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Obchodní dům Kotva na nám. Republiky v Praze 1 koupil v Q1/2020 od společnosti PSN investiční fond Generali
Real Estate za 138 mil. eur ■ Kupce zastoupili poradci Cushman & Wakefield, prodávajícího Deloitte

INVESTICE SE letos V ČESKU
PROPADNOU o stovky milionů eur
Omezení přijatá v březnu v reakci na epidemii koronaviru zastavila většinu rozjednaných investičních transakcí; vynucený
klid druhého čtvrtletí teprve v červnu narušila krátká série uzavřených obchodů.
Společnost Albert Česká republika prodala
holdingu HSTN Obchodní centrum Čestlice
na okraji Prahy, skupina Generali uzavřela
prodej budovy Empiria v Praze 4 českému
investorovi PSN a fond BHS Real Estate
Fund koupil od Expandie plzeňský projekt
Hamburk Business Center. Fakt, že prodávající ani nakupující nespěchají s uzavíráním
obchodů a financování zůstává i ve třetím
čtvrtletí přiškrcené, vyústí zřejmě v pokles
objemu investic v řádu stovek milionů eur.
V prvním čtvrtletí byl investiční trh velmi aktivní: v ČR se zobchodovaly nemovitosti v celkové
hodnotě 1,7 miliardy eur. Po započítání prodeje rezidenčního portfolia Residomo švédské
společnosti Heimstaden Bostad představuje
výsledek podle JLL meziroční nárůst o 55 %.
K nejpozorněji sledovaným transakcím patřil
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prodej obchodního domu Kotva společností
PSN investorovi Generali za 138 milionů eur
a akvizice administrativní budovy Lighthouse
v Praze 7, kterou Deka prodala společnosti Star
Capital Investments za 55 milionů eur.
Výsledky druhého čtvrtletí ovlivnil dopad opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií,
který zastavil většinu právě probíhajících
transakcí. Podle agentů přerušení způsobil rozdíl mezi cenovými očekáváními prodávajících
a kupujících, a také snížená ochota bank obchody financovat. Několik obchodů nicméně ve
druhém čtvrtletí dospělo do finále. První významnou transakcí uzavřenou až v červnu byl prodej
Obchodního centra Čestlice společností Albert
Česká republika skupině HSTN. Následovala akvizice Hamburk Business Center (BHS) a prodej budovy Empiria společnosti PSN. Na sklonku
kvartálu se hovoří o blížícím se uzavření několika dalších transakcí. Podle Ondřeje Vlka,
vedoucího oddělení průzkumu trhu poradenské
agentury Knight Frank, by mohl objem investic
ve druhém čtvrtletí dosáhnout 280 milionů eur.

Kancelářskou budovu City Empiria v Praze 4 koupila ve
2. čtvrtletí 2020 od investora Generali společnost PSN

„Ve třetím kvartálu se jistě uzavře více obchodů.
Přestože se jednání prodlužují, mnohé transakce bude možné úspěšně dokončit během pár
měsíců,“ uvádí Vlk. Podobný názor zastává také
Andrew Thompson, vedoucí oddělení investic
v ČR a na Slovensku konzultační společnosti
Colliers. „Angažujeme se v několika transakcích
na straně lokálních i zahraničních investorů v ČR,
které pokračují.“
Mezi obchody, které se blíží uzavření, řadí
zdroje z trhu budovu City West (Vodafone) ve
Stodůlkách v Praze 5, kterou CFH Group prodává Českomoravské Nemovitostní (ČMN).
Jako další jmenují prodej portfolia společnosti
Goodman ve střední a východní Evropě singapurskému investorovi GLP: finalizace se očekává v červenci. Zdroje z trhu naznačují, že tržní
hodnota českého podílu, která zahrnuje zhruba 107 000 m2 existujících parků, má hodnotu
120 milionů eur. Celou platformu v regionu střední a východní Evropy tvoří 37 logistických parků.

Ostražité banky

Realitní experti se jednohlasně shodují na názoru, že banky po vypuknutí epidemie utáhly kohoutky. Jiří Horák z oddělení kapitálových trhů
společnosti JLL uvádí, že nižší ochotu finančních
domů obchody financovat doprovází i nižší pro-
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Goodman’s CEE operation is expected to be acquired
by GLP in July 2020

Hamburk Business Center in Pilsen was acquired in
Q2/2020 by BH Securities Real Estate Fund from Expandia

City West – Vodafone in Prague 5 – Stodůlky is expected
to be acquired by Českomoravská Nemovitostní

CZECH INVESTMENT VOLUMES TO DROP
by hundreds of millions of euros in 2020
While the pandemic restrictions beginning
in March caused the majority of transactions
from that point to go on hold, the second
quarter was punctuated in June by a small
string of deals. These included the sale of
Čestlice Shopping Center, located in the
Prague periphery, by Albert Česká republika
to HSTN, the sale of Empiria in Prague 4 by
Generali to PSN, and the acquisition by BHS
Real Estate Fund of the Hamburk Business
Center in Pilsen from Expandia. But as buyers and sellers take time to reach agreement on prices and as financing remains
constrained through the third quarter, the
year 2020 could see investment volumes
show a decrease in the order of hundreds of
millions of euros.

The first quarter was very strong, seeing some
EUR 1.7 billion traded in the Czech Republic, up
by 55% y-o-y (including Residomo’s residential
portfolio sold to Swedish Heimstaden Bostad)
according to JLL. Notable deals were the sale of
Kotva in Prague 1 by PSN to Generali for EUR
138 million and the oﬃce building Lighthouse in
Prague 7, acquired by Star Capital Investments
from Deka for c. EUR 55 million.
The eﬀect of the restrictions concerning the pandemic took hold in the second quarter and the majority of pending transactions were put on hold.
According to agents, the pause was due both to
a gap in price expectations between the buyer
and seller, as well as to issues of bank financing.
Nevertheless, a few deals did reach conclusion over

Selected investment transactions in Q1–Q2/2020
Quarter Property name
Region
Q2 2020 City Empiria
Prague 4
Q2 2020 Čestlice shopping centre
Čestlice
Q2 2020 Hamburk Business Center
Pilsen
Q2 2020 UPS Tuchoměřice
Prague Ruzyně
Q2 2020 Javor office centre
Prague 8

Sector
office
retail
office
industrial
office

Price (mil. EUR)
est. 70–80
est. 45
na
17
na

Seller
Generali
Albert Česká republika
Expandia
UPS
x

Buyer
PSN
HSTN
BHS Real Estate Fund
Verdion
Unicapital

Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020
Q1 2020

residential
retail
office
office
retail
office
office
office
office
office
office

1,300
138
55
40
32
30
30
25.5
20
19.5
2.25

Blackstone & Round Hill Capital
PSN
Deka Immobilien
COUF Trade
Tesco
PSN
Peakside
x
Conseq
UBM
Arcona Capital

Heimstaden
Generali
Star Capital Investments
Natland
Trigea
FID Group
BPD Development
Generali
FID Group
Portiva
private investors

Residomo residential portfolio
Kotva
Lighthouse
AZ Tower
OC Plzeň Rokycanská
Albatros
Argo Alpha
U Půjčovny
Spálena 51
Astrid Offices – under development
Kněžkodvorská & Senovážné sq.

CR
Prague 1
Prague 7
Brno
Pilsen
Prague 1
Prague 6
Prague 1
Prague 1
Prague 7
Č. Budějovice

Source/Zdroj: BW, JLL, C&W, KF & market sources ■ Price: market sources
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the second quarter. The first major deal of Q2 to be
closed was not until June, the purchase of Čestlice
Shopping Center by HSTN from Albert Česká republika. Even later in the quarter was the acquisition
of Hamburk Business Center (BHS), as well as
the sale of Empiria to Czech investor PSN. As the
quarter draws to a close a small number of deals
are said be very near completion. According to
Ondřej Vlk, Head of Research, Knight Frank, the
Q2 totals (disregarding the Residomo transaction) could reach up to EUR 280 million. “There will
definitely be more deals concluded in Q3. Although
the deal negotiations may be prolonged, there are
a number of transactions in the market that can be
successfully concluded within the next few months,”
Vlk says. Andy Thompson, Head of Investment CR
and Slovakia, Colliers, generally concurs. “We are
involved in several investment transactions with
both local and international investors in the Czech
Republic that are progressing.”
Among deals set to close market sources
note is the City West (Vodafone) building in
Prague 5, Stodůlky, being sold by CFH Group to
Českomoravská Nemovitostní (ČMN). Another
major deal approaching conclusion is the sale of the
CEE operations of Goodman to Singapore based
investor GLP, expected in July. Market sources indicate that the market value of the Czech element
of this deal, some 107,000 sqm (standing parks),
is worth in the order of EUR 120 million. The entire
platform in CEE is spread across 37 logistic parks.
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porce úvěrů k hodnotě aktiv (LTV) a vyšší marže.
Tento názor sdílí i další konzultanti. „LTV klesají
o 10–15 bazických bodů a banky přednostně financují své dlouhodobé partnery,“ uvádí Michal
Soták, vedoucí investičního týmu pro Českou
a Slovenskou republiku, Cushman & Wakefield.
„Hlavním problémem je, že většina kupujících
i prodávajících zatím setrvává ve vyčkávacím módu, takže lze nyní jen obtížně hovořit
o očekáváních.“ Podle Romana Brože, specialisty na realitní financování ČSOB, má dnes bankovní financování jen relativně málo transakcí na
trhu. Banky úvěry poskytují, ale velmi důkladně
zkoumají prodávaná aktiva, ani ne tak z hlediska
sektoru, jako spíš budoucího cash flow. LTV u investičních transakcí může být maximálně 70/30
(ve výjimečných případech 75 %), kupující ale
má mnohem větší šanci na kladné posouzení,
jestliže cílí na LTV 65/35 nebo 60/40. Brož
naznačuje, že sami účastníci transakce často požadují odložení potřebných valuací na
podzim, aby lépe odrážely hodnotu aktiva,
které chtějí koupit nebo prodat. Některé obchody jsou přirozeně komplikovanější. U přeshraničních transakcí je v současné situaci nemožné
virtuálně získat financování, protože ocenění
rizik se musí provádět na všech jednotlivých trzích, uvádí Horák. Dodává, že v ČR je i v současné době možné vyjednat rozumné podmínky
financování prémiových kancelářských nemovitostí. „Podařilo se nám dostat poměrně agresivní nabídky ve chvíli, kdy budova je velmi dobře
pronajatá, na dlouhodobé smlouvy a je v dobré
lokalitě. Takže je to možné.“

O cenách a výnosech

Dnešní situace na trhu má dopad i na oceňování.
Ředitelka Knight Frank v ČR Zdenka Klapalová
uvedla během červnového on-line setkání realitních expertů ARTN, že zatímco rezidenční a logistický sektor bodují a koronavirus je prakticky
neovlivnil, další sektory představují pro odhadce
výzvu. „Při oceňování v regionech vycházíme
z téměř stejných předpokladů, jako v době před
Covidem. Pokud nás požádají o ocenění kan-
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nákupních center budou nadále klesat napříč trhy, k nejvýznamnějším korekcím dojde ve
Španělsku, v České republice a v Polsku.“
Bez ohledu na rozsah změny budou některé
typy nemovitostí zasaženy méně, upozorňuje
Vlk. „Ačkoliv vnímáme tlak na snížení cen ze
strany některých kupujících, netýká se to většinou prémiových nemovitostí, kterých je obecně na trhu nedostatek.“ Pokud jde o chování nemovitostí obecně po zbytek roku 2020, dodává:
„Je možné očekávat korekce v rozsahu 5–10 %,
ale na konci roku by se mohly vrátit na původní
hodnoty, protože investoři se budou snažit utratit nakumulované prostředky, které neinvestovali
během roku.“
Budovu Lighthouse v Praze 7 koupila v prvním
čtvrtletí 2020 společnost Star Capital Investments
od Deka Immobilien za 55 mil. eur

celáří kategorie A v Praze, tak lze říci, že jsme
konzervativnější a pracujeme s předpokladem,
že chybí srovnání. Takže hodnota nemusí být
tak přesná, jako byla před epidemií,“ vysvětlila
a dodala: „Panuje větší nejistota, a to je riziko, které je nezbytné zohlednit.“ Nynější nedostatek porovnatelných případů, který vyplývá
z počtu transakcí, jež mohou posloužit jako reference, zmiňují také Jan Hospodář, Managing
Partner v investiční platformě 108 Agency,
a Hana Kollmannová, realitní expertka z JLL.
Podle květnové zprávy European Investment
Outlook agentury Savills lze očekávat další
pokles cen napříč trhy. Nejvýznamnější korekce nastanou ve Španělsku, v České republice a v Polsku. „Předpokládáme, že kancelářské výnosy zůstanou na většině trhů do konce
roku stabilní. Největší pozorovatelné posuny
výnosů, o 30–50 bazických bodů (bp), se
očekávají v Miláně, Praze a Varšavě. K drobným cenovým korekcím dojde také v sektoru
logistiky: zde se nejvyšší dosahované výnosy na nadpoloviční většině trhů pravděpodobně posunou maximálně o 10–20 bp,“ uvádí
zpráva. „Očekáváme, že výnosy prémiových

Ochlazení v roce 2020

Experti se všeobecně shodují na tom, že silný
pokles objemů investic bude pokračovat po celý
letošní rok, i když zatím je obtížné blíže specifikovat jeho rozsah. Podle Jana Hospodáře lze
očekávat dramatický propad v řádu desítek procent. A následují i další hodnocení. „Očekáváme
pokles až na zhruba miliardu eur (bez započítání
portfolia Residomo v hodnotě 1,3 miliardy eur),“
míní Michal Soták. Podobný názor zastávají další
dotázaní. „Jestliže se situace dále nevyhrotí, celkový objem bez započtení rezidenčních transakcí by se letos mohl přiblížit 1,4 miliardy eur,“
dodává Ondřej Vlk.
Odborníci neočekávají, že trh znatelně ožije
dříve než v září. „Nárůst aktivity by měl pokračovat ve třetím a čtvrtém čtvrtletí. Vycházíme
z toho, že někteří majitelé plánují znovu uvést
na trh své nemovitosti a někteří investoři mají
stále k dispozici kapitál a mají chuť začít znovu obchodovat,“ říká investiční analytik CBRE
Tomáš Krus. „V současné době pracujeme na
několika transakcích a předpokládáme, že se
do konce roku uzavřou,“ uvádí Michal Soták.
„Osobně očekávám, že se český investiční trh
zotaví v letech 2021–2022, bude ale záležet na
celkovém stavu ekonomiky v ČR.“
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Banks cautious to finance

Bank financing has become much tighter since
the onset of the epidemic, say real estate experts
unanimously. According to Jiří Horák, Capital
Markets JLL, aside from the fact there are fewer
loans in total this has caused both lower LTV ratios and higher margins. The view is shared by
other consultants. “LTVs are declining by around
10–15 percentage points and banks are preferentially financing long-term partners,” says Michal
Soták, Head of Capital Markets, CZ and Slovakia,
Cushman & Wakefield. “So far, the main problem
is that most buyers and sellers are in ‘wait and
see’ mode, so it is diﬃcult to talk about expectations now.” According to Roman Brož, Specialized
Banking, Real Estate Financing at ČSOB, there
are on the whole relatively few deals being financed in the market now. Loans can be given,
but they are highly specific to the asset in question, thus depend not so much on the sector but on
future cash flow. LTVs can be a maximum 70/30
for investment transactions (75 in exceptional
cases) but a purchaser stands a better chance
of a favourable decision if he goes for an LTV
of 65/35 or 60/40. It is often the parties involved
in the deal that request a delay until the autumn
in submitting required valuations in order to provide a more solid picture of the asset they seek to
sell or buy, he indicates. Some deals are naturally
more complicated. Should a transaction be crossborder, Horák says, it becomes virtually undoable
to get financing in the current environment as
risk assessments must be done in every market.
Nevertheless, he notes, in CR it is possible to
achieve reasonable terms on financing for a prime
oﬃce asset. “We managed to get quite aggressive
oﬀers as the building is very well leased, for a long
time and in a good location, so it is possible.”

On prices and yields

The current market situation has impacted the
matter of valuations. Managing Director of Knight
Frank in CR Zdenka Klapalová explained during
the ARTN online meeting of real estate experts
in June, that while the logistics and residential
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most significant corrections (of 50 bps or more)
in Spain, Czech Republic and Poland.”

Albatros building in Prague 1 was acquired in Q1/2020
by FID Group from PSN for EUR 30 mil.

sectors were winners, with least impact from
the coronavirus, other sectors now pose a challenge to valuers. “If we do valuations in the regions, we are on almost the same assumptions.
If we are asked to do a valuation of A-Class offices in Prague, then I would say we are more
conservative and we work with the assumption
that there is a lack of comparables, and therefore
the value may not be as accurate as in pre-Covid
time,” she said, adding “It’s more uncertainty
so its a risk which should be calculated.”
The current lack of comparables, which refers
to the number of deals to be used as evidence,
is also mentioned by Jan Hospodář, Managing
Partner, Investment at 108 Agency, and Hana
Kollmannová, Real Estate Expert at JLL.
According to European Investment Outlook
May report by Savills, prices are expected to
continue softening across all markets, with
the most significant corrections in Spain, Czech
Republic and Poland. “We expect prime oﬃce
yields to remain stable in the majority of our markets by the end of the year. Most significant outward yield shifts (30–50 bps) are anticipated
in Milan, Prague and Warsaw. Small price
corrections are anticipated in the logistics
sector, where prime yields in more than half
of the markets are expected to move out by
10–20 bps at the most,” the report said. “We
expect prime shopping centre yields to continue softening across all markets, with the

Regardless of the degree of change, some types
assets will be less aﬀected, notes Vlk. “Although
we perceive pressure from some buyers to
reduce prices, this does not apply much to premium real estate, which is generally in short supply on the market.” Speaking about assets generally for the remainder of 2020, he added: “It is
possible that correction will occur by 5–10%, but
at the end of the year it could return to its original
state, as investors will try to spend the accumulated funds that they did not invest during the year.”

