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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
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
svátky jsou už za námi, a tak se většina z nás pomalu vrací do obvyklého pracovního tempa a soustředí se na běh „obyčej-

ných“ dní. Pokud si ale chcete ještě po několik dní uchovat sváteční náladu, navštivte třeba nějakou výstavu. Za zmínku jistě stojí 
tvorba manželů Machoninových, které se věnuje Galerie Jaroslav Fragnera, nebo výstava seznamující návštěvníky s historickým 
dědictvím pražské Libně. Ta na Vás čeká v Muzeu hl. města Prahy. Až do konce ledna můžete zajít do pražského Mánesa, kde se 
možná díky projektu PLAY alespoň na chvíli vrátíte do dětských let. A do posledního ledna lze také navštívit výstavu Intersection 
v brněnském HaDivadle. Naopak po celý rok zve Muzeum východních Čech v Hradci Králové na expozici nazvanou Od pevnosti 
k salonu republiky.

Kromě upoutávek na tyto kulturní akce najdete v pravidelné „veletržní“ rubrice samozřejmě i pozvánky na odborné veletrhy 
doma i v zahraničí, konferenci či diskusní setkání. Věřím, že Vás některá z uvedených akcí zaujme a rozhodnete se ji navštívit. 

Ani v novém roce nechybí na stránkách našeho Newsletteru ekono-
mické informace, rubrika věnovaná zajímavým rezidenčním projektům 
či výběr článků publikovaných v uplynulém období v médiích.

V závěru každého editorialu bývá moje fotografie. Dnes zde však 
najdete tváře všech lidí, kteří pro Vás portál Kde Chci Bydlet.cz již pátým 
rokem připravují. Fotografie je z vánočního setkání, kterého se mimo jiné 
zúčastnili i naši přátelé ze společnosti Hypodrom.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dovolte mi, abych Vám jménem 
týmu portálu Kde Chci Bydlet.cz popřála šťastný a úspěšný nový rok.

Jana Hrabětová, ředitelka 

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

Písek

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

Bytový dům 
Gregorova, III. etapa
Zdroj informací o projektu/
cenách z 3. 1. 2011
www.ivansvatosas.cz

Bytový dům 
Rezidence Čapkova
Zdroj informací o projektu/
cenách  z 3. 1. 2011
www.rezidencecapkova.cz

Bytový dům
Na Předměstí
Zdroj informací o projektu/
cenách  z 3. 1. 2011
www.byty-na-predmesti.cz

22 bytů 
(Počítáno z aktuální

nabídky 12 volných bytů.)

13 bytů 
(Počítáno z aktuální na-
bídky 7 volných bytů.)

67 bytů 
(Počítáno z aktuální 

nabídky 34 bytů.)

98,75 m2

celkové plochy bytu 
(Plocha zahrnuje terasu či 

balkon a sklep.)

81,93 m2

celkové plochy bytu 
(Plocha zahrnuje terasu či 

balkon.)

66,7 m2

celkové plochy bytu

Ekonomické
informace

Období Meziroční 
růst/pokles

22 410 Kč vč. DPH
(Cena zahrnuje sklep a standardní 
vybavení bytu bez kuchyňské linky. 

Garáže bude možno zakoupit v ceně 
od 30 000 Kč vč. DPH.)

37 002 Kč vč. DPH
(Cena zahrnuje kryté garážové stání 

a sklepní kóje.)

25 162 Kč bez DPH
(Parkovací stání je možno zakoupit 
v ceně od 35 000 a garáž v ceně 

od 195 000 Kč bez DPH.)

(Zdroj: ČSÚ)

Bytový dům Gregorova ulice, III. etapa navazuje na již vybudovaný soubor bytových domů v této ulici. 
Ve čtyřech nadzemních podlažích nabízí celkem 22 bytů - velikostní kategorie  2+kk a 3+kk.  Ve dvou 
podzemních  podlažích bude k dispozici 39 samostatných  garáží. Ukončení výstavby, která již byla 
zahájena, je naplánována na 11. 11. 2011.

Bytový dům Rezidence Čapkova se nachází na nároží ulice Karla Čapka a Husova náměstí. Jedná se 
o bytový dům s osmi nadzemními podlažími. V domě se nachází třináct bytových a čtyři nebytové jednotky. 
K bytovým jednotkám náleží kryté garážové stání a zděné sklepní kóje. Součástí domu je výtah, který 
propojuje podlaží s bytovými jednotkami a parkovacími stáními, jež jsou umístěna v přízemí. Projekt byl 
dokončen v květnu roku 2010.

