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.
eny nových bytů v Praze
vzrosltly za druhé čtvrtletí letošnı o roku o téměř 10 procent, tedy na necelých 66 tisíc korun za m2. Mezíročně to

znamená nárůst už dokonce O pětinu.
Počet dostupných bytů se naopak ve
Srovnání S loňským rokem snížil. „Jen
za první pololetí se v Praze prodalo
3 350 nových bytů, ale do nabídky developerů se zároveň dostalo jen asi
2 000 Z nich,“ potvrzuje Dušan I(unovS ' ze společnosti Central Group. Celkem by se pak letos podle odhaduø
v hlavním městě mělo prodat kolem
7 OOO nových bytů.
` l
Příčiny takového poklesu jsou hned
dvě._ „První
je pozastavení
prípravy
_
,
_
„ a
akvızıc developerských proj ektu po
vypuknutí ekonomické krize V roce
2008, a to po několik následujících
let,“ vysvětäıje Ršlcllimăl-ru.lâ]ich ze spoečnosti Re -Tre an Re 'ty. V této
souvislosti došlo k podstatné redul‹ci
počtu developerských společností.

,,Současnou, velmi tezko .řešitelnou
příčinou l‹lesajícího počtu nově zahajovaných projektůje nejasnýa netransparentrıí legislativní rámec, absence jasných pravidel pro novou výstavu, nedodržovánílhůtavřadě případů iotevřeně destruktivní přístup některých úřadů k novým projektům,“ popisuje Ján
Horváth ze Společnostı. CTR Group.
'VV

Povolení jen pro 31 bytů
Například za druhé čtvrtletí letošrıího
roku úřady
vydaly povolení_ jen
_
_ pro
,
31 bytu pro celou Prahu! Logıckym nasledkem tohoto dlouhodobě neřešeného stavu je pak omezená nabídka
a plošnýhtlâllš na růstlăzen, a to] nejen
u novýc , e i u těc Staršíc . Tato
„realita propadu přirozeného rozvoje
města“ se naplno projevila právě v le-

tošním roce. „V době ekonomického
růstu je Praha -jak napoměry většiny
měst EU, tak i celé CR - V Současné
době jedním Z mála mest, kde se neStaví a kde se V nejbližším období nebude rozvíjet rezidenční bydlení,“
konstatuje David Jirušek ze Společnosti Finep. To je podle něj negativní
zpráva jak pro bytový fond města, tak
ipro budoucnost města. Dnes se totiž
jeho vývoj de facto zastavil a propadá
se do stále výraznější regrese.
„Přitom„_ k tomu,
ˇ aby
,_ se Praha naprosto prırozene rozvıjela a fungovala, je poďeba, aby se každý rok obnovílo minimálně jedno procento Z celkového počtukbytového lfoìıdu,“ vysvětlujejiruše . A toto čís o etos určitě naplněno nebude.
9 Pokračování na str. 2
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Reality

0 Pokračování ze str. 1
Vzhledem ke stávající situaci, V kombinaci S velmi levnými hypotékami, je
dnes zájem prakticky o všechny dispozice. Developeři shodně potvrzují, že
kolem 60 až 70 % kupujících k ﬁnancování nového bydlení využívá úvěr.
Dlouhodobě se nejvíce a nejrychleji
prodávají byty 2+kk, tedy tzv. byty pro
první bydlení, a zároveň jsou to i byty
pro starší generaci. Nejlépe se také
pronajímají, takže si je lidé pořizují
i na investici.
Roste zájem o luxusnější byty
Druhým pólem jsou pak luxusní rodinné byty. Právě Velmi levné hypotéky S nízkými splátkami umožňují,
že na ně dosáhne výrazně více lidí
než dříve. „Zejména V posledních
třech letech sledujeme velký nárůst
zájmu O nadstandardní byty V prémiových lokalitách S nádhernými výhledy,“ potvrzuje Horváth. A stejně mluví i Ostatní developeři. Například
u Central Groupu ještě V polovině
roku 2014 tvořily nadstandardní
byty S cenou nad 60 tisíc korun za m2
jen málo přes čtvrtinu, dnes za tuto
cenu developer prodává skoro
60 procent bytů.
„Zpravidla si tyto byty pořizují rodiny S dětmi, přičemž jde o lidi, kteří působí ve vysokém managementu, jsou
vlastníky ﬁrem, advokáty, lékaři a podobně,“ říká Grullich. Dodává, že

