovací 

komory, koupelna a 2 toalety. Internetové připojení 
od O2, stavební úpravy prostoru možné po dohodě. 

Parkování na vyhrazených zónách. 

Patrový dům po rekonstrukci s prost. zahradním 
domkem, udrž. zahradou a garáží. Podsklepený dům 
z r. 1974 byl v roce 2011 rekonstruován pod dohledem 

architekta. Přízemí: prost. obývací pokoj s KK a jídelnou, 
ložnice, toaleta s umyvadlem a koupelna. V patře se 
střešními okny: dvě prostorné ložnice, příprava na 

koupelnu, toaletu, šatnu a kuchyňský kout. 

Krásný, mezon. byt 4+kk, UP 133 m2, v Železné ulici,  
Praha 1 - Staré Město. 6. a 7. patro reprezentativního 

domu s výtahem. 6. patro:  předsíň, prost. obýv. 
místnost, kuch. kout, menší obytná místnost, koupelna 

a oddělená toaleta. 7. patro: dvě obytné místnosti, 
dvě šatny a dvě koupelny s toaletou. V celém bytě 
klimatizace a na oknech dálkově ovládané rolety. 

Lukrativního pozemek navazujícího na vilovou čtvrť 
v krásné lokalitě. Na pozemku 12 930 m2 je možné 

postavit RD s pozemkem od 2 000 m2, drobná ubyt. 
zařízení, zařízení soc. služeb, sport. relaxační zařízení 
aj. Veškeré inženýrské sítě jsou v Suchomlýnské ulici, 
cca 20 m od hranice pozemku. Výborná dostupnost 

do Prahy. Výhodná příležitost pro developery.

Cena 39 000 Kč + poplatky Cena 5 699 000 KčCena 54 000 Kč + poplatky Cena 1 350 Kč/m2

T: 733 532 252 T: 770 136 975 

T: 739 748 722 T: 733 400 598 

T: 733 532 252   T: 733 400 592   

T: 739 748 722 T: 733 400 598
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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.

Zdroj: 

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

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.
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Anděl

SLUNNÝ A PROSTORNÝ POZEMEK
celková plocha 2 566 m2

Nabízíme k prodeji slunný 
a prostorný pozemek 
(zahradu) o CP 2 566 m2

s možností výstavby chaty 
(dle magistrátu stavba 
do 80 m2). 

Pozemek je v územním plánu hl. m. Prahy veden jako PZO 
- Plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, 
klubová zařízení, zahrádkářské chaty. Z inženýrských sítí je na 
pozemku pouze studna, kterou je potřeba vyčistit a zprovoznit. 
Kanalizace není k dispozici. 

Připojení k elektrické síti PRE se aktuálně vyřizuje. Součástí 
pozemku je menší dřevěná chata, která je v původním stavu. 
Pozemek sousedí s adresním místem Slatiny č. e. 33, Praha – 
Dubeč s dobrou dostupností na Štěrboholskou/Jižní spojku (8 
minut autem).

RE/MAX Anděl, 
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5

Pro termíny prohlídek kontaktujte makléře: Lubomír Polášek
420 725 293 031, lubomir.polasek@re-max.cz

  4+kk (90 m2) s vlastní 
garáží (50 m2) a sklepem

  Praha 15 minut, 
Slapy 10 minut

  Oblíbená rekreační 
oblast, příroda

  Dokončení 12/2020

  Veškerá občanská 
vybavenost v pěší 
vzdálenosti

  Hypotéku
zajistíme

 28 m2, sklep, OV, zvýšené přízemí, 
cihla, před rekonstrukcí, okna do 
vnitrobloku - zahrady 

 3+1 s lodžií, 55 m2, OV, 7.p., panel, 
nová okna, komora na patře, u me-
tra Pankrác 

 3+1 s lodžií a sklepem, 66 m2, OV, 
4.p., panel, byt po rekonstrukci, 
zděné jádro, plast. okna 

 Komerční/bytový dům, 600 m2, 
pěší zóna T.G.Masaryka, obchody, 
dvůr, investice 

 4+1, 98,4 m2, OV, 4.p., panel, zaskl. 
lodžie, dům po revitalizaci, hypo-
téka lze 

 4+kk, 120 m2, 2.p., cihla, OV, výtah, 
dům z roku 1910 a po rek. 

 Byt 1+kk  Byt 3+kk  Byt 3+1 

Obch. prost.  Byt 4+1  Byt 4+kk 

  PRAHA 10, RUSKÁ PRAHA 4, MILEVSKÁ PRAHA 4, PUJMANOVÉ 

KLADNO PRAHA 6, ŠPANIELOVA PRAHA 1, VODIČKOVA 

www.realcity.cz/rc/E67T www.realcity.cz/rc/E6NP www.realcity.cz/rc/E6NQ

www.realcity.cz/rc/DTLM www.realcity.cz/rc/E6NR www.realcity.cz/rc/E6NS

 2 850 000 Kč  4 690 000 Kč  5 100 000 Kč 

 12 600 000 Kč  5 530 000 Kč  16 400 000 Kč 

 724 593 303    724 593 303    724 593 303   

724 593 303   724 593 303    724 593 303   

 N02445  N02461  N02458 

 N01839  N02469  N02460 

www.honzik.cz724 593 303, honzik@honzik.cz

BYTY  |  DOMY  |  CHATY  |  POZEMKY  |  KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

CC

GG

G

G

Ceny od 5 582 100 Kč do 6 097 300 Kč

14 řadových rodinných domů
v centru Štěchovic, Praha-západ

PRODEJ PĚKNÉHO BYTU 2+KK  
42 m2, Praha 4-Chodov

Prodej pěkného DR bytu 2+kk, 42 m2, v 10. podlaží panel. domu. Byt po rekonstrukci, plast. okna, 
na  podlahách PVC - imitace plov. podlahy, kuch. linka s  plynovým sporákem, troubou, digestoří 
a  samostatnou lednicí s  mrazákem. Koupelna s  vanou a  pračkou, obložené jádro, samostatná 
toaleta. K  bytu komora 1,5 m2, v  9. podlaží. Orientace oken na  jih, s  pěkným volným výhledem. 
Měřiče tepla, studené i  teplé vody. Stoupačky plastové. Měsíční poplatky 3  175 Kč na  dvě osoby. 
Zateplený dům s novou fasádou a  střechou. Nový nákladní výtah, vstupy do domu na čip. Metro 
Háje 700 m od domu, nebo před domem zastávka bus - jednu zast. na M Háje, dvě zastávky na M 
Opatov. V  blízkosti Milíčovský les, Hostivařská přehrada a  lesopark. U  domu poliklinika a  Billa 
a Penny Market. Kompletní občanská vybavenost. Výborná dostupnost na D1 a Jižní spojku. Anuita 
doplacena, o  převodu do  OV se zatím neuvažuje. Neplatíte daň z  nabytí nemovitých věcí! Byt je 
okamžitě volný.

CENA: 3 180 000 Kč
BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 872 485 | e-mail: balek@blanikreality.cz

C
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www.luxent-commercial.cz

Pařížská 131/28, Praha 1–Josefov
731 300 400, info@luxent.cz

www.luxent-commercial.cz

775 285 285 138 000 Kč/měs.

Praha 5-Jinonice
Pronájem kanceláří o velikosti 400 m², ve 2. patře v moderních prostorách bu-
siness parku. Infrastruktura je navržena tak, aby vyhovovala všem současným 
nárokům, jednotku lze dělit dle libosti nájemce.  Výhodná poloha v blízkosti 
Galerie Nové Butovice. Možnost parkování v garážích.

www.realcity.cz/rc/E6KU

G

775 285 285 90 200 Kč/měs.

Nehvizdy, Praha-východ
Pronájem skladové jednotky o celkové velikosti 451 m² umístěné ve střední části 
haly. Přední část je kompletně prosklená a poskytuje dobrou viditelnost na sor-
timent. Ideální využití haly je pro sídlo fi rmy, vzorkovnu, showroom. V každé 
jednotce se nachází komerční část a zázemí s vlastní toaletou. 

www.realcity.cz/rc/E6LF

B

775 285 285 7 504 Kč/měs.

Praha 1-Nové Město
Klidná a moderní kancelář 22,27 m² + příslušenství, s výhledem do ulice, ve 3. 
patře.  Ideální umístění v žádané lokalitě města Praha, jen pár kroků od stanice 
metra Náměstí Republiky a obchodního domu Palladium. V okolí je možnost 
nákupu potravin, kolem jsou restaurace a kavárny.

www.realcity.cz/rc/E6NA

G

734 445 445 Informace v RK

Mnich 
Historické a nákladně zrekonstruované venkovské sídlo na Vysočině. Vhod-
né pro podnikání či bydlení, nebo kombinaci obojího. Umožňuje aktivity na 
vysoké úrovni, vzdělávací či rekreační centrum. Lze vybudovat bazén, rozšířit 
stávající fi tness, přistavět další luxusní pokoje či apartmány.

www.realcity.cz/rc/E6NM

G

770 189 189 16 € /m2/měs.

