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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. Divize 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, souvisejících s aktivitami celé skupiny.

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

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

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

metra. Dalším čerstvě dokončeným projektem je Panorama Pražačka (26 bytů) v Praze 3, který byl 

zkolaudován v lednu 2018 a který nabízí nádherné panoramatické výhledy na Prahu. Ve fázi příprav je pak 

další projekt v atraktivní lokalitě širšího centra Prahy – Viktoria Center (cca 199 bytů) v Praze 3. 

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 Albertov Rental Apartments konkurenci  mezi komerčními nájemními projekty 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 září 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 

Galerie byl dokončen na konci roku 2016 a celý odprodán globálnímu investorovi. V březnu 2017 byla 

zahájena výstavba druhé etapy Haus Merkur II (117 bytů), na kterou dále naváže Haus Merkur III (170 bytů). 

Také obě tyto navazující etapy byly odprodány globálnímu investorovi, který si budovy převezme po 

jejich kolaudaci. 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 79 nájemních bytů a restaurace. Tento projekt je ve výstavbě 

a jeho dokončení je plánováno na 4. 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 téměř kompletně pronajat a na podzim 2017 byla zahájena výstavba III. 

etapy, která tento úspěšný kancelářský komplex dále rozšíří o více než 10 000 m2 komerčních ploch 

a 151 jednotek. Ve 2. kvartálu 2018 bude dokončena výstavba rozsáhlého rezidenčního projektu 

Rezidencia pri radnici s 359 byty a komerčními prostory v samém centru Košic. Další rozsáhlý 

projekt Rezidencia Albelli s téměř 298 byty na okraji historického centra Košic je ve fázi přípravy. 

V Bratislavě pak 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 

šest soukromých letadel, letoun Challenger 300 kategorie Super Mid-Size Jet, letoun Hawker 

900XP kategorie Mid-Size Jet, letoun Embraer Phenom 300 kategorie Super-Light 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 v 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

OBchODNí cENTRuM A RESTAuRAcE 
2 700 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 13  
Dresden  

POČET BYTŮ 
103 k pronájmu  
86 k prodeji

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk

KOMERČNí PLOchY 
1 200 m2

DOKONČENO 
září 2016

Immo Dresden GmbH

„Residenz am Zwinger“ je unikátní projekt 

plně vybavených nájemních bytů v samém 

centru Drážďan hned vedle světoznámé-

ho Zwingeru. Součástí každého bytu je 

plně vybavená kuchyň, nábytek na míru 

či whirlpool vana, některé z bytů mají do-

konce saunu. Byty ve vyšších podlažích na-

bízejí neopakovatelný výhled na Zwinger 

a další historické památky. Součástí projektu 

je také klubová restaurace. Byt je možno 

si pronajmout již od 1 týdne.
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Residenz am Zwinger 

RESIDENz AM zwINgER DRESDEN | NěMECKO
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LOKALITA 
Babostrasse 
Regensburg  

POČET BYTŮ 
79 k pronájmu

TYPY BYTŮ 
1+kk - 3+kk

KOMERČNí PLOchY  
restaurace 500  m2

DOKONČENí VýSTAVBY 
4. kvartál 2018 

MARINA APARTMENTS

Projekt „Marina Apartments“ se nachází  

v centru města Regensburg, na břehu 

řeky Dunaje, v nově vznikající lokalitě  

známé jako Marina Quartier. Projekt 

zahrnuje 79 jednotek k pronájmu navr-

žených v nejvyšších standardech spo-

lečnosti CTR group. Součástí projektu 

je také restaurace. Koncept tohoto pro-

jektu tak bude shodný s konceptem již 

dokončených areálů Albertov Rental 

Apartments a Residenz am Zwinger. 

 

Immo Regensburg GmbH
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MARINA APARTMENTS REGENSBURG | NěMECKO
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BuSINESS cENTRE KOŠIcE III

V centru metropole východního Slovenska 

připravujeme novou polyfunkční budovu 

„Business Centre Košice III“.

Projekt nabídne kromě jednotek také kan-

celářskou a maloobchodní část včetně 

podzemních garáží pod celou budovou. 

Maloobchodní část je určena pro supermar-

ket, obchody, restauraci a kavárnu. 

Spolu se stávajícím Business Centre Košice 

se tak projekt stane novou vstupní branou 

do centra města. Oba projekty navíc budou 

spojeny krytou lávkou. 

