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 srpen 2012Váš portál plný nových bytů, apartmánů, rodinných i řadových domů  
z developerských rezidenčních projektů z celé České republiky

Kde Chci Bydlet.cz 

Přehled průměrných cen nových  
bytů ve vybraných lokalitách

Vážení a milí čtenáři,
prázdniny a s nimi letní dovolené se přehouply do své závěrečné části a před většinou z nás se rýsuje hektický 
podzim. Podzim plný zajímavých výstav a veletrhů, konferencí, seminářů, diskusních setkání i vzdělávacích 
kurzů. Jejich rozmanitou nabídku od organizátorů z mnoha koutků naší republiky najdete na straně tři, čtyři 
a pět. 

Za všechny mi dovolte nyní zmínit alespoň dva zářijové veletrhy. Ve čtvrtek 13. září se na Výstavišti v praž-
ských Holešovicích začne odehrávat již 17. ročník Tendence – mezinárodního veletrhu interiéru, designu, de-
korací, stolování a kuchyňského vybavení. A zhruba o týden později, konkrétně v úterý 18. září, se v Pražském 
výstavním areálu (PVA) Letňany otevřou brány 23. mezinárodního stavebního veletrhu FOR Arch. A právě 
na FOR Archu budete mít možnost seznámit se blíže s námi, tvůrci portálu www.kdechcibydlet.cz. Stánek, 
ve kterém nás najdete, má číslo 2C25 a my budeme rádi, když si k nám najdete cestu. Společně tak budeme 

moci oslavit 5. výročí spuštění portálu pro veřejnost. Nepřijdeme s prázdnou – den předtím „vyjde“ z tiskárny zbrusu nové vydání tištěného 
katalogu KDE CHCI BYDLET. Těšíme se na Vás.

Podzim bývá tradičně hektický nejenom pro organizátory nejrůznějších vzdělávacích a výstavních akcí, ale samozřejmě i pro developery 
rezidenčních projektů. Ti totiž v hojné míře ve svých projektech připravují Dny otevřených dveří. O těchto akcích informujeme v příslušném 
čase v portálu www.kdechcibydlet.cz v rubrice TIP DNE. Budete-li tuto rubriku sledovat, případně jste-li našimi příznivci na Facebooku, 
získáte o těchto akcích dobrý přehled. Developerům budeme samozřejmě vděčni za to, dají-li nám svých o akcích, které připravují, včas 
vědět, abychom tuto informaci mohli poslat dál k těm, kteří se o koupi nového bytu či rodinného domu zajímají. 

Přeji Vám příjemný zbytek léta a úspěšný start do „všedních dní“, Jana Hrabětová

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Středočeský kraj (výběr z projektů)

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

Bytový komplex 
Vinice sv. Václava
Zdroj informací 
o projektu/cenách
z 11. 7. 2012: 
www.bytybrandys.cz

Bytové domy 
U Vodojemu VI.
Zdroj informací 
o projektu/cenách 
z 11. 7. 2012:
www.sgreality.cz

Rezidence Melicharka
Zdroj informací 
o projektu/cenách
z 11. 7. 2012: 
www.rezidence-
melicharka.cz

125 bytů 
(Prům. velikosti 
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
110 volných 

a rezervovaných)

27 bytů  
(Prům. velikosti 
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
13 volných)

52 bytů
(Prům. velikosti 
a ceny počítány 

z aktuální nabídky 
26 volných 

a rezervovaných) 

67,10 m2 
(=celková podlah. 

plocha bytu, zahrnující 
plochu balkonu a lodžie, 

pokud k bytu náleží) 

78,92 m2 
(=celková podlah. plo-

cha bytu, zahrnující plo-
chu balkonu a terasu, 
pokud k bytu náleží) 

72,08 m2 
(=celková podlah. 

plocha bytu, zahrnující 
plochu balkonu a lodžie, 

pokud k bytu náleží) 

33 459 Kč vč. DPH
Prům. cena je vztažena 

k celkové podlahové ploše 
bytu, zahrnující balkony 

a lodžie.

35 795 Kč vč. DPH
Prům. cena je vztažena 

k celkové podlahové ploše 
bytu, zahrnující balkony 

a terasy.

39 080 Kč vč. DPH
Prům. cena je vztažena 

k celkové podlahové ploše 
bytu, zahrnující balkony 

a lodžie.

Bytový komplex Vinice sv. Václava, vyrůstající na okraji Brandýsa nad Labem, tvoří celkem sedm 
budov – sekcí, které kaskádovitě kopírují svažitý terén. Každá sekce má vlastní vchod, výtah, scho-
diště a samostatně má vyřešeny i rozvody inženýrských sítí. Dokončení prvních třech bytových domů 
je plánováno již na únor příštího roku. 

