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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,
v březnovém Newsletteru jsem netrpělivě vyhlížela jaro a ono - jako ostatně po několik posledních let - přišlo téměř ze dne na den.  A spolu s ním se 

v mnohých z nás probudil duch, který přes zimu dřímal zapomenut ve tmavé a pěkně vyhřáté lahvi. Duch zvaný jarní úklid před vlastním prahem. A jak 
jsem na to přišla?

Krásná, téměř letní první dubnová sobota mne totiž vylákala na výlet - jela jsem se podívat, jak na jaře vypadá hotel, který v soutěži Best of Realty 
vloni získal první místo ve své kategorii. Mým cílem bylo město Benešov a hotel Karlov. Po celý výlet, který se nakonec stal víceméně půldenní okružní 
cestou Středočeským krajem, jsem totiž vnímala buď cyklisty a milovníky in-line bruslí, kteří se jako včelky poněkud omámené jarním sluncem také tak 
trochu motali, kde se dalo, nebo kutily a zahradníky. I ti se jako na povel vydali na pozemky obklopující rodinné domy ve městech či chaty a chatičky 
usazené podél Vltavy a Sázavy a cídili a natírali, hrabali a pleli, vynášeli z domu harampádí a vymetali „smutné“ koutky, které náhle odhalily nemilosrdné 
jarní paprsky. Nevím, která skupina (zda sportovci či kutilové) byla v přesile, ale je možné, že síly byly vyrovnané, protože v průběhu dne se jedni změnili 
v druhé (stejně jako já, tedy lze-li jízdu autem považovat za sport). 

A samozřejmě ještě jedna věc mne upoutala -  jak se místa, kterými jsem naposledy projížděla před několika měsíci, maximálně jedním, dvěma roky, 
zase změnila. A to především zásluhou rekonstrukcí či nové výstavby rodinných nebo bytových domů. V některých případech mé 
srdce zaplesalo, jindy jsem se raději rychle podívala na druhou stranu silnice v naději, že tam „bude lépe“. 

Při podvečerní práci na zahrádce jsem pak dumala nad tím, která skupina byla v přesile - zda ta, která mne potěšila, nebo ta, 
z níž se mi žalostí svíralo srdce při pomyšlení, že tenhle dům tam bude stát desítky let. Řekla bych, že výsledek byl nerozhodný. 
A tak se jako správný optimista těším, že až těmi místy pojedu třeba za rok, za dva, budou domy, které potěší mé oko, v převaze.

Ať jste pokud možno ze všech stran obklopeni jenom tím, co se Vám líbí, Vám přeje
Jana Hrabětová, ředitelka portálu Kdechcibydlet.cz

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

Praha 9

Název projektu Počet bytů 
v projektu

Průměrná velikost 
bytu v m2

Průměrná cena 
za m2

Zelené město, 
I. etapa
Zdroj informací: 
www.zelene-mesto.cz 
z 30. 3. 2009

Nová Harfa III
Zdroj informací: 
www.finep.cz
z 30. 3. 2009

Panorama Kyje 
Zdroj informací: 
www.ekospol.com
z 26. 3. 2009 

 

Barevné Letňany, 
II. etapa 
Zdroj informací: 
www.trigema.cz
z 26. 3. 2009 

440
bytových jednotek 

(počítáno z nabídky 
188 volných bytů)

393
bytových jednotek 

(počítáno z nabídky 
84 aktuálně nabízených 

bytů)

221
bytových jednotek 

(počítáno z nabídky 
51 volných bytů)

161
bytových jednotek 

(počítáno z nabídky 
59 volných bytů v tzv. Žlu-
tém domě a 81 volných 
bytů v Modrém domě)

92,58 m2

obytné plochy (Nezahrnuje 
balkon či terasu, vybrané byty 

mají předzahrádky.)

64,49 m2 
obytné plochy (Nezahrnuje 
balkon, lodžii, terasu či za-

hradu, pokud k bytu náleží.)

