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 WE CORDIALLY
WELCOME YOU
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

        On the pages of the fourth issue of Asten Life, you will again find 
tips for interesting cultural and sports events, this time for the spring and 
summer seasons. And since you might wonder where to spend the night 
when visiting these suggested events, we also briefly present our hotels 
from the Asten Hotels chain. 

     You can also read about the interesting differences on the 
Czech and British real estate markets in the new edition of Asten 
Life; the interview with our new colleague, who worked on the 
British real estate market for over nine years, will explain them. 
We will also present the newest projects of our boutique real 
estate firm Asten Property, where we will just as enthusiastically 
and professionally advise you when considering investments 
in new real estate or when we valorise returns on your investments. 

Do not hesitate to turn to us directly, we are here to serve you, 

Vladan Hájek                          
vladan.hajek@astenproperty.com

Jiří Gajdošík 
jiri.gajdosik@astenhotels.com

         Na stránkách čtvrtého vydání Asten Life Vám opět přinášíme tipy 
na zajímavé kulturní a sportovní zážitky, tentokrát na letošní jarní a letní 
sezónu. A protože při návštěvě vybrané události možná budete přemýšlet, 
kde se v dané lokalitě ubytovat, představujeme Vám v krátkosti také 
hotely z naší sítě Asten Hotels.

    Na stránkách aktuálního čísla Asten Life se dočtete také 
o zajímavých odlišnostech českého a britského realitního trhu, 
které pro Vás v rozhovoru přináší naše nová kolegyně, která 
na britském realitním trhu působila přes devět let. Zároveň 
Vám zde představíme nejnovější projekty naší butikové realitní 
kanceláře Asten Property, kde se Vám při zvažování investic 
do nového bydlení či naopak při rozhodování o zhodnocení Vašich 
investic budeme věnovat se stejným nadšením a profesionálním 
přístupem.

Neváhejte se obrátit přímo na nás, jsme tu pro Vás,

Jednatelé Asten Hotels & Asten Property  I  Partners in Asten Hotels & Asten Property



Výstava 700 let Karla IV.
14. 5. – 25. 9. 2016
Úchvatná výstava ve Valdštejnské jízdárně 
představující mimořádný výběr památek 
a kultury z období jeho panování. 

Emperor Charles IV.
14. 5. – 25. 9. 2016
This captivating exhibition in the Waldstein 
Riding School will present an exceptional 
selection of cultural and artistic artefacts from 
the era of Charles IV.

Rihanna koncert 
26. 7. 2016
Koncert této Pop Star se bude konat 
v O2 Aréně v rámci její Anti 
World Tour. 

Rihanna - Concert 
26. 7. 2016
This pop star's concert as a part of her Anti 
World Tour will take place in O2 Arena.
and mission: everything for the viewer.

Prague Fringe Festival
27. 5. – 4. 6. 2016 
Asten Hotels jsou partnerem tohoto eklektického 
mixu divadla, komedie, hudby a tance na malých 
jevištích na Malé Straně v Praze. 

Prague Fringe Festival
27. 5. – 4. 6. 2016
Asten Hotels is a proud partner of this eclectic 
mix of theatre, comedy, music, and dance 
on small stages in Prague's Lesser Quarter.

PRAHA 

Boutique Hotel Golden Key Prague

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

www.astenhotels.com/hotelgoldenkey

Asten Hotels  I  Pařížská 1, 110 00 Praha 1  I  +420 734 490 736  I  info@astenhotels.com  I  www.astenhotels.com

Asten Hotels

 www.astenhotels.com/hotelklarov  

Boutique Hotel Klárov Prague

Junior apartmá v hotelu Klárov se vstupem 
na nově rekonstruovanou zahradu

A junior suite in Hotel Klárov with access 
to a newly reconstructed garden Boutique Hotel

Pokoj číslo 19 v hotelu Golden Key s úchvatným 
výhledem na Petřín

Room No. 19 in Hotel Golden Key with an enchanting 
view of Petřín Hill

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?



 BENEŠOV

MCELY

6. 8. 2016 Kryštof Kemp
Dnes už kultovní akce skupiny Kryštof. Workshopy, 
pirátská bašta, Evženovy kytarové akce – to všechno 
na Vás čeká. Neváhejte a rezervujte si.

