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Kdechcibydlet.cz 
Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů z developerských 
rezidenčních projektů z celé České republiky

Editorial

Vážení a milí čtenáři.

Blíží se konec školního roku a pro děti i mnohé dospělé přichází čas sladkého nicnedělání. Ať už máte v plánu zůstat 
doma, nebo Vás čeká moře nebo hory, přeji Vám, abyste si dny volna užili co nejlépe. Ale pokud se zatím nikam nechys-
táte, možná Vás k návštěvě či výletu inspiruje některá z akcí, o nichž Vás informujeme v rubrice Výstavy, veletrhy,… 
V červnovém Newsletteru najdete také novou rubriku, kterou jsme nazvali Jednou větou. Sumarizuje události, které 
se v uplynulých dnech a týdnech odehrály na českém, zejména primárním rezidenčním trhu, a které nás v nejbližších 
dnech ještě čekají.

Než se ale vydáte za krásami tuzemska či zahraničí, dovolte mi, abych Vás ještě pozvala na jednu akci, 
jejíž vyvrcholení proběhne 9. listopadu. Koncem května byl totiž vyhlášen další, v pořadí již 13. ročník soutěže 

Best of Realty - Nejlepší z realit. O nominaci na ocenění titulem Best of Realty 2011 se 
mohou tradičně v pěti kategoriích ucházet stavby, jejichž dokončení a kolaudace proběhly 
po 1. lednu 2010. A nyní jsme u toho, proč o tom píši už v červnu: uzávěrka přihlášek je 
5. září. Tedy v čase, kdy se mnozí z dovolených teprve vrací a neví, kde jim hlava stojí. 
Je tedy dobré vědět, že přihlášku do soutěže lze v klidu poslat už nyní a nečekat až na 
počátek září. Spolu s dalšími informacemi ji najdete na webu soutěže. Zde si také můžete 
objednat vstupenky na galavečer spojený s vyhlášením výsledků této soutěže.

Přeji Vám krásné léto a těším se na setkání u červencového Newsletteru.

Jana Hrabětová, ředitelka portálu 

Přehled průměrných cen bytů 
ve vybraných lokalitách (výběr z projektů)

Jihomoravský kraj

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

Polyfunkční dům 
Mozaika, Kuřim, 
okr. Brno-venkov
Zdroj informací o projektu/
cenách ze 7. 6. 2011:
www.mozaika-kurim.cz

Klášterní dvůr, 
Rajhrad, 
okr. Brno-venkov 
Zdroj informací o projektu/
cenách z 6. 6. 2011:
www.fineline.cz

Na Vyhlídce u škol, 
Bučovice, okr. Vyškov
Zdroj informací o projektu/
cenách z 6. 6. 2011:
www.comfortreal.cz

18 bytů 
(Prům. velikosti
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
16 volných bytů)

52 bytů 
v domě B1 
(Prům. velikosti
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
45 volných bytů)

18 bytů 
(Prům. velikosti
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
18 volných bytů)

73,02 m2

celkové plochy bytu
(Plocha zahrnuje terasu, sklep 

a podíl na společné terase.)

61,48 m2

celkové plochy bytu 
(Není zahrnuta plocha terasy 
a předzahrádky, pokud k bytu 

náleží.)

50,38 m2

celkové plochy bytu
(Plocha nezahrnuje lodžii 

a sklep.)

Ekonomické
informace

Období Meziroční 
růst/pokles

33 933 Kč vč. DPH
Cena zahrnuje celkovou plochu bytu 

vč. terasy, sklepu a podílu na společné 
terase. Parkovací stání lze zakoupit za 

216 000 vč. DPH

32 142 Kč + DPH
Cena zahrnuje celk. plochu bytu vč. 
terasy a předzahrádky, pokud k bytu 

náleží. Park. stání lze zakoupit za 
200 000 Kč + DPH (vnitřní), resp. 

80 000 Kč + DPH (venkovní), sklep. 
kóje jsou v ceně od 40 000 Kč + DPH.

30 892 Kč vč. DPH
(Cena zahrnuje venkovní parkovací 

stání, sklep,  lodžii a kuch. linku v hod-
notě 25 tis. Kč. V ceně není zahrnuta 

5% provize RK.)

(Zdroj: ČSÚ)

Předpokládaný termín zahájení výstavby polyfunkčního domu Mozaika je stanoven na srpen 2011, termín 
kolaudace pak na prosinec 2012. Bytové jednotky budou umístěny ve 3. až 6. NP. První podlaží je vyhraze-
no pro parkovací stání; 2. a částečně i 3. NP bude obchodní pasáží s připravenými prostory pro kanceláře 
či obchody.

Klášterní dvůr představuje výstavbu několika moderních bytových domů mezi ulicemi Masarykova 
a Štefánikova v městečku Rajhrad nedaleko Brna. Předpokládaný termín kolaudace domu B1 je jaro 2012, 
předpokládaný termín kolaudace domu B2 je podzim 2011.

