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Bytti ubyvá, brryjichbude málo
Lenka Konvičková
spolupľacovniee l!ĺF DNES

B

Že v následujÍcích le''Předpokládám,
tech pľodeje klesnou na zhruba tři tisĹ
ce bytů ročně. Toto bude důsledkem

dlouhých povolovacích pľocesů a obtÍžných změn územníhoplánu a z

ytoqý trh v Praze je úplně jiný

než ve zbytku republiĘ. ,,Zaposledních deset let se v Praze postavilo zhruba 47 5oo bytů v byto\rych

domech, nejvíce v letech 2oo7 a
2oo8'" říkáJiří Pácal, ředitel centľal

Euľope Holding a čIen spľávní rady
Asociace pro rozvoj trhu nemovitostÍ.
Loni bylo podleJones Lang LaSalle

dokončeno zhruba 4 4oo bytů.
',Pokud jde o prodeje, v roce 2O15 bylo
prodáno 7 5oo bytů"'řÍká Blanka Vačkova, vedoucí oddělení pľůzkumu
trhuJLL. Tento nepoměr logicĘ vedl Atrium Kobylisy PĘekt spoleěnosti CTR Group těžípředevším z blízkosti stanik tomu, že volných bytů loni ubylo. ce metra. Dokončen bude letos na podzim.
Foto: archiv deveĺopera
Podle odborníků ale qýstavba nijaký- letos by podle Vač_

razně nezrychluje

kové mělo být dokončeno přibližně
6 7oo bytů, nejvíce za poslední roky.

je v Praze nabízeno šest aŽ sedm tisíc
noqých bytů v ľůznémstadiu - zkolaudované, rozestavěné, ale i ty, jejichž vý-

,,Současný trend ovšem naznačuje, Že stavba nebyla ještě zahájena a dosud
letošnÍ prodeje mohou b1ýt ještě vyšší ani nemají stavební povolení.

než loňské," připomÍná Šárka rloučková ze společnosti M&I( Real Estate.
,,Praha má celkem asi 6oo tisíc bytoých jednotek. Nová qýstavba tak nepředstavuje ani procentní nárůst bytového fondu, navíc zhruba tisÍc bytů
ročně zanikne' Výstavba tak sotva stačí
dorovnávat poptávku vyplývajicÍ z nárůstu počtu obyvatel migrací - ten se
totiŽ zvyšuje o 10 až 15 tisíc lidí ročně,"
vysvětluje Pácal a dodává, že aktuálně

Podle odborníků je problémem Pra_
hy hlavně legislativa. ,,Máme nekvalitní legislativu'jejíž novelizace se neustá_
le odkládá (stavebnÍ zákon a zákon.o
posuzování vliw na Životní prostředí)'
Výsledkem je nestabilní a netransparentní pľostředí' kde projektová přĹ
prava běžně trvá pět let"' řÍká Leoš Anderle' qýkonný ředitel Sekyra Group.
Tyto pľoblémy by mohly vést k poklesu prodejů kvůli nedostatku býů.
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Ätľigenm,
urww.trigema.cz
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Nové byty chytře.

Zjednodušeně jsme koncept Chytrého bydleĺií
rozdělili do pěti navzájem propojených segmentů:
ekologie a energią modeľní technologią zdľaví a bezpečí,

dosah, kteľé společně ovlivňují
spokojené bydlení našich klientů.
cena a služby na

Aktuálně můžetevybíľatbyty v projektech
SMART
Nové Butovicą BLV@Horní Měcholupy a CLB@Letňany.

bfi

Ceník bytů naleznete na bfi.trigema.cz'
dalšíinformace na www.chytľe-bydleni.com

nebo na lince 8XD 340 350.

