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VOLEJTE ZDARMA 800 400 237

VYBÍRÁME Z NAŠÍ AKTUÁLNÍ NABÍDKY NEMOVITOSTÍ
Jste zkušený obchodník
se zájmem o realitní trh?

BRNO-ŘEČKOVICE

DŮM

LIPŮVKA

DŮM

HOSTĚRADICE

DŮM

Hledáme právě Vás!
PENB

G

09603

Prodej RD, ul. Hapalova, 2 byt. jednotky (3+kk a 4+kk), vhodné
i jako sídlo firmy, užitná plocha 250 m², CP 519 m², po kompletní
rekon., poz. příst. zezadu s několika parkovacími místy a garáží.

16 900 000 Kč

775 764 765

Jaroslava WISZOVÁ

Více info

jednatelka společnosti, členka rady ARK ČR
---------------------------------

patreal.cz/o-spolecnosti/kariera

(+420) 608 764 164
j.wiszova@patreal.cz

LETOVICE

DŮM

PENB

certifikovaná realitní makléřka
---------------------------

PŘIPRAVUJEME
PRO VÁS

(+420) 774 859 998
d.holasova@patreal.cz

DŮM

Jaroslav ŠLEZINGR

certifikovaný realitní makléř
---------------------------

(+420) 608 764 166
j.slezingr@patreal.cz

Petr SKOTÁK

Jiří ŠMÍDEK

G

09614

certifikovaný realitní makléř
---------------------------

certifikovaný realitní makléř
---------------------------

(+420) 775 764 765
p.skotak@patreal.cz

KRUMVÍŘ

(+420) 608 859 992
j.smidek@patreal.cz

BYT

certifikovaná realitní makléřka
---------------------------

(+420) 608 645 164
j.klicnikova@patreal.cz

BRNO-ŠTÝŘICE

BYT

09598

775 764 765

G

B

09589

6 290 000 Kč

09392

775 764 765

INFO V RK

BRNO-BYSTRC

BYT

OV 2+1, ul. Nádražní, cihla, 4. NP/5, po celkové rekonstrukci,
výtah, největší předností je výhled do zeleně a na Petrov.

608 645 164

PENB

Novostavba nadstandardního bungalovu k finálnímu
dokončení, 5+1 s prostorným vstupem, halou, šatnou,
technickou místností a garáží, oplocený pozemek CP 1 186 m².

9 500 000 Kč

BRNO-STARÉ BRNO

PENB

8 500 000 Kč

608 764 166

Janette KLÍČNÍKOVÁ

G

BYT

RD Letovice, možnost tří bytů, zahrada 1 300 m², vjezd, parkovací
místa před domem i vedle domu a velmi prostorná garáž
s dílnou a montážní jámou. Dům je vhodný k bydlení i podnikání.

Dita HOLASOVÁ

PENB

Dvoupodlažní RD 4+kk, užitná p. 150 m² + možnost rozšíření
o dalších 100 m² (předpřipraveno), CP 391 m², terasa, garáž, bazén,
vlastní studna, stav velmi dobrý, 10 km severně od Brna.

PENB

C

09579

Prodej prostorného investičního bytu 3+1, ul. Teyschlova,
CP 79 m², 1. NP/9, panel, původní udržovaný stav.

775 764 765

5 700 000 Kč

BRNO-JUNDROV

BYT

BRNO-KRÁLOVO POLE
PENB

C

09594

OV 2+1, ul. Gallašova, CP 51 m², cihla,
francouzský balkón, centrum města máte
dostupné do 5 minut.

775 764 765

5 300 000 Kč

KYJOV

BYT

PENB

C

09620

OV 1+1, ul. Dubová, CP 32 m², panel, 6. NP/9,
sklep, v žádané lokalitě.

608 764 166
POZEMEK

4 200 000 Kč

KLIENTI Z NAŠÍ DATABÁZE
S PŘIPRAVENÝM FINANCOVÁNÍM
HLEDAJÍ KE KOUPI:
byty všech velikostí

TUŘANY

garáže v Brně
PENB

A

PENB

Novostavba RD 5+kk se zahradou a parkovacím stáním, v klidné
části obce Krumvíř, výborná dojezd. dostup., 28 km od Brna.
Přímé autobusové spojení s Brnem. Dokon. do jednoho měsíce.

608 589 992

INFO V RK

rodinné domy v Brně a okolí do 50 km,
i před rekonstrukcí

D

OV 3+1, ul. Kamanova, panel, CP 84 m², 6. NP/7,
samostatné pokoje, 2 balkóny, komora, spíž, výtah.
Orientace bytu S a J.

608 589 992

INFO V RK

PRODÁME SERIÓZNĚ, RYCHLE A BEZPEČNĚ I VAŠI NEMOVITOST

stavební pozemky a zahrady do 50 km od Brna
PENB

G

09562

OV 5+1 (2 sam. jednotky 2+1) Kyjov, CP 132 m²,
2.NP, cihl., 2 koupelny, velmi prost. byt u městského parku, sklep, půda, balkon, zahrádka.

775 764 765

5 950 000 Kč

09587

Pozemek na ul. Sokolnická v Brně – Tuřanech,
ul. š. 17 m, CP 2 800 m². Pro více informací
volejte makléře.

608 764 166

2 900 000 Kč

RD a chalupy na jižní Moravě a Vysočině

608 764 164

VSAĎTE NA 25 LET TRADICE, PROFESIONALITU A PRÁVNÍ JISTOTU

REALITNÍ, DEVELOPERSKÁ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST
POSKYTUJÍCÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

ČLEN ARK

JIŽ OD ROKU 1999

KONTAKTUJTE NÁS NA +420 722 455 455, 549 250 248 NEBO E-MAILEM: info@credoreal.cz

G

D

G

G

PRODEJ BYTU OV 3+1 S BALKÓNEM,
BRNO - BYSTRC
Ul. Černého. Prostorný, moc pěkný, částečně
zrekonstruovaný byt. CP cca 81,10 m2, užitná
plocha cca 70,40 m2, balkón cca 2,20 m2
a sklep cca 8,50 m2. Prohlídky jsou možné
kdykoliv po domluvě.

PRODEJ BYTU V OV 3+1 S GARÁŽÍ,
BRNO - ŽABOVŘESKY
Ul. Poznaňská. CP cca 76 m2, užitná plocha cca
64,64 m2. Dvě lodžie cca 2,80 m2. Byt je v pův.
stavu a je nutné počítat s kompl. rekon., z lodžií je
krásný výhled převážně do přírody. Garáž je přímo
v domě a její plocha je cca 20 m2. Klíče v RK!

PRODEJ MEZONETOVÉHO BYTU OV
4+KK S TERASOU, BRNO - STŘED
Byt se nachází v samém centru města
Brna, na ulici Bezručova. CP cca 96,70 m2,
užitná plocha cca 84,40 m2 a terasa cca
12,30 m2. Z terasy je nádherný výhled na
Brno. Klíče v RK!

PRODEJ CHATY NA VLASTNÍM
POZEMKU V OCHOZE U BRNA
Okres Brno-venkov. Samostatně stojící
třípodlažní, včetně sklepu. CP cca 32 m2,
z toho užitná plocha cca 48 m2. Součástí
chaty je i nádherná terasa s výhledem
do okolních lesů. Volná ihned, klíče v RK.

6 500 000 Kč

7 499 000 Kč včetně provize RK

9 290 000 Kč

950 000 Kč

G

G

G

G

PRODEJ RD S PŘEDZAHRÁDKOU
V DOLNÍCH LOUČKÁCH
Okr. Brno-venkov. V domě byla zahájena rekon., která nebyla
dokon. Jedná se o sam. stojící dům, který může být využit
i jako chalupa, příp. skvělé stav. místo. CP 191 m2, z toho ZP
cca 110 m2 a předzahrádka cca 81 m2. Souč. nemovitosti je
stodola, sklípek a vstup na půdu. Volný ihned, klíče v RK!

PRODEJ DVOUGENERAČNÍHO RD,
MOUTNICE
Okr. Brno-venkov. Cihlový, konc. řadový dům, který
nyní slouží jako dvougenerační, po menších úpravách
lze změnit jeho disp. na 6+kk. CP činí 933 m2, z toho ZP
činí 504 m2 a zahrada 429 m2. Užitná pl. bez terasy je
cca 180,75 m2. Dům je po část. rekonstr. Klíče v RK!

PRODEJ RD SE ČTYŘMI BYTOVÝMI JEDNOT.
A VELKÝM POZEMKEM V MIKULOVĚ
Okr. Břeclav. CP 1 356 m2, z toho ZP 636 m2
a zahrada 720 m2. Užitná pl. domu cca 406,60 m2.
Nachází se zde bytové jedn. o vel. 1+1, 1+kk, 2+1
a mezonet 5+1. Nemovitost je vhodná ke zbudování
penzionu či jako reprez. sídlo. Klíče v RK!