U

V poslední době se také Stále častěji setkávají S klienty, kteří kupují tyto luxusní rodinné byty svým potomkům,
neboť za 25 let od sametové revoluce
si postupně vybudovali odpovídající
zázemí.
Na co lidé ldadou důraz
Požadavky takových klientů jsou od
běžných kupujících odlišné, ale nikoli dramaticky. Chtějí bydlení v lokalitě, která kombinuje jak klid a Zeleň,
tak blízkost ruchu velkoměsta, tedy
dobrou dostupnost a bohatou občanskou vybavenost. Zatímco střední
segment se Spokojí S dobrou dostupností na jakoukoli stanici metra,
nadstandardní a luxusní segment klientely Vyžaduje jen ty nejoblíbenější čtvrti a V nich navíc zcela Lmikátní
lokality.
Podstatným rozdílem je, že lidé,
kteří jsou ochotni za bydlení utratit
mnohamilionové částky, chtějí vidět
byt či dům předem. To Znamená, že
byt kupují raději až V dokončeném
projektu. ,,Požadavkům na individualizaci ﬁnálního provedení developer
vyhoví tak, že podlahy, zárubně
a dveře nedokončí a budoucí majitel
má možnost si jejich barevnost vybrat podle vlastního vkusu,“ říká Kunovský. Naproti tomu lidé ve středním segmentu podle něj zatím stále
dávají přednost nižší ceně, té developeři mohou dosáhnout mimo jiné
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BOTANICA

Bytový dům Botanica K (1 , 2) je posledním Z řady domů v rezidenční čtvrti Botanica v Praze 5 - Jinonicích developera Skanska. Stejně jako předchozí dům, i tento recykluje pitnou vodu: to Znamená, že voda Z umyvadel, van a sprch bude po
přečištění využívána pro splachování toalet. Ceny bytů Začínají na 2 472 200 Kč
včetně DPH.
i prodejem bytů ještě ve fázi výstavby. A nutno přiznat, že touto cestou
Se dnes prodá V této kategorii bytů
velká část.
„V dnešní době více než polovinu
bytů prodáváme tzv. Z papíru a při kolaudaci rezidenčního projektu máme

naše projektyjiž vyprodány,“ potvrzuje Jirušek. A stejné to je i u ostamích
developerů. Dodejme, že V případě
koupě Z projektu, který je teprve „na
papíře“, je dobré si ověřit, zda k němu
bylo vydáno stavební povolení, nebo
alespoň územní rozhodnutí.

INZERCE

Zavedená pobočka
na Praze 4 nabízí:
' Kvalitní Servis a proiesionálníjednánı'
- Nejen realitní služby, ale i inženýring
kolem výstavby
- Vyhledání nemovitosti na míru, včetně
pozemků pro výstavbu
- Poptáváme byty, RD a pozemky nejen
na Praze 4
- Nestíháme a hledáme i nové kolegy
do našeho týmu

+420 731 679 200
mi

praha4@rkevropa.cz
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Reality

Nové projekty bytů V Praze
"'

_
' Ú

V
.. _

„

1 _..ﬂn..„ L . t ą:tá
,

^ˇ z ˇ'

`.

. ~v:,j"_ _ _V'_V` .7j

j_

-vr -V 5~ Z

"`ˇ'

ˇ

,

-“~ Q

sí

_..

.Í-5 fìżiš.

nm znw
.M

__

§-

..