Fakta

Největší právě připravované
bytové proiekty v Praze

Towers
ParkProsek
Nad Rolrytkou
SmartByý
Čakovichl'Park
NaVackově
Waltrovka
ByýVivus Luka
4Blok
Garden

625

Letňanskézahrady 314

294
282
278
254
249

tiskoqý mluvčíFinep, doplňuje: ,,Na
pnmím místě zůstává adekvátní cena.
Iüenti bedlivě zvažujíhodnotu, kte_
rou si za své peníze kupují."
Z hlediska dispozic je dlouhodobě

největšÍ zájem o byty 2+kk, 2+1 a 3+kk,
dáIe byty rodinného typu 3+1 a větší,
nejméně se prodávajÍ byty l+kk. Důvo_
dy jsou vedle cenových i demogľafické. Rostou počĘ domácnostĺ při sniŽo-

2U

vání jejich velikosti. Rodinné byty
majÍ konkurenci v rodinných do-

227
210

Druhý sloupec udává počet býů. Zdroj:

toho pl1ľroucí menšÍnabídĘ"' nastĹ
ňuje Yishay Furman, generální ředitel
Hoľizon Holding'
Podle Pácala se tak staví hlavně tam,
kde developerské firmy stačilyv minulosti koupit pozemky _ ve Vysočanech' na Proseku, v Libni, I(obylisích,
Letňanech, na Żiżkově, v Malešicích,
Strašnicích, I(rči, Bľaníku,Modřa_
nech, stodůlkách, ZličÍně... ,,Pro klientyje důležitádopramÍ dostupnost, občanská vybavenost a možnost spoľtovního vyžití.Trendem poslední dobyje
bydlet ve městě a záľoveň mít moŽnost nazout tenisky a vyběhnout do
přírody," vypočítáváEva Čumpelíko_
vá z Urban developeľs. DavidJiľuška,

JLL

mech, nejmenšíbyý nejsou vyhovujĹ
cí pľo dlouhodobé bydlení.

Standaľdní\rybavení: c

ANKETA
Co nejrĺýrazněji ovlivňuje
pražský realitnítrh?
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David

Jirušek

FINEP CZ

BohumilBľejžek

Klienti se zaměřují více
na kvalitu. VyuŽívají levné Íinancování
hypotékami, cena je jedno z nejdůleži'
tějších,ale už ne jediné kritérium. Neexistence metropolitního plánu a nestabilní stavební předpisy se stávají
znamnou překáŽkou dlouhodobého
rozvoje města.

ý-

Šá]ka Klouěková

M&KRealEstate

Na tĺhu se pochopitelně
velmi pozitivně pro|evuje dlouhodobě
neklesaiící vysoká poptávka po všech
nemovitostech' zejména po novostavbách, ato navzdory rostoucím cenám.
Souběżně s extrémně vysokou po'
ptávkou vtuto chvfli mímě klesá nabídka norných býů, neboÍ developeři ji
téměř nestíhaií doplňovat.

spolupľacovník lllF DNBS
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aké se ,,ztrácíte" v nabídkách de-

veloperůanevíte, coje a co není
standaľd zahľnutý v základní
ceně? Není se co divit, každý to totiž
vymezuje trochu jinak.
Většina developeľů pod tento pojem
zahrnuje bezpečnostní vstupní dveře,
vnitřní dveře včetně zárubní, okna, po_
wchové krytiny, topná tělesa, zásuvĘ a vypínače. Patří sem také sociálnÍ

zaŕizeĺívyb avené bateriemi, obklady

á dlaŽbou. V ceně často b1fuají rozvody
pro vysokorychlostní internet a televi_

zi. Někdyje v základní ceně sklep, ale
za parkovacÍ stání či bezpečnostní zďĹ
zení si nejspíše budete muset připlatit.Dalšívěcje, Že ne každý developer

nabízÍ standard v takové kvalitě, jakou
si představuje' Rozhodně se vám vy-

Čakoviclaý park Domy s poetich/mi nazvy Poměnka, Narcis či Divizna leŽí pńmo
Foto: archiv deveĺopera
u zámeckého parku. V projektu je i mateřská škola.
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KOBYLISY
MoDERľrlígvDLENí