Volume drop in 2020

Experts generally agree that while hard to pinpoint there will be a notable drop in transaction
volume over the year 2020 as a whole. According
to Hospodář, volumes could be expected to
drop dramatically to the tune of some tens of
percent. The drop is expressed in various ways.
“I expect a decline to about 1 billion euros (not
counting the EUR 1.3 billion Residomo portfolio),” suggested Soták. Other views provide similar outlooks. “If there is no further escalation of
the situation, the total volume this year (without
residential transactions) could approach EUR
1.4 billion,” said Vlk.
Activity is generally not expected among experts
to pick up to any notable degree until at least
September. “We expect the increase in activity to
continue during Q3 and Q4. This is based on the
fact that several landlords are planning to put some
transactions on the market again and several investors have still available capital ready to deploy
and are open to business again,” said investment
analyst at CBRE Tomáš Krus. “We are currently
working on several transactions and anticipate
their conclusion by the end of the year,” said Soták.
“I expect that the recovery of the Czech real estate investment market will take place in the years
2021–2022, which will of course be influenced by
the overall state of the Czech economy.”
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Pražská tržnice – Malé náměstí s bývalým pivovarem a dvojicí věží. Moderní štíhlá vyhlídková novostavba a původní
vodárenská věž budou vizuálními dominantami tržnice

Praha zahajuje proměnu
PRAŽSKÉ TRŽNICE za 2–3 miliardy

uzavřít až letos. Táhl se devět let, během kterých
pokračoval pomalý rozpad podinvestovaného
areálu. Využitý byl podle náměstka primátora
pro oblast financí a rozpočtu Pavla Vyhnánka
ze čtyř pětin, skladba nájemců ale často nebyla z pohledu města optimální. Současné vedení
pražského magistrátu se proto rozhodlo ponechat si památkově chráněný areál plně pod
vlastní kontrolou a ve spolupráci s IPR, 4ct, JLL
a CMC architects připravilo strategický plán
jeho obnovy, založený na dvou odborných studiích. „Ověřovací ekonomická studie, kterou vypracovalo konsorcium společností 4ct a JLL, navrhla optimální složení aktivit a jejich rozmístění
v areálu, tak aby jako celek smysluplně fungoval.
Spočítali jsme několik modelů, jak dosáhnout
udržitelného provozu,“ uvádí Pavel Vyhnánek.
„Urbanisticko-architektonická studie, jejímž autorem je kancelář CMC architects Víta
Másla, ukazuje, jak areál maximálně zpřístupnit,
jak pracovat se zelení, veřejnými prostranstvími
i s vodou, která je dnes aktuálním tématem.“

Praha zahajuje obnovu areálu Pražské tržnice
v Holešovicích v Praze 7. Současná reprezentace metropole je rozhodnuta ponechat památkově chráněný areál bývalých jatek plně
v rukou města a do jeho revitalizace investovat
v horizontu 15 let 2 až 3 miliardy korun z městského rozpočtu. Začátkem června vedení Prahy
poprvé představilo jasný plán rozvoje, ze kterého vyplývá, nejen jak by měla tržnice v budoucnu vypadat a co by mohla návštěvníkům
nabídnout, ale také jak hodlá město zajistit ekonomickou udržitelnost provozu a návratnost
investice. Pražská tržnice s novými obchody,
restauracemi, příjemnými náměstími, stromy,
vodními prvky i novou výškovou dominantou
bude ožívat postupně; v první fázi město zrenovuje hlavní korzo a zrekonstruuje budovu bývalé masné burzy a nezbytná je také investice do
technické infrastruktury.
Soudní spor s dlouholetým nájemcem Pražské
tržnice, společností Delta Center, se podařilo

Book_II_2020.indb 10

Pražská tržnice – urbanistická studie počítá se dvěma novými náměstími: „Velkým“ v západní části a „Malým“ ve
východní části areálu. Hlavní severojižní osu tržnice, sahající od Bubenského nábřeží až k ulici Jateční, vytvoří tzv.
centrální korzo ■ Architekt: CMC architects

29.06.20 2:25

City Hall decided to keep the listed complex
fully under its control and, in cooperation with
IPR, 4ct, JLL and CMC architects, prepared
a strategic plan for its renovation, based on two
expert studies. “The economic verification study
that the consortium of 4ct and JLL prepared proposed the optimal composition of activities and
their situation in the complex so that it works sensibly as a whole. We counted several models for
achieving sustainable operations.” stated Pavel
Vyhnánek. “The urban/architectural study, the
author of which is Vít Máslo’s atelier CMC architects, shows how to make the complex as accessible as possible, how to work with greenery,
public spaces and with water, which is an important theme these days.
Pražská tržnice (The Prague Market), Prague 7 – Holešovice ■ Visualisation: a new passage connecting three big halls
in the east part of the area

Prague launches transformation
of PRAGUE MARKET for 2–3 billion
Prague begins renovation of Prague Market
complex in Holešovice in Prague 7. The current representation of the city has decided
to leave the listed complex of the former
slaughterhouse fully in the city’s hands and
to invest 2 to 3 billion crowns from the city
budget over a period of 15 years. At the beginning of June the leaders of Prague first
presented a clear development plan, which
not only shows what the Prague Market

Pražská tržnice (Prague Market) – the entrance from
Holešovice ■ Source: CMC architects
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should look like in the future and what it
could oﬀer visitors, but also how the city intends to ensure the economic sustainability
of the operations and the return on investment. The Prague Market, with new shops,
restaurants, pleasant squares, trees, water
elements and a new high-rise landmark will
be revitalised in steps; in the first phase the
city will be renovating the main promenade
and reconstructing the former meat exchange building, while investments into the
technical infrastructure are also necessary.
The litigation with the tenant of Prague Market of
many years, Delta Center, was finally concluded
this year. It dragged on for nine years, during
which the slow decay of the under-invested complex continued. According to the Deputy Mayor
for Finance and Budgets, Pavel Vyhnánek, fourfifths of the market was used, though the mix of
tenants was often not optimal from the city’s perspective. Thus, the current leadership of Prague

“On the basis of an analysis of the current state,
operation and potential of the complex, we modelled a conception and possible solutions. We
used 3D technology in our work so that we could
see at any time how specific units work and the
price at which they are leased. We worked in parallel with several scenarios. Then we prepared
a time schedule and a future operations model.
The recommended solutions are eﬀective from
social and economic perspectives, and I have
to say that we were surprised with the positive
result for how it is possible to operate the market: the investment in the total volume of
2–3 billion crowns should return over a horizon
of 13 to 16 years,” explained Tomáš Ctibor, the
founder and Director of 4ct. “We are planning on

Pražská tržnice (Prague Market) – the entrance from
Bubny ■ Source: CMC architects
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sáž s trojdomím, tedy spojeným objektem hal 7,
8 a 9, a doplnění výškové dominanty, věže, která
nahradí původní pivovarský komín a nabídne výhled
nejen na areál tržnice a nejbližší okolí, ale také na
panorama Pražského hradu.“
Do revitalizace tržnice chce město zapojit více architektů. „Kancelář CMC architects připravila urbanistickou studii, neřešila ale architekturu jednotlivých budov. Na jednotlivé zakázky budeme
postupně vyhlašovat veřejné soutěže, kde předpokládám, že bude rozhodovat cena. U větších
investičních akcí počítáme s různými typy architektonických soutěží,“ popisuje Pavel Vyhnánek.
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Pražská tržnice – navrhované funkční schéma

„Na základě analýzy současného stavu, fungování a potenciálu areálu jsme modelovali koncepci
a možnosti řešení. Při práci jsme využívali 3D technologie tak, abychom v každém okamžiku viděli,
jak konkrétní jednotky fungují a za jakou cenu jsou
pronajaté. Pracovali jsme paralelně s několika scénáři. Následně jsme stanovili časový harmonogram
a model budoucího provozu. Doporučená řešení
jsou efektivní z hlediska společenského i ekonomického a musím říci, že jsme byli překvapeni, s jak
pozitivním výsledkem je možné tržnici provozovat:
Investice v celkovém objemu 2–3 miliardy Kč
by se měla vracet v horizontu 13 až 16 let,“ popisuje
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Tomáš Ctibor, zakladatel a ředitel společnosti 4ct.
„Obnovu Pražské tržnice plánujeme financovat
z městského rozpočtu. Předpokládaná návratnost ale zároveň umožní v případě potřeby využití
externího financování formou komerčních bankovních úvěrů,“ uvádí Pavel Vyhnánek.
Revitalizace má probíhat převážně formou rekonstrukcí stávajících budov. „Odstranit plánujeme
pouze menší objekty podél Jateční ulice, které zde
vyrostly v 80. letech minulého století a podle názoru
památkářů nemají žádnou kulturní hodnotu,“ vysvětluje architekt Vít Máslo. „Novostavby zahrnují pa-

Proces bude rozfázován do sedmi zón, logicky vymezených umístěním budov, jejich současným stavem i budoucí funkční náplní. „Scénář
obnovy ponechává to, co funguje, a mix doplňuje novými prvky, které se osvědčily v podobných
areálech v zahraničí. Zároveň nabízí dostatečnou flexibilitu, protože tržnice se bude vyvíjet
v čase a bude potřebovat reagovat na trendy
na trhu i měnící se preference zákazníků,“ uvádí Blanka Vačková, ředitelka a vedoucí oddělení
průzkumu společnosti JLL.
První zónu tvoří centrální korzo, které bude srdcem a magnetem tržnice. Táhne se od brány na
Bubenském nábřeží směrem k ulici Jateční
a tvoří hlavní severo-jižní osu tržnice. Na ní bude
umístěno informační centrum a následovat bude
rekonstrukce haly č. 4, kde bývala historicky masná burza. Měla by tu proto vzniknout
restaurace zaměřená na pokrmy z masa, jejíž
prostor by město mohlo využít také na různé
reprezentační akce. Se zahájením prací na budově se nyní čeká na vydání stavebního povolení. Restaurace bude tvořit základ budoucí
gastrozóny s moderním konceptem tzv. food
hall neboli tržiště s jídlem v hale č. 29. „Tyto
koncepty jsou velmi oblíbené právě v konvertovaných industriálních areálech v zahraničí,“ komentuje Vačková.
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financing the renovation of the Prague Market
from the city budget. The expected rate of return, however, makes it possible, if necessary, to
use external financing in the form of commercial bank loans,” stated Pavel Vyhnánek.
The revitalisation should take place primarily in the form of the reconstruction of the
existing buildings. “We are only planning on
removing some of the smaller buildings along
Jateční Street that went up in the 1980s and, in
the opinion of the conservationists have no cultural value,” explained architect Vít Máslo. “The
new buildings include a passage with three
buildings, meaning a connection of halls 7,
8 and 9 and joined by a high-rise landmark,
a tower, which will replace the original brewery
smokestack and will oﬀer a view not only of the
market complex and the nearest vicinity, but also
of the Prague Castle panorama.”
The city wants to include more architects with
the renovation of the market. “CMC architects
prepared an urban study, but it did not resolve
the architecture of the individual buildings. We
will gradually be announcing tenders for the individual orders, where we expect price to be
the deciding factor. For most of the investment
events, we are counting on various types of architectural competitions,” described Pavel
Vyhnánek.

Seven zones

The process will be phased into seven
zones, logically defined by the placement of
the buildings, their current condition and their
future function. “The renewal scenario leaves
that which works and the mix is supplemented
by new elements that have proven themselves
in similar complexes abroad. At the same time
it oﬀers suﬃcient flexibility, because the market
will be developing over time and reacting to market trends and changing customer preferences,”
said Blanka Vačková, a Director and Head of
Research in JLL.
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Pražská tržnice (Prague Market), Prague 7 – Holešovice – The main square (in the west part of the area)

The first zone will be comprised of the central
promenade, which will be the heart and magnet of the market. It stretches from the gate on
Bubenské nábřeží towards Jateční Street
and creates the main north-south axis of the
market. An information centre will be located on
it and it will be followed by the reconstruction of
hall no. 4, where the historical meat exchange
used to be. Thus, a restaurant oriented on meals
from meat, whose spaces the city could use for
various representative events, should be created
here. The start of the work on the building is waiting for the building permit to be issued. The
restaurant will form the foundation of the future
food zone with a modern food hall concept
in hall no. 29. “These concepts are very popular
in converted industrial complexes abroad,” commented Vačková.
The Pop-up Zone spaces should also be
opening very soon. They connect to the promenade and contain hall nos. 24 and 35, situated between the embankment and Západní
náměstí. Small cafés, restaurants, designer
bistros and also spaces for short-term
leases, meant for start-ups, will be created

here. The consultants place a Czech design
centre in the smaller hall no. 2 by the entrance
to the complex. Západní náměstí (zone 3) offers the largest open space in the market and
makes it possible to hold all kinds of outdoor
events, concerts and holiday markets. The
square should be further enlivened by a garden by hall no. 24. Zone no. 4, the last in the
western part of the market, should offer the
space of the traditional vegetable market
and be connected to the food zone with shared
kitchens and shops related to gastronomy, restaurants and a night club.
Zone 5 in the eastern section of the market
bears the name Large Format, because buildings with the largest leasable space are located
here. It will be designated for retail, a supermarket, a theatre and the Alza showroom, which
traditionally significantly increases the number
of visitors to the complex. The sixth zone, entitled Flexible Multifunctional comprises 3 expansive halls, suitable for holding conferences, exhibitions and all kinds of social events.
In building no. 39, JLL proposed setting up
a children’s educational and entertainment
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a zároveň výměna méně vhodných nájemců.
Potlačit chceme například také funkci skladování a velkoobchodu a nahradit ji náplní, která
do tržnice přiláká lidi,“ uvádí Tošovský. Termíny
nájemních smluv se budou řídit časovým harmonogramem rekonstrukce.

Pražská tržnice – vizualizace interiéru pasáže ■ Zdroj: CMC architects

Velmi brzy by se také měly otevřít prostory
Pop-up zóny, která navazuje na korzo a zahrnuje haly č. 24 a 35, situované mezi nábřežím
a Západním náměstím. Zde by měly vzniknout
malé kavárny, restaurace, designová bistra
a také prostory pro krátkodobý pronájem,
určené začínajícím podnikatelům. Do menší haly č. 2 u vstupu do areálu umístili poradci
Centrum českého designu. Západní náměstí
(zóna 3) nabízí největší otevřenou plochu v tržnici a umožní pořádání nejrůznějších venkovních
akcí, koncertů a svátečních trhů. Náměstí by
mohly dále oživit zahrádky u haly č. 24. Zóna
č. 4, poslední v západní části tržnice, má nabídnout prostor tradičnímu zeleninovému tržišti
a navázat gastrozónou se sdílenými kuchyněmi
a obchody souvisejícími s gastronomií, restaurací a nočním klubem.

Tuto zónu od poslední, sedmé, odděluje tzv.
Malé náměstí s bývalým pivovarem a dvojicí
věží. Moderní štíhlá vyhlídková novostavba
a původní vodárenská věž budou vizuálními
dominantami tržnice. Historická věž by mohla
kromě vyhlídky na areál nabídnout také prostor například pro další gastroprovoz v kombinaci s expozicí. Na náměstí navazuje tzv.
Společensko-kulturní zóna č. 7, kde budou
umístěny i sdílené kanceláře nebo netradiční
kancelářské koncepty pro společnosti z kreativní
sféry. V hale číslo 13 zvažují JLL ponechat tradiční asijskou tržnici v modernějším designu.

Zóna 5 ve východní části tržnice nese název
Velkoformátová, protože se zde nacházejí objekty s největšími pronajímatelnými plochami.
Vyhrazeny budou pro retail, supermarket, divadlo a showroom Alzy, která tradičně výrazně
zvyšuje návštěvnost areálu. Šestá zóna s názvem Flexibilní multifunkční sestává z 3 rozlehlých hal, vhodných pro pořádání konferencí, vý-

Pavel Vyhnánek zdůrazňuje, že město rozhodně nehodlá tržnici po dobu renovace uzavřít.
Podle Michala Tošovského ze společnosti Solid,
která pro Prahu zajišťuje správu areálu, je
v současné době pronajato 70 % z celkových
65 000 m2 retailových ploch a skladba nájemců se bude měnit postupně. „Naším hlavním úkolem je nyní obsazení volných prostor
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stav a nejrůznějších společenských akcí. V objektu č. 39 navrhují JLL zřídit dětské vzdělávací
a zábavní centrum, založené na multimediálních technologiích, a také hlídaný dětský koutek.

