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Společnost CTR group a.s. je stabilní a silná firma s 35letou historií. Společnost dlouhodobě působí 

ve třech hlavních oblastech podnikání. V oblasti výroby a distribuce stavebních hmot, v oblasti 

obchodní a privátní letecké dopravy a v oblasti realizace developerských projektů.

CTR group a.s. a další společnosti patřící do její skupiny působí nejen na území České republiky, 

ale také na Slovensku, v Německu,  Rakousku a Maďarsku. Centrála Real estate sídlí v Praze, odkud 

probíhá řízení jednotlivých firem. Společnost zaměstnává a dlouhodobě buduje stabilní tým 

špičkových odborníků – architektů, projektantů, stavebních inženýrů, designerů a dalších profesí, 

které souvisí s aktivitami celé skupiny.

Od roku 1982, kdy se společnost začala věnovat také realizaci developerských projektů, byla 

realizována již celá řada projektů zahrnujících nejen výstavbu nových bytových domů, ale také 

administrativních komplexů.

Podnikatelské aktivity v oblasti developerských projektů se v současné době koncentrují 

v pěti hlavních lokalitách – v Praze v České republice, v Košicích a Bratislavě na Slovensku 

a v německých Drážďanech a Regensburgu.

Na území Prahy společnost v současné době rozvíjí hned několik projektů, které jsou v různých 

stádiích realizace. V květnu 2015 byl dokončen komorní projekt 18 luxusních bytů s unikátním 

výhledem na Vltavu – Residence Výhledová.

V říjnu 2016 proběhla kolaudace projektu Atrium Kobylisy (140 bytů) na Praze 8 v těsné blízkosti 

metra. V témže roce byla také zahájena výstavba dalšího rezidenčního projektu Panorama 

Pražačka (26 bytů). Ve fázi příprav jsou pak další projekty v atraktivních lokalitách širšího centra 

Prahy – Sluncová (180 bytů) v Karlíně, Viktoria Žižkov Center (cca 179 bytů), Residence Jezerka 

(cca 40 bytů) či Evropská.

Unikátní je také projekt nájemních bytů Albertov Rental Apartments, který společnost sama 

postavila a již několik let úspěšně provozuje. Jedná se o 269 luxusních, kompletně zařízených bytů 

v samém centru Prahy, které jsou určeny k dlouhodobým i krátkodobým pronájmům. Celý komplex 

ještě doplňuje vinice, restaurace se zahrádkou, supermarket, bankomat a několik dalších obchodů. 

Tímto rozsahem a pojetím nemá projekt Albertov Rental Apartments konkurenci nejen v Praze, ale 

ani v celé České republice. 

V německých Drážďanech společnost v současné době realizuje tři významné rezidenční projekty. 

Residenz am Zwinger, projekt, který byl dokončen v létě 2016 a nachází se v těsné blízkosti 

světoznámého drážďanského Zwingeru, obsahuje 189 bytů, z nichž 103 je kompletně zařízeno 

a určeno k pronájmu, zbývajících 86 bylo prodáno. Projekt Haus Merkur I s 62 byty v samém centru 

Drážďan vedle Altmarkt a Zentrumsgalerie byl dokončen na konci roku 2016 a celý odprodán 

globálnímu investorovi. V roce 2017 bude zahájena výstavba druhé etapy Haus Merkur II (117 bytů) 

a třetí etapy Haus Merkur III (170 bytů). Všechny etapy projektu Haus Merkur jsou realizovány 

společně s naším partnerem, společností Baywobau. 

Dalším projektem realizovaným společností CTR group v Německu je Marina Apartments 

v Regensburgu. V centru města, v blízkosti Dunaje vyroste projekt se 77 nájemními byty.  

Tento projekt je ve výstavbě a jeho dokončení je plánováno na 2. kvartál 2018. 
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V Košicích na Slovensku společnost v roce 2010 dokončila výjimečný administrativní komplex 

Business Centre Košice I a II s celkovou komerční plochou 18 000 m2 určenou k pronájmu. 