6. 8. 2016 Kryštof Cemp
This legendary event of the band Kryštof has a cult 
following. Workshops, a pirate stronghold, Evžen's guitar 
events – all of this awaits you. Do not hesitate and reserve 
your spot today.

Rodinný pokoj se dvěma ložnicemi na letní 
rodinný výlet je to pravé
A family room with two bedrooms is ideal 
for a summer family trip Hotel Bellevue Karlov

Apartmá princezny Nely v Chateau Mcely
The Princess Nela Suite at Chateau Mcely 

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

Chateau Mcely, Spa Hotel & Forest Retreat

www.astenhotels.com/chateaumcely

www.astenhotels.com/karlovbenesov  

Asten Hotels  I  Pařížská 1, 110 00 Praha 1  I  +420 734 490 736  I  info@astenhotels.com  I  www.astenhotels.com

Duben – říjen 2016
Až do října můžete procestovat Benešov a Konopiště 
ekovláčkem a poznat tak ta nejkrásnější místa v těsné 
blízkosti Prahy. Trasa má 16 zastávek a trvá cca 1,5 hodiny. 

LETNÍ SVÁTEČNÍ POBYT 4. – 6. 7.
Pokud Vaše vysněná dovolená na pláži nezapadá v červenci do plánu, 
poskytneme Vám dokonalou alternativu v mcelském stylu. Po posilující 
lázeňské péči, zdravé gurmánské stravě, jízdě na kole, běhu a cvičení 
v lese, tenisu, józe a procházkách se budete cítit odpočatí a plní energie.

SLET PRINCEZEN 9. – 11. 11. 2016
Dětská venkovní slavnost na Chateau Mcely pro princezny a prince se letos v září uskuteční již po 
deváté. Po Rokoku, Orientu a Asii přenese program malé hosty tentokráte do světa pohádkových moří.  

FESTIVE SUMMER STAY 4 – 6 July
If your dream vacation on the beach planned for July does not work 
out, we offer a perfect alternative in the Mcely style. After enjoying 
strengthening spa care, healthy gourmet food, bicycle rides, running 
and exercising in the forest, tennis, yoga, and walks, you will be rested 
and full of energy.

GATHERING OF PRINCESSES  9. – 11. 11. 2016
A children's outdoor celebration at Château Mcely for princesses and princes, which shall take place 
for the ninth time this September. After experiencing the Rococo era, the Orient and Asia in the past, 
this year's programme will take the small guests to the fairy tale world of seas. 

Hotel Bellevue Karlov Benešov

April – October 2016
Until October, you can travel through Benešov and 
Konopiště on the eco-train and thus discover one of the most 
beautiful places located in close proximity to Prague. 
The route has 16 stops and lasts for about 1.5 hours.

3 nights for the price of 2 • 20% discount at the Spa

3 noci za cenu 2 • 20% zvýhodnění ve Spa



 ČESKÝ KRUMLOV

17. - 19. 6. 2016
Slavnosti pětilisté růže 
jsou historickou slavností z doby 
panování rodu Rožmberků, 
převážně Viléma a Petra Voka. 
Užijte si historické průvody více než 
700 osob z období gotiky a renesance. 

Červen – září 2016
Otáčivé hlediště 
Celé tři měsíce si můžete užívat výjimečných divadelních 
zážitků pod širým nebem, vybrat si můžete například představení 
Robin Hood, Baron Prášil nebo Labutí jezero či mnoho dalších.  

June – September 2016
Revolving Theatre 
You can enjoy this absolutely exceptional theatrical experience 
under the stars for an entire three months, choosing from, for 
example, shows like Robin Hood, Baron Munchhausen, or Swan 
Lake, plus much more. 

15.7. - 16. 8. 2016
Mezinárodní hudební festival 
Již 25. ročník nejvýznamnějšího hudebního 
festivalu v Čechách zahájí Juan Diego Florez. 
Třítýdenní program je nabitý hvězdami 
světové hudby, jakými jsou například 
Alexei Volodin nebo Schwingungen Trio.

