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DNEŠNÍ KANCELÁŘ? DESIGN, BARVY, 
HRAVOST – ALE TŘEBA I SAUNA
Kanceláře, které v posledních dvou dekádách prodělaly transformaci od uzavřených 
pracoven k open space, se v současnosti proměňují v multifunkční variabilní prostory, 
odkud se vám ani nebude chtít domů.
Není důležité, abychom v práci odseděli patřičný počet hodin, ale aby-
chom něco smysluplného udělali. Názor, který čím dál výrazněji ovliv-
ňuje podobu toho, čemu lze už jen s velkou nadsázkou říkat kanceláře. 

Asi nejviditelněji se to projevuje v důrazu na dostatek odpočinkových 
zón, prostor pro soukromé hovory a  odreagování. „Zaměstnavate-
lé si moc dobře uvědomují, že pozitivní naladění a  tvůrčí atmosfé-
ra jsou pro kvalitu pracovního prostředí stejně důležité, jako kvalita 
konstrukce a  technologického vybavení kanceláří,“ říká Steve Tichy, 
jednatel společnosti  White Star Real Estate, která tyto požadavky 
promítla do nedávno dokončené Budovy C v  brněnském Campus 
Science Park. Pro úspěšný brněnský startup kiwi.com tam nechali vy-
tvořit designově a  architektonicky atypické prostory, které zahrnují 
třeba i  saunu nebo jóga koutek. Snaha nabídnout lidem pracovní 
prostředí, do kterého se budou těšit, se tak stává novým standardem 
„V současnosti jsme v Campus Science Park zahájili přípravu dalších 
dvou budov a už dnes s jistou mírou zvědavosti čekáme, s jak origi-
nálními požadavky budoucí nájemci přijdou,“ dodává Tichy.

Pokud hledáte pro svoji společnost prostory přesně podle svých před-
stav v místě, kde budou Vaši zaměstnanci spokojeni, kontaktujte nás, 
zajistíme nezávaznou prohlídku s nabídkou, která Vás mile překvapí.

POPTÁVKA STÁLE 
ROSTE

Nabídka je velmi omezená 
a poptávka stále stoupá. To 
je nejlepší okamžik na pro-
dej nemovitosti.

PROFESIONÁLNÍ 
SLUŽBY

Již od roku 1991 poskytuje-
me klientům profesionální 
realitní služby vč. odborných 
konzultací a poradenství.

DISKRÉTNÍ PRODEJ 
NEMOVITOSTÍ

Díky vlastní rozsáhlé data-
bázi poptávajících klientů 
umíme prodat i bez veřejné 
prezentace.

Kontaktní osoba:  
Zdeněk Pavlíček, mobil: +420 724 405 366 
email: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

www.thecampus.cz

VYUŽIJTE VÝHODNOU DOBU A ZÍSKEJTE MAXIMUM! 
Zvažujete prodej komerční nemovitosti, pozemku nebo developerského projektu?  
Kontaktujte Mgr. Tomáše Koknu, tel: 724 255 155.
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Pro společnost TextilEco a.s. jsme 
zajistili pronájem obchodního 
prostoru v  administrativně-ob-
chodním centru IBC na ul. Pří-
kop. Prostor se nachází v přízemí 
nákupní galerie a jeho výměra je 
165 m2. 

Společnost Omega Pharma a.s., která se zaměřuje na vývoj, 
výrobu a prodej zdravotnických prostředků, nás výhradně po-
věřila k vyhledání vhodných prostor pro zřízení nového sídla 
firmy. Své kanceláře již brzy přemístí do technologického par-
ku Vienna Point na ul. Vídeňská.

V  blízkosti centra Brna 
vyrostl administrativní 
objekt LennART, který 
svým uživatelům nabízí 
moderní kancelářské 
a  obchodní prostory. 
LennART se nachází 
v bezprostřední blízkosti 
Tyršova sadu. Objekt 
je vybaven moderními 
technologiemi a  nabízí 
20 parkovacími míst 
v  podzemních garážích. Kanceláře i  obchodní plocha jsou řešeny jako open-
space s možností úpravy na míru podle potřeb klienta.