V současné době je projekt již téměř kompletně pronajat a ve fázi příprav je i výstavba III. etapy, která 

tento úspěšný kancelářský komplex dále rozšíří. V březnu 2016 byla zahájena výstavba rozsáhlého 

rezidenčního projektu Rezidencia pri radnici s 390 byty a komerčními prostory v samém centru 

Košic. Dokončení výstavby je plánováno na 4. kvartál 2017. V Bratislavě připravujeme rezidenční 

projekt Karloveské terasy.

Mimo oblast developerských projektů se společnosti skupiny CTR group věnují i dalším 

podnikatelským aktivitám. 

Středisko letecké dopravy CTR group a.s.  

Středisko letecké dopravy společnosti CTR group a.s. zajišťuje služby privátní a obchodní letecké 

dopravy. Letadla jsou provozována i pro potřeby zaměstnanců skupiny CTR. Společnost provozuje 

čtyři soukromá letadla, letoun Hawker 900XP kategorie Mid-Size Jet, letoun Cessna Citation Mustang 

kategorie Light Jet a 2 letouny Diamond DA-42 TwinStar kategorie Light Propeller.

CTR group a.s. je držitelem Osvědčení leteckého provozovatele č. CZ-64 a držitelem provozní 

specifikace k letounům své flotily. 

ZEOCEM, a.s. 

Dynamicky se rozvíjející společnost s 60letými zkušenostmi se zpracováním přírodních materiálů.

Hlavním výrobním programem společnosti je v současnosti těžba a zpracování přírodního zeolitu 

a výroba produktů na bázi přírodního zeolitu. Postupným přechodem od výroby stavebních hmot 

se společnost stala jedním z nejvýznamnějších producentů zeolitových výrobků v Evropě.

DTG Optimus Kft.

Hlavní činností společnosti DTG Optimus je nákup, balení, paletizace a distribuce cementu, dále 

prodej a distribuce izolačních a stavebních materiálů. Společnost DTG Optimus má vedoucí 

pozici v oboru prodeje baleného cementu ve východním Maďarsku. Společnost působí v oblasti 

distribuce izolačních a stavebních materiálů v okolí Debrecenu. Společnost byla založena v roce 

2005, podnikatelskou činnost zahájila v roce 2006. Od roku 2009 je činná v oblasti prodeje 

cementu. Sídlo společnosti je v Debrecenu, ve východním Maďarsku.
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ALBERTOV RENTAL APARTMENTS

LOKALITA 
Na Slupi 2102/2b  
Praha 2  

POČET BYTŮ 
269 k pronájmu

TYPY BYTŮ  
1+kk - 4+kk

DOKONČENO 
2008

OBchOD. cENTRuM A RESTAuRAcE 
2 737 m2

Představujeme Vám zcela novou filosofii nájem-

ního bydlení – koncept uzavřeného, bezpečného 

a klidného areálu v neopakovatelném prostředí, 

s recepcí, 24/7 emergency servisem, údržbou 

celého areálu a obchodním centrem s restaurací.  

I přesto, že se nacházíte v centru města naproti 

historickému Vyšehradu, jste obklopeni zelení 

s možností procházek, sportu a odpočinku. 

Albertov Rental Apartments tvoří celkem 269 

moderních a plně vybavených nájemních 

apartmánů v šesti samostatných budovách 

o třech až sedmi nadzemních podlažích. 

Všechny domy mají společný suterén 

s podzemním parkovištěm. 

Albertov a.s.
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ALBERTOV RENTAL APARTMENTS PRAHA 2 | ČESKá REPUBLIKA
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Albertov a.s.
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LOKALITA 
Štúrova 27 
Košice 

PLOchA K PRONájMu 
18 000 m2

TYPY KANcELAŘÍ 
od 20 m2

DOKONČENO 
2010 

BuSINESS cENTRE KOŠIcE 

a.s. 

Díky svému umístění v centru metropole východního 

Slovenska tvoří areál BUSINESS CENTRE KOŠICE jednu 

z hlavních dominant města. Je vzdálený jen 5 minut 

chůze od historického centra Košic, avšak s výbornou 

dopravní obsluhou, s možností parkování na 

venkovních parkovištích či v podzemních garážích. 

