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BURZY V POHYBE

Na západe Bratislavy 
vyrastie dominanta

Bratislava – Pôvodne išlo len 
o nenápadnú lúku pri ceste. Ob-
lasť Polianok pri bratislavskej 
Dúbravke roky nevzbudzovala 
pozornosť. Zmenilo sa to v roku 
2016, keď sa dvaja priatelia zo 
známeho ateliéru Architekti Šebo 
Lichý v spolupráci s ITB Develop-
ment rozhodli na mieste vybudo-
vať bytový komplex Čerešne.

Ten miesto už v prvej etape pre-
menil na areál so 179 bytmi a ob-
chodnými priestormi, po ktorej 
nasledovala druhá fáza s názvom 
Čerešne Lake, ktorá územiu pri-
niesla 241 bytov. Projekt zahŕňal 
aj vybudovanie škôlky, ktorá spo-
lu s blízkym nákupným centrom, 
so zimným štadiónom a s neďale-
kým kúpaliskom dotvorila miesto 
do nových rozmerov.

Lokalitou sa projekt nachádza 
na začiatku mestskej časti Dú-
bravka, v blízkej dostupnosti diaľ-
nice, čím sa vyhýba každoden-
ným zápcham. Výhodou je dobrá 
dostupnosť do centra a tiež blíz-
kosť lesoparku v smere na Kolibu.

Rozvoj tu zjavne nepribrzdili 
ani stúpajúce ceny bytov s otáz-
nikmi nad dopytom, a to vzhľa-
dom na stále dražejúce hypotéky.

Developer tu ide systematic-
ky. Budovy nazýva podľa abe-
cedy a v nej sa aktuálne dostá-
va za polovicu. Mestská časť to-
tiž najnovšie vydala rozhodnutie 

o umiestnení ďalších troch fáz, 
a to budov O, P a R pod spoloč-
ným názvom Čerešne 3.

Záujem stále trvá
Podľa zámeru Posudzovania 
vplyvov na životné prostredie 
plánuje developer vybudovať tri 
nové objekty na ploche s rozlohou 
11 248 štvorcových metrov. Ide 
teda o územie o niečo väčšie ako 
jedno futbalové ihrisko. Tie budú 
rozdelené do dvoch celkov.

Prvý bude pozostávať z bloku 
O, ktorý bude zložený z devia-
tich nadzemných podlaží. Druhý 
celok zahŕňa blok P, ktorý bude 
mať desať nadzemných podlaží, 
a blok R so 16 nadzemnými pod-
lažiami. Oba celky budú dispono-
vať aj dvojpodlažným suterénom.

Projekt bude zahŕňať aj pod-
zemnú garáž v podobe trojpod-
lažného suterénu, ktorá bude stáť 

medzi blokmi. Dokopy by tak ma-
li nové bloky priniesť 261 bytov 
a nebytových priestorov.

Aktuálne sa v projekte dopre-
dávajú byty v budovách I, J, K, L, 
M a N, ktoré okrem štandardných 
objektov ponúkajú aj prémio-
vé varianty. Tie sa okrem počtu 
piatich izieb líšia predovšetkým 
ponukou predzáhradiek či terás, 
spolu s vonkajšími elektronický-
mi žalúziami, ktoré developer po-
núka ako bonus v cene. Päťizbá-
ky pritom predáva za približne 
600-tisíc eur s celkovou rozlohou 
vrátane exteriéru 170 štvorcových 
metrov. Aktuálne je v spomína-
ných etapách voľných už len 29 
bytov.

Podľa člena Predstavenstva ITB 
Ivana Rolného boli bloky I, J a K 
skolaudované už koncom augusta 
tohto roka. „Momentálne sme už 
pristúpili k postupnému odovzdá-

vaniu 80 bytov. Na blokoch L, M, 
N aktuálne prebieha kolaudač-
ný proces, po ktorom odovzdá-
me zvyšných 161 bytov,“ priblížil.

Cenovky štandardných dvojiz-
bových bytov sa pohybujú na su-
mách od zhruba 270-tisíc eur za 
celkovú rozlohu vyše 56 štvorcov 
až po 340-tisíc eur za 193 štvor-
cových metrov. Na porovnanie, 
v projekte Agáty od develope-
ra Cresco, ktorý je situovaný na 
okraji Dúbravky blízko diaľni-
ce, stojí dvojizbový byt s terasou 
a celkovou rozlohou 83 štvorco-
vých metrov 291-tisíc eur.

