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vv vvFenomén rekonstrukce Průměrný byt v Prazeje starý témer 62 let, nejen majitelé jednotlivých bytů tak sahají ke generálním rekonstrukcím. Stále častejsím jevem je,
že developer koupí celý činžovní dům, který po opravách rozprodá či pronajímá. Příkladem může být třeba rezidence Ovenecká na pražské Letné. Foto: Cream

Ceny starých bytů rostou,
prudce vzhůru letí i nájemné
Primární a sekundární
bytový trh - tedy prodej
nových a Starých bytů -
je jako spojené nádoby.
Když roste první, roste i
druhý. Ceny nových
bytů v Praze se zvyšují
už pět let, a rostou tudız
i ceny bytů Starých.
Lenka Brdková
redaktorka MF DNES

e druhém čtvrtletí letošního
roku se v Praze průměrná pro-
dejní cena nového bytu vyšpl-
hala na 75 791 korun za m2.
,.1VleziI`oční růst nabídkových

cen nemovitostí dosáhl v celé republi-
ce ve dI`uhéIn čtvrtletí 9,5 procenta. Ne-
movitosti zdI`ažovaly hlavně v Praze.
Také cen_y starších bytů zI`ychlily svůj
růst poměrně výrazně a meziročně se
v Praze zvýšily 018 procent,“ uvedla
předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

„Primární trh je vyprodaný a sekun-
dární Z toho těží,“ míní David jirušek,
tiskový mluvčí developerské společ-
nosti Finep, S tím, že dnes se v Praze
prodává i to, co byještě před pár lety

Svého kupce hledalo komplikované.
,,\~“'ýI`azně se také zkrátily časy prodejů
a dnes na jednu nemovitost realitní
kanceláře evidují v řádu hodin, maxi-
málně několika dní i desítky zájem-
ců, dodává jirušek.

Realitní společnost lvlaxima Reality
předpokládá, že ceny na sekundáI`ním
trhu S byty letos vzrostou V závislosti
na jednotlivých lokalitách Prahy O 5 až
10 procent. „V některých lokalitách se
zvlášť slabou nabídkou nových bytů již
dnes ceny sta1`Ších nemovitostí ty nové
dorovnávají, nebo dokonce přerůsta-
jí,“ říká Ján Horváth, ředitel divize Real
Estate společnosti CTR group, a připo-
míná, že rychle rostoucí ceny se se

zpožděním přelévají i do výše tržního
nájenıného. „V horizontu pár let může
tato desetiletí neřešená situace dospět
i do stavu, kdy pro řadu pracujících lidí
v hlavním městě přestane být dostup-
né nejen vlastní, ale dokonce i nájemní
bydlení,“ varuje Horváth. jeho tvrzení
dokládá růst nájemného, které se zvy-
šuje dokonce r_ychleji než prodejní
ceny a za uplymılá dvě čtvrtletí si při-
psalo nárůst zhruba Šest procent. jak
uvádí společnost Trigema, průměrná
cena nájemního bytu v Praze ve veli-
kosti 1+kk byla ve dI`uhéIn čtvrtletí
11 294 Kč, v bytě 2+kk to bylo 14 223 Kč
a ve 3+kk 18 134 Kč za měsíc.
0 Pokračování na str. 2
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