75,64 m2 
(Nezahrnuje balkon, terasu 

či předzahrádku, pokud k bytu 
náleží.)

55,43 m2 
užitné plochy ve Žlutém domě 

a 61,21 m2 užitné plochy 
v Modrém domě

Ekonomické
informace

Období Meziroční 
růst/pokles

Meziroční změna 
HDP v ČR

4. čtvrtletí
2008 0,7 %

Míra inflace únor
2009 5,4 %

Index 
spotřebitelských 

cen

únor
2009 2,0 %

Kurz k 6. 4. 2009

26,560 CZK/1 EUR   19,679 CZK/1 USD

 63 935 vč. DPH
(Cena zahrnuje příslušný počet 

garážových stání a sklípek). 
Možnost využít zvýhodněné ceny, 

kdy činí záloha na kupní cenu 35 % 
a doplatek kupní ceny 65 %.

69 081 Kč vč. DPH
(Cena zahrnuje garáž. K vybraným 
garážovým stáním náleží komora, 
která je také zahrnuta v celkové 

ceně bytu.)

51 785 Kč vč. DPH
(U většiny bytů je možno přikoupit 
garáž za 160 000 Kč, sklípky jsou 

u většiny bytů zdarma.)

63 094 Kč vč. DPH
ve Žlutém domě a 61 318 Kč vč. 

DPH v Modrém domě.  
(Je možné přikoupit garáž 

v hodnotě 249 911 Kč.)

(Zdroj: ČSÚ)

Celková stavební 
produkce

leden
2009

-11,1 %

 Zahájena 
výstavba bytů

4. čtvrtletí
2008

-19,1 % 
(9 686)

Dokončené byty 4. čtvrtletí
2008

- 30,4 % 
(12 397)

Rozestavěné byty 
celkem

k 31. 12.
2008

+3,0 % 
(176 120)

Období Meziroční 
růst/pokles

Bytový projekt Zelené město na pražském Jarově je koncipován jako soubor 28 samostatných nízkopodlažních bytových domů, 
doplněný dvěma objekty o jedenácti podlažích. Obytné domy jsou posazeny na svazích mělkého údolí pod vrchem Třešňovka, 
svažujícího se směrem od ulice Spojovací. Svahy údolí přirozeně dělí výstavbu na dvě části - etapy. V rámci I. etapy bude vybudová-
no 440 bytů umístěných v 16 nižších, šestipodlažních objektech a v jednom jedenáctipodlažním objektu. Celkově je předpokládáno, 
že v obou etapách vznikne po jejich dokončení téměř 1000 bytových jednotek.

Rezidenční komplex Nová Harfa III je rozdělen do několika etap a nabízí byty všech velikostí - od 1+kk až po 5+kk. Parkovací stání 
budou vybudována v suterénech domů. Mezi Poděbradskou ulicí a bytovým komplexem vznikne bulvár ve stylu širokých promenád-
ních ulic. Podél hlavní ulice vyroste pás zeleně a za ním menší klidová komunikace, určená především k parkování. Stěžejní partie 
bytového komplexu navíc od ulic odcloní bariérový dům, v němž vzniknou komerční plochy. 

Bytový areál Panorama Kyje je tvořen šesti obytnými domy s celkem 221 byty. Zajímavým doplňkem stavby jsou střešní terasy, 
které vznikly díky ustoupení jednoho až dvou vrchních pater. Velká část bytů v 1. NP bude mít předzahrádky. V suterénech objektů 
se nachází 133 podzemních garážových stání a další prostory doplňující vybavenost domů (sklípky u většiny bytů v ceně 70.000,- 
Kč zdarma, technické zázemí apod.). Pro parkování rezidentů bude sloužit i 88 venkovních stání. V současnosti probíhá akce - sleva 
v rozmezí 100 000 až 250 000 Kč na vybrané volné byty. Sleva závisí na velikostní kategorii bytu. 