Praha 4-Nusle
Pronájem kanceláří v reprezentativní budově Myhive, v 7. patře, s unikátním 
výhledem na Prahu, samostatným vchodem, kuchyňkou a terasou. Samozřej-
mostí je rovněž klimatizace, datové rozvody a parkovací garáže. CP kanceláře 
může být 340 m² + 28 m² terasa nebo 285 m² + 28 m² terasa JZ orientace. 

www.realcity.cz/rc/E6KX

A

775 285 285 93 860 Kč/měs.

Praha 1-Nové Město
Pronájem reprezentativních kancelářských prostor 260 m² ve 2. patře moderní-
ho komplexu mezi dvěma zrekonstruovanými historickými budovami. Kance-
lář je v současnosti koncipována jako open space, avšak je zde možnost rozděle-
ní na menší jednotky. Možnost parkování v garážích. 

www.realcity.cz/rc/E67I

G

775 285 285 385 000 Kč/měs.

Praha 14-Hloubětín
Pronájem moderních, dobře viditelných prostor, 1.100 m², v přízemí multi-
funkční třípatrové budovy, s možností rozšíření do dalších pater až na 3.000 m². 
Lze využít jako obchodní jednotku, kanceláře s vlastním showroomem, nebo 
také jako sklady. Celá budova je prosklená a po kompletní rekonstrukci. 

www.realcity.cz/rc/E6KY

G

775 285 285 86 500 Kč/měs.

Praha 5-Jinonice
Pronájem jednotky 250 m² ve 2. patře v moderních prostorách business parku. 
Každá jednotka lze dělit a přizpůsobit potřebám nájemce. Business park má 
výhodnou polohu jak z pohledu městské hromadné dopravy, tak i z pohledu 
volnočasových aktivit a to díky nákupní Galerii Nové Butovice.

www.realcity.cz/rc/E5D4

G

775 285 285 145 540 Kč/měs.

Praha 4-Pankrác
Pronájem kanceláří 380 m² ve vyhledávané lokalitě v moderní kancelářské 
budově s recepcí 24/7, bezbariérovým přístupem, 24h ostrahou, kolárnou se 
sprchami, sdílenou střešní terasou a skladovými prostory. Součástí budovy je 
obchodní jednotka v přízemí a podzemní garáže. 

www.realcity.cz/rc/E58P

G

775 285 285 58 301 Kč/měs.

Praha 5-Nové Butovice
Pronájem kanceláře 173 m² v novém offi ce park projektu, který se nachází v 
těsném sousedství stanice metra linky B Nové Butovice, jen několik minut ces-
ty autem od Pražského okruhu a dálnice D5. Kancelářské prostory umožňují 
velkoplošné řešení i možnost uzavřených jednotek.

www.realcity.cz/rc/E67S

G

775 285 285 21 634 Kč/měs.

Praha 1-Staré Město
Samostatná kancelářská jednotka o celkové velikosti 44,7 m² ve 2. patře his-
torické budovy Betlémského paláce, v samém centru Prahy 1, jen pár kroků 
od stanice metra Národní třída. 24h recepce, ostraha, možnost parkování ve 
vnitrobloku, celý objekt je v perfektním stavu.

www.realcity.cz/rc/E6N9

G

775 285 285 92 160 Kč/měs.

Dobřejovice, Praha-východ
Pronájem obchodní a sklad. jednotky 512 m², v přední části prosklené. Po-
skytuje dobrou viditelnost na sortiment uvnitř jednotky. Možnost vybudování 
kancelářských prostor a showroomu. Jedinečné prostory na kraji Prahy v těsné 
blízkosti dálnice D1 a městského okruhu R1. 

www.realcity.cz/rc/E4VH

G



www.luxent.cz
602 108 889 33 000 000 Kč

Slapská přehrada
Prvorepubliková vila 5+kk po rekonstrukci s užitnou plochou 301 m² a po-
zemkem 14.044 m² s výhledem na přehradu. Na pozemku se nachází vila, 
domek pro hosty, vinný sklípek, kryté parkovací stání, částečně kryté zázemí 
s ohništěm, venkovní bazén, vinice, zahrada, skleníky a ovocný sad.

www.realcity.cz/rc/E6KQ

B

734 445 445 Informace v RK

Praha 5-Smíchov
Exkluzivní byt 1+kk s výhledem do okolní vilové čtvrti v novém luxusním 
projektu Viladům Děvín o obytné ploše 41,8 m², jen pár minut od Metra B 
Anděl i Radlická. Moderní design a vysoce kvalitní vybavení uspokojí i náročné. 
SMART ovládání zvyšuje komfort bydlení a snižuje en. náročnost. 

www.realcity.cz/rc/E6N3

G

720 310 300 Informace v RK

Praha 1-Staré Město
Stylově zařízený byt 3+kk, 105 m2, ve 3. patře zrekonstruovaného domu s vý-
tahem. Byt se skládá z obytného prostoru (45 m²) s kuchyňskou linkou a jídel-
nou s velkou zabudovanou knihovnou, dvou ložnic orientovaných na jih do ti-
chého vnitrobloku, luxusní koupelnou. Zařízení bytu je ve vysokém standardu.

www.realcity.cz/rc/ E6N7

G

720 310 300 5 850 000 Kč

Praha 5-Smíchov
Nově zrekonstruovaný byt 2+kk o užitné velikosti 52 m² ve vyhledávané lo-
kalitě na Janáčkově nábřeží. Zařízený byt je situován ve 4. patře historického 
secesního domu s výtahem. Lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost, 
skvělou dopravní dostupnost, v blízkosti OC Nový Smíchov.

www.realcity.cz/rc/E5Y9

G

734 445 445 18 500 000 Kč

Černošice, Praha-západ
Kompletně zrekonstruovaný RD 4+1 se zápražím, terasou a velkou zahradou, 
asi 200 m od zátočiny Berounky. UP domu je 338,5 m², pozemek 1.100 m², garáž 
pro dva vozy. Dům se nabízí ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vy-
sokém standardu. Celková atmosféra jemně připomíná styl bydlení v Provence.

www.realcity.cz/rc/E6C5

G

773 769 769 16 950 000 Kč

Praha 6-Bubeneč
Prostorný byt 4+kk ve 4. podlaží udrž. funkcionalistického domu v ul. Eliášova, 
5 min. chůze od stanice metra Hradčanská. Byt s obyt. plochou o velikosti 136 m² 
se skládá z velkého obývacího prostoru s kuchyní, obytné haly, tří ložnic, velké 
koupelny s vanou a sprchou, toalety, komory, vstupní chodby a malého balkonu.

www.realcity.cz/rc/E6N5

G

773 769 769 Informace v RK

Praha 6-Břevnov
Velkoryse řešená třípodlažní rodinná vila 7+1 na pozemku o velikosti 832 m2, 
ve velmi klidné a atraktivní části Břevnova, pouze pár metrů od parku Lad-
ronka. Součástí vily je bazén, dvojgaráž, krásná vzrostlá zahrada parkového 
charakteru, terasa a zastřešené místo pro grilování s rodinou a přáteli. 

www.realcity.cz/rc/E6N6

G

734 445 445 Informace v RK

Praha 4-Braník
Bytová vila individuálně navržená ing. arch. Parmou: dva velké byty, dvě gar-
sonky, fi tness se saunou, bazén, sklady a garáže. Nabízí využití jako rodinná 
vila nebo kombinované bydlení (až čtyři byty) plus kanceláře a sklady, případně 
jako sídlo společnosti. Celková UP domu 770 m², pozemek 604 m².

www.realcity.cz/rc/E6N8

G

720 310 300 23 900 000 Kč

Praha 2-Vinohrady
Luxusní a částečně zařízený byt 5+kk o užitné ploše 170 m² v nově zrekonstru-
ovaném činžovním domě s výtahem, na Vinohradech nedaleko parku Grébov-
ka. Klimatizovaný a odhlučněný byt je situován samostatně v 6. patře. Součástí 
je společná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy.

www.realcity.cz/rc/E6L8

G

734 445 445 Informace v RK

Předboj, Praha-východ
Rodinný dům o dispozici 4+kk, užitná plocha 185 m², plus zahradní terasy na 
pozemku o rozloze 922 m² ve vilové části příjemné obce Předboj. Dům je typu 
bungalov - jednopodlažní, s atypickou designovou architekturou, nepodsklepe-
ný, s dvoumístnou garáží a stáními na okraji pozemku. 