EXKLUZIVNI MEZONET

s metrem na dosah

s nádherným výhledem
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pelen, až devíti dekorů podlah apod.
ovšem záležíi na konkrétnímpľojektu. ,,Prodáváme byty tří segmentů, a to
středního (Komfort), nadstandardního
(Rezidence) a zcela exkluzivního (Pre_
mium)," vysvětluje tisková mluvčíCen_
tral Group Marcela Fiďková.

platí, když se budete ptát i na ty nejmenší podrobnosti.
Napří<lad u Central Gľoupjsou ceny
bytů konečnéa zahrnují vše včetně
DPH, parkovacího stání a sklepů' V základní ceně bez doplatku je i qýběr z
několika desítek a někdy i stovek kou-
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Luxusnějšĺpľojekry s vyššícenou za
metr čtverečnísamozřejmě nabizeji
v rámci standardu většívýběr. Třeba
v projektu Atľium l(obylisy společnos-

2

2

rubně, případně o podlahy," říká Marcela Fialková'

V podobnou zkušenost má i Daniel
Donoval ze společnosti CTR Group:
,,Standaľdní nabÍdka materiálů a barev u podlah, dveřÍ, dlaŽeb a obkladů
je na vysoké úľovni, klienti u ní v drti
vé většině zůstávají a nemají pľoblém
si vybľat. Řekl bych, Že to platí tak pro
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ANKETA

Co nejv'ýrazněji ovlivňuje

pražslď realitnítrh?

EvaČumpelĺková
Urban Deveĺopeľs

pĺnačů'úpravu vývodů pľo kuchyňské spotřebiče či změnu velikosti vany

nebo umyvadla.

obecně platí' že chcełi klient provést změnu, je pľo něj qýhodné, aby
ní ceně podlahové vytápění v celém
vše přednesl co nejdřÍve. I zde je rozbytě, francouzská okna z dřevěných
díl - některé firmy si změny v projekeuľoprofilů, velkoformátové obklady
tu účfují'jinéne. Cena za nákĺady naa dlažby' podomítkové baterie nebo
víc se zpravidla počítá tak' že se odepředokenní Žaluzie. To vše jsou polož- 80 pľocent našich klientů. Ti zbývajÍcí čte cena standardnÍho vybavenÍ a přĹ
ky, za které si u většiny developerů pak mají velmi specifické indiúduální čte se cena vybavenÍ navíc. Pokudješmusíte připlácet'
požadavky," dodává a připomíná, Že tě stavba není hotová' měl by se platit
Při koupi nového bytu si většina Če- investice kupců do nadstandardnÍch
pouze mateľiál, práce by měIa být
chů vybeľe z nabÍdĘ standardníhovyúprav mohou k]esat i proto, že se na- součástí základní ceny. I to je jeden
bavení, kteľéje v ceně. ,,Zhruba 6o aŽ bídka standardního vybavení rozšiřu- z důvodů,proč Žádat o lipravy včas.
65 procent klientů volí standard a zby- je a zlepšuje.
Pokud po dokončenÍbytu zatoužíte
tek nadstandard' kteý si vyberou přĹ
Zájem kupců připlatit si za speciÍic- po jiných obkladech, budete zbytečmo u nás ve vzorkovně z našeho ká přánÍ ľoste spolu s hodnotou nemo_ ně platit za práci, kterou byste by
přÍplatkového nadstandardního pro_ vitosti a počtem pokojů. Lidé však o pár měsíců dříve měIi zdarma. Ne_
vedení, nebo jdou zcela individuální ustupují od rozsáhlejšÍch úprav, jako mluvě o tom, Že napřÍklad vířivku uŽ
cestou' Jde hlarně o koupelny _ tedy je třeba změna dispozice' a připlácejí do koupelny nedostanete, leda byste
barermost a typ obkladů' dlaŽeb azati- si spíše za drobnosti. Nejčastěji se jed- nechali vybouľat příčĘ,kteľéjí bránÍ
zovacích předmětů nebo o dveře a zá_ ná o posun či vyššÍpočet zásuvek a vy_ v cestě...
ti CTR Group dostanou klienti v základ-

