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S koupí nového bydlení

=a

neotálejte. VeI ká poptávka
šľoubujeceny byt vzh ľu.
D vody? Rekoľdně levné
hypotéky' mizivé riľoky na
bankovních Účtech (takže lidé
p estávají spo it a hledají
možnost i nvestovat ji nde)'
lepšív; kon nost ekonomi ky
a tím i většíodvaha čech si
bľát p jčky... Jenže zásoby
developeľ se ľychle tenčí.
Ty nejčeľnějšíscéná e vaľují,
že ceny byt dále poľostou
a koncem ľoku z ejmézdraži
i hypotéky.
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byt vbytov, ch domech. Devei
stěžujína absenci aktualizovalope
si
bytri'
vlastní bydlení a nebojí se kv - li s v'y'stavbou dalších vice
plánu a nedostatek volzemního
již.
prodáného
dnes 50 procent byt
li tomu zadhlżit. A co víc, liđé máme
pozemkri.
Praž.anÍl
n
ch
stavebních
si berou vyššíhypotéky a fi- no," potvrzuje enormní zájem
'Vhodn ch
jednatel
Praze
už
moc není.
kde
lze
v
stavět,
spomíst,
nancují jimi nákup větších či o nové bydlení Tal Grozner,
lokalitách
lukľativních
byty
v
Nejlepší
dražšíchbytri a domri' Proč by taky ne? lečnosti Star Group.
tak mizí opravdu ľychle. Není v'.ijimkou,
Banky konzervativně držísazĘ u hyže máme na některé byty po adníky dalpotečníchrívěr stále na tirovni kolem BYTY l{A PoŘADľ{íK
prodašíchuchazeč , kte í doufají, že si ptivoddvou pľocent. Většina z nich navíc od- P estože se loni v hlavním městě
podle
Českého nízźljemcekoupi ľozmyslí'Ačkoliv se to
bourává i kdysi povinné ,,p idružené" lo na7 000 nov ch byt,
většinou nestává," popisuje současnou
statistického ťr adu zahájily firmy stavbu
produkty, jako je sjednání životnípojistpraxi v rezidenčnímbydlení Hana Šedá
ky či otev ení bankovního ríčtu.
z developerské společnosti UDI.
Po rekordním rristu prodej noÚch
Ruku v ruce s tím jde pokles vydabytri v lo ském rocelze tak i letos očen.ŕch
stavebních povolení. ,,Z vice než
kávat, že boom na trhu s byty bude na300
v roce 2008 na lo sk ch 5 211.
9
dále pokračovat' Zájemci o nové bydleje
velmi alarmující,"konstatuje PeCoź
ní se ovšem musí p ipravit na vyššíceny
cEl{AzAM2 PRoDAilÝcH BWli v%
Viš
ovsk , editel realitní kancelá e
teľ
a také na to, że jeĺ velmi těžko seženou
Méně než 40 tisíc Kč.........................2%
situaci ještě komplikuje
LExxUS.
byty, které jsou ihned k nastěhování.
40až50tisícKč ........19% i nesmyslněCelou
složit
stavebně-povolovací
Pěkné a kvalitní byđleníz nabídky mizí
........37 %
50 až 0 tisíc Kč
jen 3 949

než 112

PnAľAs PRoDEJE
BYTU PoDLE

34
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tále více lidí si chce po ídit tu Nové Chabry, kde jsme na jaÍe zača-

rychle, dokonce ještě p ed dokončením.
ę
.E Roste zájem nejen po dokončen ch byE tech, které si klienti mohou prohlédnout
osobně, ale i po těch, kteľéjsou zatím jen
,,na papí ď'. ,,Nap íklad v našem projek-

t

CEľY

0 až 70 tisíc Kč..............................23 %

70 až 80 tisíc Kč..............................11 %
80 až 90 tisíc Kč................................5 %
90 až ĺ00 tisíc Kč.................. ............2%
Více jak 100 000 Kč...........................1%

ZdĄ:Trigena

proces. ,,Pľoblémemjsou nejen nelíměrně dlouhé lhrity, které navíc rí ady často

ani nedodľžují,ale také možnost kohokoliv stavebni záměr napadnout a jeho

Pětihvězdi kové bydleníve viladomech v Praze 8
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TÉMA

Pozor na oplum

vomoci nejrriznějších odprircri v stavby
Evžen Korec, generální editel společnosti Ekospol.