www.realcity.cz/rc/E6N4

B

Pařížská 131/28, Praha 1–Josefov
731 300 400, info@luxent.cz

www.luxent.cz

773 769 769 4 970 000 Kč

Tuchoměřice, Praha-západ
Byt 3+kk, 85 m2, s terasou 11,6 m² a balkonem 2,64 m² v novostavbě komorní-
ho projektu v části obce Kněžívka. Bytový dům je umístěn mimo hlavní komu-
nikaci, zčásti obklopen zelení. Byt má velkoryse řešenou dispozici, vybaven ve 
vyšším standardu. V podzemí se nachází garáže a sklepy.

www.realcity.cz/rc/E6L9

G

734 445 445 26 800 000 Kč

Praha 5-Smíchov
Mezonet 4+kk s obytnou střešní terasou, lodžií a panoramatickým výhledem 
na Prahu, v 6. a 7. NP domu Rezidence Sacre Coeur I se stálou recepcí. V roce 
2015-16 prošel byt kompletní interiérovou rekonstrukcí, patří k němu dvě par-
kovací stání v podzemí domu a prostorný sklep. Celková UP 198,5 m2.

www.realcity.cz/rc/E6KR

C



Kdy se prodej rozjede?
Než bude oněch devět 
domů oficiálně k prodeji, 
musí plán ještě schválit 
úřady. Podle očekávání to 
bude na podzim tohoto 
roku. A tak máte stále 
šanci o domy projevit 
zájem. Prodej domů 
připomíná nedávný 
plán italských městeček 
Zungoli a Mussomeli, 
která se v podstatě stejným 
způsobem jako Monti 
Sciaga snažila přilákat lidi 
do vybydlených oblastí. 
A podařilo se. Jak se 
povede tomuto projektu, 
se ještě uvidí, ale věříme, 
že stejně úspěšně.

Co za to?
Přenádherný výhled. 
Budete si moci každý den 
z domova vychutnávat 
výhled na jezero Maggiore, 
které leží částečně 
ve Švýcarsku a částečně 
v Itálii. Vesnice se nachází 
nedaleko italských hranic, 
kousek od Comského 
jezera a od druhého 
největšího italského města 
Milána.

Opuštěné místo
Hledáte-li opravdu místo 
bez civilizace, je Monti 
Sciaga přesně to pravé. 
Jde o opuštěnou vesnici 
od sedmdesátých let 
minulého století. Nutno 
poznamenat, že i přesto 
si zachovala prvky 
tradiční architektury. Aby 
se do oblasti podařilo 
přilákat ještě více lidí, má 
také místní rada v plánu 
zde vystavět chatu pro 
cyklisty a turisty.

Co se to děje?
Zdravý rozum tohle moc nepobírá a člověk 
si říká, kde je háček. A samozřejmě, že získat 
takový dům není úplně nejjednodušší, i když 
základní cena opravdu souhlasí. Jak to všech-
no vzniklo?

Před nějakou dobou se poprvé objevily po-
dobné nabídky nemovitostí ve slunné Itálii. 
Konkrétně šlo o vesničky Zungoli a Musso-
meli, jejichž zastupitelé se rozhodli, že na-
bídnou vybrané domy za 1 euro. Cílem bylo 
přilákat lidi do vesnice a probudit zde, nebo 
obnovit, život. Jde o krásné, ale vybydlené 
oblasti, které by bylo škoda nechat upadnout 
do zapomnění. A projekty to byly zdařilé. 
Noví majitelé měli pár podmínek. Tou zásad-
ní byla investice do nemovitostí, které byly 
vlastně na odpis nebo si zasloužily rozsáhlejší 
rekonstrukci. A zájem byl. Veliký.

Nyní je na řadě Švýcarsko
K těmto evropským vesnicím se nedávno při-
dala další, která kvůli nízké populaci nabízí 
domy téměř zadarmo. Je to Monti Sciaga. 
Dům v této malebné horské vesničce obklo-
pené nespoutanou přírodou s nádhernými vý-
hledy si můžete pořídit za jedinou stříbrnou 
minci v hodnotě asi 23 korun. Se zprávou 
přišel server Daily Mail. I tohle má svůj háček.

Výhled na jezero si postavíte sami
Do domů je třeba opět investovat. Kolik? To 
není úplně jasné. Nabízené domy jsou totiž 
v podstatě jen kamenné ruiny. A tak je kou-
pě takového domu podmíněna závazkem. 
Jako majitel budete muset svůj nový „domov” 
kompletně zrenovovat. Všech devět nabíze-
ných domů má zřízenou kanalizaci a vodo-
vodní rozvody. Tohohle tedy budete ušetřeni.

Nový trend neobydlených vesnic 
Dům za 1 Euro nebo stříbrnou minci

Myslíte si, že dům se nedá pořídit téměř zadarmo? Omyl! V posledních letech se sta-
lo už vícekrát, kdy některé italské vesnice začaly nabízet domy na prodej za 1 euro. 
Nyní se k nim přidala i jedna švýcarská. Tam pořídíte dům za stříbrnou minci, tedy 
za 23 korun. Co musíte udělat proto, abyste se stali majiteli takového domu? Jaké to 
má háčky? A co si od toho starostové vesnic slibují? O podobné projekty je docela 
zájem.
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Maringotka, alternativní bydlení 
Není ale pravda, že může stát jen tak na louce

Maringotka nepotřebuje 
obecně stavební povolení, 
ale je třeba ji ohlásit 
na stavebním úřadě, 
pokud není určena 
k celoročnímu bydlení. 
A pokud je využívána 
k trvalému bydlení, musí 
stát na pozemku, který 
je určen pro výstavbu 
rodinného domu nebo 
stavby pro rekreaci dle 
územního plánu dotyčné 
obce.

Kolik stojí takové bydlení
Pořizovací cena 
maringotky se různí podle 
stavu, vybavení, velikosti 
a vzdálenosti, na kterou 
je nutno ji dovézt. Ceny 
začínají někde kolem 
30 000 korun. Mohou se 
ale vyšplhat i přes 100 000 
korun. Tolik stojí nové 
a zateplené. Ale opravdu 
krásné.

Jak jsme naznačili, je 
samozřejmě třeba řešit 
i pozemek. Tady bude 
záležet, kde takový 
pozemek koupíte. Cenu 
tedy nelze určit. Náklady 
na provoz jsou pak 
v řádech tisícikorun. 
Záleží, jak je vyřešené 
v maringotce topení apod.

Méně nákladů,  
menší prostor
Maringotky nepochybně 
šetří peněženku. Ale… 
Obytná plocha je 
samozřejmě třetinová 
oproti průměrnému bytu, 
což má vliv například 
nejen na spotřebu 
materiálu, ale i plochu 
nutnou k vytápění. Je 
to vždy něco za něco. 
Výhoda je, že pokud  se 
potřebujete přestěhovat, 
jednoduše si domov 
odvezete tam, kam je 
třeba.

Řada lidí dnes hledá alternativy k tradičnímu 
bydlení. Takové alternativy, které jsou ekono-
mickým a mnohdy také ekologickým řešením. 
Jednou z možností, jak bydlet levně a zároveň 
k přírodě šetrně, je, jak jsme naznačili, marin-
gotka. A pozor, lidé žijící dnes v maringotkách 
nejsou zdaleka jen kolotočáři. Zjistit, kolik lidí 
v nich u nás bydlí, je těžké, žádná oficiální 
evidence není.

Jiná doba
Ano, dá se to tak říct. Dnes je jiná doba a život 
za městem v maringotce už dnes není to, co 
býval. Myšleno v tom pozitivním slova smy-
slu. Maringotka tak právem patří současným 
trendům alternativního způsobu bydlení. 
Statistiky rovněž potvrdily, že lidé v Čechách 
stále více touží po klidu, přírodě i nižších ná-
kladech za bydlení. A tak je tento i podobné 
způsoby bydlení určitě na místě.

Jak je to se stavebním povolením
Zatímco si někteří mohou mylně myslet, že 
maringotku, ať je jakkoli upravená k celo-
ročnímu bydlení, je možné dovézt prakticky 
kamkoli, a tam se napojit na sítě a je vystará-
no, opak je pravdou. Jde to, pokud si k umís-
tění vyberete pozemek, na kterém už nějaká 
stavba oficiálně stojí. 

Podle stavebního zákona není možné, aby 
maringotka stála v lese, na poli nebo na louce 
a byla využívána k trvalému bydlení. Stejně 
tak není možné maringotku umístit bez sou-
hlasu majitele pozemku. 

Maringotka stojící uprostřed louky či lesa je 
tedy mýlka. Pokud si koupíte pozemek, ani 
tady nesmí být maringotka určená k celoroč-
nímu bydlení umístěna jen tak. Stavebnímu 
úřadu se ani v tomto případě nevyhnete. Na-
hlásit se to musí.