Práce již začaly obnovou a čištěním centrálního korza. Souběžně město připravuje zadání
zakázky na projekt technické infrastruktury,
jejíž kapacita potřebám areálu nestačí ani v současné podobě a pro jeho obnovu je klíčová.
„Chceme začít tím, že v tržnici vybudujeme technický objekt s tepelným čerpadlem využívajícím
vodu z Vltavy. Tento ekologický zdroj areálu velmi
pomůže,“ uvádí Vít Máslo. „Na povolovací proces
první etapy sítí bude potřeba minimálně půl roku,
takže odhaduji, že do roka by se mohlo začít s jejich realizací.“
Ochlazovací systém využívající vodu z Vltavy
poslouží k prevenci vzniku tepelného ostrova,
k vytvoření vodních prvků a mlžítek. Prostředí
zpříjemní také vysazení 70 nových stromů,
k jejichž zavlažování bude do podzemních nádrží zachycována dešťová voda. Propojení
s Bubenským nábřežím a s Holešovicemi zkvalitní nově upravené vstupy a také nový vjezd
z Argentinské ulice, na který naváží lépe koncipované parkovací plochy.
Vizí města je, aby se Pražská tržnice stala do
15 let destinací celoměstského významu,
která bude lákat jak obyvatele Prahy, tak i turisty.
Při plánování se město inspirovalo konvertovanými areály jatek Kødbyen v Kodani nebo
Matadero v Madridu.
„Cílem města je naplnit potenciál tržnice a vrátit ji
Pražanům. Chceme, aby díky rozmanité a atraktivní náplni a příjemnému prostředí žila 24 hodin
denně a byla otevřená pro lidi všech věkových
a příjmových kategorií. Již nyní podnikáme první
kroky, aby se do tohoto cenného areálu mohl postupně navracet život,“ shrnul Pavel Vyhnánek.
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Pražská tržnice (Prague Market), Prague 7 – Holešovice – Restaurační dvůr (food
square) – (in the west part of the area)

centre, based on multimedia technologies, and
also a children’s corner with babysitters.
This zone is separated from the seventh and last
zone by Malé náměstí with the former brewery and two towers. The modern, slender new
observation tower and original water tower
will be the market’s visual landmarks. The historical tower should, in addition to views, also oﬀer
the complex space, for example, for another
restaurant in combination with exhibitions. The
square is connected to the “Social-cultural”
zone no. 7, where shared oﬃces and untraditional oﬃce concepts for companies from the
creative sphere will be located. In hall number 13
JLL is considering keeping the traditional
Asian market in a more modern design.
Pavel Vyhnánek emphasised that the city definitely does not intend to close the market for
the duration of the renovation. According to
Michal Tošovský from Solid, which provides
the management of the complex for Prague,
70% of the overall 65,000 m2 of retail space
is currently under lease and the mix of tenants will gradually change. “Our main task
is not to occupy the free space while replacing
the less suitable tenants. We also, for example,
want to curb the function of storage and wholesale and replace it with content that will attract
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Pražská tržnice (Prague Market), Prague 7 – Holešovice – The entrance from
the riverbank ■ Source: CMC architects

people to the market,” Tošovský claimed. The
dates of the lease agreements will depend on
the reconstruction schedule.
Work has already begun on renovating
and cleaning up the central promenade.
At the same time, the city is preparing to announce tenders for the technical infrastructure project, where the capacity is not sufficient for the needs of the complex in its current form and it is key for its renovation. “We
want to start by building a technical building
with a heat pump using water from the Vltava
River. This ecological resource will really help
the complex,” stated Vít Máslo. “At least half
a year will be needed for the permit process,
so I estimate that within a year work could begin on its construction.”

Pražská tržnice (Prague Market), Prague 7 –
Holešovice – The main corso ■ Source: CMC architects

The cooling system using water from the
Vltava is used for the prevention of the occurrence of heat islands, for the creation of water
elements and mist showers. The environment
will also be more pleasant by the planting of
70 new trees, where rainwater collected in
underground reservoirs will be used for irrigation. The connection with Bubenské nábřeží
and Holešovice will be improved by newlymodified entrances, as well as a new entrance from Argentinská Street, which will be
connected to a better-conceived parking area.
The city’s vision is for the Prague Market
to become a destination of citywide importance within 15 years, which will entice
both people from Prague and tourists. During
the planning, the city was inspired by converted slaughterhouse complexes such
as Kødbyen in Copenhagen and Matadero
in Madrid.
“The city’s goal is to fulfil the market’s potential
and return it to the people of Prague. We want
it to be alive 24 hours a day thanks to a diverse
and attractive content and pleasant environment and to be open for people of all ages and
incomes. We are already taking the first steps so
that life can gradually return to this valuable complex,” summed up Pavel Vyhnánek.
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Nový Opatov, Praha 11 – v rámci projektu projde okolí stanice metra Opatov revitalizací, přibyde nové náměstí, 5 kancelářských budov, 3 bytové domy a zelený 4hektarový park
Developer: FINEP, Starochodovská ■ Architekt: Studio acht

FINEP žádá o územní rozhodnutí
pro NOVÝ OPATOV
Okolí stanice metra dostane novou podobu
Společnost Finep podá v nejbližších dnech
žádost o územní rozhodnutí na projekt
Nový Opatov, který ve spolupráci s firmou
Starochodovská vlastněnou developerem
Reflecta plánuje realizovat u stanice metra
Opatov v Praze 11. Výstavbu nového centra v oblasti Jižního Města a Opatova, s náměstím obklopeným obchody, restauracemi
a kavárnami, s pěti kancelářskými a třemi
bytovými domy zasazenými do zeleného
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parku se sportovišti a vodními plochami,
hodlá zahájit příští rok. O investici ve výši
5 miliard do developmentu území s plochou
80 000 m2 se Reflecta a Finep podělí rovným
dílem. Záměr je součástí plánu rozvoje širší oblasti Opatov – Na Jelenách o celkové
rozloze 79 hektarů, na niž si nechal pražský
magistrát zpracovat územní zastavovací
studii od architektonického ateliéru Studio
acht. Převážnou většinu území by měl podle

místostarosty Prahy 11, Martina Sedekeho,
rozvíjet v rámci tohoto i budoucích záměrů
právě developer Finep.

Projekt Nový Opatov se 414 byty, 35 000 m2
kanceláří, 8 400 m2 retailu, náměstím o rozloze 3 000 m2, parkovacím domem a zhruba čtyřmi hektary zeleně začne podle předpokladu společnosti Finep růst u stanice metra C Opatov
příští rok. Vladislav Dykast, ředitel úseku akvizice
a inženýring ve společnosti Finep, uvádí, že dosud není rozhodnuto, zda v první fázi vyrostou
dva nebo tři bytové domy. V dalších fázích bude
následovat náměstí a komerční objekty.

29.06.20 2:26

Nový Opatov, Prague 11 ■ Developer: FINEP, Starochodovská ■ Architect: Studio acht

FINEP requests zoning and planning
decision for NOVÝ OPATOV

The vicinity of the metro station to get a new appearance
In the coming days Finep will be submitting
the request for the zoning and planning decision for the Nový Opatov project, which
it is planning to build by the Opatov metro
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station in Prague 11 in cooperation with
Starochodovská, owned by the developer
Reflecta. It intends to begin the construction of the new centre of the Jižní Město

and Opatov districts, with a square surrounded by shops, restaurants and cafés,
with five oﬃce buildings and three blocks
of flats situated in a green park with sports
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řit zde silný akcent.“ Budovy v centru projektu
budou proto zhruba sedmipodlažní, od nižší zástavby podél ulice Starochodovské a Bartůňkovy
tuto část oddělí široký pás zeleně.

Park na 4 hektarech

V souladu s územní studií pokryje zhruba polovinu osmihektarového území Nového Opatova
zelený park s rozsáhlými vodními plochami,
které vzniknou v místech, kde byla původně trojice rybníků. Kaskádovité vodní nádrže propojí potok a naváže na ně oblast přirozeně vhodná pro
retenci dešťové vody. „Důraz na ekologii a vysoce
aktuální hospodaření s vodou včetně využívání
dešťové vody je dalším významným rysem projektu,“ zdůraznil Václav Hlaváček. Mikroklima lokality dále zkvalitní zelené střechy a fasády budov.

Projekt nový Opatov je součástí revitalizace širšího rozvojového území Opatov – Na Jelenách o rozloze 79 hektarů

Rezidence budou situovány západně od ulice
Chilská mezi stanicí metra Opatov a Litochlebským
náměstím. „Celkově vzniknou v rámci projektu tři
a nabídnou mix bytů v osobním a družstevním
vlastnictví, spolu se 40 nájemními jednotkami
v samostatném objektu,“ popsal Vladislav Dykast.
Pět kancelářských budov s obchody a službami
na prvních dvou nadzemních podlažích bude soustředěno v centrální části projektu kolem nového
náměstí, které se bude rozkládat po obou stranách
ulice Chilská u stanice metra.
Ta projde v rámci developmentu potřebnou
modernizací: Do zanedbané stanice budou
umístěny dva nové výtahy, schodiště a dva eskalátory. Propojí nejen perón metra s vestibulem, a tedy s náměstím, ale vyvezou cestující
až k autobusovým zastávkám na ulici Chilská,
která je vedena přemostěním nad stanicí metra.
„Developer přispěje na modernizaci stanice
investicí 171 milionů korun nad rámec běžného příspěvku na rozvoj městské části,“ upřesnil
místostarosta Prahy 11, Martin Sedeke.
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Na náměstí se bude vycházet z vestibulu metra.
Moderní městský prostor zatraktivněný zelení,
stromy, vodní plochou a uměleckými prvky
bude obklopený obchody, restauracemi a kavárnami v parteru kancelářských budov, které
vyrostou po jeho obvodu. Retailové prostory
v druhém nadzemním podlaží budou přístupné
přímo z autobusového terminálu a z navazujícího ochozu, který bude pokračováním náměstí
na výškové úrovni Chilské ulice. Po ní by měla
v budoucnu jezdit také tramvaj. Město zde plánuje vybudovat tramvajovou trať, která povede
ze Spořilova přes Opatov na konečnou na sídlišti
Jižní Město. Náměstí naváže svou východní částí na prostor Centrálního parku, který v současné
době představuje jedinou ucelenou zelenou rekreační oblast pro obyvatele Opatova.
„Snahou naší i Prahy 11 je vtisknout projektu silný a jednotný charakter,“ uvádí Václav Hlaváček,
vedoucí architekt Studia acht, jehož rukopis
celá lokalita ponese. „Obří měřítko Jižního Města
je třeba hmotově i materiálově vyvážit a vytvo-

Oblasti se dotýká i zatím poslední novinka ve vývoji Nového Opatova, kterou je podle Vladislava
Dykasta scelení pozemků pro vznik budoucího zeleného parku, po němž může následovat
přesnější naplánování jeho podoby.

79 ha čeká na revitalizaci

Projekt Nový Opatov by se měl stát novým
městským centrem rozsáhlého rozvojového
území Opatov – Na Jelenách, rozkládajícího
se od ulice Květnového vítězství a kruhového
objezdu Litochlebského náměstí podél frekventované dopravní tepny Chilská, až po oblast Na
Jelenách na opačné straně dálnice D1. Radnice
plánuje poměrně zanedbanou a nepříliš přívětivou lokalitu revitalizovat a obě části rozpolcené bariérou frekventované komunikace propojit
vybudováním kry pro pěší a cyklisty, která dálnici překlene. Martin Sedeke uvedl, že projekt
Nový Opatov tvoří pouze 20 % řešené rozlohy a 40 % plánovaného objemu výstavby.
„Jedná se o první část plánů společnosti Finep
v této oblasti. Investičních záměrů zde ale připravují daleko více. Developer předpokládá, že to
bude on, kdo bude realizovat rozvoj 70 % z celkových 79 ha, které tato územní studie upravuje.“ vysvětlil místostarosta.
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facilities and water surfaces, next year.
Reflecta and Finep will be equally sharing
the 5 billion crown investment in the development region with an area of 80,000 m2.
This is part of the plan to develop the greater area of Opatov – Na Jelenách with
a total area of 79 hectares, on which the
Prague City Hall has prepared an urban development study from the architectural atelier Studio acht. According to the Deputy
Mayor of Prague 11, Martin Sedeke, a vast
majority of the area should be developed
as part of this and future projects from the
developer Finep.
The Nový Opatov project, with 414 flats,
35,000 m2 of offices, 8,400 m2 of retail,
a square with an area of 3,000 m2, a car
park and roughly four hectares of greenery, will start going up by the Opatov metro station (line C) next year, according to
Finep’s expectations. Vladislav Dykast, the
Director of the Department of Acquisitions
and Engineering in Finep, stated that it has
still not been decided whether two or three
blocks of flats will be going up in the first phase. The square and the commercial buildings
will follow in the further phases.
The residences will be situated to the west of
Chilská Street between the Opatov metro station and Litochlebské náměstí. “There will be
a total of three in the project and they oﬀer a mix
of flats in personal and cooperative ownership together with 40 rental units in a separate building,” described Vladislav Dykast. Five
oﬃce buildings with shops and services on the
first two floors will be concentrated in the central
area of the project around the new square, which
will spread out on both sides of Chilská Street by
the metro station.
It will be undergoing the required modernisation as part of the development: two new lifts,
a staircase and two escalators will be located
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in the neglected station. They will not only connect the metro platform with the vestibule,
and thus the square, but will take passengers
all the way to the bus stops on Chilská Street,
which leads across a bridge over the metro
station. “The developer will contribute to
the modernisation of the station with an investment of 171 million crowns above and
beyond the development of the city district,”
explained the Deputy Mayor of Prague 11,
Martin Sedeke.
The passengers will exit from the metro vestibule on the square. The modern urban
space will be made more attractive by greenery, trees, water surfaces and art and will
be surrounded by shops, restaurants and
cafés on the street level of the buildings,
which will be going up along its circumference. The retail spaces on the second story will
be directly accessible from the bus terminal
and from the connected walkway, which will
be a continuation of the square on the height
of Chilská Street, along which trams should
be travelling in the future. The city is planning
to build a tram line here, which will lead from
Spořilov through Opatov to its terminus at sídliště Jižní Město. In the east the square connects to the space of Centrální park, which
currently represents the only comprehensive
green recreational area for the citizens of
Opatov.
“Our effort and that of Prague 11 is to impress
a strong and unified character on the project,”
exclaimed Václav Hlaváček, the head architect of Studio acht, whose signature style
is on the entire locality. “It is important to balance the gigantic scale of Jižní Město and to
create a strong accent here.” The buildings in
the centre of the project will therefore have
roughly seven storeys; from the lower structures along Starochodovská and Bartůňkova
streets this part is separated by a wide band
of greenery.

A park on 4 hectares

In accordance with the urban study, roughly half
the eight-hectare territory of Nový Opatov will
be covered by a green park with extensive
water surfaces that will be made in the areas
where there was originally a trio of ponds. A stream connects cascading water reservoirs and
is enveloped by an area naturally suitable for the
retention of rain water. “The emphasis on ecology and the highly contemporary water management, including the use of rain water, is another
important feature of the project,” emphasised
Václav Hlaváček. The microclimate of the locality is further improved with green roof and building façades.
The area also touches on the latest news in the
development of Nový Opatov, which is, according to Vladislav Dykast, the consolidation of
land for the creation of a future green park,
after which the more precise planning of its form
can follow.

79 ha awaiting revitalisation

The Nový Opatov project should become a new
urban centre of the expansive Opatov – Na
Jelenách development region, spreading out
from Květnového vítězství Street and the roundabout of Litochlebské náměstí along the busy
traﬃc artery Chilská Street all the way to the Na
Jelenách area on the opposite side of the D1
motorway. City Hall is planning to revitalise the
relatively neglected and not that attractive locality and to connect both part of the busy street
divided by a barrier by building blocks for pedestrians and cyclists that bridge the motorway.
Martin Sedeke stated that the Nový Opatov
project comprises only 20 % of the area in
question and 40 % of the planned construction volume. “It is the first part of Finep’s plans
in this area. But it will be preparing far more investment plans here. The developer expects that
it will be the one to realise the development of
70 % of the total 79 ha that this urban study is
adapting,” explained the Deputy Mayor.
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Port7, Praha 7 – Holešovice – největší projekt developerské společnosti Skanska v ČR (47 000 m2) je revitalizací někdejšího brownfieldu PREFA na nábřeží Vltavy v sousedství
vlakového nádraží Praha-Holešovice a stanice metra Nádraží Holešovice ■ Architekt: studio DAM.architekti

SKANSKA DOKONČILA PARKVIEW
– na startu je výstavba Port7
Developerská společnost Skanska připravuje start svého dalšího pražského projektu
pod názvem Port7. Největší stavba developera v Česku vznikne v území vymezeném
Vltavou, vlakovým nádražím Holešovice
a stejnojmennou stanicí metra. Komplex,
který plánuje Skanska stavět spekulativně,
tvoří pět budov, z nichž tři představují kancelářskou část: Největší budovu o 27 000 m2,
která má v nejvyšším bodě 10 pater, doplní
dvě menší o pěti a šesti patrech. Celkem tak
nabídnou 35 000 m2 pronajímatelné plochy.
Ateliér DAM.architekti navrhl projekt jako
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kampus otevřený všem obyvatelům Prahy.
Vedle obchodů a služeb pro malou „čtvrť“
má Port7 zahrnovat i hotel a školu. To vše
uprostřed zeleně sahající až k řece, která má
sloužit volnočasovým aktivitám a odpočinku
Pražanů. Generálním projektantem je firma
AED project. Současně představil developer
dokončenou budovu Parkview uznávaného amerického architekta Richarda Meiera.
Hlavním nájemcem stavby v business čtvrti
Pankrác, která je pronajatá z 90 %, je společnost Grant Thornton. Ta uzavřela koncem
loňského roku smlouvu na 5 000 m2 – tj. bez-

Port7 – náměstí mezi budovami
Developer: Skanska
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Parkview, Prague 4 – Pankrác (16,000 m2) – finished and 90% leased ■ Developer: Skanska ■ Architect: Richard Meier and Partners

SKANSKA COMPLETED PARKVIEW
and is preparing for launch of Port7
Skanska is preparing for the launch of the
Port7 project. Set between the Holešovice
train and metro station and the Vltava river,
Port7 is the largest project to date for the
developer in CR. The project, which Skanska
plans to start speculatively, is a complex
of five buildings, three of which form the
oﬃce component: the largest with over
27,000 sqm, and rising at its tallest point to
10 storeys, as well as two smaller towers of
five and six storeys – in total 35,000 sqm.
Studio DAM.architekti has designed the
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project as a campus where people from all
parts of the city can come. In addition to
shops and services for the new small neighbourhood, Port7 aims to bring a hotel and
school. All will be set on fully landscaped
grounds oﬀering new opportunities for
gathering along the riverside. Prague-based
AED project is the general engineer. In
Prague 4, Pankrác, Skanska has completed
the oﬃce building Parkview. Designed by
Richard Meier and Partners, the nine storey
building is now nearly 90 % leased. Grant

Thornton, which signed at the end of last
year, becomes the building’s largest tenant
with almost 5,000 sqm, representing 30 %
of the building. Jacobs Douwe Egberts will
also join the building with almost 1,400 sqm.
The first tenant Spaces is set to occupy in
the coming months as fitouts progress
for other companies, including Contract
Management, and an IT software company.
Located on the bank of the Vltava between the
Trója and Barikádníků bridges in the Holešovice
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Port7 tvoří 5 budov a 7 věží, na něž naváží rekreační parkové plochy na nábřeží Vltavy se sportovišti a volnočasovými aktivitami ■ Developer: Skanska

mála třetinu plochy. V nadcházejících měsících se nastěhuje první nájemce Spaces
a pokračuje i stavba fitoutů pro další:
Contract Management, nejmenovanou IT firmu a Jacobs Douwe Egberts (1 400 m2).
Území na nábřeží Vltavy, mezi Trojským mostem
a mostem Barikádníků, kde vyroste Port7, sloužilo několik dekád jako výrobna betonových prefabrikátů. Skanska koupila projekt v roce 2017 se
záměrem využít potenciál lokality a začlenit ji do
urbanistické struktury Holešovic. „Prahu vnímá
skupina Skanska jako jeden z nejbezpečnějších
trhů pro své investice. Získali jsme územní rozhodnutí a stavební povolení, staveniště je připraveno a intenzivně směřujeme k zahájení stavby,“
uvedla Alexandra Tomášková, výkonná viceprezidentka pro komerční development v České republice a Maďarsku.

