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Vážení čtenáři,

v  aktuálním vydání magazínu NORTON najdete rozhovor v  rámci 
pravidelné rubriky „Očima developera“, ve kterém jsme vyzpovídali 
Michala Švábenického, investora jedinečného rezidenčního projektu 
Viladomy Poštovka na Praze 5. Nechybí ani další díl seriálu „Zaostřeno 
na...“, ve kterém se zaměříme na Dobříš a  její blízké okolí. Na okraji 
tohoto krásného města právě vzniká výjimečný projekt moderních 
rodinných domů Za Větrníkem.
V rámci rubriky o designu a umění se tentokrát představí nová posila 
naší redakce, Martina Honzíková, která svým osobitým stylem hodnotí 
aktuální výstavu Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně - František 
Kupka 1871-1957.

Přeji příjemné čtení,

 

Kateřina Vecková 
Šéfredaktorka magazínu NORTON 

Nepropásněte ani jedno číslo magazínu NORTON!
Kontaktujte pro bezplatný odběr Kateřinu Kamzíkovou na emailové adrese katerina.kamzikova@lexxusnorton.cz  
nebo na telefonním čísle +420 221 111 900.

Chcete spolupracovat s magazínem NORTON?
Kontaktujte Kateřinu Veckovou na emailové adrese katerina.veckova@lexxusnorton.cz  
nebo na telefonním čísle +420 221 111 900.

Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Veškeré uvedené informace o nemovitostech jsou platné v době vydání magazínu a čerpají z dat 
dodaných třetími stranami. Ceny uvedené u nemovitostí na prodej jsou vč. DPH.
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málně střednědobou, variantu řešení svých bytových potřeb. Podle 
mého názoru v České republice chybí právně a finančně vyvážený 
vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Jsem ovšem přesvědčen, 
že tuto situaci nevyřeší budování nových městských sídlišť, která 
budou subvencována z veřejných rozpočtů.

Aktuálně jste zahájili výstavbu jedinečného projektu rodinných 
domů v Košířích v Praze 5 s názvem „Viladomy Poštovka“. Čím 
si Vás tento projekt získal?

Jedním z hlavních argumentů při rozhodování o realizaci tohoto 
projektu byla lokalita. Projekt zahrnuje pouze šest rodinných 
domů. Architekt zvolil řešení, které respektuje okolní zástavbu, 
domy navazují na lesopark, na severní straně je ve výhledu přírod-
ní skalní stěna, jižním směrem se nachází ceněná pražská lokalita 
CIBULKA.

Proč jste si pro development vybral právě toto místo?

Jako u většiny jiných projektů byl podstatný genius loci. Na místě 
již od pozdního středověku stála zemědělská usedlost, kterou v 18. 
století zakoupil císařský poštovní sekretář, odtud pochází název lo-
kality „POŠTOVKA“. Usedlost byla zbořena v 60. letech 20. století. 
Ačkoliv se jedná o lokalitu v širším centru města, působí až jakým-
si prázdninovým dojmem, což vyzdvihuje její výjimečnost.

Čím se budou Vaše domy odlišovat od konkurenčních projektů? 
Má tento projekt vůbec konkurenci?

Zvolili jsme myslím až neobvyklou míru flexibility technického 
vybavení domu, od standardního vytápění na bázi zemního plynu, 
přes možnost využití tepelných čerpadel, zajišťujících vytápění 
i chlazení domu, až po přípravu pro instalaci rekuperačního sys-
tému nuceného větrání domu. V širším slova smyslu náš projekt 
určitě konkurenci má, ale vztaženo k lokalitě, architektonickému 
řešení a flexibilitě v oblasti technického vybavení, je jedinečný.

Kdybyste si měl vybrat jeden z domů pro vlastní bydlení, který 
byste zvolil a proč?

Zřejmě bych zvolil dům C1, který mi nejvíce vyhovuje nejen veli-
kostí a dispozičním řešením, ale také svou jihovýchodní orientací.

Které moderní trendy reflektujete ve Vašich projektech? Co říká-
te na smart home technologie?

Velmi pečlivě sledujeme aktuální trendy v oblasti konstrukčních 
materiálů, technického vybavení budov, zajištění akustické pohody 
a minimalizace provozních vlivů staveb na okolí. V rámci přípravy 
projektů konzultujeme s realitními agenturami aktuální poža-
davky klientů na dispoziční řešení domů či bytů a jejich technické 
vybavení, sledujeme vývoj v oblasti architektury, materiálových ře-
šení, interiérového designu apod. Požadavky na nadstavbové prvky 
pro ovládání domovních nebo bytových technologií se objevují 
stále častěji, a proto naše projekty připravujeme na jejich instala-

ci, popřípadě na přání klienta zajistíme osazení některých těchto 
prvků. Pokud však hovoříme o smart home technologiích v celém 
jejich spektru, tj. včetně ovládání zahradní a bazénové techniky, 
domácích spotřebičů, zábavní techniky a dalších oblastí, pak je 
jejich implementace většinou otázkou individuálního řešení, které 
si zadává klient přímo u některého z dodavatelů. Je téměř jisté, že 
smart home technologie před sebou mají velkou budoucnost, nic-
méně v současné době jsou tato řešení finančně dostupná jen pro 
relativně úzký okruh klientů. 

Na projektu jste spolupracoval s architektonickým studiem 
ZONA architekti s.r.o. Jak se Vám spolupracovalo?

Vždy je důležité, aby mezi developerem a architektem existovalo 
určité názorové souznění, což se myslím podařilo. Studio ZONA 
architekti s.r.o. k projektu přistoupilo s vysokým nasazením a vy-
sokou mírou profesionality. Projekt „Viladomy Poštovka“ byla naše 
první spolupráce, ale již nyní mohu prozradit, že zvažujeme spolu-
práci na některém z dalších projektů.

V oblasti developmentu často dochází ke stresovým situacím. 
Jak Vy osobně relaxujete?

Převážně v přírodě, a to téměř bez ohledu na roční období, ačkoliv 
nejraději mám asi brzký podzim, kdy bývá pro turistiku nejvhod-
nější počasí. Několikrát do týdne se snažím nalézt čas na nějaké 
sportovní aktivity, které většinou střídám podle nálady, takže sice 
v ničem nevynikám, ale to mi nebrání mít radost z drobných osob-
ních sportovních úspěchů. K odreagování od pracovních povin-
ností občas sáhnu po historickém románu nebo dobré detektivce.

Jakou část Prahy máte nejraději a proč?

Oblíbených mám několik lokalit v severní části Prahy. Tyto oblasti 
nebyly ve druhé polovině 20. století masivně zasaženy sídlištní 
zástavbou a nepatřily k průmyslovým čtvrtím. Díky tomu se zde 
zachovala řada původních přírodních prvků. Končiny jsou to mož-
ná trochu opomíjené, ale nechybí jim autentičnost, které si na nich 
cením.

Čeho si ve svém životě nejvíce považujete?

Pomohu si citátem: „Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě 
nikam nevede.“ (Arthur C. Clark). Nejvíce si asi považuji toho, 
že ačkoliv mé životní cesty nebyly a nejsou bez překážek, dokázal 
jsem je vždy přeskočit nebo alespoň přelézt, ale nemusel jsem je 
podlézat. 

Jaká máte v rámci realitního trhu očekávání pro nadcházející 
období?

Má očekávání jsou ve střednědobém horizontu v zásadě pozitivní. 
Předpokládám větší diverzifikaci trhu, zvýšení nároků klientů, 
vstup nových subjektů a celkovou stabilizaci trhu ve většině jeho 
segmentů, tj. nejen v rezidenční oblasti.

Michal Švábenický 

Vystudoval Vysokou školu 

ekonomickou v Praze. Řadu 

let se věnuje investicím do 

nemovitostí, rezidenčnímu 

developmentu a správě 

realitního portfolia. Mimo jiné 

řídí výstavbu nového komorního 

projektu rodinných domů 

v Košířích: „Viladomy Poštovka“.

Očima developera
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V oblasti rezidenčního developmentu se pohybujete dlouhá léta. 
Co Vás na této práci nejvíce baví?

Jednoduše řečeno viditelný výsledek mé práce. Každý projekt je 
zcela unikátní a vyžaduje trochu jiný přístup. Developer řeší ob-
chodní a technické otázky, a nejen ty. 

Na který z Vámi realizovaných projektů nejraději vzpomínáte 
a proč?

To je jako odpovídat na otázku, které ze svých dětí máte nejraději, 
ale abych neuhýbal, tak zřejmě projekt revitalizace činžovní vily ze 
30. let 20. století ve Starých Dejvicích. Dům v době budování soci-
alismu prošel řadou úprav, přibyly různé přístavby, původní byty 
byly rozděleny na dva až tři. Dům působil poněkud nehodnotně 

a investor se zabýval myšlenkou na jeho částečnou demolici. Ve 
finále však stačilo odstranit socialistické nánosy, vrátit se k původ-
nímu počtu a členění bytů, provést citlivou rekonstrukci a obnovu 
dobových prvků a vybudovat střešní vestavbu. Z ošklivého káčátka 
se stal jeden z klientsky nejúspěšnějších projektů mé kariéry.

Jak vnímáte trendy v bydlení v České republice ve srovnání s ji-
nými evropskými zeměmi?

Z hlediska architektury, materiálových a technických řešení, 
uživatelských nároků apod., jsou trendy v České republice velmi 
podobné, jako trendy v okolních evropských státech. Určitým 
fenoménem je v České republice poměrně výrazná převaha vlast-
nického bydlení. Nabídka moderního nájemního bydlení je velmi 
nízká. Řada lidí vnímá nájemní bydlení jako krátkodobou, maxi-
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Jak se podle Vás budou vyvíjet nabídkové ceny pražských rezi-
denčních nemovitostí v následujícím období?

Ceny bytů a rodinných domů v Praze v posledních dvou letech 
rostly značným tempem. Nepřetržitý růst trvá již šest let. Na vývoj 
cen bytů a rodinných domů má vliv řada faktorů (debetní, ale 
i kreditní úrokové sazby, inflace, legislativní změny, vývoj HDP, 
růst mezd, populační vývoj apod.). Osobně očekávám, že ceny 
pražských rezidenčních nemovitostí v letošním i v následujícím 
roce ve většině segmentů dále mírně porostou, nelze však vyloučit, 
že se v některých segmentech růst prakticky zastaví.

Ve které oblasti pražského realitního trhu vidíte prostor pro 
rozvoj?

V řadě historicky převážně rezidenčních lokalit došlo v posledních 
desetiletích k přeměně činžovních domů na kancelářské objekty. 
Nyní tyto objekty ztrácejí na atraktivitě a nejsou schopny konku-
rovat moderním kancelářským komplexům. Návrat k původní 
bytové či smíšené funkci (byty, obchod, služby) považuji za zcela 
klíčovou oblast rozvoje řady centrálních pražských lokalit.

Některé původně okrajové pražské čtvrti, do kterých byl soustře-
děn průmysl, jsou nyní de facto širším centrem Prahy, nicméně 
kvalita jejich zástavby tomu neodpovídá. V těsné blízkosti centra 
města tak stále můžeme vidět rozsáhlé chátrající areály, stavby 
s minimální užitnou i historickou hodnotou, sklady, stavební dvo-
ry, betonárny. První vlaštovkou je postupná přeměna Karlína. Pro-
bouzet se začínají některé části Holešovic. Na svou příležitost stále 
ještě čekají rozsáhlé areály na Smíchově. Jsem přesvědčen o tom, že 
těmto rozsáhlým lokalitám nepomohou jen samotní developeři, ale 
je třeba, aby do hry vstoupilo město a městské části, a to zejména 
v oblasti přípravy území, vybudování městské infrastruktury a za-
jištění dopravní obslužnosti těchto území. Rozvoj mnoha vnitřních 
částí Prahy je limitován (ne)existencí kapacitních městských ko-
munikací (nedostavěný vnitřní a vnější městský okruh), stejně jako 
(ne)existencí páteřní sítě komunikací v rámci městských částí. 

Jaké jsou Vaše plány do budoucna? Plánujete výstavbu dalších 
exkluzivních projektů?

Skupina investorů, se kterými spolupracuji, připravuje několik dal-
ších projektů, mezi které patří také rekonstrukce a dostavba dvou 
činžovních domů na Malé Straně. Domům bude vrácena původní 
bytová funkce. Byty vzniknou rovněž ve dvorní dostavbě a v rámci 
připravovaného konceptu bude vybudována i zcela nová vnitroblo-
ková zahrada. Vzhledem k lokalitě a uvažovaným parametrům se 
bude jednat o zcela mimořádný developerský projekt. ☐

Pozemek projektu Viladomy Poštovka nabízí neočekávané mož-
nosti. Jedná se o svažitý pozemek s jižní orientací, který umožňuje 
bydlení v hojně zastoupené zeleni a zároveň v blízkosti centra Pra-
hy. Pozemek s výbornou dopravní obslužností a přitom v koncové 
klidné lokalitě. Pozemek nabízející soukromí pro vaše bydlení.

Poloha pozemku je velmi atraktivní, nachází se v klidné urbani-
zované části Prahy 5 - Košíře, která nabízí vhodné podmínky pro 
bydlení. Jižní svah, výhled na lesopark na Cibulce, blízkost zele-
ných ploch přispěje k uspokojení náročných požadavků budoucích 
vlastníků na relaxaci. Fungující občanská vybavenost se nachází 

v blízkém okolí, zejména na Smíchově, který zaznamenal v posled-
ních letech bouřlivou proměnu. Spojení je zajištěno kromě indivi-
duální dopravy i pomocí MHD. Tramvajové linky jsou vedeny ulicí 
Plzeňskou.

Pozemek má nepravidelný lichoběžníkový tvar s podélnou osou 
ve směru východ – západ, svažitý k jihu. Z jihu je vymezen pěší 
komunikací vedenou nad kulturním domem Poštovka, z východu 
přístupovou cestou ke Kotlářce a ze severu úbočím stejnojmenného 
vrchu.

SLOVO ARCHITEKTA: Viladomy Poštovka
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konstrukce v patrech jsou z monolitického betonu, svislé nosné 
konstrukce a vnitřní dělící konstrukce jsou keramické.

Na objektu je použit kontaktní zateplovací systém s probarvova-
nou omítkou světle šedého odstínu. Na částech fasády bude použit 
obklad tmavého odstínu. Okna jsou navržena hliníková, zasklená 
izolačním trojsklem.

Koncepce objektů umožňuje řadu nadstandardních řešení v ob-
lasti technického vybavení, jako například vytápění a chlazení 
za pomoci tepelných čerpadel, větrání s použitím rekuperačních 
jednotek atd. 

Během práce na projektu Viladomy Poštovka jsme sledovali zejmé-
na myšlenku individualizované výstavby zapojené do zeleně, která 
nabídne dostatek soukromí pro bydlení ve spojení s nejnovějšími 
trendy v oblasti technických zařízení staveb. 

Výsledkem práce naší a investora je vám nyní k dispozici. Budeme 
rádi, když se vám zde bude minimálně příjemně bydlet a žít. ☐

ZONA architekti

Urbanistické řešení navazuje na charakter pozemku. Objemy tří 
viladomů jsou tvarově racionální, jejich zapojení do svažitého po-
zemku je doplněno opěrnou zdí, která viladomy propojuje a vyme-
zuje přilehlé úrovně terénu. Vzniká nástupní zklidněný prostor, ze 
kterého jsou viladomy přístupné. Prostor nad úrovní opěrných zdí 
navazuje na přízemí viladomů a vytváří pohledově krytou pobyto-
vou plochu nad přilehlým okolím, která zajišťuje dostatečné soukro-
mí obyvatel.

Domy jsou vzájemně výškově uskočeny, lineální linie čelních fasád 
je mírně porušena, poslední objem od napojení na okolí je lehce 
natočen. Dochází k přirozenému zapojení arteficiálních objemů do 
zeleného svahu.

Architektonické řešení objektů je založené na jednoduchých 
kubusových hmotách. Hlavní obytný prostor v přízemí je vzdušný, 
velkorysý, otevřený prosklením a s výhledem na jižní stranu a do 
soukromé zahrady podél boční fasády. Na jižní fasádě tak dochází 
ke zprostředkování kontaktu s protějším zeleným svahem lesopar-
ku na Cibulce, na boční fasádě se obytný prostor otevírá do intimní 
terasy. 

Ve výtvarném pojetí, zejména povrchů, je cílem sladění domů 
s okolím. Světlý povrch staveb bude doplněn tmavým zvýrazněním 
dílčích ploch obkladem. Opěrné zídky jsou navrženy z pohledového 
betonu, budou doplněny treláží pro popínavou zeleň.

Každý z viladomů obsahuje 2 rodinné domy, které jsou řešeny vždy 
symetricky. V suterénech objektů jsou umístěny vstupní prostory, 
garáže vždy pro dvě vozidla pro každý dům a technické zázemí. 
V přízemí je hlavní obytný prostor s kuchyní, jídelnou a obytnou 
částí. V patře jsou situovány ložnice, odděleně ložnice rodičů se šat-
nou a vlastním hygienickým zázemím a pokoje dětí. Propojení pater 
zprostředkovává vnitřní přímočaré schodiště. Propojení nástupní 
plochy s venkovní terasou je navíc umožněno venkovním schodiš-
těm, které je situováno v rámci opěrné zdi.

Na přání zájemců mohou být zpracovány individualizované pro-
jekty zahradních úprav, ozelenění teras, umístění drobné zahradní 
architektury (pergoly apod.).

Objekty jsou založeny na deskách zapřených do skalního podloží, 
svislé konstrukce v suterénu jsou železobetonové. Vodorovné nosné 
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Co Vás vedlo k založení nadace Dobrý 
anděl?

S myšlenkou Dobrého anděla jsme se 
setkali poprvé v roce 2010. Andrej Kiska, 
jeden ze zakladatelů Dobrého anjela na 
Slovensku přijel do Prahy sdílet s český-
mi podnikateli svůj životní příběh. My 
(tedy Petr Sýkora s Honzou Černým) jsme 
v té době přemýšleli o novém podnikání. 
Podnikali jsme totiž skoro celý život – 
od osmnácti let. Firmu PAPIRIUS (nyní 
Office Depot) jsme již dávno předali, a tak 
jsme se rozhlíželi, co dále. 

Myšlenka Dobrého anděla nás okamžitě 
zaujala. Vyzkoušeli jsme ji v malém – asi 
půl roku na cca šesti rodinách, kterým 
jsme začali pomáhat. Pochopili jsme, že 
onkologické onemocnění v rodině přináší 
skutečně i velké finanční výdaje, a že 
Dobrý anděl v České republice by mohl 
být velice užitečný. Po důkladném zvážení 
jsme ho v listopadu 2011 spustili.

Jak začala Vaše spolupráce s Andrejem 
Kiskou, aktuálním prezidentem Sloven-
ské republiky?

Malý slovenský tým v Dobrém andělovi 
nám pomohl se vším – měli jsme know-
-how, prvních několik let také software. 
Andrej byl jedním ze zakladatelů. Na 
počátku jsme byli ve spojení téměř denně, 
Andrej byl mnohokrát u nás. Spolupráce 
byla perfektní. A zadarmo.

Jak v nadaci funguje rozdělování vybra-
ných prostředků?

Dobří andělé obvykle pomáhají pravidel-
ně, měsíčně a to takovou částkou, jakou si 
sami zvolí. Po celý měsíc se peníze kumu-
lují na jednom bankovním účtu. Vždy prv-
ní pracovní den dalšího měsíce rozdělíme 
celkovou částku (nyní cca 18 mil Kč) mezi 
všechny rodiny, kterým pomáháme. Rodi-
ny se přihlašují prostřednictvím přihlášky, 
kterou ve finále schvaluje jejich onkolog, 
pediatr případně sociální pracovník, který 
rodinu dobře zná. 

I když jste úspěšný podnikatel, rozhodl 
jste se nedávno dál studovat – konkrétně 
filozofii. Proč?

