O nás
REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. byla založena majitelem
firmy Ing. Pavlem Pubcem dne 2.4.1990 jako první soukromá

Sídlo

kancelář s realitním zaměřením v plzeňském regionu. Za dobu

společnosti

své existence firma úspěšně zrealizovala téměř 10.000 obchodních
případů. V jejím portfoliu se nachází veškeré typy nemovitostí,
jak komerční, tak nemovitosti určené k bydlení.

Šafaříkovy sady 5,
Plzeň
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Komerční
nemovitosti

Působnost firmy

Specifika prodeje
komerčních nemovitostí

Působištěm firmy je Plzeňský kraj se zvláštním

Prodej komerčních nemovitostí považujeme

zaměřením na oblast Šumavy. V případě prodeje

za vrchol realitní činnosti. Jedná se o náročnou

komerčních nemovitostí však působnost sahá

činnost vyžadující aktivní zapojení makléře

i do vzdálenějších oblastí republiky. V poslední

s bohatými zkušenostmi v oboru. V mnoha

době pronikla Realitní kancelář Pubec také

případech je nutné nalézt optimální řešení

na německý realitní trh především v oblasti

pro využití objektu a společně s klienty přijít

Bavorska.

na to, jak dát nemovitosti „nový život“. Základem
úspěchu prodeje komerčních nemovitostí je tedy
vymyslet, jak s nemovitostí naložit a nabídnout ji
klientovi s poptávkou po daném typu podnikání.

Co umíme
nabídnout v této oblasti:
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Tržní ocenění výrobních

Marketingové informace

Rozdělení areálu na funkční

a skladových areálů

při nastavení připravovaného

celky a následný prodej

a komerčních objektů.

projektu.

areálu po částech.

4

5

Prodej firem, které mají

Na základě požadavků klientů

v majetku předmětnou

doporučíme ideální investiční

nemovitost.

příležitost.
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Co jsme již dokázali
Rádi bychom Vám představili nemovitosti, které po prodeji
prodělaly zásadní rekonstrukci a získaly tak „nový život“
nebo naopak ty, které i po změně majitele slouží dlouhá léta

3

stejnému účelu. Dále pak prodeje komerčních nemovitostí,

Obchodní

které byly svým způsobem specifické či zajímavé.

milníky
společnosti

Největší obchod v historii
společnosti

První realizovaná zakázka
na území SRN

Prodej výrobní a skladové

Prodej hotelového komplexu

haly ve Skladové ulici v Plzni

ve Waldmünchenu
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Činžovní dům,
náměstí
Republiky
v Plzni
Rok realizace
1999

Prodej objektu situovaného na hlavním plzeňském
náměstí realizovala Realitní kancelář Pubec v roce 1999.
Dům prošel kompletní rekonstrukcí a v současné době
využívá atraktivní obchodní prostory k prodeji širokého
spektra knih. Naleznete zde také nově regionální
infocentrum Plzeňského kraje a Bavorska.
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Rok realizace
V roce 2000 byla tato kulturní památka prodána

2000

prostřednictvím Realitní kanceláře Pubec soukromému
investorovi, který ji zrekonstruoval do dnešní podoby.
Chata se nachází v obci Modrava v Národním parku
Šumava, nedaleko Filipovy Huti, Kvildy, Horské Kvildy,
apod. V současné době funguje jako hotel a díky své
poloze nabízí svým návštěvníkům možnost celoroční

Klostermannova
chata
Modrava

turistiky a relaxace.

Historie stavby
Klostermannova chata byla postavena Klubem
československých turistů v roce 1924 v původně
dřevařské vesnici Modrava. Chata měla v té době
kapacitu 28 pokojů a náklady na její výstavbu
přesáhly jeden milion korun.
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K prodeji stavebního pozemku na Americké třídě v Plzni
došlo v roce 1999. O čtyři roky později sem, do nově
postavené administrativně obchodní budovy, přesídlila
firma Hannah Czech a.s. V architektonicky ceněné
devítipodlažní budově se nachází kromě administrativního

Proluka,
Americká třída,
Plzeň

zázemí firmy též více než 1000 m2 obchodních prostor
se sportovním oblečením a outdoorovým vybavením.
Objekt získal ocenění Stavba roku 2004 Plzeňského kraje.
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Rok realizace
1999

Areál bývalé papírny v Bukovci byl poměrně dlouhou

Rok realizace

dobu v nabídce k prodeji jako celek. Připravován byl

2003

též prodej formou dobrovolné dražby. Nakonec bylo
s majitelem areálu domluveno rozdělení papírny
na jednotlivé funkční celky. V areálu vzniklo nově jedenáct
samostatných částí, z nichž každá má svého majitele.
V rámci průmyslového území se podařilo prosadit též

Papírna
Bukovec

bydlení.