Developerský projekt Byty a komerční prostory U Vodojemu je uceleným komplexem bytových 
domů, který se nachází na okraji města, v těsném sousedství chráněné krajinné oblasti Vinořského 
potoka. Šestá etapa výstavby nabízí celkem 27 bytů v jednom třípodlažním objektu se třemi samo-
statnými sekcemi. Dům byl dokončen na jaře letošního roku. 

Rezidenci Melicharka tvoří uzavřený komplex se čtyřmi bytovými domy, jehož součástí je historický 
park původně náležející k vile továrníka Františka Melichara. Součástí bytového projektu je i zrekon-
struovaný park včetně altánu a hřiště. Rezidence Melicharka, která nabízí 52 bytových jednotek, byla 
dokončena v závěru roku 2010. 
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NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 

Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu

Ekonomické informace

Období
Meziroční 

růst/pokles

(Zdroj: ČSÚ)

Počet vydaných 
staveb. povolení

červen  
2012

-14,4 %  
(8 686)

 Stavební 
produkce

červen  
2012 -8,4 %

Hrubý domácí 
produkt v ČR

1. Q  
2012 -0,7 %

 Míra inflace červenec  
2012 +2,9 %

Index 
spotřebitelských 

cen

červenec  
2012 +3,1 %

Počet 
zahájených bytů

červen  
2012

-17,4 % 
(1 934 bytů)

 Počet 
dokončených bytů

červen  
2012

+91,9 %
(2 454 bytů)

 
Orientační hodn. 

povol. staveb 
červen  
2012

 -36,3 %
(21,5 mld. Kč)

Kurz k 15. 8. 2012  
Aktuální kurzy devizového trhu: www.cnb.cz

http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.bytybrandys.cz/cenik.php?type=prodej
http://www.baranka.cz/nabidka-bytu/
http://www.sgreality.cz/byty-u-vodojemu-6-etapa-brandys-nad-labem/cenik
http://www.czstavhold.cz/projekty/trnova_so_03_iii/apart.php
http://www.rezidence-melicharka.cz/cenik-a-pudorys/
http://www.rezidence-melicharka.cz/cenik-a-pudorys/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
http://www.azalkova.cz/byty-cenik.php
http://www.azalkova.cz/byty-cenik.php
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-sta


Tipy měsíce NÁŠ TIP - Podrobné informace získáte po kliknutí na podtržené slovo 
Pozn.: hypertextové odkazy jsou dostupné pouze na internetu
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Lidice, Středočeský kraj
Rodinné domy Lidice
Developerský projekt Lidice – nové rodinné domy tvoří pět typů rodinných domů v dispo-
zicích 4+kk a 5+kk a celkové užitné ploše od 114 m2 do 209 m2. Pozemky mají výměru od 
202 m2 do 834 m2. 
Realizace 39 rodinných domů je rozdělena do tří etap. První dvě etapy výstavby projektu, 
které představují realizaci 26 rodinných domů, jsou již kompletně dokončeny. 
Developer: Neuveden
Prodejce: RE/MAX Good Luck, RNDr. I. Melichar

Praha 9 - Čakovice
Čakovický park
Rezidenční projekt Čakovický park tvoří sedm menších bytových domů s celkem 274 byty 
v dispozicích od 1+kk až po luxusní mezonety 6+1. Byty v prvním podlaží mají většinou 
předzahrádky a každý byt v běžném patře má balkon; většina bytů má však balkonů více. 
Velmi zajímavé bydlení poskytnou byty v ustupujících podlažích, kde jsou rozlehlé terasy. 
Počátkem července 2012 byl v projektu Čakovický park otevřen vzorový byt.
Developer: M&K Development
Prodejce: M&K Development

Cheb, Karlovarský kraj
Cheb – řadové rodinné domy 1.2
Více než čtyři desítky řadových rodinných domů vyrůstají v I. etapě výstavby v lokalitě 
mezi sídlištěm Skalka a ulicí Klášterní Mlýn v Chebu. Zájemci o bydlení v této části města 
si mohou vybírat ze sedmi typů rodinných domů ve velikosti od 3+1 do 4+1, a to buď s ga-
ráží, nebo bez garáže. Rodinné domy jsou dokončeny a připraveny k nastěhování do tří 
měsíců od výběru vybavení RD klientem.
Developer: CZ Stavební holding
Prodejce: CZ Stavební holding