I když si to možná nepřipouštíme, život je 
umění. Tak jako je umění hrát na housle, 
řídit dopravní letadlo nebo hrát golf. Fi-
lozofové už řadu otázek i životních situací 
promysleli před námi. Znalost filozofie 
Vám dá nadhled na život jako takový, na 
běžné i zdánlivě mimořádné situace. Za-
čnete vnímat, co je důležité a co je podstat-
né, případně co je trvalé a co pomíjivé.

Na jakou situaci z Vašich začátků v pod-
nikání nejraději vzpomínáte?

Veselých situací je moc. Docela rád vzpo-
mínám na rozvážení zboží autem zákaz-
níkům. Měl jsem nový řidičák, bavil mne 
kontakt s lidmi i nošení krabic papíru do 
kanceláří. Vzpomínám si, že v době, kdy 
jsem si dělal řidičák (na Škodě 120), jeli 
jsme s mým učitelem autoškoly dodávat 
nějaký papír. Anebo náš první fax. Tedy 
přesně řečeno, na nový fax jsme neměli 
peníze. Ale zároveň jsme potřebovali dát 
zákazníkům k dispozici číslo faxu, aby 
mohli faxovat objednávky. Zjistili jsme, 
že na hlavní poště nabízí službu, která 
umožňuje fax přijmout, a pak si zprávu vy-
zvednout. A tak jsem každý den – třeba po 
cestě ze školy chodil na hlavní poštu – celý 
zvědavý, jestli tam bude nějaká objednáv-
ka. Někdy tam nebyla žádná, někdy jedna, 
někdy třeba pět. 

 Kdybyste měl stroj času, udělal byste 
něco ve svém životě jinak?

Naučil bych se jako malý hrát pořádně na 
hudební nástroj. 

Stal se z Vás vegetarián. Co Vás k tomu 
vedlo?

Jsem vegetarián asi deset let, mám pocit, 
že svou porci steaků jsem již snědl. Je to 
mé osobní rozhodnutí, které nikomu ne-
vnucuji. A naši synové maso jedí. Přesto 
jsem se před časem rozhodl, že nechci 
vytvářet poptávku po výrobcích z masa – 
čistě s ohledem na utrpení hospodářských 
zvířat. 

Petr Sýkora: 
Češi potřebují své anděly
Nadaci Dobrý anděl založili podnikatelé Petr Sýkora a Jan Černý v roce 2011 po úspěšném 

prodeji své společnosti. Díky tomu mohli do začátků nadaci věnovat část svých finančních 

prostředků. Posláním nadace Dobrý anděl je nabídnout pomocnou ruku každé rodině, kterou 

zasáhlo onkologické onemocnění nebo kde dítě trpí jinou, vážnou nemocí, a která se dostala 

vlivem nemoci do těžké finanční situace.

Foto: Jiří Švorc
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Rád jezdíte na kole, léta cvičíte jógu. Jaké 
další sporty Vás baví?

Mám rád venkovní sporty. Podle prostře-
dí, ve kterém jsme, je dělám více nebo 
méně. Na Novém Zélandu jezdím na kaja-
ku, protože to máme u nosu. V Praze spíše 
chodím – běhám – jezdím na kole a plavu. 
A na horách – nu obvyklé věci, které se 
dají dělat v létě – v zimě na horách… 

Zúčastnil jste se mimo jiné extrémního 
závodu Wenger Patagonia Expedition 
Race. Co Vás láká na divočině a nároč-
ných tratích?

Tady mne specificky lákalo jet na kajaku 
Beagle Chanel a závodit v pralesech a ho-
rách Darwin Range v Ohňové zemi. Vidět 
místa, která (skoro) nikdo neviděl – pro-
tože každý tým si ve velkém prostoru volí 
zcela vlastní trasu. 

Jak dlouhá byla příprava na závod a jak 
složité bylo stmelit tým, se kterým jste 
nakonec dokončil závod na čtvrtém 
místě?

Celoživotní. Musel bych nahlédnout do 
záznamů, ale mám pocit, že náš čas byl 
něco přes 136 hodin. To je tuším asi 5 dnů 
a kousek. Myslím, že z těch 136 hodin jsme 
spali asi 12. To znamená, že za 5 dní člověk 
nasportuje více než většina z nás za celý 
rok. A ještě v extrémních podmínkách – 
tenhle závod býval označován za nejtěžší 
závod světa – mimo jiné proto, že pod-
statnou část v divočině člověk jde – běží 
či leze přímo korytem řek, protože řeky 
jsou nejlepší navigační body v jinak těžko 
prostupné divočině. Problémem (kromě 
vyčerpání) je také celkové podchlazení 
organizmu. Proto obvykle polovina nebo 
větší část týmů nedokončí… Novozélan-
ďané u nás v týmu byli zkušení a odolní. 
Pamatuji se, když jsme jednou přeplavali 
na druhou stranu ledovcovou řeku, náš na-
vigátor Greig už byl na druhé straně, a celý 
se třásl zimou. Říkám mu – „Nechceš se 
převléknout?“ A on na to: „I am comfor-
tably cold.“ Práce v týmu je složitá, mimo 
jiné i proto, že s ohledem na únavu nebo 
vítr není vždy snadné slyšet, co ostatní ří-
kají. A hlavně je to závod – to znamená, že 
je potřeba neustále postupovat vpřed.

Vaším druhým domovem je aktuálně 
Nový Zéland. Proč jste si ho vybrali pro 
život?

Myšlenka na Nový Zéland přišla ještě před 
Dobrým andělem. Chtěli jsme umožnit 
klukům poznat úplně jinou kulturu, naučit 
se perfektně anglicky. Získáváme tam také 
inspiraci a nápady, které přenášíme pro ži-
vot doma. Slovem doma chci říci, že doma 
jsme tady – v České republice. 

Čeho si v životě nejvíc vážíte a proč?

Předpona „nej“ je trochu zapeklitá. Roz-
hodně si vážím – a vždy jsem si vážil – lidí 
kolem sebe. Mám dlouhodobě to štěstí 
pracovat, žít, ale i závodit s nesobeckými 
a mimořádně talentovanými lidmi. 

Čím se aktuálně zabýváte a jaké máte 
plány do budoucna?

Ráno jsem šel pěšky do kanceláře Dobrého 
anděla, za pár minut tu máme návštěvu. 
Během dne ještě kus práce, pak chvíle na 
studium. Protože je krásně, tak si půjdu 
v podvečer zaběhat. Tedy – abych řekl 
pravdu – šel bych, i kdyby trakaře padaly… 
Kluci mají dnes nějaké kroužky, tak máme 
„delší odpoledne“. A večer (což není často) 
pracovní večeře. Typický, obyčejný den. 

Co se týká Dobrého anděla, přáli bychom 
si, aby nám tady všem sloužil ještě nějakou 
dobu. Mnoho lidí mu pomohlo a dalo 
důvěru. Dobří andělé pomáhají více než 
3500 rodinám. Žádné další plány nemám. 
Nemám potřebu opravit svět. Stačí si udr-
žet pořádek sám v sobě a před vlastním 
prahem. I s tím je co dělat. ☐

PETR SÝKORA vystudoval 
mezinárodní vztahy na Vysoké škole 
ekonomické, poté získal titul MBA 
na Thunderbird School of Global 
Management v Arizoně. Ještě v době 
studia v roce 1993 založil s Janem 
Černým společnost Papirius, která 
se postupně stala největším doda-
vatelem kancelářských potřeb ve 
střední a východní Evropě. V roce 
2006 ji prodali americké firmě Office 
Depot, pro kterou pak ještě několik 
let pracovali. 

O pět let později společně se sloven-
ským prezidentem Andrejem Kiskou 
založili nadaci Dobrý anděl, podpo-
rující rodiny s dětmi, které se vlivem 
vážné nemoci, dítěte nebo rodiče, 
dostaly do těžké situace. Současně 
Petr Sýkora a Jan Černý věnovali 
společně 25 milionů korun na pro-
voz nadace. Díky tomu příspěvky 
dárců odevzdává Dobrý anděl do 
posledního haléře rodinám nemoc-
ných. Kolik dárců se k projektu 
přidalo a kolika rodinám v jaké výši 
míří příspěvky je možné sledovat na 
stránkách nadace.

Zaostřeno 
na...

V malebné krajině Brdských lesů, uprostřed vrchovin Hřebeny, Brdy a Kozí hory leží 

historické městečko Dobříš.  Ačkoliv  je město  vzdálené pouze  20 minut  jízdy  od 

Prahy, obklopuje ho z většiny směrů zalesněná, kopcovitá krajina. 

Dobříš
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Historie

Atraktivní území bylo osídleno již v době 
kamenné, což dokazují dochované zbytky 
kamenných hradišť. První písemná zmín-
ka o městě Dobříš je dochována již z roku 
1252. V období vlády Lucemburků byla 
Dobříš královským městem. Král Jan Lu-
cemburský si zde nechal postavit lovecký 
hrádek a on i jeho synové jezdili často do 
okolních lesů lovit vysokou. Karel IV. pak 
přenesl na lovčí hrádek v Dobříši nejvyšší 
lovecký úřad koruny české. 

Slibný rozmach městečka zastavily husit-
ské války. Po nich přešlo město do šlechtic-
kých držav. Nejvýrazněji se do dějin města 
Dobříše zapsal rod Mansfeldů, který zde 
po třicetileté válce nechal vystavět barokní 
zámek. V tomto období začala Dobříš 
opět vzkvétat, nejen díky nové výstavbě 
panského sídla, ale také díky založení pan-
ských železných hutí.

Počátkem 18. století však Dobříš převál-
cuje morová epidemie a velký požár, který 
zničil většinu tehdy ještě dřevěných domů. 
V té době Mansfeldům patřil již titul 
knížat a jejich bohatství umožnilo zahájit 
výstavbu rozsáhlého pozdně barokního 
zámku s přilehlým francouzským a anglic-
kým parkem. Dodnes je právě tento zámek 
nejvýznamnější dobříšskou stavbou. Ná-
sledovala stavba kostela Nejsvětější trojice 
naproti zámku, o kterou se zasloužila větev 
knížat z rodu Colloredo Mansfeldů, kteří 
vlastní zámek a přilehlé lesy dodnes.

Dobříš byla vždy velmi pokrokovým měs-
tem. Například již na začátku 20. století 
měla jako jedno z prvních měst v okrese 
vybudovanou kompletní kanalizační síť. 
Díky rukavičkářským závodům, hutím 
a původní parní pile se město vždy velmi 
rychle rozvíjelo. Soustředěný kožedělný, 
strojní a dřevozpracující průmysl lákal 
k rozšiřování obce. Dobříš se tak může 
chlubit téměř devíti tisíci obyvateli. 

Centrum města

Na rozlehlém Mírovém náměstí, ležícím 
v centru města, se jako první nachází budo-
va místní radnice.

Střed náměstí protíná akátová alej, která 
obklopuje sochu sv. Šebestiána. Poměrně 
velkou část náměstí v současné době ještě 
zabírá autobusové nádraží. Na severní stra-
ně náměstí je umístěna historická budova 
sokolovny a náměstí uzavírá budova bývalé 
židovské synagogy – dnes kulturní dům. 
Aby Náměstí dostatečně reprezentovalo 
a nabízelo dostatek prostoru pro místní 
obyvatele, prochází aktuálně přípravami na 
rekonstrukci. Výběrové řízení na architek-
tonický návrh náměstí vyhrála společnost 
FAM architekti. 

Na západní stranu Mírového náměstí 
navazuje Komenského náměstí, kde je pro 
obyvatele k dispozici škola a pošta. Právem 
dobříšskou tepnou se může nazývat Praž-
ská ulice, které vede napříč celým městem. 
K původní Pražské ulici byla po roce 1989 
přiřazena i bývalá ulice Rudé armády. Na 
této ulici se nachází většina důležitých bu-
dov - barokní zámek, kostel Nejsvětější Tro-
jice i železniční stanice se spojem do Prahy. 

Místo k relaxaci a příjemnému rodinnému 
bydlení

Dobříš se stala vyhledávaným místem pro 
relaxaci a odpočinek nejedné známé osob-
nosti. Díky tomu, že po druhé světové válce 
se stal zámek sídlem Svazu Českosloven-
ských spisovatelů, se zde usídlil například 

Jan Drda, který si Dobříš zamiloval a pobý-
val zde dlouhá léta, nebo například bratři 
Čapkové, kteří navštěvovali svou vilu v ne-
daleké obci Stará Huť. Nedotčenou okolní 
přírodu doplňuje kompletní infrastruktura, 
jež má město Dobříš vybudovánu. 

Na území města se nachází čtyři mateř-
ské školky z toho jedna je anglicko-česká 
i s jeslemi. Dále čtyři základní školy z toho 
jedna soukromá, základní umělecká škola 
a základní praktická škola. V Dobříši také 
najdete Gymnázium Karla Čapka a dal-
ší střední odbornou školu. Kromě hojně 
zastoupených vzdělávacích zařízení je zde 
k dispozici zdravotní středisko, ale i dva 
domy s pečovatelskou službou, kulturní 
dům, nebo Masarykovo Sanatorium.
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V rámci města se nachází také několik 
vyhlášených restaurací. Za zmínku stojí 
Zámecká restaurace, restaurace U Tří 
statkářů, Pizzerie Olivo anebo restaurace 
Na Prachandě zaměřená na typicky čes-
kou kuchyni. Okolí města je vhodné pro 
pěší i cykloturistiku, běh, nebo například 
houbaření. Ve městě funguje několik 
sportovních oddílů – fotbalový, hokejový 
a volejbalový, nebo cyklistický klub. Nej-
více rozšířeným sportem je zde však tenis. 
Dobříš je město tenisu již několik desítek 
let. Během let zde vznikaly i soukromé 
tenisové školy s nemalými úspěchy.

V přilehlých lesích také každoročně pro-
bíhá několik sportovních závodů zaměře-
ných na běh i cyklistiku. 

Na samém okraji Brdských lesů, v severní 
části města Dobříš, jen 3 min od dálnice 
D4, právě vzniká výjimečný projekt ro-
dinných domů Za Větrníkem. Domy jsou 
z několika stran ohraničené lesem, z jedné 
potom valem s množstvím vzrostlé zele-
ně. Tím jejich umístění přirozeně vzbu-
zuje pocit klidu a přispívá k odpočinku. 
Navíc je ale veškeré občanská vybavenost 
města v pěší dostupnosti. Pro své obyvate-
le tedy snoubí klid a zdravý životní prostor 
s komfortem města.

Architektura je zvolena tak, aby kore-
spondovala s okolní přírodou, zároveň 
svým obyvatelům zajišťovala dostatečný 
pocit soukromí a prostoru a doplňovala 
původní záměr, vytvořit krásné a klid-
né místo pro život. „Největší devizou 
projektu je právě umístění,“ upřesňuje 
Petra Mašková, z developerské společnosti 
Naevia Invest. „Současná doba je hodně 
rychlá. Již dlouho vnímám, že na mnoho 
lidí začíná doléhat vyčerpání a o to větší 
potřeba přírody a prostoru pro doplnění 
energie. Není nic lepšího, než když člověk 
bydlí přímo v místě, které to umožňuje. 
Už nestačí navštěvovat taková místa jen 
o víkendech. Harmonické a uklidňující 
prostředí projektu Za Větrníkem právě 
toto umožňuje – stačí jen vyjít ven, nebo 
si užívat výhledy do okolí z tepla domu,“ 
doplňuje Petra Mašková.

První, již zcela vyprodaná část projektu, 
zahrnuje šest domů uspořádaných vždy 

po dvou, v nízkoenergetickém provedení. 
Domy jsou budovány s důrazem na pro-
myšlenou architekturu, kvalitní materiály, 
šetrnost k přírodě, příjemné uspořádání 
interiéru a dostatek soukromí. Vítězný 
architektonický návrh zcela zapadá do 

lokality a jen příjemně doplňuje okolní 
přírodu. Další částí projektu jsou solitérní 
vily, s vlastní garáží či parkovacím stáním. 
Vznikne zde ucelené území s převážně sa-
mostatnými rodinnými domy. ☐



Martina Krupičková:
Umění se nedá uspěchat

První její olejová malba vznikla v roce 1999 jako vánoční dárek pro životního partnera a následně v roce 2003 

došlo na první samostatnou výstavu. Její obrazy jsou charakteristické výraznými barvami a silnými tahy 

špachtlí bez štětce na černém pozadí. 

Má za sebou několik úspěšných tuzemských autorských výstav. Obrazy Martiny Krupičkové jsou obdivovány 

v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí (Velká Británie, USA, Belgie, Francie, Švédsko, Kanada 

a Slovenská republika).
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Pohled z vlaku I (2018)

Zimní odpočinek
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Vystudovala jste původně textilní výtvar-
nictví. Jak se stalo, že se věnujete právě 
olejové malbě?

Jako au-pair v Anglii jsem si ve volných 
chvílích začala črtat. Kreslila jsem hol-
čičku, o kterou jsem se starala. Když jsem 
odjížděla, zjistila jsem, že její mamince se 
kresby tolik líbily, že je nechala zarámovat 
a pověsit na zeď. To byl jeden z impulsů. 
Další byl na cestě po Spojených státech, kde 
jsem se setkala s umělecky založenými lidmi 
a uvědomila si, že všechno je možné. Jen to 
zkusit. Poslední a ten největší impuls byl 
první obraz, který jsem vytvořila pro svého 
partnera. V té době vlastnil jeden z plaká-
tu Alexandra Oniščenka, jehož styl se mi 
velmi líbil. Také pracuje na černém plátně. 
Koupila jsem si tedy knížku, jak malovat 
olejem, první barvy a nechala jsem si od 
táty uříznout sololitovou desku, na kterou 
jsem nanesla pohled ze Zlaté uličky. A tak to 
všechno začalo.

Na Vašich dílech je patrná hra světla a stínu.

Ano. Od roku 1999, kdy vznikla moje první 
malba, jsem si vytvořila svůj vlastní styl, 
kde se světlo stalo tou nejdůležitější částí 
celého obrazu. Světlo může celé koncepci 
pomoci nebo ho úplně zničit. Snažím se 
o rovnováhu světla a stínu, abych tak docíli-
la potřebnou hloubku námětu.

Jak vypadá Váš kreativní proces? 
Skicujete, nebo jdete rovnou „na věc“?

Maluji to, co jsem viděla. Na černé plátno 
skicuji bílou tužkou hrubé obrysy a pak po-
stupně nanáším barvy špachtlí. 

Proč jste si vybrala právě techniku malby 
špachtlí? Štětce Vás nebaví?

Mám ráda takovou plasticitu, kterou štět-
cem nikdy nedocílíte. Vybrala jsem si malou 
špachtli, se kterou se mi velmi dobře pracuje 
a používám ji i na velká plátna. Štětec pou-
žívám jen minimálně – například na hodně 
drobné detaily a podpis.

Který Váš obraz máte nejraději a proč?

Některé obrazy mám ráda víc a některé 
méně. Jak člověk stárne a maluje, každý ob-
raz ztělesňuje kus vašeho já. Je trochu jako 
dítě, které po čase jde do světa.

Je pro Vás někdy loučení s obrazem těžké?

Někdy je loučení opravdu těžké, ale zase 
jsem ráda, že se mé obrazy líbí i ostatním 
lidem, zdobí jiné příbytky a těší další srdce.

Jak dlouho Vám trvá vytvořit jedno dílo? 

Záleží na velikosti plátna, mém aktuálním 
rozpoložení, náladě a chuti. Nejsem robot 
a umění se nedá uspěchat. Někdy mi obraz 
trvá jen šest hodin, někdy se k jednomu 
obrazu vracím po týdnu a maluji ho třeba 
i měsíc.

A kde čerpáte inspiraci?

Mám ráda turistiku. Vnímám svět ko-
lem sebe a bedlivě pozoruji okolí. Náměty 
čerpám z konkrétních osobních zážitků, 
které jsou reflexí viděného – krajin, měst 
a dopravních prostředků. Dříve jsem s se-
bou nosila fotoaparát, s nástupem chytrých 
telefonů to však mám mnohem jednodušší. 

