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Přílohy:

Na slavnostním galavečeru byly včera v Praze v

Kongresovém centru České národní banky (bývalé

Plodinové burze) vyhlášeny výsledky a předána ocenění

nejlepším projektům českého realitního trhu za uplynulý

rok. O vítězích 16. ročníku soutěže „Nejlepší z realit – Best

of Realty“, která se v tuzemsku považuje za nejprestižnější

ve svém oboru, rozhodla osmičlenná odborná porota v čele

s Ing. Pavlem Kühnem (Česká spořitelna – Erste Corporate

Banking). Členy jury byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu

nemovitostí (ARTN), agentur pro výzkum trhu, developerů,

realitních makléřů, bankéřů i architektů. O ocenění letos

usilovalo celkem 37 projektů v šesti základních kategoriích.

Dále byla udělena také Zvláštní cena poroty, Cena ARTN

„Award for Excellence“ a Cena čtenářů. Rozhodujícími

kritérii při posuzování kvality přihlášených projektů byly

výběr lokality, urbanistické a architektonické řešení, kvalita

realizace a zejména úspěšnost na realitním trhu. Soutěž

jako každoročně probíhala pod odbornou záštitou Asociace

pro rozvoj trhu nemovitostí.

O nominaci na ocenění titulem „Nejlepší z realit 2014“ se

mohly ucházet stavby dokončené v České republice po 1.

lednu 2013, a to v kategoriích Rezidenční projekty, Nová

administrativní centra, Obchodní centra, Hotely, Skladové a

průmyslové areály a Rekonstruované kancelářské budovy.

Vedle toho získal Zvláštní cenu poroty projekt, který za

uplynulý rok jedinečným způsobem přispěl k rozvoji
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českého trhu s nemovitostmi. Svou cenu „Award for

Excellence“ udělila i Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Stejně jako vloni byla udělena Cena čtenářů mediálních

partnerů, kdy prostřednictvím domovské stránky soutěže

mohli dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu bez výběru

kategorie také laici.

Kompletní přehled projektů oceněných v 16. ročníku

soutěže „Best of Realty“ je k dispozici na

http://www.bestofrealty.cz/nejlepsi-z-realit/vyhlaseni?cl=5.

Předseda odborné jury Pavel Kühn k letošnímu ročníku

uvedl: „Šestnáctý ročník soutěže odráží pozitivní posun na

trhu nemovitostí v České republice, kdy po období delšího

útlumu zápolilo o ceny v jednotlivých kategoriích opět

bezmála čtyřicet projektů. I když jsme ještě daleko od

období tzv. „zlatých časů realitního trhu“, letošní projekty

potvrdily další oživení developmentu. Nejvíce to bylo

patrné v kategorii rezidenčních nemovitostí, kancelářských

projektů a průmyslových a logistických nemovitostí. Je jen

škoda, že se v oblasti rezidencí nepřihlašují více

mimopražské projekty, které by mohly přinést svěží vítr do

zápolení o ty nejlepší. Letošní vítězné projekty nás při

pohledu do budoucnosti trhu naplňují optimismem;

přejeme jim naplnění všech ambicí a přínosů zejména pro

jejich uživatele a pro rozvoj lokalit, v nichž se nacházejí.“

S oznámením výsledků soutěže byl zároveň vyhlášen další,

v pořadí již 17. ročník. V průběhu roku 2015 se do něj

mohou hlásit projekty, které byly dokončeny mezi 1.

lednem 2014 a létem 2015.
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