Kontaktní osoba:  
Zdeněk Pavlíček, mobil: +420 724 405 366 
email: zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

Plán na revitalizaci celého území představila realitní a  investiční skupina 
CPI Property Group. Projekt Nová Zbrojovka bude pro tuto společnost 
zatím největším developerským počinem. Nová Zbrojovka naváže na kla-
sický industriální charakter stávající zástavby a poskytne komfortní záze-
mí firmám i rodinám. Investice do přestavby celého území přesáhne čtyři 
miliardy korun, přičemž projekt je rozdělen do několika etap a měl by být 
dokončený nejdříve v roce 2027. V rozlehlém areálu bývalého strojírenské-
ho podniku vznikne více než 30 000 m2 kancelářských ploch, 40 000 m2 
průmyslových budov vhodných pro dílny a  drobnou výrobu a  necelé 
4  000 m2 budou vyhrazeny pro maloobchod. Pro budoucí nájemníky 
bude velkou výhodou zejména atraktivní poloha na dosah centra města 
a nadstandardní kvalita poskytovaných služeb. Ocení nejen vysoký tech-
nický standard budov a vybavení, ale i nízké náklady na provoz.

Realitní skupina CPI naplánovala proměnu areálu do několika etap. 
V létě 2016 byly zahájeny některé sanační práce, po nich bude násle-
dovat demolice staticky nevyhovujících staveb a  rekonstrukce šesti 
stávajících budov. Tato první etapa vyvrcholí v roce 2020, kdy budou 
postaveny dva zbrusu nové objekty.

V  roce 2021 bude zahájena výstavby rezidenční části projektu Nová 
Zbrojovka, která bude zahrnovat téměř 800 nových bytů situovaných 
u břehu řeky Svitavy. Bude se jednat o exkluzivní bydlení podle vzoru 
evropských měst, které bude splňovat veškeré požadavky na nejvyšší 
standard vybavení a moderní design.

Velmi si vážíme, že jsme získali pověření k zprostředkování pronájmu 
nemovitostí a  jsme přesvědčeni, že projekt Nová Zbrojovka obohatí 
život v Brně a přinese obyvatelům města nejen mnoho nových příle-
žitostí pro práci, ale i pro bydlení.

NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO AREÁLU ZBROJOVKY 
VZNIKNE NOVÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ
Nevyužitý tovární areál bývalé Zbrojovky se promění na moderní městsku čtvrť. Na ploše dvacetihek-
tarového brownfieldu vyrostou nové byty, kanceláře, obchody i prostory pro výrobu a skladování. 

ATRAKTIVNÍ KANCELÁŘSKÉ A OBCHODNÍ 
PROSTORY LENNART

NOVÁ ZBROJOVKA
• celková investice více než 4 miliardy Kč
• 30 000 m2 vysoce komfortních kancelářských prostor
• 40 000 m2 průmyslových budov s prostory pro výrobu a skladování
• 3 600 m2 ploch pro maloobchod
• 800 moderních bytů u břehu řeky Svitavy

OBCHODNÍ PROSTOR  
V IBC CENTRU

NOVÉ SÍDLO FIRMY PRO 
OMEGA PHARMA A.S.
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Podoba dnešních kanceláří je rozmanitá – od menších uzavřených pra-
coven přes velkorysé open space místnosti až po multifunkční prostory, 
které zaměstnancům nabídnou dostatek míst, kde mohou odpočívat 
a potkávat se s kolegy. Pro řadu zaměstnanců je stále důležité i to, ve 
které městské části budou pracovat a jak dlouho budou do své kanceláře 
dojíždět. Velkým benefitem je pro ně bezesporu také dostupnost cen-
tra a možnost zajít si během dne vyřídit potřebné věci např. na úřad 
nebo do banky. Samozřejmostí je dnes už dostatek parkovacích míst 
pro služební i soukromá auta.

Věděli jste, že zaměstnanci potřebují v období 5–10 let nové pracovní 
prostředí, které by je inspirovalo k práci? Možná právě přišla doba na 
přestěhování Vašeho kancelářského zázemí do nových, moderních 
prostor. Pracovní prostředí by mělo navodit příjemnou atmosféru 

a  podpořit tak kreativitu a  komu-
nikaci zaměstnanců. Ti jistě ocení, 
vedle funkčního a  příjemného 
prostředí, ve kterém se budou cítit 
dobře, i moderní technologické vy-
bavení nových kanceláří.

Nesplňují Vaše prostory všechny 
vyjmenované benefity? Chcete, 
aby se Vaši zaměstnanci cítili v práci 
dobře? Připravíme Vám nabídku 
kancelářských prostor přesně na míru! 
Neváhejte kontaktovat specialistu na pronájem kanceláří Zdeňka 
Pavlíčka, mobil: 724 405 366, email:  zdenek.pavlicek@realspektrum.cz

V  přízemí  nákupního centra Velký Špalí-
ček nabízíme k pronájmu obchodní pro-
stor, který se rozkládá na dvou patrech. 
Jeho celková výměra je 533 m2. Obchod 
má prosklené výlohy orientované do ga-
lerie i do ulice Mečová.