4-izbáky sa predávajú ťažšie
Budúci úspech nových etáp 
okrem vypredanosti už existujú-
cich bytov potvrdzujú aj odborní-
ci na realitný trh. Tí hodnotia do-
terajší rozvoj projektu pozitívne.

Podľa Michala Pružinského, 
analytika portálu Nehnuteľnos-
ti.sk, totiž nevytvárajú len ďalšie 
sídlisko, ale prakticky celé „mesto 
Čerešne“.

„Čerešne sú pozitívnym príkla-
dom výstavby. Síce sa nachádza-
jú v odľahlejšej lokalite, ale kon-
centrujú v sebe veľa prvkov vráta-
ne dôležitých služieb. Pozitívom 
je určite aj prístup k architektú-
re projektu a ku kvalite spracova-
nia,“ hovorí analytik.

Podobný názor zdieľa aj Vik-
tor Obtulovič, odborník na rea-
lity spoločnosti FinGo.sk, ktorý 
vyzdvihuje najmä dostatok ze-
lene v okolí, občiansku vybave-
nosť či dobré dopravné spojenie 
na električku.

„Páči sa mi aj architektúra, me-
dzi bytovými blokmi je dostatok 
priestoru a pôsobí to vzdušne. 
Oceňujem, že bytový dom má ze-
lenú strechu, čo zníži prevádzko-
vé náklady. Pre obyvateľov vytvo-
ril developer komunitné priestory 
na opekačky, šport, oslavy a rôz-
ne iné podujatia a akcie, sú tu, sa-
mozrejme, aj detské ihriská,“ do-
dáva Obtulovič.

REALITY
Projekt Èerešne 
od spoloènosti ITB 
Development èaká 
expanzia. Firma ide 
pod¾a abecedy. V areáli 
pribudnú tri bytové 
domy O, P a R.

Petra Uhráková  ©hn

petra.uhrakova@mafraslovakia.sk

Takto by mali vyzerať nové etapy polyfunkčného komplexu Čerešne Living. VIZUALIZÁCIA: ARCHITEKTI ŠEBO LICHÝ

Situácia na trhu s čiernym zla-
tom bola v minulom týždni ne-
istá, keďže sa objavili správy 
o dopade rakety na Poľsko, kto-
ré poslali nakrátko ceny ropy na-
hor, pretože trhy sa obávali zin-
tenzívnenia geopolitického na-
pätia a priameho zapojenia sa 
NATO do vojny na Ukrajine. To by 
mohlo ohroziť ruské dodávky ro-
py do Európy. K tomu sa ešte pri-
dali správy o poklese tlaku v ro-
povode Družba, čo ceny ropy eš-
te viac tlačilo nahor.

Neskôr sa však ukázalo, že 
išlo o ukrajinskú raketu a že 
NATO nebude priamo vstupo-
vať do konfliktu. Dodávky ropy 
cez ropovod Družba sa po krát-
kom výpadku obnovili a ceny ro-
py začali klesať. V závere týžd-
ňa teda trhy strávili možné rizi-
ká poklesu exportu ruskej ropy 
a zamerali sa na fundamenty tý-
kajúce sa klesajúceho dopytu po 
rope. OPEC očakáva, že vo štvr-
tom štvrťroku tohto roka klesne 
svetová spotreba ropy o zhruba 
240-tisíc barelov, čo predstavuje 
asi 0,25 percenta. Čína údajne 
požiadala Saudskú Arábiu, aby 
v decembri dodávala menej ro-
py, vďaka silnejúcej pandémii.

Niektorí členovia Fedu uviedli, 
že agresívne zvyšovanie úroko-
vých sadzieb by mohlo uvrhnúť 
svetovú ekonomiku do recesie. 
Napriek tomu sú cenové vyhliad-
ky s blížiacou sa zimou neisté, 
pretože EÚ údajne plánuje v stre-
du stanoviť cenový strop pre rus-
kú ropu, zatiaľ čo OPEC by mal 
udržiavať ropné trhy v napätí. Ce-
ny môžu nakrátko klesnúť od päť 
do 10 centov za liter, no v záve-
re roka sa môžu obnoviť tlaky na 
rast cien ropy a tiež cien pohon-
ných látok.