DNES l středa 18.5.2016

Pozitivně ho ovlivňuje
ekonomická situace u
nás ive světě, která klĺentůmumožňuie nákup nemovitostí a investici do
bydlení. V neposlední řadě je to jednoduššípřístup k hypotékám a jejich rekordně nízké sazby. Jako negativum
se můŽe ievit růst cen.

'
Ł
!ŕ*ąl
ż * '':
L:

Maĺcel Soural
Tľigema

Část bytového fondu ie
zastaralá a zásoba nov}ich býů se jen
loni sníŽila o více neŽ tisíc. Důvodem
je opatrnost úředníků, která vede k pro-

dluŽování procesu schvalování no_
k ieiich komplikovanějšípřípravě. Vedení Prahy by mělo k
rozvoji města přistupovat promyšleně.
Tomu by mohly pomoci třeba praŽské
stavební předpisy.
ných pro1ektů a

StavÍme tłďlu
Anketa
Co nejv'ýľazněji ovlivňuje
pražshý realitnítľh?

a

N[e

Marccla Fialková
Centľal Gľoup
V Praze je enormnízá-

jem o nové byty. Je to
samozřejmě dáno levným Íinancováním. Hypotéky jsou rekordně vt/hodné, ekonomika roste, nezaměstnanost je minimální a lidé vidí budoucnost pozitivně. A to !e samozřejmě
vede také k investování do bydlení.
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Ján Horváth
Real Estale CTR
Group, a. s.

Vše, co probíhá spontánně a na základě ekonomich.y'ch pravidel, působína tň pozitivně' zatímco
vše, co pramenív politice, má eÍekt
opačný. Mezi hlavní pozitiýa patří pokles úrokorn/ch sazeb hypoték a růst
ekonomiky' Negativní v'ihĺoj má dlouhodobý chaos a absence koncepce legislativy povolování novlých staveb.

ytové pľostoĘ: pľ
perské projekty. Jen část developeľů

DanaJakešová
spolĺpľacĺrvnĺceI!ĺF DNES
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si uvědomuje, že bytoý projekt potře-

buje také dalšĺvyužitÍ.

da v projektu vzniknou, či ne-

.- -.

vzniknou i nebytové prostory, závisí především na rizemním plánu. Právě ten totiŽ určuje, zda mají

v dané lokalitě vyrůst pouze byty'

nebo musí b;ýt pľojekt polyfunkční'
tedy kombinovaný s komerčnímiplochami. Skutečnostje taková, že ve většině projektů se objevÍ, jen když tam
byt musí. Nebytové prostory se totiŽ
standaľdně spíšepronajímají,což ale
pro developery není příliškomfortní.
,,S pronajímáním je spojena další administrativní zátěž' které se developeři chtějí mnohdy vyhnout' A navíc jim,
na rozdíl od prodeje' nepřinese okamžiý zisk"' říká Pavel Srb z advokátní
kanceláře Wolf Theiss, kteľá se zaměřuje i na právo nemovitostí a develo-

Pľovożovny musí mÍt
šanci v projektu fungovat

...pl'oč bydlet v Čakovicích?
Protože je tu krásně!!!
Jcłla Ándě{ičovđ) ĺnnreŘĺoouŠxn