Alternativní bydlení je v posledních letech modní záležitost. Lidé se v něm zhlédli, 
protože je to varianta, jak ušetřit nějaký ten peníz za bydlení. Designéři zase v tom-
to spatřují možnost, jak svobodně vyjádřit na malém prostoru kus sebe a zároveň 
stvořit originální bydlení, které si s tím „běžným” může směle konkurovat. Jak se 
v maringotce žije a co všechno byste měli vědět, než v ní někde zakotvíte?
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Zdroj fotografie: www.blackdownshepherdhuts.co.uk

Více aktualit z realitního trhu naleznete na www.realcity.cz/magazin.
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PRODEJ BYTU  |  Praha 2 – Vinohrady

3 + kk s galerií a terasou 
5. patro s výtahem
Užitná plocha – 151 m2 
Podlahová plocha – 130 m2 

Cena - 15 390 000 Kč

Nabízím 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.

Kontakt na majitele: 

Tel: +420 777 745 645
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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.
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

PRAHA 3

OV, 3+KK/78 M², PRAHA 3 - ŽIŽKOV
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6L5
Byt 3+kk, po rekonstrukci, 78 m² + 4,6 m² sklep, ve
zvýš. přízemí (parapety oken od chodníku: v ložnici
4,13 m, v obývacím pokoji a ložnici 1,6 m). Cihlový
dům.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

6 490 000 Kč

PRAHA 4

NOVÝ BYT 1+KK/T,ANTALA STAŠKA,P4
Třída C

www.realcity.cz/rc/E5QV
Krásný, světlý, 45 m² s terasou, REZIDENCE ROZ-
HLEDNA, sklep. Krásné výhledy. Eurookna orien-
tována na jih. Vest. skříně, k. linka se spotřebiči.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

4 290 000 Kč

BYT 3+KK/2X B, G. STÁNÍ,P-4, U METRA
Třída B

www.realcity.cz/rc/E6L4
Byt 3+kk, 91,44 m² + 2x balkon 5,28 m², s vlast-
ním garážovým park. stáním a sklepem, ve 2. p. no-
vostavby z roku 2013, v blízkosti metra Pankrác a
Budějovická.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

10 920 000 Kč

PRAHA 5

BYT 2KK/G/SKLEP, 58 M²,
NOVOSTAVBA,P5

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6NI

Prodej světlého bytu 2kk, 58 m², s garážovým par-
kovacím stáním a sklepem 3,8 m². Byt v 7. podlaží
novostavby rezidence Prague Towers, P- 5, Sto-
důlky.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

5 290 000 Kč

NOVOSTAVBA - BYT 3+KK, PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E6MR
Krásný byt 3+kk s prostorným balkonem a sklepem v
domě Rezidence Malvazinky. Byt se nachází ve 2. NP
(podlaha reálně cca 9 metrů nad okolním terénem).
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

8 405 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTU PRAHA 5-RADLICE
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5C8
Tetínská ul., nadstandardní byt č. 404, 4.NP, 3kk,
95,32 m², balkon 10,49 m², EN ”B”, garáž, sklep
v ceně, metro a MHD Radlická, výhled na Prahu,
hypo připraveno
Commco tel.: 724 270 852

9 563 400 Kč

NOVOSTAVBA 3+KK/T PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4Y3
Klidné prostředí, spousta zeleně, výhledy - to je Rezi-
dence Malvazinky. Nabízíme krásný, světlý byt o dis-
pozici 3+kk s terasou. Možnost přikoupit gar. stání.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

11 170 000 Kč

NOVOSTAVBA 3+KK/T
Třída B

www.realcity.cz/rc/E4Y3
Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malva-
zinky. Foto výhledu připojené k tomuto inzerátu je
reálné!
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

11 170 000 Kč

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5
Třída B

www.realcity.cz/rc/E5DF
Krásný, slunný byt 4+kk/T (126 m² + terasa). Perfektní
dostupnost centra, klidné prostředí, spousta zeleně,
výhledy - to je bydlení v Rezidenci Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

14 670 000 Kč

BYT 4+KK S TERASOU A KRÁSNÝM
VÝHLEDEM

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

Nádherný, slunný 4+kk s terasou, 126 m² + terasa
+ sklep. Perfektní dostupnost centra, klidné pro-
středí, spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence
Malvazinky.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 737 289 996

14 670 000 Kč

PRAHA 10

NOVÝ BYTU 1+KK/B 41,9 M² PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E49F
Výstavba nových bytů v projektu Vyladěné byty -
Green Look. Byt 1+kk/B 35,6 m² + balkon 6,3 m² se
skvěle hodí na investici nebo na bydlení pro single
lidi.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

2 990 000 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 Měcholu-
pech, projektu Green Look. Byt se nachází v 1.pa-
tře, dokončení v létě 2020. Info www.greenlook.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

2 990 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R4
Hledáte finančně dostupné bydlení s rychlým spoje-
ním do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

4 290 000 Kč

POŽADUJEME: 
ŘP skupiny B, praxe s rozvozem výhodou, 

komunikativnost, zodpovědnost, časovou fl exibilitu. 

NABÍZÍME: 
Zajímavé fi nanční ohodnocení 

a přátelský mladý kolektiv. 

V případě zájmu volejte na tel.: 777 745 640
nebo pište na e-mail: j.mikulova@space4u.cz

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU 
DISTRIBUTORA TISKU A ŘIDIČE 

NA ROZVOZ ZÁSILEK.

Společnost SPACE 4U s.r.o. 

S4U ridic 98,5x131 2.indd   1 16.05.19   11:04

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R4
Hledáte finančně dostupné bydlení s rychlým spo-
jením do centra Prahy? Připravujeme výstavbu no-
vých bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look.
www.greenlook.cz
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

4 290 000 Kč

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

www.realcity.cz/rc/E49E
Připravujeme byt 4+kk o užitné ploše 84 m² + 2x bal-
kon 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

6 770 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTU 4+KK/2XT PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R5
Připravujeme pro Vás výstavbu nových bytů v pro-
jektu Vyladěné byty - Green Look. Byt 4+kk o užitné
ploše 109 m² + 2x terasa (27 m² a 23 m²) orientací na
J,V a S.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

8 990 000 Kč
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TEXTOVÁ INZERCE

NOVOSTAVBA BYTU 4+KK/2XT PRAHA 10
Třída B

www.realcity.cz/rc/E3R5
Připravujeme výstavbu bytů v projektu Vyladěné
byty - Green Look. Byt 4+kk, 109 m² + 2x terasa
50 m². Byt je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak i
na investici.
EXAFIN one, s.r.o. tel.: 730 895 595

8 990 000 Kč

PRAHA - VÝCHOD

RD, 3+1/G/T, ODOLENA VODA, OKR. P-V
Třída C

www.realcity.cz/rc/E6L3
Zařízený dům 3+1, 104 m², s terasou 10 m², garáží
o výměře 25 m², sklepem 12 m² a zahradou v Odo-
lene Vodě, okr. Praha východ. Pozemek o celkové
velikosti 315 m².
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 603 872 485

informace v RK

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

RD PANSKÁ POLE PŘEZLETICE Č.59
Třída B

www.realcity.cz/rc/E6KP
Novostavba RD č.59,patrový samostatný, 5+kk,
UP120 m², garáž 21 m²,3xWC,2xkoupelna,
dubové parkety,dřevěná eurookna,EN
”B”,1xpark.stání,cena s DPH,hypo připraveno
Commco tel.: 724 270 852

8 740 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5R8

Byt Horoměřice Praha západ,A304,3.NP, 2+kk,
UP 47,7 m²,parkety,Eurookna,výtah,EN ”B”, terasa
5,8 m², cena vč.DPH, terasy,garážového stání a
sklepa,hypo připraveno
Commco tel.: 724 270 852

3 839 850 Kč

OSTATNÍ ČR

RD, NOVÝ, 6+2X KK, HOJSOVA STRÁŽ
Třída G

www.realcity.cz/rc/E6DA
Podl. pl. 210 m², parc. 392 m², terasa, velká okna -
max. světlost. 2x krb. kamna, elektrokotel příprava.
2 garáže + před dom. na 8 aut, el., voda, kanalizace.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

3 890 000 Kč

KOMERCE

PENZION-HOTEL S WELLNESS, ŠUMAVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5HM
Podl. pl. 1.120 m², parc. 1.671 m², Hamry u Hojsovy
Stráže, po částečné rekonstrukci, IS: el., studna s
koj. vodou, kanalizace, čistička. Kapacita 49 osob.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

4 120 000 Kč

PENZION PO REK., BAZÉN, ŠUMAVA
Třída G

www.realcity.cz/rc/E5QT
Podl. pl. 575 m², parc. 3.973 m², restaurace, sauna,
bazén. Hojsova Stráž. 15 pokojů (36 osob). Park. 10
aut. IS: vodovod, el., kanal., studna, nový kotel.
BLANÍK REALITY s.r.o. tel.: 739 406 126

13 990 000 Kč

POPTÁVKA

PRODEJ BYTU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E24N

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmín-
kou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

