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Největší síť 
realitních serverů
v České republice

CK

PT

ST

CB

JH

PE JI

TR

ZN

BI BM
VY

BK

ZR

HB

KH
CR

PUKO

NB HK
NA

TJ

JC

SM

MB
ME

PH

A

PZ

KL

LT

CL
DC

UL

TP
MOCV

LB JN

SY

PV

BV

HO UH

ZL

VS
PR

FM
KL

OV

NJ

OP

BR

OC

SUUO

RK
JE

TAKT

DO

TC

CH

SO

KV

LN

RA
PS

RO

PB

BE

BNPJ

PM

PI

7 REGIONÁLNÍCH SERVERŮ

V KAŽDÉM REGIONU VLASTNÍ ZNAČKA

300 OKRESNÍCH SERVERŮ

75 serverů

75 serverů

75 serverů

75 serverů

POZEMKY V OKRESECH -
-
-
-

BYTY V OKRESECH

PRONÁJMY V OKRESECH
OKRESNÍ REALITY

PROČ INZEROVAT NA ČESKÉREALITY.cz?

Protože představujeme jeden z nejefektivnějších 
způsobů prodeje nemovitostí.
Většina realitních kanceláří s námi spolupracuje 
kvůli vysoké návštěvnosti inzerátů a nízké ceně inzerce.
Nechcete přece chybět na největší síti 
realitních serverů v ČR.

• Patříme mezi 3 nejvýznamnější realitní servery
• 5 miliónů unikátních návštěvníků ročně
• Nízká cena inzerce
• Spolupracujeme s téměř 1 000 realitních kanceláří
• Významný zdroj pro náběry nemovitostí
• Export ze všech realitních programů

5 miliónů
unikátních uživatelů



DEMOGRAFIE NÁVŠTĚVNÍKŮ

REFERENCE NAŠICH PARTNERŮ

Na portálu ČESKÉREALITY.cz naše realitní kancelář Dachi inzeruje již 
mnoho let. Portál má četnou návštěvnost, reakce na naše nabídky chodí 
každý den. Oceňujeme hlavně spolehlivost, rychlou komunikaci, a že 
veškeré nemovitosti jsou stále aktuální. Neustále se snaží zlepšovat a 
vymýšlí různé novinky, které nám můžou přivést více spokojených 
klientů.

Mgr. Marek Novotný
ředitel RK DACHI s.r.o. 

Síť serverů ČESKÉREALITY.cz patří mezi naše strategické a ověřené 
inzertní partnery. Cítíme oboustranný přínos spolupráce, neboť obě 
strany rozumí regionálnímu trhu a jeho současným potřebám. Věřím, že s 
týmem ČESKÉRALITY.cz budeme úspěšně spolupracovat i nadále.

Ing. Petr Korytár 
ředitel Hánácké realitní kanceláře s.r.o. a prezident EKRK

Portál ČESKÉREALITY.cz patří mezi hlavní inzertní partnery naší realitní 
kanceláře.  Má vysokou návštěvnost stránek a tím zajištuje dostatečný 
počet poptávek na naše inzeráty.  Doufám, že vzájemná spolupráce bude 
dále úspěšně pokračovat.

Lubomír Doleček
manager RK Hestia Group

/ceskereality.cz /company/ceskyinternet/ceske_reality

+420 388 903 101          info@ceskereality.cz          www.ceskereality.cz

STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI

Zdroj: Google Analytics, 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
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hlavní město Praha
www.maxirealitypraha.cz www.byty-praha.org www.pozemky-praha.com www.pronajem-praha.com
www.reality-praha-vychod.cz www.byty-praha-vychod.cz www.pozemky-praha-vychod.cz www.pronajem-praha-vychod.cz
www.reality-praha-zapad.cz www.byty-praha-zapad.cz www.pozemky-praha-zapad.cz www.pronajem-praha-zapad.cz