Největší projekt

Port7 tvoří pět budov a sedm věží. Tři věže nese
největší z budov (E) hned vedle vlakového nádraží Praha-Holešovice, která je páteří projektu. Blíže
k řece bude řada čtyř menších budov (ABCD),
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z nichž každá je sama o sobě věží. Komplex propojí podzemní garáže pro 262 vozů. Parter budov
je navržený tak, aby významnou část projektu zaujímaly obchody, kavárny a služby. Co do objemu
zahájené výstavby zůstává developer flexibilní.
Jedná se o největší developerský projekt, jaký kdy
Skanska v Česku realizovala. Celkově představuje
47 000 m2, což z něj činí jeden z největších multifunkčních developerských projektů v Praze.

Vějíř sedmi věží

Architekti pojali Port7 jako vějíř sedmi věží, kde
budova E tvoří základnu, s níž jsou ostatní budovy
úzce spjaty. Nejsou však zasazeny do pevné struktury, jsou spíše pomyslnými pestíky květu, které
končí v mírně odlišných pozicích a jsou různě natočené. Jak vysvětluje Jiří Havrda, partner v ateliéru
DAM.architekti, tato přirozenější a příjemnější interakce úhlů má své výhody: „Pootočení severních
věží (ABCD) vůči severojižní ose dodává areálu
vyšší výhledovou i pohledovou kvalitu a také v průběhu dne umožňuje získání slunečního svitu pro
všechny fasády.“ Jak upozorňuje Havrda, zvlnění
střešní krajiny, které je odkazem na jemnou křivku toku Vltavy, a různá výška střech také přispěje

k začlenění budov Port7 do stávající zástavby čtvrti
postupným zvyšováním linie střech od úrovně řeky
směrem k městu. Budova E přiléhající k železniční dráze je tvořena pětipodlažní podnoží, ze které
se zdvihají tři vyšší hmoty: Centrální věž, která má
deset nadzemních podlaží, východní věž s osmi
podlažími a západní s devíti.
Každá z kancelářských věží bude mít na straně
otočené k řece střešní terasu, která může být využita všemi nájemci konkrétní budovy. Budovy A a D
nabídnou navíc i terasu nad prvním podlažím, zatímco budova E bude mít vedle tří střešních teras
na věžích také terasy na střeše podnože. „Celkem

Port7 – nábřeží Vltavy s přístavištěm
Developer: Skanska
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district, the site for Port7 served for decades as
a precast concrete production facility. Skanska
succeeded in acquiring the development project
in 2017 with a view to realize its potential of being integrated into the urban fabric of Holešovice.
“Prague is considered by Skanska Group as the
one of the safest markets to invest into. We have
the zoning and building permits. Preparations
have been made on-site and we’re intensively
preparing for the launch of the project,” said
Alexandra Tomášková, Executive Vice-President
for Commercial Development for Hungary and
the Czech Republic.

The largest project

The Port7 project is composed of five buildings, oﬀering in total seven towers. Building E,
the largest, positioned immediately next to the
Holešovice train station, forms a backbone to the
project and bears three towers. Slightly closer
the river is a row of four smaller standalone buildings (ABCD), each their own tower. The buildings are all connected by the underground level
which includes the 262-car parking garage. The
ground levels of the buildings are designed to
allow a substantial retail and service element to
complement the entire project. Skanska remains
flexible regarding the volume of construction it
will launch. It is the biggest development project
Skanska has ever done in CR. Taken as a whole
the project of seven towers totals 47,000 sqm
of development, making Port7 one of the largest
multifunctional developments in Prague.

A fan of seven towers

The studio of DAM.architekti conceived the layout
of Port7 as a fan of seven towers with E as the
base and the ABCD buildings closely aﬃliated
with it. But they are not on a rigid matrix; instead,
like pistils extending from a flower, finish in slightly
diﬀerent positions and are turned on diﬀerent
planes. This more natural and friendlier interplay
of angles brings benefits, as Jiří Havrda, DAM.
architekti Partner explains: “The rotation of the
northern towers (ABCD) from the direct north-
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south axis enables a better visual quality of the
area and also enhances the gain of sunlight during the day for all facades.” Diﬀering roof heights
will also help meld the collection of Port7’s buildings from the resting position of the riverbed, in an
ascending fashion, to the existing structures of the
city district, Havrda points out. Building E is composed of a five storey base from which rise three
taller portions, a central tower of 10 above ground
floors, an east tower of eight above ground floors
and a west tower of 9 above ground floors.

Terraces on all roofs

Each oﬃce tower will have its own roof terrace
on the side facing the river. For buildings A and
D, this oﬀers potential for use by a single tenant
or communally, and these buildings have another terrace above the first storey. Building E,
in addition to its three tower rooftops, will also
have terraces on the roof of the building’s neck.
“Abundant terraces are really fundamental in
the design, totalling some hundreds of square
metres,” said Martin Machů, Project Manager of
Port7 at Skanska. The glazed modular facade
will harmonize all towers, accentuated by metal
elements in diﬀerent ways. As an example, specially bent strips running horizontally along window lines are reminiscent of the trainway’s rails.

The buildings themselves, thanks to generous
glazing, will allow unobstructed views both north
upon the river and south towards the city. Building
E’s ground level is flexible for either oﬃce or retail use, Machů continues: “It could be a gastro
facility for the building of course, but with the
high ceilings (almost 5m) it can also serve as an
attractive showroom or as conference facilities
for tenants above.” Looking at the ground levels
of Port7 buildings generally, Skanska aims to expand the services in the area with an appropriate mix of shops and services. “This could mean
a combination including cafe, wine shop, beauty
salon, restaurant, boutique, bistro, grocery store
or pharmacy. There are many possibilities.”

3D application for tenants

Skanska has also created a new way for prospective tenants to envisage their own space plans.
It works as a downloadable application from
Skanska’s website or App Store. Every user will
have a their own unique access to the platform.
A user can choose a floor and a space to their liking
and get to work on it. According to Iva Janoušková,
Leasing Negotiator at Skanska, the intuitive program works much like a video game. “You simply
use your finger to drag and place furniture into your
space, from desks and plants to conference tables,
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Chodníky pro pěší umožní průchod k řece i procházky po nábřeží, kde se k nim připojí cyklostezka, která je součástí pražské cyklistické trasy
podél Vltavy. Skanska vnímá projekt jako „čtvrť
uvnitř čtvrti“. „Naší vizí je přivést do lokality život,
umožnit široké veřejnosti územím volně procházet a zažít poprvé volný přístup k řece v této části
Holešovic. Najdou tam pěší cesty, lavičky, stromy,
lezeckou stěnu i další aktivity pro všechny generace a večer tu bude místo, kam zajít na večeři
a pobýt u řeky,“ říká Tomášková. Lákadlem bude
i nábřeží s přístavištěm a s prostory pro společenské a kulturní akce, a možná i pro vodní sporty.
Skanska usiluje o certifikaci LEED Platinum (verze 4) a také o certifikaci WELL.
Port7 – kanceláře s výhledem na řeku ■ Developer: Skanska

je jich několik set metrů čtverečních,“ říká Martin
Machů, projektový manažer Port7 ze společnosti
Skanska. Všechny věže sjednotí prosklená modulární fasáda ozvláštněná kovovými prvky – např.
speciálně ohýbanými pásy podél linie oken evokujícími železniční koleje. Díky velkorysému prosklení
nabídnou budovy i otevřený výhled na řeku na severu a na město jižním směrem. Parter budovy E
je podle Martina Machů flexibilní a mohou tam
vzniknout jak kanceláře, tak obchody. „Může tam
být samozřejmě gastroprovoz budovy, díky výšce
stropu téměř 5 metrů to může být ale také atraktivní
showroom nebo konferenční prostor pro nájemce.“
Pokud jde o parter budov Port7 obecně, Skanska
si klade za cíl rozšířit služby v lokalitě. „Nabízí se
mix zahrnující např. kavárnu, vinotéku, kosmetický

salón, restauraci, butik, bistro, prodejnu potravin
nebo lékárnu. Možností je ale celá řada.“

3D aplikace pro nájemce

Skanska také vytvořila pro budoucí nájemce program, kde si mohou utvářet plány svých nových
prostor. Funguje ve formě aplikace, která bude
ke stažení na App Store či webových stránkách
Skanska. Každému nájemci bude do aplikace
přidělen unikátní přístup. Uživatel může volit podlaží a prostory podle libosti a začít na něm hned
pracovat. Podle Ivy Janouškové zodpovědné za
pronájmy, je program velmi intuitivní a připomíná
videohru. „Jednoduše prstem posouváte nábytek
na jeho místo, od psacích stolů a květin po konferenční stolky, můžete vybírat i barvy. Jakmile jste
hotovi, přepnete se do 3D a můžete se ‚procházet‘
prostorem, který jste před momentem zařídili.“
Skanska dokončila pilotní program a nový nástroj
by měl být v létě k dispozici.

Parkview se připravuje
na první nájemce

V květnu získala Skanska kolaudační rozhodnutí
pro budovu Parkview (16 000 m2), která vyrostla
poblíž stanice metra Pankrác, kde probíhají poslední dokončovací práce. „Navzdory pandemii
se nám podařilo budovu dokončit a v pokročilé
fázi je příprava vnitřních prostor, takže postupujeme rychleji, než bylo možno očekávat. Budova
Parkview je z 90 % pronajatá a registrujeme další zájemce; výhledy jsou tedy pozitivní, a pokud
vše půjde dobře, plánujeme dát projekt po létě
na investiční trh,“ říká Tomášková. Fitouty prvního nájemce, společnosti Spaces, jsou kompletní
a provozovatel flexibilních kanceláří předpokládá,
že v nových prostorách zahájí činnost v následujících měsících. Celkem 4 000 m2, které si společnost pronajímá, je rozloženo ve druhém a třetím

Piazza u Vltavy

Port7 – pohled od vlakového nádraží Praha-Holešovice
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Pozemek zaujímá většinu území mezi dvěma
mosty a nosným prvkem projektu je tak i ztvárnění veřejných prostor. Budova E bude obklopena
veřejnou piazzou, která se na úrovni budov A a D
otevře k zeleným plochám spadajícím až k Vltavě.

Port7, Praha 7 – Holešovice
Developer: Skanska

29.06.20 2:26

even choosing the colours. Once done, you flip it
to 3D and can ‘walk’ through the space you’ve just
created.” Skanska has just created a pilot program
and the new tool should be ready to use in June.
The land plot spans the majority of territory between two bridges, and landscaping is elemental to the project. The area around E will be surrounded by piazza, giving way at the A to D buildings to green lawns all the way down to the river.
Several walking paths allow passage across the
length and to the river, where they will be joined
by a cycle path, part of the larger riverside cycle
route in Prague. Skanska sees it as a neighbourhood within a neighbourhood. “That’s the idea, to
bring life to the area and have the public be able
to freely walk through the grounds, and experience access to the river in this part of Holešovice
for the first time. There’ll be paths, benches,
trees, a climbing wall and other activities for
people of all ages for use by day, and in the evening, a place to go for dinner and be along the
river,” says Tomášková. The waterfront itself will
be a draw, with piers and spots for social or cultural events and possibly water sports. Skanska
is aiming for LEED Platinum – version 4, and also
WELL certification.

Parkview prepares for first tenants

Skanska recieved the occupancy permit for
Parkview in May and is now putting finishing
touches on the 16,000 sqm oﬃce building, located a short walk from the Pankrác metro station. “We managed to complete the building and
fitouts are well underway despite the pandemic,
so considering the situation, we are advancing
much faster than could be expected. Parkview is
almost 90 % leased we still have other tenants
interested, so it’s looking really positive – we are
planning to put the project on the investment
market around summertime if everything goes
well,” says Tomášková. Fitout for the first tenant
Spaces is now completed. The flexible oﬃces
operator is expected to commence operation
during the summer. The company’s 4,000 sqm
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Parkview, Prague 4 – Pankrác – atrium with a green garden and a light installation by contemporary artist Marek Číhal
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i 4metrové vzrostlé stromy, které dosáhnou v budoucnu až do výšky 8 metrů. Vysoko nahoře se
v otevřeném prostoru vznáší světelná instalace
současného umělce Marka Číhala.

Parkview, Praha 4 – Pankrác – největším nájemcem budovy je poradenská společnost Grant Thornton s plochou
5 000 m2, k dalším patří Spaces (4 000 m2), Contract Management, IT společnost a Jacobs Douwe Egberts (1 400 m2)

podlaží a zahrnuje i větší část přízemí. Dalším
nájemcem je pražská stavební firma Contract
Management, která zaujme zhruba polovinu 4.
podlaží. Její stěhování se očekává během července. Největším nájemcem budovy je poradenská společnost Grant Thornton, která koncem
roku uzavřela smlouvu na 5 000 m2. V horních patrech najde své sídlo i nejmenovaná IT firma, která se (podobně jako Grant Thornton) nastěhuje
v průběhu podzimu, jíž bude následovat Jacobs
Douwe Egberts s 1 400 m2 v šestém patře.

ve tvaru U zaručuje pronikání denního světla do
všech pater. Ve směru k budově City Green Court
se otevírá velkorysé atrium oddělené od vnějších
prostor transparentní zavěšenou skleněnou stěnou. Prostory atria, které stoupá do výšky 9 pater,
zdobí přírodní prvky a akcenty z masivního dřeva,
jimž vévodí zapuštěný ostrůvek s vnitřní zahradou. Klidová zóna bude sloužit jak návštěvníkům,
tak nájemcům budovy, kteří zde mohou posedět,
relaxovat, případně poobědvat. Za zmínku stojí

Zvenku pomáhá budovu architektonicky definovat
sloupec balkónů nabízející výhled do pankráckého
parku. Na protilehlých nárožích devátého podlaží
jsou zapuštěné terasy určené pro výlučné využívání nájemci tohoto podlaží. Na střeše nad nimi je
všem nájemcům přístupná terasa o ploše 320 m2,
která poskytuje panoramatický výhled na město.
„Je vybavena centrálním barem, který nájemci
mohou využít při akcích s občerstvením,“ říká Petr
Houska, projektový manažer Parkview, a dodává,
že aktuálně probíhají poslední parkové úpravy exteriéru. „Prostor mezi oběma Meierovými budovami vyplní zahrada s keři; z opačné strany Parkview
propojí zatravněná plocha plynule s obytným mrakodrapem V Tower.“ Fasáda Parkview zahrnuje
i prvky, které přispívají k udržitelnosti. „Vertikálně
probíhající perforovaný hliníkový plech odsazený
od povrchu dává jednak fasádě hloubku, ale také
přispívá k zastínění a řízení teploty.“ Energetickou
spotřebu budovy také značně snižuje plně integrované osvětlení LED s čidly pohybu a chladicí trámy. Skanska usiluje o nejvyšší možnou certifikaci
LEED Platinum a o certifikaci WELL Gold.