MEZITANZANIIA PAPUOU

Získat v Praze uzemní rozhodnutí a sta-

vební povolení trvá podle developerti
v pr měru seđmlet. Ale nejde jen o metropoli. Česká republika je v této disciplíně

podle žeb íčkti,které zahrnují 189 zemí,
na l27. místě na světě, někde meziTanzanií a Papuou-Novou Guineou'
'ľe srovnání s evropsĘmi zeměmi je Česko témě na
chvostu' za námi

jen několik zemí b1;ívalé
Albánie"'
íká Viš ovsky.
a
|ugoslávie
Zásoba dostupnych nov1ich bytťl se
je

jen v hlavním městě meziročně na trhu
snížilao více neŽ tisícovku z ptivodních
6 450 na 5 250 byt . ProđluŽováníp íI prav developersk ch projekt není pou.9
ze problémem Prahy' ,,Obdobná situace
E
panuje také v celé adě dalšíchvelkych
ä měst. Nĺižkymezi počty nabízenych
a prodan ch bytri se neustále rozeviraji,

p edseda p edstavenstva a generální

m

společnosti Trigema se klesajícízásoba
bytri v cenách již projevila. Domácí trh
s nov m bydlením se totiž dostal do situace, kdy prriměrná cena prodanych
bytri vyľostla na ťrrove byt prodáva-

že dojĺt už letos.'Experti

očekávajĺ zdlaženío 0,3
pľocentního bodu.

e-

ditel developerské společnosti Trigema.
Na této situaci by prÝ mohli rydělat
develope i, kte í nemohou své byty dlouho udat. Lidé touŽícípo novém bydlení
totiž budou kvtili nedostatečnénabíđce

nych p ed t emi roky' ,,Cena prodaného

bytu p esáhla hranici 60 tisíc korun za
m'Ż," potvrzuje Marcel Soural, šéfp ed-

Získat stauební
pouolení tľuá
U pľ měľu 7 let.

stavenstva a generální editel společnosti Trigema. V hlavním městě tak mezi-

I

ročně vzrostla prtiměrná cena nového
prodaného bytu o témě 8 procent, z pti-

vodních 56 177 Kč za metr čtverečnína
,>
?/

nuceni sáhnout i po takovém, které by
p i dostatečnénabídce kupce hledalo jen

0 517 Kč.

ąa

--)

marně. ,,Aż po nastěhování zjisti, Źe takovy byt nebyl ležákem bezdrivodně. To
už ale bude pozdě," obává se Evžen Korec.

Podle anal zy společnosti Tľigema je
o nové byty v Praze nyĺínejvětší zájem
p edevším v deváté, desáté a páté městské části. Ęto oblasti Prahy se na celkovém prodeji nov ch bytťr dohromady
podílejí téměÍ ze dvou t etin' Naopak
málo se nové bydlení nabizí v centru,
tedy v první a druhé městské části.
Z městsk1ích částí,kde je po bydlení
největší poptávka, je nejdražšímmístem

<\ ż

HRAlllcE o ooo Kč PADLA
Ve finále tak na celou situaci nakonec
doplácí hlavně kupující' Podle anal z

#łtrlum

v hledová
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tt
t

levn ch

hypoték. Díky nízk m
rÚĺokov m sazbám nyní
dosáhnou na nov byt i lidé,
kte í mohou mÍt pouypršení
fixace se splácení4 problém.
Kezv šenĺrilokĘ itom

cožje pro budoucnost realitního trhu varovn signálĺ' vysvětluje Marcel Soural,

j'
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klidná lokalita v blĺzkosti Ďaolictérlo rlaje
stanĺce metra v docházkové vzdálenosti
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Na
5+kk se zimnĺzahradou, 230 m:' + teraSa 50 ľn]
klidná lokalita s vyhledem na Prahu a Vltavul
prĺvátní saUna a vĺ ivá vana, klimatizace

ĺnteligentní donlácnost, energetická trída B
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Kdo chce stavět, fil íŕído Centra vzorovych dom

