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SPECIALIZOVANÝ PORTÁL KDE CHCI BYDLET.CZ – VÁŠ OVĚŘENÝ ZDROJ AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ
O REZIDENČNÍM DEVELOPMENTU V ČR, JIŽ OD ROKU 2007
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
víte, které město bylo Evropským městem kultury v roce 2015? Byla to Plzeň. A i když jsem
se vloni několikrát chystala ji navštívit, nakonec to nevyšlo. Souhra náhod tomu ale chtěla,
že letos jsem si Plzně užila v tom – alespoň pro mne – nejkrásnějším čase. O Adventu. Konkrétně o prvním adventním víkendu. Páteční velkolepý ohňostroj, jímž mě město přivítalo
(proč nebýt trochu namyšlená?), dal tušit, že to budou neobyčejné dva dny. V osmačtyřiceti
hodinách, které jsem si na Plzeň vyhradila, se dalo stihnout mnohé – objevovat místní kavárny,
zdolat schody vedoucí na věž a se srdcem tlukoucím z namáhavého výstupu pozorovat lidské
hemžení na vánočních trzích, žasnout nad interiéry, které Plzni zanechal Adolf Loos, proměnit
se v hravé děcko objevující záhady světa i vesmíru v Techmánii. A s kelímkem svařeného vína
z voňavého černého rybízu v ruce obdivovat na náměstí Republiky nápadité kašny pokryté
plátkovým zlatem… Prostě – užít si město všemi smysly.
Od Štědrého dne nás dělí 24 dní. A já vám přeji, abyste si nadcházející období užili tak jako já Plzeň. Všemi smysly
a v pohodě.
Jana Hrabětová, šéfredaktorka

www.kdechcibydlet.cz

Hradec Králové: Průměrná nabídková cena nového bytu (v Kč/m2)
Prům. výměra

Prům. cena/m2

Prům. cena nového bytu (v Kč)

K 1. 11. 2011

68 m

2

28 375 Kč/m

1 926 873 Kč

K 1. 11. 2012

68 m2

26 276 Kč/m2

1 834 174 Kč

K 1. 11. 2013

69 m

2

27 614 Kč/m

1 903 656 Kč

k 1. 11. 2014

69 m2

29 095 Kč/m2

2 043 311 Kč

k 1. 11. 2015

70 m

2

31 674 Kč/m

2 229 939 Kč

k 1. 11. 2016

73 m2

34 262 Kč/m2

2 335 211 Kč

2

2

2

Zdroj: RealityMix.cz

Královéhradecký kraj: Výběr aktuálních projektů s nabídkou nových bytů
 Herlíkovice: Na závěr roku 2017 je plánováno dokončení výstavby projektu Apartmány
Herlíkovice, vzdáleného zhruba 250 metrů od lyžařského vleku. Zájemcům o koupi
apartmánu v tomto oblíbeném horském středisku nabízí šest jednotek.
 Hradec Králové: V plném proudu je výstavba bytového domu o 16 jednotkách, který
představuje již pátou etapu projektu Svobodné Dvory, vznikající v královéhradecké
lokalitě Meteor. První tři etapy projektu jsou vyprodány, v etapě čtvrté zbývá na prodej
poslední byt.
 Jičín: V druhé polovině roku 2017 bude v Husově ulici dokončena výstavba Bytového
domu Husova, v němž bude v novostavbě o sedmi nadzemních podlažích vybudováno
celkem 52 bytů.
 Kvasiny: V okrese Rychnov nad Kněžnou se nachází obec Kvasiny, v níž letos na jaře
začala výstavba domů B a C, tvořících druhou etapu projektu Bytové domy Kvasiny.
Zájemcům o bydlení v tomto koutě Královéhradeckého kraje nabízejí celkem 38 bytů.
 Náchod: V průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 by měla být na rohu ulic Na Letné
a Komenského zahájena revitalizace dvou domů z 19. století. Projekt nese název Můstek
a nabídne celkem 16 bytových jednotek.
 Nový Bydžov: Na Masarykově náměstí v centru města stojí již dokončená Residence
u Raka, v níž bylo na prodej celkem 37 bytů. V současnosti jich na své majitele čeká
posledních deset.
 Pec pod Sněžkou: Poklepáním na základní kámen odstartovala letos na podzim výstavba
projektu Svatý Vavřinec. Projekt rostoucí v místech, kde se setkává Zelený potok s řekou
Úpou, rozšířil nabídku nového bydlení v tomto krkonošském středisku o bezmála devět
desítek bytů.
 Špindlerův Mlýn: Poslední volný byt z celkového počtu 110 čeká na svého majitele
v projektu Apartmány Medvědín, situovaného u dolní stanice lanovky na Medvědín.
 Špindlerův Mlýn: Letos v dubnu byl spuštěn prodej apartmánů v Residenci Grand,
developerském projektu vyrůstajícím v centru tohoto vyhlášeného horského střediska.
V nabídce je deset jednotek.
 Vrchlabí: V lokalitě Liščí kopec roste obytný soubor nazvaný Nové byty Vrchlabí, v rámci
něhož bude ve dvou bytových domech vybudováno celkem 26 jednotek. Noví majitelé
se do nich budou moci začít stěhovat na jaře příštího roku.
 Vrchlabí: Poslední dvě desítky bytů nabízí Pivovar Vrchlabí – již dokončený rezidenční
projekt stojící v Komenského ulici.
Přehled projektů realizovaných v Královéhradeckém kraji i v dalších místech ČR najdete v Adresáři portálu ww.kdechcibydlet.cz