Často malujete tramvaje. Proč právě ty?

Mají pro mne zvláštní kouzlo. Jsou součástí 
života Prahy a pro mě představují kus naší 
historie. Bez starých modelů T3 si Prahu 
prostě nedokáži představit. 

Letos získal například Váš obraz Tramvaj 
číslo 2 dvě ocenění na výstavě umění „Ci-
tyScapes Art Competition 2018“. Kterého 
Vašeho úspěchu si nejvíce vážíte a proč?

Soutěže Royal Academy of Art Summer Ex-
hibition 2008 v Londýně. Původně jsem se 
vůbec nechtěla přihlásit, ale můj partner mě 
podporoval. Poslala jsem tam dva obrazy 
a dostala se mezi vystavované umělce. Byla 
jsem tam tehdy osobně a musím říct, že to 
pro mě byl nezapomenutelný zážitek. 

Tato akce má v Londýně velkou tradici 
a počet lidí, kteří se v Anglii zajímají o umě-
ní a chodí na výstavy, se nedá s Čechami 

Deštivé odpoledne
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Na čem aktuálně pracujete?

Aktuálně se zaměřuji na Anglii, kde máme 
s partnerem svůj druhý domov – pracuji 
na sérii obrazů s názvem „Život na pláži“.

Máte nějaký umělecký sen, který byste si 
chtěla splnit?

Ano, chtěla bych začít spolupracovat se za-
hraničními galeriemi a jednou mít velkou 

autorskou výstavu v zahraničí – v Londýně 
nebo v New Yorku. (smích) ☐

vůbec srovnávat. Postupně se situace u nás 
zlepšuje, ale stále u nás vnímám zakořeně-
nou lhostejnost k umění i strach vyčnívat 
z davu, který byl vštipován do generace 
našich rodičů několik desítek let.

Vaše poslední výstava probíhala v letos 
v září v německém městečku Annaberg- 
-Buchholz. Jakou část svých obrazů 
jste zde vystavovala a co bylo Vaším 
záměrem?

Vystavovala jsem zde 26 mých pláten, 
většinou české krajiny a dopravní pro-
středky. Naším záměrem bylo prezentovat 
Českou republiku v Německu. Vystavovala 
jsem obrazy pražských čtvrtí, ale i kra-
jinky z okolí Světlé nad Sázavou, odkud 
pocházím.

Tři na řece Na konečné



Výstavní událost podzimu
František Kupka 
1871 – 1957
Národní galerie Praha otevřela 7.9.2018 ve Valdštejnské jízdárně výstavu František Kupka 1871-

1957, která bude probíhat do 20.1.2019. Výstavu připravila Národní galerie Praha ve spolupráci 

s francouzským Reunion des musées nationaux - Grand Palais a Ateneum Art Museum - Finnish 

National Galery v Helsinkách. V pražské výstavě se objevuje více než 300 obrazů a kreseb, 

které kurátoři shromáždili ze sbírek Národní galerie Praha, pařížského Centre Pompidou, 

newyorského Guggenheim Museum a vídeňské Albertiny. V podobném rozsahu se naposledy 

Kupka vystavoval v Paříži v roce 1989.
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Retrospektivní výstava představuje dílo Františka Kupky od ra-
ných prací z konce 19. století až po abstraktní práce padesátých let 
20. století. Jedinečná sbírka olejomaleb, prací na papíře, tiskovin 
a dokumentačních materiálů byla vystavena na jaře 2018 v pa-
řížském Grand Palais, nyní ji můžete navštívit ve Valdštejnské 
jízdárně, kde ji vystavuje Národní galerie Praha, a na jaře 2019 
bude k vidění v helsinském Ateneum Art Museum. V Paříži slavila 
výstava velký úspěch, podle deníku Le Monde jde o nejvýznamněj-
ší výstavu celého roku a jednu z nejvýznamnějších výstav deseti-
letí. Navštívilo ji 230 tisíc návštěvníků a velký úspěch se očekává 
i v Praze a v Helsinkách.

Výstava je členěna do 15 chronologických tematických celků. Laby-
rint stěn znemožňuje chronologickou prohlídku, zato umožňuje 
pomocí skoků do odlišných etap výtvarníkova života poznat, co je 
pro Františka Kupku charakteristické. Ukazují Kupkovu cestu od 

symbolismu k abstrakci. Můžeme vysledovat vývoj od symbolistic-
ké malby, prvních expresionistických portrétů až k abstraktnímu 
umění, barevným vertikálám, řečí tvarů a barev, mašinismu i geo-
metrickou abstrakci. Na zadním balkoně pak najdeme Kupkovy 
satirické kresby, kritizující kapitalismus, a ilustrace, mimo jiné 
jsou zde představeny slavné ilustrace k Aischylovu Prométheo-
vi, Aristofanově Lysistratě či Písni písní, dále jsou zde umístěny 
historické předměty. Na předním balkoně je umístěné interaktivní 
vzdělávací „studio“, kde je možné vyzkoušet si hru s barvami dle 
Kupkova vzoru. 

Centrem výstavy je nejslavnější a největší Kupkova abstrakce 
Amorfa – Dvoubarevná fuga. Ta byla spolu s obrazem Amor-
fa – Teplá chromatika vystavena v roce 1912 na pařížském salonu 
jako historicky první veřejná prezentace abstraktního díla. Okolo 
Amorfy jsou vystaveny obrazy, které ukazují autorovu cestu k ab-

Diagonální roviny, 1931, olej, plátno, 90 × 110 cm, Národní galerie Praha
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Víte, že: 

■ Kupka se narodil 27. září 1871 v Opočně. 
Studoval na pražské a vídeňské akademii 
a od roku 1895 žil v Paříži. Byl „dálkovým“ 
profesorem na pražské AVU, v Paříži vyučoval 
čeké a slovenské stipendisty. Během první 
světové války byl dobrovolným členem legií, na 
frontě byl raněn. Nejvíce výstav uspořádal právě 
v Paříži a zde také 24. června 1957 zemřel. 

■ Kupka je považován za jednoho ze zakladatelů 
abstraktní malby, spolu s Vasilijem 
Kandinským, Pietem Mondrianem či 
Fernandem Légerem.

■ Největší sbírku Františka Kupky na  
světě mají Národní galerie Praha  
a pařížské Centre Pompidou.

■ Kupka je autorem loga pro Waldesovu firmu 
Koh-i-Noor, dívčí tvář s patentkou v oku.
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KARTOONS: CardCone

strakci, jako příklad můžeme uvést Velký akt (Plochy podle barev, 
zápůjčka z newyorského Guggenheim Museum).

Všechna svá témata měl Kupka prostudována ve všech souvislos-
tech, ale do všech děl vtiskl něco ze své imaginace. Například po 
návštěvě jedné z továren svého mecenáše Jindřicha Waldese byl 
zaujat zvukem a pohybem strojů. Vznikla pak série obrazů, které 
sám Kupka nazval termínem mašinismus. Většina jich pochází 
ze sbírek pařížského Centre Pompidou a pro české publikum jsou 
vystavovány poprvé. 

František Kupka patří mezi nejlepší a také nejlépe prodávané české 
umělce. Nejdražší prodej proběhl v Helsinkách v roce 2016, kdy se 
obraz Vzlet prodal v přepočtu za téměř 70 milionů korun. Kupka 
také drží první dvě místa v historických tabulkách aukcí pořá-
daných v Čechách, kdy se obrazy Série CI. (Protihodnoty) a Tvar 
modré prodali cca po 60 milionech korun. Mezi sběrateli je velmi 
oblíbený, starší díla se obvykle cení na 10 a více milionů korun 
a rostou i ceny kreseb.

„Míním, že není zapotřebí malovat, kopírovat stromy, když cestou 
do výstavy je lidé vidí lepší ve skutečnosti. Maluji, ano, ale jen poje-
tí, chceš-li syntheze, akordy a podobně.“ František Kupka v dopise 
Josefu Svatopluku Macharovi, 1905. ☐

Velký akt (Plochy podle barev), 1910, olej, plátno, 150,1 x 180,8 cm Guggenheim, New York, inv. 68.1860

Amorfa. Dvojbarevná fuga, 1912, olej, plátno, 211 × 220 cm, 
 Národní galerie Praha
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Česká stopa

Kdo byl tento rok opravdu hodně vidět? 
Rozhodně Češi! A to nejen počtem expozic, 
ale především jejich kvalitou - „naše“ insta-
lace patřily mezi ty nejpovedenější. Zásluhu 
na tom má především skupina OKOLO, 
která je podepsána rovnou pod dvěma úspě-
chy. Tím prvním je nostalgická připomín-
ka zbouraného hotelu Praha v Brompton 
Design District. Zde, kousek od slavného 
obchodního domu Harrod’s, jste ve starém, 
neobydleném domě mohli narazit na řadu 
mladých značek. Prim hrála především 
ekologie a životní prostředí. To instalace 
nazvaná jednoduše Hotel Praha řešila jiný 
problém. Jak je možné, že takových archi-
tektonický skvost tak bezproblémově zmizí? 
Návštěvník si mohl prohlédnout kusy 
zachráněného nábytku a hlavně popřemýš-
let, jestli bychom se ke kvalitní architektuře 
neměli chovat více ochranitelsky. 

Druhý „zářez“ mají OKOLO možná nená-
padnější, ale pozornost zaslouží také. Ve 
slavném Victoria and Albert museu se totiž 
podepsali pod souhrnnou prezentaci vítězů 
letošního ročníku. Jednoduché dřevěné geo-
metrické stojany seznámily veřejnost s čtve-
řicí oceněných, mezi kterými letos byla další 
Češka, architekta Eva Jiřičná. Tak velký 
sukces český design dlouho nezažil, a pokud 
bychom měli někdy pocítit národní hrdost, 
tak právě teď. Jiřičná, proslulá svými skle-
něnými schodišti, rekonstrukcí Oranžérie 
na Pražském Hradě ale například i šperky 
pro značku Belda, dokázala, že česká stopa 
je ve světě pořád nepřehlédnutelná.

V září míří všichni milovníci 

designu pravidelně za 

Lamanšský průliv. Každoroční 

přehlídka London Design 

Festival se v posledních letech 

rozrostla do olbřímích rozměrů, 

a britská metropole je tak 

doslova napěchovaná trendy. 

My jsme u toho samozřejmě 

nemohli chybět. Podívejte se 

s námi, která jména a firmy nás 

letos oslovily nejvíc.

Za designem
do Londýna
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Vláda koberců

Právě v tomto bývalém pivovaru, pár 
desítek metrů od rušné Liverpool 
Street, byla každopádně kumulace 
zajímavých značek a trendů největší. 
Nás zaujala spolupráce španělského 
výrobce podlahových krytin Finsa 
a volného sdružení designérů z Eind-
hovenu pojmenovaného Envision. 
Jejich nápady, jak vizuálně oživit 
jednoduché dřevotřískové desky, byly 
svěží a důvtipné. Zatím sice není jisté, 
že Finsa pošle nápady do prodeje, my 
bychom byli ale určitě pro!

Tím, kdo na sebe poutal spoustu po-
zornosti, byli také výrobci koberců. 
V celém areálu jste mohli narazit na 
několik značek, které se věnovaly 
právě návrhům a prodeji podlahových 
tkanin. Všechny spojovalo neotře-
lé využití dezénu, smysl pro humor 
a často velmi netradiční motivy. Nám 
se nejvíc líbila značka Barcelona Rugs, 
nabízející téměř umělecká díla. Nebo 
byste nechtěli mít doma na podlaze 
obraz?

Dalším, kdo v Anglii šířil dobré jméno tu-
zemského designu, byl Ateliér skla Ronyho 
Plesla z pražské UMPRUM. Studenti připra-
vili působivé a originální představení prů-
hledného a křehkého materiálu, se kterým 
jsou české země spjaté od nepaměti. Nebáli 
se ale být mladistvě drzí, lehce kontroverzní 
a hravě avantgardní. Přesně tak, jak si před-
stavujete, že má mladá krev působit. Jejich 
práce v Old Truman Brewery byla jedním 
z highlightů celého festivalu.
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Eliška Monsportová, Pedestral, 2018 Daniel Kinský, Irrationa Vases

Dominika Petrtýlová, Vandal Vases
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Jádrem celého londýnského festivalu bylo 
tento rok již zmiňované Victoria and 
Albert museum. Největší instituce svého 
druhu na světě se soustředila jen na něko-
lik důležitých jmen, kterým dala prostor 
uprostřed svých majestátních historických 
sbírek. Při procházení kolem vitrín s kera-
mikou z 16. století a nábytku, co pamatuje 
Tudorovce, jste zde mohli narazit na insta-
laci módního návrháře Henrika Vibskova, 
působivé prolnutí designu a hudby v po-
dání skupiny Arup a skladatele Arvo Parta 
nebo grafickou reminiscenci na bojové 
lodě z první světové války od londýnských 
Pentagram. Nás mile potěšila fontána, kte-
rou pro společnost The London Fountain 
vymyslel designér Michael Anastassiades. 
Cílem bylo motivovat lidi opět využívat 
pítka v ulicích, a snížit tak potřebu kupo-
vat plastové láhve. 

Tahle malá ochutnávka ani zdaleka nemů-
že obsáhnout, jak široký záběr londýnský 
festival designu má. Na slavná, ale i za-
čínající jména narazíte ve všech čtvrtích, 
ať už jde o snobský Kensington, nebo 
hipsterský Shoreditch. Vždy si ale můžete 
být jisti, že jste součástí něčeho zásadního. 
Tady se totiž určuje, jak bude vypadat náš 
svět za pár dalších let. ☐

Radost z navrhování

Vtip a nadsázka byly pro letošek v kurzu. 
Vítěz ceny Red Dot Design Award za rok 
2017, japonská značka HARU, přišla s oso-
bitým nápadem, jak lze také využít oblíbené 
washi pásky. Vyvíjí je v různých velikostech 
a divokých barvách a vy tak máte šanci si 
v interiéru nechat vytvořit opravdu origi-
nální dílo. Jak bylo vidět podle množství 
návštěvníků v jejich stánku, tenhle nápad je 
sice jednoduchý, ale rozhodně trefný!
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Proč právě CCHA?

Název je upravený přepis čínského kaligra-
fického znaku pro čaj, čte se jednoduše čá 
a odkazuje na kořeny čajové kultury. 

V čem jsou Vaše čaje jedinečné?

Je toho víc. Jsou celolistové a ručně 
sbírané, všechny další ingredience jsou 
většinou v bio kvalitě. Vše pochází z těch 
nejlepších světových lokalit, např. cit-
ronová tráva z Thajska, jasmín z Číny, 
růžové lístky z Iránu. Směsi balíme do 
průhledných, prostorných, ručně šitých 
sáčků z kompostovatelného materiálu. 
Trvalo dlouho čaje vytvořit, s nejlepšími 
čajovými specialisty z Hamburku jsme 
je ladili půl roku, než jsme řekli ano, to 
je ono. 

S oblibou říkáte, že značka CCHA po-
souvá čajovou kulturu na úplně novou 
úroveň. Co si pod tím představit?

Mým záměrem je ukázat, co všechno je 
ve světě čajů, bylin a koření možné, jak 
unikátní kombinace tyto čisté, přírodní 
suroviny nabízejí. Inspirací pro naši první 
řadu CCHA Voyage jsou chutě a vůně za-
jímavých koutů světa. Například čaj Spicy 
Paradise vás zavede na Zanzibar a obsahu-
je citronovou trávu, hřebíček, kardamom, 
skořici, pepř a ananas. Violet Passion míří 
do Provence, směs tvoří citronová verbena, 
šípek a levandule. A třeba vzácný černý 
čaj Shangri-La se pěstuje vysoko v Nepá-
lu a jeho zlatavý nálev připomíná horský 
vzduch prozářený podvečerním sluncem.

Vaše čaje zaujmou krásným balením. Jak 
jste k němu dospěli?

Když jsem konečně doladil složení čajů, 
řekl jsem si, vždyť jsou to vlastně perly 
mezi čaji, proto je musíme zabalit jako 
šperk. Oslovil jsem postupně dvě grafická 
studia a designérka Olla Brodak perfektně 
vystihla, o co mi jde. Náročné bylo přenést 
návrh do reálného tisku, o to se postarali 
v brněnském TopTisku. Moc mě ale těší, 
že se na výrobě podílejí i hendikepovaní 
lidé, skládání krabiček a kompletace čajů 
totiž probíhá v chráněné dílně. Stejně jako 
šperky, i naše čaje jsou často originálním 
dárkem.

Jak jste se vlastně k založení vlastní čajo-
vé značky dostal?

Pocházím z Moravy a vyrostl jsem v auten-
tických vůních a chutích. Měli jsme hospo-
dářství, skoro všechno jídlo bylo domácí, 
maminka navíc sbírala byliny a míchala 
z nich čaje. Když jsem 15 let pracoval 
v čajovém průmyslu, svým způsobem 
jsem trochu trpěl. Chtěl jsem se věnovat 
něčemu, na co budu moct být hrdý, a taky 
trochu pozvednout čajovou kulturu v Čes-
ku. Pokud se podíváte třeba do Německa, 
zjistíte, že kultura pití čaje tam prodělala 
podobný vývoj jako víno nebo káva u nás, 
tak proč ne čaj? ☐

Libor Venhoda: 

Luxusní čaje jsou delikatesou i šperkem

Rozjet ve 45 letech svůj první velký soukromý projekt vyžaduje 

velkou dávku odvahy. Libor Venhoda, který většinu svého 

profesního života věnoval čaji, se pro takový krok rozhodl 

a výsledek stojí za to. Před několika lety se přestěhoval do Prahy 

a založil vlastní značku luxusních čajů CCHA.
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Poté, kdy máme vybranou tvrdost matrace 
a typ vrchní top matrace, přejdeme k poža-
davkům na funkčnost postele. Chceme-li 
si dopřát masáž, doplníme hlavní matraci 
o masážní systém. Jedná se o postel na celý 
život, proto je třeba brát v úvahu i možnost 
polohování, které můžeme třeba ve vyšším 
věku potřebovat. 

Co se týče vzhledu postele, udává ho ze-
jména záhlaví, jehož tvar, dekor i rozměry 
podléhají opět výběru klienta.

Po výběru veškerých komponentů se 
klient už může těšit, až jeho postel bude 
vyrobena v holandské výrobě stejnými mi-
stry, kteří vyrábí postele pro holandskou 
královskou rodinu a kteří si toto umění 
předávají z generace na generaci více než 
100 let. Po 6 – 8 týdnech přivezeme postel 
klientovi domů.

Co je třeba zvážit při výběru postele?

Nejdůležitější při výběru správné postele je 
jedinečnost každého z nás. Každý má jiné 
spací návyky, pozici, v níž usíná nejčas-
těji, množství pohybu či fyzické námahy 
během dne, potřeby a požadavky na to, co 
by jeho postel měla splňovat…, zkrátka 
je to všechno o individualitě, vlastních 
pocitech, o rozličném vnímání pohodlí 
a preferencích každého jedince. V našem 
showroomu klientům pokládáme správné 
otázky, abychom jim mohli poskytnout 

správnou radu pro výběr jejich postele. 
Postel je kus nábytku, proto se musí svému 
majiteli také líbit vzhledově. Jsme schopni 
splnit jakékoliv požadavky i na design po-
stele tak, aby ladila s interiérem ložnice. 

Důležitou roli samozřejmě hraje rozměr. 
Můžete si přát jakýkoliv rozměr postele co 
do šíře a délky. 

Jaké značky si mohou klienti ve Vašem 
showroomu na Vinohradech vyzkoušet?

Máme tu čest zastupovat exkluzivně na 
našem trhu značky s dlouholetou tradicí 
od těch nejlepších výrobců postelí. Najdete 
u nás postele renomovaných světových 
značek PULLMAN, Treca, Trump Home 
či rodinnou holandskou značku KU-
PERUS, který získal ocenění Královské 
garance kvality, jež je udělována výhradně 
výrobcům, kteří existují minimálně 100 let 
a splňují standardy nejvyšší kvality výrob-
ků a služeb a jsou prověřenými dodavateli 
produktů pro holandskou královskou 
rodinu. Kromě značek výrobců postelí 
zastupujeme také skvělé značky domácího 
textilu, jakou je belgický rodinný výrobce 
z Brugges, značka rodiny Slabbinck či pro-
slulé přikrývky a polštáře z pravého peří 
značky Kauffmann.