Praha 3 - Malešice
alfarezidence
alfarezidence – první etapa Rezidenčního parku Na Vackově, která byla zkolaudována na 
jaře roku 2012 – do Prahy přinesla ojedinělý architektonický koncept představující přede-
vším nový způsob bydlení, dlouhá léta fungující v zemích západní Evropy. Projekt alfa-
rezidence, nabízející jedenáct čtyřpodlažních byt. domů se 124 byty v dispozicích 2+kk 
až 4+kk (46–120 m²), zaujme nejenom architekturou, ale především svým uspořádáním, 
postaveným na tzv. „systému hnízd“.
Developer: Metrostav Vackov
Prodejce: Metrostav Development

Reklama

Ročník IV.  Vydání 1.  Jaro 2012  Cena 29 Kč

www.cakovickypark.cz
Více informací na str. 9-10, 77

ČAKOVICKÝ PARK: 
TO PRAVÉ MÍSTO PRO VAŠI RODINU 

KDE CHCI BYDLET, podzim 2012
 
PŘEDSTAVTE SVÉ REZIDENČNÍ PROJEKTY, PRODUKTY A SLUŽBY 
v právě připravovaném magazínu

Informace o možnostech prezentace v tištěném magazínu KDE CHCI BYDLET  
Vám rády poskytnou: 

Uzávěrka příjmu objednávek: 20. 8. 2012, magazín vychází: 17. 9. 2012  
a bude prezentován na veletrhu FOR Arch 2012

Sylva Šefránková, sylva.sefrankova@kdechcibydlet.cz, tel.: +420 277 779 296
Anna Kučerová, anna.kucerova@kdechcibydlet.cz, tel.: +420 277 779 297

http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-a-radove-domy/Stredocesky-kraj/601-lidice-nove-rodinne-domy.html?1=1&toShow=1&jebyt=0&kraje%5B%5D=2&okresy%5B%5D=25
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/536-bytovy-dum-ve-studenem-4.html?1=1&toShow=1&jebyt=1&kraje%5B%5D=1&okresy%5B%5D=4
http://www.realestate-help.cz/clanky/rodinne-domy-lidice/5988?utm_source=kdechci_bydlet?utm_source=kdechci_bydlet&amp;utm_medium=inzerce&amp;utm_term=nemovitosti&amp;utm_content=rd&amp;utm_campaign=lidice
http://www.realestate-help.cz/clanky/kontakty/5915?utm_source=kdechci_bydlet?utm_source=kdechci_bydlet&amp;utm_medium=inzerce&amp;utm_term=nemovitosti&amp;utm_content=rd&amp;utm_campaign=lidice
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/562-cakovicky-park.html?1=1&toShow=1&fulltext=�akovick�
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Jihomoravsky-kraj/563-rezidence-biskupska-8.html?1=1&toShow=1&jebyt=1&kraje%5B%5D=11&okresy%5B%5D=78
http://www.cakovickypark.cz
http://www.cakovickypark.cz/kontakt
http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-a-radove-domy/Karlovarsky-kraj/135-cheb-radove-rodinne-domy-i.2.html?t=6
http://www.czstavhold.cz
http://www.czstavhold.cz/projekty/cheb_02/about.php
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/480-alfarezidence.html?1=1&toShow=1
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Stredocesky-kraj/125-byt.-komplex-vinice-sv.-vaclava.html?1=1&toShow=1&search=Vyhledat&fulltext=sv. v
http://www.alfarezidence.cz/
http://www.alfarezidence.cz/cs/kontakt
http://www.kdechcibydlet.cz/portal-bydleni/kontakty.html
mailto:anna.kucerova%40kdechcibydlet.cz?subject=
mailto:anna.kucerova%40kdechcibydlet.cz?subject=
mailto:anna.kucerova%40kdechcibydlet.cz?subject=
mailto:anna.kucerova%40kdechcibydlet.cz?subject=
mailto:anna.kucerova%40kdechcibydlet.cz?subject=
mailto:anna.kucerova%40kdechcibydlet.cz?subject=
mailto:anna.kucerova%40kdechcibydlet.cz?subject=
mailto:sylva.sefrankova@kdechcibydlet.cz
mailto:anna.kucerova@kdechcibydlet.cz


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

Výstava

DŮM 2012 
19. ročník všeobecné stavební výstavy
Termín konání: 24. 8.–26. 8. 2012
Místo konání: Výstaviště Louny

www.diamantexpo.cz

Seminář

ZDRAVÉ BYDLENÍ 
Termín konání: 16. 8. 2012
Místo konání: NSC Brno, Bauerova 10, areál 
BVV, Brno

www.stavebnicentrum.cz

Seminář

PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM 
ZKOUŠKÁM ČKAIT
Termín konání: 30. 8. 2012
Místo konání: Studio AXIS, Praha 9

www.studioaxis.cz
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Veletrh

KLADENSKÝ VELETRH
3. veletrh stavebnictví, automobilů, bytového 
zařízení, zahradnictví a hobby
Termín konání: 31. 8.–2. 9. 2012
Místo konání: Sportovní hala, Kladno

www.omnis.cz

Seminář

KOLAUDACE A ZÁPISY NOVÝCH 
STAVEB DO KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ 
Termín konání: 31. 8. 2012
Místo konání: NSC Brno, Bauerova 10, Brno
www.stavebnicentrum.cz