PRODEJ ČINŽOVNÍHO DOMU
www.realcity.cz/rc/E2PH

Pro naše klienty hledáme ke koupi činžovní dům v
lokalitě Praha 2,3,5. S dobrou dostupností do centra.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

RODINNÝ DŮM K PRONÁJMU
www.realcity.cz/rc/E2X1

Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu v
Praze, může být i na okraji Prahy, popřípadě Středo-
český kraj. Dobrá dostupnost do Prahy.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

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

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše kli-
enty. Plocha pozemku min. 1 000 m². Ideálně na klid-
ném místě.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

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

Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na metro.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

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

Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

BYTOVÁ JEDNOTKA K PRONÁJMU PRAHA
www.realcity.cz/rc/E3C9

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze.
RealExpert Success tel.: 226 804 184

informace v RK

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

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popří-
padě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plo-
cha pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě.
RealExpert Success tel.: 721 676 015

informace v RK

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

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – ne-
cháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PENÍZE IHNED
www.realcity.cz/rc/DZ9C

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exe-
kucí. Rychlé a solidní jednání, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantu-
jeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k vý-
platě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou do-
pravní dost.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

Ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k pře-
stěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99

1+kk až 3+1 v lokalitě Praha či blízké okolí. Peníze při-
praveny ihned. Rychlé a solidní jednání. Rozumné na-
bídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9A

Gars. až 3+1 v lokalitě Praha. DV i OV. Stav není roz-
hodující, případnou rekonstrukci zajistíme. Rozumné
nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opa-
tov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Ka-
mýk, Lhotka, Modřany). DV i OV, přímá koupě,
info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DZ97

v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Ja-
hodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé
jednání, platba bez úvěru, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

HLEDÁTE
NOVOSTAVBY?

S NÁMI
NAJDETE!

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD

www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník.. Fi-
nanční prostředky ihned k dispozici, cena do 8 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a ob-
chodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra (stavba jednoho domku), anebo i větší plo-
chu pro výstavbu více objektů. E-mail: info@omega-
reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

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

Dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk – 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla, info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD

www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Prahy a blízkého okolí. Může být i před
rekonstrukcí či horším stavu. Kapacitu na opravu
máme, 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
nova@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 375 751

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

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.: 724 370 102

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

KOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/E59H

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.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V OKOLÍ PRAHY
www.realcity.cz/rc/E59I

I před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40
km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím jen
od majitelů, ne RK.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

IHNED VYKOUPÍME
www.realcity.cz/rc/E6D2

Vaší nemovitost a necháme vás v ní dále bydlet (zří-
díme věcné břemeno doživotního užívání). Bližší in-
formace na info@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

POSKYTNEME PENÍZE NA ODKUP
www.realcity.cz/rc/E6D3

bytu do vlastnictví. Následně od vás byt odkoupíme,
anebo necháme dále bydlet. mail: info@omega-
reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

KOUPÍME DŮM NEBO REKREAČNÍ OBJEKT
www.realcity.cz/rc/E6D5

v lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav ne-
rozhoduje. Přiměřená cena = PENÍZE IHNED. E-mail:
havelka@omega-reality.cz.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

informace v RK

CHCETE PRONAJMOUT
ČI PRODAT SVOJI NEMOVITOST
prostřednictvím
REALCITY?

Požádejte svého makléře, 
o možnost inzerce
v tomto časopise
a na stránkách
www.realcity.cz.

Měsíčně nás aktivně využívá v průměru 
1 500 000 zájemců o reality z celé ČR, 
kteří hledají napříč všemi médii.

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 schop-
nosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřej-
mostí.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my!
www.renta365.cz tel.: 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

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. Podmín-
kou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.
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 za-
vedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci nájem-
ného každý měsíc, celý rok a bez rizika.
www.renta365.cz tel.: 800 888 957

informace v RK

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

do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pro-
nájem v Praze. Spolupracujeme s velkými firmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit,nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanaly-
zuje 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

Svěřte nám k prodeji nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním přístupu našich obchod-
níků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a doměsícemáte
prodáno
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

Bojíte se nevýhodných půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Praze Vám vyplatíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin.
INSTINKT REALITY s.r.o. tel.: 800 737 303

informace v RK

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

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

HLEDÁTE 
BYT ČI DŮM?

S NÁMI NAJDETE!
VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU

www.realcity.cz/rc/E41C
ve Středočeském kraji za nejvyšší tržní cenu. Peníze
do tří dnů. Právní servis zajištěn.
Nezávazně nabídněte tel.: 734 319 300

informace v RK

PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD

www.realcity.cz/rc/DZ96
Lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 5 000 000 Kč

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smí-
chov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1, 3+1, DV či
OV, do 9 mil. Kč, lze i s dluhy, info@omega-reality.cz
OMEGA ESTATE s.r.o. tel.: 724 370 102

do 9 000 000 Kč
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KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6O1

Byt, 1+1, 32 m², tř. D
EVROPA RK KLADNO

tel.: 776 610 467
1 580 000 Kč

VOTICE
www.realcity.cz/rc/E6LM

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 675 000 Kč

SEDLEC-PRČICE
www.realcity.cz/rc/E6O2

Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 653 600 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E6O4

Byt, 1+1, 42 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 775 560 892
1 770 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E6O3

Byt, 2+1, 56 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 660 000 Kč

BAKOV NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E6O5

Byt, 1+kk, 31 m², tř. E
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
1 798 000 Kč

HOSTOMICE
www.realcity.cz/rc/E6O6

Byt, 2+kk, 45 m²
CENTURY 21 My Home

tel.: 739 628 801
1 800 000 Kč

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E6O8

Byt, 1+kk, 25 m², tř. D
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 112 227
1 900 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E5PX

Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
Aktivreality

tel.: 724 133 824
1 890 000 Kč

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E6O9

Byt, 2+1, 47 m², tř. C
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 606 933 479
1 900 000 Kč

BEROUN
www.realcity.cz/rc/E6O7

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
MAJAX REALITY s.r.o.

tel.: 603 713 636
1 890 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6OA

Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
iRealitka.cz

tel.: 725 381 211
1 900 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6LS

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
1 900 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E6OD

Byt, 1+kk, 42 m²
Aktivreality

tel.: 605 416 363
2 100 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E6OB

Byt, 2+1, 57 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 606 717 310
1 939 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E6OE

Byt, 1+kk, 16 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 730 641 149
2 113 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6OC

Byt, 1+1, 33 m², tř. G
Duna House

tel.: 604 252 588
1 950 000 Kč

MLADÁ BOLESLAV
www.realcity.cz/rc/E6OF

Byt, 2+kk, 37 m², tř. D
Aktivreality

tel.: 603 759 534
2 150 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E5YP

Byt, 1+kk, 23 m², tř. D
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 191 000 Kč

ŠESTAJOVICE
www.realcity.cz/rc/E6OH

Byt, 1+kk, 30 m²
Agentura Věra Průšová

tel.: 602 281 581
2 290 000 Kč

ODOLENA VODA
www.realcity.cz/rc/E6I5

Byt, 2+kk, 43 m², tř. E
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 276 667
2 240 000 Kč

BENEŠOV
www.realcity.cz/rc/E5Q8

Byt, 2+kk, 48 m², tř. D
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 399 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E6OG

Byt, 1+kk, 55 m², tř. E
Reality MINOR s.r.o.

tel.: 777 468 800
2 278 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E6OI

Byt, 2+kk, 67 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 490 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E6OM

Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
1. Zbraslavská RK

tel.: 721 444 111
3 490 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E6OP

Byt, 1+kk, 36 m²
Svoboda bydlení s.r.o.

tel.: 737 211 374
4 150 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E6ON

Byt, 1+1, 39 m², tř. G
Reality5

tel.: 724 769 497
3 790 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E6OQ

Byt, 2+kk, 91 m², tř. C
ORION Realit, s.r.o.

tel.: 739 544 411
6 250 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E6OO

Byt, 1+kk, 42 m², tř. C
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 850 000 Kč

PRAHA 1
www.realcity.cz/rc/E6L7

Byt, 2+kk, 65 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 734 445 445
13 500 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E5ZC

Byt, 1+kk, 26 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 490 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E1ZG

Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
3 190 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6OJ

Byt, 2+1, 52 m², tř. C
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
2 500 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E617

Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
3 380 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6OK

Byt, 1+1, 32 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 690 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E6OL

Byt, 1+1, 35 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 730 641 149
3 412 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 1+kk až 2+1
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NĚMČICE
www.realcity.cz/rc/E6LK

Byt, 3+1, 89 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 550 000 Kč

BÝCHORY
www.realcity.cz/rc/E6LN

Byt, 3+1, 88 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 725 688 267
1 690 000 Kč

MĚLNICKÉ VTELNO
www.realcity.cz/rc/E6LL

Byt, 3+1, 80 m²
Aktivreality

tel.: 608 145 249
1 590 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E6OS