Je multibrandový koncept lepší než 
obchod s jednou značkou? Vždyť každá 
z vámi zastupovaných značek by pravdě-

podobně byla sama o sobě schopna splnit 
prakticky jakékoli přání zákazníka.

V první řadě jde o klienta, který musí 
mít možnost srovnání. Jednoznačně tuto 
potřebu splňuje pouze obchod zastupu-
jící více výrobců. Každá z našich značek 
je jiná. Kuperus je top značka, u níž máte 
jistotu, že každá postel je naprostým origi-
nálem vyrobeným na míru svému budou-
címu uživateli. 

Tradiční firma Pullman je zase unikátní 
svým patentovaným systémem pružin, 
tzv. Inside pocket spring. Pro vyznavače 
náročného designu máme francouzské 
značky Treca de Paris a Treca Interiors. 

Žádný monobrand není schopen 100 % 
uspokojit každého zákazníka. Ano, může 
každému z nich, pokud je to ve skutečnosti 
opravdu kvalitní produkt s tradicí, nabíd-
nout dobré spaní. Už ale nebude schopen 
stejně uspokojit člověka upřednostňujícího 
design jako toho, kdo potřebuje atypický 
rozměr nebo precizní polohování z důvo-
du nějakých zdravotních omezení. 

Předpokládám, že Vy osobně také spíte 
komfortně. Jakou postel jste si vybrala 
pro sebe a proč?

Upřímně řečeno, jsem velmi aktivní osoba, 
a v posteli mnoho času kromě spánku ne-
trávím. Avšak polohovací verze byla mou 
volbou zejména s ohledem do budoucna. 
Nyní polohování ocením vždy, pokud si 
před spaním chci číst, nebo potřebuji ještě 
něco udělat na počítači. A tak kromě toho, 
že je má postel složená z těch třech kom-
ponentů pravé kontinentální postele, tedy 
dolního boxspringu s pružinami, matrace 
s jednotlivě balenými pružinkami a vrchní 
top matrace, je vybavena polohováním. 
Naši dodavatelé jako jediní umějí zachovat 
i při něm parametry pravé kontinentální 
postele.

V čem tato ojedinělost spočívá?

Zdaleka ne každý výrobce to dokáže, lidé 
se tak mohou snadno dostat do mylné 
představy, že si pořídili boxspringovou 
polohovací postel, ač tomu tak není. Řada 
výrobců, jejichž produkty jsou cenově 

Značka LUXURY SLEEPING vznikla více 
než před jedenácti lety. Jak to vlastně teh-
dy začalo?

Byla jsem několik let generální ředitelkou 
českého a slovenského zastoupení švéd-
ské nadnárodní korporace, která je lídrem 
v oblasti tzv. bedding industry. Po výměně 
téměř celého týmu jsme začali dosahovat 

vynikajících prodejních výsledků. Zaměřo-
vali jsme se ale na obyčejné pěnové matrace. 
Já jsem chtěla našim zákazníkům dopřát 
něco úplně jiného. Z titulu své pozice jsem 
měla možnost poznávat i jiné druhy výroby 
a odlišné materiály. A tak jsem objevila 
kouzlo „vysokého spaní“.

Luxusní, vysokou postel si člověk kupuje 
většinou jen párkrát za život. Jak celý pro-
ces výběru postele na míru probíhá?

Když člověk zná nejdůležitější požadavky na 
svou postel, doporučujeme osobně navštívit 
náš showroom, kde si vyzkouší typy tvrdostí 
matrací v kombinaci s různými druhy vrch-
ních top matrací. 

Vzhledem k tomu, že každý člověk má odlišné potřeby, je zakázková výroba postele na míru pro dosažení 

maximálního požitku ze spánku naprostou nutností. Vyzpovídali jsme specialistku v oboru kvalitního 

a komfortního spánku, paní Ivanu Guthovou, majitelku multibrandového obchodu LUXURY SLEEPING:

OBJEVTE KOUZLO 
„vysokého spaní“
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Jak zjistit, zda bude interiér vyhovující? 

Jednoznačně je třeba vytvořit půdorysnou 
studii celého obytného prostoru. Tak se 
dozvíte, kolik úložného prostoru se sem 
doopravdy vejde, jak velká kuchyně může 

být, jak velký si můžete dovolit jídelní 
stůl, zda pracovna nebude jen komora 
a zda se do ložnice opravdu vejde klasické 
manželské lůžko, atd. Vždy je třeba počítat 
s komunikačními zónami! Co je zásadní - 
dodržet reálné rozměry zařizovacích prv-

ků, což někteří „projektanti či developeři“ 
nedodržují. Místnost pak v plánku vypadá 
větší a máte pocit, že se toho do ní na papí-
ře vejde mnohem více, realita je však jiná. 

srovnatelné s našimi, ve skutečnosti neumí 
polohovat právě ten boxspring a nahrazují 
ho pouze jednotlivými deskami. To je pak 
obyčejná postel bez pružinové základny. 

V jakých postelích bude podle Vás spát 
generace našich dětí a jak se svět luxusních 
postelí změní v nejbližších desetiletích? 

Mladí lidé se čím dál tím více zajímají 
o zdravý způsob života, klima a přírodu. 
Nejen v souvislosti se zdravou životosprá-
vou už nyní tuší, jak důležitý je kvalitní spá-
nek. Budou se stále více obracet k přírodě 
a upřednostňovat přírodní materiály. 

Zároveň hledají komfort v životě a vyšší 
úroveň pohodlí. Benefitem pro ně budou 
tedy i polohovací postele, kdy spolu s mo-
derními technologiemi bude stále zachová-
na kombinace s přírodními materiály. Již 
v mladším věku budou připravenější inves-
tovat do skutečně kvalitní postele. ☐

Nákup nemovitosti
aneb o čem uvažovat při výběru
Ing. Iva Bastlová, DiS.

O interiéru je nutné uvažovat již při nákupu bytu či domu. Po technických, stavebních a právních 

hlediscích je využití interiéru dalším velmi významným kritériem, zda bytovou jednotku koupit či nikoliv. 

Interiér je vlastně to, co ze stavby bytu či domu nejvíce při obývání vnímáme, co na nás každý den působí 

a může nám usnadnit a zlepšit život nebo naopak. 

Při výběru nemovitosti uvažujte nejen o lokalitě, 
vzhledu a stavu stavby, velikosti garáže, ale také 
o využití interiéru. Foto: Kružík
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Pokud je nemovitost kompletně vystavě-
ná (nová či již řadu let obývaná), je studie 
interiéru před nákupem nemovitosti také 
velmi vhodná. Někdy je prostor zahlcen 
nábytkem a věcmi a málokdo si předsta-
ví, jak by to mohlo po úpravě vypadat 
a kolik zařizovacích prvků se sem po 
změně vejde. Matoucí může být také zcela 
prázdný pokoj. Máte pocit, jakoby se sem 
vešlo vše, než však začnete měřit a počítat 
centimetry. 

Toto je ukázka z kapitoly Nejen koncept 
z nové knihy „Tvoříme interiér s českou 
designérkou“, kterou právě vydala Grada 
Publishing. 

Tato kniha je novinkou na knižním trhu 
a napsala ji naše autorka a česká desig-
nérka Iva Bastlová. Po více než 15leté 
praxi připravila pro čtenáře návod, jak 
postupovat při zařizování interiérů, při 
rekonstrukci částečné i celkové. V knize 
se dozvíte, na co si dát pozor, kde ušetřit 
a kde naopak nešetřit, a to po jednotlivých 
místnostech. I když se nejedná o učebnici, 
bude se hodit i všem studentům a za-
čínajícím designérům, protože vychází 
z praxe, nikoli z teorie. Kniha se zaměřuje 
na správnou volbu materiálů, ergonomii, 
dispozice, postupy a je v ní řada tipů, rad 
a doporučení. ☐

V případě, že dům ještě nestojí, je těžší 
si některé detaily představit. Na druhou 
stranu lze udělat při stavbě různé změny, 
které zlepší hodnotu celého projektu. Pozor 
je třeba si dát na podkrovní místnosti se 
zkoseným stropem. Ty často v půdoryse 
na papíře vypadají velkoryse prostorné, ale 
málokdo si hned představí zkosený strop, 
jenž sníží užitnou hodnotu a zkomplikuje 
a občas i prodraží zařizovací prvky. 

Při návrhu podkrovních interiérů je třeba brát 
v úvahu podchodnou výšku a střešní konstrukci, 
která je často pohledová. Foto: PXhere 

Prázdný interiér působí větším a vzduš-
nějším dojmem. Nenechte se zmást 
a myslete na centimetry. Foto: Pxhere

Věnujte tedy výběru 
patřičný čas a berte 
v úvahu, že kupujete 
každý metr čtvereční 
a ten musí mít využití. 

Dispoziční řešení, tedy půdorys je pro návrh 
interiéru a jeho využití klíčový.
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LEXXUS NORTON míří na vážné zá-
jemce o luxusní a prémiové nemovitosti. 
Ti neřeší bydlení jako nutnost, ale spíše 
z pozice dobré investice nebo podtržení 
životního stylu. Jsou vybíraví. Mají nejvyš-
ší požadavky na poskytnutý servis, chyby 
neodpouštějí. Rebranding i nový web 
www.lexxusnorton.cz vynechává zbyteč-
nosti a míří přímo k rychlému představení 
jednotek a snadnému  propojení zájem-
ců s makléřem. I v digitální době je totiž 
důvěra v makléře rozhodujícím faktorem 
úspěšného prodeje. 

„Za 25 let na trhu jsme vybudovali nejen 
skvělé vztahy s desítkami tisíc českých 

i zahraničních prémiových klientů. 
Stavíme na špičkových službách a profe-
sionálech v oboru. Naši úspěšnost nejlépe 
dokazuje, že 35 % zákazníků s námi na-
kupuje opakovaně. Jsem přesvědčený, že 
kompletní rebranding nám pomůže skvělé 
výsledky ještě zlepšit,“ říká Karel Bor,  
generální ředitel LEXXUS Group. 

Na webu lze nemovitosti vybírat čistě 
podle vzhledu nebo desítek kategorií. Sa-
mozřejmostí je důraz na vizuální zážitek 
z online prohlídek a na přehlednou cha-
rakteristiku projektu i lokality. Zájemcům 
o detailní informace z realitního trhu je 
pak určen informacemi nabitý NORTON 

magazín, který má na webu svoji online 
podobu. 

Ve vizuálním stylu došlo ke kompletní 
změně loga i celkové korporátní identity. 
Dřívější kombinace zlaté a černé ustoupila 
vzdušnějšímu designu společně s odstíny 
šedé a fialové. O změnu korporátní iden-
tity a návrh designu webu se postaralo 
studio Made by Soulmates, samotný web 
vytvořila kreativní agentura Apploud 
Digital. ☐

Nová korporátní identita, web a posun ve firemní komunikaci.  

Cíl: rychlé představení nemovitostí, lepší kontakt s prémiovými zákazníky 

a detailní informace pro ty, kteří realitami žijí.

Realitní kancelář LEXXUS NORTON 
zaměřená na luxusní bydlení  
dokončila rebranding



Developerské projekty

Showroom Praha Komunardů 32, tel: +420 266 199 452, praha@konsepti.com
Obchod a e-shop D1ONE Čestlice 289, tel: +420 246 083 221, info@d1one.cz
Showroom Bratislava Zochova 10, tel: +421 252 632 035, 
bratislava@konsepti.com

dream

LC4
Design: Le Corbusier
Cassina

www.konsepti.com
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S nadsázkou se nebojíme říci, že vyrůstá 
krok od Riegrových sadů, jejichž blízkost 
dává možnost relaxace a sportovního vy-
žití. Pár kroků na vinohradskou třídu do 
příjemné kavárny, restaurace či divadla. 
Náměstí Jiřího z Poděbrad, další zajímavá 
lokalita, je v pěší dostupnosti. Rozhodne-
te–li se jít do centra na Václavské náměstí, 
náměstí Republiky nebo Staroměstské 
náměstí, z Italské ulice jste zde za krátkou 
chvíli pěšky.

Vinohrady mají svoji ojedinělou atmosfé-
ru, pestrou paletu aktivního životní stylu 
a kulturního vyžití. Řadí se mezi nej-
prestižnější pražské čtvrti s rezidenčním 
bydlením, se snadnou pěší dostupností do 
centra Prahy a blízkostí přírody.

V šestipodlažním domě se dvěma sa-
mostatnými vstupy je celkem 57 bytů 
v dispozicích od 1+kk po 5+kk ve variantě 
s lodžiemi, balkony, terasami a předza-
hrádkami. Parkování je pro rezidenty 
zajištěno v podzemních garážích. Sa-
mozřejmostí je sklep ke každému bytu. 
Bytový dům je řešen jako bezbariérový 
a v přízemí jsou menší komerční prostory.

Ceny bytů na vyžádání v RK. 
Energetická náročnost: C

EXKLUZIVNÍ BYTY  
S PRAHOU NA DLANI
Znáte pohled z Riegrových sadů na pražské panorama? Ráno, poledne, večer, jaro, léto či zima, vždy úžasná 

silueta Prahy s novým nádechem barev a odstínů navozující dech beroucí atmosféru a nezapomenutelné 

pocity z výhledů. Tento impozantní až romantický výhled na město poskytnou luxusní byty v Rezidenci 

Churchill v Italské ulici na pomezí Vinohrad. Moderní design a architektura s důrazem pro detail vychází z pera 

architektonického ateliéru Aukett.
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Vyhledávaný komfort v jedné z nejlepších 
částí Prahy přináší právě zkolaudovaná 
rezidenční budova Hřebenky. Projekt patří 
k tomu nejlepšímu, co pražský realitní trh 
nabízí. Designově vytříbená stavba v klid-
né lokalitě jižního svahu Strahovského 
kopce poskytne novým vlastníkům velko-
rysé rodinné zázemí na jedinečné adrese. 

Bytový dům Hřebenky kombinuje velko-
rysost, nekompromisní kvalitu a soukromí 
menšího rezidenčního projektu s celkově 
18 byty. Koncept stvořený pro nejnároč-
nější klientelu navrhl italský architekt 
Porcellini se záměrem skloubit rodinný 
komfort a reprezentativní společné pro-
story s respektem výjimečné prosluněné 
lokalitě. Všechny byty přinášejí nádherné 
výhledy do zeleně a ve vyšších patrech 
také na panorama metropole, kdy zážitek 
umocní prosluněné prostorné terasy.

Rezidenční dům Hřebenky od prvního 
momentu vznikal tak, aby plnil požadav-
ky nejnáročnějších. Kombinuje vše, co má 

luxusní projekt nabízet. Skvělou adresu, 
hodnotnou architekturu, vysokou kvalitu 
dokončených interiérů a mimořádné vý-
hledy. Samozřejmostí je inteligentní ovlá-
dání osvětlení a zaručené soukromí.

Ceny bytů od 21 600 000 Kč 
Energetická náročnost: B 

VELKORYSÉ BYTY  
NA HŘEBENKÁCH 
K NASTĚHOVÁNÍ
Poslední volné byty mají velikost od 147,54 m2 a terasu od 26,27 m2. Největší byt může splnit bydlení na ploše 

231,69 m2 s terasou 144,63 m2. Plocha bytu nabízí zájemcům stále možnost vytvořit vlastní dispozici a také 

ovlivnit výběr interiérových povrchů podle přání. 
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Nabízené byty 2+kk a 3+kk 
mají rozměry 58,49 až 92,97 m2. 
Přístup je zajištěn dvěma samo-
statnými schodišti se vstupem 
pouze do jednoho bytu na patře. 
Všechny byty disponují kvalitní-
mi dřevěnými podlahami, okny 
s izolačními trojskly a nadčaso-
vými obklady a sanitou v kou-
pelnách. Velký důraz je kladen 
na ekologický provoz. Vytápění 
zajišťují úsporné elektrokotle, 
v části bytů doplněné o podlaho-
vá tělesa. 

Ceny bytů na vyžádání v RK.  
Energetická náročnost: B 

Komorní bydlení v klidné části Strašnic, Praha 10, nabízí osm bytů činžovní vily Na Vinici. Byty 2+kk a 3+kk mají k dispozici balkon, venkovní 
parkovací stání a sklep. Součástí vily je soukromá zahrada ideální k odpočinku i hrám dětí. Byty jsou skvělou příležitostí pro investory i na dlou-
hodobé bydlení v klidné a dobře dostupné části širšího centra metropole. 

NADSTANDARDNÍ BYTY 
V KOMORNÍM PROJEKTU 
IHNED K NASTĚHOVÁNÍ
Činžovní vila Na Vinici patří k nejkomornějším bytovým projektům na pražském trhu.  

Pouhých osm jednotek společně s vlastní zahradou a pozemkem v klidné lokalitě zaručuje 

výjimečně klidné bydlení prémiového standardu. 
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DOKONČENÉ BYTY  
NA SMÍCHOVĚ
Moderní budova se 17 byty v ulici Na Bělidle bude brzy zkolaudována. Aktuálně nabízí poslední velkorysé 

rodinné byty ke koupi. Dva objekty s celkem 30 komfortními byty v dispozicích 2+kk až 5+kk spolu utváří 

reprezentativní rezidenční blok, v jehož centru se nachází soukromá zahrada určená pro chvíle odpočinku 

rezidentů a jejich návštěv. 
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Původní dům byl dostaven v roce 1888 
v novobarokním stylu, na který odkazuje 
zejména uliční fasáda a honosná vstup-
ní hala s romantizujícími nástěnnými 
malbami s motivy české krajiny. Kromě 
drobných úprav v přízemním parteru, 
které proběhly v roce 1911, se dům do 
dnešní doby zachoval v prakticky identic-
ké podobě. 

V rámci komplexní rekonstrukce byla 
obnovena novobarokní fasáda provedená 
v kombinaci štukové výzdoby a režného 
cihelného zdiva, která je pro danou loka-
litu typická. V průběhu stavebních úprav 
vznikne v podzemním podlaží vyhraze-
ný parkovací prostor pro nové rezidenty. 
Byty v tomto klasickém činžovním domě 
ztělesňují sofistikovaný architektonický 

koncept citlivě propojující moderní design 
s původními prvky, včetně replik tradič-
ních špaletových oken a repasovaných 
interiérových dveří. 

Cena bytů na vyžádání v RK. 
Energetická náročnost: G 
(zatím není k dispozici)

Moderní budovu i rekonstruovaný čin-
žovní dům se zachovanými historický-
mi detaily pojí také špičkové provedení, 
moderní technologie a kvalitní standardy 
základního vybavení od renomovaných 
výrobců. 

V rámci výstavby druhé etapy vznikl na-
příklad velkoryse pojatý penthouse 5+kk 
s prostornou terasou a krásnými výhledy 
na Prahu. Vstupní patro penthousu tvoří 
čtyři samostatné ložnice orientované do 
vnitrobloku, dvě prostorné koupelny, 
samostatná toaleta, technická místnost 
a dvě šatny. Pohodlné schodiště navazuje 
do hlavního obytného patra, které tvoří 
velkorysý obývací pokoj se vstupem na vel-
kou terasu, která slouží k relaxaci a odpo-
činku. Na stejném podlaží je dále příprava 
pro kuchyňskou linku, koupelna s toaletou 
a komora. Byt se prodává bez finálních 
povrchů a zařizovacích předmětů.