TÉMA

INZERCE

:

v současnosti Praha 5 a Praha 8. Prri-

měrná cena nového bytu se v Praze 5 pohybuje na rovni p esahující66 tisíc korun za m'Ż. V p ípadě Prahy 8 je to pak
dokonce témě 69 tisíc koľun za m2.Pod,
tirovní prriměrné ceny, která je v Praze
60 5L7 Kč/m2, lze nové bydlení po ídit
v Praze 9 aPraze 10, kde se cena jednoho
metru čtverečníhoprodává od 54 do 55
tisíc korun.
Mtiže nedostatek voln.ŕch byt zp sobit dalšír st cen? Experti o tom nepochybují. Y Praze se projekty běžně
p ipravují 5 až L0 let. Proto se klesajĹ
cí počet vydanych stavebních povolení
projeví až v nejbližšíchletech' Následné
sníženínabídky by mohlo vyvolat neríměrn1Í tlak na ceny. V1ísledkem mriže
b)'t jako u kaŽdého nedostatkového zboźi nezd,ravé zďražováni nov,.ŕch pľojek-

zatím

t . ,y konečnémd sledku by mohlo
nastat opakování realitní krize z roku
2008' kdy vzrostly ceny kvrili hľozbě
zvyšeníDPH p ílišrychle," varuje Peter
Viš ovsk
vÝilos

by_

H

ohod

pĺodan

Praha 9.......... ..............24,2

drĘ

Praha o

3,8

m2..........

...55 o17 Kč

9,4 %..................,,......,...72,8

m2....................................

8 825 Kč

Zdroi: lĺigema, Skanska, Central gĺoup
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Unikátní projekt centra Vzorov ch dom . prvního svého

Jugoslávie
a v Albánii.
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Pak si nenechte ujít prohlídku
Centra vzorovr ch domrj v Praze Nehvizdech, které brzy oslaví rok od svého otev ení.

b valé

pđměmápodhhováplođra pđměmáoenazaď

klienti se zájmem o exkluzivní

bydlení v domě p esahujícím

sv1im vnit ním prostorem a Vy-

druhu u nás, využívá know-how
a zkušeností z provozu podobn1ich center v Německu a je
sv1im pojetím v Česku ojedině_
l . Rozhodně je vždy mnohem

T
I't

J

p ĺjemnější,když si sv j budoucí domov stavebník m že

prohlédnout ještě p edtím, než
se do domu nastěhuje. Jen tak
zjistí, jestli mu dané ešení plně
vyhovuje, nebo jestli jsou jeho
vlastní p edstavy jiné.

Za necely rok od svého otev ení p ilákalo centrum již p es de-

set tisíc návštěvníkrj a to nejen
ad potenciálním stavebníkri,

z

movanlich dodavatelrj stavebních materiál a komponent .
Nechybí mezi nimi v první adě

bavením běžnébytové pot e- společnost cANABA, největ_
by. Není bez zajímavostĺ,že šídodavatel rodinn1ich domri
v centru najdete nositele pres- v CR prlsobĺcína našem trhu

lení? Chcete kvalitní projekt
a spolehlivého dodavatele?

než my

Koupě bytu je pro většinu stále nejjednoduššía nejjistějšízp sob investice,
která dokáže zajistit pľaviđelnv1inos aŽ
5 procent měsíčně. Zhodnocení investovan ch peněz má ale svá daná pľavidla'
Roli hraje nejen lokalita, dopravní đostupnost, občanská vybavenost, ale velikost a dispozice bytu. V Praze jsou velmi
žádanémalé byty 1+kk a 2+kk, které jsou
z hlediska nájemního trhu a jednodušší
správy nemovitostí nejvyhledávanější.
Velk driraz je kladen i na nízképrovozní náklady a možnost parkování.
Zájemci o pľonájem ale zárove dnes
užmajíivyššínáľoky ohledně vybavení
bytu - očekávajínap íklad myčku, pračku, v oknech žaluzie, v p ípadě pľonájmu vybaveného bytu pak t eba i televizi,

rodinn

energeticĘ sporného byd-

jsou na tom
v Evľopě už
jen v zemích

Realitní kľize
z ľolru 2008 se
m že opakoľat.

pěkn

šítrendy v oblasti moderního

zemní
ľozhodnutí
a stavební
povolenítrvá
v pľ měĺu
sedm let.

