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Central Group: Lídr trhu chystá projekt na Zličíně

Skanska Reality: Začátek expanze v Kolbence
Společnost Skanska Reality v roce 2018 prodala tři stovky
bytů, přičemž hlavními tahouny byly dva projekty. Prvním
z nich je čtyřetapová výstavba bytů pod názvem Port Ka
rolína u Rohanského nábřeží v Karlíně, která se přehoupla
do třetí fáze. Druhou vlajkovou lodí Skansky má být
3

Developerská společnost Central Group Dušana Kunov
ského vévodí pražskému trhu nových bytů už několik let
v řadě. Výjimkou nebyl ani loňský rok, kdy si firma udrže
la téměř pětinový tržní podíl. Jejím nejúspěšnějším pro
jektem z hlediska prodejů byly loni Jižní výhledy ve Sto
důlkách, kde je v nabídce poslední etapa s plánovaným
dokončením letos v říjnu. Následovaly byty Petrohradská
ve Vršovicích, jimiž developer díky menší výměře cílil
především na mladší generaci a investory. Třetím nejpro
dávanějším byl projekt Nad Modřanskou roklí v pražském
Kamýku. Celkem firma za byty utržila zhruba 4,5 miliar
dy korun, což je o půl miliardy méně než v roce 2017.
V letošním roce developer plánuje dát do nabídky
přibližně 800 bytů, celkové prodeje včetně už dříve
uvedených bytů očekává v rozmezí 800 až 1000 jednotek.
„Nejzajímavějším projektem bude Park Zličín přímo u me
tra B, který dohromady nabídne více než 500 bytů,“ říká
mluvčí firmy Radek Ježdík. Co se cen týče, Central Group
odhaduje zdražení oproti loňsku zhruba o pět procent.

Finep: Návrat na Barrandov
Druhé místo pražského žebříčku developerů patří
i v tomto roce další ryze české skupině Finep. Ta loni
prodala přes 490 nových jednotek, za něž podle mluvčího
Davida Jiruška utržila 2,1 miliardy korun. „Ve srovnání
s rokem 2017 se jedná zhruba o 10procentní nárůst počtu
prodaných jednotek. Finep tak na klesajícím trhu zvýšil
svůj tržní podíl,“ konstatuje Jirušek.
Mezi nejúspěšnější patřily byty a rodinné domy v rámci
projektů Britská čtvrť a Malý háj. Vedle toho Finep do
končil poslední etapy projektů Prosek Park a Nad Přehra
dou v Hostivaři, kde prodával byty jak do osobního, tak
do družstevního vlastnictví. Krom toho se firma vrátila
na Barrandov, kde začala prodávat byty další etapy projek
tu Kaskády Barrandov.
Ve všech zmíněných lokalitách Finep nabízí byty i letos,
celkem chce ve stávajících i dosud neupřesněných nových
projektech prodat zhruba 500 nových bytů. Také Finep
očekává letos zdražování, ceny by podle Davida Jiruška
měly růst asi o pět procent.
2
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Central Group

1

Počet prodaných bytů (2018): 729
Průměrná velikost bytů (m²): 57,1
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 93,4
Nejúspěšnější projekt 2018: Jižní Výhledy

Finep

2

Počet prodaných bytů (2018): 495
Průměrná velikost bytů (m²): 60,1
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 91,5
Nejúspěšnější projekt 2018: Kaskády Barrandov

Skanska Reality
Počet prodaných bytů (2018): 300
Průměrná velikost bytů (m²): 71,4
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 95,1
Nejúspěšnější projekt 2018: Port Karolina

Vivus

3

4

Počet prodaných bytů (2018): 255
Průměrná velikost bytů (m²): 59,5
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 82,9
Nejúspěšnější projekt 2018: Rezidence Osadní,
Vivus Uhříněves

PSN
Počet prodaných bytů (2018): 231
Průměrná velikost bytů (m²): 46,6
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 125,1
Nejúspěšnější projekt 2018: Palác Dlážděná