Ceny bytů od: 6 750 000 Kč 
Energetická náročnost: C

POSLEDNÍ 3 PŮDNÍ BYTY 
V REPREZENTATIVNÍM DOMĚ 
BRZY K NASTĚHOVÁNÍ

Projekt vyniká kvalitou lokality, standardem rekonstrukce, podzemním parkováním, prostornými terasami 

a krásným výhledem. Jedná se proto o jeden z mála projektů, který nabízí všechny klíčové parametry 

luxusního bydlení v centru metropole, včetně parkování. 
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Komorní projekt rodinných vil vyrůstá 
v krásném prostředí Kejřova parku a Ho-
řejšího rybníka na Praze 9. Bezprostřední 
okolí Kejřova parku láká k procházkám, 
projížďkám na kole nebo na loďce i k od-
počinku v zelené trávě. Díky vyhlídce na 
rybník nebo les se mohou budoucí rezi-
denti těšit z okolní přírody přímo ze své 
zahrady. Veškeré služby – školka, škola, 

nákupní centra Černý Most a Ga-
lerie Fénix i zdravotnická zařízení 
jsou v docházkové vzdálenosti či 
pár minut jízdy autem.

Ceny vil na vyžádání v RK. 
Energetická náročnost: B

V docházkové vzdálenosti od projektu jsou mateřské i základní školy, obchody, 
poliklinika a pošta. Projekt Panorama Hlubočepy se vyznačuje pohodovou a klid-
nou atmosférou, ale zároveň je výborně dostupný z centra města. Velmi rychle 
a pohodlně se dostanete na Pražský okruh i Jižní spojku. 

Oba architektonicky výrazné domy zcela naplňují koncept moderního městského 
bydlení, ve kterém se snoubí kvalita provedení s technologiemi 21. století. Vzdušné 
bytové jednotky v dispozicích 1+kk až 5+kk a velikostech do 154 m2 proto dispo-
nují vysokými standardy základního vybavení a systémem inteligentní domác-
nosti. 24 klasických bytů a 7 mezonetů navíc doplňují 
předzahrádky nebo prostorné terasy, z nichž se otevírají 
výhledy do okolí. Součástí projektu, který se nachází 
v uzavřeném areálu přístupném jen pro rezidenty, jsou 
rovněž parkovací stání v podzemním podlaží. 

Ceny bytů od 8 336 900 Kč 
Energetická náročnost: B

DOKONČENÉ BYTY 
U PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ 

POSLEDNÍ 2 VILY 
S PROSTORNÝMI 
TERASAMI NA PRAZE 9

Projekt Panorama Hlubočepy vyrostl na rozhraní čtvrtí Barrandov a Hlubočepy. Překrásné prostředí 

přírodního parku Prokopské údolí i nedaleký Chuchelský háj zaručuje dostatek blízké zeleně k odpočinku 

i aktivnímu trávení volného času. Na své si přijdou sportovci včetně horolezců, rodiny s dětmi i jednotlivci. 

Do Prokopského údolí se pohodlně dostanete pěšky do pěti minut, Chuchelský háj je dostupný procházkou 

do deseti minut. Samozřejmostí lokality je výborná občanská vybavenost i dopravní spojení.

Vily Kejřův Park jsou ideálním propojením městského života s krásou a klidem přírody. Promyšlené dispozice 

jednotlivých vil nabízí vše, co moderní rodina požaduje a potřebuje k pohodlnému životu. Budoucí majitelé 

jistě ocení prostornou zahradu, soukromé parkovací stání a garáž i široký výběr standardního vybavení 

domu. Obě vily nabídnou prostorné terasy i dostatek soukromí pro vás i vaše děti. 
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Sámova 12 se nachází v klidné části 
Prahy, na pomezí Vinohrad a Vršovic, 
v těsné blízkosti Havlíčkových sadů. 
Jedná se o rezidenční oblast s plně fun-
gujícími obchody, službami, dopravní 
obslužností i další infrastrukturou. 
Veškerá občanská vybavenost, včetně 
mateřské a základní školy či polikliniky, 
je přímo v Sámově ulici nebo na dosah. 
V blízkosti rovněž naleznete nákup-
ní centrum Eden a fotbalové stadiony 
pražských Bohemians a Slavie Praha. 
Pro další sportovní aktivity je možné 
využít zimní stadion či tenisové kurty 
rovněž přímo v ulici. Domácím mazlíč-
kům je určeno psí hřiště.

Okolí domu tvoří převážně starší 
zástavba činžovních domů, které 
v posledních letech citlivě doplni-
lo několik novostaveb komorního 
charakteru. K relaxaci jsou ideální 
blízké (cca 200 m) Havlíčkovy sady 
– přírodní park, známý svými roz-
lehlými vinicemi, dominantou v po-
době Gröbeho vily a nedaleké sady 
Heroldovy. Celou lokalitou protéká 
potok Botič.

Ceny bytů na vyžádání v RK. 
Energetická náročnost: B

Projekt U Rajské Zahrady 2 se skládá 
pouze z 18 bytů, které jsou jako stvořené 
pro náročné klienty hledající atraktivní 
bydlení s vysoce nastavenými parametry 
v prestižní lokalitě s jedinečnými výhle-
dy na Prahu. Bydlení v centru bylo citlivě 
kombinováno s bezpečným parkováním 
a terasami s jedinečným výhledem. 

Ceny bytů od 5 500 000 Kč 
Energetická náročnost: D

REKONSTRUKCE BYTŮ 
U RAJSKÉ ZAHRADY 
DOKONČENA

RODINNÉ BYDLENÍ 
U HAVLÍČKOVÝCH SADŮ

Zrekonstruovaný historický rohový dům nabízí krásný výhled přes Riegrovy sady na panorama města Pra-

hy včetně Pražského hradu. Vzhledem k umístění domu v kopci si mohou výhledy vychutnat již majitelé bytů 

v druhém nadzemním podlaží. Jednotlivé byty jsou prodávány ve stavu „white walls“, lze je tedy kompletně 

dokončit podle individuálních požadavků.

Rezidence Sámova 12 byla navržena předními architekty z ateliéru Znamení čtyř. Filozofie návrhu vychází 

z kombinace čtyř přírodních živlů: země, vzduchu, vody a ohně. Ty jsou v prostoru celého domu zastoupeny 

grafickými motivy a použitými materiály. Zvolené prvky se rovněž promítají do členění fasády, jež tvoří přiro-

zenou vlnu a díky níž se dům v rámci uliční zástavby stává zcela výjimečným.
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Čisté geometrické tvary, ušlechtilé mate-
riály, hodnotná architektura prvorepubli-
kového stylu, velkorysé prostory a zelené 
zahrady uprostřed města. To vše přináší 
Hradešínská Residence, nejnovější příleži-
tost k luxusnímu bydlení v historické části 
metropole. 

Třináct bytů o velikosti od 118,6 m2 po 
360,50 m2 s velkoformátovými okny ori-
entovanými do několika světových stran 
přinese krásné výhledy do zeleně. Přízem-
ní byty přirozeně prolínají s relaxačními 
zónami privátních zahrad o rozloze až 196 
m2 vybízejících k oddechu. Byty v nejvyš-
ších patrech naopak otevírají pohledy na 

výjimečné a ceněné panorama historické-
ho centra Prahy. Nejvelkorysejší byt číslo 
14 ohromuje mimořádnou střešní terasou 
o rozloze 142,3 m2. 

„Hradešínská Residence je luxus v nej-
čistší podobě. Dokonalá lokalita, komorní 
provedení a nejvyšší dostupný standard 
použitých materiálů osloví nejnáročněj-
ší české i zahraniční klienty. Skutečným 
skvostem je největší byt nabízející nád-

herný výhled na panorama Prahy. Obytná 
plocha o rozloze 360,50 m2, střešní terasa 
142,3 m2 a možnost až sedmi parkova-
cích stání čeká s cenou přes 100 milionů 
korun na výjimečného zájemce,“ říká 
Marianna Krausová, Partner společnosti 
LEXXUS NORTON. 

Ceny bytů na vyžádání v RK. 
Energetická náročnost: B  

Nemovitosti k prodeji

STYL PRVOREPUBLIKOVÉHO 
LUXUSU NA KRÁLOVSKÝCH 
VINOHRADECH

Pro nejnáročnější klientelu vzniká Hradešínská Residence v pražských 

Královských Vinohradech. Mimořádný projekt s třinácti exkluzivními 

byty je citlivě zasazen do kultivovaného prostředí prvorepublikových 

vil a parků. Nachází se ve čtvrti, která je už přes sto let vyhledávaná 

pražskou elitou. Dokončení stavby je plánováno na léto 2019. 
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V obci se nachází restaurace, obchody a spor-
tovní zázemí s tenisovými kurty, in-line dráha 
a multifunkční hřiště. Lokalita je vzdálena do 
30 minut vozem z centra Prahy a velmi dobře 
dostupná na letiště. Příměstská doprava je ře-
šena autobusovými linkami k metru B - Zličín.

Designový dům s rozsáhlou parcelou, ven-
kovním bazénem, vířivkou a wellness splní 
nároky současného bydlení. První patro domu 
tvoří velkorysý, otevřený koncept obývacího 
pokoje s vysokými stropy a vstupem na terasu 
s nádhernými výhledy do okolní přírody. Na 
stejném patře je plně vybavená kuchyně s jídel-
nou a místností pro sklad potravin, samostat-
ný pokoj a toaleta. Součástí obývacího pokoje 
je také prostor formou galerie.

JEDINEČNÝ DŮM  
OBKLOPENÝ PŘÍRODOU

Dům se nachází v klidu a soukromí 

rezidenční zástavby v obci Hřebeč, 

pouze pár minut jízdy od Kladna. 

Rodinný dům s okrasnou, jižně 

orientovanou zahradou je situován na 

místě obklopeném přírodou, přímo 

v sousedství lesa a rybníka.
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Ve vstupním patře domu jsou dvě ložnice, 
plus hlavní ložnice s en-suite koupelnou 
a vstupem na zahradu. Na stejném patře je 
další koupelna, samostatná toaleta, šatna 
a prostorná vstupní hala. Suterén domu 
byl využitý pro zázemí útulné wellness 
zóny se saunou, posilovnou a dalším po-
kojem sloužícím jako pokoj pro hosty. 

Energetická náročnost: G  
(zatím není k dispozici) 
Cena domu: 18 900 000 Kč 
ID: 122217
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V přízemí domu se nachází hala, technická místnost, dílna, pokoj 
pro hosty, koupelna se sprchovým koutem a WC, kuchyňská část 
s jídelním koutem, obývací pokoj a prosklená terasa. V prvním pa-
tře se nachází prostorná galerie, ložnice s šatnou a vlastní koupel-
nou, 2 dětské pokoje a samostatná koupelna. V technické místnosti 
je umístěn plynový kotel, bojler, pračka, sušička a technologie 
k solárním panelům umístěným na střeše domu. V galerii na patře 
je vestavěná prostorná knihovna.

Zahrada je upravena architektem. Rostou zde vzrostlé stromy 
a keře, které vytváří malebná zákoutí. Uprostřed zahrady leží jezír-
ko plné ryb. Za jezírkem se nachází zastřešená terasa s prostorem 
pro grilování a relaxaci. 

Energetická náročnost: G (zatím není k dispozici) 
Cena domu: 20 780 000 Kč 
ID: 122312

RODINNÁ VILA  
U RADOTÍNA

Velmi útulný, moderní rodinný dům o dispozici 5+kk s galerií a upravenou zahradou s rybníčkem se nachází 

v klidné lokalitě obce Kosoř. V pěší vzdálenosti se nachází školka, škola, restaurace, obchod, fotbalové hřiště 

a tělocvična. Obec leží v okrese Praha – západ, v chráněné krajinné oblasti Český Kras. V blízkosti se nachází 

přírodní památka Černá Rokle, přírodní rezervace Klapice, Radotínské údolí a park Staňkovka.
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Lipence jsou dynamicky se rozvíjející městská část se standardní občanskou 
vybaveností: škola, školka, lékařská pomoc, pošta a základní obchody. Spor-
tovní nadšenci mohou využít golfové a fotbalové hřiště a také bezpočet cykli-
stických tras v okolí, současně je zde možnost využití vodních sportů na řece 
Berounce. Pozemek, na kterém stojí budova, má hlavní vstup ze severozápad-
ní strany a zadní část domu se zahradou a bazénem směrem na jihovýchod. 
Pozemek je oplocen hliníkovým plotem a je udržován travnatým porostem 
a okrasnými dřevinami. Dům nespadá do zátopové oblasti s žádným nebez-
pečím výskytu povodní.

Dvoupodlažní dům se zahradou a venkovním zastřešeným bazénem je dispo-
zičně řešen jako 6+1. V přízemí domu se nachází kuchyně navazující na jí-
delnu s krbem a obývací pokoj, ze kterého je přístup na terasu se zahradou. 
V přízemí dále nalezneme hernu se saunou a vířivkou, pokoj pro hosty, 
šatnu, sušárnu a koupelnu s toaletou. V podkroví je umístěný dětský pokoj 
se vstupem na balkon, koupelna s WC, dále šatna, pracovna, hlavní ložnice 
s vlastní koupelnou a přístupem na balkon a lodžii. Dům není podsklepen.

Energetická náročnost: G (zatím není k dispozici) 
Cena domu na vyžádání v RK. 
ID: 121395

VILA SE SOUKROMOU ZAHRADOU

V perspektivní oblasti městské části Prahy 5 - Lipence nabízíme dům, který poskytuje všechny atributy 

moderního bydlení na okraji velkoměsta. Lokalita je velmi dobře dostupná z rychlostní komunikace 

„Strakonická“, popřípadě hromadnou dopravou se spojením na Smíchovské nádraží. 
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Moderní, velkorysá dvoupodlažní vila s rozsáhlou parcelou 
o rozloze 1.189 m2 s bazénem disponuje udržovanou zahra-
dou s parkovou úpravou. V přízemí domu se nachází spo-
lečenská část, velký obývací pokoj s krbem a další místnost 
vhodná jako např. TV pokoj. Prostorná a kvalitně vybavená 
kuchyně je samostatná s propojením do jídelny a také na 
krytou terasu. V prvním patře jsou dvě ložnice s vlastním 
zázemím a šatnami, další tři pokoje a velká koupelna s vanou 
a sprchou.

Energetická náročnost: G (zatím není k dispozici) 
Cena domu na vyžádání v RK. 
ID: 122207

REZIDENČNÍ VILA VE STATENICÍCH

Rezidenční komplex Statenický Mlýn 

patří k vyhledávaným adresám Prahy-

západ. Soubor rodinných vil s jednotnou 

architekturou byl vybudovaný v blízkosti 

Únětického potoka. Areál nabízí zázemí 

v podobě restaurace a obchodů, 

a praktickou dostupnost Prahy 6 

i prestižních mezinárodních škol. Místo 

je současně nedaleko letiště a pražského 

městského okruhu. 
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Jedinečný penthouse 
s nádherným výhledem na 
Pražský hrad a panorama 
města se nachází v men-
ším bytovém domě z roku 
1999, který je situován na 
konci slepé ulice. Exkluzi-
vitu dodávají dvě prostor-
né terasy, které nabízejí 
cenné soukromí. Byt je 
prakticky uspořádán na 
společenskou část s vel-
kým obývacím pokojem 
a samostatnou kuchyní, 
a klidovou část se třemi 
ložnicemi. Hlavní ložnice 
má plně vybavenou šatnu 
a koupelnu s oknem. 

Energetická náročnost: G 
(zatím není k dispozici) 
Cena bytu: 30 600 000 Kč 
ID: 122313

PENTHOUSE S TERASOU 
A VÝHLEDEM NA PRAŽSKÝ HRAD

Oblast Prahy 4 patří k největším pražským 

obvodům. Lokalita Kavčí Hory se nachází 

nad Vltavou v blízkosti Pražského povstání 

a nabízí velmi dobré spojení do centra 

a ostatních obvodů. Stanice metra je 

vzdálená do 10 minut chůze. Nedaleko 

je také nábřeží Vltavy, Žluté lázně, 

cyklostezka ale i nákupní centrum Arkády 

Pankrác, nebo obchodní centrum DBK.
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Moderní mezonetový částečně zařízený byt 3+kk o rozloze 78m2 
se střešní terasou 42 m2 se nachází v 7. a 8. nadzemním podlaží 
rohového domu z 30. let, v žádané lokalitě Vinohrad, jen pár kro-
ků od náměstí Jiřího z Poděbrad. Kombinace otevřeného prosto-
ru, ateliérových oken, skleněných prvků a zcela výjimečný výhled 
na Žižkovskou věž a panorama Prahy dotváří vzdušný nadčasový 
interiér. 

Spodní úroveň bytu zabírá z větší části obývací pokoj s velkým 
ateliérovým oknem, kuchyňským koutem, krbem a schodištěm 
vedoucím na galerii. Dále se zde nachází vstupní hala, ložnice se 
vstupem přes šatnu, koupelna s denním osvětlením, sprchovým 
koutem a toaletou, komora a předsíň. Po schodišti se skleněným 
zábradlím se dostaneme do horní úrovně bytu, kde je vybudován 
v galerii prostor pro spaní, skleněnými dveřmi vstoupíte do pra-
covny s menší kuchyňskou linkou a výstup na terasu. Celý horní 
prostor je prosklený a nabízí romantický výhled na oblohu. Hlav-
ním prvkem bytu je velká dvouúrovňová terasa, ve vstupní části 
chráněná pergolou s možností celoročního obývání.

Energetická náročnost: G (zatím není k dispozici) 
Cena bytu: 11 300 000 Kč 
ID: 122193

BYT 3+kk 
S TERASOU  
NA PRAZE 3

Byt se nachází v atraktivní a oblíbené rezidenční lokalitě 

uprostřed Královských Vinohrad v rychlém dosahu centra. 

Metro A je dostupné do pěti minut chůze. V přízemí domu se 

nachází populární Bistro8, kde si můžete dát snídani. Nedaleké 

náměstí Jiřího z Poděbrad je vyhlášené farmářskými trhy. 
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Byt se prodává ve stavu shell&core, nový majitel si tak může přizpůsobit 
dispoziční uspořádání bytu podle svých vlastních představ. Díky velko-
formátovým oknům je byt velmi světlý. V ceně tohoto penthousu jsou 
zahrnuta 4 parkovací stání.

Energetická náročnost: G (zatím není k dispozici) 
Cena bytu na vyžádání v RK 
ID: 121084

VÝJIMEČNÝ 
PENTHOUSE  
NA NOVÉM MĚSTĚ
Byt o výměře 550 m2 se rozkládá na dvou podlažích 

a poskytuje jedinečné výhledy na pražské památky jako 

je Pražský hrad, Národní divadlo, Petřín a jiné. Byt ve 

stavu shell&core nabízí vynikající dispoziční uspořádání: 

dva obývací pokoje, kuchyňský kout, tři ložnice, čtyři 

koupelny, 2 toalety a šatnu. K relaxaci a odpočinku plně 

poslouží spa s fitness či privátní sauna. Na každém patře 

se nachází terasy, ze kterých se otevírá panoramatický 

výhled na Prahu.

PROSTORNÝ BYT 6+kk NA SMÍCHOVĚ

Byt je umístěný na Praze 5 

v bezprostřední blízkosti Petřína 

a zároveň 10 minut chůze od centra 

Nový Smíchov. Oblast Prahy 5 je jednou 

z nejvyhledávanějších městských částí 

Prahy. Novostavba Rezidence Švédská 

nabízí moderní bydlení v širším centru 

se zázemím služeb recepce, pohodlným 

parkováním a důrazem na soukromí 

a absolutní bezpečí. 
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Prostorný byt se dvěma terasami poskytující panoramatické 
výhledy na Prahu je dispozičně řešen jako 6+kk a je umístěn 
na 3. a 4. nadzemním podlaží. Na 3. podlaží se nachází lož-
nice s vlastní koupelnou a výhledem do zeleně, šatna, která je 
přístupná z haly, prádelna, druhá koupelna oddělená od toalety, 
pokoj pro hosty, oddělená ložnice a studovna s další koupelnou. 
Interiér bytu na 4. podlaží tvoří obývací a relaxační část, v bytě 
se nachází velký obývací pokoj s krbem, z pokoje je přístup na 
krásnou terasu, kde se nachází vířivka s posezením, které přímo 
vybízí k celoroční relaxaci. Druhá terasa je přístupná z kuchy-
ně a meditační místnosti, na kterou plynule navazuje pracovna 
a samostatná koupelna s WC. V bytě se nachází mnoho úlož-
ných prostor.