LOKALITA 
Štúrova/Žižkova 
Košice 

POČET jEDNOTEK 
151

TYPY jEDNOTEK 
1+kk - 3+kk 

KOMERČNí PLOchY 
maloobchod cca 3 100 m2 

administrativa cca 6 970 m2

DOKONČENí VýSTAVBY 
2019

business center III a.s.
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KOŠICE | SLOVENSKá REPUBLIKA
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LOKALITA 
Turňa nad Bodvou 
Východní Slovensko

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

POČET POKOjŮ 
9 (20 lůžek) 

KOMERČNí PLOchY 
Restaurace - kapacita 40 osob

PENzION RÉVA

a.s. 

Školící 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, 

naproti 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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LOKALITA 
Kunešova   
Praha 3  

POČET BYTŮ 
26

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk  

DOKONČENí VýSTAVBY 
leden 2018 

Bytový dům „Panorama Pražačka“ v ulici  

Kunešova na Žižkově je určen pro 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 občanská vybavenost, 

blízkost tramvaje zajistí dostupnost centra 

Prahy do 15 minut. 

PANORAMA PRAžAČKA
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PRAHA 3 | ČESKá REPUBLIKA
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„Viktoria Center“ je polyfunkční projekt 

v blízkosti centra Prahy s širokou nabíd-

kou kvalitního bydlení, administrativních 

prostor, obchodů a služeb, které tato 

lokalita dlouhodobě postrádá. Úplné 

centrum Prahy, např. Václavské náměstí 

nebo náměstí Republiky, je dosažitelné 

během pár minut autem nebo tramvají, 

která staví přímo před budoucím projek-

tem. Byty ve vyšších podlažích poskytují 

krásný výhled na Pražský hrad. Samozřej-

mostí je vysoký standard vybavení všech 

bytů a dostatek parkovacích míst v pod-

zemních garážích.

LOKALITA 
Seifertova   
Praha 3  

POČET BYTŮ  
199

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

KOMERČNí PLOchY 
maloobchod - 1 880 m2 
administrativa - 1 845 m2

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

VIKTORIA cENTER  

Viktoria Center s.r.o.
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VIKTORIA cENTER  PRAHA 3 | ČESKá REPUBLIKA

Viktoria Center 31



Moderní rezidenční projekt „Sluncová“ 

se nachází v Karlíně, v současnosti velmi 

populární a rychle se rozvíjející pražské 

čtvrti. Projekt nabízí pohodlné dopravní 

spojení do centra města, stanice metra 

„Invalidovna“ i zastávky tramvaje jsou 

vzdáleny pouhých 400 metrů od projektu.

Všechny byty budou vybaveny ve 

vysokém standardu, jako jsou např. 

velká francouzská okna, kvalitní dřevěné 

podlahy, podlahové vytápění nebo 

předokenní žaluzie. Součástí projektu je 

také velké množství zelených ploch mezi 

budovami.

LOKALITA 
U Sluncové 
Praha 8  

POČET BYTŮ  
222

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

SLuNcOVá  

Sluncová a.s.
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PRAHA 8 | ČESKá REPUBLIKA

Sluncová 33



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, na 

Pražský okruh, ale i do centra Prahy. 

EVROPSKá  

LOKALITA 
Evropská   
Praha 6

POČET BYTŮ  
12 

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

KOMERČNí PLOchY 
cca 1 000 m2 

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě
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PRAHA 6 | ČESKá REPUBLIKA
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LOKALITA 
Wallstrasse  
Dresden  

POČET BYTŮ 
117

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

KOMERČNí PLOchY 
900 m2

DOKONČENí VýSTAVBY 
1. kvartál 2019

hAuS MERKuR II

Projekt „Haus Merkur II“ plynule navazuje 

na již dokončenou a vyprodanou první 

etapu tohoto projektu a celkem obsahuje 

117 bytů a komerční prostory.  Projekt 

se nachází v centru Drážďan, v blízkosti 

náměstí Postplatz a vyhlášených obchod-

ních center Altmarktgalerie a Centrum 

Galerie.

Projekt je připravován společně s naším 

partnerem, společností Baywobau.

Immo Dresden GmbH
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hAuS MERKuR II

Haus Merkur IIHaus Merkur II 

DRESDEN | NěMECKO
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Immo Dresden GmbH

LOKALITA 
Wallstrasse  
Dresden  

POČET BYTŮ 
170

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

KOMERČNí PLOchY 
1 600 m2

DOKONČENí VýSTAVBY 
1. kvartál 2020

hAuS MERKuR III

Projekt „Haus Merkur III“ plynule naváže na 

předchozí 2 etapy a rozšíří tento význam-

ný projekt o dalších 170 bytů a téměř 

1 600 m2 komerčních ploch. Projekt se na-

chází v centru města Drážďany, v blízkosti  

náměstí Postplatz a vyhlášených obchod-

ních center Altmarktgalerie a Centrum 

Galerie. 