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU V OBCI
VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
Okr. Brno-venkov. Jedná se o exkluzivní pozemek ve
tvaru neprav. obdélníku v nádherné lok. Bílý potok.
CP plocha cca 590 m2, délka pozemku je cca 46,97 m
a šířka pozemku je cca 12,56 m. Poz. je vhodný dle
územního plánu na výstavbu jednoho sam. stoj. domu.

2 590 000 Kč včetně provize RK

Cena na vyžádání v RK

8 999 000 Kč

5 350 000 Kč

HLEDÁME ADMINISTRATIVNÍHO
PRACOVNÍKA/SEKRETÁŘE/KU

HLEDÁME OBCHODNÍHO ASISTENTA/KU
PRODEJE A PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ

Místo práce: Moravany u Brna · Druh práce: pracovní smlouva/HPP

Místo práce: Moravany u Brna / Brno · Druh práce: pracovní smlouva/HPP

Co je podstatné: jako administrativní
pracovník vykonáváte činnosti v oblasti
administrativy, realizace zakázek, chodu
sekretariátu. A kromě toho:
· nenudíte se, potkáváte kolegy i klienty
a nové lidi a práce není stereotypní,
· chystáte podklady pro vedení společnosti
a obchodní zástupce, dokumenty,
prezentace a nabídky zakázek,
· zajišťujete chod kanceláře a provádíte
činnosti sekretariátu a recepce,
· budete komunikovat s našimi klienty,
obchodními partnery a dodavateli či
poskytovateli služeb a řešit záležitosti
týkající se našich zakázek,
· budete v našich prostorech připravovat
a zajišťovat jednání s klienty.
Hledáme člověka, který k nám „dobře
zapadne“ – bude to ten, který:
· je samostatný i týmový hráč, je důsledný,
aktivní a s nadhledem řeší i nečekané
situace,
· umí perfektně společensky vystupovat,
a především komunikovat jak slovem,
tak písmem,
· má talent pro systematickou a pečlivou
práci, a taky má vlastní selský rozum,
· je zodpovědný, dokáže si ohlídat termíny
a vždy dotahuje svoji práci do konce,
· je přizpůsobivý, umí improvizovat a umí
zorganizovat sebe i ostatní,

· má středoškolské vzdělání nejlépe
obchodního zaměření (není však
podmínkou),
· výborně ovládá MS Ofﬁce (Word, Outlook.
Excel) a umí řídit automobil (aktivní řidič,
ŘP sk. B),
· domluví se bez problému anglicky,
· a také hrdě hájí dobré jméno naší ﬁrmy,
ne že se to od něj očekává, ale protože
to tak cítí.
U nás dále získáte:
· dobrou a stabilní práci, ve které budete
spokojeni - nudu a stereotyp u nás
nenajdete,
· zaměstnáme vás se smlouvou na hlavní
pracovní poměr (HPP),
· vydělat si můžete 23.000-28.000 Kč/měsíc,
· o výši odměny rozhoduje tvé vynaložené
úsilí, aktivita a schopnosti,
· jako zázemí pěknou a prostornou plně
vybavenou kancelář,
· možnost seberealizace, odborných školení
a kurzů,
· zasloužený respekt a hromadu zkušeností,
· uvolněnou atmosféru na pracovišti,
přátelský kolektiv a možná i pár dobrých
přátel,
· možnost využívat ﬁremní vozidlo
i k soukromým účelům,
· a v neposlední řadě i pravidelné
teambuildingové aktivity.

Co je podstatné: jako obchodní
asistent/ka pomáháte realizovat naše
zakázky. A kromě toho:
· nenudíte se, jste často v pohybu, jste
mobilní a pracujete v terénu i v kanceláři,
· chystáte podklady pro prezentace
a nabídky nemovitostí,
· prodáváte a pronajímáte naše vlastní
nemovitosti - nemusíte stále hledat
zakázky,
· realizujete prohlídky nemovitostí pro naše
klienty a zájemce,
· děláte související obchodní administrativní
práce,
· vybavíme vás ﬁremním iPhonem a budete
dokumentovat nemovitosti, fotit je
a natáčet krátká videa,
· komunikujete s našimi klienty a s vedením
společnosti,
· monitorujete informace týkající trhu realit
a potenciálního obchodu.
Hledáme člověka, který k nám „dobře
zapadne“ – bude to ten, který:
· je samostatný i týmový hráč, je důsledný,
aktivní a s nadhledem řeší i nečekané
situace,
· umí perfektně společensky vystupovat,
a především komunikovat jak slovem,
tak písmem,
· má talent pro systematickou a pečlivou
práci, a taky má vlastní selský rozum,
· je zodpovědný, dokáže si ohlídat termíny
a vždy dotahuje svoji práci do konce,

· je přizpůsobivý, umí improvizovat a umí
zorganizovat sebe i ostatní,
· má vzdělání nejlépe stavebního,
ekonomického nebo obchodního
zaměření (není však podmínkou),
· výborně ovládá MS Ofﬁce (Word, Outlook.
Excel) a umí řídit automobil (aktivní řidič,
ŘP sk. B),
· domluví se dobře anglicky,
· a také hrdě hájí dobré jméno naší ﬁrmy,
ne že se to od něj očekává, ale protože
to tak cítí.
U nás dále získáte:
· dobrou a stabilní práci, ve které budete
spokojeni - nudu a stereotyp u nás
nenajdete,
· na rozdíl od konkurence vás zaměstnáme
se smlouvou na hlavní pracovní poměr
(HPP),
· vydělat si můžete 50 000-100 000 Kč/měs.,
· o výši odměny rozhoduje vaše vynaložené
úsilí, aktivita a schopnosti,
· zasloužený respekt a hromadu zkušeností,
· možnost seberealizace a profesního růstu,
odborných školení a kurzů,
· uvolněnou atmosféru na pracovišti,
přátelský kolektiv a možná i pár dobrých
přátel,
· možnost využívat ﬁremní vozidlo také
k soukromým účelům,
· a v neposlední řadě i pravidelné
teambuildingové aktivity.

Realitní společnost UNICAREAL s.r.o.
sídlo: Roubalova 455/4, Brno - Stránice
tel.: +420 541 211 876
info@unicareal.cz | www.unicareal.cz

BRNO ŠTÝŘICE

MÉDIA

Zpracujeme zdarma tržní
odhad nemovitosti.
Budete vědět, jakou cenu
má na současném trhu vaše
nemovitost.

Bez kvalitní prezentace
to nejde a nemovitost na
prodej vždy profesionálně
připravíme, nafotíme,
zpracujeme videoprohlídky
i vizualizace.
O papírování se nemusíte
vůbec starat. Připravíme
všechny listiny, daňové
přiznání, energetické štítky
a postaráme se o převody
energií.
Svoji práci děláme už 15 let.
Ke klientům máme laskavý
přístup a jsme stabilní tým
odborníků, kterým se vždy
dovoláte.

NOVOSTAVBY

ZPRAVODAJSTVÍ

LUXUSNÍ NEMOVITOSTI

REALITNÍ KANCELÁŘE

KDE NÁS NAJDETE

PENB G

PENB G

Pěkný byt 3+1 s nikou a balkonem na ul. Vídeňská,
3. NP/8, CP: 72 m2, neprůchozí pokoje, revitalizovaný
dům.

7 250 000 Kč

774 740 346

BRNO ČERNOVICE

BYT

1+kk v secesním domě na ul. Výstavní, 3. p., plocha
27 m2 + tech. místnost 4 m2 a sklep, investiční
příležitost u BVV.

4 590 000 Kč

774 293 326
POZEMEK

JAVŮREK

Poskytneme vám
nezávazné konzultace
a poradíme, jak prodat
vaši nemovitost za těch
nejvýhodnějších podmínek.
Dbáme na prověřený
právní servis. Nehledejte
žádné formulářové smlouvy.
Dostanete právní služby
na klíč.

REALITNÍ KANCELÁŘE

PENB C

Cihlový 2+1 na ul. Charbulova, CP: 52 m2, rekonstrukce
v roce 2016, podíl na spol. částech domu, možnost
využití dvorku.

602 201 409

4 900 000 Kč
VRANOVÁ

RD

Stavební pozemek o ploše 904 m2, krásné prostředí
a výhled z pozemku, 25 km od Brna, více informací
u makléře.

4 900 000 Kč

602 201 409
KŘEPICE

RD
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PENB G

Dům – chalupa 2+1 u přehrady Křetínka, ihned
obyvatelný, s dílnou, stodolou, sklepem, pozemek
220 m2. Cena je včetně provize.

774 740 320

16

PENB G

3 850 000 Kč

Prostorný RD před dokončením 5+kk a 2+kk s garáží,
terasou, vinným sklepem, pozemek 229 m2, 25 km
od Brna.

774 740 346

7 200 000 Kč

Volejte zdarma

800 100 455
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STAVBA

Bayerova 40 | Brno 602 00

Rádi bychom vás pozvali ve dnech
21.-23. 4. 2022 na Festival
architektury v rámci konání
Stavebního veletrhu, pavilon V.
NECHTE STAROSTI PROFESIONÁLŮM
A SPOLEHNĚTE SE!