14. ročník soutěže

BEST OF REALTY – NEJLEPŠÍ 
Z REALIT
Termín konání: Uzávěrka přihlášek 3. 9. 2012
Místo konání: Celá ČR

www.bestofrealty.cz

Veletrh

MACEF
Mezinárodní výstava vybavení domácnosti
Termín konání: 6. 9.–9. 9. 2012
Místo konání: Miláno, Itálie

www.macef.it

Seminář

DENNÍ OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
BUDOV
Termín konání: 4. 9. 2012
Místo konání: NSC Brno, Bauerova 10, Brno

www.stavebnicentrum.cz

Výstava

DOMOV A TEPLO
Výstava bytového vybavení, nábytku a vytá-
pění
Termín konání: 7. 9.–9. 9. 2012
Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem

www.vll.cz

Seminář

TECHNICKÝ DOZOR 
INVESTORA
Termín konání: 11. 9. 2012
Místo konání: Studio AXIS, Praha 9

www.studioaxis.cz

Profesní vzdělávání

OBCHOD S NEMOVITOSTMI
Cyklus 3 tří- až čtyřdenních seminářů
Termín konání: zahájení 11. 9. 
Místo konání: Mendelova univerzita, Brno

www.arkcr.cz

Seminář

ZMĚNA ZÁKONA O DPH VE 
VZTAHU KE STAVEBNICTVÍ
Termín konání: 11. 9. 2012
Místo konání: NSC Brno, Bauerova 10, areál 
BVV, Brno
www.stavebnicentrum.cz

Reklama

2012

2010

2011

2009

1999

2000

2001

2006

2004
2003

2008
2007

2005

2002

2012
NEJLEPŠÍ Z REALIT        

BEST OF REALTY
14. ROČNÍK                

SOUTĚŽE                

14TH EDITION
OF THE COMPETITION

Pořádáno pod záštitou
Asociace pro rozvoj trhu
nemovitostí

Více informací o soutěži na www.bestofrealty.cz
(nominační kritéria, přihláška do soutěže)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 3. ZÁŘÍ 2012

Pořadatel soutěže: BEST OF REALTY, s.r.o., 
Šaldova 34, Praha 8-Karlín, tel.: 776 168 342, 
e-mail: info@bestofrealty.cz

GENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE

PARTNEŘI GALAVEČERA

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER POŘÁDÁNO POD ZÁŠTITOU

PUBLIC RELATIONS

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PŘIHLASTE SVŮJ 
PROJEKT V TĚCHTO
KATEGORIÍCH:

�  Rezidenční projekty
�   Nové administrativní 

projekty
�  Obchodní centra
�  Hotely
�   Rekonstruované

administrativní 
projekty

V rámci soutěže bude
udělena i Zvláštní cena 
poroty, Cena ARTN
a Cena čtenářů 
mediálních partnerů.

Průmyslové
a skladové areály 

�

Veletrh

TENDENCE
17. mezinárodní veletrh interiéru, desig-
nu, dekorací, stolování a kuchyňského 
vybavení
Termín konání: 13. 9.–16. 9. 2012
Místo konání: Výstaviště Praha-Holešovice
www.tendence.eu

Seminář

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 
Termín konání: 13. 9. 2012
Místo konání: Vědecko-technologický park Os-
trava

www.studioaxis.cz

Veletrh

SVĚTLO A DESIGN 
3. ročník specializovaného veletrhu interiérového 
a designového osvětlení
Termín konání: 13. 9.–16. 9. 2012
Místo konání: Výstaviště Holešovice, Praha

www.tendence.eu

http://www.diamantexpo.cz
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1269
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=6743
http://www.omnis.cz
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1271
http://www.bestofrealty.cz
http://www.macef.it
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1241
http://www.vll.cz
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=6744
http://www.arkcr.cz/?c_id=1789
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1262
http://www.bestofrealty.cz/?do=40
http://www.tendence.eu
http://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=626&record=6745
http://www.tendence.eu


4

• Do závěrečné fáze se blíží výstav¬-
ba bytového domu Hugo v projektu 
Biografy Barrandov (Praha 5); noví 
obyvatelé se sem budou moci začít 
stěhovat již koncem roku.