Bytový dům Na Předměstí je umístěn na Pražském předměstí s dobrou dostupností do centra. Projekt 
byl dokončen na podzim roku 2010. Zajímavost - k ceně bytu bude kupujícím vyplacena předem vyřízená 
dotace z Fondu rozvoje bydlení, která se odvíjí od ceny bytu a je stanovena ve výši 10 % z kupní ceny 
bytu. 

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Stavební 
produkce

listopad
2010

- 0,1 % 

 Počet vydaných 
staveb. povolení

listopad
2010

- 2,4 %
(8 635)

 Celková
zaměstnanost

3. čtvrtletí 
2010

- 10,1
tis. osob

Počet 
nezaměstnaných 

osob

3. čtvrtletí 
2010

- 12,4
tis. osob

Orientační
hodnota staveb 

listopad
2010

- 13,9 %
(25,9 mld. Kč)

 
Počet zahájených 

bytů
listopad

2010
- 27,6 %
(1 973 bytů)

 Stavební 
produkce v EU27

říjen
2010 - 1,9 %

Počet 
dokončených bytů

listopad
2010

+ 24,4 %
(4 434 bytů)

Kurz k 11. 1. 2011

Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz
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http://www.ncvu.cz/exhibitions/2010/Play/Play.html
http://www.akce.cz/akce/28257/od-pevnosti-k-salonu-republiky-muzeum-vychodnich-cech-hradec-kralove
http://www.akce.cz/akce/28257/od-pevnosti-k-salonu-republiky-muzeum-vychodnich-cech-hradec-kralove
http://www.hypodrom.cz
http://www.ivansvatosas.cz/text/prodej
http://www.rezidencecapkova.cz/cenik-bytu.php
http://www.byty-na-predmesti.cz/nabidka-bytu/
http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
http://www.cnb.cz
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 Praha 4 - Libuš 
Oáza Libuš Domy Classic
Soubor řadových rodinných domů Oáza Libuš Domy Classic, jehož výstavba byla 
zahájena v červenci roku 2010, nabízí celkem devět domů ve velikostní kategorii  
5+kk. Ke každému náleží garáž pro dvě auta, dva balkony a terasa.  Pozemky, na 
nichž se řadové domy nacházejí, jsou ve velikosti od 203 do 422 m². Dokončení pro-
jektu je naplánováno na listopad letošního roku. 
Developer: OÁZA NOVÉ DVORY a.s. 
Prodejce: KZP real s.r.o.

 Praha 9 - Vysočany
Tulipa Rokytka
Prodejce rezidenčního projektu Tulipa Rokytka zahájil koncem listopadu prodej bytů 
z jeho druhé etapy. Třicet vybraných bytů je možné nyní získat za cenu od 42 000 Kč 
za metr čtvereční (cena bez DPH). Předpokládaný termín dokončení výstavby druhé 
etapy je stanoven na rok 2013. 

Developer: TULIPA ROKYTKA, s.r.o.
Prodejce: TULIPA ROKYTKA, s.r.o. 

 Praha 12 - Písnice
Nový Park Písnice
Bytový areál Nový Park Písnice je tvořen etapou A a etapou B. Dokončení první etapy 
je plánováno na podzim roku 2011. Druhá etapa výstavby bude dokončena o rok 
později, tedy na podzim roku 2012. Pražskou Písnici tak projekt Nový Park Písnice 
obohatí o celkem 217 bytových jednotek ve velikostní kategorii 1+kk až 4+kk.

Developer: EKOSPOL
Prodejce: EKOSPOL

 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav
Bytové domy Na Panském
V lokalitě Na Panském na okraji  Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi vznikl nový 
rezidenční projekt, který zahrnoval realizaci 21 bytů ve dvou samostatných bytových 
domech různých velikostí. Poslední volné byty si lze prohlédnout po telefonické 
domluvě s prodejcem.

Developer: HQ Plus
Prodejce: HQ Plus

Reklama

Pomáháme Vám s hypotékou

www.hypodrom.cz

http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-a-radove-domy/Praha/525-oaza-libus-domy-classic.html?1=1&toShow=1&fulltext=o�za
http:// www.domylibus.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/478-tulipa-rokytka-i.-etapa.html?1=1&toShow=1&fulltext=tulipa rokytka
http://www.tuliparokytka.cz/cs/kontakty
http://www.tuliparokytka.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/526-novy-park-pisnice.html?1=1&toShow=1&fulltext=p�snice
www.ekospol.cz/?utm_source=kdechcibydlet
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Stredocesky-kraj/193-bytovy-dum-na-panskem.html?1=1&toShow=1&fulltext=na pansk�m
http://www.hqplus.cz/projekty-dokoncene.php
http://www.hqplus.cz/kontakty.php


Výstavy, veletrhy, prohlídky bytů...
    Výstava

LIBEŇ - ZMIZELÝ SVĚT
Výstava seznamuje návštěvníky s historickým dědictvím svébytné pražské 
čtvrti, která zvláště v minulých desítiletích prošla bouřlivými stavebními 
proměnami a bohužel i devastujícími a zničujícími zásahy.