Všem nájemcům bude k dispozici operační systém
Connected by Skanska, který pro pohyb po budově nevyžaduje plastovou kartu, ale mobilní telefon,
a pro vstup a parkování návštěv využívá QR kódy,
takže není potřeba žádný fyzický kontakt.

Architektura Richarda Meiera

Architektonický koncept Parkview je dílem
newyorského ateliéru Richard Meier & Partners,
stejně jako u budovy City Green Court, jíž Skanska
dokončila v roce 2012. Ačkoli Meierova tvorba
prošla genezí, typické čisté linie zůstaly neměnné. Parkview je charakteristická svým výrazným
prosklením, s okny od podlahy ke stropu ve všech
devíti podlažích, což v kombinaci s půdorysem
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includes the second and third floors, plus the bigger part of the ground level. Prague based construction consultant Contract Management,
in roughly half of the 4th floor, is next, with an
expected move-in date during July. Advisory firm
Grant Thornton becomes the building’s largest tenant, having signed for almost 5,000 sqm
at the end of the year. The upper floors will also
include one as-yet undisclosed tenant, an IT
consultant. Both of these are expected to move
in over autumn, followed later by beverage producer Jacobs Douwe Egberts, in roughly
1,400 sqm on the 6th floor. All tenants will be
able to take advantage of the Connected by
Skanska operating system, which uses mobile
phone instead of a plastic card to move around
the building and QR-codes for visitors to access
the building and parking, with no physical contact necessary.

Parkview, Prague 4 – Pankrác – Grant Thornton becomes the building’s largest tenant, having signed for almost 5,000 sqm

Architecture by Richard Meier

New York architectural studio Richard Meier &
Partners led the design of Parkview as it did with
City Green Court (which Skanska completed
in 2012). While Meier’s practice has evolved in
details, clean design and the signature use of
white prevail as always. There is a lot of glass
in Parkview, with floor-to-ceiling windows on
all nine storeys. This, combined with the building’s U-shaped footprint, allows natural light
penetration to all levels. The U opens towards
the side facing City Green Court and is covered by a glass curtain wall – this makes the
building’s spacious atrium visible from outside.
Soaring up all nine storeys, the space is adorned
with natural elements, including key wooden accents and a sunken-island garden. The latter is
a tranquil zone where visitors can wait, or where
tenants can sit and relax, or perhaps have lunch.
The foliage includes actual trees, now four metres tall, which will continue to grow to as tall as
eight metres. Floating high above in the open
space hangs a chandelier artpiece – at 16 metres stretching past several levels – a light installation by a contemporary artist Marek Číhal.
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Parkview, Prague 4 – Pankrác
The building is aiming for LEED Platinum and WELL
certification ■ Developer: Skanska

A column of balconies helps define the building
architecturally from the outside while oﬀering
views to the Pankrác park. The ninth floor also
has large cut-out terraces on opposite corners
of the building, exclusive to tenants on that floor.
Above, the rooftop oﬀers a 320 sqm terrace accessible for all tenants, oﬀering panoramic views
across the city. “It’s outfitted with a central bar,
which can be used by tenants for catered events,”
says Petr Houska, Project Manager for Parkview.
Landscaping is now in final stages outside, he
points out. “It will unify the areas between both
of Meier’s buildings with a garden of bushes; on
other side, grass lawns will help create a seamless connection between Parkview and the residential skyscraper V Tower.” Parkview’s facade
also features architectural elements which perform a sustainable function. “Perforated aluminum sheets, oﬀset from the main surface, running verticaly, not only give depth to the facade
but help with shading and temperature control.”
Energy consumption of the building is also significantly decreased by fully integrated LED
lighting with motion sensors and chilled-beams.
Skanska is targeting the highest possible level
of LEED certification, Platinum, as well as Gold
level WELL certification.
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PENTA JE O KROK BLÍŽE startu desetimiliardového projektu
u Masarykova nádraží a druhé etapy nové čtvrti na Waltrovce

V květnu představila dokončený Churchill II

Vlajkový projekt Penty „Masaryčka“ změní
tvář významné části centra Prahy a rozšíří
ho až do oblasti za magistrálou, která byla
léta mrtvým brownfieldem. Na první část
projektu máte územní rozhodnutí, stejně
jako na hotel v Hybernské. Jak budou koncipovány obě etapy a jaký očekáváte další
harmonogram?
První etapa naproti Florentinu v ulici Na Florenci,
která byla vytvořena ateliérem Zahy Hadid, bude
spíše kancelářsko-obchodním hubem s živým
veřejným parterem, nabízejícím možnosti občerstvení a posezení v restauracích a kavárnách,
s obchody a službami pro obyvatele Prahy 1
i cestující Masarykova nádraží. Rádi bychom
oživili území nádraží a jeho okolí podobně,
jako je tomu v evropských metropolích Vídni
nebo Londýně.
Penta Real Estate získala v květnu 2020 územní rozhodnutí na první etapu projektu revitalizace oblasti v okolí Masarykova
nádraží v centru Prahy podle architektonického návrhu ateliéru Zahy Hadid

Vlajkový projekt Penta Real Estate
u Masarykova nádraží v srdci Prahy má
zelenou. V květnu získal developer územní rozhodnutí na první fázi rozvoje území
podle návrhu věhlasné architektky Zahy
Hadid (30 000 m2) a Pavel Streblov, ředitel
komerčních projektů Penty, věří, že po 9 letech příprav se v příštím roce začne stavět.
Navazující etapy (70 000 m2), které nabídnou
až 40–50% podíl bytů, budou předmětem
otevřené architektonické soutěže, kde se
očekává účast domácích i světových ateliérů. Do ambiciózního projektu, který spojí
Prahu 1 s Florencí a Žižkovem a Masarykovo
nádraží s hlavním, plánuje Penta investovat 10 miliard korun. Současně získal developer územní rozhodnutí pro druhou fázi
rozvoje městské čtvrti Waltrovka v Praze 5.
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Ta naváže na již dokončenou etapu (17 ha)
a pěším bulvárem se zelení propojí území
mezi stanicemi metra Jinonice a Radlická.
Celkem najde v obou fázích bydlení a práci
přes 14 000 lidí. Počítá se i s hotelem, školou nebo domovem pro seniory, a třešničkou bude historická budova slévárny s pivovarskou restaurací. 2hektarový park se
sportovišti a novou školku již předala Penta
městské části. Ve stejné době dokončil developer druhou z budov projektu Churchill
nad hlavním nádražím, která se chlubí plně
obsazenými kancelářemi, příjemnou piazzou s výhledem na Hrad a nákupní pasáží,
a novinky hlásí i z novostavby SmíchOFF
v business čtvrti Anděl, kam míří po firmě
Jägermeister další zvučná značka – Beat
Games / Facebook.

Pavel Streblov, ředitel komerčních projektů
společnosti Penta Real Estate v ČR
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Masaryk Train Station – the revitalisation project in Prague city center has a green light for the 1st phase ■ Developer: Penta Real Estate ■ Architect: Zaha Hadid

PENTA IS ONE STEP CLOSER to the start of a ten billion
crown project at Masaryk Station and the second stage
of a new neighbourhood at Waltrovka
It presented the completed Churchill II in May
The flagship project of Penta Real Estate at
Masaryk Station in the heart of Prague has
a green light. In May, the developer received
the zoning and planning decision for the
first phase of the development area according to the design by the renowned architect Zaha Hadid (30,000 m2). Pavel Streblov,
Penta’s Director of Commercial Projects, believes that next year, after 9 years of preparation, construction could get underway. The
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following phases (70,000 m2), which oﬀer up
to a 40–50% share of flats, will be the subject of an open architectural competition,
with the participation of local and international ateliers expected. Penta is planning
on investing 10 billion crowns in the ambitious project, which will connect Prague 1
with Florenc and Žižkov and Masaryk Station
with the Main Train Station. The developer simultaneously received the zoning decision

for the second phase of the development
of the Waltrovka urban neighbourhood in
Prague 5. That follows the already completed
stage (17 ha) and pedestrian boulevard with
greenery connecting the area between the
Jinonice and Radlická metro stations. More
than 14,000 people will find a place to live or
work in both phases. There are plans for a hotel, school and senior citizens home and the
cherry on top will be the historical foundry

OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFF
OFFICE

investment | city | development | office | shopping centres | tenants | law | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

29

29.06.20 2:26

OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE
30

investment | city | development | office | shopping centres | tenants | law | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

kalitu v centru Prahy, a tedy výzvu, která se už
nebude opakovat. Aktuálně se nám na projekt
ve Vysočanech přihlásilo více než 150 architektonických studií z celého světa, podobně
tomu bylo i na Žižkově, kde se jich sešlo kolem
200. Projekty Penty už dneska mají v architektonické obci zvuk a renomé.

První etapa projektu revitalizace okolí Masarykova nádraží v centru Prahy – pohled z ulice Na Florenci

Vzniknou zde dvě budovy o sedmi patrech
s devítipodlažním akcentem věže se zlatými lamelami na západním průčelí, které jsou určitou
reminiscencí kolejiště a symbolickým odkazem
k lokalitě Masarykova nádraží a současně věžím
„zlaté“ Prahy. Věříme, že podobně jako Tančící
dům na nábřeží bude i projekt Zahy Hadid
stavbou, jejíž význam přesáhne hranice České
republiky, a zanecháme Praze ukázku světové
architektury 21. století.
Celý projekt je koordinovaný se Správou železnic (dříve SŽDC) a měl by navázat na plánované
přestřešení kolejiště, kde je navržena rozsáhlá
zelená parková plocha, která umožní komfortní pěší tranzit z Florence i Masarykova nádraží
na hlavní pražské vlakové nádraží. Na výstavbu
přispěje Penta částkou 40 milionů korun. Z druhého podlaží budov bude možné vstoupit přímo
na zelenou platformu nad nástupišti. Budovy
propojí tzv. rotující piazza, kde jednotlivá podlaží kaskádovitě ustupují a vzniká tak zajímavý
veřejný prostor, odkud povede schodiště opět
na zelenou piazzu nad kolejišti. Před hlavním
západním průčelím a vstupem do dvorany historické budovy Masarykova nádraží vznikne nové
náměstí. Usilujeme o to, aby se do oblasti vrátil
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život a stala se nejen dopravním uzlem evropské
úrovně, ale i příjemným místem pro Pražany.
Navazující etapy, zahrnující část území v ulici Na
Florenci a také prostor od magistrály až k autobusovému nádraží Florenc, budou mít smíšené
využití s významným podílem rezidenční zástavby. V souladu s vizí dotčených městských
částí a hlavního města Prahy by měly nabídnout
byty na zhruba polovině z celkových 70 000 m2
plochy – tzn. mohlo by zde vzniknout řádově
600 nových bytů. V současnosti je hotova podkladová studie pro změnu územního plánu. Po
schválení změny vyhlásíme mezinárodní otevřenou architektonickou soutěž, která se pokusí
najít ideální urbanistické řešení tohoto relativně
složitého území. Jak město, tak městské části
Praha 1 a Praha 8 budou mít své zástupce v odborné porotě.
Kdy počítáte s vyhlášením architektonické soutěže na řešení území druhé etapy za
magistrálou? Navážete na vizi Zahy Hadid?
Očekáváte opět účast světových veličin?
Mohlo by to být začátkem příštího roku.
Věříme, že přilákáme, podobně jako u první
etapy, i světová jména. Jde o prominentní lo-

Návrh Zahy Hadid je unikátní svou myšlenkou
propojit tři městské části, tři klíčové dopravní
uzly a zároveň rozšířit centrum města oživením
brownfieldu, odříznutého léta od okolního světa
ploty a magistrálou. Vzhledem k navýšení podílu
bytů se ale musíme vypořádat s řadou nových
aspektů, včetně odstínění magistrály a dodržení
přísných hygienických norem, což ovlivní i pojetí
veřejných prostor a další návaznosti. A právě definice ideálního řešení území bude předmětem
nové architektonické soutěže, jíž se, jak věříme,
zúčastní přední světoví i domácí architekti, včetně ateliéru Zahy Hadid.
Snažíme se hledat zajímavé myšlenky a řešení
z celého světa a současně dát prostor i místním
architektům. Je to jedna z věcí, které jsme se
v průběhu doby naučili – dělat architektonické
soutěže, které jsou čitelné a zajímavé i pro mimořádná jména. Architektonická soutěž, i když
v menší podobě, proběhne i na podobu již
zmíněného nového náměstí u vstupu do metra
u Masarykova nádraží u křížení ulic Na Florenci
a Havlíčkova.
Vraťme se ještě podrobněji k první etapě…
V jakém termínu předpokládáte zahájení výstavby a jakou očekáváte investici?
Předpokládáme, že ještě letos získáme stavební
povolení a v příštím roce bychom rádi začali stavět. Celkem nabídneme cca 25 000 m2 špičkových kanceláří a 5 000 m2 high street retailu. Naší
ambicí je, aby zde vznikla nejlepší kancelářská
stavba v Praze: nejen svou výjimečnou pozicí – prakticky v prodloužení hlavní třídy, v pěší
dostupnosti několika linek metra, tramvají, tří
nádraží, magistrály a do budoucna i rychlodráhy
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building and brewery restaurant. Penta has
already turned over the two-hectare park
with sports facilities and a new school to the
city district. At the same time, the developer
completed the second of the Churchill project’s buildings above the Main Train Station,
which can boast fully-occupied oﬃces,
a pleasant piazza with a view of the Castle
and a shopping mall and there is also news
coming out of the newly-built SmíchOFF in
the Anděl business district where, following
Jägermeister, another famous brand is heading: Beat Games / Facebook.
Penta’s flagship project “Masaryčka” will
change the face of a considerable part of the
centre of Prague and expand it to the area
behind the expressway, which was for years
a dead brownfield. You have a zoning and
planning decision for the first part of the project, just like for the hotel on Hybernská Street.
How will both phases be conceived and what
further schedule are you expecting?
The first stage across from Florentinum on Na
Florenci Street, which was created by Zaha
Hadid’s atelier, will be more of a oﬃce-retail hub
with a lively public street level, oﬀering possibilities of refreshments and seating in restaurants
and cafés, with shops and services for the inhabitants of Prague 1 and Masaryk Station’s travellers. We would like to revive the area of the station and its vicinity like in the European cities of
Vienna or London.
There will be two seven-storey buildings with
a nine-storey accent of a tower with golden facing
strips on the western façade, which are a certain
homage to train tracks and a symbolic reference
to the locality of Masaryk Station and the towers
of “golden” Prague. We believe that, just like the
Dancing House on the embankment, the project
from Zaha Hadid will also be a building whose importance will transcend the borders of the Czech
Republic and leave Prague an exemplification of
international 21st century architecture.
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Masaryk Train Station – CBD – a rotated piazza to become a new public space ■ Developer: Penta Real Estate

The entire project is coordinated with Správa
železnic (formerly SŽDC) and should be connected to the planned covering of the train tracks,
where a large green park area is planned, which
will enable comfortable pedestrian transit from
Florenc and Masaryk Station to Prague’s Main
Train Station. Penta will contribute 40 million
crowns to the construction. It will be possible to directly enter the green terrace above the train platforms. The buildings are connected by a “rotating”
piazza, where the individual floors cascade and
create an interesting public space, from which
a staircase once again leads to the green piazza
above the train tracks. A new square will be created in front of the main western façade and the entrance to the hall of the historical Masaryk Station
building. We are striving to bring the area back to
life so it becomes not only a transportation hub of
European importance, but also a pleasant place
for people from Prague.
The following phases, including part of the territory on Na Florenci Street and also the space
from the expressway to the Florenc bus station,
will have mixed usage with a significant share of
residential development. In accordance with the
vision of the aﬀected city districts and the city of

Prague, it should oﬀer flats on roughly half of the
total 70,000 m2 of space, i.e. about 600 new flats
could go up here. The background study for the
change to the zoning plan is currently ready. After
the approval of the change, we will announce
an international open architectural competition,
which will try to find an ideal urban solution for
this relatively complicated area. Both the city and
the Prague 1 and Prague 8 city districts will have
representatives in the professional jury.
When do you plan on announcing the architectural competition for the design of
the second stage past the expressway?
Will you be building on the vision of Zaha
Hadid? Do you expect the participation of
international stars?
It could be at the beginning of next year. We
trust that we will also attract big names, just like
with the first stage. It is a prominent locality in
the centre of Prague and thus a challenge that
will not happen again. More than 150 architectural studios from throughout the world applied
for the project in Vysočany and it was similar in
Žižkov, where about 200 of them came together.
Penta’s projects already resonate and have renown in architectural circles.
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Projekt revitalizace okolí Masarykova nádraží – pohled na platformu s relaxačním parkem nad nástupišti ■ Developer: Penta Real Estate

na letiště – ale také svým jedinečným designem
jedné z největších ikon světové architektury.
Klademe důraz i na ekologický aspekt: usilujeme
o precertifikaci LEED Platinum, což je nejvyšší
možný stupeň certifikace. Tzn. projekt bude zahrnovat veškeré energeticky úsporné technologie,
zachytávání dešťové vody a její zpětné využívání je samozřejmostí, stejně jako zelené střechy,
které zamezí tvorbě tepelného ostrova; dokonce
i na fasádě bude zeleň – což je jeden z bodů,
které jsme zapracovali jako podnět participace
veřejnosti a hlavního města Prahy. Technologie
jsou umístěny v objemu budov – střecha tak
bude pohledově čistá, se zelenými relaxačními terasami, které nabídnou krásné výhledy na
Staré Město. Terasy vzniknou také ustoupením
hmot u rotující piazzy, balkon a terasu bude mít
každé patro. V přízemí vznikne designové dvoupodlažní vstupní lobby, které nese opět rukopis
Zahy Hadid, a doplní je zřejmě příjemná kavárna
pro nájemce i veřejnost.
V parteru obecně i podél rotující piazzetty bychom rádi akcentovali stravovací provozy a na-
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vázali na úspěch oblíbeného formátu Manifesto.
Chceme představit zajímavé street food koncepty, které budou lákat k návštěvě přes den i večer; vytvořit místo, kde se lidé rádi zastaví v příjemném prostředí a kde to žije. Myslím, že high
street retail se rychle zotaví, zejména v lokalitě,
jako je tato – na dopravním uzlu, v prodloužení
historického centra. Lidé chtějí trávit čas společně a dočasná omezení to nezmění.
Do ulice Na Florenci přineseme život i více zeleně
a změníme ji v moderní městský bulvár. Počítáme
s 66 vzrostlými stromy, s cyklo infrastrukturou
a jednoznačnou preferencí pěších. Ustupujeme
o 3–4 metry od stávající uliční čáry ve prospěch
veřejných prostor, které po dokončení projektu převedeme městu. Vedle ulice Na Florenci
přispěje Penta formou architektonické studie
i k revitalizaci celého širšího území, včetně sousedních ulic Havlíčkovy, Hybernské a V Celnici,
na jejíž rozvoj poskytneme i přímý finanční příspěvek 10 mil. Kč. Dalších 15 milionů mimo původní
finanční příspěvek na ulici Na Florenci přispějeme na rozvoj náměstí na křížení ulic Na Florenci
a Havlíčkovy a 40 milionů na realizaci přestřešení