Bytový soubor Barevné Letňany se skládá ze třech samostatných objektů. První etapu - Červený dům tvoří šestipodlažní budova 
se třemi vchody. Od ostatních budov je oddělena parkem. Druhou etapu představuje Žlutý a Modrý dům. Žlutý dům je pětipodlažní 
budova se dvěma vchody, která nabízí celkem 72 bytových a jednu nebytovou jednotku. Modrý dům je osmipodlažní budova se 
třemi vchody a celkem 89 byty.

http://www.kdechcibydlet.cz
http://www.zelene-mesto.cz/zm07-byty-cz.php#vyhledano
http://www.finep.cz/web/?s1=harfa3&s2=cenik&s3=kompletni&lng=cz
http://www.ekospol.com/cs/byty/panorama-kyje/nabidka-bytu/?showFreeFlats=1
http://www.trigema.cz/bytove-projekty/barevne-letnany-cenik.html?k=all&ZZTYPENUMBER=&ZZFLOOR=&ZZSTAV=VOLNY
http://www.kdechcibydlet.cz


Tipy měsíce

Lokalita, která nás zaujala
Pardubice
Pardubice jsou jedním z nejkrásnějších východočeských měst. Leží na soutoku řeky Labe a Chrudimky, zhruba na 50. stupni severní 
šířky, tedy severněji než například Ostrava. Město má přibližně 90 tisíc stálých obyvatel a je velmi dobře dopravně dostupné - je význam-
ným železničním dopravním uzlem. Od Prahy jej dělí pouze 104 km.
Pardubice mají mnozí z nás spojeny s Janem Kašparem, průkopníkem české aviatiky, který v roce 1911 uskutečnil první dálkový let 
z Pardubic do Prahy. A samozřejmě každého při zmínce o tomto městě v nose “poškádlí” vůně perníku.
Ale Pardubice nejsou jen městem perníku. V posledních letech prošly nepřehlédnutelnou proměnou. Bylo zrekonstruováno Staré město 
a především zámek, který se z ruiny změnil v půvabnou historickou památku. K opraveným domům přibyla i řada nově postavených, 
v samotném centru města se navíc počítá s výstavbou celého nového náměstí s komplexy obytných, administrativních a obchodních 
budov. Nejstarší panelová sídliště začala procházet rekonstrukcí, která by je měla přeměnit na barevnější a útulnější místa k životu. Nově 
byly a jsou upravovány městské parky a lesíky, vznikají nová dětská hřiště. Není tedy divu, že i rezidenčním developerským projektům se 
v Pardubicích a kraji Pardubickém daří. Mnohé z nich najdete i v portálu Kdechcibydlet.cz.
Zdroj: www.mesto-pardubice.cz

 Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí 
Rezidence Marci 
Rezidence Marci je rohový čtyřpodlažní obytný dům s byty o rozměrech od 35 do 
117 metrů čtverečních. První nadzemní podlaží je vyčleněno pro komerční prostory, 
19 vnitřních garážových stání, kočárkárnu, místnost pro kola a také 37 sklepních kójí. 
Další tři podlaží jsou věnována samotným bytům, jež všechny mají vlastní balkon. 
Velké byty 3+kk disponují většími terasami, k jednomu z nich patří dokonce terasa 
o rozloze 90 metrů čtverečních.
Developer: Eube a.s.
Prodejce: ZEUS, s.r.o.; Mozaika - realitní a dražební společnost

 Praha 14-Hostavice
Bytový areál Jahodnice, 3. etapa 
Rezidenční areál Jahodnice vzniká na území pražské čtvrti Hostavice, ležící jižně od ulice 
Českobrodská, v sousedství Dolních Počernic. Třetí etapa tohoto projektu nabízí celkem 
178 bytových jednotek v domech nazvaných E a F. Dokončení projektu je naplánováno 
na léto příštího roku. Na duben prodejce připravil speciální akci "Až rok bydlení zdarma", 
která platí při uzavření rezervační smlouvy a následně budoucí kupní smlouvy v období 
od 1. 4. do 30. 4. 2009. Více informací o akci získáte na stránkách prodejce.
Developer: Skanska Reality a.s.
Prodejce: Realitní kancelář Skanska