Termín konání: 13. 10. 2010 - 20. 2. 2011
Místo konání: Muzeum hl. m. Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8

www.muzeumprahy.cz

Výstava
VĚRA A VLADIMÍR MACHONINOVI 60 /́70´
Výstava tvorby architektonického 
a manželského páru
Termín konání 22. 12. 2010 - 30. 1. 2011
Místo konání: Galerie Jaroslav Fragnera, 
Betlémské nám., Praha 1

www.gjf.cz

Výstava

INTERSECTION
Výstava plakátů a grafického designu studentů 
průmyslového designu Ústavu konstruování 
FSI a studentů grafického designu FaVU
Termín konání: 2. 11. 2010. - 31. 01. 2011
Místo konání:HaDivadlo Brno, Poštovská 8b 

www.sbb-bienalebro.cz

Diskusní setkání

SPECIFIKA FINANCOVÁNÍ FONDŮ 
KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
Termín konání: 18. 1. 2011 od 11 do 13 hod.
Místo konání: Hotel Jalta, Václavské nám. 45, 
Praha 1

www.stavebni-forum.cz

    Konference

REAL ESTATE MARKET 
> WINTER 2011
Termín konání: 24. 2. 2011

Další informace na: www.stavebni-forum.cz

Výstava

SOLAR PRAHA
7. mezinárodní výstava Úspory energií 
a obnovitelné zdroje
Termín konání: 27. 1. - 29. 1. 2011
Místo konání: Výstaviště Holešovice

www.strechy-praha.cz

Veletrh

STŘECHY PRAHA
13. mezinárodní veletrh – Vše pro stavbu 
a renovaci střech
Termín konání: 27. 1. - 29. 1. 2011
Místo konání: Výstaviště Holešovice

Veletrh

BUDMA
Mezinárodní veletrh stavebnictví
Termín konání: 11. 1. - 14. 1. 2011
Místo konání: Polsko, Poznaň

www.budma.pl

Veletrh

CASA (TEXBO)
Mezinárodní odborný veletrh kreativního 
bydlení, zařízení a životního stylu
Termín konání: 26. 1. - 29. 1. 2011
Místo konání: Rakousko, Salzburk

www.casa-messe.at

    

    

    

Výstava

STAVÍME – BYDLÍME, HODONÍN
17. stavební výstava pro region Slovácka
Termín konání: 28. 1. - 29. 1. 2011
Místo konání: Hodonín,
Dům kultury Horní Valy

www.omnis.cz

Veletrh

HEIMTEXTIL
Mezinárodní veletrh bytového textilu a textilu 
pro veřejný sektor
Termín konání: 12. 1. - 15. 1. 2011
Místo konání: SRN, Frankfurt n. Mohanem 

www.heimtextil.messefrankfurt.com

Veletrh

AQUA-THERM Nitra
13. mezinárodní odborný veletrh vytápění, 
větrání, klimatizační, měřicí a regulační 
techniky
Termín konání: 8. 2. - 11. 2. 2011
Místo konání: Slovensko, Výstaviště Nitra
www.aqua-therm.sk

Výstava

BYDLENÍ 2011 
Výstava nových projektů bydlení
Termín konání: 17. 2. - 20. 2. 2011
Místo konání: Výstaviště Praha Holešovice

www.vystavabydleni.cz

Veletrh

IMM COLOGNE + LIVING KITCHEN
Mezinárodní veletrh nábytku + Mezinárodní 
veletrh kuchyní
Termín konání: 18. 1. - 23. 1. 2011
Místo konání: SRN, Kolín n. Rýnem
www.imm-cologne.com
www.livingkitchen-cologne.com

Veletrh

BAUEN + WOHNEN SALZBURG
Mezinárodní veletrh stavebnictví, bydlení 
a úspor energie
Termín konání: 10. 2. - 13. 2. 2011
Místo konání: Rakousko, Salzburk

www.bauen-wohnen.co.at
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Politici plánují univerzální sazbu daně: 19 procent téměř na všechno
Už v příštím roce by mohlo být jednodušší pamatovat si výši daňových sazeb - ty hlavní by mohly být prostě 19 procent. Týkat by 
se to mělo daně z příjmu lidí a firem a také DPH. 
Celý článek na www.idnes.cz