Masarykova nádraží a vznik platformy s novým
parkem. Celková investice do první fáze by měla
dosáhnout zhruba 3 miliard korun.
Zahájíte stavbu i spekulativně, tzn. bez uzavřených předpronájmů?
Většinu projektů jsme byli připraveni stavět spekulativně, i když to nakonec nebylo potřeba; uvidíme, jak bude vypadat trh, rizika spojená s případnou další vlnou pandemie koronaviru a vývojem ekonomiky. Ale v zásadě ano. Nabídneme
nejlepší produkt v Praze – v samotném centru
města, se skvělou dostupností a unikátním designem. Takový projekt si klienta vždycky najde.
Zatím se tedy strategie nemění. Co se týká pronájmů kancelářských prostor, diskuze probíhají
už v současné době. Pokud vše půjde dobře,
první etapa by mohla být dokončena začátkem
roku 2023 a otevřena do léta 2023.
Do projektu jste vstoupili v roce 2011.
Přípravě jste věnovali přes 9 let. Co dnes znamená Masaryčka pro Pentu a co pro Prahu?
Pro Prahu znamenala řadu let méně, než mohla
nabídnout. Území v okolí Masarykova nádraží bylo
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The design by Zaha Hadid is unique in its idea
to connect three city districts, three key transportation nodes and also expand the city centre through the revitalisation of a brownfield,
cut oﬀ for years from the surrounding world by
fences and the expressway. With regard to the increased share of flats, however, we have to deal
with several new aspects, including shielding
the expressway and maintaining strict hygienic
standards, which also influences the concept of
the public space and other connections. And the
definition of an ideal solution for the territory will
be the subject of the new architectural competition that, we believe, leading international and
domestic architects will participate in, including
the atelier of Zaha Hadid.
We are trying to look for interesting ideas and
solutions from all over the world, while also giving room to local architects. It is one of the things
that we have learned over time, making architectural competitions that are clear and interesting even for exceptionally strong names. An
architectural competition, though smaller, will
also be taking place for the appearance of the
aforementioned new square at the entrance to
the metro by Masaryk Station at the intersection
of Na Florenci and Havlíčkova streets.
Let’s talk more about the first stage... What
schedule do you see for the start of the
construction and what investment do you
expect?
We expect to get the building permit this year
and we would like to start building next year. We
oﬀer a total of about 25,000 m2 of prime oﬃces
and 5,000 m2 of high street retail. Our ambition
is for the best oﬃce structures in Prague to be
created here: not only because of its exceptional
position, practically in an extension of the main
avenue, accessible on foot to several metro
lines, trams, three train stations, the expressway
and, in the future, the express train to the airport,
but also because of the unique design of one of
the greatest icons of international architecture.
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We also place an emphasis on the environmental aspect: we are striving for LEED Platinum precertification, which is the highest possible level
of certification. This means the project will include energy-saving technologies; the collection
of rainwater and its reuse is a matter of course,
just like green roofs that limit the creation of thermal islands; there will even be greenery in the
façade, which is one of the points that we worked
in as a suggestion from the participation of the
public and the City of Prague. The technologies
are located within the buildings themselves, so
the roof will be visually pure, with green relaxation terraces that oﬀer beautiful views of the
Old Town. The terraces will also be created by
the receding mass at the rotating piazza, with
each floor having a balcony and terrace. On the
ground floor a designer bi-level entrance lobby
will be created, bearing the signature style of
Zaha Hadid, and it will be complemented by
a pleasant café for the tenants and the public.
On street level in general and along the rotating
piazza, we would like to accent food and beverage establishments and build on the success of
the popular Manifesto format. We want to present interesting street food concepts, which will
entice people to visit throughout the day and
in the evening; to create a space where people
will enjoy stopping in a pleasant environment
and where it is lively. I think that high street retail
will quickly recover, especially in localities like
this one, on a transportation hub, in an extension of the historic centre. People want to spend
time together and temporary restrictions will not
change that.
We want to bring life and more greenery to Na
Florenci Street and we will transform it into
a modern city boulevard. We are planning to
use 66 mature trees, with a bicycle infrastructure and a definite pedestrian preference. We
are receding 3–4 metres from the existing street
lines to the benefit of public spaces, which we
will hand over to the city upon the completion

of the project. In addition to Na Florenci Street,
Penta will also be contributing through architectural studies to the revitalisation of the entire
wider area, including the adjacent Havlíčkova,
Hybernská and V Celnici streets, providing a direct financial contribution of 10 million crowns
for their development. We will be contributing
another 15 million outside of the original financial contribution to Na Florenci Street for the
development of the square on the intersection
of Na Florenci and Havlíčkova streets and 40
million for the creation of roofing for Masaryk
Station and the creation of a platform with
a new park. The entire investment in the first
phase should reach roughly 3 billion crowns.
Will you also be launching the construction
speculatively, meaning without concluded
pre-leases?
We were prepared to start building most projects
speculatively, even though it eventually was not
necessary; we’ll see how the market will look, the
related risks with any further wave of the coronavirus pandemic and the development of the
economy. But essentially yes. We are oﬀering the
best product in Prague, in the very centre of the
city, with excellent access and a unique design.
Such a project will always find clients. Thus, we
are not going to change the strategy yet. As far
as the leases of the oﬃce spaces are concerned,
discussions are already underway at the current
time. If everything goes well, the first stage could
be completed at the beginning of 2023 and open
by the summer of 2023.
You entered the project in 2011. You dedicated more than 9 years to preparations. What
does Masaryčka mean today for Penta and
what does it mean for Prague?
For many years, it meant less for Prague than
it could oﬀer. The area around Masaryk Station
was largely unused and showed characteristics
of the periphery rather than the city centre. Na
Florenci was used mostly as a parking lot. The
perception of the locality was not improved until
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lovým komínem, kde by mohla najít své místo
například restaurace s pivovarem.

Nová Waltrovka, Praha 5 – Radlice ■ V první etapě vyrostou dvě kancelářské budovy v sousedství stanice metra Radlická.
Komerční a rezidenční zástavbu propojí centrální bulvár se stromořadím, který bude sahat od stanice metra až k dokončené
kancelářské budově Dynamica

z větší části nevyužito a vykazovalo spíše znaky periferie než centra města. Ulice na Florenci
sloužila vesměs jako parkoviště. Vnímání lokality
pozdvihla až výstavba Florentina. Transformace
území ve skutečně moderní městské centrum tak
pokračuje nyní, kdy stojíme téměř na startu první
etapy. Což bude pro Pentu i město významný okamžik. Zúročíme tím léta úsilí, projektování, jednání
s dotčenými orgány, partnery i municipalitami, od
změny územního plánu až po získání potřebných
povolení, série setkání a besed s občany i architektonické workshopy a soutěže. Milníkem je i nedávné uzavření memoranda o spolupráci s městskou částí Praha 1 a s hlavním městem Prahou.
Věříme, že v obou etapách získá Praha kultivovaný městský prostor a místo brownfieldu, který byl
jizvou v srdci města, ukázku světové architektury
21. století a stavbu, která bude jedním z nejvýznamnějších projektů v moderní historii Prahy.

Waltrovka pokračuje u metra
Radlická druhou etapou

Penta nyní dokončuje i poslední ze 750 bytů
multifunkční čtvrti Waltrovka v Praze 5 –
Jinonicích, která je také úspěšnou konverzí
brownfieldu (17 ha). Bydlení a práci tam našlo
8 000 lidí a koncept s velkorysými veřejnými
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prostory a 2hektarovým parkem získal řadu
ocenění – včetně ceny za nejlepší multifunkční development ve střední a východní Evropě.
V současnosti chystáte další etapu u stanice
metra Radlická pod názvem Nová Waltrovka.
Co nabídne nová čtvrť v příštích letech?
Podobně jako u předchozí části klademe důraz
na veřejný prostor. Lidé chtějí trávit čas venku
a v zeleni. Zeleň tak hraje v konceptu významnou roli. Páteří projektu bude pěší bulvár se stromořadím, vodními prvky a sezením, který povede od budovy Dynamica až k centrále ČSOB.
Ze stanice metra Radlická tak bude možné dojít
příjemnou alejí a náměstími již dokončené části
Waltrovky až ke stanici metra Jinonice. Podél
Radlické vzniknou dvě kancelářské budovy,
které odcloní od ruchu z ulice klidnější a více
rozvolněnou rezidenční část s cca 600 byty, sahající až k vilové zástavbě Malvazinek. Oproti
první etapě tak bude tato o něco menší. Ve třetí
budově u Radlické je navržený hotel. V lokalitě
počítáme také s výstavbou školy, domova pro
seniory nebo Alzheimer centra a tyto funkce
nyní diskutujeme s městskou částí. Stejně jako
v první etapě, jejíž chloubou je původní industriální budova Walter, zrenovujeme ve druhé
etapě budovu někdejší slévárny s typickým cih-

V jakých aspektech se obě etapy odlišují?
Kdy předpokládáte zahájení výstavby?
V současné době máme platné územní rozhodnutí na první fázi – tj. dvě kancelářské budovy
u stanice metra Radlická (10 000 m2 a 20 000 m2).
Stavbu tak zahájíme hned vedle centrály ČSOB
architekta Pleskota. Na bytovou část probíhá
změna územního plánu. Autorem urbanistického
konceptu celého území je český ateliér M1 architekti, který vzešel z architektonické soutěže a je
také autorem designu obou kancelářských budov.
Pokud získáme ještě letos stavební povolení, začneme stavět už v příštím roce.
Vsadili jsme tentokrát na pravoúhlou texturu.
Z pohledu urbanismu se budovy liší oproti první
etapě také pojetím parteru. Usilujeme o to, aby
komunikovaly více s uliční frontou Radlické. Ve
chvíli, kdy vznikne Radlická radiála a z Radlické
ulice se stane městská třída, kde by měly jezdit i tramvaje, bude uliční fasáda budov na tuto
transformaci připravena. S retailem tak počítáme
nejenom na straně otočené k bulváru uvnitř území, kde vzniknou kavárny a služby, ale i podél
Radlické. V horních patrech nabídneme moderní
kanceláře, které doplňujeme v nejvyšších třech
podlažích a na střeše relaxačními terasami a komunitní zahrádkou. K odpočinku bude sloužit i již
zmíněná alej a menší piazzetty mezi budovami.
V jakém horizontu by mohly být hotovy kancelářské budovy a s jakou počítáte investicí? Kdy by mohl kompletně utichnout stavební ruch na Waltrovce?
Investice do kancelářské části se pohybuje kolem 2,5 miliardy korun a vezmeme-li v úvahu
kanceláře, hotel i byty, můžeme hovořit o částce zhruba 6 miliard. Výstavba kanceláří potrvá
přibližně 18 měsíců, a pokud to bude možné,
zahájíme obě budovy současně. Preferovali
bychom asi v tomto případě nějaký objem
předpronájmů. Pokud se týká bytů, změna
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the construction of Florentinum. The transformation of the territory into a real modern city centre
continues now, when we are almost at the starting line of the first stage, which will be a significant moment both for Penta and the city. We are
putting years of eﬀort, designing, negotiating
with the relevant authorities, parties and municipalities to good use, from the change of the
zoning plan to the acquisition of the required permits, the series of meetings and forums with citizens and the architectural workshops and competitions. The recently concluded memorandum
of cooperation with the Prague 1 city district and
the City of Prague is also a milestone. We believe
that, in both phases, Prague will obtain a cultivated urban space and, instead of a brownfield
that was a scar on the heart of the city, it will have
an example of international 21st century architecture and one of the most important projects in
Prague’s modern history.

Waltrovka continuing with second
stage by Radlická metro

Penta is currently also completing the last of
the 750 flats in the multifunctional Waltrovka
neighbourhood in Prague 5 – Jinonice, which
is also a successful brownfield conversion
(17 ha). A total of 8,000 people have found
a place to live and work there and the concept,
with large public spaces and a two-hectare
park, has received several awards, including
an award for the best multifunctional development in Central and Eastern Europe. You
are currently preparing the next stage by the
Radlická metro station under the name Nová
Waltrovka. What will the new neighbourhood
be oﬀering in the coming years?
Similarly to the previous parts, we are putting
an emphasis on the public space. People want
to spend time outside and surrounded by greenery. Thus, greenery plays an important role in
the concept. The backbone of the project will
be a pedestrian boulevard with a row of trees,
water features and seating, which will lead from
the Dynamica building all the way to the ČSOB
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The New Waltrovka, Prague 5 ■ Developer: Penta Real Estate

headquarters. It will therefore be possible to walk
from the Radlická metro station down a pleasant alley and through squares to the alreadycompleted Waltrovka section by the Jinonice
metro station. Two oﬃce buildings will be going
up along Radlická Street, which will shield from
street noise the roughly 600 flats in the quieter
and the sparser residential part stretching all
the way to the Malvazinky villa neighbourhood.
Compared to the first stage, it will be somewhat
smaller. A third hotel has been designed for the
third building on Radlická. We are also planning the construction of a school, senior citizens
home or Alzheimer centre and we are currently

The New Waltrovka – the cherry on top will be
the historical foundry building and brewery restaurant

discussing these functions with the city district.
Just like in the first stage, whose crowning glory
is the original industrial Walter building, we will
be renovating a former foundry building with its
typical brick smokestack in the second stage,
where a restaurant with a brewery could find
a place.
In what aspects are both stages diﬀerent?
When do you expect to begin construction?
At the current time we have a valid zoning and
planning decision for the first phase, i.e. two
oﬃce buildings by the Radlická metro station
(10,000 m2 and 20,000 m2). Thus, we will begin
construction right next to the ČSOB headquarters from the architect Pleskot. A change to the
zoning plan is underway for the residential section. The author of the urban concept of the entire territory is the Czech atelier M1 architekti,
which arose out of a architectural competition
and it is also the author of the design of both the
oﬃce buildings. If we get a building permit by the
end of this year, construction will get underway
next year.
This time we put our money on right-angle textures. From the perspective of urbanism, the
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naopak v krizi posílily. O měsíc později otevřela
kavárna The Miners Coﬀee & Characters a během léta ji bude následovat restaurace Churchill
Pub, obě s venkovní zahrádkou. Mezi nájemci je
také klinika estetické medicíny Yes Visage. Co
určitě stojí za povšimnutí, je atrium, které je koncipováno v industriálním stylu, a také venkovní
cihlová fasáda, která se propisuje i do vnitřních
prostor. Celkový dojem podtrhuje zeleň a detaily,
jako např. dřevěné kolejové pražce, tedy prvky
odkazující opět k historii lokality. Je to něco jiného, originálního. Prostor má svou duši a je svým
způsobem nezaměnitelný.

Churchill II, Praha 2 – v květnu dokončil developer Penta Real Estate druhou etapu projektu Churchill nad hlavním
nádražím podle projektu pražského ateliéru Jakub Cigler Architekti

územního plánu by mohla proběhnout v příštím roce a potom počítejme zhruba tři čtyři roky
na povolení a výstavbu. Fázování bude záležet
určitě na kondici a stavu trhu. Letos dokončíme poslední rezidence u parku v rámci „staré Waltrovky“, čímž bude kompletně završen
rozvoj této části jako celku. Což se podařilo
v rekordním čase. Trh nám byl relativně nakloněný v oblasti pronájmů kanceláří i prodeje bytů, což umožnilo akcelerovat výstavbu
a původní harmonogram stanovený na období
2014–2022/2023 zkrátit na rok 2020. Tzn. během šesti let jsme dokázali všechno povolit,
postavit, dokončit a předat.