Rozdělení areálu
Areál byl rozdělen pomocí geometrického plánu tak,
aby každý nově vzniklý celek měl přístup po společných
komunikacích zajištěný věcnými břemeny. Stejným
způsobem byla garantována možnost napojení
na inženýrské sítě.

8

Kompletní rekonstrukci prodělal počátkem tisíciletí také
historický objekt Bílé nároží, který se nachází v blízkosti
Velké synagogy v centru Plzně.
Objekt byl vrácen původním vlastníkům v restituci
a následně prodán prostřednictvím Realitní kanceláře

Bílé nároží
v centru
Plzně

Pubec kapitálově silnému investorovi. V současné době
jsou v budově pronajaté nebytové i bytové prostory.

Rok realizace
1999

9

Kino Eden změnilo nejen účel svého využití, ale od

Rok realizace

roku 2002 hned třikrát také svého majitele. Všechny tři

2002

obchody zastřešovala Realitní kancelář Pubec.
Po prvním prodeji sloužilo kino svému původnímu účelu
až do doby, kdy v Plzni bylo otevřeno v rámci nového
obchodně zábavného centra též multikino.
Poté se majitelé rozhodli činnost kina Eden ukončit

Kino
Eden

a objekt prodat. Záměr dalšího vlastníka byl naprosto
odlišný. Došlo ke zpracování projektu přestavby kina
na ubytovnu. Byla demontována plošina, kde bylo
umístěno hlediště, a celé kino bylo vyklizeno. Projekt
však zrealizován nebyl a rozhodnutí majitele se vzhledem
k nastalé ekonomické situaci ukázalo jako správné.
Poslední - současný vlastník celý objekt přebudoval
na prosperující Bioptickou laboratoř. Nachází se zde již
několik let laboratoře cytologie, biopsie a molekulární
genetiky. V současné době se řadí k nějvětším
laboratořím nejen v ČR, ale dokonce k největším na světě.
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V létě v roce 2015 se podařilo úspěšně prodat po necelém
roce areál situovaný v Podnikatelské ulici v průmyslové
zóně v Plzni na Borských polích. Komplex sestávající
z administrativní budovy provozně spojené s velkou halou,
z rozsáhlého pozemku s parkovištěm a z manipulační

Budova
velkoobchodu
ELKO

plochy, patřil prosperujícímu velkoobchodu s nápoji - firmě
ELKO. Nemovitosti koupila známá společnost zabývající se
dodávkou sortimentu materiálů pro výrobu nábytku
a rozšířila tak svoji síť provozoven v České republice.
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Rok realizace
2015

Rok realizace
2005
Prodej objektu byl realizován v roce 2005. Následně
vzniklo volnočasové relaxační centrum, které poskytuje
bohaté možnosti sportovního a kulturního vyžití.
Posezení v restauraci láká především pohledem
na historickou turbínu, která pomáhá zásobovat komplex

Kalikovský
mlýn

elektrickou energií.

Historie stavby
Unikátní stavba, o níž první zmínky sahají do 15. století, je postavena
na řece Mži na severozápadním okraji města Plzně. Starý Kalikovský mlýn
koupil a zmodernizoval v roce 1886 Hermann Kussi se synem. Roku 1913
mlýn vyhořel. Rekonstrukce proběhly v letech 1914 a 1959. V šedesátých
letech byl Kalikovský mlýn dostavěn do současné podoby.
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Na podzim roku 2016 se podařilo Realitní kanceláři Pubec
prodat komerční objekt patřící společnosti GES Electronics,
působící v oblasti dovozu a prodeje elektronických
komponentů, radiokomunikační a telekomunikační
techniky, z části pronajatý na základě řádných nájemních

Komerční
objekt
GES Electronics

smluv se zajímavým výnosem. Nemovitost se nachází v Plzni
ve Studentské ulici. Objekt původně sloužil jako obchodní
centrum Baumarkt, ale společnost GES jej využívala
pro obchodní činnost, skladování a administrativu.
Součástí prodeje byly i rozsáhlé pozemky s celkovou
výměrou 11 680 m2 a parkoviště.
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Rok realizace
2016

V roce 2012 realizovala úspěšně Realitní kancelář Pubec jako
zástupce vyhlašovatele v rámci konkursu prováděném pod
dohledem Krajského soudu v Plzni, veřejné výběrové řízení
za účelem prodeje firmy Haas&CZJZEK v Horním Slavkově první porcelánové manufaktury v Čechách. Předmětem prodeje

Rok realizace
2012

byla nejen samotná firma, ale i ochranné známky, chráněné
vzory, zavedené know-how, kontakty na obchodní partnery,
apod. Úspěšně se podařilo najít zájemce - českou společnost,
která byla vybrána ve výběrovém řízení, nabízené nemovitosti
koupila a prezentovala svůj záměr zachovat výrobu porcelánu

Areál
Haas&CZJZEK

v historicky úspěšné a známé společnosti Haas&CZJZEK.