Jihočeský kraj

www.reality-ceske-budejovice.cz www.byty-ceske-budejovice.cz www.pozemky-ceskebudejovice.cz www.pronajem-ceske-budejovice.cz
www.reality-cesky-krumlov.cz www.byty-cesky-krumlov.cz www.pozemky-ceskykrumlov.cz www.pronajem-cesky-krumlov.cz
www.reality-jindrichuv-hradec.cz www.byty-jindrichuv-hradec.cz www.pozemky-jindrichuvhradec.cz www.pronajem-jindrichuv-hradec.cz
www.reality-pisek.info www.byty-pisek.com www.pozemky-pisek.cz www.pronajem-pisek.cz
www.reality-prachatice.cz www.byty-prachatice.cz www.pozemky-prachatice.cz www.pronajem-prachatice.cz
www.reality-strakonice.cz www.byty-strakonice.cz www.pozemky-strakonice.cz www.pronajem-strakonice.cz
www.reality-tabor.cz www.byty-tabor.cz www.pozemky-tabor.cz www.pronajem-tabor.cz

Jihomoravský kraj

www.reality-blansko.info www.byty-blansko.com www.pozemky-blansko.cz www.pronajem-blansko.cz
www.reality-breclav.cz www.byty-breclav.cz www.pozemky-breclav.cz www.pronajem-breclav.cz
www.reality-brno-venkov.cz www.byty-brno-venkov.cz www.pozemky-brno.info www.pronajem-brno-venkov.cz
www.reality-brno.net www.byty-brno.org www.pozemky-brno-venkov.cz www.pronajem-brno-mesto.cz
www.reality-hodonin.cz www.byty-hodonin.cz www.pozemky-hodonin.cz www.pronajem-hodonin.cz
www.reality-vyskov.cz www.byty-vyskov.cz www.pozemky-vyskov.cz www.pronajem-vyskov.cz
www.reality-znojmo.cz www.byty-znojmo.cz www.pozemky-znojmo.cz www.pronajem-znojmo.cz

Karlovarský kraj
www.reality-cheb.cz www.byty-cheb.cz www.pozemky-cheb.cz www.pronajem-cheb.cz
www.reality-karlovy-vary.cz www.byty-karlovy-vary.cz www.pozemky-karlovyvary.cz www.pronajem-karlovy-vary.cz
www.reality-sokolov.cz www.byty-sokolov.cz www.pozemky-sokolov.cz www.pronajem-sokolov.cz

Královéhradecký kraj

www.reality-hradec-kralove.cz www.byty-hradec-kralove.cz www.pozemky-hradeckralove.cz www.pronajem-hradec-kralove.cz
www.reality-jicin.cz www.byty-jicin.com www.pozemky-jicin.cz www.pronajem-jicin.cz
www.reality-nachod.cz www.byty-nachod.cz www.pozemky-nachod.cz www.pronajem-nachod.cz
www.reality-rychnov-nad-kneznou.cz www.byty-rychnov-nad-kneznou.com www.pozemky-rychnov-nad-kneznou.cz www.pronajem-rychnov-nad-kneznou.cz
www.reality-trutnov.cz www.byty-trutnov.cz www.pozemky-trutnov.cz www.pronajem-trutnov.cz

Liberecký kraj

www.reality-ceska-lipa.cz www.byty-ceska-lipa.cz www.pozemky-ceska-lipa.cz www.pronajem-ceska-lipa.cz
www.reality-jablonec.cz www.byty-jablonec.cz www.pozemky-jablonec-nad-nisou.cz www.pronajem-jablonec.cz
www.reality-liberec.info www.byty-liberec.cz www.pozemky-liberec.cz www.pronajem-liberec.cz
www.reality-semily.cz www.byty-semily.cz www.pozemky-semily.cz www.pronajem-semily.cz