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

Brno-střed

Brno - ul. Lidická

Brno-jih

Brno-Kohoutovice

Brno-Černovice

Brno-Královo Pole

Brno-Černovice

Brno-Veveří

Brno-Štýřice

Brno-Veveří

2 050 Kč/m2/rok

270 Kč/m2/měs.

2 500 Kč/m2/rok

52 000 Kč/měsíc

2 600 Kč/m2/rok

info v RK

2 600 Kč/m2/rok

info v RK

3 000 Kč/m2/rok

1 600 Kč/m2/rok

N/RSB/14414/14

N/RSB/15800/16

N/RSB/16088/16

N/RSB/16077/16

N/RSB/16105/16

N/RSB/13393/14

N/RSB/15410/15

N/RSB/13261/14 N/RSB/15107/15

N/RSB/16095/16

Pronájem kancelářského celku ve 3.NP cihlového domu 
v centru Brna na ul. Za Divadlem. Prostory prošly kom-
pletní a náročnou rekonstrukcí, jsou rozděleny na samo-
statné kanceláře a jejich celková výměra je 226 m2.

Pronájem kancelářského celku ve 2.  NP novostav-
by Rezidence Lužánky. Jednotky jsou klimatizované 
a lze je pronajmout samostatně od 203 m2. Mož-
nost pronájmu parkovacích míst v podzemním 
podlaží objektu.

V průmyslové zóně města Brna nabízíme k pronájmu 
nově rekonstruované kancelářské prostory s celkovou 
výměrou 172 m2. Kanceláře se nachází ve 2.NP budovy, 
která je součástí areálu. Možnost dokončení na míru dle 
požadavku klienta.

V moderní administrativní budově nabízíme k pro-
nájmu část kancelářského patra ve 2. NP s celkovou 
výměrou 346 m2. Jde o uzavřený celek, který je roz-
dělený na 10 samostatných kanceláří s kompletním 
sociálním zázemím.

Pronájem obchodní jednotky v  přízemí rohové bu-
dovy na ul. Zvěřinova. Prostor s  celkovou výměrou 
84,4 m2 je vhodný pro provoz kavárny nebo čajovny. 
V ceně jeho nájmu je zahrnutý nábytek a bar. Prostor 
je připravený ihned k užívání.

Pronájem kancelářských prostor v  administrativ-
ním komplexu v Králově Poli. Kanceláře se nachází 
ve 2.NP a  tvoří je jeden větší open-space, samo-
statná kancelář a zasedací místnost. Jejich celková 
výměra je 150 m2.

Pronájem kanceláře v administrativní budově v blíz-
kosti centra města a autobusového nádraží Zvonař-
ka. Klimatizované prostory mají výměru 32 m2 a  je 
možné si k  nim pronajmout krytá parkovací místa 
ve dvoře.

Pronájem kanceláří v šestipodlažní administrativní 
budově v  bezprostřední blízkosti města. Aktuálně 
jsou k dispozici prostory v 5.NP o výměře 900 m2. 
Parkování je možné na veřejném parkovišti nebo 
na soukromém pozemku za budovou.

V  prestižní administrativní budově M-Palác nabí-
zíme k  pronájmu kancelářské prostory, které se 
nacházejí v 9. a 10. patře. Celkem je zde k dispozici 
1 171 m2. Parkování je zajištěno v monitorovaných 
podzemních garážích.

V administrativní budově na ul. Gorkého nabízíme 
k  pronájmu kancelářské prostory v  udržovaném 
standardu. Kanceláře se nacházejí v  1-3.NP, jsou 
dostupné v  různých výměrách a  je možné s  nimi 
provádět dispoziční úpravy.

INZERCE

INZERCE - KANCELÁŘE

PRONÁJEM
Brno - střed

N/RSB/15993/16

cena: info v RKV technologickém centru Areál Slatina proběhlo na začátku pro-
since slavnostní otevření nízkoenergetické budovy „GREEN BUIL-
DING“ s celkovou plochou 15 360 m2. Jsme rádi, že jsme se mohli 
této akce zúčastnit. Pozvání přijal i primátor města Brna Petr Vokřál, 
prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a předseda před-
stavenstva RHK Brno Miloš Škrdlík. 

