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Půlmilionu od developera.
Začínají slevy?
Vybavení bytu až za půl
milionu korun. Největší
bytový developer Central
Group láká na poukazy
v řádu stovek tisíců. Je to
začátek poklesu cen ne-
movitostí? Zatím to vypa-
dá spíš na marketingovou
akci.

DENISA HOLAJOVÁ

K
dyž před 12 lety
začal Central
Group nabízet
k novému bytu
žlutý automobil

ve své firemní barvě, zname-
nalo to, že ceny bytů už jsou
neudržitelné a kdo s koupí
pár měsíců či dokonce let po-
čká, tak neprodělá. Někteří
developeři tehdy začínali lá-
kat na desetiprocentní slevy.
I když dnešní 200 tisícový
poukaz na vybavení garsonky
zní lákavě, vzhledem k růstu
cen zminulých let nedosa-
huje zdaleka desetiny aktu-
ální ceny bytu.

POPTÁVKA
JE VYSOKÁ
„Zlevňovat se nechystáme. Na
trhu stále přetrvává situace,
kdy poptávka převyšuje na-
bídku,“ tvrdí Michaela To-

mášková, výkonná ředitelka
Central Group. „Akce na vy-
bavení bytu zdarma není
v naší nabídce poprvé, napo-
sledy jsme ji připravili loni
v listopadu. Týká se pouze
části nabídky, a to bytů do-
končených nebo s termínem
dokončení do konce letošní-
ho roku. S aktuální koronavi-
rovou situací nesouvisí. Zá-
jem o byty je nadále vysoký,“
vysvětluje Tomášková. Loň-
ská kampaň se týkala bytů

pouze ze dvou projektů, letos
celkem osmi lokalit.

ZLEVNĚNÍ AŽ NA JAŘE?
Pohled do ceníků dalších de-
veloperů ukazuje, že zatím
hlavně pozorují, jak se situace
bude dál vyvíjet. Například
firma Trigema ceny někte-
rých bytů upravila jen v řádu
pár stovek tisíc korun. Napří-
klad byt v jejím projektu
v Nuslích, který stál letos v
březnu 12,31 milionu korun,

teď nabízí za baťovských 11,97
milionu.
Podle statistik zaminulé

čtvrtletí ceny nemovitostí
nevykázaly žádný pokles, na-
opakmírně podražily. HB In-
dex Hypoteční banky uvádí
u bytů kvartální nárůst o 2,5
procenta, meziročně pak
zhruba o desetinu. Zlevňová-
ní lze podle nynějších pro-
gnóz banky čekat až v první
polovině příštího roku, ale
spíš jen v jednotkách procent.

Vizualizace: Central Group

Mariánské náměstí bude pěší zónou
dokončení ze strany 1

Architektonická studie vy-
cházela i z připomínek obča-
nů, které loni shromažďoval
„infokontejner“ přímo na
náměstí. Podnětů přišlo ko-
lem sedmi stovek.
„Ze šetření vyšlo, že Mari-

ánské náměstí mámít lokál-
ní charakter a nemá se stát
druhým Staroměstským ná-
městím. Naopakmá fungo-
vat pro sousedská setkání i
menší kulturní akce,“ upřes-
nil ředitel Institutu plánová-
ní a rozvoje Ondřej Boháč.
Podle primátora Zdeňka

Hřiba (Piráti) ukázala „poby-
tový“ potenciál Mariánského
náměstí už dočasná instalace
květináčů, židlí i laviček.

„V žádné evropskémetropoli
jsem neviděl, že by prostor
před radnicí sloužil jako par-

koviště,“ upozornil Hřib.
Autor návrhu Pavel

Buryška vidí budoucí ná-

městí jakomísto, které ne-
bude jen vstupním prosto-
rem do veřejných budov.
„Mělo by umožňovat širokou
škálu akcí pro Pražany i ná-
vštěvníky zdejších institucí.
Cílem je i sjednocení mírně
roztříštěné kompozice,“
uvedl Buryška.
Součástí projektu budou

též změny v okolí – úprava
vozovky a vznik odpočinko-
vých zón na náměstí Franze
Kafky, nová stromořadí
v Kaprově ulici i zvelebení
a rozšíření nevzhledného
„koryta“ podél Klementina
v Plantéřské ulici. Tam by
mělo vzniknout kromě
chodníkumísto pro umělec-
ké instalace Galerie hlavního
města Prahy.