 
Praha 13-Stodůlky
Na Radosti 
Rezidenční projekt Na Radosti, který nabízí celkem devět desítek bytových jednotek 
ve velikostních kategoriích od 1+kk do 4+kk, je situován na rozhraní městských částí 
Praha 13 a Praha 17 v lokalitě Bílý Beránek. Vybrané byty, zejména ty v horních 
podlažích, nabídnou svým uživatelům i klimatizaci.
Developer: VENELA, a.s.
Prodejce: VENELA, a.s.

 Praha 5-Řeporyje
Rodinné domy Řeporyje V zahradách 
Rezidenční projekt Řeporyje V zahradách se skládá ze 42 rodinných domů, které 
v Praze 5-Řeporyjích vyrůstají ve dvou etapách. Klienti mají z domů na výběr z ve-
likostních kategorií 5+kk a 6+kk. Každý dům stojí na vlastním pozemku - velikosti 
pozemků se pohybují mezi 441 až 694 metry čtverečními. 
Developer: REVAL s.r.o./STAV-SV s.r.o.
Prodejce: LEXXUS a.s.

http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Pardubicky-kraj/408-residence-marci.html?1=1&toShow=2&projekt%5B%5D=408
http://www.bytylanskroun.cz
http://www.zeus-pa.cz
http://www.reality-mozaika.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/403-bytovy-areal-jahodnice-3.-etapa.html?1=1&toShow=2&projekt%5B%5D=403
http://www.skanska.cz/reality
http://www.skanska.cz/reality
http://www.kdechcibydlet.cz/nove-byty-v-bytovych-domech/Praha/414-na-radosti.html?1=1&toShow=2&projekt%5B%5D=414
http://www.na-radosti.cz
http://www.kdechcibydlet.cz/Rodinne-domy/Praha/145-rodinne-domy-reporyje-v-zahradach.html?1=1&toShow=2&fulltext=%C5%99eporyje
http://www.reporyjevzahradach.cz
http://www.lexxus.cz


Tip na výstavy a veletrhy

Pardubická stavební výstava
- 14. ročník regionální stavební výstavy

V termínu 6. 4. - 8. 4. 2009
Pardubice, Výstavní a společenské cen-
trum Ideon
www.pvv.cz

Bytexpo 2009
- 13. ročník kontraktační a prodejní výstavy 
- vše pro domov a bydlení
V termínu17. 4. - 19. 4. 2009
10:00 - 18:00 hod.
Pardubice, Výstavní a společenské cen-
trum Ideon
www.pvv.cz

Můj dům, můj hrad
- 17. ročník stavební výstavy

V termínu 30. 4. - 3. 5. 2009
10:00 - 17:00 hod.
Litoměřice, Výstaviště Zahrada Čech
www.zahrada.cech.cz/vystava/2009/muj-
dum-muj-hrad

FOR WASTE 2009 
- 4. mezinárodní veletrh nakládání 
s odpady, recyklace, průmyslové a komu-
nální ekologie

V termínu 15. 4. - 17. 4. 2009
09:00 - 17:00 hod.
Praha 9, PVA Letňany, Beranových 667
www.forwaste.cz

Zaujalo nás v médiích

IBF, SHK, Urbis, Elektro 2009
- Stavební veletrhy Brno
-14. mezinárodní stavební veletrhy.
Souběžně probíhá veletrh investic, financí 
a realit Urbis Invest.
V termínu: 21. 4. - 25. 4. 2009
Brno, Výstaviště BVV
www.bvv.cz/ibf

