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PRAHA Výměna poničených kabe-
lů v tunelu Blanka by mohla vyjít
na miliardu korun. Tvrdí to firma
ČKD Praha DIZ v dopise, který už
v listopadu zaslala magistrátu.
S informací přišel server lidov-

ky.cz s odkazem na citace z dopisu,
který na magistrát dorazil 27. listo-
padu loňského roku. Podle něj fir-
ma ČKD Praha DIZ opakovaně stav-
bu kritizovala. Město podle ní nepl-
nilo smluvní podmínky a stavba
probíhala ve zcela nevyhovujícím
prostředí.
ČKD v dopise uvádí několik mož-

ných řešení problémů, co s nimi.
Jedna z nich zbavuje ČKD odpověd-
nosti za další osud stavby tím, že by
projekt převzaloměsto. Druhou va-
riantou je celková změna použi-
tých technologií. Třetí variantou je
pak pouhá výměna poškozených
kabelů, která by podle firmy město
přišla na miliardu korun. Podle
zdroje MF DNES je však tato částka
skutečněmaximální hranicí. Vymě-
nit by se totižmusely i kabely, které
jsou v technologických chodbách.
Ty jsou mnohem dražší.
Kabely poničily přívalové deště v

létě roku 2013, voda se podle firem
dostala do tunelu vjezdy na Leten-
ské pláni a na Malovance. (bur)

PaměťOd včerejšího dne je v prostorách poslaneckého klubu KDU-ČSL umístěna busta legendárního písničkáře
Karla Kryla, který zemřel právě před 21 lety vMnichově. Pochován je na břevnovskémhřbitově. Realistická bronzo-
vá busta je z dílny PavlaMonharta. Foto: Vít Šimánek, ČTK

ČKD: Výměna
kabelů v Blance
bymohla vyjít
až na miliardu

NUSLE Starosta čtvrtéměstské čás-
ti Petr Štěpánek „přežil“ včerejší za-
stupitelstvo, kdemuhrozilo odvolá-
ní z funkce. Jeho Trojkoalice, kde
zastupuje zelené, neschválila pro-
gram jednání, což v praxi zname-
ná, že schůze předčasně skončila.
Vedení nuselské radnice se potý-

ká s vnitřními rozpory už od voleb.
Neshody se vyhrotily nyní kvůli roz-
počtu, k němuž mají koaliční part-

neři výhrady. „Začala se drolit pod-
pora pro rozpočet, který připravila
rada, prošel finančním výborem,
kde pro něj všichni koaliční partne-
ři hlasovali. Neměli jsme jistotu, že
rozpočet projde tak, jak byl předlo-
žený radou bez pozměňovacích ná-
vrhů,“ vysvětluje místopředseda
klubu Trojkoalice Daniel Kunc (SZ).
Jak TOP 09, tak ČSSD přitom krok

Trojkoalice rozhořčil. „Nerozumím

tomu. Trojkoalice odmítla jednání
s koaličními partnery,“ komento-
val včerejší dění místostarosta Jiří
Bodenlos (ČSSD). A TOP 09 ústy
svého předsedy Jiřího Koubka ho-
voří o tom, že začne vyjednávat o
nové vládní koalici v Nuslích. V té
by mohla získat křeslo starosty pro
nynějšíhomístostarostu Jana Petra.
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Bydlení v Praze je nej-
hůře dostupné v celé
České republice. A pa-
radoxně tomu nepo-
máhají ani vyšší platy.

Vojtěch Janda
redaktor MF DNES

PRAHA Lenka Marková pochází ze
severní Moravy. V Praze žije už de-
sátým rokem. Nejdříve tu vystudo-
vala vysokou školu a posledních
pět let pracuje jako asistentka v ob-
chodní společnosti. Do rodnéOstra-
vy se podle svých slov vrátit nechys-
tá. Vmetropoli se hodlá usadit natr-
valo kvůli práci, kterou by doma
hledala daleko hůře. Jenže jak
sama říká, není to vůbec jednodu-
ché. A příliš jí v tom nepomáhá ani
lepší výplatní páska.
I přes vyšší pražské platy, které

podle posledních údajů mají v prů-
měru dosahovat 34 tisíc korun

hrubého, je bydlení v hlavnímměs-
tě nejhůře dostupné v celém Čes-
ku. Alespoň to dlouhodobě vyplývá
ze statistik poradenské hypoteční
společnosti Golem Finance.
Na splátku hypotéky podle nich

pražské domácnosti dají více než še-
desát procent svého měsíčního čis-
tého příjmu, což je dvakrát více,
než je celostátní průměr.