TRH s NovÝMl BYTY v PRAZE

Městsk

Hledáte tip na

drim? ZajímajíVás nejnověj-

v Pľaze

AŽ 5 PRocEt{T

tech ale podle někter ch expertri neodpovídá až tolik skutečnépot ebě bydlet.
Z velké části je motivováno nízk mi rírokov mi sazbami hypoték a ty podporují
větší-zájem Čech o investice do bydléní. ,,Čímdál více potenciálních kupcti si
navíc uvědomuje, že ačkoliv jsou vstupní
náklady do nového bydlení vyšší, později se jim investované peníze vrátí. Nové
byty jsou totiž projektovány energeticky rísporněji než většina stávající bytové
zástavby. Lidé proto ušet í v nákladech
na elekt inu, vytápění i nájem," popisuje současné investiční trendy Hana Šedá
z developerské společnosti UDI.

ľł

Získat

.

Y' razné oživenípoptávky po nov'.ch

po bytech,

ale také širokou ve ejnost se zá-

jmem o modernía p edevším
dostupné bydlení' Pojdme se
tedy podívat, co všechno návštěvníky tohoto centra čeká.

Kvalita na vlastní oči

V první adě se lze detailně
seznámĺt s r zn1imi technolo_

a shlédnout zástupce
moderní i klasické architektugiemi

ry. Všem zde soust eděn1im
stavbám jsou společná progresivnĺ energeticky rĺsporná
konstrukčníešenía také roz-

manité styly interiérovéhodesignu. Dále pak variabilní možnosti vnit níh o za ízenía ešenÍ
prav okolí domrj.
Domy pro mladé rodiny

tižníhoocenění Drjm roku 2015
- rodinnyi drjm Classic City, i aktuálního vítěze této ankety pro

rok 2016

MANCE.

-

rodĺnn17

dm

Ro-

Aktuálně m žete V centru naVštĺVitšest vzorov1ich dom ,
od bungalovu po moderní vĹ
cepodlažní vilu. Na své si p i_
jdou mladé rodiny toužícĺby_
dlet ve vlastním, takže hledájí
dostupn1i d m s cenou do 1,ś Vše pod jednou st echou

tipy zde najdou

i

se na V}istavbě centra podíle_

ly a naleznete zde i vzorkovny jejich produkt , jmenujme

nap . BRAMAC, SAPEL|, VELUX,

oRESla další.

Užitečnéinformace o stavbě
Součástí nového areálu je také
infocentrum, ve kterém zá)emc m odborníci poskytnou odpovědi na otázky související
rl
s po ízenímnového bydlení.
od v1;iběru vhodného pozemku
a typu rodinného domu, p es
projektovou p ípravu, až t eba
po volbu zprisobu financování Do Centra vzorouf'ch domrj
stavby' Není bez zajímavosti, že v Nehvizdech u Prahy se lze
kaŽd1i zájemce o stavbu rodin_
nejlépe dostat po dáĺnici D11,
ného domu získá v centru zce- exit 8' Vstup je z ulĺce Teš ová.
la zdarma i projekt zvoleného Provozní doba denně od 10.00
typu domu.
do 18.00, vstup zdarma a parkování je zajištěno p ímo v prostorách centra. ldeálnítip na ro-

i náročnéklienty

mil' korun. ovšem zajímavé

jiź 25 let. Ze společností,které

V prostorách centra zájemci nanáročnejšĺ leznou také prezentace reno-

ffi

dinnyi vl let!

Více informací na

stránkách
www.cvzd.cz nebo na bezplatné ĺnfolince 800 910 91 o.

ffi

CENTRUM

VZoRo\aŕcH
DoMÜ

INZERCE

KVAL|TN ĺ P RoJ EKTY

ľÉlylł

SI ZAS

JAK sE zMĚNĺ HYPoTÉKY?
P edčasné splacení zdaĺma v p ípadě

dlouhodobá nemoc či invalidita dlužníka
či jeho partnera), které by vedly k v raznému sníženíschopnosti spot ebitele
splácet spotebitelsk věr na bydlení.