Areál nabízí vysoký technický a architektonický 

standard, služby centrální recepce, 24 hodinovou 

strážní službu, restauraci a jedinečné výhledy 

ze všech tří budov. Pro účely obchodních 

jednání a schůzek s klienty resp. obchodními 

par tner y nabíz íme k rátkodobý pronájem 

atraktivních zasedacích místností a kanceláří 

s kompletním servisem, moderním vybavením, 

s možností zabezpečení obsluhy nebo cateringu.
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BuSINESS cENTRE KOŠIcE KOŠICE | SLOVENSKá REPUBLIKA
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Business Centre Košice 

a.s. 
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RESIDENz AM zwINgER

LOKALITA 
Ostra-Allee/Hertha-Lindner-Strasse /
Am Queckbrunnen  
Drážďany 

POČET BYTŮ 
103 k pronájmu  
86 na prodej

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

DOKONČENO 
září 2016

„Residenz am Zwinger“ se nachází přímo 

naproti světově známému drážďanskému 

Zwingeru. Projekt byl rozdělen na dvě 

části – prodejní a nájemní. Nájemní část 

obsahuje byty vybavené v nejvyšším 

standardu a kompletně zařízené kuchyní 

a nábytkem na míru. Koncept pronájmu je 

tak shodný s konceptem již realizovaného 

projektu Albertov Rental Apartments. 

Sauny, whirlpool vany, logické dispozice 

a krásné lodžie s hezkým výhledem 

jsou samozřejmostí. Fasáda vytvořená 

kompletně z pískovce a skla ctí blízkost 

Zwingeru.

Immo Dresden GmbH
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Residenz am Zwinger 

RESIDENz AM zwINgER DRážďANY | NěMECKO
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LOKALITA 
Marina Quartier  
Regensburg  

POČET BYTŮ 
77 

TYPY BYTŮ 
1+kk - 3+kk k pronájmu

zAhájENÍ VýSTAVBY  
jaro 2016

DOKONČENÍ VýSTAVBY 
2. kvartál 2018 

MARINA APARTMENTS

Projekt „Marina Apartments“ je ve 

výstavbě a nachází se v centru města 

Regensburg,  poblíž řek y Dunaje, 

v lokalitě známé jako „Marina Quartier“. 

Projekt zahrnuje 77 bytů k pronájmu 

ve smyslu „boardinghouse“ navržených 

v nejvyšších standardech společnosti 

CTR group. Koncept tohoto projektu 

tak bude shodný s konceptem již 

realizovaného projektu Albertov Rental 

Apartments nebo Residenz am Zwinger. 

 

Immo Regensburg GmbH

20



MARINA APARTMENTS REGENSBURG | NěMECKO
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KARLOVESKé TERASY

LOKALITA 
Karlova Ves 
Bratislava  

POČET BYTŮ  
33 pronájem  
57 prodej 

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

Moderní projekt „Karloveské terasy 

v hlavním městě Slovenska, v Bratislavě, 

má výbornou dostupnost do centra města. 

Projekt nabízí krásné výhledy a díky 

jeho struktuře dostatek soukromí pro 

rezidenty. Všechny apartmány a jejich 

terasy jsou orientovány na jih.

Development SK a.s.
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BRATISLAVA | SLOVENSKá REPUBLIKA
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BuSINESS cENTRE KOŠIcE III

V centru metropole východního Slovenska 

připravujeme novou polyfunkční budovu 

„Business Centre Košice III“.

Projekt nabídne kromě zajímavých bytových 

ploch také kancelářskou a maloobchodní 

část včetně podzemních garáží pod celou 

budovou. Maloobchodní část je určena pro 

supermarket a autoservis. 

Spolu se stávajícím Business Centre Košice 

se tak projekt stane novou vstupní branou 

do centra města. 

V současnosti se na pozemku nachází 

nákupní centrum, jehož součastí je 

autosalon, autoservis a mnoho dalších 

obchodů a služeb. 