AREÁL SLATINA OPEN PARTY

ZÁLEŽÍ VÁM NA SPOKOJENOSTI  
VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ?
Je pro Vás důležitá spokojenost Vašich zaměstnanců? Nabídněte jim pracovní prostředí, do 
kterého se budou těšit a ze kterého se jim, s trochou nadsázky, nebude chtít domů.
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JAKÝ BYL ROK 2016 V OBLASTI 
INVESTIČNÍCH NEMOVITOSTÍ?
Rok 2016 byl jedním z  nejúspěšnějších roků, alespoň co se týče trhu s  komerčními 
nemovitostmi, za posledních pět let. Ceny nájemních domů a administrativních objektů 
dosahovaly svého vrcholu, úrokové sazby hypotečních úvěrů klesaly na historická minima 
a oproti tomu poptávka po koupi investičních nemovitostí stále rostla a roste doposud.

Ceny nemovitostí po celý rok 2016 postupně 
vzrůstaly. Nejvíce byly změny cen viditelné 
u nemovitostí k bydlení, zejména pak u bytů. 
To ale neznamená, že by ceny v oblasti komer- 
čních nemovitostí nestoupaly. Právě naopak. 
Za rok 2016 jsme úspěšně zprostředkovali 
prodej nájemních domů a  administrativních 
objektů v Brně v celkovém objemu kupních 
cen ve výši téměř 420 mil. Kč. To je o 75 % vět-
ší objem kupních cen uskutečněných prodejů 
než v roce 2015 a o 80 % více než v roce 2014.

Realitní trh v roce 2016 bezesporu přál prodá-
vajícím. Vysoká poptávka a nízké úrokové saz-

by ovlivnili růst cen u všech typů nemovitostí. 
Dá se očekávat, že rok 2017 bude klidnější než 
loňský rok. Podíl na tom bude mít nový zá-
kon o spotřebitelském úvěru, který začal platit 
1. 12. 2016 a také změna poplatníka daně z na-
bytí nemovitostí, podle které je od 1. listopadu 
poplatníkem kupující, tedy nabyvatel. Tyto no-
vinky se promítnou do cen nemovitostí a tak 
by se, alespoň podle předpokladů, měly zasta-
vit extrémně rostoucí ceny nemovitostí.

Na realitním trhu působíme více než 25 let 
a za tuto dobu jsme si vybudovali obsáhlou 
databázi poptávajících klientů a  investorů 

s vlastním kapitálem. I když byl rok 2016 pro 
naši společnost a  naše klienty úspěšný, ne-
povedlo se nám uspokojit všechny reálné 
poptávky po investičních nemovitostech. 
Získejte i  Vy z  prodeje své nemovitosti tu 
nejvyšší možnou cenu, dokud je čas. Spojte 
se s námi a domluvte si nezávaznou konzul-
taci s odborníkem.

Kontaktní osoba: 
Jan Ryšavý
mob.: 602 156 824 
e-mail:  jan.rysavy@realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Komerční objekty, Brno - ul. Hlinky 
budova bývalého kojeneckého ústavu, užitná plocha 2 600 m2

Nájemní dům, Brno - ul. Pekařská  
28 bytů, 3 nebytové prostory, užitná plocha 2 405 m2

Nájemní dům, Brno - ul. Štefánikova  
15 bytů, 2 nebytové prostory, užitná plocha 937 m2

Nájemní dům, Brno - ul. Antonínská
15 bytů, 2 nebytové prostory, užitná plocha 1 400 m2

Nájemní dům, Brno - ul. Příční
11 bytů, 3 nebytové prostory, užitná plocha 1 300 m2

Kancelářské prostory v budově IBC
kancelářské prostory 148 m2 po kompletní rekonstrukci

Nájemní dům, Brno - ul. Novobranská
13 bytů, 2 nebytové prostory, užitná plocha 560 m2

Nájemní dům, Brno - ul. Svitavská
2 byty, užitná plocha 180 m2, přístavba dalších 2 pater 

Kancelářské prostory v M-Paláci
2 kancelářská patra s celkovou výměrou 1 170 m2
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Nakupte, rekonstruujte nebo refinancujte komerční nemo-
vitost s MONETA Money Bank.

PRODEJ

PRODEJPRODEJ

PRODEJ

Brno - Trnitá podhůří Vysočiny

RousínovBrno-Starý Lískovec

N/RSB/16158/17 N/RSB/14122/14

N/RSB/15805/16N/RSB/14875/15

cena: info v RK

info v RK6 990 000 Kč

cena: info v RK

Prodej zavedeného hotelu v  krásném 
prostředí nedaleko kraje Vysočina. Ho-
tel prochází průběžnými rekonstrukce-
mi a nabízí ubytování převážně ve 2 a 3 
lůžkových pokojích s  celkovou kapaci-
tou 120 lůžek. Objekt je ideální k pořá-
dání společenských setkání, svatebních 
hostin nebo firemních akcí a seminářů.