Perly Luďka Sekyry
Developer Luděk Sekyra, který se „proslavil“ styky s Františkem Mrázkem či Ivanem Langrem, radil na televizi Z1, jak omezit 
korupci.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Levnou hypotéku si můžete u banky zamluvit až tři čtvrtě roku předem
Lidé, kteří chtějí využít současných nízkých úrokových sazeb u hypoték, ale koupi bytu či domu plánují až na jaro či léto, se mohou 
domluvit na úvěru už nyní a jeho čerpání odložit. 
Celý článek na www.idnes.cz

http://www.gjf.cz/pripravujeme.html
http://www.sbb-bienalebrno.cz/cesky.htm
http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2011/index.php?main=prg01182011
http://www.stavebni-forum.cz/diskuse2011/index.php?main=kalendar
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/perly-ludka-sekyry
http://ekonomika.idnes.cz/politici-planuji-univerzalni-sazbu-dane-19-procent-temer-na-vsechno-1fo-/ekonomika.aspx?c=A110105_204415_ekonomika_brm
http://ekonomika.idnes.cz/levnou-hypoteku-si-muzete-u-banky-zamluvit-az-tri-ctvrte-roku-predem-125-/ekonomika.aspx?c=A110104_191703_ekonomika_vel
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Na důchod by se mělo spořit dobrovolně, prohlásil Nečas
Lidé by si měli část svého důchodu naspořit sami v penzijních fondech. Ale má jít o dobrovolné rozhodnutí, nikoli o povinnost.
Celý článek na www.aktualne.cz

Soud zastavil insolvenční řízení s okenářskou firmou RI OKNA
Krajský soud v Brně zastavil insolvenční řízení s jedním z největších českých výrobců oken, bzeneckou společností RI OKNA. Ani 
jeden z navrhovatelů konkurzu nezaplatil zálohu za náklady insolvenčního řízení, vyplývá ze záznamu v insolvenčním rejstříku. 
V insolvenci byla okenářská firma od začátku srpna 2010.   
Celý článek na www.idnes.cz

Česká ekonomika si povede lépe, očekává Jan Švejnar
Ekonom Jan Švejnar se nového roku nebojí. Podle něj nebude zdražování služeb radikální, ekonomika mírně poroste a z hospodářské 
krize pomalu vyplouváme. Ale velkým problémem zůstává nezaměstnanost. 
Celý článek na www.idnes.cz

Loňský schodek je nižší, než se čekalo. Přesáhl 156 miliard 
Státní rozpočet skončil loňský rok se schodkem 156,3 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Schválený 
rozpočet počítal původně s deficitem 162,7 miliardy korun, ten byl později upraven na 162,9 miliardy korun. Na letošek je rozpočet 
schválený se schodkem 135 miliard korun. 
Celý článek na www.idnes.cz

Zahraniční dluh ve třetím čtvrtletí klesl na 1,672 bilionu korun
Zahraniční dluh Česka se ve třetím čtvrtletí snížil o 9,1 miliardy korun na 1,672 bilionu korun. Představoval tak 45,7 procen-
ta hrubého domácího produktu. Meziročně se dluh zvýšil o 206,9 miliardy korun, uvedla dnes Česká národní banka. Na konci 
minulého roku zahraniční dluh činil 1,59 bilionu korun a jeho podíl na HDP byl 43,8 procenta. 
Celý článek na www.idnes.cz

Banka LBBW je na prodej, zájem má PPF i Intesa
Kellnerova PPF zřejmě svede souboj o získání LBBW Bank CZ se skupinou Intesa Sanpaolo. Odborníci tipují jako vítěze Italy.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Česko je 17. nejbohatší zemí EU. Žebříček vede Lucembursko
Česká republika je podle přepočtu hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele sedmnáctou nejbohatší zemí evropské 
sedmadvacítky. Vyplývá to z aktuální studie Eurostatu. Česko si proti minulým rokům mírně polepšilo, lepší výsledky má 
i Slovensko. Lídrem žebříčku je stejně jako v uplynulých letech Lucembursko. 
Celý článek na www.idnes.cz

Důchod bude po 70, řekli experti. Kolik bude, zatajili
Vládní experti ze skupiny NERV představili svoji reformu penzí, ale klíčovou otázku nechali stranou. Neříkají dopředu, jak velké 
penze zaručí těm, kdo budou platit důchodové pojištění.
Celý článek na www.aktualne.cz

Do penze po sedmdesátce. To je vize vládních expertů
Penzijní reforma, kterou představila Nečasova skupina expertů NERV, slibuje budoucím důchodcům jistotu. Nebude však 
zadarmo. 
Celý článek na www.aktualne.cz