Nová Florenc otevře za necelé tři měsíce
Nejpozději do konce letošního června se otevře nová odbavovací hala nejproslulejšího autobusového nádraží v zemi 
na pražské Florenci. Přímo na staveništi to ale na brzké otevření nevypadá - je dokončena hrubá stavba. 
Celý článek na www.ihned.cz

Orco: Výsledky ještě neřekneme, počkejte
Developerská společnost Orco Group opět dává přednost spekulacím. Své výsledky ani v náhradním termínu nezveřejnila 
a "trpělivým" investorům nabízí nový termín - 7. dubna, pro auditované výsledky pak polovinu května. 
Celý článek na www.ihned.cz

Zájem o nové byty neklesá, mění se priority
Poptávku po novém bydlení nezastavila ani celosvětová finanční krize. Ovlivnila však významně délku rozhodování klientů 
a změnila kritéria pro posuzování dostupné nabídky. Lidé při výběru více než kdy dříve hledí na cenu, vyhledávají akční nabídky 
a slevy. Pečlivě posuzují také rozličné bonusy nabízené developery, které mohou snížit výslednou cenu o statisíce korun.
Celý článek na www.stavitel.cz

Dom Expo 2009
- komplexná stavebná výstava

V termínu 16. 4. - 19. 4. 2009
Slovensko, Nitra, Výstaviště Agrokomplex
www.domexpo.sk

Katalog nových 
rezidenčních projeKtů

Tištěný katalog KDE CHCI BYDLET nabízí prostor nejenom pro prezentaci nových rezidenčních 
projektů či domů na klíč, ale přináší i možnost představit produkty a služby související s novým 
bydlením, a to jak kupujícím, tak developerům (financování koupě nemovitosti, vybavení interiérů, 
stavební materiály, produkty a služby pro developery…)

Termín pro dodání hotových podkladů inzerátů: ...............................................................   20. 4. 2009
Korektury: ...................................................................................................................   27. až 30. 4. 2009
Datum expedice: ...................................................................................................................   11. 5. 2009

informace o možnostech prezentace poskytuje a objednávky inzerce přijímá obchodní oddělení:
- Sylva Šefránková, sylva.sefrankova@kdechcibydlet.cz, tel.: 277 779 296, 604 340 475
- anna Kučerová, anna.kucerova@kdechcibydlet.cz, tel.: 277 779 297, 732 763 704 
- Sekretariát: +420 277 779 290 

Reklama

http://hn.ihned.cz/c1-36565790-nova-florenc-otevre-za-necele-tri-mesice
http://hn.ihned.cz/c1-36565630-orco-vysledky-jeste-nerekneme-pockejte
http://stavitel.ihned.cz/c1-36550630-zajem-o-nove-byty-neklesa-meni-se-priority
http://www.kdechcibydlet.cz


Zaujalo nás v médiích

Český realitní trh: stíny i přísliby
Středoevropské trhy s nemovitostmi se zatím udržují ve slušné kondici, a to i přes celkově pesimistické předpovědi. Jak 
vyplývá ze studie Nové trendy na evropském trhu s nemovitostmi pro rok 2009 (Emerging Trends in Real Estate® Europe, 
2009), kterou každoročně připravuje Urban Land Institute a společnost Pricewaterhou¬seCoopers, zatím je na tom poměrně 
slušně i realitní trh Prahy. 
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Za zápis do katastru až 20 tisíc. Stát chce peníze na digitalizaci map
Vláda se připojila k návrhu poslanců, aby lidé za zápis do katastru platili více. Vláda schválila poslanecký návrh zákona, který 
mimo jiné zvyšuje poplatky za zápis změn do katastru nemovitostí. ČTK o tom informoval mluvčí ministerstva zemědělství 
Petr Vorlíček. Finanční prostředky získané z tohoto navýšení mají být využity k urychlení digitalizace katastrálních map. 
Celý článek na www.ihned.cz