Byt, 3+1, 67 m², tř. C
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 604 712 351
1 788 000 Kč

PŘÍBRAM
www.realcity.cz/rc/E6OR

Byt, 3+1, 77 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 620 000 Kč

PRAHA 3
www.realcity.cz/rc/E5I3

Byt, 3+1, 74 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 837 500 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E6OT

Byt, 3+kk, 63 m², tř. C
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 890 000 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E6OV

Byt, 3+1, 78 m², tř. G
Duna House

tel.: 774 836 192
2 000 000 Kč

VELIŠ
www.realcity.cz/rc/E6OU

Byt, 4+kk, 106 m², tř. G
RSČS

tel.: 720 620 320
1 950 000 Kč

ROZTOKY
www.realcity.cz/rc/E6OX

Byt, 3+1, 82 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 000 000 Kč

BÝCHORY
www.realcity.cz/rc/E6LU

Byt, 3+kk, 69 m²
CENTURY 21 - AZ Reality

tel.: 777 724 034
1 990 000 Kč

STŘEMY
www.realcity.cz/rc/E6OY

Byt, 3+1, 77 m², tř. G
EVROPA RK Praha 4 Kamýk

tel.: 775 919 163
2 350 000 Kč

KOLÍN
www.realcity.cz/rc/E6OZ

Byt, 3+1, 72 m², tř. D
RSČS

tel.: 608 112 667
2 370 000 Kč

HRADIŠTKO
www.realcity.cz/rc/E6P3

Byt, 3+1, 71 m², tř. G
RE/MAX ANDĚL

tel.: 602 377 792
2 780 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6P1

Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
2 390 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E6P4

Byt, 3+kk, 62 m², tř. D
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 790 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6P2

Byt, 3+1, 70 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 590 000 Kč

RAKOVNÍK
www.realcity.cz/rc/E6P5

Byt, 3+1, 108 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
2 835 000 Kč

SLANÝ
www.realcity.cz/rc/E6P6

Byt, 3+kk, 72 m², tř. E
Reality MINOR s.r.o.

tel.: 606 865 998
2 870 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E6P9

Byt, 3+1, 81 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 011
3 030 000 Kč

KLADNO
www.realcity.cz/rc/E6P7

Byt, 3+1, 64 m², tř. C
Moovido s.r.o.

tel.: 277 010 710
2 880 000 Kč

NOVÁ VES
www.realcity.cz/rc/E6PA

Byt, 3+kk, 76 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
4 190 000 Kč

KRUPÁ
www.realcity.cz/rc/E6P8

Byt, 3+kk, 55 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 990 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6PB

Byt, 3+kk, 67 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 602 278 512
4 200 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E6PI

Byt, 4+kk, 82 m², tř. C
Broker Consulting a.s.

tel.: 800 100 164
6 990 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6PL

Byt, 3+kk, 87 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
8 190 000 Kč

PRAHA 8
www.realcity.cz/rc/E6PJ

Byt, 4+kk, 101 m², tř. G
Duna House

tel.: 777 022 957
7 650 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E6PM

Byt, 3+kk, 109 m²
CENTURY 21 General

tel.: 604 271 207
10 802 804 Kč

PRAHA 10
www.realcity.cz/rc/E6PK

Byt, 3+kk, 114 m², tř. C
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
7 780 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E6PN

Byt, 4+kk, 119 m², tř. B
OPIDUM - reality a.s.

tel.: 777 847 651
14 250 000 Kč

PRAHA 6
www.realcity.cz/rc/E6PC

Byt, 3+kk, 70 m², tř. B
Reality Dvořák s.r.o.

tel.: 732 903 030
5 200 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6PF

Byt, 4+kk, 91 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
5 500 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6PD

Byt, 3+1, 75 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 033
5 299 000 Kč

PRAHA 5
www.realcity.cz/rc/E6PG

Byt, 3+1, 72 m², tř. C
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 037
5 780 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6PE

Byt, 3+1, 75 m², tř. G
Ponte reality s.r.o.

tel.: 734 204 301
5 490 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6PH

Byt, 3+kk, 85 m², tř. C
Aktivreality

tel.: 602 616 627
5 870 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej bytů 3+kk až 4+1
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DOBŘÍČ
www.realcity.cz/rc/E6PO

Dům, 187 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 071 670 Kč

SVOJŠICE
www.realcity.cz/rc/E6PQ

Dům, 590 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 170 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E34I

Dům, 3+1, 88 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 775 200 433
1 100 000 Kč

PABĚNICE
www.realcity.cz/rc/E6PR

Dům, 2262 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 195 000 Kč

PÍSKOVÁ LHOTA
www.realcity.cz/rc/E6PP

Dům, 511 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 100 000 Kč

PRAVONÍN
www.realcity.cz/rc/E5OM

Dům, 300 m²
CENTURY 21 Reality

tel.: 722 186 540
1 290 000 Kč

SOUŇOV
www.realcity.cz/rc/E6PS

Dům, 1831 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 299 000 Kč

JEVINĚVES
www.realcity.cz/rc/E6PU

Dům, 65 m², tř. G
Jiří Šimon

tel.: 602 304 070
1 400 000 Kč

HOŘESEDLY
www.realcity.cz/rc/E622

Dům, 217 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
1 390 000 Kč

VLASTĚJOVICE
www.realcity.cz/rc/E6PV

Dům, 120 m²
CENTURY 21 Harmony

tel.: 603 590 794
1 450 000 Kč

KOSTELNÍ LHOTA
www.realcity.cz/rc/E6PT

Dům, 307 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 400 000 Kč

RAŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E61Q

Dům, 3+kk, 100 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 608 111 334
1 450 000 Kč

POSTUPICE
www.realcity.cz/rc/E6PX

Dům, 45 m², tř. G
RSČS

tel.: 724 019 265
1 460 000 Kč

LIBUŠÍN
www.realcity.cz/rc/E5OT

Dům, 90 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 720 126 166
1 690 000 Kč

MŠECKÉ ŽEHROVICE
www.realcity.cz/rc/E3X9

Řadový dům, 200 m²
CENTURY 21 - Coloseum

tel.: 720 126 166
1 499 000 Kč

PTICE
www.realcity.cz/rc/E1J9

Dům, 102 m²
exdrazby.cz

tel.: 774 740 636
1 693 334 Kč

VRAŇANY
www.realcity.cz/rc/E6PY

Dům, 3+1, 140 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 737 441 453
1 550 000 Kč

KŘENEK
www.realcity.cz/rc/E6IS

Dům, 1+1, 70 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.

tel.: 725 293 755
2 199 000 Kč

KOLEŠOVICE
www.realcity.cz/rc/E6PZ

Dům, 1162 m², tř. G
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
2 290 000 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E5PJ

Dům, 4+1, 150 m², tř. G
ERA Garancia

tel.: 311 240 110
3 150 000 Kč

SAMOPŠE
www.realcity.cz/rc/E6Q1

Dům, 85 m², tř. G
Duna House

tel.: 723 798 627
2 490 000 Kč

TŘEBOVLE
www.realcity.cz/rc/E6Q3

Dům, 140 m², tř. G
OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
3 999 000 Kč

ČERNUC
www.realcity.cz/rc/E6Q2

Dům, 110 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 690 000 Kč

ZDICE
www.realcity.cz/rc/E6Q4

Dům, 110 m², tř. G
PROFIT REALITY Ltd.

tel.: 608 112 227
4 000 000 Kč

STOCHOV
www.realcity.cz/rc/E6Q9

Dům, 268 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 602 278 512
5 900 000 Kč

LIBOMYŠL
www.realcity.cz/rc/E6QC

Dům, 329 m², tř. G
LUXENT s.r.o.

tel.: 720 310 300
8 590 000 Kč

NERATOVICE
www.realcity.cz/rc/E6QA

Dům, 5+2, 313 m², tř. G
Burdareality

tel.: 608 958 634
7 500 000 Kč

TRNOVÁ
www.realcity.cz/rc/E6QD

Dům, 290 m²
CENTURY 21 Premium

tel.: 603 466 409
10 499 000 Kč

LÍBEZNICE
www.realcity.cz/rc/E6QB

Dům, 144 m², tř. B
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 038
7 604 273 Kč

OHROBEC
www.realcity.cz/rc/E6QE

Vila, 245 m², tř. B
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
17 600 000 Kč

LEDEČKO
www.realcity.cz/rc/E6Q5

Dům, 125 m², tř. G
RK STING

tel.: 800 103 010
4 390 000 Kč

KUTNÁ HORA
www.realcity.cz/rc/E6Q6

Dům, 102 m², tř. E
RK STING

tel.: 800 103 010
4 990 000 Kč

ZADNÍ TŘEBAŇ
www.realcity.cz/rc/E5PS

Dům, 80 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
4 750 000 Kč

TÝNEC NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E6Q7

Dům, 116 m²
CENTURY 21 Harmony

tel.: 603 590 794
5 010 000 Kč

ZRUČ NAD SÁZAVOU
www.realcity.cz/rc/E5D6

Dům, 4+kk, 150 m², tř. G
BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 186 034
4 900 000 Kč