Podařilo se nám i přes epidemii koronaviru otevřít budovu ve stanoveném termínu k 1. 5. 2020.
Kancelářské prostory, včetně centrály Fortuny,
která je největším nájemcem, jsou plně obsazeny a otevřena je také nákupní pasáž. Lidl si
okamžitě našel klientelu, stejně jako drogerie
Rossmann a Don Pealo, což jsou koncepty, které

Nyní, když jsou hotovy obě části, vynikne i kontrast fasád. Zajímavým prvkem režné fasády
jsou kovové černé šambrány kolem oken, které
jí dávají větší plasticitu. Střechy jsme využili pro
několik stovek metrů teras. Díky integraci většiny technologií dovnitř budovy jsou pohledově
čisté a projekt tak krásně vynikne i na horizontu.
Náměstí Winstona Churchilla, které bývalo spíše
křižovatkou přelévající se do svahu nádraží, je
dnes jasně definované uliční fasádou s nárožním
akcentem, kolem kterého vedou široké chodníky

Churchill II slaví dokončení –
hlavní nádraží čeká další rozvoj

Do finále dospěly v poslední době i další dva
projekty Penty. Loni budova SmíchOFF v business lokalitě Anděl a v květnu tohoto roku
výstavba druhé z budov projektu Churchill
nad hlavním nádražím, jehož součástí je
vedle kanceláří i obchodní pasáž a veřejná
piazzetta s výhledem na Hrad. Dnes je skutečně pomyslnou branou centra Prahy. Jak
jste spokojeni? Plánujete i u hlavního nádraží další etapy rozvoje?
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Churchill II, Praha 2 – dvoupodlažní vstupní atrium, jehož design oživuje režná fasáda
a prvky z masivu evokující kolejové pražce
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Churchill II, Prague 2 – atrium with entrance to
the shopping mall ■ Developer: Penta Real Estate

buildings will also diﬀer from the first stage in
the concept of the street level. We are striving for them to communicate more with the
Radlická street front. When the Radlická ring
road is created and Radlická Street becomes
a city avenue which trams should be driving down, the buildings’ street façades will be
prepared for this transformation. We are also
counting on retail not only on the side facing
the boulevard inside the territory, where cafés
and services will arise, but also along Radlická.
On the upper floors we will be oﬀering modern
oﬃces, which we will supplement on the three
uppermost floors and on the roofs with terraces
and a community garden for relaxation. The
aforementioned line of trees and the smaller
plazas between the buildings are also meant
for relaxation.
In what time horizon could the oﬃce buildings be ready and what investment are you
expecting? When could the construction
work at Waltrovka finally die down?
Investment in the oﬃce section will be around
2.5 billion crowns and if you take the oﬃces, hotel and flats into consideration, we could be talking about an amount of roughly 6 billion crowns.
The construction of the oﬃces will take approximately 18 months, and if it will be possible, we
will begin both buildings at the same time. In that
case, however, we would prefer a certain volume
of pre-leases. As far as the flats are concerned,
the change to the zoning and planning decision
could take place next year and then we count
on roughly three to four years for the permit and
construction. The phasing will definitely depend
on the condition and state of the market. This
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Churchill II, Prague 2 ■ Developer: Penta Real Estate

year we are completing the last residence by the
park in the “old Waltrovka”, which will completely
finish the development of this part as a whole.
This was done in record time. The market was
relatively favourable in the area of the leasing of
oﬃces and the sale of flats, which enabled an
acceleration of the construction and shortening
the original schedule set for the period of 2014 to
2022/2023 to the year 2020. That means in six

years we managed to get permits for, complete
and hand over everything.

Churchill II celebrates completion –
Main Train Station awaits further
development

Two other Penta projects have crossed the
finish line recently. Last year the SmíchOFF
building in the Anděl business locality and
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SmíchOFF, Praha 5 – Anděl – vstupní recepce
Developer: Penta Real Estate

šem portfoliu. Počítáte i s dalšími etapami?
Rádi bychom lokalitu dále rozvíjeli. Je obecně
naší strategií rozvíjet území komplexně a v širších
souvislostech. Což je zřejmé u Masarykova nádraží, Nákladového nádraží Žižkov, brownfieldu
Nuselského Pivovaru, v obou etapách Waltrovky,
v území ve Vysočanech a mnoha dalších.
SmíchOFF, Praha 5 – Anděl ■ Zelená zahrada ve vnitrobloku slouží nájemcům k nerušené práci i odpočinku

se stromy, s různými průchody, průhledy a zákoutími. Místo původních betonových opěrných
zdí dnes míjí lidé výklady prodejen. Máme tak od
veřejnosti velmi pozitivní zpětnou vazbu.
V Churchillu jste nedávno představili i vlastní
platformu servisovaných kanceláří BASE a do
budovy SmíchOFF míří po firmě Jägermeister
další zvučná značka: Facebook. Jak se vám
daří na obou frontách?
V konceptu BASE nabízíme jednotlivé kanceláře s jedním a více pracovními místy a klientům
je současně k dispozici kompletní technické
i společenské zázemí. Navíc kousek od centra.
V době nejistoty ekonomického vývoje a současně v období, kdy firmy nemohou umístit
kompletně týmy do svých stálých kancelářských
prostor z důvodu dodržení hygienických parametrů v souvislosti s pandemií koronaviru, získávají právě flexibilní místa na významu. Koncept
BASE je tak poměrně vítanou službou jak našim
nájemcům, tak externím firmám.
Pokud se týká standardních kanceláří, kromě
týmu pronájmu jsme zřídili také interní tým spaceplannerů a architektů, kteří klientům radí, jak
uspořádat jejich kancelářské prostory. Jedním
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z příkladů takové realizace jsou právě nové kanceláře Jägermeister v budově SmíchOFF. V provozu je také coworkingové centrum Spaces a zahrada ve vnitrobloku, kde najdou nájemci soukromí pro práci i odpočinek. S dalšími zájemci
aktuálně řešíme fit-outy, nebo jednáme, a mohu
potvrdit, že jsou mezi nimi opět prestižní značky,
například společnost Beat Games / Facebook.
Projekty SmíchOFF i Churchill jsou dalšími
z řady revitalizovaných brownfieldů Penty.
Vraťme se ještě k projektu u hlavního nádraží, které je v pořadí třetím nádražím ve va-

SmíchOFF, Praha 5 – Anděl ■ Developer: Penta Real Estate

Myšlenkou, jak plochy hlavního nádraží zatraktivnit, se zabýváme. Aktuálně pracujeme na dvou
projektech: jedním je (pracovně) Churchill III pod
budovami Churchill I a Churchill II, v místě stávající provozní budovy Českých drah, kde zvažujeme rozšíření zázemí pro České dráhy a doplnění
dalších funkcí včetně živého parteru. Uliční čára
je dnes řešena betonovou opěrnou zdí a plotem
a objekt je nekoncepčně uskočený od ulice.
Domníváme se, že vytvoření funkčního městského parteru bude jednoznačně preferovanou variantou, která pozdvihne urbanismus celé lokality.
Pracujeme na studiích a diskutujeme s institutem
plánování a územního rozvoje o ideální variantě.
Další etapa se týká oblasti u Vinohradské ulice,
nad vyústěním Vinohradských tunelů. I tady hledáme ideální technické, funkční a urbanistické
řešení společně s městem. Na povrchu by mohla
vyrůst klasická bloková zástavba budov, pod nimiž by projížděly vlaky. Ty nejcennější pozemky
měst jsou dnes právě na dopravních hubech.
Zastavování nádraží je tak jednou z tendencí,
které můžeme vidět u nádraží Hudson Yards
v New Yorku, Toshi v Madridu nebo King’s Cross
v Londýně. Čerpáme tak inspiraci u předních
světových architektů a u moderních světových
metropolí. A věříme, že Praha mezi nimi co do
rozvoje soudobé architektury nebude v budoucnu chybět.
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this May the construction of the second
building in the Churchill project above the
Main Train Station which comprises, in addition to oﬃces and a shopping mall, a public
piazzetta with a view of the Castle. Today it
really is a gateway to the centre of Prague.
How satisfied are you? Are you also planning further development stages for the
Main Train Station?
We managed to open the building by the scheduled deadline of 1 May 2020, in spite of the
coronavirus epidemic. The oﬃce spaces, including the Fortuna headquarters, which is the
largest tenant, are fully occupied and the shopping mall is also open. Lidl immediately found its
clientele, just like the Rossmann drug store and
Don Pealo, which are concepts that actually got
stronger in the crisis. A month later The Miners
Coﬀee & Characters opened and this will be
followed in the summer with the Churchill Pub,
both with outdoor seating. An aesthetic medical
clinic, Yes Visage, is also among the tenants.
Something that is definitely worth mentioning is
the atrium, which is conceived in an industrial

Churchill II, Prague 2 – finished and fully leased ■ Developer: Penta Real Estate

SmíchOFF, Prague 5 – Anděl ■ The building has attracted premium tenants such as Jägermeister and Facebook
Developer: Penta Real Estate
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style, as well as the outdoor brick façade, which
is also reflected in the interior space. The overall impression is emphasised by greenery and
details, such as the wooden railway sleepers,
which are elements that once again refer to the
history of the locality. It is something diﬀerent,
original. The space has its soul and is, in its own
way, distinctive.
Now, when both parts are finished, the contrast
of the façades also stands out. An interesting
element of the faced façades is the black steel
trimming around the windows, which gives it
a greater plasticity. We used the roofs for several
hundred metres of terraces. Thanks to the integration of most of the technologies inside, the
buildings are visually pure and thus the project
also stands out so beautifully on the horizon.
Today náměstí Winstona Churchilla, which used
to be more of an intersection spilling over to the
slope of the train station, is now a clearly defined
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SmíchOFF – Jägermeister – the entrance lobby designed
by Penta Real Estate

stages of Waltrovka, the territory in Vysočany
and many others.

SmíchOFF, Prague 5 – the new headquarters of Jägermeister ■ Developer: Penta Real Estate

street façade with a corner accent, around which
wide pavements lead, with trees, various passages, vistas and nooks. Instead of the original
concrete supporting walls, people now have
shop display windows. Thus, we have very positive feedback from the public.
In Churchill you recently presented your own
BASE platform for serviced oﬃces and following in the footsteps of Jägermeister, another big name is coming to the SmíchOFF
building: Facebook. How are you faring on
both fronts?
With the BASE concept, we are oﬀering individual oﬃces with one or more workplaces and
clients currently have complete technical and
social facilities available. Plus it is close to the
centre. During times of uncertain economic developments and currently at a time when companies cannot place complete teams into their
permanent oﬃce spaces for reasons of adhering to hygienic parameters in connection with
the coronavirus pandemic, flexible spaces are
becoming more important. The BASE concept
is thus a relatively welcome service both for our
tenants and for external companies.

Book_II_2020.indb 40

As far as standard oﬃces are concerned, in addition to the leasing team, we also established
an internal team of space planners and architects, who advise clients how to arrange their
oﬃce spaces. In fact, the Jägermeister oﬃces
in the SmíchOFF building are one of the examples of such an arrangement. The Spaces
co-working centre is also in operation, as is the
garden in the inner courtyard, where tenants
can find privacy for their work or relaxation. We
are currently resolving fit-outs with other interested parties and I can confirm that there are
more prestigious brands among them, such as
Beat Games / Facebook.
The SmíchOFF and Churchill projects are
also among the ranks of Penta’s brownfield
revitalisations. Let’s get back to the project
at the Main Train Station, which is the third
station in your portfolio. Are you planning on
further phases?
We would like to continue to develop this locality. Our strategy is generally to develop a territory comprehensively and in wider contexts.
This is apparent at Masaryk Station, the Žižkov
freight station, Nusle Brewery brownfield, both

We are involved in the idea of how to make the
space of the Main Train Station more attractive.
We are currently working on two projects: one of
them has the working title Churchill III under the
Churchill I and Churchill II buildings on the site
of the Czech Railways service buildings, where
we are considering expanding the facilities for
Czech Railways and adding more functions,
including a lively street level. Today, the street
line is a concrete supporting wall and a fence
and the building is set back from the street in an
ill-conceived manner. We think that the creation
of a functional city street level will definitely be
the preferred option, which will elevate the urbanism of the entire locality. We are working
on studies and are in talks with the Institute of
Planning and Development with regard to the
ideal variation. The next stage concerns an area
by Vinohradská Street, above the exit from the
Vinohrady Tunnel. Here, too, we are looking for
the ideal technical, functional and urbanistic
solution together with the city. A classic block
structure could be going up on the surface, under which trains will pass. The most valuable
land in cities these days are on transportation
hubs. The development of train stations is one
of the trends that we can see at the Hudson
Yards train station in New York, the Toshi in
Madrid and King’s Cross in London. Thus, we
are drawing inspiration from leading international architects and from modern metropolises
of the world. And we believe that Prague will be
one of them in the future with regards to the development of modern architecture.
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Harfa Business Center „B“ (30 000 m2) – výstavba druhé etapy projektu v sousedství O2 areny v Praze 9, kterou zahájil developer Kaprain Real Estate počátkem roku 2020,
je v současnosti na úrovni přízemí ■ Architekt: ADR ■ Generální dodavatel: Syner ■ Projektové financování: Česká spořitelna

KAPRAIN staví druhou fázi
HARFA BUSINESS CENTER a PAŘÍŽSKOU 25
Příští rok dokončí rekonstrukci OC Mercury v Českých Budějovicích
Investiční skupina Kaprain pokročila s realizací dvou pražských projektů a aktivní je
i v dalších lokalitách. V únoru zahájila stavbu druhé etapy kancelářského komplexu
Harfa Business Center v Praze 9, která už
dosáhla úrovně přízemí. Budova s plochou
30 000 m2 v sousedství O2 areny je druhou
fází kancelářského komplexu, jehož první část dokončil developer v lokalitě loni.
Desetipodlažní stavbu s centrálním atriem
a terasami v nejvyšších dvou patrech z dílny pražských architektů ADR čeká dokončení v posledním kvartále 2021. První fáze
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(30 000 m2), která přišla investora na 45 milionů eur, je sídlem České telekomunikační infrastruktury (CETIN) a kliniky Iscare.
V centru Prahy, na nákupní třídě Pařížská,
pokračuje investor v proměně budovy č. 25
na luxusní rezidence s obchodními prostory v parteru. V portfoliu Kaprainu je i outletové centrum u pražského letiště – Premium
Outlet Prague Airport, rezidenční projekt
Victoria v Praze 6, který rozvíjí spolu s developerem Penta, nebo obchodně-dopravní
centrum Mercury v Českých Budějovicích
(18 000 m2).

První fáze komplexu u stanice metra
Českomoravská byla společným projektem
Kaprainu (60 %) a Lighthouse Group (40 %).
Původní název Beethoven nahradil později název
Harfa Business Center. Jak uvedl Petr Vosmík, ředitel realitní sekce Kaprain Group, druhou fázi vlastní
Kaprain ze 100 %. Podle slov Tamira Wintersteina,
CEO skupiny Lighthouse, většinu první fáze, asi
16 000 m2, obsadil CETIN, který se nastěhoval
loni na podzim; druhý významný nájemce – klinika
Iscare, která zaujímá cca 12 000 m2, následovala koncem roku. Zahájení činnosti na nové adrese
oznámila v lednu 2020. K menším nájemcům patří
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KAPRAIN – Construction on HARFA BUSINESS
CENTER B, along with PAŘÍŽSKÁ and other projects
of the second phase, according to Petr Vosmík,
Real Estate Director at Kaprain Group. The overall project has been rebranded as Harfa Business
Center (the original oﬃce phase having been
originally called Beethoven), Vosmík explained.
CETIN occupies the majority of the first phase,
some 16,000 sqm, noted Tamir Winterstein, CEO
of Lighthouse group, and the second major tenant, medical clinic Iscare, is in some 12,000 sqm.
CETIN moved into its space last autumn. It was
followed at the end of the year by Iscare, which
reported the completion of its move into the premises in January 2020. The Czech chain Kolkovna
operates a restaurant on the ground level. “We
are finalizing contracts on the small amount of remaining space in that phase, basically a couple of
hundred square metres,” said Vosmík.