Energetická náročnost: C 
Cena bytu na vyžádání v RK 
ID: 120750

JEDINEČNÝ BYT 3+1  
NA JANÁČKOVĚ NÁBŘEŽÍ
Byt se nachází v historickém domě na Janáčkově nábřeží po kompletní, pečlivé rekonstrukci. Výjimečný, re-

prezentativní dům stojí přímo na nábřeží – pouze pár desítek metrů od Kampy, Petřína a Národního divadla. 

Rezidence se zdobnou vstupní halou od architekta Zítka poskytuje majitelům soukromou zahradu, možnost 

parkování a služby recepce.
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Klasický, městský byt s vysokými stropy je plně zařízený v histo-
rizujícím stylu a nabízí okamžité bydlení. Z centrální vstupní haly 
je přístup do všech místností samostatně. Interiér bytu je vybaven 
luxusními tapetami a stropy jsou zdobené nástěnnými malbami. 
Velký obývací pokoj má vstup na balkon a navazuje na samostat-
nou a plně vybavenou kuchyni s jídelnou. Ložnice s balkonem 
a další pokoj jsou orientované do klidného vnitrobloku. Koupelna 

je vybavena vanou, toaletou a bidetem. Majitelé bytu volili velmi 
kvalitní materiály včetně podlah, dveří a nábytku.

Energetická náročnost: G (zatím není k dispozici) 
Cena bytu na vyžádání v RK 
ID: 122206
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Řadový dům na Praze 4

Řadový dům nacházející se v mimořádně výhodné 
lokalitě Praha – Chodov s výbornou dopravní dostup-
ností, pouhých 350 m od stanice metra Roztyly (trasa C). 
Dům se čtyřmi nadzemními podlažími je momentálně 
využíván jako sídlo firmy, je však možné využití i jako 
rezidenční bydlení. Nachází se v blízkosti Kunratického 
lesa v zástavbě rodinných domů, z místa je výborné 
spojení na Jižní spojku. V lokalitě je kompletní občanská 

vybavenost - obchody, restaurace, poliklinika, mateřská 
i základní škola. Zrekonstruovaný řadový dům nabízí 10 
pokojů, dvě koupelny, tři samostatná WC, dva sklady, 
archiv a technickou místnost s novým plynovým kotlem. 
Dům má rovněž prostornou terasu s udržovanou zahra-
dou. K objektu patří dvě venkovní parkovací stání. Dům 
je cihlový, ve velmi dobrém stavu. 

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122178

Na Císařce, Praha 5 - Smíchov

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 121713

Hněvkovská, Praha 4 - Chodov

Moderní dům na Smíchově

Rezidenční komplex Císařka je situován ve velmi 
klidném místě v blízkosti Parku Ladronka. Jednotný 
komplex se nachází na jižním svahu a nabízí nádherné 
výhledy do zeleně. Lokalita je velmi dobře dostupná do 
centra a také v bezprostřední blízkosti Prahy 6. Kvalitně 
vybavený, rohový, řadový dům disponuje okrasnou, jižně 
orientovanou zahradou. Ve vstupním patře se nachází 

otevřený obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní 
a jídelnou a vstupem na terasu. V přízemí se dále nachází 
technická místnost a toaleta. První patro nabízí tři velmi 
světlé, samostatné ložnice, velkou moderní koupelnu 
a šatnu. V posledním patře se nachází hlavní ložnice 
s moderní koupelnou a šatními skříněmi a soukromá 
terasa. Garáž je řešena pro dvě větší vozidla.
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Nově postavený dům v Předboji

Výjimečná vila se nachází ve vyhledávané lokalitě 
Praha – Západ, v obci Předboj, která je vzdálená 18 kilo-
metrů severně od centra Prahy a 16 kilometrů západně 
od města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Pří-
mo v obci je základní občanská vybavenost – služby, 
obchody, restaurace. Další služby jsou v obci Panenské 
Břežany, vzdálené pouhé tři kilometry. Cesta autem do 
Prahy trvá cca 20–25 minut. V místě je mnoho možností 
volnočasových aktivit; v bezprostřední blízkosti domu 
je golfový resort a Předbojský městský rybník. Další 
zástavba v okolí golfového resortu již není možná, vila tak 

nabízí maximální soukromí. Vila má velkorysou užitnou 
plochu vč. dvou teras; jedna terasa je s bazénem s kva-
litním protiproudem a masážními sedátky pro tři osoby, 
je zastřešená pergolou a s přípravou na vybudování ven-
kovní kuchyně, druhá terasa je „výhledová“ s přípravou 
na zastřešení pergolou. V objektu domu je vstupní hala 
a chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídel-
nou, tři ložnice, pracovna, dvě koupelny, samostatné WC 
pro hosty a technická místnost. Ve vile nejsou dokonče-
ny povrchové úpravy, sanita, svítidla, kuchyně; vše lze 
zajistit na klíč podle vkusu nového majitele. 

Cena — 21 800 000 Kč

PENB — A

ID 122348

Kopalova, Praha 5 - Velká Chuchle

Cena — na vyžádání v RK 

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122347

Předboj, Praha Západ

Moderní nízkoenergetický dům

Moderní nízkoenergetický rodinný dům na rohovém 
pozemku v nové rezidenční zástavbě ve Velké Chuchli. 
15 minut od centra města, přesto v naprosto klidné části 
v sousedství přírody s úžasnými výhledy do okolí a na 
Prahu. MHD a služby jsou v místě. Precizně postaveny 
vzdušný dům za použití moderních materiálů a techno-

logii vč. rekuperace, inteligentního ovládání, automa-
tického zavlažovacího systému zahrady. Do vybavení 
domu patří dřevo-hliníková okna s izolačním trojsklem, 
rekuperace, tepelné čerpadlo, krb s akumulační sálavou 
technologií, alarm, kamerový systém, vybavení koupelen 
Villeroy&Boch, vinylové vytápěné podlahy.
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Prostorná vila v Nebušicích

Městská část Praha 6 - Nebušice je velice oblíbeným 
místem nejen díky přírodě, která toto místo obklopu-
je, ale také díky prestižní mezinárodní škole ISP, která 
v tomto místě sídlí. K oblíbenosti přispívají také stále 
se zlepšující služby v místě a fungující MHD. Stanice 
metra Bořislavka je jen 6 min. autobusem. Tento dům 
byl postaven v roce 2009 a v roce 2018 prošel částečnou 

rekonstrukcí. Jeho umístění v Nebušické ulici, na dohled 
školy a orientace do zeleně, směrem do parku Vizerka 
(část Divoké Šárky) umocňuje atraktivitu tohoto domu. 
Do vybavení vily patří dubové podlahy, plně vybavená 
kuchyňská linka, plynový kotel, klimatizace, vestavěné 
skříně, zabezpečení, satelit, garáž pro dva vozy.

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122377

Pod Vyhlídkou, Praha 6 - Střešovice

Cena — 29 000 000 Kč

PENB — C

ID 122363

Nebušická, Praha 6 - Nebušice

Prvorepubliková vila na Ořechovce

Vila Pod Vyhlídkou má jedinečné místo v rámci atraktivní 
rezidenční lokality Prahy 6 - Ořechovka. Historie tohoto 
místa sahá až do 10 a 11.st. Hlavní zástavba se ale datuje 
do poloviny 20. st., v rámci které byla budována i tato 
vila. Dnes je toto místo perfektně propojené nejen MHD 
(stanice tramvaje se nachází 7 min. chůze od domu), ale 
také vozem.

V průběhu času vila prošla realizací přístavby dvou arký-
řových oken do zahrady. V současné době je k dispozici 
souhlasné stanovisko s přístavbou dalšího poschodí nad 
těmito arkýři. Ve vile jsou částečně zachované původní 
prvky: některá okna, interiérové dveře, dubové parkety. 
Na pozemku je k dispozici garáž pro 2 vozy a dále ven-
kovní parkovací stání na zpevněné ploše.
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Romantická vila obklopená přírodou 

Tiché údolí, umístěné na začátku města Roztoky u Prahy, 
je velice oblíbeným místem z mnoha důvodů. Především 
je to blízkost přírody - přírodní památka Údolí Únětické-
ho potoka obklopuje tuto část města. Dále je to dostup-
nost hlavního města jak vozem, tak PID a zároveň vlastní 
občanská vybavenost. Základy této vily pochází z 18. 
st. Na původních základech byla citlivě přistavena dvě 
podlaží, které utváří aktuální vzhled domu. Vila disponuje 
příjemným, velkorysým obývacím prostorem. V přízemí 

je k dispozici samostatná bytová jednotka s koupelnou 
a kuchyňským koutem, dále pracovna, velký šatní pro-
stor a kotelna s garáží. První patro je především spole-
čenské. Prostorná obytná kuchyně navazuje na jídelnu 
a obývací prostor. Ten ještě doplňuje terasa s krásným 
výhledem. Na obou stranách jsou umístěné ložnice a jed-
na koupelna. V druhém patře se nachází dvě koupelny 
a dvě velkorysé ložnice.

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122199

Tiché údolí, Praha Západ – Roztoky u Prahy

Prostorný byt na Praze 8

Světlý byt s parkováním a sklepem v rezidenčním projek-
tu v oblíbené lokalitě se zelení a veškerou občanskou vy-
baveností. V blízkosti se nachází zastávka MHD, z loka-
lity je rychlá a snadná cesta do centra města. Elegantní 
moderní byt se dvěma ložnicemi má k dispozici prostor-
ný obývací pokoj s navazující terasou a jídelní částí s plně 

vybavenou kuchyňskou linkou. Obě ložnice a koupelna 
jsou separátně oddělené a poskytují dostatečný komfort 
a soukromí. K dispozici je dále komora, samostatná toa-
leta, sklep a parkovací místo v podzemních garážích. Lze 
využívat i společnou zahradu ve vnitrobloku.

Cena — 8 200 000 Kč

PENB — B

ID 122344

V Zahradách, Praha 8 – Bulovka
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Jedinečný byt 5+kk s vířivkou

Libeň je lokalita, která rychle mění tvář. Vznikají nové 
a nové rezidenční a komerční projekty, které jsou 
vhodné pro nevyužité prostory a doplňují tak nabídku 
komerčního a rezidenčního zázemí. V roce 2015 byl 
zkolaudován i tento projekt. Jedinečný byt nabízí 
obytnou plochu 150 m², velkou terasou spojenou 
s obývacím pokojem a ložnicí. Značnou část roku terasa 
zvětšuje obytný prostor. Ta od kolaudace doznala 
velkých změn, byla doplněná o vířivku, venkovní 

sprchový kout a místo pro odpočinek. Prostorný obývací 
pokoj s jídelním stolem nabádá k trávení volného času. 
Tři ložnice jsou od společných prostor dobře odděleny. 
Standard bytu nabízí dřevěnou podlahovou krytinu 
a kvalitní obložkové zárubně. Interiér bytu tvoří z velké 
části nábytek vyrobený na míru. Velký kuchyňský kout 
vybavený spotřebiči Siemens nabídne dostatek prostoru 
pro vaření. Koupelny byly provedeny z nadstandardních 
materiálů.

Cena — 19 600 000 Kč

PENB — D

ID 121899

K Sídlišti, Praha 4 - Nusle

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122407

Kurta Konráda, Praha 8 - Libeň

3+kk v prestižní rezidenci Kavčí Hory

Jedinečný byt o dispozici 3+kk se nachází ve 
vyhledávané lokalitě Praha 4 – Nusle. Prostorný byt 
v moderním, prestižním projektu Rezidence Kavčí 
Hory, s ideálním umístěním uprostřed zeleně, a přitom 
v těsné blízkosti městského centra. V místě je plná 
občanská vybavenost – školky, školy, služby, restaurace, 
v docházkové vzdálenosti OC Arkády Pankrác.

Stanice metra Pankrác (trasa C) je vzdálena pouhých 
deset minut chůze, stejně jako zastávka několika 
autobusových linek. Vynikající spojení jak MHD, 
tak autem. Rezidence Kavčí Hory stojí hned vedle 
Centrálního parku Pankrác, na okraji klidné vilové čtvrti. 
Má vlastní recepci s 24 hodinovým provozem, ostrahou, 
lobby halou a fitness centrem.
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Třípokojový byt na Novém Městě

Rekonstruovaný byt 3+1 se nachází v exkluzivní lokalitě 
Nového Města. Prostorný byt ve staré zástavbě v centru 
Prahy, v klidné části ulice u kostela sv. Klimenta. Ideální 
dostupnost MHD, pouze 300 metrů od Náměstí Repub-
liky (metro – trasa B); výhled na Vltavu, vzdálenou 200 
metrů od domu. V místě je kompletní občanská vybave-
nost. Byt prošel celkovou rekonstrukcí. Má vysoké stropy 
a velké místnosti. Nachází se v posledním klasickém 
patře cihlového domu s krásným výhledem na řeku, 
kostel sv. Klimenta a Novomlýnskou vodárenskou věž. 

Obývací pokoj a hlavní ložnice v bytě jsou orientovány na 
jih, kuchyň a dětský pokoj na sever. Byt má velkou vstup-
ní halu, z níž se vchází do pokojů i kuchyně. V kuchyni je 
plně vybavená, moderní kuchyňská linka se všemi spo-
třebiči. V bytě jsou dřevěné podlahy. Vytápění zajišťuje 
plynový kotel. Rekonstrukcí prošel rovněž celý bytový 
dům, který má opravenou fasádu a nová okna. V domě 
je fungující SVJ s plánem na budoucí rozvoj společných 
prostor domu.

Cena — 12 990 000 Kč

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 121338

Ve Smečkách, Praha 1 – Nové Město

Cena — 13 900 000 Kč

PENB— G (zatím není k dispozici)

ID 121700

Klimentská, Praha 1 – Nové Město

Byt v blízkosti Václavského náměstí

Dům se nachází v ulici Ve Smečkách v centru Prahy, 
pouze pár minut chůze od Václavského náměstí. V do-
cházkové vzdálenosti jsou mnohé restaurace, banky, 
kavárny, i MHD - stanice metra Muzeum nebo Můstek.
Byt s dispozicí 4+kk ještě s dalším prostorem využitým 
jako druhý obývací pokoj nebo pracovna je plně zařízen. 
V současné době je využíván jako Airbnb ubytování 

s výnosem 3–4000 EUR měsíčně. Před třemi lety v bytě 
proběhla celková rekonstrukce. Ve standardu bytu jsou 
bezpečnostní vstupní dveře, plně zařízená kuchyňská 
linka včetně spotřebičů, vestavěné skříně, dřevěné par-
kety. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem, v koupelně 
je instalováno podlahové topení.
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Byt 3+1 v atraktivní lokalitě

Dům z první poloviny 19. století stojí v klidné části 
Betlémské ulice, v těsné blízkosti Betlémského náměs-
tí a Smetanova nábřeží. Místo nabízí veškerý komfort 
bydlení v centru města: kompletní vybavenost v pěším 
dosahu - restaurace, kavárny, obchůdky i nákupní cen-
tra, divadla, ale také lékaři, školy, úřady, stanice metra 
a tramvají. Procházkou lze dojít na Karlův most, Staro-

městské i Václavské náměstí nebo do zelené oázy Stře-
leckého ostrova. Byt 3+1 s vysokými stropy, který prošel 
kompletní rekonstrukcí, se skládá z prostorné kuchyně, 
obývacího pokoje, dvou velkorysých ložnic, koupelny 
a toalety pro hosty. Okna směřující na východ a na západ 
dodávají bytu příjemnou, prosvětlenou atmosféru, kterou 
doplňuje výhled na nádvoří a zeleň Náprstkova muzea.

Cena — na vyžádání v RK

PENB — B

ID 122346

Běžecká, Praha 6 – Strahov

Cena — 18 500 000 Kč

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122351

Betlémská, Praha 1 – Staré Město

Designový byt s prostornou terasou 

Moderní, vybavený byt s jižně orientovanou terasou v by-
tovém domě z roku 2005, se nachází na úpatí Ladronky 
a Strahova. Klidná lokalita v pěší dostupnosti Pohořelce 
a Pražského hradu, patří k žádaným adresám na roz-
hraní Prahy 5 a Prahy 6. Nedaleká autobusová zastávka 
má přímé spojení na metro Dejvická, Anděl a také na 
mezinárodní letiště. Petřínské sady nebo obora Hvězda 
v blízkém okolí láká k nepřebernému množství sportov-
ních aktivit. Byt s vyšším stropem (2,81 m) se rozkládá na 

jedné úrovni, vyjma vstupní haly s úložným prostorem, 
která je o podlaží níže. Obývací pokoj obdélníkového 
tvaru má velká prosklená okna a vstup na krytou terasu 
s výhledem do zeleně. S obývacím pokojem je propoje-
ná jídelní část a dále navazuje plně vybavená a zařízená 
kuchyně s barovým pultem. V bytě se nachází tři samo-
statné ložnice, dvě koupelny a prostorná schodišťová 
hala s knihovnou.
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Podkrovní byt na Starém Městě 

Byt 2+1 se nachází v kompletně zrekonstruovaném 
secesním domě, v klidné části Bílkovy ulice na Praze 1 - 
Staré Město, v těsné blízkosti Pařížské ulice, Staroměst-
ského náměstí a Dvořákova nábřeží. Místo poskytuje 
veškeré výhody bydlení v centru: pěší dosah všech slu-
žeb, velký výběr kvalitních restaurací, nákupní možnosti 

i kulturní vyžití, parkování pro rezidenty po celé Praze 1. 
Útulný, tichý podkrovní byt po kompletní rekonstrukci 
nabízí prostorný pokoj, koupelnu se sprchovým koutem, 
samostatnou kuchyňskou místnost a malý pokojík vhod-
ný jako jídelna propojená kuchyňským okénkem s kuchy-
ní nebo jako oddělená pracovna.

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122209

Břehová, Praha 1 – Josefov

Cena — 7 500 000 Kč

PENB — D

ID 122381

Bílkova, Praha 1 – Staré Město

Velkorysý byt s výhledem do Pařížské ulice 

Secesní dům z roku 1911 je součástí bloku původních 
úřednických nájemních domů, které navrhl architekt 
Antonín Engel v duchu klasicizující moderny. V bez-
prostřední blízkosti se nachází prestižní Pařížská ulice 
a nepřeberné množství luxusních obchodů, restaurací 
a kaváren. Klasický činžovní byt s vysokými stropy, 
velkými okny a parketami nabízí centrální vstupní halu, 
čtyři samostatné neprůchozí pokoje, kuchyni, koupelnu 

a příslušenství. Z většiny oken v bytě je výhled přímo 
do Pařížské ulice. Celý dům a společné prostory jsou 
ve velmi dobrém udržovaném stavu. V rámci domu 
jsou pronajímány komerční prostory, jejichž výnos plně 
pokrývá investice do společných prostor a zbylá část 
je přerozdělována mezi majitele bytů, což jim zajišťuje 
téměř bezplatný chod domácnosti.
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Mezonetový byt na Novém Městě

Prostorný byt o dispozici 4+kk je postaven ve velmi 
atraktivní lokalitě Praha 1 - Nové Město. Byt leží ve staré 
zástavbě v centru Prahy, pouhých osm minut chůze od 
Václavského náměstí a nedaleko od Karlova náměstí. 
V místě je kompletní občanská vybavenost - školka, 
škola, obchody, služby, restaurace, divadla, galerie. 
Výborná dopravní dostupnost na stanice metra všech tří 
tras (Muzeum - trasa A a C, Můstek - trasa A a B, Kar-
lovo náměstí - trasa B, I. P. Pavlova - trasa C), všechny 
stanice se nachází cca do deseti minut pěšky od domu. 