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=687267
http://ekonomika.idnes.cz/soud-zastavil-insolvencni-rizeni-s-okenarskou-firmou-ri-okna-puy-/ekoakcie.aspx?c=A110103_111641_ekoakcie_spi
http://ekonomika.idnes.cz/ceska-ekonomika-si-povede-lepe-ocekava-jan-svejnar-fvw-/ekonomika.aspx?c=A110103_1507731_ekonomika_spi
http://ekonomika.idnes.cz/lonsky-schodek-je-nizsi-nez-se-cekalo-presahl-156-miliard-pip-/ekonomika.aspx?c=A110103_143205_ekonomika_vem
http://ekonomika.idnes.cz/zahranicni-dluh-ve-tretim-ctvrtleti-klesl-na-1-672-bilionu-korun-pbi-/ekonomika.aspx?c=A101231_111239_ekonomika_jan
http://www.ceskapozice.cz/byznys/finance/lbbw-bank-cz-je-na-prodej-zajem-ma-ppf-i-intesa
http://ekonomika.idnes.cz/cesko-je-17-nejbohatsi-zemi-eu-zebricek-vede-lucembursko-pgw-/eko_euro.aspx?c=A101215_132130_eko_euro_jvo
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=685697
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=685604
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Zaujalo nás v médiích NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Ekonomika v roce 2011: Česko si bere oddechový čas 
Česko letos vykročilo z recese svižným krokem. Jenže už příští rok se chůze změní spíše v kulhání. Zpomalí dosavadní tahoun 
růstu, export, a zázraky se nedají čekat ani od domácností. Lépe má být až od roku 2012. 
Celý článek na www.profit.cz

Francouzská bankovní daň může zasáhnout i Komerční banku
Francouzskou bankovní daň by od příštího roku mohly platit i dceřiné firmy francouzských bank v zahraničí. V Česku se to týká 
Komerční banky (KB). Návrh bankovní daně francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho by mohl KB stát 70 miliónů korun 
ročně, tedy přibližně 0,5 procenta očekávaného zisku za rok 2010. 
Celý článek na www.novinky.cz

Češi stahují miliardy korun ze stavebního spoření 
Nervozita ohledně budoucnosti systému stavebního spoření si už vybrala svou daň. Objem vkladů u stavebních spořitelen začal 
podle údajů České národní banky v posledních měsících klesat. 
Celý článek na www.e15.cz

Ústav pro studium totality hledá prostory k pronájmu
Majitelé komerčních objektů mohou do února posílat nabídky na pronájem ploch pro Archiv bezpečnostních složek.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Cena hypoteční bubliny USA je 9 bilionů dolarů. A roste
Washington - Hodnota nemovitostí k bydlení ve Spojených státech může letos klesnout o 1,7 bilionu dolarů. Vyplývá to z analýzy 
amerického poskytovatele dat o cenách bydlení společnosti Zillow.
Celý článek na www.aktualne.cz

Jak přijít o dům aneb Sedm zákeřných triků, které změní úvěr v noční můru
Finty, které používají finanční ústavy, mohou zdánlivě výhodný úvěr velmi prodražit.
Celý článek na www.ihned.cz

Bydlení 2011: strach a naděje obchází realitní trh, čeká se na kostlivce
V nájemním bydlení rok zmatků, ve vlastnickém bydlení rok pomalého vstávání z mrtvých. Tak nějak by se dal charakterizovat 
letošní rok na realitním trhu. Není to ale tak jednoduché, na trh s bydlením totiž vypadne hned několik kostlivců ze skříně, které 
s ním pořádně zamíchají. 
Celý článek na www.lidovky.cz

Nákladové nádraží Žižkov se má stát kulturní památkou, radní a ČD nesouhlasí
Ministerstvo kultury vyhlásilo část Nákladového nádraží Žižkov kulturní památkou. Konkrétně původní funkcionalistickou budovu, 
vrátnici, původní oplocení a pozemky, na nichž tyto nemovitosti stojí. 
Celý článek na www.novinky.cz

Miliony nových prázdných bytů straší v Číně. Podívejte se do města duchů
V Číně jsou miliony prázdných bytů a rodinných domů, do kterých by se mohlo nastěhovat 200 milionů lidí. Nově vystavěná města, 
často plná bizarní architektury, jsou však pustá. Nikde ani živáčka. 
Celý článek na www.idnes.cz

Pražské rezidence: nový boom se zatím nekoná
V závěru minulého roku jakoby se s rezidenčními projekty, respektive jejich publikováním doslova roztrhl pytel, což je zvláště patrné 
vzhledem k situaci, kterou na poli komerční bytové výstavby nastolila odbytová krize.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