• Developerská společnost YIT Stavo 
zahájila výstavbu svého dalšího byto-
vého projektu – projektu KOTI Braník 
v Praze 4; jeho dokončení je plánová-
no na prosinec roku 2013. 

• V pražských Malešicích byla do-
končena hrubá stavba projektu KOTI 
Victoria developerské společnosti 
YIT Stavo – dokončení celé stavby se 
plánuje již na závěr letošního roku. 

• V poslední etapě výstavby projektu 
Barrandov Hills v Praze 5 byly pro-
vedeny úpravy terénu a vybudována 
hlavní část základové desky; dokon-
čení projektu je plánováno na závěr 
roku 2013. 

• Rezidence Drahobejlova, vyrůsta-
jící od jara 2012 na nároží ulic Dra-
hobejlova a U Svobodárny v Praze 
9, hlásí prodej všech nebytových 
jednotek.
 
• V polovině července byla u středo-
českého Berouna v sousedství golfo-
vého areálu zahájena výstavba první 
etapy Rezidence Na Veselé. 

• Generálním dodavatelem rezidenč-
ního projektu Sedmikráska v praž-
ských Vysočanech se stala společ-
nost IMOS; demoliční práce tak mohly 
být zahájeny. 

• AFI Europe prodala projekt Tulipa 
Vokovice, a to společnosti Daramis 
Group. 

• Developerská společnost CENTRAL 
GROUP zahájila letní výprodej ma-
lých bytů ze svých pražských projek-
tů; akce trvá do konce srpna. 

• V první polovině července proběhla 
kolaudace domů E a H3 z II. etapy 
projektu Zlatý Kopec v obci Přezletice 
na východním okraji Prahy. 

• V Mníšeckém Edenu v Mníšku 
u Prahy byla dokončena a zkolaudo-
vána druhá etapa výstavby řadových 
rodinných domků (etapa EVA). 

• V Čakovickém parku v Praze byl 
počátkem července otevřen vzorový 
byt podle návrhu interiérové designér-
ky Simony Fritz.

Jednou větouVýstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání,
profesní vzdělávání, semináře…

Profesní vzdělávání

REALITNÍM MAKLÉŘEM
OD A DO Z
Cyklus šesti dvoudenních seminářů
Termín konání: zahájení 18. 9. 2012 
Místo konání: Sídlo ARK, Praha 10

www.arkcr.cz

Seminář

JAK ZÍSKAT KLIENTA
Termín konání: 20. 9. 2012
Místo konání: Sídlo ARK, Praha 10

www.arkcr.cz

Seminář

STAVEBNÍ STROJE A STAVEBNÍ 
MECHANISMY
Termín konání: 20. 9. 2012
Místo konání: NSC Brno, Bauerova 10, Brno

www.stavebnicentrum.cz

Stavební veletrh

FOR ARCH
23. mezinárodní stavební veletrh
Termín konání: 18. 9.–22. 9. 2012
Místo konání: PVA Letňany

www.forarch.cz

Veletrh

FOR INTERIOR
3. veletrh nábytku, interiérů a designu
Termín konání: 4. 10.–7. 10. 2012
Místo konání: PVA Letňany, Praha

www.forinterior.cz

Výstava

DŮM A BYDLENÍ LIBEREC
8. prodejní a kontraktační výstava zaměře-
ná na úpravu a zařízení interiérů i exteriérů
Termín konání: 11. 10.–14. 10. 2012
Místo konání: Výstaviště Liberec

www.diamantexpo.cz

Veletrh

KRKONOŠSKÝ VELETRH 
TRUTNOV 
2. veletrh stavebnictví, bytového zařízení, 
zahradnictví a hobby pro oblast Krkonoš
Termín konání: 5. 10.–6. 10. 2012
Místo konání: Společenské centrum Uffo, Trutnov
www.omnis.cz

Konference

SUMMIT ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
STŘEDOEVROPSKÝCH 
METROPOLÍ
Termín konání: 19. 10. 2012
Místo konání: Clarion Congress hotel, Praha 9

www.stavebni-forum.cz

Veletrh

MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ
6. veletrh stavebnictví a bydlení
Termín konání: 12. 10.–14. 10. 2012
Místo konání: Hala TJ Lokomotiva, Plzeň

www.omnis.cz

Konference

REAL ESTATE MARKET > 
AUTUMN 2012 – REALTY… FOCUS
Termín konání: 18. 10. 2012
Místo konání: Clarion Congress hotel, Praha 9

www.stavebni-forum.cz

Výstava

EXPOZICE JEDNOHO 
PROJEKTU
Termín konání: 17. 5.–31. 10. 2012
Místo konání: Nádvoří domu pánů z Kun-
štátu, Brno