Plzeňsko: budoucí miláček investorů? 
Rezidenční čtvrť s tisícovkou bytů, vedle toho také luxusní apartmány, divadlo, multifunkční komplex za 1,2 miliardy korun, 
tramvajové a trolejbusová linka, velký sportovní areál - to všechno jsou projekty, které by měly být v dohledné době reali-
zovány v Plzni. To je na dobu krize perspektiva více než dobrá. 
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Objem mezinárodních investic do realit vzrostl na 180 miliard eur
Mezinárodní investice do nemovitostí zaznamenyly za uplynulý rok nárůst o 25 procent. Objem peněz v realitách tak dosáhl 
180 milird eur (přibližně pět biliónů korun). Nejvíce se investovalo v Británii, Německu a Francii. Investice v Česku netáhnou 
už jen Prahu, ale často směřují do Brna či Plzně. 
Celý článek na www.novinky.cz

Stát dluží stavbařům 800 milionů
Místo přílivu peněz do stavebnictví se škrtají už naplánované státní zakázky. Dluhy státu ničí hlavně menší stavební firmy. 
Když premiér Mirek Topolánek v půli února představil vládní plán na pomoc ekonomice v krizi, uváděl jako jeden z důležitých 
bodů zvýšený příliv peněz na dopravní stavby. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Krize prý půlí byty
V realitním byznysu se dnes asi nikomu neusíná nijak zvlášť dobře. Developerům, realitním makléřům, ale ani potenciálním 
kupcům či prodejcům. Jisté je jedno, že nás krize zasáhla více, než všichni předpokládali. V automobilovém průmyslu to 
poznali na podzim, realitní kanceláře procitají do reality právě teď. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Reklama

BEST OF REALTY - NEJLEPŠÍ Z REALIT 2009
Společnost BEST OF REALTY, s.r.o. vyhlašuje další, v pořadí
již 11. ročník soutěže o nejlepší realitní projekty realizované
na území ČR v období od 1. ledna 2008 do září 2009.

KATEGORIE: Nová administrativní centra - Rekonstruované kanceláře
- Rezidenční projekty - Hotely - Obchodní centra

Více informací o soutěži i loňských vítězích najdete
na www.bestofrealty.cz, e-mail: info@bestofrealty.cz

Soutěž probíhá pod záštitou Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
Generálním partnerem 11. ročníku soutěže

Best of Realty - Nejlepší z realit je Česká spořitelna, a.s.

http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/12918/cesky-realitni-trh-stiny-i-prisliby/
http://domaci.ihned.cz/c1-36548270-za-zapis-do-katastru-az-20-tisic-stat-chce-penize-na-digitalizaci-map
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/13258/plzensko-budouci-milacek-investoru/
http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/110986-objem-mezinarodnich-investic-do-realit-vzrostl-na-180-miliard-eur.html
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-36512680-G00000_d-stat-dluzi-stavbarum-800-milionu
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-36507590-G00000_d-krize-pry-puli-byty
http://www.csas.cz
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Poslední čísla o stavebnictví
Stavební produkce v lednu 2009 meziročně klesla ve stálých cenách o 11,1 %, po očištění od vlivu pracovních dnů klesla 
o 10,0 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu meziměsíčně nižší o 0,4 %. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Pasivní a nízkoenergetické domy
Všichni jistě v poslední době zaregistrovali stále se více diskutující téma aktuálnosti úsporných domů. Závislost Evropských 
zemí na dodávkách surovin z Ruska, které jsou velice nestabilní, je jedním z hlavních priorit, kterou se Evropská komise 
již delší dobu zabývá a snaží se najít taková východiska, aby byla schopna v nejbližší možné době tuto závislost eliminovat 
na minimum. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Jak na stavební spoření pro právnické osoby
Stavební spoření může být alternativou komerčním úvěrům a hypotékám, proto jej využívají i bytová družstva nebo 
společenství vlastníků. Bohužel jsou často v situaci, kdy moc možností na výběr nemají. Je možné přefinancováním ušetřit? 
Mají právnické osoby úlevy anebo musí splnit stejné podmínky, jako občané? 
Celý článek na www.mesec.cz