.t
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skutečnéživoty

skutečný domov

www.cakovickypark.cz

obchody, restauľace i galerie

Velikost těchto ploch býá různá. Do
značnémĘ se odvíjíi od velikosti projektu.
a nenáročné na
''Zajímavé
du děláme průzkum lokality a blízké- prostor jsou například lékárny"' říká
Dana Baľtoňová, obchodní ředitelka
ho okolí a mapujeme, jaké služby a obchody místu chybějí," vysvětluje To- developeľské společnosti YIT stavo.
máš PardubicĘ, generální ředitel de' Naopak potľavinové řetězce potřebují
velké plochy včetně místa pĺo zázemi
veloperské společnosti Finep Holding.
Developeľ si také sám dopředu roz- a zásobování. Podle Bartoňové proto
hodne, jakým typem komerčních najdou své místo především ve větších
prostor svůj projekt vybaví, a určíije- projektech s minimálně 5oo bytoqŕmi
jich velikost.
by se nemělo jednotkami.
''Nikdy
Třeba Trigema aktuálně nabízínebystát, aby sqý'm fungováním jakkoliv ľušilyobyĺatele domu," poukazuje na je- tové prostory u pľojektu CHYTRÉ
den z důležiýchaspektů Marcel Sou- BYDLENÍ cLB@Letňany a SMART
ral, předseda představenstva a ředitel byty. Většinu plochjiž přitom obsadispolečnosti Trigema. Doplňuje, že se li. A to například lékárnou, optikou,
Sk]adba a velikost nebytoqŕch prostoľ
se pak odvÍjípředevším od dané lokalĹ
ty ajejí občanské vybavenosti. ,,Dopře-

INZERCE

skutečnílidé

přihlíŽí také k tomu, o jakého nájemce
sejedná, a k tomu, zda bude provozovna schopná po ekcinomické stránce na
místě fungovat.

a

Zetená [inka
800 350 111
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Anketa
Co nejvýrazněii ovlivňuie
pražslĺýrea!itnítrh

potľavinami nebo kavárnou. ,,Na projektu SMART byty jsme navíc investovali do nového uměleckého pľostoru'
kteý má ambici stát se jednou z nejýznamnějšíchgalerií ve městě," dodává
Souľal. Komerční centrum s obchody,
restaurací, službami, a dokonce i ma_
teřskou školou pro 80 dětí najdete
také v projektu Nové Chabry společnosti Star Gľoup..Šiľokoupaletu ,,neby_
tovek" má i Finep ve své Britské čh/rti.
Jak konkľétně ale nebytoý prostor
bude nakonec vypađat? Připľaví ho developer kompletně, nebo spíšna
mÍru? ,,obecným měrn1fun ukazatelem je tzv. Shell and Core, což je vlast'

ŕ
i!

I

ně prodej po dokončení fáze hrubé
stavby, tedy bez finálních úprav interĹ
éru. Bez dokončenípodlah' obkladů'
ďaŽby, vnitřních dveří, obložení scho-

Chytre bydlení Nízkoenergetické byý od Tńgemy využÍvajíchýré technologie'
Foto: archiv developera
Vyrr)staiípo celéPraze'

diště, sanity a podobně," vysvětluje
Soural.
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Yishay Fuĺman
HorizonHolding

NiŽšípočet vydaných
stavebních povolení,
menší nabídka a na druhé straně rostoucí poptávka způsobí nedostatek noVých bytů na trhu. Trh ovlivňuje i ubýva!ícípočet pozemků vhodných pro uýstavbu nového bydlení. To bude mít
dopad na cenu pro koncového zákazníka.