LOKALITA 
Štúrova 27 
Košice 

AKTuáLNÍ STAV  
kompletně pronajaté nákupní 
centrum, celková plocha 9 116 m2

PLOchA POzEMKu 
8 688 m2

POČET BYTŮ 
141

KOMERČNÍ PLOchA 
maloobchod cca 3 200 m2 

administrativa cca 6 975 m2

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

business center III a.s.
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Aktuální stav – Nákupní centrum, pronajato
9 116 m2

KOŠICE | SLOVENSKá REPUBLIKA

Business Centre Košice III 25



LOKALITA 
Turňa nad Bodvou 
Východné Slovensko

ADRESA
Penzión Réva
Turňa nad Bodvou 654
(u fotbalového stadionu)
Slovensko  

PENzION RéVA

a.s. 

Doškolovací středisko „Réva“ se nachází 

v blízkosti areálu cementárny v Turni nad 

Bodvou (dříve společnost VSH a.s.). 

Je vzdalené 39 km od Košíc a 30 km od 

Rožňavy, vedle medzinárodní silnice E 571, 

oproti zřícenině Turnianskeho hradu. 

Objekt, který nabízí hotelové a restaurační 

služby, je v pronájmu. 

Součástí penzionu je také hřiště, na kterém si 

můžete zahrát tenis, fotbal, basketbal a jiné 

sportovní hry. 
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PENzION RéVA TURňA NAD BODVOU | SLOVENSKO
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Residence Výhledová je charakteristická 

vysokými standardy, krásnými výhledy 

a blízkostí centra Prahy. V docházkové 

vzdálenosti se nachází rozlehlé přírodní 

parky Prokopské údolí a Dívčí hrady. 

Projekt je vybaven technologií „Home 

Automation“, dále saunami, whirlpool 

vanami, zimními zahradami, biokrby 

a splňuje vysoké nároky na ekologii 

a úspornost. 

Tento projekt definují rafinované 

dispozice, moderní interiér a design, 

sklo, světlo a sladěný celkový koncept.

RESIDENcE VýhLEDOVá  

LOKALITA  
Výhledová  
Praha 5 

POČET BYTŮ  
15 bytů a 3 nebyt. prostory

TYPY BYTŮ 
1+kk - 5+kk

DOKONČENO 
květen 2015 

Výhledová a.s.
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RESIDENcE VýhLEDOVá  PRAHA 5 | ČESKá REPUBLIKA

Residence Výhledová 31



LOKALITA 
Čumpelíkova  
Praha 8 - Kobylisy  

POČET BYTŮ 
134 bytů a 6 ateliérů 
+ 2 komerční nebytové prostory

TYPY BYTŮ 
1+kk - 5+kk 

DOKONČENO 
říjen 2016 

Atrium Kobylisy navazuje na úspěšnou první 

etapu, která byla dokončena a vyprodána již 

v roce 2010.

Projekt se nachází v tradiční rezidenční 

lokalitě v blízkosti ďáblického háje. Stanice 

metra C Kobylisy je vzdálena pouhých 5 minut 

chůze. Byty jsou vybaveny ve vysokém 

standardu včetně přípravy pro instalaci sauny 

nebo whirlpool vany v některých bytech. 

Bytové domy tvoří polouzavřené atrium, 

které je osázeno vzrostlou zelení a slouží tak 

k odpočinku rezidentů.

ATRIuM KOBYLISY
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ATRIuM KOBYLISY PRAHA 8 | ČESKá REPUBLIKA

Atrium Kobylisy 33



LOKALITA 
Kunešova   
Praha 3 - žižkov  

POČET BYTŮ 
26

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

zAhájENÍ VýSTAVBY  
srpen 2016 

DOKONČENÍ VýSTAVBY 
podzim 2017 

Bytový dům Panorama Pražačka v ulici 

Kunešova na žižkově jistě osloví zájemce 

o komornější klidné bydlení v zeleni. Projekt 

se nachází na samém okraji rozlehlého 

parku Pražačka, hned vedle stejnojmenného 

sportovního areálu. 

