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Objevte kouzlo bydlení 
v centru Prahy díky 
ACORD Invest

TOUŽÍTE BYDLET V NOVÉM, ALE LÍBÍ SE VÁM STARÉ CENTRUM PRAHY?
S ACORD INVEST JE TO MOŽNÉ. IV HISTORICKÝCH BUDOVÁCH MŮŽEME NAJÍT 
MODERNĚ ZREKONSTRUOVANÉ BYTY, KTERÝM NECHYBÍ NADSTANDARD 
NOVOSTAVEB. SVÉ O TOM VÍ PRÁVĚ SPOLUMAJITELKA DEVELOPERSKÉ 
SPOLEČNOSTI ACORD INVEST VIERA ŠNÍDEROVÁ, KTERÁ NÁM V ROZHOVORU 
NASTÍNILA VÝHODY TÉTO LOKALITY NAPŘÍKLAD I PRO RODINY S DĚTMI.
Te.it KLÁRA DĚDKOVÁ

Jste developerská společnost zaměřující se 
na luxusní historické rezidence na lukra
tivních místech Prahy. Čím je tato lokali
ta pro vás i klienty tolik zajímavá?
Prahu vnímám jako malebnou, atraktivní 
a historicky bohatou metropoli v samém srd
ci Evropy. Historické centrum si zachovalo 
svůj původní ráz, na druhou stranu se všude 
po městě dostanete v rozumném čase autem, 
což mi velmi imponuje. Kouzlo tomu navíc 
dodává fakt, že i přes všechny zmíněné výho
dy jsou nemovitosti v centru z naší nabídky, 
na rozdíl od sousedních metropolí, cenově 
dostupné takřka pro každého.

Stále více lidí utíká bydlet za Prahu nebo 
vyhledává její krajní části, proč bychom 
měli bydlet v centru Prahy v budovách 
plných historie?
Migrace obyvatel z centra města podlé
há aktuálním trendům. Ted’ jsou v módě 
satelity na kraji Prahy, zítra to může být 
naopak. Myslím si, že obyvatele můžeme 
snadno rozdělit na městské a venkov
ské typy. Každému vyhovuje něco jiného. 
Někdo je rád v centru dění a někomu zase 
více vyhovuje klid a příroda. My cílíme na 
oba typy. Městským lidem nabízíme ideální 

byty pro život v centru. Lidem upřednost
ňujícím přírodu zase investici, která se skvě
le zhodnocuje v čase.

Nechybí historickým budovám moder
ní komfort či technologické vychytávky, 
jimiž disponují novější budovy?
Při rekonstrukci dbáme na zachování histo
rického odkazu jednotlivých domů. Citlivě

rekonstruujeme hodnotné historické fasády, 
schodiště, fresky, nástěnné malby a sochy. 
Současně ovšem používáme ty nejmoder
nější technologie a výbavu. Nabízíme tak 
modernímu člověku komfort 21. století 
skloubený s historickým bydlením. Naše 

budovy stojí déle než sto let, proto vnímáme 
jako své poslání dokonale je připravit na 
nejméně sto dalších.

Nabízí centrum Prahy dostatek možností 
například pro rodiny s dětmi?
Pro rodiny s dětmi tu máme krásné projekty 
v Holešovicích u řeky a hned vedle parku 
Stromovka. V Karlině blízko parku Vítkov 
nebo na Vinohradech kousek od Grébovky. 
Máme široké portfolio projektů v lukrativ
ních lokalitách, ze kterého si může každý 
vybrat dle svých preferencí. Záleží na tom, 
co chcete se svými dětmi dělat, zda rádi 
chodíte na prohlídky do muzeí nebo raději 
jezdíte na kole.

Na kterou rezidenci nebo dům jste aktuál
ně nejvíce pyšní a proč?
Do každé rezidence vkládáme kousek své
ho srdce, tudíž je pro nás obtížné jednu 
vyzdvihnout do popředí. Aktuálně připra
vujeme velký projekt v Karlině, kde budeme 
rekonstruovat dvě historické budovy, ke kte
rým postavíme i několik novostaveb. Bude 
to výzva, ale moc se na ni těšíme.
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