P edčasné splacení zdarma až 20 pľo_
věľu, a to každ ĺok p ed v ročím
uzav enísmlouvy.

cent

Možnosti dovoIat se nepIatnosti smlou_
vy kv li špatnému posouzení bonity
klienta (tedy schopnosti sp!ácet), a to ve
lh tě 10 let od uzav ení smlouvy. U neplatné smIouvy bude klient muset vĺátit
poskytnutou jistinu věľu, ale jen ,,dle
sv ch možností".Je sice možné, že tato
věta bude ještě up esněna, ale s jistotou
se již nyní dá íci, Že pokud klient využije
tohoto práva a uspěje, nebude muset
platit roky, smluvní pokuty a ani další
náklady, kteĺéby měl platit v souvislosti

E

sp j enímpeněz.

5mluvní pokuty a rĺroky z prodlení
budou Iimitovány.
.d

Žadatel o hypotéku dostane čtľnáctidenní lh tu na ĺozmyšlenou, během které
banka nebude moci podmínky věĺu

F

Ĺ

měnit.
Dokumenty bank budou p esně dané
jejich podoba strukturovaná tak, že
i pľo plného laika bude snadné porovnat dvě i více nabídek mezi sebou podle

a

shodn1Ích paľametr

.

Zdĺoj: Paĺtners

I

l

SpoleČnost UDl se ídítímtoheslem, a proto si pro spolupráci na
sr4ich projektech vybrala prof.lng. arch. Ladislava Lábuse, děkana
Fa ku lty a rch ite ktu ry Čvul v Praze. Tím neja ktuá n ějšímje re kon stru kce
a dostavba obchodního Centra LuŽiny v Praze 13. o tomto velmi
zajímavém projektu nám povídal pan profesor Lábus spolu
Hanou Šedou, ze společnosti UDl.

Plonájem bytu

m

v jimečn ch životníchsituací ( mĺtí,

v

že zaiistit

pravideln

nos okolo 5

%

měsíčně.Zájemci
o pÍonáiem
ale mají vyšší
nároky než

l

d ív.Očekávají
nap íklad

myčku, pračku,
v oknech

žaluzie...

či kabelové p ipojení na internet' U moderně vybaveného bytu l+kk se pak ceny

měsíčníhopronájmu pohybují v Praze v prtiměru okolo 9 000 až 11 000 Kč
(včetně nájmu a zá|ohy naenergie).

HYPoTÉKY čĺxÁzrnłĚrŘľsrľí
Pro investoryje současná situace na trhu
piiznivá kvrili nízk1im sazbám hypoték'
Díky těm ale na koupi nového bydlení
nyní đosáhnou i lidé, kte í mohou mít
po vypršenídoby fixace se splácením
problém. Zv,šení rokri by k ehkou rovnováhu trhu naľušiIo' A mriže k tomu

co vlastně do budoucna čeká česká obchodní <entra?
Jsou v mnohém odlišná od těCh zahľaničních,
zaostávají nebo naopak vedou?

PÍočbyli osloveni pľo rekonstrukci oC Lužiny právě
aĺchitekti Srámková a Lábus?
UDl: Architekti Šrámková a Lábus byli p izvánĺ do projekčního
t\ŹmU rekonstrukce obchodního centra LUžiny.jako auto i jeho
p vodního projektu a konceptu ešeníokolíz konce 80 |et.
MohIi se tak osobně podí|et na transformaci a modernizaci
stavby, heÍou V minulosti navĺhIi. Mě|iza kol dotvo ĺt

đojítuž letos. Velkou neznámou je totiž
p ipravovan rivěrov zákon. Podle někter ch expert trhem zat ese.
Současnénízkésazby hypoték jsou

totiż zćásti dílem konkurenčního boje
mezi bankami. Ty chtějí uzav ít maximum hypoték ještě p edtím, neż začne
p|atít nov , zákon, ktery by měl nap íklad
v' razně snížitpoplatky spojené s p edčasn m splacením hypotéky. V součas-

nosti většina českych bank za p edčasné
splacení ričtuje ,,penále". Podle nového
návrhu by si ale banka v takovém p ípadě mohla naríčtovatpouze doIožené náklady' které budou s touto operací spojené. Změn bude ovšem z ejmě daleko více
(viz Jak se změní hypotéky?).
Dá se proto očekávat, že hypotéky zdraži, a to p edevšímpo p ijetí p Ĺ
pravovaného rivěrového zákona' Ten by
měl začítplatit možná uŽ v prriběhu léta.
,,P esto vě íme, že do podzimu, kter1í je
z pohledu byznysu nejsilnějším obđobím
v roce' sazby na minimu ještě vydrŽí,"
krčírameny Lucie Drásalová, hypoteční
analytička společnosti Partners'
A potom? Buđoucíżadateléo hypotečnívěr už pravděpodobně nezískají tak v hodnou rirokovou sazbu, jako
ti současní. ,,Koncem roku očekáváme
zđrażeĺi
rokové sazby o 0,3 pľocentního bodu. Banky se proto snaŽí ještě