VAŠE BRNĚNSKÁ
REALITNÍ KANCELÁŘ

FINANČNÍ ÚŘADY ZAČÍNAJÍ ZPRACOVÁVAT ŽÁDOSTI
STARŠÍ
DŮM MŮŽE
PASIVNÍ
o Ivrácení
uhrazené
daně z BÝT
nabytí
nemovitosti

www.brnenskyzvonec.cz

PŘÍJEM
TIRÁŽ
INZERCE

Ing. Jiří Šebek | jiri.sebek@realitymorava.cz | tel.: 602 555 967

KÝ ŠTÍTEK BUDOV

Využijte spolehlivé realitní
služby zdarma.

OBSAH

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOV

JAK PRODAT
NEJVÝHODNĚJI
NEMOVITOST?
JSME 15 LET NA TRHU
A PORADÍME VÁM!

STARÉ BRNO

BYT

7
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REALITNÍ
19. 10. - 16. 11. 2020

BYT

OBSAH

Vydání č. 4
20. 4. – 15. 5. 2022

WWW.REALITNIMEDIA.CZ

Michaela Šebková | michaela@realitymorava.cz | tel.: 770 135 640
Vydává REALITNÍ MEDIA s.r.o.
PERIODIKUM l MĚSÍČNÍK l NEPRODEJNÉ

+420 774 740 361

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ

ÚSPORNÁ

A
B

l NÁKLAD 25 000 kusů

Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce. Žádná část z obsahu tohoto periodika nesmí být kopírována ani jakýmkoliv způsobem
VYHOVUJÍCÍ
C
rozmnožována bez souhlasu vydavatele.

TIRÁŽ

Realitní magazín | Česká republika | Zdarma | Neprodejné
Čtyřtýdeník | Počet výtisků: 25 000 ks | www.realitymorava.cz

KDE NÁS NAJDETE

Spolehlivé marketingové služby napříč všemi médii www.chytramedia.cz
Aqauland Moravia | Grand hotel Brno
UniHobby | Boby centrum | IBC centrum
OC Královo Pole | OC Futurum | OC Perla
OC Kavkaz | OC Sﬁnx | OC Max | OC Javor
Palác Jalta | Palác Padowetz | M-palác

NEVYHOVUJÍCÍ

D
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REALmix s.r.o.
sídlo: Bayerova 23, 602 00 Brno
tel.: +420 775 077 502
realmix@realmix.cz | www.realmix.cz

BYT 3+1

PENB

BRNO-BOHUNICE / ulice Švermova

RODINNÝ DŮM

G

PENB

Prodej velmi pěkného bytu 3+1 s velkou lodžií. Po vkusné rekonstrukci, CP 72 m2 + lodžie. K bytu patří sklep 2 m2, velká zasklená lodžie a dvě komory. Koupelnové
jádro je zděné, koupelna se sprchovým koutem a prostorem pro pračku + sušičku, WC samostatně, nová kuchyňská linka, podlahy PVC, nové dveře a zárubně, nové
bezpečnostní dveře, videotelefon, klimatizace. Pokoje jsou neprůchozí. Orientace bytu východ + západ. Dům po kompl. rekonstrukci.

7 350 000 Kč

775 077 502
BYT 3+1

PENB

BRNO - BOHUNICE / ulice Spodní

B

Prodej právě dokončené novostavby samostatně stojícího bungalovu s dispozicí 4+kk, dvougaráží, terasou za domem a velkou zahradou. Samostatně stojící rodinný
dům se nachází na velmi pěkném místě na okraji obce, na konci slepé ulice. Velký rovinatý pozemek o výměře 1 663 m2 má obdélníkový tvar.

17 825 000 Kč

775 077 502
BYT 2+1

BRNO - STŘED / ulice Tučkova

RÁDI SE
POSTARÁME
O PRODEJ
ČI PRONÁJEM VAŠÍ
NEMOVITOSTI.

B

Prodej pěkného bytu 3+1 s velkou zasklenou lodžií. CP bytu je 66 m2 + 5 m2 lodžie. Byt je situován v 9. NP/12 v panelovém domě se dvěma výtahy. Dispozice bytu:
kuchyň s KL a sporákem 9,5 m2, prostorný obývací pokoj 20,2 m2, 2 x neprůchozí pokoje 12 a 8 m2, koupelna s vanou a prostorem na pračku 4,1 m2, samostatné WC,
předsíň/chodba 8,2 m2.

6 450 000 Kč

775 077 502
BYT 1+1

PENB

KRATOCHVILKA / Brno - venkov

BRNO - BYSTRC / ulice Laštůvkova

Prodej bytu 2+1, CP 76 m2 vč. balkónu 3,5 m2 + komora. Klidný
dům po rekon., vnitroblok s parkovou úpravou s dětským
hřištěm. 4. NP/6 s výtahem + půda. Orientace bytu jihozápad.

775 077 502
CHATA SE ZAHRADOU

8 790 000 Kč
NESLOVICE / Brno-venkov

C

Prodej bytu v OV 1+1 s velkým novým balkónem. Byt je ve 3. NP/4 panelového domu po kompletní revitalizaci a CP činí 34 m2 + balkón. Plastová okna, původní
koupelna obložena obklady, na podlahách PVC a plovoucí podlaha. Bytový dům se nachází na konci slepé ulice. Jedná se o velmi pěknou a klidnou lokalitu v blízkosti
hezké přírody, např. Brněnské přehrady, Údolí oddechu, obora Holedná atp.

775 077 502

4 290 000 Kč

Prodej rekreační chaty na vl. pozemku s vl. zahradou v malé
zahrádkářské kol., cca 15-20 min autem z Brna. ZP chaty 33 m2,
zahrada 748 m2, celk. výměra poz. 781 m2. Cena k jednání!

775 077 502

2 250 000 Kč

PRODÁVAJÍCÍM
A PRONAJÍMATELŮM
POSKYTUJEME
NAŠE SLUŽBY
ZDARMA!
WWW.REALMIX.CZ
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GAUTE, a.s.
sídlo: Lidická 26, 602 00 Brno
bezplatná linka: 800 194 125
gaute@gaute.cz | www.gaute.cz

3+1, BYT, OV

BRNO, UL. ŠVERMOVA

4+KK, BYT, OV, MEZONET

Milady Horákové 13, 602 00 Brno
info@foreigners.cz
+420 533 533 787

www.foreigners.cz

C

51794

Byt ve 4. p., výtah, celkem 66,5 m2, sklep, lodžie, byt po část. rekonstrukci, dům po celkové
revitalizaci, ihned volný.

6 400 000 Kč + provize RK

603 575 319
POZEMEK - LES

SVINOŠICE

PENB

C

51777

603 575 319

430 000 Kč + provize RK

PENB

PUSTÁ KAMENICE

G

Ivaně se v letošním roce obzvláště daří. Oproti průměru z předchozích let se jí množství pronajatých
bytů zvedlo o 14 % a zároveň navýšila svůj osobní obrat o 36 %. Zeptali jsme se jí na pár otázek.
CO TĚ NA TVÉ PRÁCI NEJVÍC BAVÍ?
Rozmanitost a práce s lidmi. I když spousta aspektů se opakuje – především administrativa a smlouvy
– každý klient má jiné potřeby a každý majitel má jiné představy, takže každý den je ve výsledku
úplně jiný. Práce v realitách mě uspokojuje i v tom, že jsem se v ní „našla“ i povahově. Potřebuji
potkávat lidi a v této branži se lidem můžu věnovat více do hloubky, což mě baví.

JE PRO TEBE PŘI UDÁVÁNÍ BYTU DŮLEŽITĚJŠÍ SPÍŠE ZÁJEM ZAMĚSTNAVATELE NEBO
NÁJEMCE?
Ty zájmy jsou samozřejmě na stejné úrovni. Ono to ani jinak nejde, protože je to spolu propojené.
Ve Foreigners razíme princip WIN-WIN-WIN – tedy spokojenost na všech stranách – který je v této
branži opravdu velmi dobře aplikovatelný.

14 800 000 Kč + provize RK

603 575 319

IVANA ONDR ÁČ KOVÁ
Relo cat i o n Co n s u lt an t

Les o výměře 4 561 m2, mírně svažitý, stáří 91 let, složení 90 % dub, 10 % olše, příjezd po
zpevněné cestě.

@ForeignersMajitelum

@Foreigners.cz

UBYTOVÁVÁŠ JAK ČECHY, TAK CIZINCE? JAKÉ MEZI NIMI POZORUJEŠ ROZDÍLY?
Osobně nevnímám ani tolik rozdíly mezi kulturami, jako spíše mezi jednotlivými lidmi. Práce relokační
konzultantky je pro mě hlavně o tom, že se na toho člověka emočně naladím a díky tomu se mi podaří
uspokojit jeho potřeby – tedy najít mu takové ubytování, kde se bude cítit jako doma.