Tři minuty od domu je zastávka tramvaje osmi denních 

a šesti nočních linek. Byt o podlahové ploše 209 m2 se 
nachází v šestém patře cihlového činžovního domu. Byt 
je ve výborném stavu a je rekonstruován v moderním de-
signu. Má tři ložnice, dvě koupelny s vanou i sprchovým 
koutem, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyní s os-
trůvkem, barovým pultem a jídelním koutem. Z kuchyně 
vedou schody k ložnicím. V pokojích leží kvalitní plovoucí 
podlahy v dekoru dřeva, v koupelnách keramická dlažba.

Cena — 17 267 319 Kč

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122350

Jilská, Praha 1 – Staré Město

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122376

Navrátilova, Praha 1 – Nové Město

Prostorný byt 2+kk na Starém Městě 

Byt se nachází ve staré zástavbě v samém centru Prahy, 
v těsné blízkosti mnoha architektonických a kulturních 
památek, pouhé čtyři minuty chůze od Staroměstského 
náměstí. V docházkové vzdálenosti je např. Betlémská 
kaple, Klementinum, Týnský chrám, Národní divadlo 
a další pamětihodnosti. V místě je dobrá občanská 
vybavenost, služby, obchody, široká nabídka restaurací, 
galerie, muzea. Stanice metra Můstek (trasa A a B) je 
vzdálená pouhých sedm minut chůze od domu. 

Byt se nachází ve třetím patře cihlového činžovního 
domu. Je ve výborném stavu, prošel kompletní rekon-
strukcí. Podlahová plocha bytu je 93,41 m², k bytu patří 
také terasa o výměře 11,46 m² s výhledem na starou 
městskou zástavbu. Terasa je orientována do klidné-
ho vnitrobloku. V bytě je velká ložnice a obývací pokoj 
s kuchyňským koutem. Koupelna je vybavena vanou 
a sprchovým koutem. V pokojích jsou plovoucí podlahy, 
v koupelně keramická dlažba. Ideální investice.
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Designový byt s předzahrádkou se vzrostlými keři

Rezidenční komplex Kejřův Mlýn se nachází v klidné 
lokalitě plné zeleně poblíž říčky Rokytky. Tento oblíbený 
projekt z roku 2009 nabízí svým obyvatelům nerušené 
bydlení v přírodě a přitom na dosah ruchu velkoměsta. 
Chod areálu zajišťuje 24hod. recepce s ostrahou, všem 
obyvatelům je k dispozici soukromá sauna a fitness 
centrum.

Designový moderní byt na první pohled nadchne krásnou 
vzrostlou zahradou, která díky výhodnému umístění 
v rámci areálu nabízí naprostý klid a soukromí. V bytě se 
nachází prostorná vstupní hala s komorou, jižně orien-
tovaný obývací pokoj s kuchyňským koutem a přímým 
vstupem na terasu a zahradu. Dále v bytě nalezneme 
koupelnu s vanou a dvě samostatné ložnice.

Cena — 14 200 000 Kč

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122300

Krakovská, Praha 1 – Nové Město

Cena — 8 990 000 Kč

PENB — C

ID 122316

K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín

Velkorysý byt 4+1 na Novém Městě 

Prostorný a velkoryse řešený byt 4+1 se nachází ve 4. 
nadzemním podlaží secesního činžovního domu s vý-
tahem v centru Prahy, několik kroků od Václavského 
náměstí. Výborná dopravní dostupnost - stanice metra 
Muzeum je pouhých pár desítek metrů od domu. V okolí 
je veškerá občanská vybavenost.

Prostorný obývací pokoj je přístupný ze vstupní haly. 
Navazuje plně vybavená vestavěná kuchyně s jídelnou. 
K dispozici jsou tři ložnice, dvě koupelny a dále dvě šatny 
a sklep. Byt působí vzdušným velkorysým a světlým do-
jmem díky stropům s výškou cca 4 m a otevřené proskle-
né hale s výhledem do klidného vnitrobloku.
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Byt na Malé Straně u Karlova mostu

Výjimečná lokalita historického centra Malé Strany pouze 
pár metrů od Karlova mostu a nejvýznamnějších praž-
ských památek. Budova původního Kina u Hradeb prošla 
v roce 2006 kompletní rekonstrukcí a nabízí tak vysokou 
úroveň současného bydlení. Světlý byt 2+kk ve druhém 
patře, je orientován do klidného vnitrobloku s fontánou. 
Prostor bytu tvoří vstupní hala s úložnými prostory, obý-

vací pokoj s vestavěným nábytkem a samostatná ložnice. 
Plně vybavená, menší kuchyně je prakticky oddělena od 
obytné části, dále je zde koupelna s vanou a toaletou. 
Majitelé komplexu mají k užívání soukromou zahradu 
s posezením umístěnou v zadní části souboru budov. 
Nemovitost je zajímavá z investičního hlediska a vhodná 
jak ke krátkodobému, tak k dlouhodobému pronájmu.

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122418

Národní třída, Praha 1 – Nové Město

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122205

Mostecká, Praha 1 – Malá Strana

Byt na Novém Městě vhodný na investici

Na místě původních příkopů mezi Starým a Novým 
Městem pražským, na dnešní Národní třídě, se nachází 
jižně orientovaný byt se dvěma ložnicemi. Umístěný je 
ve 3. patře udržovaného historického domu z počátku 
20. století, s krásným průchodem a spojnicí mezi ulicí 
Národní třída a Rytířská. Množství rozličných kaváren 
a restaurací v okolí je samozřejmostí, stejně tak jako 
veškerá občanská vybavenost v pěší dostupnosti a sta-
nice městské hromadné dopravy (metro, tram). Z tohoto 

místa je celé historické centrum – ať již Malá Strana, tak 
Nové i Staré město, na dosah. Bytová jednotka momen-
tálně prochází kompletní rekonstrukcí. Renovovaná 
bude většina původních prvků – dveře, dveřní kování, 
balkonové portály, podlaha. Navíc, aby zůstal zachovaný 
dojem z období vzniku domu, je i koupelna obložena vel-
koformátovým obkladem a dlažbou 120x120 cm, s mra-
morovým vzhledem.
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Byt po rekonstrukci s panoramatickým výhledem na Prahu

Luxusní byt po kompletní rekonstrukci se nachází na 
rozhraní Smíchova a Malé Strany a rozkládá se přes tři 
podlaží secesního činžovního domu z roku 1903. Do-
minantou bytu je panoramatická terasa s výhledem 
na Prahu. V blízkosti se nachází několik parků - Sacré 
Coeur, Dienzenhoferovy sady, Kinského zahrada, Petřín 
a v pěší dostupnosti Janáčkovo nábřeží a Dětský ostrov. 
Byt je dispozičně řešen jako 7+2+kk a disponuje jak his-
torickou, tak moderní částí. Každé patro má svůj balkon 
a na posledním patře se nachází terasa s dech beroucími 
výhledy na Prahu. Do bytu lze vstoupit dvěma samostat-

nými vstupy, a to do haly se schodištěm ze Sliveneckého 
mramoru a palisandrového dřeva. V 5. NP se nachází 
prostorný obývací pokoj s pracovnou, vinotékou a skla-
dem potravin, na tomto podlaží převládají zachovalé 
původní secesní prvky, repliky špaletových oken a his-
torické vysoké stropy. 6. NP je moderně řešené, interiér 
tvoří ložnice s vlastní koupelnou, dvě šatny s dostatkem 
úložných prostor, dále pracovna a komora. V bytě jsou 
celkem čtyři toalety. Na posledním patře se nachází spo-
lečenská místnost se vstupem na krásnou terasu, další 
dvě ložnice, koupelna a sklad.

Cena — 12 400 000 Kč

PENB — E

ID 122195

Polská, Praha 2 – Vinohrady

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 120791

Pavla Švandy ze Semčic, Praha 1 – Nové Město

Prostorný byt na Vinohradech

Výjimečná poloha klasického činžovního domu přímo 
u parku Riegrovy Sady na Praze 2. Prestižní lokalita Vi-
nohrad pouze pár minut chůze od náměstí Jiřího z Podě-
brad a náměstí Míru. Příjemné městské bydlení se všemi 
službami v nejbližším okolí. Elegantní vinohradský byt 
s vysokými stropy po kompletní rekonstrukci s centrální 
vstupní halou a přístupem do všech místností samo-
statně. Dvě místnosti jsou orientované do ulice Polská 
s výhledem do parku, samostatná kuchyně a další pokoj 

jsou orientovány do velmi klidného a upraveného vnit-
robloku. Byt má moderní koupelnu se sprchovým koutem 
a toaletou. Místnosti jsou prostorné a budoucímu majiteli 
nabízejí otevřené možnosti k vybavení. Ve vnitrobloku je 
společná zahrada s parkovou úpravou a místem pro se-
zení. Při rekonstrukci byly provedeny zcela nové podlahy, 
rozvody elektřiny, topení a vody. Dům je přímo u parku 
a současně 3 minuty chůze od nám. Jiřího z Poděbrad.
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Prostorný mezonetový byt na Vinohradech

Mezonetový byt s terasou se nachází v žádané lokalitě 
Praha 2 – Vinohrady. Nově rekonstruovaný byt, který 
bude dokončen v listopadu 2018, stojí v místě s kom-
pletní občanskou vybaveností (školka, škola, obchody, 
služby, restaurace), v bezprostřední blízkosti Sadů Sva-
topluka Čecha. Stanice metra trasy A Jiřího z Poděbrad 
je vzdálena pouhých pět minut chůze od domu. V krátké 
docházkové vzdálenosti je rovněž zastávka autobusu 
a několika tramvajových linek.

Byt se nachází v šestém a sedmém podlaží domu. Celko-
vá výměra bytu je 141,9 m² s terasou o velikosti 19,4 m². 
Na úrovni šestého podlaží jsou tři ložnice, dvě koupelny, 
tři šatny, chodba a schodiště; na úrovni sedmého podlaží 
je velký obývací pokoj s kuchyňským koutem, terasou 
a samostatným WC. Vybavení bytu je ve vysokém stan-
dardu (např. keramika Duravit, armatury Axor) a nabízí 
výjimečné bydlení pro náročnou klientelu. K bytu je zajiš-
těn pronájem garážového stání 50 metrů od domu.

Cena — 5 470 000 Kč

PENB — B

ID 122184

U Nikolajky, Praha 5 – Smíchov

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122359

Slezská, Praha 2 – Vinohrady

Investiční byt na Smíchově

Luxusně vybavený byt s terasou, umístěný v rezidenčním 
komplexu Park Nikolajka v oblíbené části Prahy 5 Smí-
chov. Velmi klidná lokalita obklopená parky a zelení, s vý-
borným dopravním spojením do centra města. Obchodní 
centrum Nový Smíchov a metro B - Anděl je vzdálené 
pouze pět minut chůzí. Moderní interiér bytu je řešený 
vstupní halou s úložným prostorem, koupelnou (sprcho-
vý kout, umyvadlo, toaleta a pračka) a dále obývací pokoj 
se vstupem na jižně orientovanou, krytou terasu. Kvalitní 

kuchyňská linka je plně vybavena spotřebiči značky Sie-
mens. Vybavení bytu tvoří vestavěný nábytek v kombina-
ci dubová dýha a bílé lamino, dřevěná masivní podlaha, 
eurookna s venkovními žaluziemi, vstupní bezpečnostní 
dveře NEXT, systém inteligentní domácnosti ovládaný 
přes mobilní aplikaci. Vytápění zajišťuje centrální plynová 
kotelna v domě. K bytu náleží jedno garážové stání.
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Byt 3+1 v historickém domě na Novém Městě

Nárožní historický dům z počátku 20. století je postaven 
na rohu ulic Žitná a Štěpánská. Jedná se o funkcionalis-
tický dům typický pro 30. léta. V těsném okolí je k dis-
pozici kompletní infrastruktura centra města a všechny 
historické dominanty Prahy jsou dostupné v pěší vzdá-
lenosti. Bytová jednotka je situována ve 4.NP s překrás-
ným otevřeným výhledem na rotundu svatého Longina 
a kostel sv. Štěpána, který zároveň poskytuje absolutní 

soukromí. Společné částí domu jsou po kompletní rekon-
strukci s důrazem na zachování ordinálních prvků, jako je 
obložený vstup přírodními kameny (slezský kanafas, na 
schodech žula v kombinaci s mramorem), vstupní dveře 
atd. Na střeše domu je společná terasa s možností grilo-
vání a odpočinku. Parkování je možné na ulici Štepánská, 
přímo u domu nebo v podzemních garážích vedlejšího 
domu.

Cena — 13 950 000 Kč

PENB — A

ID 122212

Zderazská, Praha 5 - Radotín

Cena — na vyžádání v RK

PENB — E

ID 122352

Žitná, Praha 2 – Nové Město

Byt 4+kk s nádherným výhledem na údolí Radotína

Novostavba dvou vil s bytovými jednotkami je umístě-
na na jižním svahu nad Radotínem. Dům je propojen 
se spodní částí městské části schodištěm. Lze tedy 
bezpečně navštívit právě renovované části tohoto místa, 
jako je biotop v Radotíně apod. Zastávka autobusu je 
před domem. Ve druhém patře novostavby z roku 2014 
je bytová jednotka se třemi ložnicemi a podlahovou plo-
chou 117,7 m². Kromě terasy navazující na obývací prostor 
(38 m²) má tento byt také ještě boční privátní terasu 
(150 m²). Stavba domu umožňuje instalaci bazénu o ve-

likosti 6×2,5 m na boční terasu, a instalaci whirlpool na 
terasu u obývacího pokoje. Bytová jednotka je připravena 
k nastěhování. Podlahy jsou dřevěné dekor dub, v kou-
pelnách velkoformátová slinutá dlažba a obklad. Pod-
lahové topení je rozvedené v celém bytě. Díky přípravě 
chytré domácnosti jej lze ovládat prostřednictvím tabletu 
či mobilního telefonu. Jednotka je opatřena reverzibil-
ním chlazením. Pro chladnější dny je v obývacím pokoji 
možné instalovat krb.
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Prostorný byt na Vinohradech

Rohový činžovní dům se nachází v jedné z nejkrásnějších 
částí Královských Vinohrad. V bezprostředním okolí na-
leznete nepřeberné množství výborných restaurací, ka-
váren a obchodů. K procházkám a relaxaci můžete využít 
park Folimanka, nebo oblíbené Havlíčkovy sady a večer 
zajít na představení do blízkého Vinohradského divadla. 
Spojení s centrem města zajišťuje několik tramvajových 
linek, metro A - Náměstí Míru a metro C - I. P. Pavlova. 
Pokud hledáte klidné bydlení v blízkosti zeleně a přitom 
na dosah pulzujícího centra města, je tato nemovitost 

určena právě pro Vás. Dům prošel v roce 2000 kompletní 
rekonstrukcí s důrazem na zachování řady původních 
historických prvků. Reprezentativní společné prostory 
jsou doplněny nástěnnými malbami, zrcadly a designo-
vým osvětlením. Velkoryse řešený byt 3+kk nabízí pro-
stornou vstupní halu s řadou úložných prostor, obývací 
pokoj s jídelnou a částečně odděleným kuchyňským 
koutem. Dále v bytě nalezneme dvě samostatné ložnice 
se dvěma koupelnami, šatnu a samostatnou toaletu.

Cena — 13 500 000 Kč

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122281

Vlašská, Praha 1 – Malá Strana

Cena — 12 990 000 Kč

PENB — E

ID 122152

Záhřebská, Praha 2 - Vinohrady

Investičně zajímavý byt na Malé Straně

Atraktivní byt s barokními trámovými stropy se nachází 
v památkově chráněném historickém domě „U Tří 
vlaštovek“, v sousedství americké ambasády, několik 
kroků od Malostranského náměstí. Dům je po kompletní 
citlivé rekonstrukci s ohledem na zachování historických 
a architektonických detailů. Malebný byt je velmi dobře 

řešen. Na prostornou vstupní halu se šatnou navazuje 
kuchyně s jídelnou a dále otevřený světlý obývací pokoj. 
Privátní část se dvěma ložnicemi, koupelnou a komorou 
má samostatný vstup. Toto dispoziční řešení v kombinaci 
s atraktivní vyhledávanou lokalitou umožňuje využívat 
byt také investičně ke krátkodobému pronájmu.
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Byt s balkonem u Riegrových sadů

Secesní Vinohradský dům pouze pár kroků od Riegro-
vých sadů, Václavského náměstí a náměstí Míru. V okolí 
najdeme nepřeberné množství výborných restaurací, 
luxusních obchodů a kaváren. Dostatek zeleně poskytují 
okolní sady a parky. Elegantní Vinohradský byt s vyso-
kými stropy byl zrekonstruován v roce 2012 a nachází 
se v rohovém činžovním domě. Byt má velmi praktický 
půdorys, kdy interiér tvoří reprezentativní vstupní hala 

s velkým oknem a úložnými prostory. Velkorysý obývací 
pokoj navazuje do moderní a plně vybavené kuchyně 
s jídelní částí a balkonem. Hlavní ložnice má k dispozici 
menší místnost s oknem, která může plnit účel pracov-
ny, dále vlastní koupelnu s oknem, vanou a umyvadlem. 
V bytě se dále nachází pracovna se šatnou a druhá kou-
pelna se sprchovým koutem.

Cena — 23 500 000 Kč

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122198

Varšavská, Praha 2 – Vinohrady

Cena — 14 200 000 Kč

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122057

Vinohradská, Praha 2 – Vinohrady

Byt 5+kk s prostornou terasou

Mezonetový byt se nachází v prestižní lokalitě 
Královských Vinohrad. Jedná se o klidnou ulici s dobrou 
dopravní dostupností na MHD (stanice metra A – 
Náměstí Míru a tramvajová zastávka ve Francouzské 
ulici) a oblíbeným parkem Havlíčkovy sady. V místě 
najdeme veškerou občanskou vybavenost, včetně škol, 
školek a nespočetným množstvím restaurací. Poblíž 
se nachází Vinohradský Pavilon nebo nákupní centrum 

Flora. Reprezentativní podkrovní byt s velkým obývacím 
pokojem, kuchyňským koutem, třemi ložnicemi, dvěma 
koupelnami a zónou pro hosty umístěnou v mezonetové 
galerii. Vybavení bytu tvoří plovoucí podlahy, kuchyňská 
linka s kompletní sadou spotřebičů. Nelze opomenout 
prostornou terasu s krásným výhledem na Prahu. K bytu 
náleží sklep a dvě parkovací stání v garáži. Společné 
prostory jsou v dobrém stavu. Dům je vybaven výtahem.
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Podkrovní byt v Bubenči

Prostorný byt 4+1 ve velmi žádané lokalitě Praha 6 – Bu-
beneč. Exkluzivní bydlení v domě po kompletní rekon-
strukci, v místě s plnou občanskou vybaveností (školka, 
škola, služby, restaurace, obchody, Vila Lanna), v bez-
prostřední blízkosti sídel několika ambasád, Památníku 
národního písemnictví a parku Stromovka. Výborná 
dopravní dostupnost, deset minut chůze na stanici metra 
trasy A Hradčanská, pár minut autem na městský okruh. 
Podkrovní byt se nachází v kompletně zrekonstruovaném 
objektu, rekonstrukce dle návrhu Ing. arch. Evy Jiřičné, 
AI Design. Byt o velkorysé výměře 232 m² má lodžii, dva 

balkony, vstupní halu, tři ložnice, obývací pokoj s krbem, 
velkou kuchyni s jídelnou a barovým pultem, tři koupelny, 
samostatné WC, tři šatny a technickou místnost. Výtah 
KONE ve vysokém standardu má privátní stanici pří-
mo v bytě. Vysoký standard má veškeré vybavení bytu 
– vstupní bezpečnostní dveře Hoermann, podlahové 
vytápění REHAU, kotel s bojlerem De Ditrich, klimati-
zace Mitsubishi MXZ, střešní okna VELUX – trojskla 
a vnější rolety, s elektrickým ovládáním, třívrstvá podlaha 
Admonter. 

