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Central Group dá na jaře do prodeje skoro 500 bytů v pěti 

lokalitách 

 

Praha, 2. 3. 2017 – Téměř 500 nových bytů v pěti pražských lokalitách. To je nová jarní 

nabídka Central Group – největšího domácího stavitele bytů. Pražský realitní trh oživí 

pokračování velkých úspěšných bytových projektů, jako jsou například Letňanské zahrady 

nebo Nad Modřanskou roklí, ale i novinky v luxusním segmentu. Spolu s aktuální nabídkou 

bude mít firma v prodeji naráz skoro 800 bytů ve 13 lokalitách. S výjimkou Prahy 1 bude 

Central Group nabízet byty ve všech pražských obvodech. V druhé polovině roku je 

připraven dát na trh další tisícovku nových bytů. 

 

„Central Group těží z výhody největšího hráče na českém trhu. V situaci, kdy menší developeři 

nemají co nabízet, si může dovolit přijít se zcela novými velkými rozvojovými projekty,“ řekl šéf 

Central Group Dušan Kunovský. Vloni Central Group prodal 1243 bytů za 5,2 miliardy korun. Na 

celkových prodejích v Praze se tak podílel téměř 20 procenty. Meziročně prodej bytů Central 

Group narostl o čtvrtinu, příjmy z prodeje vzhledem k růstu cenové úrovně na trhu a zařazení 

luxusnějších projektů do prodeje dokonce téměř o polovinu. Letos firma očekává růst prodeje 

zhruba o deset procent. Ceny dále porostou, vzhledem k celkovému nedostatku bytů na trhu. 

 

V  nabídce i nadále převažují byty středního segmentu  

Základem nabídky Central Group je i nadále střední segment, tedy dostupné bydlení ve velmi 

vysokém standardu a v kvalitních lokalitách s dobrou dopravní dostupností a bohatou občanskou 

vybaveností. „Střední segment tvoří asi 60 procent nabídky Central Group, dalších zhruba 30 

procent pak nadstandardní byty v širším centru Prahy. Zbytek jsou luxusní rezidence s prémiovými 

byty ve zcela unikátních lokalitách v centru města,“ vysvětlil Kunovský.  

 

Úplnou novinkou ve středním segmentu bude projekt Jižní výhledy ve Stodůlkách. První bytové 

domy s více než 70 byty tohoto velkého projektu se objeví v nabídce už na jaře. Dále se rozroste 

také velmi úspěšný projekt Nad Modřanskou roklí na Kamýku v Praze 4. Do prodeje půjde přes 

150 bytů tohoto projektu velmi zajímavého jak pro rodiny, tak pro investory, který se staví jen pár 

kroků od budoucí stanice metra D. Letňanské zahrady, nejprodávanější projekt loňského roku, 

nabídnou také další stovku bytů.  

 

Firma ale zařadí do prodeje také novinky v luxusní kategorii. Na své obyvatele již čeká čerstvě 

dokončený luxusní projekt Rezidence Na Bertramce, který leží v romantické lokalitě přímo naproti 

slavné vile manželů Duškových, kterou často navštěvoval Wolfgang Amadeus Mozart. Rezidence 

je dokončena a vybavena v kvalitě odpovídající  nadstandardnímu segmentu a dva nejlépe 

umístěné mezonetové střešní byty dokonce v kvalitě premium.  
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Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Marcela Fialková – tisková mluvčí 
(+420 724 090 754), která může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky Central Group nebo jejich vyjádření. Podrobné 
informace o společnosti Central Group a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a sekce O 
společnosti. 
 
Central Group je jednoznačně největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. Potvrzuje to i 
statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku největších 
rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 23 let svého působení firma dokončila již více než 151 rezidenčních projektů 
a prodala více než 13.000 nových bytů, domů a parcel. Na všechny své byty a rodinné domy poskytuje Garanci nejlepší ceny. To 
znamená, že pokud někdo najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce Central Group, firma cenu dorovná a ještě přidá 
bonus ve výši 100.000 Kč. 
    
Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu 
svého působení koncern Central Group uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,75 miliardy korun. Významné 
prostředky věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a 
inženýrských sítí pro městské části a obce v mnoha desítkách milionů Kč ročně) a také na charitativní činnost (například Nadačnímu 
fondu pro zdraví dětí zřízenému ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí). 
 
Central Group je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic nových 
pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 15.000 nových bytů a 
rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích deseti let. Central Group nadále intenzivně hledá a nakupuje další 
pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů.    
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