51778

Mezonet v 7. NP a 8. NP, celková pl. 155 m2, podlahová pl. 140 m2, 2x lodžie, včetně zařízení,
pronajatý.

RD S RESTAURACÍ

www.majitelum.cz

BRNO, UL. PŘÍKOP

MEET OUR TEAM
p ozn ejt e n á š t ý m

PENB

11

Ivana Ondráčková ve Foreigners
pracuje už více než 6 let, čímž se řadí
k nejseniornějším zaměstnancům
agentury.

51809

UTKVĚLY TI V PAMĚTI NĚJAKÉ ZAJÍMAVÉ NEMOVITOSTI, KDE JSI UBYTOVÁVALA?
Specificky mi utkvěl velký byt jednoho majitele, se kterým spolupracujeme, který je na tři patra a je
v něm spousta zajímavých prvků včetně mozaikové koupelny. Já velmi oceňuji, když si majitel s bytem
takříkajíc vyhraje, protože v těch prostorách potom nacházím spoustu unikátních detailů, které mě
klientům baví ukazovat.
JAK BYS PRÁCI RELOKAČNÍ KONZULTANTKY POPSALA POMOCÍ 5 SLOV?
Svoboda, posun, disciplína, vášeň, naplnění.

RD s restaurací, zahradou a rybníkem, celkem 1625 m2, klidná obec, dobrá dopravní dostupnost.

737 908 347

2 500 000 Kč + provize RK

PRODEJ RODINNÉHO DOMU, JINAČOVICE

COLIVINGOVÁ REZIDENCE DOMEQ 2 & 3

PRODEJ DVOU BUDOV, ŽABOVŘESKY, BRNO

REZIDENCE PASOHLÁVKY
PENB

G

PENB

RD o velikosti 178 m². Jinačovice, ke kompletní rekonstrukci či
demolici. Na místě lze postavit jednopodlažní dům s obytným
podkrovím v sedlové střeše. Kontakt: brno@foreigners.cz

5 990 000 Kč

+420 533 533 787
PRONÁJEM BYTU 2+KK, BRNO  MĚSTO

PENB

Ceny od 14 900 000 Kč

Více na www.rezidencepasohlavky.cz

PENB

2 budovy na ulici Horova, vhodné k výstavbě domů dle okolní
zástavby. Uliční šíře domu je 16,44 m. V okolí se nachází budovy
se 4 patry a 5. ustouplým patrem.

+420 533 533 787

Cena v RK

PRONÁJEM BYTU 3+KK, LESNÁ, BRNO

G

PENB

Ul. Orlí. Pěkný, prostorný byt v historické části města o velikosti
67 m² s balkonem. Dům i byt po kompletní rekonstrukci. Částečně
zařízený (kuch. linka, vest. skříně). Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 601 337 282

B

19 500 Kč/měsíc

Ul. Dornych. Colivingová rezidence Domeq 2 & 3. Recepce, relax
zóna, posilovna. Ihned k nastěhování. Pěší vzdálenost do Vaňkovky,
Nové Vlněny, Spilberk office. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

od 11 500 Kč/měsíc

PRONÁJEM BYTU 1+1, ŽIDENICE, BRNO

G

PENB

Ul. Dusíkova. Pěkný, prostorný byt v klidné oblasti blízko lesů
a snadnou dostup. do centra o velikosti 86 m² s balkonem 12 m².
Neprůchozí pokoje, úložné prostory. Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 533 533 787

B

19 000 Kč/měsíc

G

Ul. Pastrnková. Útulný, kompletně zařízený byt o velikosti 46 m²,
klimatizace. 10 minut do centra města, velmi dobré spojení MHD.
Kontakt: brno@foreigners.cz

+420 601 337 282

NEMOVITOSTI NÁM NEJSOU CIZÍ

15 000 Kč/měsíc
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REALITY MUZEJKA s.r.o.
sídlo: Moravské nám. 15, 602 00 Brno
tel.: +420 604 232 218
brno@realitymuzejka.cz | www.realitymuzejka.cz

BYT

BYT

MODŘICE

POPŮVKY

604 232 218

7 461 000 Kč
včetně provize

NA REALITNÍM TRHU PŘES 20 LET

JEDOVNICE

C

D

Prodej cihlového bytu 3+1 s lodžií na ulici
Poděbradova. Byt je ve velmi slušném,
průběžně udržovaném a modernizovaném
stavu. Vytápění bytu a ohřev vody vlastním
plynovým kotlem. Klidné místo uprostřed
zeleně.

BYT

Prodej prostorného, moderního cihlového bytu
o dispozici 3+kk s velkým balkonem, technickou
místností a dvěma parkovacími místy v ceně.
Celkem 85 m2, klimatizace, vytápění vlastním
plynovým kotlem. Spojení s Brnem MHD.

604 232 218

7 727 000 Kč
včetně provize

R E A L I T Y JANDA

C

Prodej novostavby 2+kk s balkonem (42 m2)
a parkovacím stáním v ceně. Byt je moderně
a nadstandardně zařízený. V domě je výtah,
byt má zděnou sklepní kóji. Dobré dopravní
spojení do Brna i Blanska díky IDS.

604 232 218

4 699 000 Kč
včetně provize

ZVAŽUJETE PRODEJ NEBO PRONÁJEM
NEMOVITOSTÍ V BRNĚ A OKOLÍ?
OKAMŽITÝ VÝKUP BYTŮ
A NEMOVITOSTÍ
HOTOVOST DO 24 HOD.

VYPLATÍME ZA VÁS !!!
Exekuce, dluhy, zástavy, dražby,
najdeme vám nové bydlení.
100% PRÁVNÍ DOHLED
– SERIOZNÍ JEDNÁNÍ

VYPLÁCÍME NEJVYŠŠÍ
CENU NA TRHU

VÝKUP SPOLUVLASTNICKÝCH
PODÍLŮ NA NEMOVITOSTECH
Vlastníte podíl na nemovitosti,
kterou však nemůžete užívat či z ní
nemáte žádný finanční zisk?

CHCETE PRODAT A ZÍSKAT IHNED
HOTOVOST?
Máme pro vás řešení. Okamžitá hotovost
za váš podíl. Řešení i zadlužených
nemovitostí. Zavolejte nám k nezávazné
konzultaci Vašeho případu nebo
o bezplatné ocenění Vašeho podílu.

775 185 005

ZAVOLEJTE NÁM A VYUŽIJTE BEZPLATNOU KONZULTACI!
O vaši nemovitost se postaráme rychle, bezpečně a s právní jistotou.

Více než 20 let praxe
a zkušeností v realitách

Vojtěch JANDA
REALITNÍ MAKLÉŘ

Tisíce zrealizovaných realitních
obchodů s nemovitostmi

Osobní přístup, odborné
znalosti a spolehlivost

+420 723 411 076
janda@realityjanda.cz
www.realityjanda.cz
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REALITY V BYSTRCI s.r.o.
kancelář: Říčanská 13, Brno - Bystrc
tel.: +420 608 254 060 | e-mail: info@rksevcikova.cz
facebook.com/rksevcikova | www.realityvbystrci.com

RK AGIL
sídlo: Koliště 55, 602 00 Brno
tel.: +420 545 215 184, gsm: +420 736 646 769
mpesak@rkagil.cz | www.rkagil.cz

RD 2X 3+KK

ŠLAPANICE / Hřbitovní

ŠLAPANICE / Tyršova

RD

RD 5+KK

OV 1+KK

BRNO – ŽEBĚTÍN

PRODEJ ZAHRADY

3 490 000 Kč

608 254 060
PENB

Prodej rohového, velmi prostorného, udržovaného
a celkově podskl. dvougeneračního RD 2x 3+kk
s dvorem, dílnou a zahradou. CP pozemku je 649 m2,
ZP domu vč. dvora a dílny činí 150 m2, zahrada 499 m2.

736 646 769
RD 2x 3+1

12 000 000 Kč

KOTVRDOVICE

G

PENB

Prodej podsklepeného, řadového RD s garáží
a zahradou nacházejícího se v klidné části města.
CP 422 m2, ZP 92 m2, zahrada 330 m2. IS veškeré.
Dům je ihned VOLNÝ.

736 646 769
CHATA

7 690 000 Kč

G

PRONÁJEM 1+1

736 646 769

Přenechání nájmu zahrady se zděnou podsklepenou chatou,
CP 500 m2, vl. studna, venkovní krb. Vč. vybavení, kuch. linka,
WC, posezení v altánu. V blízkosti Olympie, cyklostezka a MHD.

Info v RK

608 254 060

G

PENB

736 646 769

6 500 000 Kč

G

PENB

Prodej velice útulné a udržované sam. stojící chaty
se zahradou, bazénem a příjezdem až k chatě v tiché
a klidné lokalitě Letovic. CP 870 m2 a z toho je 839 m2
zahrada. IS: obecní vodovod a el. energie. VOLNÉ.

736 646 769

2 900 000 Kč

Chystáme na prodej byt 3+1 v Bystrci.