http://www.profit.cz/clanek/ekonomika-v-roce-2011-cesko-si-bere-oddechovy-cas.aspx
http://www.novinky.cz/ekonomika/219597-francouzska-bankovni-dan-muze-zasahnout-i-komercni-banku.html
http://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/cesi-stahuji-miliardy-korun-ze-stavebniho-sporeni
http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/ustav-pro-studium-totality-hleda-prostory-k-pronajmu
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/bydleni/clanek.phtml?id=685330
http://ekonomika.ihned.cz/c1-48471850-sedm-nejzakernejsich-triku-ktere-zmeni-vas-uver-v-nocni-muru
http://byznys.lidovky.cz/bydleni-2011-strach-a-nadeje-obchazi-realitni-trh-ceka-se-na-kostlivce-1do-/firmy-trhy.asp?c=A110105_170812_firmy-trhy_gh
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/221565-nakladove-nadrazi-zizkov-se-ma-stat-kulturni-pamatkou-radni-a-cd-nesouhlasi.html
http://bydleni.idnes.cz/miliony-novych-prazdnych-bytu-strasi-v-cine-podivejte-se-do-mesta-duchu-1a3-/architektura.asp?c=A110105_085121_architektura_web
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/18476/prazske-rezidence-novy-boom-se-zatim-nekona/


Zaujalo nás v médiích

Stavebnictví čeká propouštění, bude hůř než minulý rok
Na podzim minulého roku čtvrtina stavebních firem snížila počet svých zaměstnanců. Podle prognóz však letos bude ještě hůř. 
Zhruba 90 procent stavebních firem neočekává žádnou změnu nebo propad. 
Celý článek na www.idnes.cz

Realitní trh se opět vrací k racionalitě a rozvaze
Podle průzkumů byl rok 2010 po období útlumu ve znamení oživení zájmu a zvýšené aktivity developerů.
Celý článek na www.novinky.cz

Počet nedobrovolných dražeb loni narostl dvojnásobně 
Počet nedobrovolných dražeb loni vzrostl na 785, což byl proti předchozímu roku skoro dvojnásobek. Rostl také celkový počet 
dražeb, stejně jako hodnota draženého majetku a výnosů z dražeb. ČTK to dnes zjistila z dražebních statistik. 
Celý článek na www.profit.cz

Zájem o české reality roste, Evropa však jede rychleji
Investoři utratí dle makléřů v roce 2011 za nemovitosti u nás až 700 milionů eur. V Evropě se objem nákupů vyšplhá 
na 130 miliard
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Projekt paláce Ehrlich v Plzni zůstává stále jen na papíře, stejně jako oprava lázní
Nejluxusnější obytný dům v Plzni na nejatraktivnějším místě ve městě. To měl být Palác Ehrlich – rozvlněná budova z dílny 
renomovaného architekta Bořka Šípka navržená do proluky Šafaříkových sadů v centru západočeské metropole.
Celý článek na www.novinky.cz

Továrny i garsonky v dražbách
Stále více tuzemských nemovitostí končí v nedobrovolných dražbách. Podle odborníků za to může ekonomická krize a horšící 
se finanční situace domácností. Některé realitní kanceláře už nabízejí lidem v nouzi pomoc. 
Celý článek na www.profit.cz

Manažeři z H-Systemu se zase musejí bát vězení. Podíleli se na tunelu
Městský soud poslal trojici za mříže potřetí. Těch je může zbavit vrchní soud.
Celý článek na www.ihned.cz

Karlín Group uzavřela s Bakalou smlouvu o prodeji hal v Karlíně 
Developerská společnost Karlín Group podnikatele Serge Borensteina uzavřela v uplynulých dnech s finančníkem Zdeňkem 
Bakalou smlouvu o prodeji bývalých průmyslových objektů, známých jako Karlínská hala a Šípkárna. Hodnotu obchodu žádná ze 
stran nesdělila. Modernizované haly se stanou novým sídlem i pro vydavatelství Economia.
Celý článek na www.e15.cz

HN hodnotí byt 3+kk v Modřanské rokli. Výhled do lesa, ale i na frekventovanou silnic
Byt pod lupou: Mezi sídlištěm a přírodou
Areál tří domů uzavřený plotem, ocelová brána u vjezdu ovládaná nekompromisním strážným v recepci, kam se přenáší obraz 
z kamer u vchodů domů i na hranicích pozemku. Tak vypadá pražský projekt Tulipa Modřanská rokle developerské společnosti 
AFI Europe CR, v němž hodnotíme třípokojový byt.
Celý článek na www.ihned.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu
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http://ekonomika.idnes.cz/stavebnictvi-ceka-propousteni-bude-hur-nez-minuly-rok-p1j-/ekonomika.aspx?c=A110104_1508506_firmy_rady_hru
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/221358-realitni-trh-se-opet-vraci-k-racionalite-a-rozvaze.html
http://www.profit.cz/clanek/pocet-nedobrovolnych-drazeb-loni-narostl-dvojnasobne.aspx
http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/zajem-o-ceske-reality-roste-evropa-vsak-jede-rychleji
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/220844-projekt-palace-ehrlich-v-plzni-zustava-stale-jen-na-papire-stejne-jako-oprava-lazni.html
http://reality.ihned.cz/c1-48693810-mezi-sidlistem-a-prirodou
http://www.profit.cz/clanek/tovarny-i-garsonky-v-drazbach.aspx
http://ekonomika.ihned.cz/c1-48581360-manazeri-z-h-systemu-se-zase-museji-bat-vezeni-podileli-se-na-tunelu
http://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/karlin-group-uzavrela-s-bakalou-smlouvu-o-prodeji-hal-v-karline