p ed platností rívěrového zákona saz-

by pro klienty zatraktiv-

nit," vysvětluje analytička
Partners.
Silvie Kľálová
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oUŽí ty nej epšía rch itekty

p edevším design vnějších fasád centra a náVrh Ve ejnosti
p ístupné části Vnit ních komunikací' Zcela jistě to pro ně
nebylo jednoduché. lvluseIi p izp sobit p vodní ešenístavby
realizované dle jejich návrhu ĺ své p edstavy o rekonstrukci
poŽadavkrim doby, nájemc . potebám trhu a nančním
p|ánrim investora. lnvestor naopak akceptovaI jejich náZor
na nezbytnost zachování pr chodnosti centra poIoverejn)Źm
pÍostoÍem d ĺVe otev eni po transformaci Zast ešené uIice.
Kde jste p i rekonstŤukci obchodního CentÍa Lužiny
čeľpaliinspiraci?

Prof. Lábus: Hned po stUdiích jsem Začal pÍacovat V tehdy
samol ejmě státnĺm Projektovém ÚstavU hl' m' Prahy
Ateliéru Delta Ve skupině arch. Srámkové, kde se tehdy zĺovna
ešiI projektov riko|, żn' dokumentace pro Územní íZení
obchodního centra LuŽiny, reaIizovaného V 80' letech V Íámci
rn/stavby Jihozápadního města. které bylo celé navrŽeno
v našem pĺojekovém Ústavu, pod Vedením arch. obersteina
Z ateliérU omega, autora pťivodního konceptu rnl'stavby
Jihozápadního města Z konce 60. |et a arch. Klímy. Kromě

P i rekonstrukci jsme se snaŽiIi tyto pťrvodní, v sídlištnĺm
prost edí ojedinělé, atributy zachovat i p i potebě z\^.y'šit
rirove prost edíobchodníUlice n obchodníga|erii chráněnou
skIeněnou stechou' lnspiraci j5me čerpa|ĺ z obdobn;ŕch
zast ešen ch skutečn)'ch ulicí V centrech měst.1ako Brusel,
'i9.
století, niko|i soudobé
Milano nebo Neapol z konce
imitace Vnit ních galeĺií v nákupních centrech, které většinou
nikam nevedou, neprocháZí se jimi na cestě městem.

Kdo udával směľ, jak by mělo nové Centľum po
ÍekonstÍukCi vypadat?

UDl: HIavní koncepci transformace centra na aktuální standard
p ipravila spoIečnost UDl, herá měla určitou p edstavu
o zastoupeníjednotlirn/ch obchod . To by|o zadání investora,
které architekti do sv ch návrh zapracovaIi a p etvo iIi
V intencích uchování a da|šíĺozvíjeníjimisIedovan ch
paĺametr a hodnot stavby a jejího oko|í, kterou prochází pěší
osa spojující metro a pěšímagistrá|u Jihozápadního města

mezi školou a centrem' PoŽadavk m investora i pot ebám
nájemc a pedstavám architekt sledujících otevenost
a pr chodnost stavby byl pod żen i uběr použit ch
materiáiťĺ a techno|ogĺí. Bylo pot eba pamatovat ĺ na to, že
v plánu je také dostavba bočních zásobovacích dvor , kde
mají vyr st dvě obytné budovy s garáŽemi ve spodních
podlažích.
V čem je obchodní <entrum pro návštěvníky a