BRNO / Vnitřní

G

Pronájem velice vkusně zrekonstruovaného, část.
zaříz. cihlového bytu se sklepem. Patro 3. /3 bez výtahu.
CP 27 m2 + sklep. Velkou výhodou bytu jsou elektrické
přímotopy a ohřev vody elektrický bojler. VOLNÝ.

736 646 769

9 500 Kč/měsíc

Správný čas na prodej

· individuální přístup
· odhad reálné tržní ceny s ohledem na aktuálně realizované
transakce ve vaší lokalitě

· zprostředkování prodeje či pronájmu vaší nemovitosti za nejvyšší
dosažitelnou cenu

služby pro prodejní kampaň,” říká váš realitní makléř pro Šlapanice

· 100% informovanost o průběhu prodeje vaší nemovitosti
· veškerý právní servis realitního obchodu, včetně úvodní bezplatné
právní konzultace a poradenství

Vítězslav Syrový
Mgr. Bc. Zbyněk TERSCH

e-mail: info@rkagil.cz

SAMOZŘEJMOSTÍ JE:

· profesionální prezentace vaší nemovitosti na největších realitních
serverech

„Nabídněte nám svoji nemovitost, my Vám zdarma poskytneme

www.rkagil.cz

Děkujeme za nabídku.
Kontakt: 608 254 060

10 000 Kč/měsíc

POSTARÁM SE O PRODEJ
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Volejte! 603 514 719 | 736 646 769 | 545 215 188

10 000 Kč/měsíc

Hledáme byty 1+1 – 4+1 v Brně-Bystrci a Žebětíně
na prodej i pronájem pro více našich klientů.

7 500 000 Kč

608 254 060

PENB

608 254 060

Pro klienty s hotovostí hledáme RD a zahrady
v Brně a okolí.

Nezařízený 1+1 na ul. Lýskova. CP 40 m2, lodžie, sklep, 4. p./8 p.
Kuch. linka, sporák, spíž, nové jádro, sprch. kout, WC,
v předsíni vest. skříň. Vhodný pro 1-2 osoby. Volné od 1. 6. 2022.

Prodej velmi prostorného, sam. stojícího částečně
podskl. dvougeneračního RD 2x 3+1 se studnou, vjezdem
až na pozemek, dvorem, zahradou a dvougaráží.
CP 1 844 m2, ZP 482 m2, zahrada 1 362 m2.

Byt 1+1 na ul. Rerychova., CP 42 m², lodžie, sklep, 2 výtahy. 8. p./12
p. Sprch. kout, sam. WC, nová kuch. linka, sporák, spíž. Pokoj 16 m2.
Pronajímá se nezařízený. Vhodný pro 1-2 osoby. Volné ihned.

BRNO – BYSTRC

Prodej velmi pěkného a prostorného RD 5+kk
s 2x garáží. Vjezd až na pozemek, okrasná zahrada
s bazénem a prost. pergola a zahradní domek na nářadí.
Dům je možné přebudovat na 2 bytové jednotky.

PRONÁJEM BYTU 1+KK

LETOVICE

BRNO – BYSTRC

B

CP 32 m². V přízemí novostavby. Na podlaze dlažba, franc. okno,
WC s umyvadlem. Nachystané rozvody na kuch. linku, koupelnu
apod. Vhodné k investici. Lze využít jak na bydlení, tak na kancelář.

G

PRONÁJEM 1+1

MODŘICE

NOVOSEDLY

PENB

PENB

15

makléř

+ 420 777 583 100
tersch@brnenskyzvonec.cz

· advokátní či notářská úschova kupní ceny
Máte více otázek týkajících se koupě nebo prodeje nemovitosti?

VOLEJTE 7 dní v týdnu

+420 777 583 100

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

ZPRAVODAJSTVÍ
I STARŠÍ DŮM MŮŽE
BÝT PASIVNÍ

Ještě před deseti lety na dotaz,
zda lze upravit starý dům
tak, aby se spotřeba energie
na vytápění blížila domu
nízkoenergetickému, či dokonce
pasivnímu, odborníci kroutili
hlavou. Jedna z nečastějších
rad byla: dům zbourat a postavit
nový. To dnes již neplatí. Úspory
energie se staly celosvětovým
tématem a není možné
ignorovat vlastníky starých
nemovitostí a věnovat se pouze
novým konstrukcím.
Matematika je totiž neúprosná. Staré domy
spotřebují k vytápění až 250 kWh/m2 tepla
ročně, zatímco po rekonstrukci do pasivního standardu je to méně než 25 kWh/m2.
Což je desetkrát méně za jeden rok. Je tedy
pochopitelné, že náklady vložené do modernizace se rychle vrátí. S financováním
pomáhá i stát prostřednictvím kotlíkových
dotací a dotačního programu Nová zelená
úsporám. Jak tedy na to?
POSOUDIT TECHNICKÝ STAV,
NAVRHNOUT KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
Starší rodinné domy jsou pro realizaci
úsporných opatření specifickou kategorií.
Nevýhodou je často velikost objektu v poměru k množství druhů prací a počtu detailů. Lépe jsou na tom domy ze 70. či 80. let,
zvláště ty kompaktního tvaru. Pokud má
dům různé nástavby a dostavby, stane se
členitým, což si vyžádá zvýšené finanční
náklady. Značnou pozornost při přípravě
i realizaci si vyžádají takové detaily, jako
jsou napojení střechy na obvodové stěny,
vikýře, terasy, výklenky a podobné.
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Pasivní dům nedělá jen silné zateplení a nová okna, ale jde
o soubor souvisejících opatření. Proto je třeba před přestavbou určit, zda jsou vyhovující původní nosné konstrukce a definovat všechny významné zdroje energetických
ztrát. Následuje zpracování návrhu, který musí být kompletní. I když třeba nebude z důvodů obyvatelnosti domu
realizován naráz, ale po etapách, musí být jasné jednotlivé
kroky a etapy, které povedou ke konečnému výsledku.
JAK ZASTAVIT ÚNIK TEPLA
Teplo z domu neuniká je netěsnostmi, ale také a často
především vedením tepla skrze obálku domu (obvodové
stěny, střecha, podlaha). Starší rodinné domy mají silnější
stěny, a proto je vhodné vybrat kvalitní izolaci, která i při
malé tloušťce splní potřebné parametry.
Často je třeba u staršího domu řešit také odvlhčení stěn
a základů a provést hydroizolaci, která zabrání vzlínání vlhkosti. Největším problémem u izolace podlah bývá omezená světlá výška. Pokud je to možné, měla by být podlaha izolována minimálně 15–20 cm izolace. Jsou-li stropy
dostatečně vysoké, je možné izolaci umístit nad stávající

podlahu. Nevytápěný sklep je nutno oddělit od vytápěného prostoru, nejlépe izolací 10–15 cm na spodní straně
stropu protaženou dolů po stěnách min 50 cm.
Ale to není vše. Také je třeba vyřešit detaily zateplení kolem
oken (ostění, parapet) a dveří, aby bylo co nejnižší riziko
vzniku tepelných mostů.
Některé domy, zvláště ty nejstarší, nedoporučí projektant
izolovat zvenčí a navrhne vnitřní zateplení. To se realizuje zateplením obvodových stěn, nebo v případě většího
počtu bytů také zateplením stěn mezi jednotlivými byty
a chodbou.
SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE JE I ZMĚNA VĚTRÁNÍ
V důsledku utěsnění domu může dojít v interiéru ke zvýšení vlhkosti. Proto samotné zateplení nestačí. Je třeba zvolit
i nový systém větrání, a to tzv. nucené větrání s rekuperací
tepla. Odcházející vnitřní teplý vzduch předává v rekuperátoru své teplo čerstvému venkovnímu vzduchu, který
přichází zvenku. Vzduchotechnické rozvody u starších
objektů se instalují do podhledů stropů (v případě vysokých stropů je to ideální řešení), na půdu či do sklepa.
Pokud to není konstrukčně
možné, lze zvolit decentrální rekuperační jednotky.
Ty se instalují do pouzdra v obvodové zdi domu.
Jednotka nasává venkovní vzduch zvenčí, předehřívá ho teplem získaným
z odcházejícího vnitřního
vzduchu a vhání ho do interiéru. Do rekuperačních systémů se obvykle instalují
i ionizátory či filtry, které
vzduch čistí od alergenů.
Rekonstrukce starého domu
je většinou ekologičtější než
výstavba domu nového. Při
renovaci se spotřebuje daleko méně materiálu i energie. Navíc se zvýší hodnota
nemovitosti, což je mimo
úspor za energie další přidaná hodnota celé investice.
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AUTOMATICKÉ KOTLE,
AKUMULAČNÍ KAMNA

Opraváři komínů
a revizní technici mají
plné ruce práce. Během
několika minulých
týdnů stoupla poptávka
po jejich službách
o více než padesát
procent. Důvodem
je rapidní zdražení
plynu a nejistota jeho
dodávek v dalších
měsících. Lidé proto
zvažují přechod
na jiné topné medium,
nejčastěji na dřevo.