5

další několikaetapová výstavba, tentokrát poblíž metra B
v Kolbenově ulici. Developer tu staví první fázi rozsáhlé
ho projektu čtvrť Emila Kolbena, který má po dokončení
nabídnout zhruba tisícovku nových bytů.
Jaké plány má firma na letošek? „Významným milníkem
bude představení druhé etapy čtvrti Emila Kolbena a zaháje
ní výstavby komorního projektu Čertův vršek,“ říká mluvčí
Skansky Barbora Hantonová. Vedle toho se firma vydává
také za hranice Prahy – cenově dostupnější byty chce posta
vit v Libčicích nad Vltavou. V pražských projektech Skanska
počítá se zdražením v jednotkách procent.
4 Vivus: Výstavba v Uhříněvsi bude pokračovat
Developerská společnost Vivus, patřící do skupiny Pankrác
vlastněné miliardářem a bývalým tenistou Milanem Šrejbe
rem, loni prodala podle statistik serveru Cenovámapa.org
přes 250 nových bytů, tedy zhruba stejný počet jako
v roce 2017, vykázala ovšem téměř o třetinu vyšší tržby.
Za prodeji stojí dva hlavní projekty: Rezidence Osadní
v Holešovicích a víceetapový projekt Vivus Uhříněves.
Letos plánuje Vivus podobné prodeje jako v roce 2018 –
prodávat bude třetí a čtvrtou etapu uhříněveského
projektu, vedle toho bude pokračovat prodej dalších bytů
v Holešovicích, konkrétně v rámci několika bytových
domů Vivus Argentinská. Ceny podle marketingového
manažera Miroslava Oceláka budou stagnovat či růst jen
minimálně.
5 PSN: Úspěch s luxusními byty v Dlážděné
Skupina PSN realitního magnáta Václava Skaly se zaměřu
je především na rekonstrukce a přestavby starších budov,
často na zajímavých adresách. Výsledkem jsou dražší, ob
vykle menší byty s průměrnou cenou přes 120 tisíc korun
za metr čtvereční. Loni PSN prodala přes dvě stovky jedno
tek hned v několika projektech: rezidencích Soběslavská
na Vinohradech, U Sv. Václava ve Vršovicích a U Náplavky
na Smíchově. „Nejprodávanější byl Palác Dlážděná, který
nabízí spíše luxusnější bydlení v centru Prahy. Další úspěš
ný projekt má název Vbloku. Jedná se o menší jednotky
na Malvazinkách s cílením na mladší klientelu, která se
chce v bydlení osamostatnit,“ říká marketingová specialist
ka PSN Aneta Sklenářová.
Letos PSN plánuje zahájit až pět nových projektů
a prodat kolem 300 bytů. Nejvýznamnějším má být
Depo Grébovka s menšími byty na Vinohradech za ceny
od 2,7 milionu. Růst cen bytů v Praze letos PSN odhaduje
na pět až osm procent.
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YIT Stavo: Finské bydlení v Praze
Developer proslulý finskými názvy projektů loni podle
obchodní ředitelky Dany Bartoňové prodal 340 bytů a dosáhl
obratu přes jednu miliardu korun. Podstatnou část předsta
voval prodej celé etapy projektu Ranta Barrandov nemo
vitostnímu fondu, což server Cenovámapa.org do statistik
nezahrnul. V opačném případě by se YIT posunulo o tři
příčky výše.
„Z pohledu atraktivity, rychlosti prodeje a dosažených
cen byl loni nejúspěšnější projekt Koru Vinohradská.
Velice dobře se stále prodávají další etapy projektu Suomi
Hloubětín, kde jsme za loňský rok měli etapu Lahti vypro
danou z 82 procent, stejně dobře si vedou etapy Salo a Por
voo vyprodané z poloviny,“ říká Dana Bartoňová.
Letos plánuje YIT zahájit výstavbu 500 nových bytů.
Odehrávat se bude především v Hloubětíně (osmá etapa
Suomi Hloubětín s názvem Pori). Na začátku letošního
roku už byla zahájena výstavba projektu Ranta Barran
dov. YIT chce také zahájit revitalizaci budovy Meopty
v Košířích, kde vyroste projekt Parvi Cibulka. V roce 2019
developer počítá s růstem cen asi kolem pěti procent.
6