Zaujalo nás v médiích

Izraelský developer vrhne na trh stovky bytů 
Developerská firma Sidi se chce zařadit mezi největší tuzemské stavitele bytů. Alespoň pokud jde o velikost jejího nejnovějšího pro-
jektu Byty Malešice, jehož výstavbu plánuje zahájit ještě letos. Už v první etapě má vzniknout 290 bytů. Sidi tak narušuje současný 
trend komornější rezidenční výstavby.
Celý článek na www.e15.cz

Banky upřednostňují investory před developery 
Banky drží přiškrcené zdroje na financování realitních projektů. V omezeném množství poskytovaných úvěrů se orientují spíše na 
investory než na developery. Peníze půjčují na investice do nemovitostí, které už majitelům nesou dostatečné výnosy. 
Celý článek na www.e15.cz

M&M Reality chystají mohutnou expanzi
Celkem 654 nových pracovních míst vzniklo během září a října letošního roku v největší tuzemské realitní kanceláři M&M Reality. 
Společnost v expanzi pokračuje. Během půlroku plánuje otevřít zhruba 25 poboček či kontaktních míst po celé republice. 
Celý článek na www.realit.cz

Industriální stopy v roce 2011
Pivovary, cukrovary, mlýny, vodojemy, mosty, nádraží - jen špička ledovce ze širokého spektra dnes mnohdy bez povšimnutí 
chátrajících památníků dob průmyslové revoluce, kdy český průmysl uznával celý svět.
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz

Rozhovor s Jakubem Cíglerem o rekonstrukci Průmyslového paláce 
Ateliér Cígler Marani Architects dostal první cenu za soutěžní studii na rekonstrukci Průmyslového paláce na holešovickém výstavišti 
v Praze. Co nám o projektu řekne jeden z autorů, architekt Jakub Cígler?
Celý článek na www.earch.cz

V kanceláři mají pláž, bar i boxovací pytel. Díky této relaxaci jsou výkonnější
Kanceláře, kde si lze odběhnout od počítače na pláž, na zahradu, ale také relaxovat u kulečníku nebo v baru či si dokonce vybít 
vztek údery do boxerského pytle, nejsou scénou ze sci-fi filmu. V Brně tuto snovou představu proměnili ve skutečnost. 
Celý článek na www.idnes.cz

Když se proměna bytu povede, budete se z ní radovat roky, říká designér
Místo zimního kabátu pořiďte novou garderobu svému bytu. Finančně je to náročnější, ale když se povede, budete se z ní rado-
vat léta. "Lidé konečně pochopili, že pokud sami nemají cit pro vybavení bytu, je lepší nechat si poradit," říká českobudějovický 
designér Martin Vojtíšek. 
Celý článek na www.idnes.cz

Nábytek a architektura od Machoninových vzbuzují obdiv i nostalgii
Tvorba významné české architektonické dvojice Věry a Vladimíra Machoninových podepsané pod stavbami jako je OD Kotva, hotel 
Thermal či DBK se představuje na souborné výstavě, která řadě lidí připomene ducha socialistické doby. Součástí výstavy jsou 
také originály autorského nábytku. 
Celý článek na www.novinky.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Tvrdit, že ceny bytů znovu propadly, je zkreslující
Informace z titulní strany dnešní Mladé fronty DNES, že byty v Praze zlevnily o půl milionu, je kupujícím k ničemu.
Celý článek na www.ceskapozice.cz
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http://www.ceskapozice.cz/byznys/reality/tvrdit-ze-ceny-bytu-znovu-propadly-je-zkreslujici
http://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/izraelsky-developer-vrhne-na-trh-stovky-bytu
http://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/uprednostnuji-investory-pred-developery
http://www.realit.cz/clanek/mm-reality-chystaji-mohutnou-expanzi
http://www.kdechcibydlet.cz/aktualita-851/industrialni-stopy-v-roce-2011.html
http://www.earch.cz/clanek/6128-rozhovor-s-jakubem-ciglerem-o-rekonstrukci-prumysloveho-palace.aspx
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/220233-nabytek-a-architektura-od-machoninovych-vzbuzuji-obdiv-i-nostalgii.html
http://bydleni.idnes.cz/v-kancelari-maji-plaz-bar-i-boxovaci-pytel-diky-teto-relaxaci-jsou-vykonnejsi-18f-/architektura.asp?c=A110103_151723_architektura_rez
http://bydleni.idnes.cz/kdyz-se-promena-bytu-povede-budete-se-z-ni-radovat-roky-rika-designer-1ix-/architektura.asp?c=A101228_172742_architektura_web