Již více než deset let jsou na trhu
automatické kotle využívající dřevěné peletky. Stačí jednou týdně
nasypat zásobník a kotel si přidává a topí dle nastavené teploty.
Lidé také poptávají akumulační
systémy, kterými lze rozvést teplo od krbových či kachlových kamen do dalších místností v domě či
v bytě. Kamna tak zvládnou vytopit
celý dům na jedno až dvě přiložení.
Teplovzdušný akumulační systém
lze montovat nejen na nová kamna, ale lze jím osadit i již instalovaná kamna.
FOTOVOLTAIKY JE V ČESKU
STÁLE MÁLO

KVŮLI ZDRAŽENÍ PLYNU A ELEKTŘINY
ROSTE ZÁJEM O VYTÁPĚNÍ DŘEVEM
Někteří uživatelé se rozhodli změnit zdroj vytápění již během topné sezóny. Další nárůst se očekává, až spotřebitelé obdrží vyúčtování za loňský rok, tedy po konci topné
sezóny.

topné sezony platilo, že pokud měli lidé alternativu a vedle
elektrokotle či plynového kotle mohli využít kotel na dřevo,
kachlová či krbová kamna, zpravidla tak učinili.

DŘEVO A DŘEVNÍ PRODUKTY VEDOU

Zájem o vytápění dřevem jednoznačně roste i podle informací pracovníků zabývajících se instalací a stavbou kamen, kotlů a krbů na dřevo. Lidé vnímají toto palivo jako
stabilní, ekologické a cenově přijatelnější, než je elektřina
a plyn. Vzhledem k současné nejistotě v dodávkách plynu
z Ruska se tento trend stále zvyšuje.

„Již několik let roste zájem o vytápění dřevní biomasou,
konkrétně kusovým dřevem, případně dřevními lisovanými briketami. V posledním půlroce pak velmi strmě. Lze to
pozorovat i na rostoucím zájmu o práci kamnářských firem.
Sehnat pro nějaký dohledný termín řemeslníka v tomto
oboru je téměř nemožné,“ uvádí prezident Cechu kamnářů ČR Libor Soukup. Podle něj přitom během poslední

Podobné je to s elektřinou, jejíž velkoobchodní ceny sice
začaly narůstat v druhé polovině roku 2021, ale do ceníků domácností se promítají až od letošního ledna. Pokud
si pak spotřebitel propočte, kolik ho bude příští topnou sezónu stát vytápění elektrokotlem, zřejmě začne také zvažovat nějakou alternativu, či alespoň kombinaci ke stávajícímu systému.

Pro některé znamená enormní růst nákladů na energie
i existenční problémy, a tak není divu, že jak oni, tak i ostatní se budou rozhlížet po jiných možnostech.

Loňský růst cen elektřiny a plynu nahrával kromě dřeva i jiným
energetickým alternativám, jako je
fotovoltaika. V loňském roce stoupl
zájem několikanásobně, nainstalovalo se 62 megawattů fotovoltaiky,
převážně na střechy rodinných domů. Meziroční nárůst
činil 20,6 %. To je stále ještě málo oproti jiným zemím EU.
V celé EU vzrostl instalovaný výkon fotovoltaiky v loňském
roce průměrně o 34 %.
Fotovoltaika dnes může nejen vytápět dům, ale také ohřívat vodu a pokrýt veškerou spotřebu energie. Často se
kombinuje s tepelným čerpadlem. Systémy také dokážou
prostřednictvím baterií elektřinu ukládat na „horší časy“
v bateriovém úložišti.
Na pořízení fotovoltaiky poskytuje stát dotace v programu
Nová zelená úsporám, a to až ve výši 350 000 Kč.

HYPOTEČNÍ ÚROKY
OD 1. DUBNA MÍŘÍ
NAD PĚT PROCENT
Bankovní rada ČNB poslední březnový týden
zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu)
o půl procentního bodu, tedy na 5 %. Nově stanovená úroková sazba je platná od 1. dubna 2022.
Přitom aktuální hodnota průměrné sazby hypotéky dle Fincentrum Hypoindex dosáhla k 7. březnu
2022 již 4,62 % p. a., což je od ledna navýšení o půl
procentního bodu. Dalším zvýšením úrokové sazby
Českou národní bankou se dá očekávat nárůst, což
již některé hypoteční banky ohlásily.
Česká národní banka chce zvyšováním sazeb potlačit inflaci, která se vyšplhala k 10 %. Zatímco v lednu
byla 9,4 %, v březnu již 9,8 %. A zdá se, že kolem
této úrovně se bude pohybovat po celý letošní rok.
„Vysoká inflace snižuje reálné úspory lidí. To se projeví například u váhajících zájemců o vlastní bydlení, kteří musí mít peníze uložené na bezpečných
finančních produktech. Koupě nemovitosti s hypotékou se v takovém případě může vyplatit i po růstu sazeb. Navíc lze předpokládat, že inflace, a tedy
i úroky začnou po nějaké době klesat, a pokud má
klient správně nastavenou délku fixace sazby, může
poté poměrně rychle reagovat a refinancovat hypotéku za výhodnějších podmínek,“ upozorňuje Karel
Šulc, místopředseda představenstva společnosti
Fincentrum & Swiss Life Select.
Hypoteční specialisté doporučují sjednat si v současných podmínkách hypotéku s fixací na tři roky,
i když může mít vyšší úrokovou sazbu než pětiletá

Při hledání úspor v domácnosti by se lidé měli zaměřit také
na své návyky. Je známo, že mnoho Čechů své domovy
přetápí. Pokud se poptáte svých známých v Rakousku,
Velké Británii i v jiných zemích, odpoví, že si raději vezmou
dva svetry, než by zbytečně plýtvali energií.

fixace. V případě poklesu sazeb bude tříletá fixace

Zřejmě si na to budou muset zvyknout i české domácnosti.
Vždyť snížení vnitřní teploty o jeden stupeň po celou zimu
znamená pokles nákladů až o pět procent.

proinflační riziko. Málokdo tedy může odhadovat,

výhodou a možností, jak žádat po bance co nejdříve
výhodnější podmínky.
Dle finančních expertů nyní ovlivňuje finanční trhy
vývoj války na Ukrajině, která představuje vysoké
kdy začnou úrokové sazby klesat. Nicméně šance,
že během příštího roku přijde opětný pokles, existuje.

NOVOSTAVBY
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V BRNĚ JE V PRODEJI HISTORICKY NEJVÍC
NOVÝCH BYTŮ, CENY PŘESTO NEKLESAJÍ

V Brně se navíc připravuje velké množství dalších projektů čítající dohromady stovky až tisíce nových bytů. Mezi
těmito projekty jsou například dlouho očekávané projekty
Jaselská kasárna, Obytná čtvrť Šedova, Čtvrť Pod Hády,
revitalizace brownfieldu v ulici Rybářská, výstavba bydlení
ve Vlněně, Jižní čtvrti, Zbrojovce či Motorárně Zetor a další. Výstavbu stovek bytů připravuje také město Brno.
I přes větší množství bytů v nabídce ale ceny neklesají. Naopak u některých projektů byty nadále zdražují. Průměrná cena za metr čtvereční nabízeného bytu v novostavbě
v Brně činí 128 000 Kč. Průměrná cena nabízených bytů
je tak zhruba o 2,5 % vyšší než na začátku roku a o 15 %
vyšší než v dubnu minulého roku.

Dispozice

Cena s DPH

Velikost bytu

Cena
za m2 s DPH1

1 + kk

4 850 000 Kč

37,1 m2

132 200 Kč

2 + kk

7 100 000 Kč

56,8 m2

124 500 Kč

3 + kk

9 800 000 Kč

77 m

4 + kk a více

13 600 000 Kč

110,7 m

2
2

126 400 Kč
124 700 Kč

Počítána jako dostupná cena bytu s DPH dělena podlahovou plochou
uváděnou developerem (nejčastěji celková podlahová plocha dle NOZ)
1

Poptávka po nových bytech
v Brně zeslábla. Pandemie nákupní
rozhodování zájemců o nové byty
tolik nezasáhla, válka na Ukrajině je
ale na zájmu kupujících znát. Hlavní
zásluhu na realizovaných prodejích
prvního čtvrtletí měly rozjednané
transakce z konce minulého roku.
Nových rezervací výrazně ubylo.
Ceny ale přesto neklesají. Průměrná
cena nabízeného nového bytu se blíží
k hranici 130 000 Kč za čtvereční metr
podlahové plochy. Data vyplývají
z pravidelné analýzy společnosti
IMPERA styl, kterou dlouhodobě
připravuje František Šudřich.