AFI Europe: Brownﬁeld v Kolbence ožije
Izraelská developerská skupina AFI Europe loni prodala
bezmála dvě stovky bytů, přičemž jejím nejúspěšněj
ším projektem byly stejně jako o rok dříve bytové domy
Tulipa Třebešín. „Jedná se o rozsáhlý development
na pomezí Žižkova a Strašnic, který nám v několika
etapách umožňuje postavit cca 750 bytů. V loňském roce
jsme kompletně doprodali druhou fázi Tulipy Třebešín,
pokračovali v prodeji třetí fáze a uvedli na trh dalších
155 bytů čtvrté fáze,“ konstatuje ředitel AFI Europe pro
Česko Doron Klein.
V budoucnu má mezi klíčové projekty patřit AFI City
v Kolbenově ulici na bývalém brownfieldu. „Rezidenční
část projektu má název Tulipa City a je rozdělena do dvou
fází, přičemž v loňském roce jsme kompletně doprodali
první fázi a pokračovali v prodeji druhé fáze,“ dodává Do
ron Klein. Co se cen týče, počítá AFI Europe jen s minimál
ním růstem v řádu jednotek procent.

YIT Stavo

6

Počet prodaných bytů (2018): 216
Průměrná velikost bytů (m²): 60,3
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 89,4
Nejúspěšnější projekt 2018: Koru Vinohradská

7

8

Penta: Luxus v Dejvicích a Na Ořechovce



Developerská „odnož“ investiční skupiny Penta prodávala
loni jediný bytový projekt s názvem Rezidence Waltrovka.
Svůj vstup na rezidenční trh si ale firma pochvaluje. „Roky
2017 a 2018 byly z našeho pohledu velmi úspěšné, zájem
o bydlení od naší společnosti předčil naše očekávání.
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AFI Europe

7

Počet prodaných bytů (2018): 174
Průměrná velikost bytů (m²): 73,4
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 77,8
Nejúspěšnější projekt 2018: Tulipa Třebešín

Penta Real Estate
Počet prodaných bytů (2018): 128
Průměrná velikost bytů (m²): 77,2
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 103,2
Nejúspěšnější projekt 2018: Rezidence
Waltrovka

8

Avestus Real Estate
Počet prodaných bytů (2018): 131
Průměrná velikost bytů (m²): 76,7
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 72,0
Nejúspěšnější projekt 2018: Modřanský Háj

Crestyl

9

Počet prodaných bytů (2018): 87
Průměrná velikost bytů (m²): 74,9
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 91,4
Nejúspěšnější projekt 2018: Green Port
Strašnice, Na hvězdárně Třebešín

Avestus: Deset let v Modřanech
Společnost Avestus Real Estate loni prodala bezmála
stovku bytů a třicítku rodinných domů, vedle toho se
firma orientuje i na stavební parcely. „V našem rezidenč
ním portfoliu se v současnosti nachází jediný projekt,
kterým je Modřanský Háj. Jeho výstavba byla zahájena
v roce 2010 a do současnosti zde bylo dokončeno 13 by
tových domů,“ vysvětluje manažer rezidenční výstavby
firmy David Kříž. S Modřany jako hlavním projektem
počítá firma i v letošním roce, přičemž zaměřit se chce
letos na rodinné domy – chce jich prodat čtyři desítky.
„Nyní je ve výstavbě dalších devět bytových domů, 16 ro
dinných domů, pět dvojvil a tři prémiové vily. Naplá
novaná je i výstavba 46 rodinných domů v rámci etapy
Modřany Villas,“ popisuje Kříž. Cenový růst nemovitostí
v Praze by podle něj neměl překročit pět procent.
9

10

Počet prodaných bytů (2018): 93
Průměrná velikost bytů (m²): 106,4
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 126,2
Nejúspěšnější projekt 2018: Dock

JRD

V těchto dvou letech jsme dokončili a předali přibližně
450 bytových jednotek,“ říká mluvčí Penty Ivo Mravinac.
Letos chce firma zahájit prodej bytů ve dvou projektech
vznikajících v Praze 6. „Jedná se o projekt Victoria Palace
na Vítězném náměstí zhruba s 90 byty a projekt Na Oře
chovce s dalšími asi 60 byty,“ upřesňuje Ivo Mravinac.
Projekty mají cílit na movitější zájemce, ceny se budou po
hybovat nad 100 tisíci korunami za metr čtvereční. Penta
počítá s cenovou stagnací.