Pro byty jsou charakteristické velké prosklené 

plochy, které umožňují nádherný výhled 

na panorama Prahy nebo do zeleně parku. 

V lokalitě je kompletní občanské vybavenost, 

blízkost tramvaje zajistí dostupnost centra 

Prahy do 15 minut. Byty budou vybaveny ve 

vysokém standardu. 

PANORAMA PRAžAČKA

34



PRAHA 3 | ČESKá REPUBLIKA
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„Viktoria žižkov Center“ je polyfunkční 

projekt v blízkosti centra Prahy s širokou 

nabídkou kvalitního bydlení a služeb, 

kterou tato lokalita doposud postrádala. 

Úplné centrum Prahy, např. Václavské náměstí 

nebo náměstí Republiky, je dosažitelné za 

několik minut autem nebo tramvají, která 

staví přímo před budoucím projektem. Byty 

ve vyšších podlažích poskytují krásný výhled 

na Pražský hrad. Tato výjimečná lokalita 

si zaslouží i nadstandardní vybavení bytů 

jako jsou sauny a whirlpool vany. 

LOKALITA 
Seifertova   
Praha 3 - žižkov 

POČET BYTŮ  
179

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

KOMERČNÍ PLOchA 
4 000 m2

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

VIKTORIA žIžKOV cENTER  

Viktoria Center s.r.o.

36



VIKTORIA žIžKOV cENTER  PRAHA 3 | ČESKá REPUBLIKA

Viktoria žižkov Center 37



Moderní rezidenční projekt „Sluncová“ 

se nachází v žádané pražské čtvrti Karlín. 

„Sluncová“ poskytuje velmi dobrou 

dostupnost do centra Prahy – metro 

Invalidovna je vzdálené pouze 400 m.  

Součástí bytů jsou velké balkóny nebo 

prosklené lodžie – vybrané byty jsou 

vybaveny saunou a whirlpool vanou.

LOKALITA 
U Sluncové 
Praha 8-Karlín  

POČET BYTŮ  
cca 180

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

SLuNcOVá  

Sluncová a.s.
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LOKALITA 
Na Jezerce 
Praha 4 

POČET BYTŮ 
40 

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

Bytový dům Jezerka v ulici Na Jezerce na 

Pankráci je určen zájemcům o bydlení v širším 

centru, ale přesto v zeleni. Vyhlášený park 

Jezerka s okolím nabízí spoustu možností 

kulturního, sportovního a dalšího vyžití. 

Veškerá občanská vybavenost na dosah ruky, 

perfektní dopravní obslužnost – to jsou hlavní 

klady tohoto nevelkého a velmi zajímavého 

projektu. Areál bytového domu bude oddělen 

od okolních pozemků, což zaručí větší 

bezpečí a soukromí pro rezidenty. Byty budou 

vybaveny nejvyššími standardy jako jsou sauny 

a whirlpool vany. Byty dále budou mít lodžie, 

které zaručí krásný výhled a soukromí.

RESIDENcE jEzERKA
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Divadelní restaurace Jezerka  
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LOKALITA 
Evropská   
Praha 6

POČET BYTŮ  
12 

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

KOMERČNÍ PLOchA 
cca 1 000 m2 

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

Polyfunkční projekt v žádané lokalitě 

Prahy 6 obsahuje komerční plochy a byty.

Poloha projektu je v blízkosti krásného 

přírodního parku Divoká Šárka a umožňuje 

snadnou cestu na mezinárodní letiště 

Václava Havla Praha. Tento projekt je 

ideální pro milovniky přírody, kteří zároveň 

chtěji bydlet ve městě, též i podnikatele 

a dojíždějící. 

EVROPSKá  
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NOVé LIBČIcE

Lokalita „Nové Libčice“ se nachází 

v rozvojovém území města Libčice nad 

Vltavou a svou polohou nabízí krásný 

výhled na město a údolí řeky Vltavy. 

