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Patnáct procent proda-
ných bytů v Praze spa-
dá do kategorie nad-
standardního a luxus-
ního bydlení. Develo-
peři se proto na nejvyš-
ší segment zaměřují.
Zároveň ale ubývá lev-
ných bytů.

PRAHA Střešní byty, penthousy,
byty s terasami a krásným výhle-
demnaměsto nebo apartmány v žá-
daných pražských lokalitách. O ta-
kové bydlení ze segmentu luxus-
ních a nadstandardních bytů je
v Praze stále větší zájem. Develope-
ři na to proto reagují tím, že nej-
dražší byty stále častěji zařazují
do svých nových projektů. Meziroč-
ně vzrostly prodeje těchto bytů
o sedm procentních bodů.
Ačkoliv prodejům bytů stále vlád-

ne střední segment, poptávka po
prémiovém a nadstandardním byd-
lení skokově roste. „Ekonomice se

daří, lidé mají vyšší příjmy a mo-
hou si dovolit kvalitnější a dražší
bydlení. Zájem o luxusní byty je
proto nyní větší než před pěti lety,“
uvádíMichal Pich z realitního serve-
ru realitycechy.cz.
Zájmu o luxusní bydlení nahrává

podle developerů nejen pozitivní
nálada na trhu, ale také fakt, že ros-
te poptávka po bydlení bez kompro-
misů. „Stále více klientů dává před-
nost projektům, kde si mohou sná-
ze přizpůsobit byt podle svých
představ. Luxusní byty jsou záro-
veň zárukou dobře investovaných
finančních prostředků,“ míní Lada
Kuncová ze společnosti Geosan
s tím, že na segment luxusního byd-
lení nyní cílí několik připravova-
ných projektů této společnosti.

Lidí ochotných investovat velké
částky přibývá
Podle analýzy developerských spo-
lečností Trigema, Central Group
a Skanska Reality, která popisuje
pražský trh s nemovitostmi, dosáhl
ve druhém čtvrtletí tohoto roku po-
díl prodaných nových nadstandard-
ních bytů v Praze již patnácti pro-
cent. Ještě před dvěma lety přitom
nadstandardní byty netvořily ani
pět procent trhu.
Byty z této kategorie se v součas-

nosti prodávají za cenu nad devade-
sát tisíc korun za metr čtvereční.
Do kategorie nejdražších luxusních
bytů pak spadají apartmány s ce-
nou vysoko nad sto tisíc korun za
metr čtvereční v širším centru Pra-
hy. V samotném jádru města se ta-
kové byty prodávají za ceny přes
dvě stě tisíc korun za metr čtvereč-
ní.

„Prémiové luxusní byty s cenou
nad sto tisíc za metr čtvereční nyní
tvoří deset procent našeho prode-
je,“ uvádí mluvčí společnosti Cent-
ral Group Marcela Fialková. Byty
s cenou nad devadesát tisíc korun
zametr čtvereční tvoří čtvrtinu pro-
deje Central Group.

Developer má v současné době
v nabídce například čtyřpokojový
apartmán s terasou v blízkosti Vác-
lavského náměstí za dvaatřicet mili-
onů korun. „Zájemců, kteří mohou
investovat do bydlení částky nad
patnáct milionů korun, postupně
přibývá,“ dodává výkonná ředitel-
ka Central Group Michaela Tomáš-
ková.
Zároveň ale platí, že jde často o in-

vestory ze zahraničí. „Nejdražší
byty kupují také specializované in-
vestiční fondy, které se na nemovi-
tosti a jejich výnosy zaměřují,“ do-
dává mluvčí společnosti Finep Da-
vid Jirušek.
Luxusní byty developeři umisťují

do prestižních pražských čtvrtí.
V kurzu jsou například Vinohrady
nebo Smíchov. Většinou jde ale spí-
še o menší projekty.
„Často jde o přestavbu starších

bytů v centruměst. Některé develo-
perské společnosti se na segment
luxusních bytů specializují a nema-
jí, hlavně díky aktuálně posperující
ekonomice, nouzi o klienty. Ti jsou
ovšem stále náročnější nejen na
kvalitu provedení, ale také na osob-
ní přístup zástupců developer-
ských společností,“ popisuje sou-
časný trend Michal Pich.
Finální cena bytů však nesouvisí

pouze s polohou nebo dobrým vý-
hledem. „Cenu určuje i konkurenč-
ní nabídka v okolí, šíře služeb a kva-
lita infrastruktury nebo dopravní
dostupnost,“ říká Jirušek.