Nejdražší byty se nabízejí v městské části Královo Pole
a v Židenicích – s průměrnou cenou přes 133 000 Kč
za čtvereční metr. Nejlevnější byty pak zájemci najdou
v městské části Brno-jih s cenou 120 000 Kč za metr čtvereční.
Lokalita: Sadová
Zdroj: IMPERA Styl

NA VÝBĚR PŘES TISÍCOVKU BYTŮ,
CENY SE ALE DRŽÍ
Aktuálně je v nabídkách brněnských developerů 1 061 volných bytů. Jedná se o rekordní množství od počátku sledování statistik brněnských novostaveb – tedy od roku
2014. Ve stejnou dobu vloni mohli zájemci vybírat z méně
než poloviční nabídky – k dispozici bylo 483 volných
bytů. „Nové výstavbě výrazně napomohlo prosazení balíku změn územního plánu na konci roku 2020. Po jeho
prosazení developeři dlouhodobě volali a ukazuje se, že
skutečně přineslo nové možnosti pro výstavbu bydlení
v Brně,“ vysvětluje příčinu zlepšení situace v Brně František Šudřich, ředitel společnosti IMPERA Styl. Aktuálně
se v Brně nabízí přes 40 developerských projektů.

ZÁJEMCŮ O NOVÉ BYTY UBYLO,
KVŮLI VÁLCE I HYPOTÉKÁM
V prvním čtvrtletí letošního roku se v Brně prodalo celkem
404 nových bytů. Zájem kupujících přitom měsíc od měsíce klesal. Největší propad prodejů byl v březnu. Zatímco
v lednu brněnští developeři evidovali necelých 200 prodaných bytů, za minulý měsíc to bylo už jen 70.

rodinných bytů pro vlastní bydlení. Od 1. dubna se navíc
zpřísňují podmínky pro získání hypotéky.

„Nejvíce bytů kupují investoři. Malé byty
tvoří 80 % všech prodaných novostaveb.“
Mezi kupujícími roste podíl investorů, kteří se koupí nemovitostí snaží chránit své úspory před inflací. Největší zájem je o menší byty. Jednopokojové a dvoupokojové byty
v posledních měsících představovaly bezmála 80 % všech
prodaných novostaveb. Mezi nejžádanější lokality dlouhodobě patří Brno-střed, kde se aktuálně staví řada velkých
projektů, nebo Královo Pole. Nově se v hledáčku zájemců
o bydlení objevuje také městská část Brno-jih a Řečkovice.
ZÁJEM O PRONÁJMY ROSTE, NABÍDKA SE TENČÍ
Spolu s růstem cen nemovitostí stoupají v posledních letech i ceny nájmů. Investoři se snaží zhodnocovat nakoupené nemovitosti a o pronájmy roste zájem také ze strany
lidí, kteří si vlastní bydlení nemohou dovolit. Nájemní bydlení poptávají také váleční uprchlíci z Ukrajiny. Ještě před
rokem se v Brně nabízela necelá tisícovka bytů k pronájmu.
Na začátku letošního roku mohli zájemci vybírat zhruba
ze 750 inzerovaných bytů. Dnes čítá nabídka nájemních
bytů v Brně necelou pětistovku. To se promítá také do cen
nájmů, které stoupají vzhůru. „Na začátku roku se byty
k pronájmu nabízely v průměru za 310 Kč za metr čtvereční. Na začátku dubna průměrná cena vzrostla na 345 Kč
za metr čtvereční. Vzhledem k nízké dostupnosti vlastnického bydlení zájem o nájmy nadále poroste,“ uzavírá František Šudřich ze společnosti IMPERA styl.

Projekt: Triangl
Zdroj: IMPERA Styl

„Rychlé oslabení bylo znát především po vypuknutí války
na Ukrajině. Prodeje se na několik dní téměř zastavily. Teď
se situace stabilizuje, ale rekordní zájem kupujících letos
neočekáváme,“ popisuje situaci František Šudřich.
Šok z války v Evropě není jediným důvodem, proč zájem kupujících opadá. Na vině jsou také rostoucí úrokové
sazby, které se promítají především do cen hypotečních
úroků. Ty dnes šplhají k 6 % a hypotéky jsou tak výrazně
dražší, než byly v posledních letech. V kombinaci s vysokými cenami nových bytů ubývá zájemců o koupi větších

Autor:

Mgr. František Šudřich
Výkonný ředitel
společnosti IMPERA Styl
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VILA DOMY RŮŽOVÁ
PRODEJ BRNO – TUŘANY
VELMI
ÚSPORNÁ

B

•

•

•

CELKEM 5 VILA DOMŮ
S DISPOZICÍ 6+KK
GARÁŽ PRO 2 AUTA, TERASA,
SOUKROMÁ ZAHRADA
VELKORYSÉ BYDLENÍ
A NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ
15 MINUT OD CENTRA BRNA
K NASTĚHOVÁNÍ V ZÁŘÍ 2022

TEL.: 725 755 575
RM_duben_22_inzerce.indd 4

11.04.2022 22:12
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Stavba zahájena

Jedinečná investiční
příležitost!

PENB B

KLIDNÉ PROSTŘEDÍ V BLÍZKOSTI
PŘÍRODY
KRYTÁ VENKOVNÍ STÁNÍ
DOSTATEK ÚLOŽNÝCH PROSTOR,
KE KAŽDÉMU BYTU PATŘÍ SKLEP
300 m NA ZASTÁVKU
TRAMVAJE Č. 9

www.rezidence-juliana.cz

60 nových apartmánů k prodeji
Na výběr z dispozic 1kk a 2kk
150 m od hotelu Vista a lanovky

737 986 339 WWW.APARTMANY-DOLNIMORAVA.CZ

(+420) 734 411 166
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REZIDENCE JASELSKÁ
NOVÉ BY T Y V HRANICÍCH

Kolaudace
08/2022
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1. ČESKÁ CHYTRÁ VESNICE VE STAROVICÍCH
UNIKÁTNÍ BYDLENÍ BEZ KOMPROMISŮ
Celkem čtyřicet jedna energeticky soběstačných
rodinných domů právě roste v malebné vinařské
oblasti jižní Moravy, v obci Starovice. Jedinečný
rezidenční projekt, jen 30 minut autem od Brna,
jednotná architektura, chytré energetické sítě,
smart technologie a šetrnost k životnímu prostředí
láká pozornost řady zájemců.
OBLÍBENÁ LOKALITA SE VŠÍM, CO K ŽIVOTU
POTŘEBUJETE
Starovice leží 31 km jižně od Brna, 15 minut autem od obchodní centra Olympia a v blízkosti napojení na dálnici D2.
Obec patří mezi významné vinařské oblasti a je léta vyhledávaným místem pro bydlení s poklidnou atmosférou.
Všudypřítomná zeleň a obklopující příroda vybízí k volno-

technika, zabezpečení domu nebo chytré zásuvky. Chytrou
domácnost pak bude možné ovládat pomocí designového
dotykového panelu nebo smartphonu. Dalším ekologickým
prvkem chytré vesnice ve Starovicích jsou retenční nádrže na dešťovou vodu. Projekt nezapomíná ani na budoucí
elektromobilitu a počítá s přípravou pro nabíjecí stanice. Vše
bude navíc propojovat chytrá energetická síť s datovými
přenosy pro monitoring a řízení spotřeby elektřiny.
CHYTRÉ ENERGETICKÉ SÍTĚ
O energetickou stránku projektu se postará společnost
E.ON, která lokalitu vybaví chytrou energetickou sítí
a chytrou trafostanicí. Chytrá energetická síť umí monitorovat a vyhodnocovat data, ale i technický stav v reálném
čase a vede k efektivnímu využívání energetické soustavy
a spolehlivému provozu. Majitelům nových domů v projektu pomůže snadněji sledovat svou spotřebu a také využívat elektřinu ve chvílích, kdy je to nejvýhodnější.

časovým a sportovním aktivitám. V samotných Starovicích
najdete několik sportovních a dětských hřišť, tenisový kurt,
přírodní areál nebo cyklostezku. Místním občanům slouží mateřská školka, lékařská ordinace, restaurace, pošta
a drobné obchody. Pohodlnou dopravní obslužnost zajišťují pravidelné autobusové spoje.

Dům se nachází vedle rybníka Kuchyňka, na který je
příjemný pohled z balkonů, a podél něhož vede zpevněná
cesta vhodná k procházkám. Lokalita se skvělou
dostupností - do centra, na nákup, na dopravu, do školy
nebo za město.
Najdete zde malé byty 1+kk od 26 m2 až 3+kk o 66 m2.
V domě je dostatek sklepních kójí. V přízemí domu se
nacházejí samostatné garáže a také vyhrazená stání ve
společném garážovém prostoru.