Projekt Byty Bučovice v lokalitě Na vyhlídce u škol nabízí celkem 18 bytových jednotek ve velikostní 
kategorii 2+kk až 4+kk. Dům, jehož kolaudace je plánována na červenec 2012, vyroste v příjemné lokalitě 
s vyhlídkou na Bučovice a do zeleně v okolí. 

Počet vydaných 
staveb. povolení

duben
2011

+0,9 %
(9 210 povol.)

 Stavební 
produkce

duben
2011 -6,0 %

Hrubý domácí 
produkt v ČR

4. čtvrtletí 
2010 +2,6 %

 Míra inflace duben
2011 +1,8 %

Index 
spotřebitelských 

cen

duben
2011 +1,6 %

Počet 
zahájených bytů

duben
2011

-18,2 %
(2 266 bytů)

 Počet 
dokončených bytů

duben
2011

27,7 %
(2 091 bytů)

 
Orientační hodn. 

povol. staveb 
duben
2011

-35 %
(24,3 mld. Kč)

Kurz k 14. 6. 2011

Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz
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NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

http://www.bestofrealty.cz
http://www.bestofrealty.cz/?do=40
http://www.mozaika-kurim.cz/byty
http://www.fineline.cz/prehled-bytu.do?akce=kategorie&kategorie=5
http://www.comfortreal.cz/novostavba.asp#A59
http://www.kdechcibydlet.cz


Tipy měsíce NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu
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 Praha 4
Byty Vivus Kamýk
Projekt je tvořen dvěma samostatnými objekty (A) a (B), mezi nimiž se nachází veřejný 
prostor s parkovištěm. Nabízí celkem 119 bytových jednotek, sedm komerčních nebyto-
vých jednotek, dostatek garážových stání a úložných prostor. Dokončen bude v závěru 
roku 2012.

Developer: VIVUS
Prodejce: VIVUS

 Praha 5 
Biografy Barrandov
Projekt Biografy Barrandov postupně vyrůstá podél ulice Štěpařské a Högerovy. První 
etapa projektu má dvě fáze. Jako první byl realizován bytový dům Adina, jehož kolaudace 
proběhla počátkem května a je již téměř vyprodán. Výstavba druhého bytového domu, 
domu Hugo, bude zahájena už letos v létě.

Developer: Bouwfonds ČR
Prodejce: Professionals, Century 21

 Bašť 
Bašť - pasivní domy
Projekt, jehož realizace bude zahájena letos v červenci, zahrnuje výstavbu 15 pasivních 
rodinných domů (dřevostaveb) s vlastním pozemkem a parkovacím stáním. Nastěhování 
bude možné do pěti měsíců od zahájení realizace konkrétního domu. Celý projekt by měl 
být dokončen v listopadu 2012.

Developer: KM Developers
Prodejce: KM Developers

 Brno
Bytový dům Pod Chvalovkou, sekce B, C 
Nový bytový komplex je umístěn v atraktivní lokalitě v severozápadní části Brna, nedaleko 
Brněnské přehrady. Je součástí známější lokality Kamechy. Jeho dokončení je plánováno 
již na prosinec letošního roku.

Developer: Neuveden
Prodejce: FIEDLER REALITY

Reklama

Nové dimenze Vašeho bydleníNové di enze V šš ho bydleníNové dimenze Vašeho bydlení

w w w . r e z i d e n c e 3 D . c zw w w . z i d e 3 D zzw w w . r e z i d e n c e 3 D . c z

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/552-byty-vivus-kamyk.html?1=1&toShow=1&fulltext=kam�k
http://www.vivus.cz/kamyk/index.php?lg=cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/541-biografy-barrandov.html?1=1&toShow=1&fulltext=barrandov
http://www.biografy.cz
http://www.professionals.cz/cz/rezidencni-nemovitosti
http://www.century21.cz/c21-vyhledavani-projektu
http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-domy/Stredocesky-kraj/548-bast-pasivni-domy.html?1=1&toShow=1&fulltext=Ba%C5%A1%C5%A5
http://www.pasivnidomybast.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Jihomoravsky-kraj/533-bytovy-dum-pod-chvalovkou-sekce-b-c.html?1=1&toShow=1&fulltext=pod chvalovkou
http://www.fiedlerreality.cz/default.asp?intPageID=990
http://www.fiedlerreality.cz/default.asp?intPageID=57&intTab=2
http://www.rezidence3d.cz/


Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání,
profesní vzdělávání,…

    Diskusní setkání

FONDY KVALIFIKOVANÝCH 
INVESTORŮ A TRANSFER 
PRICING
Termín konání: 21. 6. 2011
Místo konání: andel´s hotel Prague, Praha 5

www.stavebni-forum.cz

Diskusní setkání

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI 
V DOMÁCÍM CESTOVNÍM RUCHU
Termín konání: 16. 6. 2011
Místo konání: Hotel Adria, Praha 1

www.stavebni-forum.cz

Seminář

JAK ZÍSKAT KLIENTA
Rady pro realitní makléře - jak být úspěšnější 
Termín konání: 22. 6. 2011
Místo konání: Sídlo ARK ČR, Na Chodovci, 
Praha 4

www.arkcr.cz

Seminář

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNIŽOVÁNÍ 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
(vazba na EPBD II)
Termín konání: 25. 8. 2011
Místo konání: Národní stavební centrum Brno

www.stavebnicentrum.cz

     Výstava

VE SLUŽBÁCH DIVADLA 
Miroslav Melena, scénograf a architekt
Místo konání: Praha, Staroměstská radnice
Termín konání: 8. 6. - 28. 6. 2011

Výstava

RIŽSKÁ SECESNÍ 
ARCHITEKTURA
Výstava velkoformátových fotografií 
dokumentujících secesní architekturu v Rize
Termín konání: 3. 6. - 3. 7. 2011
Místo konání: Praha 1, Škodův palác, přízemí, 
Jungmannova 29 

Poznávací cesta

KODAŇ/ARCHITEKTONICKÁ 
PERLA SEVERNÍ EVROPY
5 dnů se současnou architekturou v severní 
Evropě
Termín konání: 1. - 5. 7. 2011
Místo konání: Dánsko
www.gjf.cz

    Výstava

ABECEDA EVROPSKÉ 
ARCHITEKTURY
Dosud nepublikované Sbírky předloh 
Uměleckoprůmyslového muzea
Termín konání: do 25. 9. 2011
Místo konání: Praha, Staroměstská radnice, 
Sál architektů

Výstava

PRODEJNÍ VÝSTAVA RŮŽÍ
Termín konání: 22. - 26. 6. 2011 
Místo konání: Praha

www.zahradnictvi-chladek.cz  
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Reklama

Reklama

GENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE

PARTNER GALAVEČERA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

13. ročník soutěže 
o nejlepší realitní projekty

v České republice

NEJLEPŠÍ Z REALIT
BEST OF REALTY 2011

Prestižní soutěž Nejlepší z realit - Best of Realty vznikla v roce 1999 a od data svého založení mapuje
a oceňuje nemovitosti realizované na území České republiky, které byly nově vybudovány či prošly zásadní
rekonstrukcí. V soutěži Nejlepší z realit - Best of Realty jsou oceňovány projekty, které významným
způsobem reprezentují úspěchy a schopnosti architektů, stavitelů, projektantů, developerů
a v neposlední řadě i realitních agentů při jejich prodeji či pronájmu.

Jedná se o přehlídku nových administrativních projektů,
rekonstruovaných kanceláří, nákupních center, hotelů
a rezidenčních projektů. Současně je výjimečnému
projektu bez ohledu na kategorii udělována Zvláštní
cena poroty za jeho významný přínos pro rozvoj českého
realitního a developerského trhu.

Od roku 2004 je udělována i Cena čtenářů mediálních
partnerů. Cenu ARTN uděluje Asociace pro rozvoj trhu
nemovitostí, která má nad soutěží odbornou záštitu, na
základě svého rozhodnutí jedné významné osobnosti
českého realitního trhu.

Více informací o soutěži na www.bestofrealty.cz
(nominační kritéria, přihláška do soutěže)
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 5. ZÁŘÍ 2011
Pořadatel soutěže: BEST OF REALTY, s.r.o.,
Šaldova 34, Praha 8-Karlín,
tel.: 776 168 342, e-mail: info@bestofrealty.cz

http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2011/index.php?main=prg06162011
http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2011/index.php?main=prg06212011
http://www.arkcr.cz/?c_id=1529
http://www.bestofrealty.cz/?do=40
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1121
http://www.gjf.cz/pripravujeme.html
http://www.zahradnictvi-chladek.cz/akce/vystava-ruzi-2011-05-06.html
http://www.alfarezidence.cz/
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Zaujalo nás v médiích

NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Realitní květen: zuby nehty nad propastí
Do krachové propasti právě spadlo ECM, ale je to spíše výjimka. Naděje (a oba-
vy) na ozdravné působení krize, z níž tuzemský development, stavebnictví, archi-
tektura, realitní obchod, ba i kartografie vyjdou očištěni od nezdravých výhonků, 
takže zbude jen zdravé jádro, se dosud víceméně nenaplnily. 
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Bude…
• Krušnohorský projekt 
Klínovec Meadows v Loučné pod 
Klínovcem zve při příležitosti dokon-
čení a kolaudace první etapy projektu 
k prohlídce.
• Obytný dvůr se zahradní úpravou 
a zařízenou společenskou místností 
se představí na garden party 
v alfarezidenci, první etapě projektu 
Rezidenční park Na Vackově v Praze.
• Společnost CZ Stavební holding 
„otevře dveře do projektu“ 
v Příbrami-Drkolnově. 
• Rodinné domy Makovice představí 
zájemcům o nové bydlení v pražských 
Dolních Počernicích vzorový dům 
a další nově dokončené domy. 