Prodej polyfunkčního domu s  užit-
nou plochou pronajímatelných části 
1 004 m2. Nemovitost se nachází v cen-
tru města Rousínov a prochází přestav-
bou, při které vznikne 7 nových bytů. 
Objekt bude disponovat celkem 9 byty, 
3 obchodními jednotkami, skladem 
orientovaným do vnitrobloku a pozem-
kem s možností parkování pro 12 aut.

Prodej polyfunkčního objektu ve velmi 
vyhledávané lokalitě na ulici Svah. V sou-
časné době je nemovitost pronajata 
a slouží jako jazyková škola s ubytováním 
pro studenty. V  roce 2008 proběhla roz-
sáhlá rekonstrukce vč. dostavby 2 pod-
laží. Současná celková užitná plocha je 
200 m2.

Ve výhradním zastoupení majitele nabí-
zíme k prodeji ubytovací zařízení Morava 
na ul. Podnásepní. Celková ubytovací ka-
pacita je 146 lůžek, které jsou rozděleny 
do dvou, tří, čtyř a šesti lůžkových pokojů. 
Objekt je možné rozšířit o prostory nynější 
půdy ve 4.NP.

FINANCOVÁNÍ 
NEMOVITOSTÍ

Využijte možnosti financování komerčních nemovitostí, založené na cash flow Vašeho 
projektu. Financování je vhodné pro nákup, refinancování či rekonstrukci všech druhů 
nemovitostí ke komerčním účelům, od menších kancelářských a obchodních jednotek až 
po sklady a výrobní areály. Prostřednictvím MONETA Money Bank si můžete také pořídit 
investiční nemovitost, jako je např. nájemní dům či polyfunkční objekt, která Vám zajistí 
výnos se zajímavou návratností.  Financování je určeno fyzickým i právnickým osobám - 
existující společnost, SPV, investiční fond, institucionální nebo privátní investor.

Typy financovaných nemovitostí
• Rezidenční projekty
• Kancelářské budovy
• Maloobchodní prostory a nákupní centra
• Logistické a průmyslové nemovitosti

Základní parametry financování
• Krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé 
financování dle typu projektu

• Financování je možné v CZK a EUR, případ-
ně USD

• Zajištění financovanou nemovitostí

Kontaktní osoba pro celou Českou republiku:  
Marian Dudek,  marian.dudek1@moneta.cz, tel.: +420 602 113 201

P/RSB/11805/16 nájemní dům v Brně, lokalita nerozhoduje, návratnost investice 20 let, cena do 15 mil. Kč

P/RSB/11758/16 kanceláře v administrativní budově, výměra 80 - 100 m2, nejlépe Brno - jih, cena do 5,5 mil. Kč

P/RSB/11730/16 budovu vhodnou pro provoz soukromé základní školy, podmínkou je pozemek pro hřiště, do 45 mil. Kč

P/RSB/11703/16 prostor pro kosmetický salon, výměra 50 - 70 m2, novostavba nebo po rekonstrukci, do 3 mil. Kč

P/RSB/11702/16 k investici komplex budov s 10 000 m2 kanceláří, celé Brno, cena do 200 mil. Kč

P/RSB/11541/16 nemovitost nebo pozemek v centru Brna pro komerční využití, ideálně ve špatném stavu, do 100 mil. Kč

P/RSB/11297/16 nebytové prostory ideálně na sídlišti v Brně, obchodní plocha min. 800 m2 + sklad 200 m2

P/RSB/11270/16 činžovní dům kdekoliv v Brně, vhodný k investici, cena 10 - 12 mil. Kč

P/RSB/11216/16 menší nájemní dům, část pro vlastní využití, část pro další pronájem, do 10 mil. Kč

P/RSB/11294/16 nebytový prostor 80 - 100 m2 pro provoz činské medicíny, celé Brno, cena do 6 mil. Kč

AKTUÁLNĚ HLEDÁME

PRŮMYSLOVÝ AREÁL 
V POHOŘELICÍCH

V prosinci 2016 organizovala naše společnost výběrové 
řízení na prodej průmyslovéhé areálu v Pohořelicích. Tento 
uzavřený areál tvořila průmyslová hala s vedlejšími 
stavbami a s pozemky o celkové výměře 7 354 m2. Cena 
stanovena znaleckým posudkem 3,3 mil. Kč.
Výsledná cena prodeje formou výběrového řízení 4,2 mil. Kč
Získejte více informací o prodeji formou výběrového řízení 
a kontaktuje Ing. Juraje Trégera, CSc., tel.: 602 563 615, 
e-mail: juraj.treger@realspektrum.cz