PRAHA 9
www.realcity.cz/rc/E6Q8

Dům, 184 m², tř. D
PROKONZULTA, a.s.

tel.: 608 718 040
5 800 000 Kč

Více z této rubriky 
naleznete zde:

Výběr z webu www.realcity.cz 

Prodej rodinných domů
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ČEJKOVICE
www.realcity.cz/rc/E6QF

Pozemek, 4027 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
549 000 Kč

ZBIZUBY
www.realcity.cz/rc/E6QH

Pozemek, 3303 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
595 000 Kč

ÚMONÍN
www.realcity.cz/rc/E62U

Pozemek, 1318 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 737 398 543
588 000 Kč

VYSOKÝ CHLUMEC
www.realcity.cz/rc/E6QI

Pozemek, 1466 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
596 000 Kč

VRBIČANY
www.realcity.cz/rc/E6QG

Pozemek, 575 m²
RSČS

tel.: 602 478 589
590 000 Kč

ČERNÍNY
www.realcity.cz/rc/E6QJ

Pozemek, 403 m², tř. G
EVROPA RK KUTNÁ HORA

tel.: 731 485 709
650 000 Kč

CERHENICE
www.realcity.cz/rc/E5VU

Pozemek, 800 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 601 587 147
690 000 Kč

PŘÍČINA
www.realcity.cz/rc/E636

Pozemek, 803 m², tř. G
EVROPA RK RAKOVNÍK

tel.: 778 475 638
900 000 Kč

STŘÍBRNÁ SKALICE
www.realcity.cz/rc/E5VV

Pozemek, 699 m², tř. G
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
735 000 Kč

TUPADLY
www.realcity.cz/rc/E6QL

Pozemek, 1118 m²
Duna House

tel.: 723 668 949
932 600 Kč

MOHELNICE NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E6QK

Pozemek, 757 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
750 000 Kč

KRHANICE
www.realcity.cz/rc/E6QM

Pozemek, 1950 m²
RSČS

tel.: 604 291 404
990 000 Kč

CHOTĚŠICE
www.realcity.cz/rc/E638

Pozemek, 5395 m²
Soccer Reality s.r.o.

tel.: 777 275 457
999 000 Kč

KOŠÍK
www.realcity.cz/rc/E5X7

Pozemek, 19300 m²
JURIS REAL spol. s r.o.

tel.: 725 882 617
1 400 000 Kč

MĚLNÍK
www.realcity.cz/rc/E63C

Pozemek, 1034 m²
Burdareality

tel.: 608 958 634
1 000 000 Kč

BEŘOVICE
www.realcity.cz/rc/E6G1

Pozemek, 2033 m²
Reality MINOR s.r.o.

tel.: 606 865 998
1 787 000 Kč

ŘEHENICE
www.realcity.cz/rc/E6QN

Pozemek, 515 m²
M&M reality holding a.s.

tel.: 800 100 446
1 160 000 Kč

TUPADLY
www.realcity.cz/rc/E6G6

Pozemek, 2556 m²
Duna House

tel.: 723 668 949
1 939 200 Kč

MNICHOVO HRADIŠTĚ
www.realcity.cz/rc/E6GA

Pozemek, 3865 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
2 000 000 Kč

BRATRONICE
www.realcity.cz/rc/E6QP

Pozemek, 1850 m²
BIDLI reality, a.s.

tel.: 774 110 007
2 950 000 Kč

NEMYSLOVICE
www.realcity.cz/rc/E6GC

Pozemek, 3060 m²
Aktivreality

tel.: 777 765 420
2 112 000 Kč

BAKOV NAD JIZEROU
www.realcity.cz/rc/E63M

Pozemek, 2015 m²
Zafix s.r.o.

tel.: 777 255 444
3 090 000 Kč

KAMENICE
www.realcity.cz/rc/E6QO

Pozemek, 1010 m²
Jiří Šimon

tel.: 602 304 070
2 900 000 Kč

KALIŠTĚ
www.realcity.cz/rc/E1VO

Pozemek, 6022 m²
CENTURY 21 Real servis

tel.: 774 287 732
3 150 000 Kč

PRAHA 4
www.realcity.cz/rc/E6QV

Pozemek, 2059 m²
Zafix s.r.o.

tel.: 777 255 444
7 500 000 Kč

JESENICE
www.realcity.cz/rc/E6QZ

Pozemek, 3185 m²
HOME Hunters, s.r.o.

tel.: 608 658 160
13 536 250 Kč

MRATÍN
www.realcity.cz/rc/E6QX

Pozemek, 3829 m²
Aktivreality

tel.: 608 145 249
8 040 900 Kč

PSÁRY
www.realcity.cz/rc/E6R1

Pozemek, 17367 m²
CENTURY 21 Coloseum Praha

tel.: 607 000 021
18 490 000 Kč

MUKAŘOV
www.realcity.cz/rc/E6QY

Pozemek, 2105 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
9 472 500 Kč

JEVANY
www.realcity.cz/rc/E6R2

Pozemek, 12538 m²
Duna House

tel.: 602 308 670
18 970 000 Kč

VYSOKÝ ÚJEZD
www.realcity.cz/rc/E6QQ

Pozemek, 1269 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
4 298 750 Kč

HOSTOUŇ
www.realcity.cz/rc/E6QT

Pozemek, 3588 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 226 257 929
5 490 000 Kč

JÍLOVÉ U PRAHY
www.realcity.cz/rc/E6QR

Pozemek, 1277 m²
MAXIMA REALITY, s.r.o.

tel.: 605 227 026
4 666 500 Kč

KAMENICE
www.realcity.cz/rc/E6QU

Pozemek, 8771 m²
Fincentrum Reality s.r.o.

tel.: 800 775 577
5 500 000 Kč

JEVANY
www.realcity.cz/rc/E6QS

Pozemek, 1200 m²
iRealitka.cz

tel.: 605 115 700
4 990 000 Kč

KUNICE
www.realcity.cz/rc/E6GI

Pozemek, 3148 m²
Duna House

tel.: 608 291 967
6 230 000 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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Jaké trendy vládnou
v obkladech?
Díky moderním technologiím 
jsou v kurzu dokonalé a přesvědčivé imitace!

Dřevo, kámen i kůže
Proč se imitace dostaly do popředí zá-
jmu zákazníků? To je jednoduché. Díky 
technologii zpracování. Za hlavní vlast-
nost současných keramických obkladů 
se dá označit autentičnost. Ať už jde 
o repliky historických motivů, nebo 
imitace nejrůznějších materiálů, většina 
obkladů je dnes na první pohled nero-
zeznatelná od materiálů, které imitují. 
O tuto dokonalost se zasloužila mo-
derní technologie digitálního tisku. Ta 
umožnila nanášet na keramický povrch 
nejrozmanitější dekory, a to dokonce 
i v trojrozměrné podobě. Díky dokonalé 
struktuře působí veškeré napodobeniny 
materiálů, jako je dřevo, kámen nebo 
i kůže či textilie a kov, velmi věrohodně. 
Je to i proto, že umožňují lidem vnímat 
svůj povrch nejen očima, ale i hmatem.

Dekor skrývá, že jde o napodobeninu
Výhod digitálního tisku je však vícero. 
Další je například to, že dokáže v rámci 
jedné série nanášet různé vzory. K čemu 
je to dobré? Na obložené ploše se tak 
stejné dekory vůbec nepotkají nebo jsou 
tak dostatečně od sebe vzdálené, že ne-
prozradí, že jde o napodobeninu. Příkla-
dem jsou imitace dřeva, do kterých jsou 
vsazené suky. Tolik charakteristické prá-
vě pro tento materiál.

Hexagon a jeho návrat!

Slavný návrat hexagonu, tak by se dal 
nazvat trend, který působí jako naprostá 
novinka, ale ve skutečnosti ani to není 
pravda. Hojně se totiž tento tvar využí-
val i v minulosti. Působí velmi klidným 
dojmem, snad proto, že stěny složené 
z hexagonových dlaždic připomínají 
medovou plástev. Tyto dlaždice se hojně 
využívají k rozmanitým barevným kom-
binacím, které vytvářejí velmi efektní 
obrazce nejen na stěnách, ale i na pod-

lahách. I hexagony se vyrábí v nejrůz-
nějších velikostech od centimetrových 
mozaiek až po velké dlaždice, které jsou 
tolik trendy už několik posledních let. 
Na trhu najdete nejen skleněné mozaiky 
složené z těchto tvarů, ale i série, které 
velice přesvědčivě připomínají staré tera-
kotové obklady a dlažby.