1

Ekonomické informace
Období

Meziroční růst/
pokles

Hrubý domácí produkt
v ČR

3. čtvrtletí 2016

+1,9 %

Míra inflace

září 2016

+0,4 %

Kurz k 30. 11. 2016
Aktuální kurz eura a dolaru: www.cnb.cz

Stavební produkce

září 2016

–7,4 %

Počet vydaných
stavebních povolení

září 2016

–4,4 %
(7 155)

Orientační hodnota
povolených staveb

září 2016

–11,5 %
(20,5 mld. Kč)

září 2016

+21,2 %
(2 521 b. j.)

září 2016

+3,5 %
(2 509 b. j.)

Počet zahájených bytů
(byty v RD +7,7 %,
byty v BD +42,0 %)

Počet dokončených bytů
(byty v RD +15,9 %,
byty v BD –12,2 %)

(Zdroj: ČSÚ)

Tipy měsíce

HOROMĚŘICE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

VELKÁ BRÁNA

Sedm rezidenčních novostaveb představuje Velká Brána, developerský projekt vyrůstající
v Horoměřicích v sousedství Prahy 6. Na prodej zde bude celkem 168 nových bytů ve velikostních
kategoriích 1+kk až 4+kk a kromě nich developer vybuduje i prostory pro služby a menší obchody
a také dětské hřiště.
Developer:

Shikun & Binui Horoměřice, člen skupiny
Horizon Holding

Prodejce:

Shikun & Binui Horoměřice

VELEŠÍN, OKR. ČESKÝ KRUMLOV

VILY VELEŠÍN

Počátkem září zahájila developerská společnost Tangenta prodej prvních vil z první etapy
svého rezidenčního projektu nazvaného Vily Velešín. Ten vyrůstá ve Velešíně v lokalitě Na Vrších
a v současné době nabízí šest jednotek ve dvou samostatných vilách a dvou dvojvilách. Na ně
v další fázi výstavby naváže realizace sedmi solitérních vil a šesti dvojvil.
Developer:

Bydlení na Vrších

Prodejce:

RK Stejskal.cz; RONDO obchodní a realitní
společnost

PRAHA 9 – HLOUBĚTÍN

SUOMI HLOUBĚTÍN, ETAPA TURKU
Zcela nová rezidenční čtvrť vyroste v sousedství říčky Rokytky v Praze 9, konkrétně na území
rozprostírajícím se mezi ulicemi Kolbenova a Poděbradská. Nese název Suomi Hloubětín
a představuje realizaci bezmála devíti set nových bytů, které zde budou vybudovány postupně
v několika etapách. Od letošního listopadu jsou v prodeji byty z další etapy – etapy Turku.

Developer:

YIT Stavo

Prodejce:

YIT Stavo

PRAHA 5 – HLUBOČEPY

PANORAMA HLUBOČEPY

O 31 bytových jednotek v nízkoenergetickém standardu se díky projektu Panorama Hlubočepy
rozšířila nabídka nového bydlení ve stejnojmenné části Prahy 5. Výstavba domů byla zahájena
v první polovině roku 2016, její dokončení je plánováno na podzim roku 2017.