Leoš Andrle
Sekyľa Group

Dostupné hypotéky stimuluií poptávku' problémem je ale špatná legislativa' Nejzásadnější potíŽ je chybějící rozvojová
strategie města. Máme přeŽiý územní
plán, chybějí regulačníplány' dochází
k nekoncepčnímu posuzování projek_
tů. Výsledkem je nestabilní a netransparentní prostředí, kde pojekto_
vá příprava projektu běŽně trvá pět let'
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URBAN DEVETOPERS AND INVESTORS:
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Jednó se o polýunkčnídům Triangl ve Stodůlkách
a komplex U Starého mlýna v Uhříněvsi. Autorem těchto projektů je lng. arch. Martin Hlaváček ze společnosti
Ateliér Hlaváček & Partners. Generálním dodavatelem
projektů je SYNER, s. r. o., tradičnístavební fiÍma, která
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na českémpoli působíjiŽ 25 let.
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Developeĺs and lnvestors se zabývá vtstĺvbou nemovitostía její historie sahá aŽ do roku
t992. V pĺvnícľlletech svého působeníse Íiima zamě_
řovala především na Výstavbu bytových domt], postupem čosu však ľozšíŤilasvé portÍolio také o komeĺční
obJeKy-admlnistĺativnía obchodníbudovy. l přesto'
ŽeĘolečn]ostsvéoktivity směřuje v posledních letech
zejména do Pĺahy a blízkého okolí' její stavby najde_
ńe taknia po celé ĺepublice, na Slovensku, a dokonce
lv Bulhaĺsku. Společnost UDl pro sVé stavby Vybírá ne_
jen místa s dobĺou dopravní dostupností a občanskou
vybovenostĺ, ale l vblízkosti přírody. Jejím hlavním cílem
je předevšĺm Wsoká kvalita odvedených prací.
V součosné době staví společnost UDl projekty' kteÉnobídnou |ak atÍaktivníbyty, tak i komeĺčníprostory
a

chytře řešenó

pa*ovací místa.

Stavba domu Triangl začala v únoru 2016, nachází se
v pĺaŽských Stodůlkóch, na křiŽovatce ulic Jeĺemiášova
a Holýšovská. lak uŽ název trochu napovídá, bude se
moci pyšnit nevšednÍm trojúhelnĺkovým půdorysem.
Nabídne l0 nadzemnÍch podlaŽí s byty i komeĺčními
pÍostory - v přízemĺ se s velkou pravděpodobností
objeví showroom. Dům nabídne byty s dispozicemi
od l+kk po S+kk,většina z nich bude mÍt balkon čiterasu.

Jako ostatnístavby společnosti UDl i Triangl se

bude moci pochlubit špičkovoudopravnído_
stupností - bude stát kousek od stanic metrô
Luka a Stodůlky, pro řidiče to nebude daleko

k Rozvadovské spojce. V okolí je nespočet

nákupních center. Nechybĺ tu ani dostatek základních istředních škol' Zo přírodou místnítaké
nikôm jezdit nemusí - poblíŽ je totiŽ centÍální
park a Prokopské Údolí.
U

Slalého mlýna' Uhřĺněves

Dalšímprojektem UDl je přeměna bývalého
areálu U Starého mlýna v praŽské Uhříněvsi.
Přestavbou Vznikne no-vý komplex s celkem
l17 bytovýmijednotkami, které nabídnou stan-

dardní i mezonetové byty s balkonem, terasou či předzahriĺdkou' s dispozicemi od l+kk
po S+kk' Podzemní patro domu bude vyuŽito
pro ll5 parkovacích míst, v suterénu budou skla'

dovacíprostoly.
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Zajímavostítohoto projektu je předeVším fakt'
Že v rámci stavby dojde k pĺopojenÍ náměstí
BÍatřÍ Jandusů s ulicÍ U Starého mlýna' To je pro

budoucí obyvatele komplexu velkým příno_

sem, vzhledem k tomu, Že na ńáměstÍje napřĺ_
klad autobusová zastávka s pravidelným spo-

jem k meľu Hostivař [trasa A]. UhřÍněves navíc
přiléhá k přírodnímu parku Botič-Milíčovmísto
je tedy vhodné zvláště pro všechny ty, kteří
chtějíŽít v takřka vesnĺckémklidu a zároveň si

vychutnávat pohodlnou
docentra města.

a lychlou

dopĺavu