Historie stavby
Porcelánka v Horním Slavkově je historicky nejstarší v českých zemích a je
nepřetržitě v provozu od svého vzniku až do současnosti. Manufakturu založil
v roce 1792 Jan Jiří Paulus. O velký rozkvět porcelánky i města se zasloužil v letech
1803-1843 slavkovský rodák, důlní fyzik a lékař Jiří Lippert. Od roku 1867 se ujali
vedení pánové Jiří Haas a Jan Czjzek. 24. října 1945 byla továrna Benešovými dekrety
znárodněna a na nějaký čas se stala součástí podniku Karlovarský porcelán.
V roce 1992 byla privatizována a začala opět používat název z doby před rokem
1945, tedy Haas & Czjzek. V současnosti je manufaktura opět pod českým
majitelem, je vybavena nejmodernějšími výrobními technologiemi, posiluje svoje
pozice na stávajících trzích a usiluje o získání dalších trhů v Asii a Americe.
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Palác Ehrlich, dílo světoznámého architekta Bořka Šípka,
byl dostavěn v centru Plzně v roce 2013. Téměř okamžitě
se stal zcela unikátní dominantou Šafaříkových sadů.

Palác
Ehrlich

Luxusní rezidenční dům má devět nadzemních a tři
podzemní podlaží. Vzhled, vnitřní prostory, velká okna
a krásné výhledy na Plzeň skutečně vyvolávají pocit, jako
byste se ocitli v paláci. Celkem nabízí 53 bytů různých
kategorií, několik obchodních prostor a garážová stání
pod objektem. Realitní kanceláři Pubec se podařilo získat
projekt koexkluzivně do nabídky a ve velice krátké době
realizovat 44 prodejů, přestože ceny byly pro Plzeňany
zdánlivě vysoké.

15

Rok realizace
2013 - 2016

Rok realizace
Nákupní centrum Remus prodávala Realitní kancelář

2010

současně s nákupním centrem Orlík formou veřejného
výběrového řízení na počátku roku 2010. Minimální výše
nabídkové ceny nebyla stanovena. Zájemci mohli v rámci
řízení podávat nabídky do 17.2.2010 jak ohledně jednotlivých
budov, tak ohledně souboru nemovitostí. Centrum sestává
ze dvou hlavních budov situovaných na rohu ulic Žlutická

Nákupní
centrum
Remus

a Studentská. Budovy mají jedno podzemní a tři nadzemní
podlaží propojené pasáží, jejichž prostory jsou využívány
pro obchod a služby i v současné době. Patří mezi jedno
z nějvětších obchodních center v Plzni - Bolevci.
Obchod se podařilo úspěšně realizovat.
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Prodej secesního hotelu Slovan byl realizován v devadesátých
letech minulého století a od té doby slouží nemovitost svému
původnímu účelu. Hotel v centru města postavený v letech

Hotel
Slovan

1890-1893 nabízí ubytování v 96 jedno a dvoulůžkových
pokojích. Stavba ani interiéry objektu nedoznaly prodejem
žádných zásadních změn.

Rok realizace
1997

Historie stavby
Secesní hotel byl postaven v letech 1890-1893. Dříve nesl jméno Waldek,
později byl přejmenován na Slovan. Na konci 19. století byl nejvyhlášenějším
hotelem v Plzni a hostil dokonce císaře Františka Josefa I.
V současné době tříhvězdičkový hotel nabízí ubytování v prostorách
s dobovou atmosférou v jedno a dvoulůžkových pokojích s kompletním
příslušenstvím.
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Rok realizace
Prodej rozsáhlého hotelového komplexu se podařilo

2012

realizovat do půl roku od vložení do nabídky v roce 2012.
Záměrem nového vlastníka je renovovat stávající budovy
a v souladu s územním plánem využít i rozsáhlé pozemky
k výstavbě nových staveb sloužících Plzeňanům.