Bylo…
• Společnost Trigema zahájila prodej 
bytů ze svého nového pražského pro-
jektu nazvaného Rezidence 3D. 
• Rezidence Jeseniova uspořádala 
pro zájemce o bydlení na pražském 
Žižkově Den otevřených dveří. 
•  Ve všech svých pražských rezi-
denčních projektech uspořádala Den 
otevřených dveří i Skanska Reality
• V rezidenčním projektu 
Slunečný vršek v pražské Hostivaři 
proběhl Den otevřených dveří spojený 
s programem pro děti.
• První etapa výstavby projektu 
Výhledy Jílové v Jílovém u Prahy se 
přiblížila k závěru.
• Společnost EKOSPOL zahájila pro-
dej bytů z projektu 
Výhledy Barrandov v Praze 5.
• Soutěže Best of Realty - Nejlepší 
z realit „otevřela“ svůj 13. ročník, při-
hlášky jsou přijímány do 5. září 2011.
• První dům v Modřanském Háji  
v pražské Písnici je již téměř vyprodán.
• Rezidenční Byty U Váhy se pochlu-
bil nejenom dokončenými byty, 
ale i krásnými historickými vozy. 
• Mezonetové byty Psáry ve stejno-
jmenné obci u Prahy si mohli pro-
hlédnout všichni, kdo touží po novém 
bydlení na venkově.
• Na Rezidenčním parku Baarova 
zavlála glajcha a proběhl i Den otevře-
ných dveří.

Bude Nejvyšší kontrolní úřad sídlit u Kellnera,
u Vítka, nebo ve svém? 
Vládní dislokační komise shání pro NKÚ vhodnou budovu ve vlastnictví státu. 
Žádná volná prý však momentálně není.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Rébus v Praze 2: Privatizace nebo prodej?
Co tedy bude s obecními byty!
Vedení Prahy 2 slibuje, že bude pokračovat v prodeji bytů nájemníkům. Seznam 
domů by mělo zastupitelstvo projednat 27. června.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Škodovka zvedla stavební ruch v Kvasinách,
firmy větří šanci na domy
Kdo přijíždí do Kvasin na Rychnovsku od Solnice, všimne si řady nových domů 
na louce. Na hlavních silnicích řidiči nevymetají díry, protože vozovky jsou nové 
i s chodníky. 
Celý článek na www.idnes.cz

Jak Praha 7 hledá radnici? Na short listu se objevují ležáky
Praze 7 došlo jedenáct nabídek na nové sídlo, pět developerů je na short listu, 
některé z nabídek lze označit za ležáky.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Antimonopolní úřad Brnu zatrhl nákup startovacích bytů
za 150 milionů
Antimonopolní úřad zařízl pokus Brna nakoupit startovací byty přímo od develo-
perů. Připravené smlouvy za více než 150 milionů korun nakonec město vůbec 
nepodepíše. 
Celý článek na www.idnes.cz

Rezidenční development: jak na nižší ceny?
„V Praze je k mání spousta projektů. My bychom kupovali, ale majitelé ještě stále 
požadují nereálné ceny!“
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Jones Lang LaSalle kupuje King Sturge
Společnost Jones Lang LaSalle (JLLS) v závěru minulého týdne oznámila, že 
koupila konkurenční firmu King Sturge. Spojením vznikne lídr realitní poradenské 
činnosti v kontinentální Evropě.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Jednou větou

http://www.klinovecmeadows.cz
http://www.alfarezidence.cz/cs/hlavni-stranka
http://czstavhold.cz/projekty/pribram.php
http://www.rd-makovice.cz
http://www.rezidence3d.cz
http://www.satpo.cz/cs/projekty/jeseniova.html
http://www.orco.cz/slunecny-vrsek-3.html
http://direktreal.com/cz/aktualni-projekty.html
http://www.ekospol.cz/?utm_source=kdechcibydlet
http://www.bestofrealty.cz
http://www.modranskyhaj.cz/
http: www.byty-u-vahy.cz
http://www.bytypsary.cz
http://www.baarova.cz
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/19429/realitni-kveten-zuby-nehty-nad-propasti/
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/bude-nejvyssi-kontrolni-urad-sidlit-u-kellnera-u-vitka-nebo-ve-sv�m
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/rebus-v-praze-2-privatizace-nebo-prodej-co-tedy-bude-s-obecnimi-byty
http://hradec.idnes.cz/skodovka-zvedla-stavebni-ruch-v-kvasinach-firmy-vetri-sanci-na-domy-1pb-/hradec-zpravy.aspx?c=A110530_1593661_hradec-zpravy_klu
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality
http://brno.idnes.cz/antimonopolni-urad-brnu-zatrhl-nakup-startovacich-bytu-za-150-milionu-122-/brno-zpravy.aspx?c=A110530_1593554_brno-zpravy_bor
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/19383/jones-lang-lasalle-kupuje-king-sturge/
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/19374/rezidencni-development-jak-na-nizsi-ceny/
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NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