ČNB snižuje sazby. Proč hypotéky nezlevňují?
Někteří analytici pro letošek předpovídají snížení úročení hypoték. Banky chystají novinky, jak nalákat nové klienty. Centrální 
banka za poslední půlrok snížila základní sazbu čtyřikrát celkem o 1,75 procentního bodu a sazby hypoték pořád nic. Místo 
aby začaly klesat, od loňského listopadu dokonce narostly, a to o 0,12 procentního bodu.
Celý článek na www.ihned.cz

Fórum českého stavebnictví 2009
Již 5. ročník Fóra českého stavebnictví přinesl diskusní panely, inspiraci ze zahraničí a důrazný apel stavební veřejnosti 
na podporu udržitelného stavení ze strany vlády. Ve stávajícím krizovém období celosvětové i tuzemské ekonomiky vzrůstá 
stoupá potřeba se scházet a diskutovat o vzrůstajících problémech. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Těšínsko/Třinecko: Polsko není soupeř, ale partner
Otevřený trh, přeshraniční spolupráce, společné žádosti o evropské dotace nebo společné rozvojové projekty. I takto vypadá 
spolupráce mezi Českem a Polskem v regionech Těšínska a Třinecka - jak zaznělo na nedávném diskusním setkání Staveb-
ního fóra v Moravskoslezském kraji. 
Celý článek na www.stavebni-forum.cz

Stavba roku z Olomouce
Původně rodinné sídlo kamenoprůmyslníka Hermanna Frankeho uspělo ve třetím ročníku veřejné soutěže, ve kterém se 
v pěti kategoriích ucházelo o titul celkem šestatřicet staveb. Cenu Stomixu předali hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík a jeho náměstek Ivan Kosatík u příležitosti zahájení veletrhu Stavotech. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Spor stále neutichá. Kdo je nejvyšší?
Až bude dostavěn Burdž Dubaj (výška 808 metrů, 162 pater), nebude o čem debatovat. V tu chvíli utichnou hádky o tom, která 
světová budova je nejvyšší. Nyní je ale situace jiná. Za nejvyšší je označován mrakodrap Taipei 101, ale mnozí to zpochybňují. 
Odpověď totiž není až tak snadná, jak se jeví na první pohled. Nestačí jen změřit výšku budovy od paty k vrcholku. 
Celý článek na www.e15.cz

Nejčastější chyby v pojistných smlouvách
I přes poměrně snadný přístup k informacím, které jsou volně k dispozici, má nejeden pojistník nevhodně nastavené para-
metry ve svých pojistných smlouvách. Obrana proti chybám je jednoduchá a čas, který věnujete jejich revizi, se vám vyplatí. 
Celý článek na www.mesec.cz

Krize trhu realit zasáhla většinu developerů
Kdysi ambiciózní společnost Orco dnes balancuje nad propastí. I další developeři si po tučných letech zvykají na červená 
čísla. Útlum na českém realitním trhu stále trvá. Průměrné nabídkové ceny starších bytů v zemi klesly od loňského září o šest 
procent na 2,123 milionu korun. Zlevňují se také nové byty a řadu bytových projektů developeři odložili. 
Celý článek na www.stavitel.cz