MÍSTOODPOČINKU.Do soboty si lze prohlédnout nový návrh
náměstí v Ústřední knihovně. Vizualizace: IPR

Favorité voleb? Hlavněmatadoři
jako Němcová a Žantovský
dokončení ze strany 1

Nejvíc zájemců omísto v Se-
nátu je v obvodu 24 (s cent-
rem v Praze 9). Z jedenácti
lidí mají ale reálnou šanci
nanejvýš čtyři. Nepochybně
mezi ně patří filmař a radní
Vinoře David Smoljak (spo-
lečný kandidát STAN, TOP 09
a Pirátů), který ovládl loňské
doplňovací volby.
Minimálně na postup do

druhé kolamůže pomýšlet
i Eduard Stehlík (společný
kandidát ODS a KDU-ČSL)

(společný
ČSL)

(společný
–

mediálně známý vojenský
historik amomentální šéf
Památníku Lidice.
Mezinárodně respektova-

ného biochemika Zdeňka

Hostomského (Alternativa
pro nezávislé kandidáty),
který vede Ústav

kandidáty),
Ústav
kandidáty),
organické

chemie a biochemie Akade-
mie věd, podle Charváta
oslabuje slabší veřejné po-
vědomí o něm.
V programumá jak celo-

státní témata – boj proti
přebujelé byrokracii – tak ta
lokální. „Prahu 9 jednoznač-
ně trápí obtížné parkování.
Kvituji proto výstavbu par-
kovacích domů,“ deklaroval
Hostomský.

POZAPOMENUTÍ FEJK
A FISCHER?
Nejnabitější se jeví pole
kandidátů v obvodu 27 (Pra-
ha 1, 7 a další území). I tam

ale podle Charváta krystali-
zují dva hlavní favorité. „Na
jméno bývalého senátora
a podnikatele Václava
Fischera si, myslím, dnes už
vzpomenemálokdo. A po-
dobné je to v případě ně-
kdejšího ředitele zoo Petra
Fejka,“ říká politolog.
Očekává proto, že do dru-

hého kola postoupí úřadující
senátor Václav Hampl (KDU-
ČSL, Zelení, Senátor 21 a Pra-
ha sobě) a Miroslava Něm-
cová (ODS, TOP 09, STAN
a LES), která „vzhlíží“ na
Pražany z plakátů se sloga-
nemNebát se, myslet a jed-
nat. „Výsledek druhého kola
si ale neodvažuji odhadovat,“
dodává Charvát.

Ze sociálních sítí

Děkujeme Hudbě Hradní stráže
za krásné hudební zážitky!
Včera naposledy vystoupili
členové tohoto uskupení
v rámci letních koncertů
u chrámu sv. Víta.

@HradOfficial
oficiální profil Pražského hradu a Kanceláře
prezidenta republiky

Aktuální počet nakažených
v Praze (ke včerejšku 18.00)

1744
Komentář

Co se stalo s profesorem
Budilem?
Antropolog Ivo Budil byl začátkemmilénia
miláčkem studentů Západočeské univerzity
v Plzni. Tehdy jsem tam studoval i já a myslím,
že díky jeho rétorickému talentu bylo nemožné
Budilovy přednášky „nehltat“, natož nevnímat.
Dnes někdejší děkan plzeňské filozofické fa-
kulty kandiduje do Senátu v pražském obvodu
27. za Trikolóru, jejímž je členem. Podivné weby
přitom zásobuje rozhovory, ve kterýchmimo
jiné mluví o „devastujících účincích pravdolás-
kařství na zdravý rozum, svobodu slova i tole-
ranci“. A za to, že Česko stále hospodářsky i ci-
vilizačně zaostává za Finskem, se profesor ne-
zdráhá obvinit „temné liberální síly“.
„Tento stav je bohužel podporován výraznou
částí současného politického, mediálního
a akademického establishmentu, který je na-
staven tak, aby nás udržel v periferní pozici
a v zárodku zabránil formování nové národní
elity,“ uvedl v jednom rozhovoru.
Budil je konzervativec, katolík a patriot a je-
dinoumožnou cestu k záchraně Západu vidí
v restaurování národních států a odvržení ide-
ologie multikulturalismu. Je to jeho názor, i
když osobně bych od něj spíše ocenil rady, jak
multikulturní realitu „nastavit“, aby fungovala.
Vůbec ale nerozumím tomu, jaké pohnutky
vedly natolik moudrého člověka k tomu, že se
přidal do partaje, jejímž jediným smyslem je
podle mého názoru přebujelé ego jednoho
„juniora“.

Jana
Prokeše
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Město Plzeň vyhlásilo 
soutěž NEJ inovátor
Cílem soutěže bylo najít organizaci s nejlepším 
řízením inovací se sídlem nebo podnikáním v Plzeňské 
metropolitní oblasti. Hodnocen byl tedy proces, 
jakým společnosti k inovacím přistupují. Firmy tak 
mají možnost porovnat nejen své nápady v oblasti 
inovací, ale především to, jak s nimi umí pracovat, jak 
je dále převedou do praxe a zpeněží.

NEJLEPŠÍ MÍSTO PRO INOVACE

1. místo

ELIS PLZEŇ a.s.
www.elis.cz

2. místo

COMTES FHT, a. s.
www.comtesfht.cz

3. místo 

CIE, s. r. o.
www.cie -group.cz