V regionech jsou v cenách bytů
velké rozdíly
Třeba v Ústeckém kraji, kde je vlast-
ní bydlení nejsnáze dosažitelné v
rámci celého Česka, si musí tamní
obyvatelé na splátku hypotéky dát
stranou ze své měsíční výplaty jen
něco málo přes deset procent. Po-
dobně jsou na tom s patnácti pro-
centy třeba na Vysočině či s šestnác-
ti procenty v Moravskoslezském
kraji.
„Mezi regiony jsou velké rozdíly.

Jenže rozdíl mezi příjmy není tak
markantní, jako je rozdíl v cenách
bytů. Když si vezmete průměrnou
cenu bytu v Praze, která je okolo

čtyř milionů korun, v Ústí nad La-
bem je to 700 tisíc. A pokud máte
průměrný čistý plat v Ústí nad La-
bem třeba 18 tisíc korun, Pražan by
měl mít přes sto tisíc, aby měl stej-
né podmínky,“ vysvětluje Libor
Ostatek z Golem Finance.

Podle něj se navíc index dostup-
nosti bydlení v Praze meziročně
zhoršil, a to o necelé procento.
Nedá se prý očekávat, že se situace
zlepší. Ceny bytů v Praze statisticky
rostou rychleji než platy a zachrá-
nit to nedokážou ani klesající úroko-

vé sazby hypoték. „Jsem s tím smí-
řená, že za byt zaplatím násobně
více než v Ostravě, ale vracet se ne-
chci. Tedy zatím,“ říká v úvodu zmi-
ňovaná Lenka Marková. Konkrétně
v Ostravě by za třípokojový byt prý
zaplatila kolemmilionu korun, byd-
lení v v Praze ji stojí zhruba třikrát
až čtyřikrát tolik. „Samozřejmě že
to budu řešit hypotékou,“ dodává.

Byty jsou drahé, ale kupují se
I když jsou ceny bytů v hlavním
městě v rámci Česka bezkonkurenč-
ně nejdražší a nejhůře dostupné,
poptávka po nich je stále relativně
vysoká.
Například podle společností Skan-

ska Reality, Ekospol a Trigema se
vloni prodalo téměř šest tisíc no-
vých bytů, což je o pětinu více než
o rok dříve. Číslo údajně překonalo
předkrizový rok 2007.
A rostou i ceny, podle statistiky

Hypoteční banky je to meziročně o
4,2 procenta.
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INZERCE

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Hepnarová
40 let
od popravy
masové
vražedkyně

Politici Prahy 4 se hádají tolik, že se jim
nedaří schválit rozpočet městské části

Cena za život v Praze. Hypotéky
pohltí přes 60 procent platu
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Karel Kryl Dohlíží ve Sněmovně na lidovecké poslance

„Pokud máte průměr-
ný čistý plat v Ústí
nad Labem třeba
18 tisíc korun,
Pražan by měl mít
přes sto tisíc.“
Libor Ostatek

Golem Finance

B4

Fakta
Vývoj cen bytů v Praze

únor 2009 (v Kč)
byt 1+1 2 561 745
byt 3+1 5 037 488
únor 2010
byt 1+1 2 403 643
byt 3+1 4 535 296
únor 2011
byt 1+1 2 192 440
byt 3+1 4 402 546
únor 2012
byt 1+1 2 075 886
byt 3+1 4 390 005
únor 2013
byt 1+1 1 939 007
byt 3+1 3 639 719
únor 2014
byt 1+1 2 159 571
byt 3+1 4 810 696
únor 2015
byt 1+1 2 263 155
byt 3+1 5 204 027
Pramen: Realitycechy.cz,
Golem finance