Developer:

Ledexus

Prodejce:

Lexxus Norton
Reklama
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Výstavy, veletrhy, konference, diskusní setkání, profesní vzdělávání,
semináře…
Diskusní setkání

Konference

Termín konání: 13. 11. 2016
Místo konání: Praha

Termín konání: 15. 12. 2016
Místo konání: Pražský hrad, Praha

www.stavebni-forum.cz

www.ceec.eu

Zkouška

Seminář

Termín konání: 15. 12. 2016
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

Termín konání: 6. 12. 2016
Místo konání: Studio Axis, Praha 7

www.arkcr.cz

www.studioaxis.cz

Kurz

Kurz

REALITNÍ TRH 2016>2017
BILANCE A PLÁNY

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
U AUTORIZOVANÉ OSOBY

PRODEJ NEMOVITOSTI V EXEKUCI
A INSOLVENCI

Termín konání: 4. 1. 2017
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO
STAVEBNICTVÍ

NOVÉ PRAŽSKÉ STAVEBNÍ
PŘEDPISY

VÝKON SPRÁVY NEMOVITOSTI

Termín konání: 17. 1. 2017
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

www.arkcr.cz

www.arkcr.cz

Kurz

Zkouška

DAŇOVÉ AKTUALITY PRO ROK 2017

Termín konání: 24. 1. 2017
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
U AUTORIZOVANÉ OSOBY

Termín konání: 25. 1. 2017
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

www.arkcr.cz

www.arkcr.cz

Rekvalifikační kurz

Veletrh

Termín konání: čtyři 3- až 4denní kurzy
(leden-březen)
Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10

Termín konání: 14.–17. 1. 2017
Místo konání: Hannover, SRN

www.arkcr.cz

www.domotex.de

Veletrh

Veletrh

Termín konání: 16.–22. 1. 2017
Místo konání: Kolín n. Rýnem, SRN

Termín konání: 16.–21. 1. 2017
Místo konání: Mnichov, SRN

www.imm-cologne.com

www.bau-muenchen.com

Veletrh

Veletrh

Termín konání: 20.–24. 1. 2017
Místo konání: Paříž, Villepinte, Francie

Termín konání: 21.–23. 1. 2017
Místo konání: Dortmund, SRN

www.maison-objet.com

www.vivanti-messe.de

Veletrh

Veletrh

Termín konání: 26.–29. 1. 2017
Místo konání: Bolzano, Itálie

Termín konání: 27.–30. 1. 2017
Místo konání: Miláno, Itálie

www.klimahouse.it

www.homimilano.com

Výstava

Výstava

Termín konání: do 8. 1. 2017
Místo konání: OD Kotva, Praha 1

Termín konání: do 8. 1. 2017
Místo konání: Galerie J. Fragnera, Praha 1

www.od-kotva.cz

www.gjf.cz

Výstava

Výstava

Termín konání: do 12. 3. 2017
Místo konání: Tančící dům, Praha 2

Termín konání: 3. 12. 2016–14. 1. 2017
Místo konání: Galerie Czech Photo Centre,
Praha 5

www.galerietancicidum.cz

www.czechpressphoto.cz

OBCHODNÍK S REALITAMI

IMM COLOGNE

MAISON & OBJET

KLIMAHOUSE

ROBERT VANO: MEMORIES

JKOK ∞ O NEKONEČNO JANA
KAPLICKÉHO

Jednou větou

DOMOTEX 2017

 PLZEŇ – Celkem 82 nových bytů, jejichž
prodej byl zahájen letos na podzim, vybuduje do léta roku 2018 developerská společnost Trigema ve svém prvním plzeňském
rezidenčním projektu nazvaném Chytré
bydlení KLR@Plzeň.
 ŘÍČANY – Areál celkem 16 rodinných domů
nazvaný ALEA začne koncem tohoto roku
vyrůstat pod taktovkou společnosti All
Inclusive Development v Říčanech, malé
obci vzdálené osm kilometrů západně od
Brna.
 PRAHA 3 – Výstavba druhé etapy
rezidenčního projektu Tulipa Třebešín
postoupila do další fáze – po demolici
původní skladové haly se developer,
společnost AFI Europe, pustil do budování
dalších nových bytových domů.
 PRAHA 9 – Zátiší Rokytka – to je název
bytového projektu, jehož prodej odstartovala developerská společnost CODECO letos
v listopadu.