Crestyl: Úspěch i mimo Prahu
Developer orientovaný především na prémiové bydlení si
loni meziročně polepšil jak z pohledu prodejů, tak tržeb.
„I v roce 2018 vede projekt Dock, ale velmi dobře jsou
na tom i projekty Berounská Brána, Vysoký Újezd nebo Neu
graf,“ tvrdí obchodní ředitel skupiny Crestyl Viktor Peška.
Právě posledně zmiňovaný Neugraf staví Crestyl ve spolu
práci s developerem UBM Bohemia Development. Aby ne
došlo ke zdvojení vykazovaných prodejů, jsou byty z tohoto
projektu zahrnuty ve statistikách spolupracující firmy.
Letos plánuje Crestyl uvést na trh stovky nových bytů.
„Chceme představit dva nové rezidenční projekty v Praze
10 a v Praze 6 a novou etapu projektu ve Vysokém Újezdě
u Prahy. Dohromady nabídnou 600 nových bytů. Nejvý
znamnější podíl na prodejích očekáváme u projektů v Pra
ze 10 a v Praze 6 a u projektu v Berouně,“ říká Viktor Peška.
10

11

11 JRD: Nízkoenergetické bydlení ve Strašnicích
Developerská skupina Jana Řežába dlouhodobě sází
na nízkoenergetické bydlení. Energeticky úsporných bytů
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loni prodala zhruba devět desítek, meziročně zvýšila tržby
o 15 procent. „K nejúspěšnějším projektům patřily Green
Port Strašnice, Na Hvězdárně Třebešín nebo Kratochvíle
Stochovská,“ upřesňuje obchodní ředitel JRD Pavel Krumpár.
Pro letošek má JRD smělejší plány. „Plánujeme prodat
nejméně 180 nových bytových jednotek v celkové hodnotě
přes 900 milionů korun. K nejrozsáhlejším projektům bude
patřit Green Port Strašnice, v jehož areálu realizujeme tři by
tové domy celkem se 156 energeticky pasivními byty, nebo
nový obytný komplex v Michli celkem se 140 byty, který je
zatím v přípravě,“ popisuje Krumpár. JRD počítá letos s růs
tem cen nemovitostí řádově v jednotkách procent.
12 Metrostav: Pokračování Bytů na Vackově
Více než 80 bytů s průměrnou cenou 88 tisíc korun za metr
čtvereční. Taková je loňská bilance společnosti Metrostav De
velopment, jejíž hlavním projektem byla Rezidence Hadovitá
v pražské Michli. Pro letošek má Metrostav ambicióznější
cíle, a to především díky pokračování úspěšného projektu
Byty na Vackově. „V nabídce je 342 bytů v pěti domech pro
jektu Byty na Vackově. Jedná se o pokračování úspěšných,
již dokončených a vyprodaných etap výstavby na Žižkově.
Výstavba bude dokončena v roce 2021 a předpokládáme, že
zhruba polovinu těchto bytů prodáme v letošním roce,“ plá
nuje generální ředitel firmy Metrostav Development Ondřej
Buršík. Vedle toho by se v nabídce měly objevit i zbrusu
nové projekty, které jsou zatím ve fázi příprav. Metrostav
odhaduje letošní růst cen na dvě až tři procenta.
13 Horizon Holding: Bydlení od „mistra Bum“
Další ze zástupců izraelského developmentu na českém
trhu, společnost Horizon Holding, loni doprodala třetí
a čtvrtou etapu projektu Rezidence Modřanka. Vedle toho
firma zahájila prodej poslední, třetí etapy projektu Velká
Brána v Horoměřicích, která je nyní téměř vyprodaná. „Loni
se nám podařilo získat stavební povolení pro 800 bytů v pro
jektu s názvem Zahálka. První etapu realizujeme dohroma
dy se společností Karlín Group, pro letošek máme v plánu
pokračovat v nastavené rychlosti prodejů, to znamená téměř
100 bytů. Zároveň do prodeje spustíme druhou etapu úspěš
ného projektu Rezidence Čámovka,“ říká generální ředitel
Horizon Holdingu Yishay Furman. Pro zájemce o luxusní
bydlení chystá firma malý butikový projekt v Karlíně.