Projekt je připravován společně s naším 

partnerem, společností Baywobau.
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hAuS MERKuR III

Haus Merkur IIIHaus Merkur III

DRESDEN | NěMECKO
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a.s. 

REzIDENcIA PRI RADNIcI

LOKALITA 
Strojárenská  
Košice  

POČET BYTŮ  
359

TYPY BYTŮ 
1+kk - 5+kk 

KOMERČNí PLOchY 
1 260 m2 

DOKONČENí VýSTAVBY  
2. kvartál 2018 

„Rezidencia pri radnici“ představuje spojení  

historického centra Košic s moderní archi-

tekturou. Projekt nabízí jedinečnou možnost  

rodinného bydlení v úplném centru města. 

V nabídce jsou rozmanité typy bytů dispozic 

1+kk - 5+kk. Rezidencia pri radnici je situována 

v blízkosti Námestia Maratónu mieru a Hlavnej 

ulice, 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 komplexu jsou i obchodní 

prostory a privátní atrium plné zeleně, které 

bude sloužit pro relaxaci rezidentů. 
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REzIDENcIA ALBELLI

LOKALITA 
Alvinczyho / Bellova 
Košice 

POČET BYTŮ  
298 

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

KOMERČNí PLOchY 
cca 1 400 m2

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě

Moderní rezidenční komplex „Rezidencia 

Albelli“ se nachází v lokalitě na okraji 

historického centra Košic. 

„Hlavná“ ulice je pěšky vzdálena pouhých 

15 minut, v těsné blízkosti projektu se také 

nacházejí velké zelené relaxační plochy, 

Městský park a okolí řeky Hornád.

Projekt nabídne širokou skladbu bytů od 

malých 1+kk, vhodných pro mladé singles 

nebo investory, až po velkorysé rodinné  

byty s terasami. 

Alvinczy s.r.o.
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KARLOVESKÉ TERASY

Development SK a.s.

Moderní projekt „Karloveské terasy“ 

v hlavním městě Slovenska, v Bratislavě, 

má výbornou dostupnost do centra města. 

Projekt nabízí krásné výhledy a díky jeho 

architektonickému řešení dostatek soukromí 

pro rezidenty. Všechny apartmány a jejich 

terasy jsou orientovány na jih.

LOKALITA 
Baníkova 
Bratislava - Karlova Ves 

POČET BYTŮ  
64 k prodeji  
27 jednotek senior house 

TYPY BYTŮ 
1+kk - 4+kk 

STAV REALIzAcE 
projekt v přípravě
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PaNORaMa 
PRažačka 
PRAHA 3

poČeT bYTů: 26  

Haus MERkuR I 
DRESDEN

poČeT bYTů: 62 
KoMerČNí plochY: 600 m2

atRIuM kOBYLIsY
PRAHA 8

poČeT bYTů: 140
KoMerČNí plochY: 200 m2

REsIdENZ  
aM ZWINGER 
DRESDEN

poČeT bYTů: 103 K proNÁJMu, 86 K 
prodeJi, KoMerČNí plochY: 1 200 m2
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sLadkOVskéHO 
PRAHA 3

KoMerČNí plochY: 1 700 m2

PaLMOVka 
PRAHA 8

KoMerČNí plochY: 2 800 m2

aLBERtOV RENtaL 
aPaRtMENts 
PRAHA 2

poČeT bYTů K proNÁJMu: 269  
KoMerČNí plochY: 2 700 m2

RuskÁ 
PRAHA 10

poČeT bYTů: 24

kOBYLIsY I 
PRAHA 8

poČeT bYTů: 33

kŘIžÍkOVa 
PRAHA 8

poČeT bYTů: 112

REsIdENcE  
VýHLEdOVÁ 
PRAHA 5

poČeT bYTů:  18  
 

BusINEss cENtRE 
kOŠIcE I, II 
kOŠICE

KoMerČNí plochY: 18 000 m2  
 

FRaNcOuZskÁ 
PRAHA 10

poČeT bYTů: 46
KoMerČNí plochY: 500 m2

estate



POZNáMKY



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

eal estate
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www.ctrgroup.cz
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