The Five-Petalled Rose Celebrations 
are a historical celebration which 
transport you to the era of the 
Rosenberg rule, primarily to the period 
of William and Peter Vok. Enjoy the 
historical parades including more than 
700 people from the Gothic Period and 
the Renaissance.

International Music Festival 
-The already 25th year of the most 
significant music festival in the Czech 
Republic will be opened by Juan Diego 
Florez. The three-week-long programme 
is full of stars of the world music scene, 
for example Alexei Volodin 
or the Schwingungen Trio.

Prezidentské apartmá s historickými dřevěnými trámy a úžasným výhledem
The Presidential Suite with its historical wooden ceiling beams and a breathtaking view

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

Hotel Bellevue Český Krumlov 
www.astenhotels.com/bellevueceskykrumlov

Asten Hotels  I  Pařížská 1, 110 00 Praha 1  I  +420 734 490 736  I  info@astenhotels.com  I  www.astenhotels.com



LÉTO/SUMMER 2016

28. 5. 2016
Otevírání léta 
Zahájení letní turistické sezóny doprovázené 
bohatým programem je pro Vás připraveno 
ve spolupráci se Skiareálem Špindlerův Mlýn. 
Den plný zábavy, aktivit a turistiky v rámci akce 
Špindlerovské otevírání léta tentokrát ve Sv. Petru.

28. 5. 2016
Summer Opening
The ceremony of opening the summer hiking 
season, offering a rich programme, has been 
prepared for you in cooperation with Ski Resort 
Špindlerův Mlýn. A day full of entertainment, 
activities, and hikes as a part of the Špindlerův Mlýn 
Summer Opening, taking place this year in Sv. Petr.

18. - 19. 6. 2016
Špindl Bike Park opening 
Každoroční otevírání bike parku je plné 
adrenalinu a můžete se těšit na vyladěný park 
s novou Downhill tratí pod šestisedačkovou 
lanovkou a Slope style přímo pod dojezdem 
sjezdovek. V Bike parku se letos bude konat 
Český pohár MTB DHI 2016 (13. – 14. 8.) a 
kamikadze na kolech JAPAN DOWNHILL (3. 9.).

18. - 19. 6. 2016
Špindl Bike Park Opening 
The annual bike park opening is full of 
adrenalin, and you can look forward to an 
improved park with the new Downhill Trail, 
leading under the six-seat ski lift, and the new 
Slope Style Trail, leading directly under the 
slopes. This year, the Czech Cup MTB DHI 
2016 (13. – 14. 8.) and the kamikaze on wheels 
JAPAN DOWNHILL (3. 9.) events will take 
place at the bike park.

26. - 28. 8. 2016
Festival jídel Špindlerův Mlýn 
Patříte mezi gurmány a milovníky 
dobrého jídla? Neváhejte a přijeďte 
poslední víkend v srpnu do Špindlerova 
Mlýna na druhý ročník festivalu jídel. 
O Vaše chuťové pohárky se postarají 
přední krkonošští restauratéři a hoteliéři 
a jejich skvělá menu.

26. - 28. 8. 2016
Food Festival Špindlerův Mlýn
Do you have a gourmet palate 
and consider yourself to be a food 
aficionado? Then do not hesitate to 
travel to Špindlerův Mlýn for the last 
weekend in August and visit the second 
year of the Food Festival. Your taste 
buds will be pampered by the great 
menus of the best restaurateurs and 
hoteliers from the Giant Mountains.

 ŠPINDLERŮV MLÝN

Apartmán Savoy s výhledem na areál Svatý Petr a centrum města
The Savoy Suite with a view of the Svatý Petr Ski Resort and the town centre

TIP NA UBYTOVÁNÍ?  I  TIPS FOR ACCOMMODATION?