Mnoho Pražanů na nové
bydlení nedosáhne
Ačkoliv je díky dobrému stavu eko-
nomiky o drahé byty v Praze zá-
jem, nemusí tento stav trvat věčně.
„Pokud by došlo k opakování eko-
nomické recese, bude právě seg-
ment luxusních bytů prvním, který
začne ztrácet,“ popisuje negativa
Pich.
To, že se nyní developeři soustře-

dí na nadstandardní byty, navíc
může znamenat, že v budoucnu
bude v Praze chybět malé, levnější
bydlení. „Problémem to je do jisté
míry už nyní, a to nejen v nedostat-
ku volných bytů, ale také v jejich ce-
nách. Mnoho lidí už na nové bydle-
ní nedosáhne, natožpak na to luxus-
ní,“ dodává Pich.
Podle něj totiž platí, že největší

skupina lidí poptává dostupné byd-
lení. A to je v Praze stále těžší najít.
Podle dat portálu realitycechy.cz
v průběhu listopadu nejvíce zdraži-
ly právě nejmenší byty 1+1, u kte-
rých cena vzrostla o dva procentní
body.

O tolik procentních
bodů vzrostl podíl
prodaných bytů v nej-
vyšším segmentu.

tisíc korun za metr
čtvereční. Nad touto
hranicí se pohybují
ceny luxusních bytů.

Malá Strana

Nové exponáty
přiblíží Werichův
život

Rozšířenou expozici o životě a díle
Jana Wericha si mohou ode dneška
prohlížet návštěvníci Werichovy
vily na Kampě. Výstavu doplnily
třeba recepty kuchařky rodiny
Werichů Evy Tůmové. Recepty
byly ze starých kuchařských knih
její rodiny, ale také od Werichovy
ženy Zdeny. „Seděla v kuchyni
v ušáku a diktovala mi, co by vařila
sama,“ uvedla při včerejším před-
stavení výstavy Tůmová. Dcera
Werichových Jana prý chtěla vařit
po svém, ale Tůmová se ráda nauči-
la rodinné recepty Werichových,
jako třeba proslavený šoulet. Připo-
mněla, že na Vánoce se u Werichů
vystřídalo i 120 hostů, připravovali
se třeba šneci, uzené koleno nebo
jen párky, ale s mnoha různými pří-
lohami, které přiváželi návštěvníci
ze svých cest do světa. Dalšími ex-
ponáty jsou Werichovy fotografie
Pavla Váchy, který je pořizoval pří-
mo v domě od poloviny 60. let až
do roku hercovy smrti v roce 1980.
(ČTK)

Praha

Praha 7 zajistí přes
svátky parkování
zdarma
V Praze 7 bude od 23. prosince do
1. ledna na několika místech zajiště-
no bezplatné parkování pro ná-
vštěvy. Jedná se o ulice Kostelní
(v úseku U Letenského sadu – Du-
kelských hrdinů), U Sparty (v úse-
ku Nad Královskou oborou – Jana
Zajíce), Ortenovo náměstí (v úseku
U Pergamenky – Přívozní) a Jateční
(v úseku Na Maninách – Komunar-
dů). Kromě toho městská část vy-
jednala v ulici U Výstaviště 70 míst,
na kterých bude možno zdarma za-
parkovat s platnou parkovací kar-
tou od HC Sparta Praha. Tu si obča-
né Prahy 7 mohou již od pondělí
18. prosince zapůjčit bezplatně při
předložení občanského průkazu
a proti záloze 500 korun přímo na
recepci, vchod č. 32 vedle hotelu
EXPO. Parkovací karty jsou přenos-
né, v době vánočních svátků je ob-
čané mohou zapůjčit svým návště-
vám. (et)
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Vzpomínka

Vzpomeňte s námi
na paní učitelku

Marii Sládečkovou,
která by se 13. 12. dožila 77 let,

a zároveň 15. 12. je výročí
již 10 let od její smrti.