provozovatele obchod

bytourich domr! na sever od obchodního centra Lužiny,
projektově zajišťovan ch v ateliéru Gama pod vedením
známého arch. Pragera, byly LUŽiny projektovány v našem
ateIiéru Delta. obytné domy formované do veIk ch blokťl
a škola pod vedením arch. Kucha e, obchodnĺ centrum pod
vedením arch' Šrámkové.
.jihozápadníměsto bylo projekováno na p elomu 70. a 80' let,
kdy se V architeku e zača|y uplat ovat postmoderní tendence
namíené proti dogmatr!m do té doby nezpochybniteIného
modernĺsmu, u nás tehdy často spojovan)ŕch se sídlĺštní
uistavbou a prefabĺikací.
To se na této !)istavbě p íznivě pro.jevilo náVratem formoVání
obytn;ich domli do velk)ich bIokri, s diferencívnějšĺho
a Vnit ního prostedíblokr]l. lvo oberstein vtělilJihozápadnĺmu
městu.jĺŽ V konceptu základní komponenty, které je odlišují
snadnější prostorovou orientací a čitelností od jin)'ch sídIišť'
Linie metra, na kterou jsou navěšenyjednotlivé soubory Nové
Butovice, LUŽiny a Stodr!lky Iemující Centrální park, uvnit
propojené paraIeIní velkorysou pěśĺmagistrálou, dává
lástavbějednolnačnou strukturu a logikU, piitom měkce
tvarovanoU dlejiŽní linie parku a metra.
Hlavní ĺdeou projektu obchodního centra bylą aby se Vnit ní
komunikace formované jako ulice a náměstí podobaly ještě
Více živému městu, aby nabíze|y i ĺntĺmníměítko tradĺčních
měst, coŽ nemohly nabíZet VeIké prostory okoIního sídliště,
i kdyz íormovaného do bIok 5e spoustou zeleně. Prolo byla
v ose obchodního centra Vytvo ena ĹentÍá|nĺÜlice se šíikoU
/ m' iako má nap ' Železná u|ice na Starém městě a alej, která
vycházeIa z kĺuhovéhoprostoĺu U metía' cenlÍUm se členiIo
na t i ćásti, spodní Úrove 3 podlažní uIice s obchody,
centrální náměstí a horní roveli 2 podIažní ulice s provozy
slużeb a kulturním centrem i knihovnou.

než d íve?

v současné době

plo

komíortnější'

UDl: Zast ešením pr chozĺ pasáŽejsmejistě cel prostor nejen
ZatepliIi, ale i ZÚtuInili a pedevším zajiĺiIi občan m bezpečnost
p i pr chodu ve večerních hodinách' Nabídka obchod je
komplexnějšía p edevším jsme p idaIi takové institucą keré
vjin)ŕch centrech chybí,jakoje pošta, knihovna, dětsk)i koutek.
PoZitiVUm pro prodejce '|e, Že do lepších podmínek nakupovánĺ
chodí více zákazník a hlavně se sem ĺádi vrací.

Co se podle vás p i ľekonst ukCĺ oc Lužiny nejvíCe
poda ilo' z čeho máte radost?
UDl: Máme radost z toho, že se nám poda ĺlo zkvalitnit
nabídku sluŽeb pĺo místníobyvatele, Zkĺáš|it cel;Ź prostoĺ
a eliminovat oškliVépozťrstatky p edchozího režimu
provozování stavby. A pak máme p edevším radost z tohą
že místníobyvatelé jsou s u'sledkem našÍpráce spokojeni
a chodí k nám rádi nejen za nákupy, a|e i za zábavou a relaxací'

Prof Lábus:To se nedá Zobecliovat, VeIice zá|eŽí na Ioká|ních
podmínkách'Takéje teba odlĺšovat od loká|ních center
upĺost ed sĺdlištní\^- stavby.jako.je na LUŽinách a nou/ch
nákupních centrech stavěn1ŕch mimo městskou zástavbu,
která vysáva]í energii a potenciá| těm lokáním centrtjm
a obchod m. Podle mého názoru je dťlležitm faktorem to,
zda se poda Í transíormovat sídlĺštnícentÍa tak, aby Získala
městsk charakter.V p ípadě obchodního centra LUŽĺny se
tento záměr poda i|, tato Vla5tnost mu totiž by|a od počátku
dána do vínku' Bylo stavěno s pedpokladem, že zde budou
nakUpovat p edevšĺm místní,procháze.jícíjeho ulicí
zakomponovanou do osy stavby. Cílem byla snaha
o socializaci prost edí centra LUžin,jako mĺsta potkávání
se a komunikace mezi lidmi, kam se nechodíjen nakupovat,
aIe setkávajíse zde maminky s kočárky, senio i atd. D IeŽit')'m
parametrem architekturyje sociální hledisko, nejde jen
urbanistické koncepce a stavební standard. Pro prostedí
sídliśtějsou charakteristické velké zelené pIochy' Na LuŽinách
je potenciáI zeleně UpIatněn nejen uprost ed bIok , ale
V blĹZkosti je i centrální park, kolem něhož je ce|é Jihozápadní
město Vystavěno. DťlIeŽit m bodem je také dobrá dopravnĺ
dostupnost, oc LUžiny má naprosto ideálnípoIohu p ímo
u stanice metĺa.

