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PRODEJ LUXUSNÍCH APARTMÁNŮ EDEN 
 

  
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

 
 

1.  Poloha a Adresa Adresa: Masarykova 200, 763 26 Luhačovice  
 

Apartmány EDEN se nacházejí na střeše obchodního centra Alfa Market 
v rámci centra lázeňského města Luhačovice v blízkosti lázeňské kolonády.  
 
Lázeňské město Luhačovice se nachází v jihovýchodní části České republiky, 
ve Zlínském kraji, na rozhraní Valašska a Slovácka. Celá lokalita se nazývá 
Luhačovické Zálesí a patří do Chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. 
 
Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby 
dýchacích cest, trávícího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Na území 
Luhačovic vyvěrá 16 hydrouhličitanochlorido-sodných kyselek a jeden sirný 
pramen. Luhačovické vody jsou pro vysoký obsah minerálních látek 
považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě a mezi nejznámější zdejší 
prameny patří Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen dr. Šťastného a Sv. Josefa. 
O jedinečnosti Luhačovic svědčí i to, že Česká republika podala návrh na 
zařazení Luhačovic na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.  
 
V roce 2013 se v ubytovacích zařízeních v Luhačovicích ubytovalo 124 tis. 
hostů, kteří zde strávili téměř 568 tis. přenocování. Průměrný počet 
přenocování činil 4,6 dne.  
 
Vlakové spojení: 3x denně přímý rychlíkový vlakový spoj Praha – Luhačovice 
(cca 4,75 hod.), napojení na II. železniční koridor ve Starém Městě. Vlaková 
stanice cca 250 m od apartmánů. 
 
Autobusové spojení: 1x denně přímá linka s Prahou,  2-3x denně linka 
s jedním přestupem. Pravidelné autobusové spojení se Zlínem, Uh. Brodem, 
Uh. Hradištěm, Brnem. Zastávka cca 250 m od apartmánů 

 

2.  Popis nemovitosti Moderně zrekonstruovaná budova obchodního centra disponuje 3 
nadzemními podlažími + na střeše objektu je umístěn projekt 17 luxusních 
mezonetových apartmánů o ploše cca 86 m2 (73 m

2
 vnitřní prostor, 13 m

2
 

venkovní terasa).  
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Kontakt: 
 

Labartt Hospitality s.r.o.   Ing. Ondřej Zajíc   
Římská 12  GSM: +420 774 731 728   
120 00 Praha 2   e-mail: ozajic@labartt.com   
www.l abartthospitality.com     

 

6 apartmánů je v současné době plně dokončeno a od 09/2014 pronajímáno, 
6 apartmánů je těsně před dokončením (dokončení cca 04/2015) a posledních 
5 apartmánů je ve fázi přípravy (možnost dokončit v horizontu cca 6 měsíců). 
Apartmány jsou budovány ve dvou typech dispozičního řešení. V rámci 
přízemí se nachází vstupní prostor, toaleta, obývací pokoj se sedací 
soupravou, komodou, LCD TV, konferenčním stolkem, jídelním stolem a s plně 
vybaveným kuchyňským koutem (sklokeramická deska, trouba, mikrovlnná 
trouba, myčka, lednice atd.). Z obývacího pokoje se vstupuje přes francouzské 
okno na venkovní terasu, která je vybavena elektricky ovladatelnou pergolou. 
Z obývací místnosti se po schodech vstupuje do 2.NP, ve kterém se nachází 
ložnice s dvoulůžkem, nočními stolky a šatní skříní, plně vybavená koupelna 
s vanou či sprchovým koutem a toaletou. Apartmány jsou klimatizovány a 
disponují elektrických podlahovým vytápěním. Každý apartmán má 
samostatné měřidlo vody, vlastní boiler na teplou vodu a samostatné měřidlo 
elektřiny. 
 
Přístup k apartmánům je zajištěn po schodišti či výtahem. Přístup 
k apartmánům mají pouze ubytování. Mezi jednotlivými apartmány jsou 
vydlážděny chodníky a zbývající plochy jsou zatravněny. Parkování je zajištěno 
v  1.NP v rámci  garáží – 6 parkovacích stání, dále je na přiléhajícím parkovišti 
vyhrazeno 12 parkovacích stání.  

 
3. Technický stav 

 
Objekt obchodního centra se nachází v dobrém stavebně technickém stavu. 
Celý objekt byl od roku 2007 průběžně rekonstruován – provedena přístavba 
čelní části budovy (kanceláře), zateplení objektu, nová plynová kotelna, 
rekonstrukce a zastřešení prodejní pasáže, nová okna, vybudování nového 
parkoviště a garáží, chodníků atd.  
 

Apartmány nacházející se na střeše centra jsou samostatné jednotky, jejichž 
základem je nosná ocelová konstrukce. Konstrukce je následně opláštěna z 
vnější i vnitřní strany materiály, jež zabezpečují dokonalou tepelnou a 
zvukovou izolaci. Na pokrytí střechy je použita plechová profilovaná krytina se 
speciální povrchovou úpravou, která zaručuje vysokou životnost. Díky použití 
kvalitních certifikovaných materiálů pak celá stavba zaručuje tepelný a 
akustický komfort a zároveň splňuje přísné požární normy. 

 

4. Cena za apartmány 55 500 000 CZK / cena bez DPH za 17 apartmánů (při prodeji SPV) 
 

39 600 000 CZK/cena bez DPH za 12 apartmánů (při prodeji SPV) 
 

20 600 000 CZK/cena bez DPH za 6 apartmánů (při prodeji SPV) 
 

3 600 000,- CZK/ cena bez DPH za 1 apartmán  
 

Dále je možnost dokoupit venkovní parkovací nebo garážové stání. Cena 
venkovního stání je 150.000,- Kč včetně DPH, cena garážové stání je 300.000,- 
Kč včetně DPH.  

5. Ostatní komentář V případě zájmu je možno provést prohlídku a dodat další vyžádané 
informace. 
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