BAU 2017

VIVANTI

HOMI

FA ČVUT 1976–2016

JAROSLAV KUČERA – SUDETY
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 PRAHA 4/ČERNOŠICE – Celkem 17 různorodých developerských projektů soutěžilo
v kategorii rezidencí o titul Best of Realty
– Nejlepší z realit 2016: v kategorii projektů
od 26 jednotek se pomyslné zlaté medaile
dočkaly doma Elča a Emča z pražského
projektu U Cukrovaru developerské
společnosti Skanska Reality, v kategorii do
25 jednotek ocenění putovalo k domům
Emílie a Františka z Rezidence Černošice
developera IBS Rokal.
 PRAHA 5 – Na pomyslné stupně vítězů
v kategorii rezidenčních projektů od 26
jednotek vystoupaly v soutěži Best of Realty
2016 i dva projekty situované na území
Prahy 5 – projektu SMART byty Nové
Butovice společnosti Trigema (3. místo)
a Britské čtvrti VI od FINEPu (2. místo).
 PRAHA 1/PRAHA 4 – Třetí místo v kategorii
projektů do 25 jednotek náleželo v letošním, v pořadí již 18. ročníku soutěže Best of
Realty WhiteGray Rezidenci společnosti
V Invest, druhé pak Obecnímu dvoru od
Around Inside.

Jednou větou

Zaujalo nás v médiích
 Výjimky z EET rozhádaly vládu. Sociální demokraté změny nepodpoří, Babiš se musí spojit
s opozicí
Změny v elektronické evidenci tržeb, které na poslední chvíli navrhl ministr financí Andrej Babiš,
způsobily jeden z největších rozkolů ve vládní koalici. Šéf hnutí ANO se dva dny před ostrým startem
EET snaží vyjednat výjimku pro nejmenší podnikatele. Pro premiéra Bohuslava Sobotku je něco
takového nepřípustné a považuje to, jak sám uvedl, za amatérské.
Celý článek na www.ihned.cz
 Geolog z Akademie věd by D8 neotevřel, hrozí podle něj další sesuv půdy. Vše je
v pořádku, míní Ředitelství silnic a dálnic
Geolog z Akademie věd Vladimír Cajz si myslí, že nebezpečí na stavbě dálnice D8 přes České
středohoří nejsou vyřešena. Plánované otevření D8 17. prosince by tak nedoporučil. Dokončovaná
část D8 i její okolí jsou podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla stále sledovány
a nevykazují problémy.
Celý článek na www.logistika.cz
 Firmy, které spravují peníze bohatých Čechů, skupují stále víc firem. Často nemají
konkurenci
Rostoucí počet tuzemských byznysmenů, kteří prodávají své úspěšné, po léta budované firmy, přináší
do Česka nový fenomén. Přibývá takzvaných family office, které se aktivně starají o jejich majetek a v
poslední době patří mezi nejviditelnější investory na tuzemském trhu, kde soupeří s tradičnějšími
institucemi typu investičních fondů. Často disponují miliardami až desítkami miliard korun.
Celý článek na www.ihned.cz

 ÚVALY – V polovině listopadu byla zkolaudována první část první etapy projektu
Bydlení Úvaly společnosti Arcona Capital
a zároveň byl spuštěn prodej 46 nízkoenergetických bytů z etapy druhé.
 PRAHA 8 – Ve stejný den jako Svatomartinské víno vstoupil na trh Bytový dům
Primátorská s nabídkou pěti desítek bytů
mnoha velikostních kategorií.

 Logistická centra v mrakodrapech jsou v Asii realitou. V Evropě výstavba vícepatrových
skladů teprve začíná
Ve velkých metropolích lidé v mrakodrapech už desítky let bydlí i pracují, v poslední době v nich ale
začínají vznikat i logistická centra. Vícepatrové sklady jsou aktuálním trendem i v Evropě. Inovativní
vertikální sklad vznikne do roku 2018 v Paříži.
Celý článek na www.logistika.cz

 PRAHA 9 – Další etapou pokračuje výstavba
nové rezidenční čtvrti Suomi Hloubětín,
která se po dokončení všech osmi etap
stane zásluhou developerské společnosti
YIT novým domovem pro téměř dva tisíce
obyvatel.