www.forum4am.cz

Výstava

VOLUME 7 – SOUČASNÁ 
NORSKÁ ARCHITEKTURA
Termín konání: 28. 6.–26. 8. 2012 
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, 
Praha 1

www.gjf.cz

Výstava

PRAŽSKÁ PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ 
Termín konání: 31. 5.–16. 9. 2012 
Místo konání: Sál architektů, Praha 1

www.urm.cz

Výstava

JAN KOTĚRA: OHLASY 
LIDOVÉHO UMĚNÍ. PO STOPÁCH 
MODERNY
Termín konání: 13. 4.–30. 9. 2012
Místo konání: Moravská galerie – Jurkovičova 
vila, Brno
www.moravska-galerie.cz

Výstava

JOSEF HOFFMANN, 
STANISLAV KOLÍBAL: 
PLOCHA – LINIE – PROSTOR 
Termín konání: 5. 6.–28. 10. 2012
Místo konání: Rodný dům Josefa 
Hoffmanna, Brtnice u Jihlavy
www.moravska-galerie.cz

Výstava

JAN KAPLICKÝ FUTURE 
SYSTEMS/MUSEO CASA 
ENZO FERRARI
Termín konání: 18. 6.–1. 9. 2012
Místo konání: Galerie Zdeněk Sklenář, 
Praha 1
www.earch.cz

http://www.biografy.cz
http://www3.yit.cz/yit_cz/press-ke-sta%c5%been%c3%ad/novinky/2012
http://www.kotivictoria.cz/
http://www.kotivictoria.cz/
http://www.drahobejlova.cz/
http://www.central-group.cz
http://www.central-group.cz
http://www.cakovickypark.cz/aktuality/vzorovy-byt-otevren
http://www.arkcr.cz/?c_id=1393
http://www.arkcr.cz/?c_id=1876
http://www.stavebnicentrum.cz/seminar_detail.php?kod=1231
http://www.forarch.cz/2012/cz/intercept.asp
http://www.forinterior.cz
http://www.diamantexpo.cz
http://www.omnis.cz
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/20823/summit-uzemniho-rozvoje-stredoevropskych-metropoli-konference-19-10-2012/
http://www.omnis.cz
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/21302/real-estate-market-autumn-2012-konference-18-10-2012/
http://www.forum4am.cz/?p=2842
http://www.gjf.cz
http://www.urm.cz
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2012/jan_kotera(293-309).aspx
http://www.moravska-galerie.cz
http://www.earch.cz/clanek/7601-vystava-jan-kaplicky-future-systems-museo-casa-enzo-ferrari.aspx
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Výstava

GUSTAV KLIMT – UP CLOSE
AND PERSONAL
Termín konání: 24. 2. 2012–27. 8. 2012
Místo konání: Leopold Museum, Vídeň

www.leopoldmuseum.org

Výstava

JOSIP PLEČNIK – KOSTELY
Termín konání: 28. 6.–30. 9. 2012
Místo konání: Arcidiecézní muzeum Olomouc 

www.artalk.cz

Výstava

NEVIDITELNÉ VĚŽE
Termín konání: 14. 6.–2. 12. 2012
Místo konání: Dům u Rytířů, Městská galerie
v Litomyšli

www. archiweb.cz

Dny otevřených dveří

REZIDENČNÍ PROJEKTY V ČR
Aktuální pozvánky na DoD najdete v portálu 
www.kdechcibydlet.cz/rubrika TIP Dne 

www.kdechcibydlet.cz

25. mezinárodní bienále

GRAFICKÉHO DESIGNU BRNO 
2012
Termín konání: 21. 6.–28. 10. 2012
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác, 
Místodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové 
muzeum
www.bienalebrno.org

Vyhlášení výsledků soutěže

BEST OF REALTY – NEJLEPŠÍ 
Z REALIT 2012
Termín konání: 7. 11. 2012
Místo konání: Kongresové centrum ČNB, 
Praha 1

www.bestofrealty.cz

Obchodovat s dlužníky DPH bude riskantní. Na černou listinu míří 28 000 firem
Ministerstvo financí sestaví veřejný seznam firem s nedoplatky DPH. Za to, že odvedou daň do státní kasy, budou ručit jejich 
obchodní partneři a případně budou muset zaplatit místo nich.
Celý článek na www.ihned.cz

České firmy rekordně prchají do daňových rájů. Nejvíc táhnou Kypr, Bahamy a USA
Letos odešlo do daňových rájů téměř tři sta českých firem, za celý rok to může být dvakrát víc než loni. Vedle finanční úspory je 
důvodem také chystané zpřísnění kolem anonymních akcií či neúspěch solárních investorů u Ústavního soudu.
Celý článek na www.ihned.cz