V Brně a Ostravě přebývají novostavby 
Stejně jako v Praze také na brněnském a ostravském realitním trhu čeká řada 
dokončených bytů na své majitele. Potenciální kupci preferují okrajové části měst 
a ceny bydlení v novostavbách za poslední roky klesly. 
Celý článek na www.profit.cz

Bylo…
• Domy Jasmín, Modřín a Jasany 
z projektu Zahrada  v Lysé 
nad Labem získaly stavební povolení 
a mohou začít růst.
• V Central Parku Praha na rozhra-
ní Vinohrad a Žižkova proběhl Den 
otevřených dveří spojený s oslavou 
Dne dětí. 
• V Plzni byla s dvouletým zpožděním 
zahájena výstavba Paláce Ehrlich
• Společnost CZ Stavební holding 
představila své rezidenční projekty 
v Plzni-Lhotě a Chebu.
• Developer FINEP oznámil, že vy-
bavené byty bude nabízet i v dalších 
svých pražských rezidenčních projek-
tech.
• V rámci Dnů otevřených dveří se 
zájemcům o nové bydlení v Praze 5 
předvedla Rezidence Sacre Coeur.
• CENTRAL GROUP zahájila výstav-
bu další etapy bytového projektu 
v pražských Letňanech.
• Byla zahájena výstavba druhé etapy 
projektu Nový Sedlec v Sedlci 
u Líbeznic
• Modrý dům z projektu 
Barevné Letňany je téměř vyprodán 
– v nabídce jsou poslední tři volné 
byty.
• Bytový dům Adina v barrandovských 
Biografech byl úspěšně zkolaudován 
a je téměř vyprodán – nyní je na řadě 
Hugo.
• CENTRAL GROUP dala do prodeje 
rodinné domy z další etapy projek-
tu Pražská čtvrť v Brandýse nad 
Labem. 
• Developer EKOSPOL zahájil výstav-
bu druhé etapy projektu 
Viladomy Uhříněves.
• Do nabídky společnosti FIEDLER 
REALITY v květnu přibyl nový rezi-
denční projekt – bytový dům 
Brno Vídeňská. 

• Podrobné informace o výše uvede-
ných událostech najdete i v rubrice 
Zprávy z trhu.
• Aktuální pozvánky na Dny otevře-
ných dveří přinášíme v rubrice 
TIP DNE.
• Portál www.kdechcibydlet.cz najde-
te i na facebooku. Staňte se našimi 
fanoušky…

Znojmo chystá prodej bytů, opozice chce referendum
a hrozí peticí
Znojemská radnice má plán na privatizaci dvou tisíc městských bytů. Stihnout 
to chce v následujících sedmi letech a na prodaných bytech chce vydělat půl 
miliardy korun. 
Celý článek na www.idnes.cz

Boj o budoucnost žižkovského nádraží pokračuje
Je žižkovské nákladové nádraží kulturní památkou, nebo na jeho místě může 
vyrůst nová čtvrť s bydlením pro 15 tisíc lidí? 
Celý článek na www.aktualne.cz

Michal Kortyš, starosta Litomyšle: Na developery jsme doposud 
měli štěstí
Vážíme si toho, že jsme se stali určitým pojmem v rámci České republiky tím 
spíš, že přímo v Litomyšli nějaké výrazné ovace nezaznívají – říká Michal Kortyš, 
starosta Litomyšle.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Brno otevírá ráj designu, centrum BuDu
Brněnští milovníci designu a architektury se dočkali. Ve funkcionalistické budově 
v Masné ulici bude slavnostně otevřeno centrum designu BuDu.
Celý článek na www.lidovky.cz

Facka Krakonošovi
Rakovinotvorné bujení apartmánů v Krkonoších pokračuje. Nové se mají stavět 
v Rokytnici nad Jizerou, další vlna zasáhne opět Mísečky.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

O osudu domu na “Václaváku“ rozhodne Praha 1.
Možná ho zachrání
Dům na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí má šanci, že nebude zbou-
rán. O jeho osudu bude ještě rozhodovat stavební úřad Prahy 1. Investor stavby 
musí požádat o demoliční výměr. 
Celý článek na www.idnes.cz