Nakrátko 
natankujeme 
lacnejšie

Bratislava – Európska únia vy-
jadrila v nedeľu sklamanie z ne-
dostatku ambícií v oblasti znižo-
vania emisií v najnovšej klima-
tickej dohode. Informovala o tom 
agentúra AFP. „Európska únia 
sem prišla, aby sa dohodla na 
ráznych slovách, a sme sklama-
ní, že sme to nedosiahli,“ povedal 
podpredseda Európskej komisie 
zodpovedný za klimatickú poli-
tiku Frans Timmermans na záve-
rečnom zasadnutí Klimatického 
samitu OSN COP27 v letovisku 
Šarm aš-Šajch pri Červenom mo-
ri. Podľa neho dohoda niektorým 
krajinám umožní vyhýbať sa pl-
neniu záväzkov. „To, čo máme 
pred sebou, nie je dostatočným 

krokom vpred pre ľudí a planétu,“ 
povedal. EÚ presadzovala prísnej-
šie záväzky na zníženie emisií 
s cieľom obmedziť globálne otep-
ľovanie. Únia síce nezablokovala 
záverečnú dohodu, ale pohrozila, 
že ak nedosiahne lepšie záväzky 
v oblasti emisií, odstúpi od roz-
hovorov.

Ide o založenie fondu
Timmermans poukázal na roz-
hodnutie Únie podporiť vytvo-
renie fondu „strát a škôd“ pre 
krajiny najviac ohrozené globál-
nym otepľovaním. V minulosti to 
Európa odmietala kvôli obavám 
z možnej zodpovednosti. Jeho 
vznik presadzovala skupina G77, 

ktorá zahŕňa vyše 130 rozvojo-
vých krajín aj Čínu.

„Čelíme morálnej dileme, preto-
že táto dohoda nestačí na zmier-
nenie (otepľovania),“ povedal 
Timmermans. „Odídeme a tým 
zabijeme fond, o ktorý zraniteľné 
krajiny tak tvrdo bojovali celé de-
saťročia?... Nie. Bola by to obrov-
ská chyba a obrovská premárne-
ná príležitosť na riešenie klima-
tických zmien,“ povedal. Znenie 
dohody musí schváliť takmer 200 
krajín na samite v Egypte.

Podľa správ agentúry AP z piat-
ka sa vyjednávačom podarilo do-
siahnuť potenciálnu zhodu na vy-
tvorení fondu. Podľa návrhu textu 
dohody, za ktorý citovala agentú-

ra Reuters, by sa finančné opat-
renie malo týkať krajín, ktoré sú 
voči zmene klímy „veľmi zrani-
teľné“. Rozhovory sa okrem iné-
ho vedú o tom, kto by mal fond 
financovať a kto by mal byť prí-
jemcom peňazí. Egyptské pred-
sedníctvo Klimatického samitu 
OSN zverejnilo v sobotu najnovší 

návrh záverečnej dohody samitu, 
v rámci ktorej sa uvádza, že bude 
založený špeciálny fond pre chu-
dobnejšie krajiny, ťažko zasiah-
nuté dôsledkami otepľovania Ze-
me.

Cieľ je udržať oteplenie
Spomínaný fond má pomôcť chu-
dobnejším krajinám vyrovnať 
sa s následkami klimatickej krí-
zy. V návrhu záverečnej dohody 
však chýba bod, ktorý by zaväzo-
val veľké rozvíjajúce sa ekonomi-
ky, akou je napríklad Čína, aby do 
fondu prispievali. Práve toto však 
bola kľúčová požiadavka Európ-
skej únie a Spojených štátov, po-
ukazuje AP. Krajiny Únie chcú, 

aby sa záverečný dokument jasne 
prihlásil na cieľ udržať oteplenie 
do 1,5 stupňa Celzia v porovnaní 
s predpriemyselnou dobou a na 
znižovanie emisií. „Potrebujeme 
dohodu na 1,5 stupňa,“ uviedol ír-
sky minister životného prostredia 
Eamon Ryan. Timmermans ešte 
v piatok uviedol, že je lepšie uza-
vrieť konferenciu bez zhody ako 
so zlou dohodou.

Podľa informácií agentúry Reu-
ters rokovania sťažoval aj fakt, 
že americký vyslanec pre klímu 
John Kerry má covid-19 a nemo-
hol sa preto na rozhovoroch zú-
častniť osobne. Kerry však roko-
val na bilaterálnej úrovni, a to te-
lefonicky. (TASR)

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Únia je sklamaná z klimatickej dohody OSN o emisiách

HĽADÁ SA 
ZLOMOVÝ ÚROK 
PRE REALITY
Kupujúci sa doslova bili 
o voľný byt, teraz je tu 
zmena
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LISTA

Bloky I, J a K boli 
skolaudované. 
Pristúpili sme 
k postupnému 

odovzdávaniu 80 
bytov.

Ivan Rolný, 
ITB Development

1,5
STUPŇA CELZIA

Na takejto úrovni chce 
otepľovanie udržať Únia.

Lukáš Lipovský
analytik XTB