Hotel
CD

Historie stavby
Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni vystavěla na přelomu dvacátých
a třicátých let reprezentační komplex budov pro ubytování zahraničních
kontrolorů, významných návštěv a úředníků firmy, přijíždějících služebně do Plzně.
V letech 1973-1975 podstoupil Cizinecký dům výrazné, na svou dobu velmi zdařilé
stavební zásahy, zejména v interiérech. Nově vzniklé, výtvarně atypicky pojaté sály
a salonky byly luxusně vybaveny a doplněny o kvalitní uměleckořemeslné prvky
od plzeňských výtvarníků Ladislava Fládra, Stanislava Staňka, Zdeňka Kejzlara
či Břetislava Holakovského. Interiér budovy, dnes provozované jako součást
souboru CD Hotel Garni, se až do dnešních dnů zachoval v téměř nezměněném
stavu jako jedno z nejautentičtějších souborných uměleckých děl.
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Úspěšný prodej moderního hotelu v Plzni byl realizován
v létě 2013. Hotel Astory byl před prodejem stejně jako
nyní, po prodeji, provozován jako jeden z nejpopulárnějších

Hotel
Astory

hotelů v Plzni. Vyniká moderním vybavením, které
je opravdu originální. Bylo totiž navrženo konkrétně
pro tuto budovu hotelu. Objekt disponuje 31 pokoji,
kde se pohodlně vyspí až 78 hostů včetně tělesně
handicapovaných. Čtyřhvězdičkový hotel Astory se nachází
v těsné blízkosti centra Plzně v Nádražní ulici.
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Rok realizace
2013

Rok realizace
Hotel Hazuka je jednou z nemovitostí, kterou se podařilo

2016

prodat v naprosto rekordním čase a hned prvním
zájemcům! Inzerát s nabídkou této nemovitosti byl
spuštěn 10.3.2016 a již 01.4.2016 byl odsouhlasen prodej
a kupující vyzván ke složení zálohy. Rodinný Hotel Hazuka
poskytuje 29 moderních a příjemných pokojů, je situován

Hotel
Hazuka

nedaleko historického centra Plzně. Nachází se v těsné
blízkosti jednoho z městských parků a řeky Radbuzy.
Přestože počátky hotelu sahají do roku 1993, největší
část byla otevřena až v roce 2005. Stavba byla oceněna
„Čestným uznáním – Stavba roku Plzeňského kraje 2005“.
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Dražby
Realitní kancelář Pubec realizuje prodej objektů formou
dobrovolných dražeb od roku 2001, kdy získala licenci
dražebníka. Dražby byly konány v původně v reprezentativních

Dražené

prostorách Měšťanské besedy. Od 7. března 2013 se však konají

areály

veškeré dražby přímo v moderním sídle RK Pubec, které má
pro tyto účely uspořádané a technicky vybavené prostory.

Areál
Mafloor,
Blovice

Areál
Favorit,
Rokycany

Areál Mafloor Blovice je příkladem

Realizace dražby areálu Favorit

nemovitosti, kde částka nainvestovaná

v Rokycanech dokazuje jakou sílu mají

do areálu vysoce převyšovala jeho tržní

v dnešní době media. Velký zájem

cenu. Zájem vzbuzoval především fakt,

o prodej areálu a medializace této dražby

že investorem byl světoznámý fotbalista

odradila řadu zájemců o koupi.

Pavel Nedvěd. Zdlouhavý prodej areálu

Z několika původních zájemců přišel

nepřinesl investorovi bohužel žádné

na dražbu pouze jeden, který vydražil

zhodnocení jeho peněz, naopak cena

areál za cenu nejnižšího podání. Nový

dosažená vydražením byla hluboce

majitel následně zainvestoval do rozdělení

pod výší částky investované do nemovitosti.

areálu na jednotlivé funkční celky, jejichž
prodej byl následně realizován taktéž
prostřednictvím Realitní kanceláře Pubec.
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Historicky první dražba realizovaná Realitní kanceláří

Rok realizace

Pubec. Zájem o vydražení torza hotelu Diplomat mělo

2002

Město Plzeň. Dražby se účastnil tehdejší primátor města
Ing. Jiří Šneberger. V dražbě nakonec zvítězil jiný účastník
dražby, který ovšem cenu dosaženou vydražením
neuhradil v zákonném termínu a tím došlo k jejímu
zmaření. Realizace byla následně uskutečněna přímým
prodejem jinému subjektu prostřednictvím správkyně
konkurzní podstaty.

Dražba
torza hotelu
Diplomat

Betonové torzo hyzdilo střed Plzně až do roku 2005,
kdy jej koupila a vzápětí zlikvidovala společnost ECM.
Nový investor pozměnil projekt a hotel dokončil.
Provozovatelem nového hotelu je renomovaný
nadnárodní řetězec Marriott. Tato světová společnost
působící v oblasti cestovního ruchu spravuje více než
3 150 ubytovacích zařízení v 68 zemích světa.
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