Galerii Stromovka na Letné nechtějí
Praha/Letná – Přes pět tisíc obyvatel pražské Letné podepsalo petici proti stavbě 
obchodně-administrativního centra u parku Stromovka.
Celý článek na www.ct24.cz

Jednou větou

http://www.zahradatojezivot.cz
http://www.centralparkpraha.com
http://www.czstavhold.cz/
http://www.satpo.cz/cs/projekty/sacre-coeur.html
http://www.central-group.cz
http://www.barevneletnany.cz/
http://biografy.cz/cs/
http://www.central-group.cz
http://www.ekospol.cz/?utm_source=kdechcibydlet
http://www.fiedlerreality.cz/default.asp?intPageID=57&intTab=2
http://www.kdechcibydlet.cz/novinky-bydleni/novinky.html
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.facebook.com/kdechcibydlet.cz
http://www.profit.cz/clanek/v-brne-a-ostrave-prebyvaji-novostavby.aspx
http://brno.idnes.cz/znojmo-chysta-prodej-bytu-opozice-chce-referendum-a-hrozi-petici-phq-/brno-zpravy.aspx?c=A110525_1591313_brno-zpravy_bor
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/bydleni/clanek.phtml?id=701507
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/19464/michal-kortys-starosta-litomysle-na-developery-jsme-doposud-meli-stesti/
http://www.lidovky.cz/brno-otevira-raj-designu-centrum-budu-d8t-/ln-bydleni.asp?c=A110609_095135_ln-bydleni_ter
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/facka-krakonosovi
http://www.ct24.cz/regionalni/122802-galerii-stromovka-na-letne-nechteji/
http://praha.idnes.cz/o-osudu-domu-na-vaclavaku-rozhodne-praha-1-mozna-ho-zachrani-pow-/praha-zpravy.aspx?c=A110601_181610_praha-zpravy_ab


Zaujalo nás v médiích

PPF získala licenci ČNB pro novou banku
Air Bank vznikne přejmenováním společnosti Brusson, bankovní služby občanům nabídne ve druhé polovině roku. Společnost 
Brusson, dceřiná firma skupiny PPF, získala k 31. květnu bankovní licenci od České národní banky.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Sedmdesátníci nebudou stačit na celou řadu profesí, varují odborníci
Důchodová reforma posouvá odchod do důchodu za hranici sedmdesátky. Neřeší však jednu podstatnou otázku, totiž jestli budou 
lidé v pokročilém věku schopni pracovat a kdo je zaměstná. 
Celý článek na www.idnes.cz

Útoky se mění. Česká spořitelna vysvětluje, proč přechází na internetbanking bez SMS
David Lorenc, ředitel úseku přímého bankovnictví České spořitelny v rozhovoru pro HN naznačuje, jakým směrem se v současnosti 
internetové bankovnictví - nejen v českém, ale i evropském měřítku - musí ubírat. 
Celý článek na www.ihned.cz

 
Vláda schválila růst DPH. Zároveň zvýší slevu na dítě o 150 korun
Vláda schválila zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty na 14 procent od roku 2012 a následné sjednocení sazeb daně 
na 17,5 procenta rok poté. 
Celý článek na www.idnes.cz

ECM vyjednává o věřitelském výboru. Spořitelna chce mít větší dohled
V insolvenčním rejstříku se objevila obří třímiliardová pohledávka. Další pohledávky za developerem ECM evidují banky 
Česká spořitelna a Volksbank. 
Celý článek na www.ihned.cz

Spadla klec. Key Investments už nemá licenci. Peníze Prahy 6, 10 a 13 jsou vážně ohroženy.
Městské části nyní pravděpodobně místo peněz obdrží nelikvidní cenné papíry Via Chem Group a E Side Property. Ať si poradí, 
jak umějí.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Zájem o stavební spoření klesl o celou třetinu
Zájem o stavební spoření klesl v prvním čtvrtletí letošního roku o třetinu oproti stejnému období loňského roku. Vyplývá to z nejno-
vějších statistik ministerstva financí.
Celý článek na www.ihned.cz

Observatoř i luxusní apartmán. Podívejte se, jaká bude Žižkovská věž
Televizní věž na pražském Žižkově se mění k nepoznání. Někdejší kontroverzní stavba metropole by se ještě letos měla návštěv-
níkům představit ve zbrusu nové podobě 
Celý článek na www.idnes.cz

Bárta tlačí na firmy: Chcete stavět silnice? Tak plaťte
Ostrava - Zatímco Hrabyní nedaleko Opavy projede přes dvacet tisíc aut denně, v lese za vesnicí trčí k nebi betonové pilíře roze-
stavěné silnice.
Celý článek na www.aktualne.cz

NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu
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http://www.ceskapozice.cz/byznys/finance/ppf-ziskala-licenci-cnb-pro-novou-banku
http://ekonomika.idnes.cz/sedmdesatnici-nebudou-stacit-na-celou-radu-profesi-varuji-odbornici-1g6-/ekonomika.aspx?c=A110529_210919_ekonomika_vem
http://byznys.ihned.cz/osobni-finance/c1-51966110-utoky-se-meni-ceska-sporitelna-vysvetluje-proc-prechazi-na-internetbanking-bez-sms
http://ekonomika.idnes.cz/vlada-schvalila-rust-dph-zaroven-zvysi-slevu-na-dite-o-150-korun-pb8-/ekonomika.aspx?c=A110525_133131_ekonomika_mad
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-51894970-ecm-vyjednava-o-veritelskem-vyboru-sporitelna-chce-mit-vetsi-dohled
http://aktualne.centrum.cz/finance/bydleni/clanek.phtml?id=700811
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=698862
http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/spadla-klec-key-investments-uz-nema-licenci-penize-prahy-6-10-13-jsou-vazne-oh
http://praha.idnes.cz/Clanek.aspx?c=A100914_151023_praha-zpravy_sfo


Zaujalo nás v médiích

Mies van der Rohe Award 2011 získal David Chipperfield
Nadace Mies van der Rohe se sídlem v Barceloně a Evropská komise vyhlásily výsledky prestižní soutěžní přehlídky Mies van der 
Rohe Award 2011. 
Celý článek na www.realit.cz

Bílý stín vyšvihne Ostravu mezi elitu galerií. Jen sehnat půl miliardy
Píše se rok 2015 a Ostrava je díky nové působivé stavbě Bílý stín centrem moderního výtvarného umění v Česku a dost možná 
na světové úrovni. Taková je idea. 
Celý článek na www.idnes.cz

Unikátní Sochorovy vily zbyla suť, ustoupila parkovišti supermarketu
Ze stoleté Sochorovy vily na Benešově nábřeží ve Dvoře Králové nad Labem zbyla jen hromada suti. Majitel nechal unikátní objekt 
zapsaný v publikacích o architektuře zbourat, aby se mohlo rozšířit parkoviště u sousedního supermarketu. 
Celý článek na www.idnes.cz

 
OBRAZEM: Hradec se zhlédl v Paříži, chce náplavky jako na Seině
Architekti představili ambiciózní projekt pro břehy Labe v Hradci Králové. Město chce na dosud málo využívané a poměrně 
nevzhledné náplavky dostat více lidí. Vzniknou tam místa pro piknik i procházky. 
Celý článek na www.idnes.cz

Podobu Rohanského ostrova v Praze vytvoří známí architekti. Mezi nimi i Jiřičná
Na tváři projektu Rohanského ostrova v Praze se budou podílet v první etapě tři významná architektonická studia. 
Celý článek na www.ihned.cz

Jiřičná nestačila, Zlín vybere z jiných návrhů na zvelebení náměstí
Velmi sledovaná architektonická soutěž na úpravu náměstí Práce ve Zlíně v pondělí skončila. Veřejnost se však o konkrétních 
podobách přeměny frekventovaného místa dozví až později. 
Celý článek na www.idnes.cz

Jaké bude okolí Masarykova nádraží v Praze? Podívejte se na sedm návrhů
Z pražské ulice Na Florenci by mohl vzniknout bulvár s obchody, jaký je dnes v ulici s nejdražšími nájmy v Česku - Na Příkopě.
Celý článek na www.ihned.cz

Vytvářel architekturu smrti. Tragédie skvělého českého architekta
Pro Čechy byl v době svého života příliš věcný, příliš pravdivý i kritický. Uznání se architekt Bedřich Feuerstein dočkal doma 
až po smrti. 
Celý článek na www.idnes.cz

Rozhovor s Jaroslavem Šafrem 
Ateliér Šafer Hájek Architekti není třeba příliš představovat. Tvorba tohoto ateliéru je odborné veřejnosti jistě dobře známá. Jejich 
tvorba bývá pravidelně oceňovaná v celé řadě různých soutěží.
Celý článek na www.earch.cz

NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu
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http://www.realit.cz/clanek/mies-van-der-rohe-award-2011-ziskal-david-chipperfield
http://ostrava.idnes.cz/bily-stin-vysvihne-ostravu-mezi-elitu-galerii-jen-sehnat-pul-miliardy-1z3-/ostrava-zpravy.aspx?c=A110531_1594750_ostrava-zpravy_jog
http://hradec.idnes.cz/z-unikatni-sochorovy-vily-zbyla-sut-ustoupila-parkovisti-supermarketu-14y-/hradec-zpravy.aspx?c=A110530_1593671_hradec-zpravy_klu
http://hradec.idnes.cz/Clanek.aspx?c=A110527_1592472_hradec-zpravy_klu
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-51945060-podobu-rohanskeho-ostrova-v-praze-vytvori-znami-architekti-mezi-nimi-i-jiricna
http://byznys.ihned.cz/reality/c1-51983870-jake-bude-okoli-masarykova-nadrazi-v-praze-podivejte-se-na-sedm-navrhu
http://www.earch.cz/clanek/6571-rozhovor-s-jaroslavem-safrem.aspx
http://zlin.idnes.cz/jiricna-nestacila-zlin-vybere-z-jinych-navrhu-na-zvelebeni-namesti-1d8-/zlin-zpravy.aspx?c=A110516_1585910_zlin-zpravy_jog
http://bydleni.idnes.cz/vytvarel-architekturu-smrti-tragedie-skveleho-ceskeho-architekta-1d4-/architektura.aspx?c=A110513_194632_architektura_rez