Hotel Savoy Špindlerův Mlýn 
www.astenhotels.com/hotelsavoy 



ASTEN PROPERTY
   V tomto vydání pro Vás máme opět malou ochutnávku z naší 
aktuální nabídky nemovitostí k pronájmu i prodeji. Mezi jinými zde 
najdete také projekt Rezidence Park Nikolajka, k jehož prodeji jsme 
byli jako jediná realitní kancelář developerskou společností přizváni. 
Pro náročnou klientelu jsme se tak stali „realitním concierge“, 
který zajistí veškerý servis s koupí nemovitosti spojený. A protože 
sídlíme v samém srdci Prahy, zaměřili jsme se od nového roku 
intenzivně také na oblast Prahy 1 a úspěšně pronajali několik bytů 
i v Pařížské ulici. Hned na následující straně si můžete přečíst 
rozhovor s naší odbornicí na pronájmy, která téměř deset let 
pronajímala nemovitosti pro přední britské realitní kanceláře 
v Londýně, plný zajímavostí a srovnání s londýnským realitním 
trhem.

      In this issue, we again give you a small taste of our current offer 
of real estate that is for lease or for sale. Among other offers, you 
will also find the Residence Park Nikolajka project; we were the 
only real estate firm invited by the developer to participate in the sales 
of this project. We have thus become a “real estate concierge” of 
sorts, ensuring all of the services related to the purchase of real estate. 
And since we are based in the very heart of Prague, we have been 
intensively concentrating on the area of Prague 1 since the New Year, 
and we have also successfully leased out several flats in Pařížská 
Street. On the next page, you can read the interview with our expert 
on leases, who leased real estate for the most prominent British real 
estate firms in London for almost ten years. The interview is very 
interesting and compares the Czech real estate market with the 
market in London.

Přejeme Vám dobré počtení, a pokud Vás naše nabídka 
zaujala, kontaktujte nás prosím na níže uvedených 
kontaktech. Rádi Vás navštívíme nebo uvítáme v naší 
kanceláři v centru Prahy.

We wish you a good read, and if our offer interests you, 
please contact us at the contacts listed below. 
We will gladly visit you or welcome you at our offices 
in the centre of Prague.

Za tým Asten Property se těší na telefonický kontakt či osobní setkání, For the entire team of Asten Property, we look forward to speaking 
with you on the telephone or meeting you in person,

Romana Červenková 

Obchodní ředitelka / Sales Director
E: romana.cervenkova@astenproperty.com
T: +420 733 183 111

Michaela Landrgottová

Manažerka pronájmů / Lease Manager
E: michaela.landrgottova@astenproperty.com
T: +420 775 287 052



ROZHOVOR - INTERVIEW
Realitní trhy: Přímá linka Praha – Londýn, letem první třídy vás provede stewardka Míša
Real Estate Markets: Direct Line Prague – London. Misha will be Your Stewardess on This First Class

1/ Začněme úplně od základu. V čem vidíte největší rozdíl mezi českým a londýnským realitním trhem?
Zásadní rozdíl je v úrovni poskytovaných služeb. Pravidla, kterými se realitní kanceláře v Londýně řídí, jsou opravdu velmi přísná, proto 
i realitní makléři jsou lépe proškolení a úroveň profesionality je úplně jiná než jak ji známe z běžné praxe v České republice. V Londýně 
je také například zcela běžné získávat si reference na klienty – prověřit si je. Pokud si v Londýně vyberete byt k pronájmu, je třeba 
předložit pracovní reference, reference z banky a reference od bývalých majitelů, kteří vám byt pronajali.

2/ Jaká je skladba kategorií bytů dle cen a celková úroveň bydlení, převažují spíše dražší byty nebo ty levnější?
Toto se velmi liší podle částí Londýna. Obecně lze říci, že nejdůležitější je mít v Londýně to správné směrovací číslo, zejména vlivní lidé si 
na tom zakládají. Pokud se například stane, že někdo ztratí práci či přijde o finance, tak se nikdy neodstěhuje do horší lokality, raději si pořídí 
menší byt, ale stále v dobré lokalitě, s dobrým směrovacím číslem. 

3/ Nejžádanější byty: Po jakých typech nemovitostí je největší poptávka v Praze a po jakých v Londýně?
Nejžádanější velikostí je u nás určitě 2+kk, v Londýně jsou to nejvíce byty dvouložnicové, tedy ekvivalent našeho 3+kk. Nejžádanějším 
podlažím je v ČR 4. NP (tedy 3. patro) a vyšší kvůli výhledu, nejlevnější a nejméně žádané jsou pak byty v přízemí či ve 2. NP (1. patře) 
z důvodů obav před vykradením bytu či přílišnému kontaktu s ulicí a nedostatku soukromí. Naopak nejžádanější a tudíž nejdražší byty 
v Londýně se nachází ve vyvýšeném přízemí, protože nabízí hezký výhled na městskou zeleň, do komunálních zahrad. Čím výše stoupáte 
do patra domu, tím jsou ceny nižší.