Moravskoslezský kraj

www.reality-bruntal.cz www.byty-bruntal.cz www.pozemky-bruntal.cz www.pronajem-bruntal.cz
www.reality-frydek-mistek.cz www.byty-frydek-mistek.cz www.pozemky-frydek-mistek.cz www.pronajem-frydek-mistek.cz
www.reality-karvina.cz www.byty-karvina.cz www.pozemky-karvina.cz www.pronajem-karvina.cz
www.reality-novy-jicin.cz www.byty-novy-jicin.cz www.pozemky-novy-jicin.cz www.pronajem-novy-jicin.cz
www.reality-opava.info www.byty-opava.cz www.pozemky-opava.cz www.pronajem-opava.cz
www.reality-ostrava.info www.byty-ostrava.cz www.pozemky-ostrava.com www.pronajem-ostrava.com

Olomoucký kraj

www.reality-jesenik.cz www.byty-jesenik.cz www.pozemky-jesenik.cz www.pronajem-jesenik.cz
www.reality-olomouc.info www.byty-olomouc.cz www.pozemky-olomouc.com www.pronajem-olomouc.cz
www.reality-prerov.cz www.byty-prerov.cz www.pozemky-prerov.cz www.pronajem-prerov.cz
www.reality-prostejov.info www.byty-prostejov.cz www.pozemky-prostejov.cz www.pronajem-prostejov.cz
www.reality-sumperk.cz www.byty-sumperk.cz www.pozemky-sumperk.cz www.pronajem-sumperk.cz

Pardubický kraj

www.reality-chrudim.info www.byty-chrudim.cz www.pozemky-chrudim.cz www.pronajem-chrudim.cz
www.reality-pardubice.info www.byty-pardubice.info www.pozemky-pardubice.cz www.pronajem-pardubice.com
www.reality-svitavy.cz www.byty-svitavy.cz www.pozemky-svitavy.cz www.pronajem-svitavy.cz
www.reality-usti-nad-orlici.cz www.byty-usti-nad-orlici.cz www.pozemky-usti-nad-orlici.cz www.pronajem-usti-nad-orlici.cz

Plzeňský kraj

www.reality-domazlice.cz www.byty-domazlice.cz www.pozemky-domazlice.cz www.pronajem-domazlice.cz
www.reality-klatovy.cz www.byty-klatovy.cz www.pozemky-klatovy.cz www.pronajem-klatovy.cz
www.reality-plzen.info www.byty-plzen.com www.pozemky-plzen.cz www.pronajem-plzen.cz
www.reality-rokycany.cz www.byty-rokycany.com www.pozemky-rokycany.cz www.pronajem-rokycany.cz
www.reality-tachov.cz www.byty-tachov.cz www.pozemky-tachov.cz www.pronajem-tachov.cz

Středočeský kraj

www.reality-benesov.cz www.byty-benesov.cz www.pozemky-benesov.cz www.pronajem-benesov.cz
www.reality-beroun.info www.byty-beroun.com www.pozemky-beroun.cz www.pronajem-beroun.cz
www.reality-kladno.info www.byty-kladno.com www.pozemky-kladno.cz www.pronajem-kladno.cz
www.reality-kolin.cz www.byty-kolin.cz www.pozemky-kolin.cz www.pronajem-kolin.cz
www.reality-kutna-hora.cz www.byty-kutna-hora.cz www.pozemky-kutna-hora.cz www.pronajem-kutna-hora.cz
www.reality-melnik.cz www.byty-melnik.cz www.pozemky-melnik.cz www.pronajem-melnik.cz
www.reality-mlada-boleslav.cz www.byty-mlada-boleslav.cz www.pozemky-mlada-boleslav.cz www.pronajem-mlada-boleslav.cz
www.reality-nymburk.cz www.byty-nymburk.cz www.pozemky-nymburk.cz www.pronajem-nymburk.cz
www.reality-pribram.cz www.byty-pribram.cz www.pozemky-pribram.cz www.pronajem-pribram.cz
www.reality-rakovnik.info www.byty-rakovnik.cz www.pozemky-rakovnik.cz www.pronajem-rakovnik.cz