Realitní makléř:

Jiří Brodina

+420 778 889 015
brodina@mig.cz
www.rezidencejaselska.cz

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ A MODERNÍ
TECHNOLOGIE
Samotné rodinné domy v nízkoenergetickém standardu
nejlépe charakterizují pečlivě vybrané stavební materiály
s ideálními tepelnými a akustickými vlastnostmi, vysoká
kvalita provedení a moderní technologie. Domy budou
vybavené střešní fotovoltaikou, která vyrobí elektřinu pro
spotřebu svých obyvatel. Pro ohřev vody a vytápění bude
sloužit tepelné čerpadlo, které nadbytečnou energii schová
v akumulačních nádržích. Tato kombinace ušetří peněženku nejen novým majitelům domů, ale bere ohled i na životní prostředí. Oba hlavní energetické zdroje bude přitom
optimalizovat chytrá řídicí jednotka, na kterou lze připojit
i další prvky smart domácnosti, jako jsou žaluzie, bazénová

41 řadových rodinných domů
dispozice 4+kk, 5+kk
užitná plocha 151 až 206 m2
pozemky 270 až 971 m2
termín dokončení 1. etapy
srpen 2022

výhradní prodejce
+420 770 175 948
www.chytravesnicestarovice.cz
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NADČASOVÝ

HAUSBÓT
UŽIJTE SI
PLNOHODNOTNÉ
BYDLENÍ
I REKREACI!

dvě soukromé kajuty

hausbóty k prodeji i k pronájmu
udržitelná česká výroba z poctivých
materiálů a kvalitního dřeva

Vzorový hausbót
DELUXE
již na vodě!

obývací pokoj s kuchyňským koutem
plnohodnotná koupelna
dvě terasy navazující na interiér
pochozí střecha s velkorysou terasou
vstup do vody

soběstačnost, ekologie a respekt
k přírodě
kvalitní izolace pro celoroční
obyvatelnost, podlahové topení
dřevěná nosná konstrukce
dva pontonové moduly
se železobetonovou konstrukcí
stabilita a nepotopitelnost

PRODEJ A VÍCE INFORMACÍ:

výběr z více typových variant
reality@ravantino.cz

+420 777 807 101

www.ravantinoreality.cz
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Rezidence BALINKA

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Nové byty
v centru Brna
Již nyní za
nejvýhodnější cenu

+420 774 719 912
info@rezidencebalinka.cz
www.rezidencebalinka.cz

Dokončení
11/2022
Aktuální stav

• 17 unikátních jednotek
• 9 parkovacích míst
• Perspektivní lokalita
• Byty o vysokých standardech
• Nadstandardní vybavení koupelen

www.spolkova13.cz

MODERNÍ A KOMFORTNÍ BYDLENÍ
VE 4PATROVÝCH BYTOVÝCH DOMECH

AC Real, s.r.o.
Dělnická 397/39, 624 00 Brno
tel.: +420 731 516 417
acreal@acreal.cz | www.acreal.cz
BYTY

PENB

BRNO - ČERNÁ POLE

RODINNÉ DOMY

VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI ŘEKY BALINKY.
Projekt je situován v klidné části centra města s výhledem do přírody. Vynikající občanská
vybavenost a služby v pěší dostupnosti. Energeticky úsporný a bezbariérový dům s výtahem.

SYROVICE

V nabídce byty s dispozicí 1+KK až 3+KK.
NOVÁ VES U OSLAVAN  RD

SIROTKOVA  KOMERČNÍ PROSTOR

Prodej jednopodlažního rodinného domu 4+kk,
119 m² + terasa 32,3 m², CP 825 m².

Prodej novostavby komerčního prostoru 30,4 m²
na ulici Sirotkova v Brně.

D

Zcela nové mezonetové byty v půdní nástavbě na ulici Antonína Slavíka. Bydlení
pro milovníky městského života se všemi beneﬁty centra města. Soukromé terasy
s výhledem na vilu Tugendhat. Dispozice 2+kk až 4+kk. www.centralparkside.cz

731 516 417

INFO V RK

RD Syrovice lokalita Vlčí Máky. Kvalitní bydlení nedaleko Brna v samostatně stojícím
nízkoenergetickém domě s krásnou zahradou zajistí volný pohyb celé rodině.
Možná úprava dispozic až na 6+kk, garáž v ceně. www.domysyrovice.cz

731 516 417

INFO V RK

www.rkmdevelopment.cz

+420 774 719 911

31

32

realitnimedia.cz

realitnimedia.cz

Na co se
můžete těšit?

BYTY
KAMECHY II

vlastní balkon nebo terasa
s výhledem do zeleně
ke každému bytu
pohodlná parkovací stání,
odkládací sklepní kóje k bytu
i společné úložné prostory

Velikost bytů

1+KK až 4+KK

klidný a pohodlný život
v prémiové lokalitě obklopené
zelení

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

www.byty-kamechy.cz
Investor: Maison Vrabel s.r.o.

04/2022

moderní bytové jednotky
s výběrem dispozic
od 1+kk až 4+kk

Prodej DALŠÍCH domů
ZAHÁJEN

PŘÍRODA
NA DOSAH

ZAHÁJENÍ
VÝSTAVBY

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

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

737 243 157
nespesna@reko.cz

www.uhlubocku.cz

NOVÉ BYTY VE DVOU TERASOVÝCH
VILADOMECH A V EXKLUZIVNÍ LOKALITĚ
BRNO-KNÍNIČKY

APARTMÁNY
RIVERSIDE VRCHLABÍ

Velikost bytů

1+KK až 4+KK

GARÁŽOVÉ
STÁNÍ

www.pod-chvalovkou.cz
Investor: NOME a.s.

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

1+kk – 4+kk

se soukromým parkováním.
• lokalita s vysokým růstem
cen nemovitostí
• umístění v malebné
a historické části Vrchlabí
• uzavřený areál na obou březích
řeky Labe
• lyžárna, kolárna a parkování
pro rezidenty
• 3 minuty chůze od nákupních
příležitostí
• oblíbené wellness a gastro
podniky v místě
• atraktivní oblast pro ski & bike
turistiku
• golfová hřiště
s panoramatickými výhledy

Prodej POSLEDNÍHO
domu

PŘÍRODA
NA DOSAH

Apartmány o velikosti

731 526 384
kostkova@reko.cz

602 269 011
www.riversidevrchlabi.cz

Developer projektu REKO a.s.
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BYDLENÍ TÁBORSKÁ

Adresa pobočky:
Moravské náměstí 13
Brno - Brno-město

BYTY & WORKOUT & ZAHRADA

PENB

www.sdk-reality.cz

B
11 nových bytových jednotek
byty 1+kk - 3+1 od 30 m2.
Společná prostorná zahrada,
workout hřiště, grilovací místo.
Ke každé jednotce lze dokoupit
parkovací stání.
Lokalita Brno - Židenice
10 minut do centra Brna.

Manželé Knotkovi

majitelé realitní kanceláře

603 513 494

STĚHOVÁNÍ
ZDARMA
Prodejte svou nemovitost s námi!
Prodáme ji rychle a dáme Vám dárek
– STĚHOVÁNÍ ZDARMA

Skvělá občanská vybavenost:
školy, školky, obchody, restaurace,
kavárny, sportovní vyžití.

Volejte:

800 050 243
PRO NAŠE KLIENTY HLEDÁME
Bydlení v Brně-Kohoutovicích
Dům i k rekonstrukci Brno-venkov se zahradou
Byt 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1 v Brně
Stavební pozemek Brno-venkov min. 500 m2

Ing. Lenka Bednářová

736 473 708

PRODEJ BYTU 1+KK, BRNO - STARÉ BRNO, OKR. BRNO-MĚSTO

PRODEJ BYTU 2+1, BRNO - STARÉ BRNO, OKR. BRNO - MĚSTO

PRODEJ RODINNÉHO DOMU 4+1, STRACHOTICE, OKR. ZNOJMO

Byt 1+kk – CP 30 m2 na ul. Anenská ve 2. NP cihl. domu, nové
stoupačky, plastová okna, el. je v mědi, topení lokální el. K bytu
náleží sklepní box 4,9 m2 a dvůr k posezení. Parkování u domu.
PENB – G.

Byt 2+1 – 60 m2 ve velmi žádané lokalitě u BVV ve 2. NP, kompletní rekonstrukce byt. domu s výtahem. K bytu náleží sklepní
koje. Výhodná investice v žádané lokalitě! PENB – G.

RD 4+1 Strachotice poblíž hranic s Rakouskem. Na domě proběhly částečné opravy. Na pozemku jsou hospodářské budovy, garáž a vinný sklípek. Nem. má větší pozemek a nabízí se možnost
rozšíření! PENB – G.

www.BYTvBRNE.cz
Ing. Lucie Šmiřáková

+420 800 050 243

VÝHRADNÍ PRODEJCE SDK REALITY

info@sdk-reality.cz

800 050 243

Info v RK

800 050 243

Info v RK

800 050 243

3 000 000 Kč

Prodej 2 cihlových
rodinných domů
v malebné obci Bošovice na ul. Dolní.
+420 602 737 222

rk@rklederer.cz

www.rdbosovice.cz

Prostorné RD jsou o velikosti 4+kk se zahradou
a garáží, zastavěná plocha činí 100 m2,
užitná plocha RD je 146 m2, pozemek 406 m2.

Zahájení
stavby

9/2021

a dokončení

6/2022

REZ

Cena RD A

ERV
ACE

6 800 000 Kč
+ provize RK

Cena RD B

VOL
N

Ý

6 900 000 Kč
+ provize RK

Více na WWW.RDBOSOVICE.CZ