INZERCE NÁJEMNÍ DOMY



www.realspektrum.czStovky dalších nemovitostí na webu

REALITNÍ OBCHODY ROKU 2016
Makléři oddělení pro business a investice, kteří se specializují na průmyslové areály, brownfield 
zóny a pozemky ke komerčním účelům, v  loňském roce úspěšně zrealizovali prodeje 
nemovitostí s rekordním objemem kupních cen. Rádi bychom Vám představili některé z 
nemovitostí, které našly v roce 2016 nového majitele právě prostřednictvím naší společnosti.

„NEMÁME A V DOHLEDNÉ DOBĚ NEBUDE!“

Úsečná věta, kterou jsem slýchal poměr-
ně často v různých obchodech před ro-
kem 89. Úvahy, proč tehdy něco chybělo 
na pultech, ponechám stranou, ale proč 
v  posledních měsících jsme nuceni ně-
kterým našim klientům odpovědět sice 
méně stroze, ale významově naprosto 
stejně, je téma k zamyšlení. Jde samozřej-
mě o  nabídku komerčních realit v  Brně 
a širokém okolí.

Ekonomika je dlouhodobě v  relativně 
dobré kondici, což s  sebou přináší roz-
voj výrobních a obchodních společností, 
čímž sekundárně vzniká apetit investo-
vat do výnosových nemovitostí. A to se 
ukazuje konkrétně v  Brně a  nejbližším 
okolí jako vážný problém. Nejde snad už 

o ceny komerčních pozemků, či komerč-
ních nemovitostí – ty jsou na historickém 
maximu, ale především se jich nedostá-
vá. Investoři by rádi investovali, ale na-
bídka je velmi omezená a nestačí pokrýt 
poptávku.

A to je přesně okamžik výhodně prodat 
svoji nemovitost – protože „lepší už to 
nebude!“ Pro majitele nemovitostí na-
stala doba jejich nejlepšího možného 
zhodnocení.

Není to námět k přemýšlení?

Ing. Vladimír Hnát  
oddělení pro business a investice

ZAJISTILI JSME SKLADOVÉ 
PROSTORY PRO EXPANZI 
SPOLEČNOSTI NEKUPTO
Děkujeme za rychlé a profesionální 
služby společnosti REAL SPEKTRUM, 
která nám pomohla najít prostory 
pro naši expanzi.
Obchodní ředitel Mgr. Petr Hospodář, Nekupto, s.r.o.

I přes stále stoupající ceny 
nemovitostí máme databázi 
plnou bonitních klientů, kteří 
hledají komerční objekty 
ke koupi. Nabídněte 
nám svoji nemovitost 
k prodeji i Vy!

Prodej výrobní/skladovací haly 3 200 m2, Brno 
- Líšeň

Pronájem uzavřeného areálu, Těšany

Prodej pozemků s výměrou 6 ha, Měníň

Prodej multifunkčního objektu, Brno - ul. Ví-
deňská

Prodej pozemku 5 310 m2, Brno - ul. Bohunická 

Prodej výrobní haly, Brno - Lesná

Prodej podnikatelských boxů v  RDParku, 
Brno - Líšeň

Prodej zemědělských budov a pozemků, Pavlov

Pronájem skladových ploch 950 m2, Kuřim

Prodej výrobního areálu, Náměšť nad Oslavou

Prodej průmyslového areálu, Brno -Líšeň

Pronájem skladově/výrobní haly, Brno - ul. Vídeňská

Prodejte i Vy svoji nemovitost za nejlepší cenu! 
Neváhejte se obrátit na specialistu pro business a investice Mgr. Tomáše Koknu, tel: 724 255 155, email: tomas.kokna@realspektrum.cz
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Široká nabídka dalších nemovitostíVolejte zdarma  800 800 099

5 HA ÚZEMÍ NA UL. SPORTOVNÍ V BRNĚ 
MÁ NOVÉHO MAJITELE

JSME VÍC NEŽ JEN KOMORA. 
JSME BUSINESS CLUB

PRODEJ, VYŠKOV

N/RSB/14531/15

Prodej komerčního pozemku ve Vyš-
kově s  výbornou dostupností z  dálni-
ce D1. Pozemek má celkovou výměru 
cca  45  000  m2 a  dle územního plánu 
se jedná o  plochu pro výrobní služby, 
řemesla, sklady. Prodávající zajistí přive-
dení IS na hranici pozemku.