Když si chcete vybrat dobře

Při výběru obkladu odborníci doporuču-
jí promyslet si několik věcí. Přemýšlejte, 

Jaké jsou zákony geometrie

I když se výrobci obkladů snaží vymyslet něco nového, stále platí, 
že jsou z hlediska formátů odkázáni pouze na tři základní tvary: 
klasický čtverec, variabilní obdélník nebo hexagon. Jedině s těmito 
formáty lze totiž beze zbytku vyskládat celou dvojrozměrnou 
plochu. V úvahu přichází i trojúhelník, ale ten se nevyužívá, neboť 
má ostré hrany, které jsou náchylné k poškození při manipulaci.

Čtverec – umožňuje pouze měnit velikost.

Obdélník – lze si u něj pohrávat s jednotlivými poměry stran.

Hexagon – lze si pohrávat s velikostí a barevnou paletou, přičemž 
vznikají zcela originální stěny i podlahy. Prolínání hexagonů 
do jiných ploch je aktuálním trendem, který lze aplikovat nejen 
v koupelně. Výsledný efekt je dokonalý.

Dřevo, kámen i kůže Hexagon a jeho návrat! lahách. I hexagony se vyrábí v nejrůz-

Kromě zemitých barev, 3D povrchů, abstraktních i tradičních vzorů
jsou také populární i kombinace různých formátů a tvarů.

32



Jaké trendy vládnou 
v obkladech? 
Díky moderním technologiím  
jsou v kurzu dokonalé a přesvědčivé imitace!

jaký typ obkladu by mohl potlačit nedo-
statky a vyzdvihnout přednosti vybrané-
ho interiéru. I do stísněného prostoru se 
dá vhodně a citlivě zvolit obklad, který 
místnost opticky zvětší, místo aby ji „za-
dusil”. V malé chodbě tak lze například 
zvolit velkoformátové obklady, které 
díky minimu spár a sjednocené ploše 
tuto funkci dokonale splní.

Výhody mozaiky

Když chcete obložit jen část členité stě-
ny, můžete sáhnout po mozaice. Tou 
lze obložit i mnohá problematická mís-
ta. Je to proto, že mozaiky se dnes lepí 
na silikonové nebo papírové mřížky, 
díky kterým je pokládka opravdu snadná 
a rychlá. Jsou velmi variabilní. Lze s ní 
obložit i kulatá zákoutí, krbové detaily 
nebo části netypické vany apod.

Dobrá rada nad zlato

Vnímejte obklady i dlažbu jako celek, 
který má společně vytvořit určitou har-
monii. Neměly by si vzájemně konkuro-
vat, ale podporovat se. Co tím myslíme? 
Když chcete například na stěnách výraz-
nější tvary nebo vzory, zvolte k tomu 
méně výraznou podlahu.

Jednotná barva na stěně může působit 
stroze a nudně. Stačí ji složit z více od-
stínů a uvidíte, co se stane! Jaké vlád-
nou trendy v barvách, vzorech i veli-
kostech obkladů a dlažeb?

Motivy a barvy současných obkladů  
a dlažeb
Právě díky digitálnímu tisku se současné 
obklady vyznačují jedním společným 
prvkem. Tím je zvýraznění nedokona-
lostí. Nové dlažby a obklady tak připo-
mínají staré časy se všemi nedokona-
lostmi, které jim vtisklo původní ruční 
opracování. Věrohodnost je v tomto 
případě vedena až do detailů. Je umoc-
něna kopií popraskaných glazur nebo 
drobných úlomků, které jsou znovu 
nanesené tak, aby se při následném po-
kládání objevovaly jen jakoby náhodně. 
Tedy velmi nepravidelně.

Oblíbené vzory? Patchwork  
nebo lidové motivy!
Slavný návrat hexagonu, tak by se dal 
Ptáte se, co je in? Jednoznačně oblíbe-
nými jsou v současnosti motivy patch-
workové nebo majolikové. Ty se různě 
kombinují do menších i větších obraz-
ců. Trendy jsou i imitace lidových vzo-
rů. Ty jsou známé zejména ze Španělska 
nebo Portugalska. Sluší jim jak víceba-
revné, tak i jednobarevné provedení. 
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Při výběru tedy záleží pouze na vašem 
osobním vkusu. Krásně vypadají zejmé-
na v odstínech modré, starorůžové nebo 
šedé.

Tón v tónu
Jak docílit dokonalé plastičnosti stěny 
nebo podlahy? Použitím stínování tón 
v tónu. Vznikne v podstatě falešný 3D 
efekt. Skládáním tvarů a barev dochází 
k vytváření iluzí plastického povrchu. 
Typickým příkladem jsou obklady se 
vzorem krychliček, které vypadají jako 
by vystupovaly z rovné plochy. Takové 
plochy vypadají velmi dynamicky a pro-
storu dodávají atmosféru plnou energie 
i určitý imaginární pohyb.

Velký formát: budoucnost obkladů!
Jak už jsme naznačili, velké obklady mají 
zelenou. Ještě před pár lety by opravdu 
nikdo nesázel ani netušil, že by velko-
formátové obklady mohly zaznamenat 
takový boom. Natož, že by šly vůbec 
vyrobit. Dnes je to tak. Od miniaturní 

mozaiky se trend posunul až k velmi 
úctyhodnému formátu. Prvním velkým 
hitem se staly obklady a dlažby 30 x 60 
centimetrů. Už tomuto formátu se říka-
lo velký. U něj ale rozhodně nezůstalo. 
Velmi záhy se totiž i ten začal zvětšovat 
a přes obvyklý tvar čtverce 60 x 60 a 80 
x 80 centimetrů jsme se dostali k dneš-
ním velkoformátovým keramickým 
„prknům” o rozměrech 20 x 120 centi-
metrů a neuvěřitelných 150 x 320 centi-
metrů. Dosáhnout takových rozměrů je 
dnes možné jen díky unikátní výrobní 
technologii, která u obkladů a dlažeb 
eliminuje vnitřní pnutí, a tím z nich činí 
vysoce odolné vůči mechanickému po-
škození.

Kam se velký formát hodí?
Ptáte-li se, kam s velkým formátem dlaž-
dic, je to jednoduché. Prakticky kamko-
li. Ale nejlépe vynikne v prostoru, kde 
jsou kladeny vysoké nároky na vzhled 
a styl. Zároveň je často vyhledávaný 
a využívaný v reprezentačních komerč-
ních prostorech.

Výhody  
velkoformátové dlažby
•  Lze s nimi obkládat stěny 

i podlahy, a to nejen 
v koupelně, ale i na zdi 
za kuchyňskou pracovní 
deskou. Dělají se z nich 
dokonce i obložky dveří 
a využívá se rovněž 
na fasády.

•  Pokládají se s minimální 
spárou 2 mm, podlaha 
i stěny tak vypadají 
jednolitě a designově velmi 
čistě.

•  Díky tenkým spárám, které 
jsou téměř neviditelné, se 
hodí i do malých místností.

•  Šířka spár také zajistí 
jednodušší údržbu, protože 
se zde nedrží tolik nečistot.

•  Ideální jsou i při 
rekonstrukci podlah a stěn 
bez nutnosti bourání. 
Vzhledem k tloušťce 
materiálu (max. 7 mm) 
je možné desky lepit 
na stávající obklad nebo 
dlažbu. Prostor tak nijak 
neuberou.
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Jak dobře znáte svého nájemníka?
OBLÍBENÉ

MAX PREMIUM

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek

bez potíží s nájemci.

NÁJEM DOSTÁVÁTE BEZ OHLEDU
NA PLATEBNÍ MORÁLKU NÁJEMCE
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Nové byty chytře...
Nová „Nuselská“ je přírůstek rezidenčního konceptu společnosti Trigema. 

Do konce roku 2020 vznikne na území bývalého areálu Nuselských mlékáren bytový komplex se 146 jednotkami 

Chytrého bydlení. Budoucí rezidenti bezpochyby ocení, že se na ploše okolo 4 200 m2 stane součástí celého 

místa také vnitroblok osázen bujnou zelení, vybaven lavičkami a dalším odpočinkovým mobiliářem. 

Nová „Nuselská“ patří do konceptu Trigema Chytré bydlení (www.chytre-bydleni.com nebo 800 340 350).

PENB: B Více informací naleznete na www.nova-nuselska.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, 
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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Poslední byty k prodeji
Na Maninách, Praha 7

CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice s rozlehlým zeleným vnitroblokem patří do konceptu 
Trigema Chytré bydlení. Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
PENB: B Více informací o projektu naleznete na www.na-maninach.cz

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí  uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, 
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

Velmi prostorný 
byt č. 55 / 58,9 m2 / 2+kk

Variabilně disponovaný
byt č. 22 / 101,0 m2 / 3+kk

Prémiový 
byt č. 63 / 119,2 m2 / 4+kk

*Nově možnost e-rezervace.
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