Hypotéka za polovinu? Jde to i v Česku
Kdo by si myslel, že si velmi bohatí lidé neberou hypotéky, mýlil by se. Příkladem je slavný miliardář Mark Zuckerberg, většinový 
majitel Facebooku.
Celý článek na www.e15.cz

Klaus podepsal zákon, který státu umožní půjčovat na opravy domů
Prezident Václav Klaus dnes podepsal novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení (SFRB), která fondu umožní čerpat pení-
ze z evropského projektu na rozvoj měst Jessica.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Zelené dotace zhubnou. Lidé nově státu vrátí část z toho, co ušetří
Vyplácení dotací na zateplování budov a snižování energetických náročností projde od příštího roku výraznou proměnou. Velko-
rysé příspěvky na zateplování skončí a dotace už budou jen kolem deseti či dvaceti procent. 
Celý článek na www.idnes.cz

EKONOM: Pražský Karlín se deset let po ničivých povodních změnil v centrum byznysu
Povodně v roce 2002 napáchaly škody za 72 miliard korun, desetina připadá Karlín. Pražská čtvrť se díky tomu stala jiným měs-
tem. Plány na přestavbu nezastavila ani finanční krize.
Celý článek na www.ekonom.cz

Klaus vetoval energetické štítky. Patří k nejhorším zákonům vůbec, řekl
Václav Klaus vetoval zákon o povinných energetických štítcích na budovách, který těsně prošel Senátem. Prezident na něm 
nenechal nitku suchou. Označil ho za jeden z nejhorších a nejškodlivějších zákonů, o nichž zatím rozhodoval. 
Celý článek na www.idnes.cz

Soud zrušil konkurz na Arenu Hagibor, konkurenta Sazky při výstavbě haly
Soud zrušil po osmi letech konkurz na společnost Arena Hagibor, která před deseti lety chtěla konkurovat Sazce ve výstavbě 
multifunkční haly pro hokejové mistrovství světa v České republice v roce 2004.
Celý článek na www.e15.cz

Central Group koupil miliardový projekt u České televize 
Stovky bytů na Kavčích Horách v těsném sousedství pražského sídla České televize postaví za zhruba 2,5 miliardy korun firma 
Central Group. Největší tuzemský rezidenční developer koupil od společnosti Hochtief Development tříhektarový pozemek s 
projektem Park Kavčí Hory na výstavbu čtyř domů s celkem 340 byty.
Celý článek na www.e15.cz
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http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/hypoteka-za-polovinu-jde-to-i-v-cesku-835243
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Za kanceláře a obchody utratili investoři v Česku o 60 procent méně než loni
Ačkoli došlo v prvním pololetí na českém trhu k propadu v obchodování s komerčními nemovitostmi, jednají teď investoři o koupi 
především administrativních budov za zhruba miliardu eur.
Celý článek na www.ihned.cz

Realitní obchod roku? Nejvyšší budova v Česku změnila majitele 
Nejvyšší kancelářská budova v Česku, City Tower v Praze na Pankráci, má nového majitele. Společnost Marpona prodala ne-
movitost firmě Consideratio, která patří přes společnost Fintop do holdingu Proxy-Finance.
Celý článek na www.e15.cz

Byty a rodinné domy v Česku mírně zlevňují, pozemky zdražují 
Tržní ceny bytů a rodinných domů v Česku ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozím obdobím mírně klesly. Naopak ceny 
pozemků pokračovaly v dlouhodobém růstu.
Celý článek na www.e15.cz

IRI: Tržní nájemné kleslo
Tržní nájemné v letošním druhém čtvrtletí kleslo ve všech krajských městech. V prvním čtvrtletí ve srovnání s koncem loňského 
roku tržní nájemné naopak téměř ve všech krajských městech rostlo.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Prologis vyhrál spor o pozemky za čtvrt miliardy
Dvojka na českém trhu průmyslových nemovitostí, americký developer Prologis, vyhrál u Vrchního soudu v Olomouci spor se 
svým bývalým obchodním partnerem Deveplan o pozemky v Syrovicích nedaleko Brna.
Celý článek na www.e15.cz

Stavebnictví: záruka nad pět let je nesmysl
Záruční doba ve stavebnictví je odbornou veřejností pojem velmi frekventovaný, který však kupodivu nemá pevná pravidla le-
gislativní ani technická.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Od podlahy po strop. Vydali jsme se na prohlídku bytu s inspektorem nemovitostí
Na českém trhu se začíná prosazovat nová služba – inspekce nemovitostí. Lidem, kteří si kupují či prodávají byt nebo dům, 
pomůže prozradit detailnější technický stav nemovitosti.
Celý článek na www.ihned.cz