Cena — 19 300 000 Kč

PENB — B

ID 122302

Tomanova, Praha 6 – Břevnov

Cena — na vyžádání v RK

PENB — B

ID 122349

V Sadech, Praha 6 – Bubeneč

Novostavba na Břevnově

Rezidence La Crone byla dokončena na konci roku 
2017 v jedné z nejatraktivnějších částí Prahy. Břevnov 
nabízí svým rezidentům nejen krásnou přírodu, 
rozsáhlý park Ladronka, blízkost parku Hvězda, ale také 
kompletní občanskou vybavenost a výbornou dopravní 
dostupnost ať již do centra města, nebo naopak ven 
z města. Rezidence disponuje krásnými výhledy na 

Prahu. Celý areál je usazen uprostřed zeleně. Jednotka 
umístěná v přízemí viladomu, díky prostorné zahradě 
(256 m²), která ji obklopuje, může suplovat rodinný dům. 
K dispozici má tři ložnice, dvě koupelny, šatnu, obývací 
pokoj s posuvnými dveřmi na zahradu, dvě parkovací 
stání a sklep o velikosti 13,9 m² v suterénu domu.
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Moderní podkrovní byt na Praze 1

Podkrovní světlý byt na Malé Straně, jen pár kroků od 
velmi oblíbeného vrchu nesoucí název Petřín, s výbornou 
dostupností do centra. V blízkosti bytu je mnoho výbor-
ných restaurací, barů, kaváren, cukráren, ale také škol, 
gymnázií a veškerého kulturního vyžití. Jen pár kroků 
od bytu se nachází tramvajová zastávka Újezd. Velmi 
příjemné bydlení s veškerou občanskou vybaveností na 
dosah ruky a romantickými Petřínskými sady přímo za 
zády, vyhledávané pro zábavu, vzdělávání i aktivní odpo-

činek. Moderní byt je umístěn v pátém patře činžovního 
domu s výtahem. Interiér bytu je tvořen třemi ložnicemi, 
obývacím pokojem, menší moderní kuchyní včetně veš-
kerých elektrospotřebičů, designové digestoře a baro-
vého pultu, prostornou jídelnou, komfortní prostornou 
koupelnou se sprchovým koutem, umyvadlem a topným 
žebříkem včetně toalety a další samostatnou prostornou 
toaletou. Střešní, dřevěné trámy podtrhují dominanci 
bytu v Šeříkové ulici. K bytu také náleží sklep.

Cena — na vyžádání v RK

PENB — C

ID 122228 a 122220

Peroutkova, Praha 5 – Smíchov

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122372

Šeříková, Praha 1 – Malá Strana

Byty v prvorepublikové vile na Malvazinkách

Vila Peroutkova se nachází v atraktivní pražské 
vilové čtvrti Malvazinky. Nabízí velkorysé bydlení pro 
milovníky funkcionalistického stylu. Díky citlivému 
skloubení původní architektury s moderní nástavbou 
si vila Peroutkova zachovává nadčasový charakter, 
geometrickou jednoduchost a současně své dobové 
genius loci. Zařizovací předměty a vybavení zohledňují 
historii stavby a dobovou architekturu. Byty disponují 

stylovými balkony a charakteristickým prvkem je rovněž 
prosklený rizalit v prvním a druhém patře. Vila nabízí 
poslední dva velkoryse navržené byty s individuálním 
charakterem. Benefitem projektu je, že každá z jednotek 
zabírá vždy celé podlaží domu a nabízí tak naprosté 
soukromí. Byty ve druhém a třetím nadzemním podlaží 
zaujmou prosluněnými obývacími pokoji s jídelnou 
a okny na tři světové strany.
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Atraktivní byt 2+kk na Smíchově

Dům je umístěn ve vilové zástavbě obklopené množstvím 
zeleně. Dopravní spojení zajišťuje autobusové spojení, 
zastávka jen pár minut chůze od domu a tramvaje na 
Plzeňské ulici. Veškerá občanská vybavenost se nachází 
v krátké docházkové nebo dojezdové vzdálenosti (mateř-
ská a základní škola, supermarket, nemocnice s dětskou 
pohotovostí a lékárnou, pošta). V blízkosti se nachází 
park Ladronka, několik celoročních tenisových kurtů, 

fotbalových stadionů a klub ragby nebo beach volejbalu.
Dispozici bytu tvoří obývací pokoj s plně vybaveným 
kuchyňským koutem a vstupem na balkon, 1 ložnice, 
koupelna se dvěma umyvadly, sprchovým koutem, toale-
tou a bidetem, šatna s vestavěnými skříněmi, toaleta pro 
hosty, komora pro pračku a sušičku a vstupní chodba. 
Byt prošel kompletní rekonstrukcí v r. 2015 a je umístěn 
v udržovaném bytovém domě ze 70. let 20. století.

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122356

Neklanova, Praha 2 – Vyšehrad

Cena — 8 300 000 Kč

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122277

Nad Výšinkou, Praha 5 – Smíchov

Moderní byt u Vyšehradu

Kouzlené místo s jedinečnou atmosférou Vyšehradu, 
v bezprostřední blízkosti Albertova, pražské Náplavky 
a také parku Folimanka. Bytový dům s výtahem se 
nachází na konci ulice Neklanova, v historické části 
Prahy, přímo pod Vyšehradem. Městské bydlení 
s výborným tramvajovým spojením a také v pěší 
vzdálenosti stanice metra Vyšehrad. Moderní, elegantní 
byt po kompletní rekonstrukci má nádherné výhledy 
z obývacího pokoje a terasy - a to včetně Pražského 

hradu. Půdorys nabízí otevřený koncept obývacího 
pokoje, jídelní části a kompletně zařízené kuchyně 
s kvalitními spotřebiči. Vstupní hala s úložnými prostory 
má přístup do všech místností samostatně, kdy dvě 
ložnice jsou situované do absolutně klidného svahu pod 
Vyšehradem s výhledem do zeleně. Prostorná koupelna 
je vybavena velkým sprchovým koutem i vanou, plus 
toaletou.
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Luxusní byt 4+kk na Praze 1

Byt se nachází v mimořádně atraktivní lokalitě Praha 1 – 
Staré Město, ve staré zástavbě v samém centru Prahy, 
v těsné blízkosti mnoha architektonických a kulturních 
památek, pouhé čtyři minuty chůze od Staroměstského 
náměstí. V docházkové vzdálenosti je např. Betlémská 
kaple, Klementinum, Týnský chrám, Národní divadlo 
a další pamětihodnosti. V místě je dobrá občanská 
vybavenost, služby, obchody, široká nabídka restaurací, 
galerie, muzea. Stanice metra Můstek (trasa A a B) je 
vzdálená pouhých sedm minut chůze od domu. Prostor-

ný byt se nachází ve třetím patře cihlového činžovního 
domu. Je ve výborném stavu, prošel kompletní rekon-
strukcí. Podlahová plocha bytu je 162,66 m², k bytu 
patří také terasa o výměře 23 m² s výhledem na starou 
městskou zástavbu. Terasa je orientována do klidného 
vnitrobloku. V bytě je velký obývací pokoj s designovým 
kuchyňským koutem, tři ložnice, toaleta a komora. Kou-
pelna je vybavena sprchovým koutem. V pokojích jsou 
plovoucí podlahy, v koupelně keramická dlažba. 

Cena — 13 700 000 Kč

PENB — B

ID 122122

Na Okraji, Praha 6 – Veleslavín

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122353

Jilská, Praha 1 – Staré Město

Slunný byt na Praze 6

Byt se nachází v moderním rezidenčním komplexu 
s recepcí a ostrahou nedaleko velkého parku Obora 
Hvězda. Lokalita nabízí výborné dopravní spojení 
na letiště i do mezinárodních škol na Praze 5 a Praze 
6. Stanice metra A Petřiny, autobusová i tramvajová 
zastávka jsou vzdálené jen několik minut chůze. Veškerá 
občanská vybavenost je v místě (školy, obchody, 
restaurace). Světlý byt umístěný ve 4. nadzemním 
podlaží se dvěma balkony a panoramatickým výhledem 
na okolí. V současné době je byt předělán na 3+1 

z původního 4+kk, nicméně jednoduchou úpravou ho lze 
vrátit do původní kategorie. Interiér bytu tvoří prostorný 
obývací pokoj s oddělenou kuchyní, kterou lze předělat 
na samostatný pokoj, dvě ložnice, velkolepá chodba, 
poskytující dostatek úložných prostor, nadstandardně 
velká koupelna, samostatné WC, které lze rozšířit a tím 
získat další koupelnu, šatna/komora. Svou rozlohou, 
umístěním a dopravní dostupností byt nabízí velice 
komfortní bydlení v jedné z nejlepších lokalit Prahy.
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Nemovitosti k pronájmuProstorný byt na Novém Městě

Rohový secesní dům se nachází v klidné ulici Opatovická, 
pouze pár kroků od Národního divadla a oblíbené pražské 
náplavky. V okolí domu nalezneme nepřeberné množ-
ství příjemných kaváren a gurmánských restauraci, na 
procházku můžete vyrazit podél Vltavy na Karlův most, 
Střelecký ostrov, nebo blízký Vyšehrad. Moderní luxusní 
byt se nachází v posledních 2 patrech rekonstruovaného 
činžovního domu s výtahem. Byt byl v roce 2017 nákladně 
rekonstruován s velkým důrazem na kvalitní materiály 

a design. V prvním podlaží nalezneme velkolepý obývací 
pokoj s kuchyní a pracovním koutem. Celý prostor pro-
světlují ateliérová okna s elektricky ovládanými žaluziemi. 
Dále ložnici s en-suite koupelnou orientovanou do klidné-
ho vnitrobloku a samostatnou toaletu. Ve druhém patře 
bytu se nachází otevřený relaxační prostor s designovou 
koupelnou s vanou a sprchovým koutem, sauna a od-
počinková zóna, na kterou navazuje příjemná soukromá 
terasa s krásným výhledem na Prahu. 

Cena — na vyžádání v RK

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 122404

Opatovická, Praha 1 – Nové Město
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Cena pronájmu — 70 000 Kč+ 8 000 Kč poplatky

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 385100

Štiplova, Praha 6 – Dejvice

Vybavený rodinný dům na Praze 6

Moderní dům nacházející se ve velmi atraktivní lokalitě 
Prahy 6 - Hanspaulka. Tento dům je zařízen moderním 
nábytkem a nabízí k užívání 4 ložnice, 3 koupelny 
a extra toaletu, obývací pokoj s jídelní částí a plně 
vybavenou kuchyňskou částí se spotřebiči značky 

Miele a technickou místnost. Dále jsou zde prostorné 
2 terasy, garáž pro 1 vůz a zahrada o velikosti 290 m². 
Dům se nachází v klidné lokalitě s výbornou dopravní 
dostupností. Jedná se o nadstandardní bydlení v novém 
unikátním rezidenčním projektu na Praze 6.

Designový byt na Praze 6

Moderně designovaný, velkoryse řešený byt se nachá-
zí ve velmi vyhledávané lokalitě Praha 6 – Bubeneč, 
v exkluzivním místě v blízkosti sídel několika velvysla-
nectví. Je zde plná občanská vybavenost, v docház-
kové vzdálenosti se nachází mateřská i základní škola, 
obchody, restaurace, veškeré služby, Královská obora 
Stromovka, Letenské sady, několik sportovišť a dalších 
míst pro volnočasové vyžití. Tramvajová zastávka šesti 
denních a dvou nočních linek je vzdálená deset minut 
chůze od domu, patnáct minut pak trvá cesta na stanici 

metra trasy A Hradčanská. Z místa je výborné spojení na 
městský okruh. Prostorný, zařízený byt se nachází v pří-
zemí luxusní novostavby a má celkovou výměru 190 m². 
V bytě jsou čtyři ložnice, obývací pokoj, kompletně zaří-
zená kuchyně (sporák, trouba, lednice, mrazák, myčka) 
s jídelním koutem, dvě koupelny s vanou, sprchovým 
koutem a toaletou a terasa o výměře 19 m² s výhledem 
do zahrady. Součástí vybavení bytu je také pračka se 
sušičkou, telefon, internet. V ceně pronájmu je i jedno 
garážové stání a sklep.

Cena pronájmu — 69 000 Kč + 20 000 Kč poplatky

PENB — D

ID 396711

Pod Kaštany, Praha 6 – Dejvice
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Plně zařízený byt na Vinohradech

Luxusní plně zařízený byt se nachází ve 2. patře rekon-
struovaného činžovního domu s výtahem ve vyhledávané 
lokalitě Prahy 2 - Vinohrady. Prostorný byt 3+1 o rozloze 
99 m² nabízí k užívání vstupní halu s vestavěnou skří-
ní, prostorný obývací pokoj s balkonem, světlou, plně 
vybavenou kuchyni (trouba, lednička, mrazák, myčka, 
sklokeramická deska, digestoř, mikrovlná trouba) s jí-
delní částí, 2 ložnice s elektrickými žaluziemi, 1 koupelnu 
se sprchovým koutem, umyvadlem, pračkou, sušičkou 
a toaletou. V bytě jsou ve všech místnostech parkety 

včetně podlahového vytápění, v koupelně a v kuchyni 
je dlažba. Tato nemovitost dále nabízí kamery ve všech 
místnostech, audio inteligentní ovládání v anglickém 
jazyce a bezpečnostní dveře. Byt se nachází v atraktivní 
lokalitě Vinohrady, s veškerou občanskou vybaveností 
a výborným dopravním spojením do centra, v blízkosti 
metra Jiřího z Poděbrad, Riegrových a Havlíčkových 
sadů. Bydlení s výbornou dostupností do mezinárodních 
škol (ISP/ River Side school / Prague British School) a na 
letiště Václava Havla.

Cena pronájmu — 75 000 Kč + 1 500 Kč poplatky

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 405623

Pařížská, Praha 1 – Josefov

Cena pronájmu — 49 800 Kč + 8 000 Kč poplatky

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 411742

Slavíkova, Praha 2 – Vinohrady

Prostorný byt 4+kk v Pařížské ulici

Byt se nachází v nádherném rohovém domě v Pařížské 
ulici, kde má sídlo mnoho luxusních společností; přímo 
v domě je obchod světoznámé značky Prada. V bezpro-
střední blízkosti domu je Staronová synagoga, Španělská 
synagoga, kostel sv. Ducha, chrám sv. Mikuláše. Jen 
tři minuty chůze od domu je Staroměstské náměstí, 
Pražský orloj, Týnský chrám, v docházkové vzdálenosti 
Rudolfinum, Národní galerie - Palác Kinských a celá řada 
dalších architektonických a kulturních památek. V místě 
jsou četné obchody, restaurace, divadla, kluby, galerie. 
Cesta na stanici metra trasy A - Staroměstská trvá čtyři 

minuty pěšky. Nezařízený byt o výměře 158 m² se nachá-
zí ve třetím patře pětipodlažního domu s výtahem. V bytě 
jsou tři ložnice, obývací pokoj s kompletně vybaveným 
kuchyňským koutem (sporák, trouba, lednice, mra-
zák, myčka, mikrovlnná trouba) a odděleným jídelním 
koutem, koupelna s vanou, sprchovým koutem, toaletou 
a bidetem; v koupelně je balkon s výhledem do vnitroblo-
ku. Součástí vybavení bytu jsou vestavěné skříně, pračka 
a internet. Parkování je možné v modré zóně na ulici před 
domem.
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Stylový dům v Nebušicích

Luxusní, zrekonstruovaný dům 5 + 1 se nachází v klidné 
části Nebušic v okolí Prahy 6. Krásný dům je situován 
v tiché ulici, jedná se o část samostatné vily s odděleným 
vchodem a zahradou o rozloze 700 m². V 1. patře stylové-
ho domu se nachází vstupní hala, vzdušný obývací pokoj 
s krbem a se vstupem na příjemnou terasu, plně vyba-
vená moderní kuchyně (sklokeramická deska, trouba, 
lednička, mrazák, myčka, mikrovlná trouba) a jídelna, 
1 samostatná, unikátní ložnice a koupelna se sprchovým 
koutem. V 2. patře jsou další 2 prestižní ložnice, galerie 
(s využitím pracovny nebo lze přestavět na pokoj), kou-

pelna s vanou, sprchou a extra WC. Dále je zde k dispo-
zici garáž a 1 parkovací stání na pozemku. Slunný dům je 
zabezpečen alarmem a k využití má klimatizaci, šatnu, 
komoru, vestavěné skříně, 2 terasy, venkovní krb a krás-
nou udržovanou zahradu s výhledem na les. Bydlení, 
které nabízí výbornou dostupnost do mezinárodních škol 
ISP/River Side School / Prague British School a na letiště 
Václava Havla. Výborná je také dopravní dostupnost do 
centra prostřednictvím autobusu a osobním automobi-
lem okolo 30 minut.

Cena pronájmu — 69 000 Kč + 8 000 Kč poplatky

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 411701

Nad Turbovou, Praha 5 – Košíře

Cena pronájmu — 85 000 Kč + 5 500 Kč poplatky

PENB — B

ID 411608

Malý Dvůr, Praha 6 – Nebušice

Zrekonstruovaná vila v Košířích s výhledem na Prahu 

Luxusní vila se nachází ve velmi atraktivní lokalitě 
Praha 5 – Košíře, a díky unikátní poloze ve svahu nabízí 
nádherný panoramatický výhled na Prahu. Nově zrekon-
struovaná vila má velkoryse řešený interiér, rozložený do 
tří podlaží. Na úrovni suterénu jsou dvě šatny, prádelna, 
technická místnost, koupelna s toaletou, pracovna, spo-
lečenská místnost s krbem a rozsáhlá terasa s grilovacím 
prostorem a vstupem do zahrady. V přízemí se nachází 
pokoj pro hosty, samostatná toaleta, kuchyň s jídelním 
koutem, propojená s obývacím pokojem s krbem a te-
rasa. V prvním patře vily jsou tři ložnice, z nichž každá 
má samostatný balkon, 2 koupelny s vanou a sprcho-

vým koutem, šatna a samostatná toaleta. K dispozici je 
rovněž garáž a dvě další parkovací místa na pozemku. 
Vila nabízí příjemné bydlení, vhodné pro rodinu s dětmi. 
V místě je kompletní občanská vybavenost - školky, ško-
ly, gymnázium, lékař, pošta, služby, restaurace, obchody. 
V docházkové vzdálenosti od domu jsou tenisové kurty, 
Squashpark a další možnosti sportovního i kulturního 
vyžití. Dobré spojení do centra města autobusem ze sta-
nice Šmukýřka nebo tramvají ze stanice Kavalírka, která 
je vzdálena zhruba deset minut chůze od domu. Cesta na 
stanici metra Anděl (trasa B) trvá pouhých dvacet minut. 
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Moderní rodinný dům 5+kk k u přírodního parku 

Příjemné bydlení vzdálené jen půl hodiny autem od cen-
tra Prahy. Přímo v místě je dobrá občanská vybavenost 
- školka, škola, pošta, služby, obchody, ordinace lékaře - 
a mnoho příležitostí k provozování volnočasových aktivit. 
V obci je mj. zimní stadion a rybník. Do Velkých Popo-
vic jezdí příměstský autobus ze stanice metra Opatov. 
Z obce je výborné spojení do nedalekých Čestlic, kam 
dojedete do 12 minut; stejně daleko trvá cesta autem 
do Canadian School v Jesenici. Přízemí nabízí vstupní 

chodbu, obývací pokoj s krbem, plně vybavený ku-
chyňský kout (sporák, trouba, lednice, mrazák, myčka, 
mikrovlnná trouba) a jídelní prostor, pokoj pro hosty, 
šatnu, koupelnu s vanou a sprchovým koutem a tera-
su o výměře 36 m². V 1. patře se nachází hlavní ložnice 
s koupelnou a šatnou, 2 pokoje a další koupelna. Suterén 
domu k pronájmu nabízí technickou místnost s prádel-
nou, koupelnu a dvougaráž.

Cena pronájmu — 45 000 Kč + 6 000 Kč poplatky

PENB — G (zatím není k dispozici)

ID 411722

Na Zeleném vršku, Brtnice – Velké Popovice



www.lexxusnorton.cz