14 Acord Invest: Luxus v malém
Developer Acord Invest se specializuje na rekonstrukce by
tových domů ve staré zástavbě Prahy, které přeměňuje
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Metrostav Development

12

Počet prodaných bytů (2018): 87
Průměrná velikost bytů (m²): 55,4
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 87,7
Nejúspěšnější projekt 2018: Rezidence Hadovitá

Horizon Holding

13

Počet prodaných bytů (2018): 84
Průměrná velikost bytů (m²): 73,1
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 71,8
Nejúspěšnější projekt 2018: Rezidence
Modřanka

Acord Invest
Počet prodaných bytů (2018): 83
Průměrná velikost bytů (m²): 30,0
Průměrná cena (tis. Kč/m²): 174,7
Nejúspěšnější projekt 2018: Casa Royal

14

Natland Real Estate
Počet prodaných bytů (2018): 76
Průměrná velikost bytů (m2): 71
Průměrná cena (tis. Kč/m2): 78,0
Nejúspěšnější projekt 2018: Čakovický park

RS Development

15

16

Počet prodaných bytů (2018): 70
Průměrná velikost bytů (m2): 60,7
Průměrná cena (tis. Kč/m2): 122,1
Nejúspěšnější projekt 2018: Rezidence
Mlýnská strouha

Odien Group

17

Počet prodaných bytů (2018): 68
Průměrná velikost bytů (m2): 63,0
Průměrná cena (tis. Kč/m2): 66,7
Nejúspěšnější projekt 2018: Rezidence Veselská

na luxusní bydlení. V řadě projektů přitom „zmenšuje“
původní rozlehlé byty na více menších jednotek – průměr
ná velikost bytů prodaných v loňském roce byla pouhých
30 metrů čtverečních. Z toho plynou i nadstandardní ceny
jednotlivých bytových jednotek, které loni přesahovaly
170 tisíc korun za metr. Mezi loňské nejúspěšnější projek
ty patřila například Casa Royal na Vinohradech.
15 Natland Real Estate: Bydlení v Čakovicích
Téměř vyprodáno, hlásí výsledky společnosti Natland Real
Estate za loňský rok. Ta loni prodala bezmála 80 nových
bytů, a to převážně ve svém největším projektu s názvem
Čakovický park. „Současně jsme nabízeli projekt Lipenec
ký park, který kombinuje bytový dům s rodinnými domy,
ale zároveň i luxusní rezidenci v PrazeBubenči,“ dodává
předsedkyně představenstva firmy Jana Sečkářová.
Letos by podle ní developer rád zopakoval loňský výsle
dek. „Předpokládá to nicméně dokončení přípravy nového
projektu a jeho uvedení na trh. V této souvislosti inten
zivně pracujeme na přípravě atraktivního polyfunkčního
komplexu v centru Prahy,“ dodává Sečkářová. S ohledem
na umístění nových projektů v širším centru Prahy počítá
Natland Real Estate s mírným růstem cen.
16 RS development: Sázka na Plzeň
Velmi úspěšným projektem skupiny RS development v hlav
ním městě byla Rezidence Alba, kterou se podařilo během
roku ze dvou třetin vyprodat. Větší plány má nicméně firma
v Plzni, kde buduje Rezidenci Mlýnská strouha. „Co se týče
objemu, za nejúspěšnější projekt můžeme považovat Rezi
denci Mlýnská strouha v Plzni, kde dnes ze 206 jednotek
zbývá asi jen 40,“ upřesňuje mluvčí firmy Libor Pokorný.
Pro letošek zatím developer zveřejnil pouze plány
na pokračování výstavby v Plzni. „Plánujeme prodat opět
vyšší desítky bytů. Významný pro nás bude doprodej
jednotek v plzeňské Rezidenci Mlýnská strouha. V plánu
máme uvést do prodeje i další projekty, podrobnosti jsou
ale prozatím interní záležitost, takže nechceme předbí
hat,“ naznačuje mluvčí. S ohledem na růst cen stavebních
prací i převis poptávky nad nabídkou firma letos plánuje
mírně zdražení, a to i u stávajících projektů.