šłlì

W

.sea

llfll

PANoRAMA PRAŽAČKA
Developer: CTR Group. Tem1ín dokončení: podzim 2017.
Počet bytů: 26, aktuálně volných 22. Dispozice: 1+kk až 4+kk (i mezonet).
Velikosti bytů: 31 ,7 až 146,5 m2. Ceny: 2 230 000 až 16 790 000 Kč.
Bytový dům Panorama Pražačka v ulici Kunešova na Žižkově osloví především zájemce o komomější klidné bydlení v zeleni. Velké prosklené plochy a balkony či prostomé terasy totiž budoucím majitelům umožnívychutnat si fantastický výhled. Pozemek je na vyvýšeném místě, oddělený od dopravnítepny, ale přesto S \ıýbomou dopravní dostupností (do centra 10 minut tramvajı). Okolí S roz\ıinLıtou infrastrukturou
poskytne vše, co k modemímu bydlení náleží, od nákupů, škol až po sportovní vyžití.
Byty budou vybaveny vysokými standardy jako např. saunou a whirlpool vanou.

DOCK RIVER WATCH II
Developer: Crestyl real estate. Ten'nín dokončení: kolaudace Září 201 6.
Počet bytů: 72, aktuálně volných 46. Dispozice: 1+kk až 5+kk.
Velikost bytů: 43 až 194,2 m2. Ceny: 4 245 200 Kč až 30 960 700 Kč.
Projekt DOCK River Watch Il tvoří tři nízkopodlažní bytové domy S byty od 1+kk až
po luxusní penthousy. Všechny jednotky charal‹terizujívelkolepé prosklené plochy,
francouzská okna, expresivní vstupní haly, světelné podhledy, výběr kvalitních povrchových materiálů a luxusní vybavení interiérů. Byty zároveň disponují balkonem, terasou či předzahrádkou s jedinečným výhledem na vodníhladlnu nebo Zeleň. Projekt je Součástí nově vznikající čtvrti DOCK, kde kromě rezidenčních objektů vyrůstajíi komerční budovy. Nabídne tak i bohaté zázemí pro volnočasové aktivity.
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CAKOVICKÝ PARK
Developer: M & K Real Estate, Dokončení: jaro 2018 a jaro 2019
Počet bytů: 80 (domy Azalka a Bazalka), Dispozice: 1+kk až 4+kk
Velikost:-33 až. 1 02 m2, Ceny: 1 900 000 až 6 000 000 (dvě velké terasy).
Projekt sestává Z menších bytových domů a je koncipován tak, aby pñrozeně
navazoval na park, který ho obklopuje. Domy jsou odděleny zelenými l‹lido_vými zónami, které často doplňují dětská hřiště ;a sportoviště. Byty jsou světlé, s
promyšlenými dispozicemi, s dostatkem úložného prostoru. V průběhu stavby je možné si nejen vybrat vnitřní vybavení, ale i upravit dispoziční řešení
bytu. V prodeji jsou ještě poslední volné byty V domech Pomněnka a Rakytníl‹,
a nově již i byty V dalších dvou domech Azalka a Bazalka, které se nyní začnou
stavět.

NA KORÁBĚ
4
Developer: Real Treuhand Reality. Termín dokončení: konec roku 2016.
Počet bytů: 39, aktuálně volných 9. Dispozice: 1+kk až 5+kk.
Velikost bytů: 31,6 až 150,9 m2. Ceny (volných bytů): 5 998 000 až 8 988 000 Kč.
Jedinečná architektura bytového domu Na Korábě V klidné části Prahy 8, kterou vytvoñl renomovaný ateliér Aulíl‹ Fišer Architekti, spojuje nadstandardní technické řešení S designovým provedením exteriéru i interiéru. Dispozice bytů jsou navrženy
podle nejnovějších trendů, aby poskytovaly obyvatelům co největší pohodlí a užitek. Větší byty majívíce sociálních zařízení, spí`ż nebo Šatnu. K většině bytů náleží
lodžie, terasa nebo předzahrádka. Bytový dům bude mít také vlastní zahradu s dětským hřıštěm. V těsném sousedství se nachází rozsáhlé zelené plochy a park na
svahu vltavského údolíS nádhemým výhledem na řeku a pražské panoráma.