Zaujalo nás v médiích

Vrták: nejvyšší bytový dům v New Yorku postavil autor Tančícího domu
Nově dokončená 76patrová budova proslulého amerického architekta Franka Gehryho je nejvyšším bytovým domem v New Yorku. 
Stavba připomíná svým zakrouceným vzhledem obrovský vrták. 
Celý článek na www.idnes.cz

Národní cenu za architekturu získal bytový dům s tělocvičnou
Zatímco hodnocené domy či rekonstrukce vznikají i roky, porota soutěže Grand prix architektů měla na posouzení nejlepších 
staveb roku 2011 jen čtyři dny. 
Celý článek na www.idnes.cz

Slavný architekt Michael Reynolds chce v Praze stavět dům z odpadu
Americký architekt Michael Reynolds staví budovy výhradně z odpadu. "Své domy chci rozšířit jako pozitivní virus," říká.  
Celý článek na www.idnes.cz

Na neukázněné zaměstnance zákony nestačí 
Zneužívání počítačů na pracovišti je stále častější, firmy si nevědí rady. Poptávka po odborných konzultacích v souvislosti 
s tím roste. 
Celý článek na www.profit.cz

Místostarostka Krumlova pojede kvůli točně za úředníky UNESCO
Kvůli osudu unikátního otáčivého hlediště v Českém Krumlově pojede českokrumlovská místostarostka Jitka Zikmundová 
na zasedání UNESCO do Paříže. 
Celý článek na www.idnes.cz

Partyzánské sázení květin v Praze se odehrává i za bílého dne 
Je osazování zanedbaných veřejných i soukromých ploch z vlastní iniciativy stále ještě partyzánština, když už ho naprosto veřejně 
podpoří poměrně velká firma či agentura? 
Celý článek na www.idnes.cz

Omyl jménem IKEA. Češi rádi vidí luxus i tam, kde není
Je to vlastně jedno velké nedorozumění, které se mezi nakupujícími Čechy a nábytkářským řetězcem IKEA odehrálo přesně před 
dvaceti lety a k oboustranné spokojenosti přetrvává dodnes.
Celý článek na www.aktualne.cz

NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

David Vávra v Šumných stopách žasne nad stavbami Čechů v Japonsku
Železobetonové konstrukce, dřevostavby i český folklor. To vše najdete v tvorbě Antonína Raymonda v Japonsku. Dokázal zde 
zrealizovat třeba 21 projektů za jediný rok.
Celý článek na www.idnes.cz
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Kdechcibydlet.cz 
Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů z developerských 
rezidenčních projektů z celé České republiky

www.kdechcibydlet.cz, Šaldova 34, Praha 8-Karlín, tel.: +420 277 779 290, 
kdechcibydlet@kdechcibydlet.cz

http://bydleni.idnes.cz/david-vavra-v-sumnych-stopach-zasne-nad-stavbami-cechu-v-japonsku-py4-/architektura.aspx?c=A110506_134955_architektura_rez
http://bydleni.idnes.cz/vrtak-nejvyssi-bytovy-dum-v-new-yorku-postavil-autor-tanciciho-domu-1jq-/architektura.aspx?c=A110506_163705_architektura_web
http://bydleni.idnes.cz/narodni-cenu-za-architekturu-ziskal-bytovy-dum-s-telocvicnou-pux-/architektura.aspx?c=A110510_174310_architektura_rez
http://praha.idnes.cz/Clanek.aspx?c=A110506_120216_architektura_web
http://www.profit.cz/clanek/na-neukaznene-zamestnance-zakony-nestaci.aspx
http://budejovice.idnes.cz/mistostarostka-krumlova-pojede-kvuli-tocne-za-uredniky-unesco-ps7-/budejovice-zpravy.aspx?c=A110603_100305_budejovice-zpravy_pp
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/bydleni/clanek.phtml?id=700620
http://hobby.idnes.cz/partyzanske-sazeni-kvetin-v-praze-se-odehrava-i-za-bileho-dne-p55-/hobby-domov.asp?c=A110518_142139_hobby-domov_mce
http://www.kdechcibydlet.cz