4/ Jsou ceny bydlení vzhledem k průměrné mzdě v Londýně srovnatelné s poměrem nákladů a mzdy v Praze?
Lidé /profesionálové/ ve věku 40 let jsou na tom v Londýně poměrem náklad/mzda rozhodně lépe než stejní odborníci v Praze. Nicméně 
rozjezdové období – dokončení studia, hledání první práce a první roky práce jsou v Londýně velmi obtížné a lidé řeší své bydlení často 
formou spolubydlení, protože sami si byt dovolit nemohou.

1/ Let us begin at the beginning. What do you consider to be the biggest difference between the Czech and the British real estate markets?
There is a considerable difference in the standard of provided services. The rules that the real estate firms in London must abide by are truly 
quite strict, and so the real estate agents are better trained and their level of professionalism is incomparable with the level we are familiar with 
from the common practice in the Czech Republic. Also, it is common practice to get references for your clients in London – to check them. 
If you choose to lease a flat in London, you must also present references from your employer, from your bank, and from the owners that have 
leased you your previous flat.

2/ What is the composition of flat categories, by price and by the overall standard of living? Do rather more expensive flats or cheaper 
ones prevail?
This greatly differs by quarter in London. Generally, one can say that it is important to have the correct Post Code in London, and especially 
influential people are careful about this. If, for instance, one loses their employment or they lose their finances, then they never move to a worse 
location, but rather, they move into a smaller flat at the same “good address”, with the good Post Code.

3/ The most demanded flats: What are the most demanded types of real estate in Prague and in London?
Here, the most requested flat size is 2 + kitchenette, and in London, it is usually a two-bedroom flat, the equivalent of our 3 + kitchenette. The 
most demanded storey in the Czech Republic is the fourth storey above ground (i.e. the 3rd floor) and up for the view, and the cheapest and least 
attractive flats are those on the ground floor or on the second storey above ground (1st floor) due to concerns about burglaries, too much contact 
with the street, and a lack of privacy. On the contrary, the most demanded, and thus, the most expensive, flats in London are those located on 
an elevated ground floor, since they offer a nice view of the municipal greenery, of the communal gardens. The higher you get in the building, 
the lower the flat prices.

4/ Are the costs of living relative to the average wage in London comparable to the costs of living and wages in Prague?
In London, people (professionals) aged 40 are definitely better off than their Czech counterparts in Prague when it comes to the ratio of costs/
wages. However, run-up periods – finishing studies, searching for first employment, and the first years spent at work are quite difficult in London, 
and most people opt to solve their housing problems by co-housing, since they cannot afford to live alone.

Manažerce pronájmů naší společnosti, Michaele Landrgottové, jsme položili pár otázek na téma odlišnosti mezi českým 
a britským realitním trhem, na kterém se pohybovala přes devět let. Vám zde nyní přinášíme malou ochutnávku 
rozhovoru, který v plném rozsahu najdete na našich webových stránkách v sekci Zajímavosti.

We placed several questions about the differences between the Czech and the British real estate markets to our Lease 
Manager, Michaela Landrgrottová. She operated on the British market for over nine years. You can read a small excerpt 
from our interview below, and you can find the interview in its entirety on our web pages in the “Articles” section.



VÝBĚR Z REALIZOVANÝCH NEMOVITOSTÍ
SELECTION OF REALIZED PROPERTIES

Dům vedle Hvězdy – funkcionalistická vila Praha 6
Functionalist-style villa next to the Hvězda game reserve

Nové atraktivní byty blízko centra - Rezidence Park Nikolajka 
New flats near the city centre - Residence Park Nikolajka

Pozemek pro výstavbu nové vily na Hanspaulce
Plot of land for constructing a new villa at Hanspaulka

Pronájem apartmánu na exkluzivní adrese v centru města
A suite for lease in the city center 