Zaujalo nás v médiích

OBRAZEM: Nejbláznivější lidé na světě bydlí v obří sekvoji, boeingu a WC
V Kalifornii porazili v roce 1946 třináct obřích sekvojí starých 2 100 let. Místní umělec Schmock si jeden kmen o průměru čtyř metrů 
vybral a spolu s dalšími pomocníky osm měsíců dlabal. Podařilo se mu vykutat slušný byt vysoký dva a dlouhý deset metrů. Jeho 
obydlí vážící 42 tun je jedním z pěti nejpodivnějších staveb, které vám představujeme. 
Celý článek na www.idnes.cz

Klenot Paříže opět otevírá. Podívejte se do interiérů od Starcka a Kubricka 
V srdci Paříže znovu otevřeli legendární hotel Le Royal Monceau. Od základů přestavěný pod taktovkou proslulého francouzského 
designéra Philippa Starcka. Ten se při navrhování interiérů nechal inspirovat filmy režiséra Stanleyho Kubricka, především pak 
snímkem Eyes Wide Shut. 
Celý článek na www.idnes.cz

Na úžasném pozemku postavili vilu inspirovanou funkcionalismem
Vila ve svahu ještě nestála, přesto věděli, jak budou vypadat nejkrásnější výhledy z jejich budoucího domu do krajiny. Majitel si 
pomáhal provizorní pozorovatelnou: štaflemi.
Celý článek na www.idnes.cz

Rodinný dům, v němž jsou tři podlaží naplněná technickými vychytávkami
Nádherný výhled na město a záplavu pravých úhlů nabízí technicky unikátní rodinný dům ve Staré Boleslavi. A také bazén 
v suterénu, jehož vodu ohřejí solární panely či tepelné čerpadlo. 
Celý článek na www.idnes.cz

Tajemství bílé galerie
Nedá se do ní vstoupit jen tak z ulice. White Gallery, inspirovaná slavným skleněným domem Miese van der Rohe, je skrytá jako 
vánoční tajemství v zasněžené zahradě sochaře Martina Jandy.
Celý článek na www.ihned.cz

Cena Petra Parléře 2011 
Právě jsme vstoupili do nového roku a už na nás za dveřmi klepe další ročník prestižní architektonické soutěže CPP 2011 - Cena 
Petra Parléře 2011. Jaké budou její témata? Do kdy se můžete registrovat? Kdy budou známy výsledky? A jaké budou ceny?
Celý článek na www.earch.cz

Kolik bude stát stěhování domova
Čeká vás stěhování a máte hrůzu nejen z balení a přepravy, ale i z toho, kolik to bude stát a co se poškodí? Zjistili jsme všechno 
potřebné!
Celý článek na www.mariannebydleni.cz

NÁŠ TIP - Další podrobné informace najdete kliknutím na podtržené slovo. 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Originální nábytek a doplňky mladých českých designérů hledají výrobce
Neotřelé nápady mladých českých návrhářů by se kupovaly, nejdřív je ale musí někdo vyrobit. Proto vznikl talentDesign, který 
vyhledává nejen zajímavé návrhy, ale i dodavatele a výrobce.
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/originalni-nabytek-a-doplnky-mladych-ceskych-designeru-hledaji-vyrobce-1nd-/architektura.asp?c=A101228_143045_architektura_rez
http://bydleni.idnes.cz/obrazem-nejblaznivejsi-lide-na-svete-bydli-v-obri-sekvoji-boeingu-a-wc-1k7-/architektura.asp?c=A101227_145332_architektura_web
http://bydleni.idnes.cz/klenot-parize-opet-otevira-podivejte-se-do-interieru-od-starcka-a-kubricka-1tn-/architektura.asp?c=A101222_113759_architektura_web
http://bydleni.idnes.cz/na-uzasnem-pozemku-postavili-vilu-inspirovanou-funkcionalismem-pys-/dum_osobnosti.asp?c=A101217_085001_dum_osobnosti_rez
http://bydleni.idnes.cz/rodinny-dum-v-nemz-jsou-tri-podlazi-naplnena-technickymi-vychytavkami-1m8-/architektura.asp?c=A101210_114544_architektura_rez
http://hn.ihned.cz/c1-48522160-tajemstvi-bile-galerie
http://www.earch.cz/clanek/6184-cena-petra-parlere-2011.aspx
http://bydleni.marianne.cz/clanek/1700/kolik_bude_stat_stehovani_domova.html