Odien Group: Bydlení v letňanské Avii
Společnost Odien Group loni pokračovala v dalším rozvoji
na pozemcích v Letňanech, kde buduje velký víceetapový
projekt Rezidence Veselská. Jeho první fáze byla dokončena
už v roce 2017, druhou etapu Odien Group zkolaudovala
17
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(a kompletně vyprodala) loni na podzim. V současnosti tak
zbývá několik posledních desítek bytů z fáze třetí.
Do budoucna má developer v Letňanech další velké
plány. Na pozemcích bývalé továrny Avia chce postupně
vybudovat novou čtvrť minimálně se 2500 byty. Do první
etapy chce investor vložit šest až osm miliard korun.

UBM Bohemia: Spolupráce s Crestylem
Nadnárodní společnost UBM Development, známá pře
devším díky hotelovému developmentu, se pustila také
do projektu v Praze. Konkrétně jde o rezidenční výstavbu
s názvem Neugraf, na níž firma spolupracuje s develo
perem Crestyl. Projekt Neugraf vyrůstá v ulici Grafická
na pražském Smíchově a celkem bude po dokončení obsa
hovat přes 170 bytů v 10patrovém domě.
18

Sekyra Group: Čekání na Smíchov City
Jediným projektem o sobě loni dala vědět společnost
Sekyra Group, která prodávala v Praze byty v Modřanech.
Celkem zhruba 50 prodaných jednotek tak kompletně
připadá právě na projekt Tandem Modřany.
Daleko odvážnější a velkorysejší plány má ovšem
Sekyra Group letos a v dalších letech. „Doprodáváme pro
jekt Tandem Modřany. V blízké době začneme prodávat
projekt Riviéra Modřany s 279 byty. Po získání stavebního
povolení plánujeme v tomto roce začít s výstavbou a pro
dejem první etapy projektu Smíchov City se 420 byty,“
popisuje mluvčí firmy Lenka Šmídová. Hudbou vzdáleněj
ší budoucnosti je pak projekt Rohan City v Karlíně, jehož
vizualizaci firma představila na začátku března.
Také Sekyra Group letos plánuje mírné zdražení, které
by se mělo pohybovat kolem pěti procent.

UBM Bohemia Development
Počet prodaných bytů (2018): 61
Průměrná velikost bytů (m2): 62,7
Průměrná cena (tis. Kč/m2): 135,5
Nejúspěšnější projekt 2018: Neugraf
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Geosan: Letňany hlásí ze dvou třetin vyprodáno
Klíčovým loňským artiklem byl pro Geosan Development
projekt Element Letňany, který firma staví ve stejnojmen
né pražské čtvrti. Po svém dokončení v letošním roce má
nabídnout celkem 107 bytových jednotek, z nichž polo
vinu firma loni prodala. Vedle toho Geosan Development
doprodal a zkolaudoval všechny zbývající byty v projektu
Rezidence Vrchlického v Praze 5.
„Jako velmi úspěšný hodnotíme také komorní projekt
Rezidence Neklanka poblíž pražského Anděla, se kterým
jsme vstoupili na trh v závěru loňského roku. Navzdory
tomu již oslovil řadu zájemců, takže aktuálně je celkem
ze 31 bytů první fáze prodáno šest bytů,“ pochvaluje si
ředitel společnosti Geosan Development Petr Beneš.

Sekyra Group
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Počet prodaných bytů (2018): 54
Průměrná velikost bytů (m2): 53,5
Průměrná cena (tis. Kč/m2): 78,0
Nejúspěšnější projekt 2018: Tandem
Modřany
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Geosan Development
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Počet prodaných bytů (2018): 52
Průměrná velikost bytů (m2): 57,6
Průměrná cena (tis. Kč/m2): 74,9
Nejúspěšnější projekt 2018: Element Letňany
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