co plánujete v pŤostoľu oc Lužiny do budoucna?

UDl: Nyní p ipravu.jeme dostavbu oC LuŽiny, kde hodláme
VyUŽít Zkušeností pana profesora Lábuse s pĺost edím místa
i stavbou centra a jeho p estavbou. Transformaci OC na
opravdové polyfunkční centrum Iokality pIánujeme ZakonČit
v stavbou byto\ ch dom , kde budou nejen byty, ale
i někoIik mal1ich obch dkr] s dostatkem garáŽoui'ch stání'
Proí Lábus: Změněn1i projekt rn/ĺavby těchto no\^i'ch
bytouj'ch objekt , ktery' nyní ZpracováVáme, p ináší oproti
p vodnímu projednávanému návrhu i celou adu změn

Iepšímu' Kromě zásadníredukce kapacit byt mimo jiné
eliminaci ŻatěŽování okolí dopravou vj ezdy do gaĺáží,
keré jsou nyní ešeny pouze z p ileh| ch parkovišť a nikoli
z BrdiČkovy ulice' CeIkově.je norny' projekt objemově mnohem
menšía vzdušnější.Jde nám o dotvo ení centĺálního prostoru
LuŽin a dokončení transfoÍmace centÍa i této lokality na
opravdové centrum městské čtvrti, jak by se stavělo dnes, kdy
nejsme omezeni dogmaty a omezeními sídlištníarchitektury
a tehdejšího systémU ui'stavby, kdy centrální části byly
opanovány nízkopodĺaŽními monofunkčníminákupními
objekty'Takéjsem rád, Že se nám v rámci dostavby poda í
dokonČit rn'sadbu sadou/ch riprav a kultivovat prostoÍ V ce
lém jeho okolĺ. Pro mě osobně to znamená dokončení práce,
kteĺou jsem vlastně započaI jiŽ p ed 40 |ety na Żačátku mé
k
i

Máte pocit, že ]ekonstrukcíoc Lužinyje p vodníp edstava
využitíp ostoŤu okolo stanice metĺa naplněna nebo
v jeho dokončenínepadlo ještě poslední slovo?

Pro[ Lábus: Denně prochází prostorem od metra směrem ke
škoIe desetitjsíce lidí. Dotvoení prostoru okoIo stanice metra
a bočních fasád centía V rámci plánované dostavby byto\^ich
domŮ V místě zásobovacích dvor , vytvá ejícíchdnes bariérU
mezi stavbou a jejím okolím, 5e tak Více neŽ nabízí'Bylo by to
Iogické dokončení transformace centra z hlediska současn1ich
standard města, kde bude moŽné procháZet po novém
chodníku podé| parteru bytou/'ch dom . Nedílnou součástĺ
jeho dostavby bude i u/'sadba nové zeIeně, dokončení
sadou/ch tipĺav a dotvo ení prostor koIem centÍa a stanice
metra, zejména s oh|edem na provoz pěších a otev en)i
ve ejn}i prostor'bez bariér.

praxe, kdy se prost edí LuŽĺn rodilo na našich stolech.
UDl:Tojsou nové plány, a co se t ká obchodního centra, tak
se snažíme rea9ovat na změny podmínek nájemcťr
a operatiVně doNá íme sluŽby pro občany, aby co nejvíce
odpovídaly jejich potebám. VybudovaIi jsme zde dětsk)ŕ
koutek. Mate ské škoIy chodí do solné jeskyně. Pro děti
chystáme i divadlo' Na |éto.isme Upravili posezení na terase'
Našímcílem nejsoU jen spokojení zákazníci, aIe také toUha,
aby zde by|o vybudováno něco 5myslUplného.