Ústecký kraj

www.reality-chomutov.cz www.byty-chomutov.cz www.pozemky-chomutov.cz www.pronajem-chomutov.cz
www.reality-decin.info www.byty-decin.com www.pozemky-decin.cz www.pronajem-decin.cz
www.reality-litomerice.cz www.byty-litomerice.com www.pozemky-litomerice.cz www.pronajem-litomerice.cz
www.reality-louny.cz www.byty-louny.cz www.pozemky-louny.cz www.pronajem-louny.cz
www.reality-most.cz www.byty-most.cz www.pozemky-most.cz www.pronajem-most.cz
www.reality-teplice.info www.byty-teplice.com www.pozemky-teplice.cz www.pronajem-teplice.cz
www.reality-usti-nad-labem.cz www.byty-usti-nad-labem.cz www.pozemky-usti-nad-labem.cz www.pronajem-usti-nad-labem.cz

Vysočina

www.reality-havlickuv-brod.cz www.byty-havlickuv-brod.cz www.pozemky-havlickuv-brod.cz www.pronajem-havlickuv-brod.cz
www.reality-jihlava.info www.byty-jihlava.com www.pozemky-jihlava.cz www.pronajem-jihlava.cz
www.reality-pelhrimov.cz www.byty-pelhrimov.cz www.pozemky-pelhrimov.cz www.pronajem-pelhrimov.cz
www.reality-trebic.info www.byty-trebic.cz www.pozemky-trebic.cz www.pronajem-trebic.cz
www.reality-zdar-nad-sazavou.cz www.byty-zdar-nad-sazavou.cz www.pozemky-zdar-nad-sazavou.cz www.pronajem-zdar-nad-sazavou.cz

Zlínský kraj

www.reality-kromeriz.cz www.byty-kromeriz.cz www.pozemky-kromeriz.cz www.pronajem-kromeriz.cz
www.reality-uherske-hradiste.cz www.byty-uherske-hradiste.cz www.pozemky-uherske-hradiste.cz www.pronajem-uherske-hradiste.cz
www.reality-vsetin.cz www.byty-vsetin.cz www.pozemky-vsetin.cz www.pronajem-vsetin.cz
www.reality-zlin.info www.byty-zlin.com www.pozemky-zlin.cz www.pronajem-zlin.cz

      Praha
      Praha-východ
      Praha-západ

      České Budějovice
      Český Krumlov
      Jindřichův Hradec
      Písek
      Prachatice
      Strakonice
      Tábor

      Blansko
      Břeclav
      Brno - venkov
      Brno
      Hodonín
      Vyškov
      Znojmo

      Cheb
      Karlovy Vary
      Sokolov

      Hradec Králové
      Jičín
      Náchod
      Rychnov nad Kněžnou
      Trutnov

      Česká Lípa
      Jablonec na Nisou
      Liberec
      Semily

      Bruntál
      Frýdek-Místek
      Karviná
      Nový Jičín
      Opava
      Ostrava

      Jeseník
      Olomouc
      Přerov
      Prostějov
      Šumperk

      Chrudim
      Pardubice
      Svitavy
      Ústí nad Orlicí

      Domažlice
      Klatovy
      Plzeň
      Rokycany
      Tachov

      Benešov
      Beroun
      Kladno
      Kolín
      Kutná hora
      Mělník
      Mladá Boleslav
      Nymburk
      Příbram
      Rakovník

      Chomutov
      Děčín
      Litoměřice
      Louny
      Most
      Teplice
      Ústí nad Labem

      Havlíčkův Brod
      Jihlava
      Pelhřimov
      Třebíč
      Žďár nad Sázavou

      Kroměříž
      Uherské Hradiště
      Vsetín
      Zlín

celá ČR www.ceskereality.cz www.realitniservery.cz
reality.sousede.cz reality.penize.cz reality.mesec.cz

      Základní servery     
Partnerské servery     

CELOREPUBLIKOVÉ SERVERY

www.stredoceskereality.cz www.zapadoceskereality.cz
vychodo.ceskereality.cz www.jihomoravskereality.cz www.severomoravskereality.cz

      www.jihoceskereality.cz     
www.severoceskereality.cz     

REGIONÁLNÍ SERVERY

OKRESNÍ SERVERY