 Na počátku 90. let minulého století byla profese realitního makléře pro většinu lidí velkou
neznámou
Již více než dvě desítky let usiluje česká Asociace realitních kanceláří o kultivaci tuzemského
realitního trhu a o změnu ohlašovací volné realitní živnosti na živnost vázanou. A po celou dobu je
toto profesní sdružení spojeno se jménem jejího generálního sekretáře - Ing. arch. Jana Borůvky.
Celý článek na www.ihned.cz

 PRAHA 6 – Poklepáním základního kamene
počátkem listopadu oficiálně odstartovala
výstavba Villy Vokovice, rezidenčního
projektu, který pod taktovkou developerské společnosti Daramis vyroste v ulici
Ke Dvoru.

 Marcel Soural: Téma veřejného prostoru je pro nás velkou výzvou
Na počátku letošního léta dokončila developerská společnost Trigema v sousedství stanice metra
Nové Butovice výstavbu svého dalšího bytového projektu. Nese název SMART Byty a jeho součástí je
mimo jiné i galerie. Její otevření proběhlo v polovině října.
Celý článek na www.ihned.cz
 Jak daňově odepisovat dočasně či zčásti nevyužitý majetek
Rozsudek Nejvyššího soudu potvrzuje možnost plného odpisování dočasně nevyužívaného majetku
nebo majetku využívaného jen částečně. Majetek používaný pro podnikatelskou činnost je možno
plně daňově odpisovat, a to i v situaci, kdy je částečně nevyužíván či nemůže sloužit k dosahování
zdanitelných příjmů.
Celý článek na www.ihned.cz
 Realitní říjen: smělé plány, ale neveselá realita
V Praze (dtto Brno) se už nahlas a na mnoha místech mluví o tom, že stavební rozvoj města je
zablokován – v pozadí stojí hlavně příliš široká práva veřejnosti v povolovacích řízeních a politické
poměry na pražských radnicích.
Celý článek na www.stavebni-forum.cz
 Elča, Emča, Emílie a Františka – čerstvé držitelky titulu Best of Realty v kategorii
Rezidenční projekty
Celkem 17 různorodých developerských projektů soutěžilo v kategorii rezidencí o titul Best of Realty
– Nejlepší z realit 2016. V kategorii projektů od 26 jednotek se pomyslné zlaté medaile dočkaly doma
Elča a Emča z pražského projektu U Cukrovaru developerské společnosti Skanska Reality. V kategorii
do 25 jednotek ocenění putovalo k domům Emílie a Františka z Rezidence Černošice developera IBS
Rokal.
Celý článek na www.kdechcibydlet.cz
 Stromovka se probouzí
Největší pražský park, který desetiletí chátral, se vrací ke své někdejší kráse. Navzdory rozsáhlé
rekonstrukci však Stromovce stále ještě chybí večerní osvětlení, lavičky a kvalitní umělecká díla.
A samozřejmě také Šlechtova restaurace.
Celý článek na www.earch.cz

Kdechcibydlet.cz

Váš portál plný nových bytů, apartmánů,
rodinných i řadových domů z developerských
rezidenčních projektů z celé České republiky
DALTEN media, Pernerova 673/47, Praha 8-Karlín
kdechcibydlet@kdechcibydlet.cz
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 PRAHA 6 – Dokončením výstavby domů
z první etapy a představením zařízeného vzorového domu se uzavřela jedna
fáze "života" rezidenčního projektu
top´rezidence; nyní developer, společnost
KKCG Real Estate, finišuje práce na společné
klubovně, recepci a parku, které začnou
rezidentům sloužit již v závěru letošního
roku.
 LÁZNĚ BOHDANEČ – Na začátku listopadu
2016 začala developerská společnost
S T A K O podepisovat rezervační smlouvy
s klienty, kteří si jako první rezervovali byt
v závěrečné, tedy již čtvrté etapě projektu
DOMINO; všechny předchozí etapy projektu jsou již vyprodány.
 PRAHA 5/PRAHA 9 – Další nové etapy
ze svých rezidenčních projektů uvedla
počátkem listopadu na trh developerská
společnost FINEP – jedná se o desátou
etapu v Britské čtvrti v Západním městě
v pražských Stodůlkách a jedenáctou etapu
projektu Prosek Park v Praze 9.
Podrobnější informace o výše uvedených
projektech a další zprávy z rezidenčního trhu
najdete v portálu Kde Chci Bydlet.cz v rubrice Novinky.