Projekt nabídne rozmanitou nabídku 

bydlení od solitérních rodinných domů až 

po byty v menších vila domech. 

Projekt je určen zájemcům s preferencí 

bydlení v zeleni na okraji malého města, 

ale s dobrou dostupností do centra Prahy.  

LOKALITA 
Nové Libčice  
Libčice nad Vltavou

INDIVIDuAL. ŘADOVé ROD. DOMY 
40 

TERASOVé DOMY 
7 (29 bytů)

BYTOVé DOMY 
7 (80 bytů)  

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

Libčice a.s.

LIBČICE N. VLTAVOU | ČESKá REPUBLIKA
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LOKALITA 
Marienstrasse/Wallstrasse  
Drážďany  

POČET BYTŮ 
287  (117 + 170)

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

zAhájENÍ VýSTAVBY  
2. kvartál 2017

DOKONČENÍ VýSTAVBY 
2. kvartál 2019

hAuS MERKuR II + III

Druhá a třetí etapa projektu „Haus Merkur“ 

obsahuje 287 bytů na prodej navržených 

v nejvyšších standardech společnosti 

CTR group. 

Projekt se nachází v centru města 

Drážďany, v blízkosti  náměstí „Postplatz“ 

a obchodních center „Altmarktgalerie“ 

a „Centrum Galerie“.

Projekt je připravován společně s naším 

partnerem, společností Baywobau. 

Immo Dresden GmbH
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a.s. 

REzIDENcIA PRI RADNIcI

LOKALITA 
Strojárenská  
Košice  

POČET BYTŮ  
390

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

KOMERČNÍ PLOchA 
1 260 m2 

zAhájENÍ VýSTAVBY  
březen 2016 

DOKONČENÍ VýSTAVBY  
4. kvartál 2017 

Rezidencia pri radnici představuje spojení 

historického centra Košic s moderní architek-

turou. Projekt nabídne jedinečnou možnost 

rodinného bydlení v úplném centru města. 

V nabídce jsou rozmanité typy bytů dispozic 

1+kk - 4+kk. Rezidencia pri radnici je situována 

v blízkosti Hlavnej ulice u Námestia Maratónu 

mieru, kde se nachází většina nejvýznamněj-

ších historických památek. 

V blízkosti projektu je dále zrekonstruovaný 

městský park, jako stvořený pro odpočinek 

a rodinné procházky. Součástí celého kom-

plexu je rovněž obchodní centrum a privátní 

atrium plné zeleně, které bude sloužit pro 

relaxaci rezidentů.
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KARLOVESKé TERASY

LOKALITA 
Karlova Ves 
Bratislava  

POČET BYTŮ  
57 prodej  
33 pronájem

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

Moderní projekt „Karloveské terasy 

v hlavním městě Slovenska, v Bratislavě, 

má výbornou dostupnost do centra města. 

Projekt nabízí krásné výhledy a díky 

jeho struktuře dostatek soukromí pro 

rezidenty. Všechny apartmány a jejich 

terasy jsou orientovány na jih.

Development SK a.s.
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Haus MERkuR I 
DRÁŽĎANY

počeT bYTů: 62 
KoMerčNí plocha: 576 m2

sLadkOVskÉHO 
PRAHA 3

KoMerčNí plocha: 1 674 m2

kOBYLIsY I 
PRAHA 8

počeT bYTů: 33

kŘIŽÍkOVa 
PRAHA 8

počeT bYTů: 112

RuskÁ 
PRAHA 10

 počeT bYTů: 24

REsIdENZ  
aM ZWINGER 
DRÁŽĎANY

počeT bYTů:  86 Na prodeJ  
 103 Na proNÁJeM

FRaNCOuZskÁ 
PRAHA 10

počeT bYTů: 46
KoMerčNí plocha: 477 m2

PaLMOVka 
PRAHA 8

KoMerčNí plocha: 2 761 m2

REFERENčNÍ 
PROJEkTY

eal
estate



We do not just build houses.
We create a lifestyle.

eal estate



Realitní pRojekty 2017

www.ctrgroup.cz
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