INZERCE – VÝROBA, SKLADY

S původním vlastníkem pozemku 
na ul. Sportovní, se společnos-
tí Raiffeisenbank – Leasing, s.r.o., 
jsme již několik let konzultovali 
její záměr na výstavbu retailové-
ho centra kombinovaného s kan-
celářskými plochami. Majitel nás 
ale na začátku roku 2016 pověřil 
k organizaci výběrového řízení na 
prodej celého 5  ha území. Toto 
rozsáhlé území v k.ú. Královo Pole 
má obrovský potenciál. Není se tedy čemu divit, že zájem projevilo více významných 
developerských investičních skupin. Novým vlastníkem plochy, která je velká asi jako 
pět náměstí Svobody, se stal náš dlouholetý klient IMOS Development. Již nyní je jas-
né, že investice do realizace stavby bude zhruba miliarda korun. Co přesně na tomto 
území vyroste, není zatím zcela jasné. 

Naše motto předesílá, kam 
bude směřovat činnost 
RHK Brno roce 2017. Letoš-
ní startovací akce – Druhý 
1.  podnikatelský lásky plný 
retroples v duchu hippies je úspěšně za námi, byl pro nás 
strečinkem před nadcházející sezónou. Máme v zásobníku 
celou řadu networkingových, školících poradenských akti-
vit. Z nich je možno uvést např. nabídku technického a od-
borného vzdělávání pro Vaše pracovníky na míru, a to se sto-
procentní dotací! Pokud Vás láká možnost bez náročných 
příprav vysokých nákladů poznat nové trhy, rychle vyhledat 
potenciální obchodní partnery, zmapovat konkurenci, a to 
vše s  jistotou atraktivních jednání se žádoucími firmami, 
můžete využít naši platformu Kontakt-Kontrakt. Lahůdkou 
je naše Centrum mezinárodního obchodu, v rámci něhož 
nabízíme velmi sofistikovaný servis nejen pro exportéry. 

Více informací naleznete na www.rhkbrno.cz. 
Členství RHK Brno dává smysl a nabízí velmi silné příběhy!

Info v RK

PRONÁJEM

PRODEJ

PRONÁJEM

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJPRODEJ

PRODEJ PRODEJ

Ostrovačice

Brno-město

Brno - Tuřany

Havlíčkův Brod

Brno-sever

okr. Prostějov

OstrovačiceSkuteč, okr. Chrudim

Brno-jihHrušovany nad Jevišovkou

50 000 Kč/měs.

27 000 000 Kč

16 000 Kč/měs.

Info RK

40 000 000 Kč

6 300 000 Kč

1 500 Kč/m2 bez DPHInfo RK

18 000 000 Kč8 500 000 Kč

N/RSB/15985/16

N/RSB/15567/16

N/RSB/16092/16

N/RSB/15619/16

N/RSB/15639/16

N/RSB/16074/16

N/RSB/16096/16N/RSB/14401/14

N/RSB/15635/16N/RSB/16070/16

Pronájem skladové/výrobní haly v bezprostřední blíz-
kosti dálnice D1 u sjezdu na Ostrovačice. Areál, ve kte-
rém se hala nachází, je kompletně vybavený vč. vlastní 
restaurace a čerpací stanice. Hala má výměru 510 m2.

Prodej areálu, který sloužil k průmyslové výrobě a skla-
dování. Objekt je dostupný pro kamiony, nachází se 
v blízkosti MHD a dálničního napojení na D1 a D2. Cel-
ková užitná plocha je 2 024 m2, pozemky mají výměru 
4 927 m2.

Pronájem komerčních prostor s přístupem z ulice na 
viditelném a frekventovaném místě v Tuřanech. Vytá-
pěné prostory s celkovou výměrou 130 m2 jsou vhod-
né pro sklad, dílnu nebo autoservis. 

Prodej výrobního areálu/stavebního pozemku 
v  Havlíčkově Brodě. Objekt s  celkovou výměrou 
41 000 m2 se nachází v expandující části města a je 
velmi dobře dostupný z dálnice D1 (sjezd Humpo-
lec nebo Jihlava). 

Prodej třípodlažního objektu vhodného pro skladová-
ní/výrobu s kancelářským zázemím. Objekt s užitnou 
plochou 6 190 m2 disponuje dostatkem manipulač-
ních a parkovacích ploch a je přístupný pro kamiony. 
Pozemek má výměru 5 446 m2.