S láskou v srdci vzpomínají
manžel, syn a dcera s rodinou.

heute
today

Hoy

INZERCE

Koupím
Starožitný nábytek koupím za solidní ceny:
zdob. ložnici, obývák s křesly a lampou, pra-
covnu s psacím stolem, jídelnu s příborní-
kem, lustr, pěkný obraz, aj. věci vhodné do
historického interiéru. Tel: 603478873 Mail:
(artia99@seznam.cz) 158872

Knihy a časopisy
Koupím velkou knižní pozůstalost. Knihy,
příp. i starožitný a retro nábytek vhodný do
stylové čítárny - knihovnu, křesla, stolek, lam-
pu, aj. Tel. 603478873158829
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PRAHAHlavní město je šestýmnej-
rozvinutějším regionem v Evrop-
ské unii. Na základě procentuální-
ho porovnání hrubého domácího
produktu (HDP) regionu a průmě-
ru EU tak předstihla Paříž,
Stockholm nebo Vídeň. Před Pra-
hou byly Lucemburk, Hamburk,
Brusel, Bratislavský kraj a Londýn.
Data jsou z roku 2015.
„Praha vyznívá velmi dobře z hle-

diska ekonomické výkonnosti. Ko-
lem této pozice se udržuje dlouho-
době,“ uvedlmístopředseda České-
ho statistického úřadu (ČSÚ) Marek
Rojíček. Reálný ekonomický výkon

ČR byl loni na 88 procentech prů-
měru celé EU. Samotná Praha byla
na 182 procentech, v roce 2015 na
183 procentech.
„Podíl Prahy na celkovém HDP

vzrostl za posledních dvacet let
z 20 na 25 procent. Zvýšil se také
podíl Středočeského kraje,“ uvedl
ředitel odboru národních účtů ČSÚ
Vladimír Kermiet.
Podle jednotlivých odvětví v eko-

nomické výkonnosti dominuje ve
stavebnictví díky bytové výstavbě
Praha. Ta vyniká i v odvětví služeb,
peněžnictví, zdravotnictví nebo
vzdělávání. (ČTK)

Martin Bajtler
redaktor MF DNES

procent je podíl nad-
standardních bytů
v nabídce největšího
developera.

Čím dál populárnější je soutěž
robotických vozítek, která se
včera konala na Českém vyso-
kém učení technickém v Praze
(ČVUT). Z původních tří týmů
v roce 2009 se počet přihláše-
ných rozrostl na 155. Letošním
úkolem bylo sestavit a naprogra-
movat vozítko ze stavebnice
Lego Mindstorms, které za
90 vteřin posbírá na herní ploše
míčky podle barev a umístí je do
barevných terčů. Soutěžili vždy
dva roboti na dvou stejných hřiš-
tích, o vítězství rozhodl vyšší po-
čet získaných bodů. Tým z Fakul-
ty elektrotechnické ČVUT ve fi-
nále porazil své soupeře z vyso-
kých a středních škol. „Hlásí se
čím dál více škol, dalším krokem
pro příští rok je zapojení zahra-
ničních týmů, a tak by se Robo-
soutěž mohla stát mezinárodní,“
slibuje si Martin Hlinovský z ka-
tedry řídicí techniky na Fakultě
elektrotechnické ČVUT, která
soutěž pořádá. (ČTK)
Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Praha předstihla v rozvoji Paříž
a Vídeň, předběhla ji Bratislava
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Studenti
ČVUT vyhráli
robotické klání

Zájem o luxusní byty
roste. Staví se jich více

Žebříček
Jak si vedla Praha

Pořadí Region HDP oproti EU
1. Lucemburk 264 %
2. Hamburk 206 %
3. Brusel 205 %
4. Bratislavský kraj 188 %
5. Londýn 184 %
6. Praha 183 %
7. Horní Bavorsko 178 %
8. Paříž 176 %
9. Stockholm 174 %
16.Vídeň 155 %
65.Berlín 119 %

Blahopřání

18. prosince
se ve zdraví dožívá 80 let paní

Jiřina Procházková
(roz. Hamhalterová) z Prahy.

Mnoho elánu a spokojenosti
do dalších let přeje milující manžel,

synové Ladislav a Jiří
se snachami Martinou a Alenou

a vnoučátka Klára, Adam,
Ondra a Martin s Jiřkou a Emou!