Kravín místo českého CERN
Příprava vědeckého pracoviště v Dolních Břežanech za 6,8 miliardy korun nabírá 
nebezpečné zpoždění. 
Celý článek na www.ekonom.cz

Developeři opět masivně zlevňují byty 
Vánoce v létě, agresivní slevy, letní výprodej. To jsou názvy další vlny slevových kampaní, které rozjeli developeři ve snaze oživit 
poptávku po novém bydlení.
Celý článek na www.e15.cz

18. – 22. 9. 2012
www.forarch.czww

zlevněné 
vstupné

Souběžné veletrhy:
FOR THERM / FOR ELEKTRO / BAZÉNY, SAUNY & SPA / FOR WASTE

23. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

Hlavní téma veletrhu: NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ 
780 vystavovatelů se 5 dnů bude věnovat pouze Vám a Vaší stavbě
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Poptávka po kancelářích se propadá 
Zájem o pronájem pražských kanceláří klesá. Od dubna do června se jich pronajalo o jedenáct procent méně než v prvním 
čtvrtletí roku 2012. Meziročně pak jde dokonce o 29 procentní propad.
Celý článek na www.e15.cz

CPI zkouší luxusní nájemní byty 
Realitní skupina CPI se pouští do svého prvního projektu nájemního bydlení. Na Pohořelci v Praze 6 se chystá zrekonstruovat 
historickou budovu a vytvořit v ní byty k dlouhodobému pronájmu.
Celý článek na www.e15.cz

Minibyty se možná objeví i v Česku
Praha – Malé byty by měly ve větší míře vznikat pravděpodobně i v České republice. Chce tomu tak vláda, která bude předposlední 
červencový čtvrtek projednávat změnu pravidel pro úvěry, které Státní fond rozvoje bydlení poskytuje na výstavbu nájemních bytů.
Celý článek na www.aktualne.cz

Plán pro New York: Minibyty 4x větší než vězeňská cela
New York – Zhruba 165 tisíc malometrážních bytů (do 27 metrů čtverečních) chce postavit radnice města New York během 
následujících dvou let.
Celý článek na www.aktualne.cz

Jak se staví v Česku: jeden metr tunelu za deset milionů a jiné příběhy
„Za to by měl jít někdo sedět, to je také kriminální věc. Vždyť jde o pouhých 1,2 kilometru tunelů a cena už narostla na 12 miliard 
korun,“ řekl týdeníku Ekonom na adresu Dobrovského tunelů v Brně bývalý šéf projekční firmy Mott MacDonald Jiří Petrák
Celý článek na www.ihned.cz

Vysoké Mýto připravilo studii pro nové bydlení 'Za Pivovarem'
Vysoké Mýto (Orlickoústecko) – Vysoké Mýto vytvořilo studii pro lokalitu Za Pivovarem. Volný pozemek nedaleko centra města 
má sloužit pro výstavbu nového bydlení.
Celý článek na www.archiweb.cz

Z Prahy bude největší realitní makléř v zemi. Mají se spekulanti na co těšit?
Hlavní město chystá rozsáhlou privatizaci bytového fondu. V nejbližších třech letech hodlá prodat téměř čtyři tisíce bytů.
Celý článek na www.ceskapozice.cz

Sekyra prodá pražský Parkhotel izraelské Daramis Group 
Realitní skupina Sekyra Group chystá prodej Parkhotelu v pražských Holešovicích izraelskému developerovi Daramis Group.
Celý článek na www.e15.cz

Immorent postaví kanceláře na Pankráci
Navzdory krizi na realitním trhu rozjíždí developerská firma Erste Group Immorent ČR v Praze svůj další kancelářský projekt. V za-
vedené lokalitě na Pankrácké pláni vyroste Enterprise Office Centre, přímo navazující na projekt Gemini od stejného developera. 
Celý článek na www.e15.cz

Tip na výlet za úchvatnými stavbami v Brně. Vynikají bazén i hvězdárna
V novém seriálu HN najdete každý pátek tipy na místa, která stojí za to navštívit. Výlet do devíti velkých měst České republiky 
začíná v Brně – na Žlutém kopci a přilehlé Kraví hoře.
Celý článek na www.ihned.cz

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

Hlavní nádraží Italům vydělává 
Investice italské společnosti Grandi Stazioni do pražského hlavního nádraží se začíná vyplácet. Ukázal to hned první rok plného 
provozu zmodernizované odbavovací haly, která prošla čtyřletou rekonstrukcí.
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