Prodej bývalého zemědělského areálu, který je dnes 
využívaný a přestavěný k dřevovýrobě. Areál disponu-
je dostatečnou zpevněnou plochou a je přístupný pro 
kamion. Celková výměra areálu s vlastní trafostanicí  je 
13 010 m2.

Prodej pozemku určeného dle územního plánu pro 
realizaci stavby komerčních zařízení. Jeho celková plo-
cha je 9 412 m2 a součástí jeho ceny je i platné ÚR a sta-
vební povolení na umístění stavby sídla společnosti.

Prodej výrobního areálu, který tvoří soubor staveb vyu-
žívaných k výrobě, skladování a administrativě. Součás-
tí uzavřeného areálu o výměře 2,3 ha jsou i zpevněné 
a nezpevněné plochy, garáže, kompresovny a vlastní 
trafostanice.

V bezprostřední blízkosti OD Makro a dálničního uzlu 
Bratislava, Praha, Ostrava nabízíme ke koupi dvou-
podlažní objekt s vlastním pozemkem. Celková užitná 
plocha zděného objektu je 800 m2, výměra pozemku 
1 680 m2.

Prodej rozsáhlého areálu u hranic s Rakouskem s cel-
kovou výměrou 41 600 m2. Tvoří ho budovy s užitnou 
plochou cca 6 000 m2, které nebyly dlouhodobě vyu-
žívány a je nutné je kompletně zrekonstruovat nebo 
zdemolovat a vystavět nové.

MÁTE VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU? 
JSTE NESPOKOJENI SE STÁVAJÍCÍM NÁJEMCEM?

Kontaktujte nás! 
Přivedeme Vám prověřené 
nájemníky.

REAL SPEKTRUM je zakládajícím 
členem RHK Brno.

Pozemek v průmy-
slové zóně u D1
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Vsaďte na spolupráci s czcproperty! 
V oblasti průmyslových a logistických nemovitostí působíme již od roku 1991.

BRNO
Lidická 77, 602 00 Brno
volejte zdarma 800 800 099

PRAHA
U Prašné brány 3, 110 00 Praha
tel. 221 146 366

•   Zaměřujeme se především na 
prodej a pronájem výrobních hal, 
skladů a pozemků pro komerční 
výstavbu.

•   Volné plochy pro výrobu, 
skladování a novou výstavbu 
vyhledáváme nejen pro 
nadnárodní společnosti,  
ale i pro malé a střední podniky.

•   Dlouhodobě spolupracujeme 
s významnými developerskými 
společnostmi a majiteli industri-
álních nemovitostí a díky tomu 
můžeme pro naše klienty vyjednat 
ty nejlepší podmínky na trhu.

www.czcproperty.cz
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Rybná

rok 2016 bychom mohli, s trochou nadsázky, nazvat výprodejem kompletní nabídky 
nemovitostí. Pro nás to byl velmi úspěšný rok, v jehož průběhu se nám podařilo re-
alizovat velké množství nemovitostí. Dlouhodobě příznivý stav ekonomiky s sebou 
nese i neustále přibývající počet investorů, kteří chtějí vložit své prostředky do nemo-
vitostí a současně roste i poptávka firem, které hledají prostory pro svoji expanzi nebo 
vyšší standard pro své zázemí. Ústup firem „z pozic“, tedy zužujících své produkční 
plochy, jak jsme jej znali v předchozích obdobích, se dnes vyskytuje pouze ojediněle.

V následujícím roce jsme připraveni na posílení nového trendu, který již několik našich 
klientů úspěšně využilo. Je jím výměna stávajících nájemníků a prodej nemovitostí, resp. 
celých funkčních areálových celků, a to vše s maximální diskrétností, formou neveřejných 
výběrových řízení.

Je pro nás důležité naplnit stále se stupňující očekávání klientů, a proto jsme se rozhodli 
pro letošní rok rozšířit naše služby, které jsou již nyní specializované na jednotlivé typy 
komerčních nemovitostí. Klientům hodláme přinášet informace, statistiky, novinky z trhu 
a nové trendy, a to prostřednictvím makléřů specializovaných na daný sortiment.

Přeji Vám za celý náš tým vše nejlepší do nového roku.

Vážení obchodní přátelé,

Spolupracují 
s námi

Mgr. Tomáš Kokna
obchodní ředitel oddělení business a investice

tel.: 724 255 155
e-mail: tomas.kokna@realspektrum.cz