http://www.mesec.cz/clanky/nejcastejsi-chyby-v-pojistnych-smlouvach/
http://stavitel.ihned.cz/c1-36414650-posledni-cisla-o-stavebnictvi
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-36204640-G00000_d-pasivni-a-nizkoenergeticke-domy
http://www.mesec.cz/clanky/jak-na-stavebni-sporeni-pro-pravnicke-osoby/
http://hn.ihned.cz/c1-36389480-cnb-snizuje-sazby-proc-hypoteky-nezlevnuji
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-36193630-G00000_d-forum-ceskeho-stavebnictvi-2009
http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/12846/tesinskotrinecko-polsko-neni-souper-ale-partner/
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-35875950-G00000_d-stavba-roku-z-olomouce
http://www.e15.cz/prilohy/reality/spor-stale-neuticha-kdo-je-nejvyssi-83345/
http://hn.ihned.cz/c1-35772340-krize-trhu-realit-zasahla-vetsinu-developeru
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MIPIM je minulostí
Ve Festivalovém paláci francouzského Cannes skončil jubilejní 20. ročník veletrhu MIPIM. Příležitosti prezentovat se 
zahraničním investorům využila i tři největší česká města - Praha, Brno a Ostrava. Samostatnou expozici měla také sloven-
ská metropole Bratislava. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Inteligentní formuláře pro stavební agendy
Dvě desítky českých měst nasadily nebo nasazují řešení, které umožňuje využívat výhody elektronické komunikace i těm, 
kdo nejsou příliš zběhlí v informačních technologií a nemají digitální podpis. 
Celý článek na www.ihned.cz

Čemu tleská Evropa
Každé dva roky je udělována Cena Evropské unie a nadace Miese van der Rohe za architekturu. Z letošních 340 přihlášených 
projektů vybrala komise porotců pětici nejlepších. Definitivní vítěz bude určen na přelomu března a dubna.
Celý článek na www.stavitel.cz

Stavební výrobek a technologie roku
Do prvního ročník veřejné soutěže o stavební výrobek a technologii roku se přihlásilo 17 firem s 18 soutěžními výrobky - 
technologiemi. Hlavním mediálním partnerem je časopis Stavitel, vydavatelství Economia a.s. 
Celý článek na www.stavitel.cz

Stavebnictví očekává přijímání nových zaměstnanců
Výsledky výzkumu "Manpower Index trhu práce“ odhalily negativní předpoklady v plánovaných náborových aktivitách, ale 
oproti minulému čtvrtletí je patrné mírné zlepšení.
Celý článek na www.stavitel.cz

ČVUT chystá studijní obor Inteligentní budovy
Do konce března 2009 probíhá příjem přihlášek do nového dvouletého magisterského studijního programu Inteligentní bu-
dovy, který bude společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze.
Celý článek na www.stavitel.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

Praha začne sama opravovat vyhořelý palác
Pražští radní se včera rozhodli, že hlavní město začne samo opravovat Průmyslový palác, jehož levé křídlo loni v říjnu 
zcela zničil požár. Opravy by měly podle odhadů stát až 1,5 miliardy korun. Radní Milan Richter (ODS) věří, že peníze získá 
z pojistky, kterou má na Výstaviště současný nájemce, společnost Incheba. 
Celý článek na www.ihned.cz

Současná situace na realitním trhu nabízí zajímavé investiční příležitosti
Ve světle prohlubující se finanční krize se developeři potýkají se stále většími problémy při realizaci své základní podnika-
telské činnosti. Na nižší poptávku po bydlení a celkové negativní ekonomické vyhlídky zareagovaly banky zpřísněním pod-
mínek při poskytování finančních prostředků na nové stavební projekty. 
Celý článek na www.stavitel.cz

http://hn.ihned.cz/c1-35810810-praha-zacne-sama-opravovat-vyhorely-palac
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-35736770-G00000_d-mipim-je-minulosti
http://logistika.ihned.cz/c1-35688010-inteligentni-formulare-pro-stavebni-agendy
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-35656810-G00000_d-cemu-tleska-evropa
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-35562530-G00000_d-stavebni-vyrobek-a-technologie-roku
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-35571740-G00000_d-stavebnictvi-ocekava-prijimani-novych-zamestnancu
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-35366560-G00000_d-cvut-chysta-studijni-obor-inteligentni-budovy
http://stavitel.ihned.cz/c4-10002990-35113770-G00000_d-soucasna-situace-na-realitnim-trhu-nabizi-zajimave-investicni-prilezitosti