Harfa Business Center “B”, Prague 9 – Vysočany (under construction)
Developer: Kaprain Real Estate ■ Architect: ADR ■ General constructor: Syner

Kaprain is currently working on several real
estate projects, in Prague and also other
locales. It began construction in February
on Harfa Business Center B, and works are
now approaching ground level. Located
in the immediate vicinity of the O2 arena
in Prague 9, Libeň, the 30,000 sqm building represents the second oﬃce phase in
the area being developed by Kaprain Real
Estate. Designed by Prague based studio
ADR, the 10 storey building features a large
central atrium as well as terraces on the two
uppermost levels. Harfa Business Center A,
completed in 2019, now serves as the
headquarters of Czech Telecommunication
Infrastructure (CETIN) as well as the medi-
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cal clinic Iscare. The first phase (also
30,000 sqm) was reported by Kaprain as
an investment of EUR 45 million. In Prague
Kaprain is also working on a building in
city centre on Pařížská street, which will
be transformed into retail and residential.
On Prague’s border, Kaprain also manages Premium Outlet Prague Airport. In the
South Bohemia city of České Budějovice,
Kaprain is conducting the remodelling of
the 18,000 sqm Mercury transportation and
shopping centre.
The first phase, Harfa Business Center A was
a joint venture between Kaprain (60 %) and
Lighthouse Group (40 %). Kaprain owns 100 %

Harfa Business Center B oﬀers approximately
30,000 sqm GLA, yielding about 27,000 sqm
net oﬃce space, according to Vosmík, along
with net two underground levels oﬀering almost
300 parking spaces. “Construction began earlier
this year. We now have the zero level (foundation) done, and work is progressing on the underground levels,” says Vosmík. The situation
with Covid-19 did not introduce significant problems, he said. Construction firm Syner, as with
the previous phase, is the project’s general contractor. Kaprain expects to finish the project by
Q4 of next year. “We are marketing to tenants for
the fourth quarter of next year and aim to have fitouts finished by the end of the year so occupiers
can be in operation from the following new year,”
he said. The project was begun speculatively,
Vosmík explained. “We want to finish the whole
area. Because of our experience within the
area, we understood there was some demand;
it’s a new and expanding area, connecting the
A and B oﬃce phases with the Harfa shopping
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Harfa Business Center „B“ – dokončení se očekává
ve 4. kvartálu 2021 ■ Developer: Kaprain

např. Guarant International. V přízemí provozuje
restauraci český řetězec Kolkovna. „Zbývá nám
řádově několik stovek m2, kde finalizujeme smlouvy,“ upřesnil Vosmík.
Harfa Business Center B bude mít zhruba
30 000 m2 hrubé pronajímatelné plochy, tj.
cca 27 000 m2 kanceláří spolu s dvoupodlažním podzemním parkovištěm o kapacitě téměř
300 míst. „Stavbu jsme zahájili počátkem roku.
Dnes jsme v úrovni terénu a pokračují práce
v podzemních podlažích,“ uvedl Vosmík s tím,
že situace související s Covid-19 neznamenala žádné významné zdržení. Generálním dodavatelem stavby je stejně jako u první fáze
stavební firma Syner.
Dokončení projektu Kaprain očekává ve 4. kvartále příštího roku. „Avizujeme 4. čtvrtletí 2021 s tím,
že chceme mít hotové do konce prosince i zařizovací práce, tak aby nájemci mohli svou činnost zahájit
od nového roku.“ Jak upřesnil Vosmík, stavba probíhá spekulativně – tj. bez uzavřených předpronájmů.
„Naším cílem je dokončit rozvoj území a předpokládáme podle předchozích zkušeností, že bude o lokalitu zájem. Je to expandující oblast, která spojí 1.
a 2. kancelářskou fázi, O2 arenu, obchodní centrum
Galerie Harfa a vznikající hotel.“ Architektonický
koncept je dílem studia ADR. Projektové financování zajišťuje Česká spořitelna.
Projekt sestává z desetipodlažní budovy obepínající velké centrální nádvoří. Deváté a desáté podlaží na východní straně výrazně ustupuje
a dává tak prostor venkovním terasám. „Střešní
terasy a vnitřní nádvoří se zelení vytvoří pro uživa-
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tele ideální prostředí. Navíc pro jejich zavlažování
bude využita dešťová voda zachycená ze střech,“
popsal arch. Aleš Lapka, partner v ateliéru ADR.
Dešťová voda se bude používat i pro zeleň v atriu,
které bude osazeno vzrostlými stromy. Prostor
recepce sahající přes dvě patra bude z velké
části prosklený. Jak uvedl Vosmík, Kaprain usiluje
o certifikaci LEED a klade důraz na energeticky
efektivní provoz. „Rostliny byly vybírány s ohledem na úsporné hospodaření s vodou. Kromě
toho je spotřeba pitné vody regulována pomocí
úsporných armatur a sanitárního vybavení. Návrh
řeší také optimalizaci energetického výkonu
budovy za provozu, ať jde o technologie, nebo
např. řešení fasády pomocí kvalitního prosklení
a stínění. V potaz jsou brány také požadavky na
vybavení vnitřního a vnějšího prostředí – včetně
řešení parteru, možnosti využívání jízdních kol,
venkovního sezení a pobytových ploch s vysazenými stromy,“ vysvětluje Lapka. Parkoviště bude
zahrnovat i místa pro vozy LPG a CNG a bude
vybaveno nabíječkou elektromobilů.

Hotel Bestsportu dosáhl 5. patra

Provozovatel sousední O2 areny – společnost
Bestsport – staví v lokalitě hotel, který vzniká přímo mezi oběma fázemi Harfa Business
Centra. Stavba začala loni a nyní přesahuje páté nadzemní patro. Architektem je opět
ateliér ADR a generálním dodavatelem firma
Syner. Čtyřhvězdičkový hotel bude nabízet
300 pokojů, konferenční prostory, restauraci
pro 270 osob, bar, střešní terasu určenou pro
zábavu před hlavní akcí v O2 areně a také fitness
centrum a parkovací garáže. Původně nesl hotel název Backstage, jak upřesnil Jakub Špetlík
z Bestsportu, aktuálně se pracuje na novém.
Současně probíhají jednání s případným provozovatelem, jehož jméno by mohlo být zveřejněno začátkem léta, uvedl Špetlík. S dokončením
hotelu se počítá zhruba v říjnu 2021. Fakt, že
druhá fáze Harfa Business Centra se staví souběžně s hotelem, je podle Vosmíka logickým řešením s ohledem na minimalizaci omezení, která
působí stavební činnost.

Mezi první a druhou etapou Harfa Business Center
vyrůstá stavba hotelu společnosti Bestsport s 300 pokoji

Další projekty

Pozemek v sousedství O2 areny získal Kaprain
od skupiny Lighthouse v roce 2015. O rok později vstoupil do projektu Prague The Style Outlets,
který po dokončení vykoupil od svého partnera Neinver a přejmenoval na Premium Outlet
Prague Airport. V posledních čtyřech letech získala firma i několik dalších nemovitostí, mimo jiné
významnou budovu na nároží Pařížské třídy,
nákupní centrum v Českých Budějovicích
a další komerční i rezidenční projekty.

Obchodní centrum Mercury
pokračuje v remodelingu

V Českých Budějovicích Kaprain vlastní dopravně-obchodní centrum Mercury (18 000 m2). „Asi
před dvěma lety jsme se rozhodli do centra vstoupit v roli investora a koupit jej. Na centru je atraktivní fakt, že na střeše se nachází hlavní autobusové nádraží, což zvyšuje jeho potenciál.“ Podle
Vosmíka zahájil Kaprain loni renovaci centra za
cca 100 milionů korun. „Minulý měsíc byla v centru otevřena největší prodejna Tchibo v Česku
a v současnosti jednáme s dalšími potenciálními
nájemci. Jsme v podstatě uprostřed procesu remodelingu a jeho dokončení očekáváme během
příštího roku.“ Téměř dokončena je renovace
dvou hlavních vstupů a vstupních lobby. Jak uvedl
Vosmík, s nájemci byly uzavřeny dohody ohledně
renovací uvnitř jednotek a do konce roku by měly
mít nový fitout. „Začátkem příštího roku se pustíme
do stravovací zóny a následně přijdou na řadu pasáže na galerii včetně podlah, stropů a obložení.
Zatím směřuje většina investic do interiéru.“ Poté,
co bude interiér hotov, má následovat další etapa.
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centre, the O2 arena and also a hotel. So despite
it being a speculative start, we are in serious
communication with several tenants.” The architectural studio ADR was commissioned for the
design of the Harfa Oﬃce Center B. Financing
for the development of Harfa Business Center B
is being provided by Česká spořitelna, according
to Kaprain’s spokesperson.
The project consists of a 10 storey building designed around a large central atrium court. On the
ninth and tenth floors, the building is stepped back
markedly on the east side, creating large terraces.
“Roof terraces and an inner atrium with greenery
provide users with an ideal environment. In addition, rainwater retained from the roofs is used for
their irrigation,” said Aleš Lapka, partner at ADR.
Rainwater will also be used for foliage in the atrium,
which will be supplanted with maturing trees. The
building’s reception area oﬀers a double-height
space behind ample glazing. Kaprain is aiming
for LEED certification and eﬃcient energy use is
being stressed, noted Vosmík. “With regard to the
economical management of water, suitable plants
were also selected. In addition, drinking water consumption is regulated by the use of energy-saving
fittings and sanitary fixtures. The design addresses the optimization of energy performance of the
building in operation, whether in terms of technologies used, or, for example, facade solutions using
quality glazing and sunshades. Requirements for
the equipping of the indoor and outdoor environments are also taken into account. These include
the solution used for the ground level, the possibility of using bicycles, outdoor seating and residential areas with tree planting,” Lapka explained. The
car park will also be accessible for LPG and CNG
vehicles and have charging for electric cars.

Hotel by Bestsport

There is also a hotel on-site being developed
by Bestsport, the operator of the O2 arena. The
300 room hotel, also designed by the architectural studio ADR, is situated directly in between
the A and B phases of Harfa. It was put under con-
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Harfa Business Center “B“, Prague 9 – Vysočany (30,000 m2) ■ Construction to finish in Q4/2021

struction last year, also with Syner as general contractor, and is now already past its fifth floor above
ground. The 4-star hotel should oﬀer conference
facilities, a 270-person capacity restaurant, a bar,
and a rooftop terrace suitable for pre-event entertaining, as well as a fitness centre and parking
garage. It was previously under the name Hotel
Backstage, though a new name is in the works,
said spokesperson Jakub Špetlík from Bestsport.
Negotiations are proceeding in advanced stages
with a prospective operator, the name of which
could be revealed by early summer, and the hotel
is due for completion in roughly October 2021, he
said. According to Vosmík, having the construction of the second Harfa phase carried out in
parallel with the hotel was a logical decision with
regard to minimizing construction disturbance.

a shopping centre in České Budějovice, as well
as other commercial and residential projects.

Mercury shopping centre

In České Budějovice, Kaprain owns the Mercury
Transportation and Shopping Centre. “We decided to step in as an investor and bought
it about two years ago. The interesting thing
about the shopping centre (18,000 sqm) is that
the main city bus station is on top of the build-

Other projects by Kaprain

The land next to the O2 arena was purchased from
Lighthouse Group in 2015. In 2016, Kaprain became an investor in Prague The Style Outlets, ultimately buying the project from co-investor Neinver.
It has since renamed the project Premium Outlet
Prague Airport. Several other projects were acquired over the last four years, including a notable building on the corner of Pařížská street,

Mercury Shopping Center České Budějovice
Owner: Kaprain Group
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Budova na nároží Pařížské třídy a ulice 17. listopadu v centru Prahy prochází od loňska proměnou na luxusní rezidence a obchodní prostory podle projektu dubajského architekta
Viktora Udzeniji ■ Developer: Kaprain Real Estate

„Máme v úmyslu v příštích letech zvelebit i exteriér, přesné datum ale ještě stanoveno nebylo.“

Stavba v Pařížské 25

Budova na nároží Pařížské třídy a ulice 17. listopadu naproti Právnické fakultě Univerzity Karlovy
byla od doby svého vzniku využívána mnoha způsoby. Dům ve stylu brutalismu postavil v roce 1974
český architekt Stanislav Hubička a původně v něm
sídlil Mezinárodní svaz studentstva. Později sloužil
jako kasino a dočkal se i různého dalšího nepříliš významného využití. Kaprain plánuje osmipodlažní objekt přeměnit na maloobchodní prostory a byty. „Na
každém podlaží je prvotřídní maloobchodní plocha
500 m2, takže vezmeme-li dvě až tři podlaží, znamená to až 1 500 m2 plochy pro maloobchod, zbývající
patra budou využita pro byty odpovídající kvality. Dům
disponuje také podzemním parkovištěm,“ popsal
Vosmík. Rekonstrukce, která začala ve 3. kvartá-
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le 2019 a jejíž dokončení se plánuje na 2. kvartál 2021, je založena na návrhu architekta Viktora
Udzeniji. Jde o první projekt dubajského architekta
v Česku a na novou fasádu bude použit travertin, sklo
a hliník. Fasádu do ulice 17. listopadu zdobil alegorický reliéf od významného sochaře Jiřího Babíčka. Ten
se nově představí v interiéru budovy.

Victoria Palace

Rok 2016 byl pro Kaprain obdobím hned několika
akvizic. Vedle outletového centra investor získal
i projekt chodovských mrakodrapů zvaných Prague
Eye Towers od investiční skupiny PPF a tentýž
rok také 100% podíl v developerském projektu na
Vítězném náměstí v Praze 6. Polovinu později prodal
společnosti Penta, se kterou dnes pracuje na projektu rezidencí Victoria Palace podle návrhu ateliéru Jakub Cigler Architekti. Podle Davida Musila, ředitele rezidenčních nemovitostí v Penta Real Estate,

se do konce léta očekává územní rozhodnutí a poté
by mělo následovat stavební povolení.
Kaprain také staví rodinné domy v Říčanech
a v Horoměřicích, v každé lokalitě zhruba třicet.
„Před dvěma lety jsme začali stavět v Říčanech
a s výjimkou jednoho domu jsou dnes všechny
prodané. V Horoměřicích jsme zahájili stavbu loni
v létě a s dokončením počítáme v příštím roce.“
Podle Vosmíka firma počítá i s dalšími nákupy. „Naším záměrem je rozšířit realitní portfolio,
takže se poohlížíme po investičních příležitostech. Zaměřujeme se především na Prahu, ale
zvažujeme i příležitosti ve Středočeském kraji.“
V úvahu připadá jak komerční, tak rezidenční
segment. „Může to být projekt pro nový development, ale i rekonstrukce stávající nemovitosti,
tzn. investice, která dává smysl.“
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ing. According to Vosmík, the company began
a remodelling eﬀort worth some CZK 100m last
year. “The largest Tchibo store in CR opened in
the centre last month. We’ve got other new tenants under negotiation now. We are essentially
in the middle of the remodelling process and
expect to finish next year.” Upgrades to the building’s two main entrances and entrance lobbies
are now almost completed. Vosmík said agreements with the tenants for improvements inside
the units have been made and by year’s end they
will all have new fitouts. “Then we’ll start with remodelling of the food courts early next year, and
after this the gallery aisles themselves, including
floors, ceilings and cladding. So most of the investments to this point focus on the inside.” After
the interior is done, sights will be set to the next
stage. “Our future intention is to make improvements to the exterior within next couple of years,
though an exact date hasn’t been set yet.”

Construction on Pařížská 25

The building on the corner of Pařížská and
17. listopadu streets, directly across from the
Charles University Law Faculty has seen many
uses since it was first built. Erected in 1974 under
a design in the Brutalist style by Czech architect
Stanislav Hubička, it was originally the headquarters of the International Students Union,
though in more recent memory it served a casino
before seeing various other minor uses. Kaprain
aims to transform the eight storey building for
use as retail and apartments. “There’s prime retail area of about 500 sqm per floor, so with two
to three floors, up to 1,500 sqm of retail, and the
remaining floors would be used for apartments
of corresponding quality. The building also has
underground parking.” Reconstruction began in
3Q 2019 and is planned to finish in 2Q 2021. The
reconstruction is based on a design by architect
Viktor Udzenija. It is the first project for the Dubai
based architect in the Czech Republic and incorporates travertine, glass and aluminum in
the new facade. The facade along 17. listopadu
street was decorated with an allegorical relief by
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The building on the corner of Pařížská and 17. listopadu streets in Prague city center is undergoing transformation
into the luxury flats and retail spaces ■ Developer: Kaprain Real Estate

the important sculptor Jiří Babíček, which will
move to the interior.

Victoria Palace will be next

2016 was a year of several acquisitions for Kaprain.
The company, aside from its outlet acquisition, also
acquired a skyscraper project in Chodov called
Prague Eye Towers from the PPF investment group
in 2016. The same year also saw Kaprain’s acquisition of a 100% share of the development project
at Vítězné náměstí. It ultimately sold 50 % of this
share to Penta and is developing with them the
residential project Victoria Palace under a design
by Jakub Cigler Architekti. According to David
Musil, Business Director, Residential RE, Penta
Real Estate, finalizing the zoning permit is aimed
for by summer’s end whereupon a building permit
is aimed for shortly after.

Kaprain has also been developing family homes
for sale in Říčany and Horoměřice, some
30 houses per location. “We started building in
Říčany first, over two years ago, and except for
one house, it’s already sold out. In Horoměřice,
we started building last summer and completion
is planned for next year.”
According to Vosmík, the company is still acquisitive. “Our intention is to expand our real
estate portfolio so we are looking for investment
opportunities. We are mostly focused on Prague
but will consider opportunities in the Central
Bohemian region.” Both residential and commercial opportunities are of interest. “For real
estate purposes it can be property for new development or reconstruction of existing property,
whatever makes sense in terms of investment.”
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Budova Na Příkopě 33 – na hlavní nákupní třídě v centru Prahy – prochází rekonstrukcí v režii developera S+B Gruppe a investora Commerz Real
Architekt: Marani Architects, Martin Tröthan

COMMERZ REAL ZAHAJUJE STAVBU
na hlavní pražské nákupní třídě
V polovině června zahájil německý investor Commerz Real rekonstrukci prominentní budovy Na Příkopě 33 v bezprostředním sousedství Prašné brány, kterou na
jaře roku 2017 koupil od Komerční banky.
Citlivou rekonstrukcí v režii rakouského
developera S+B Gruppe přibude na hlavní
pražské obchodní třídě celkem 4 500 m2 obchodních prostor v suterénu a v parteru budovy, spolu s 12 000 m2 kanceláří. Chráněné
kulturní památce vrátí revitalizace pod vedením architektů Vincenta Maraniho a Martina
Tröthana původní podobu ze 30. let minulé-
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ho století. Zároveň ji developer plánuje technologicky zmodernizovat tak, aby co možná
nejvíce odpovídala současným standardům.
Banka si v budově zachová pobočku v přízemí i bezpečnostní trezor v suterénu a obsadí
také část kanceláří v mezaninu objektu. Je
zároveň prvním uživatelem, který na prostory v budově Na Příkopě 33 podepsal nájemní smlouvu.
Právoplatné stavební povolení získal developer S+B Gruppe 3. dubna. Se zahájením úprav
čekal na moment, kdy banka uvolnila zbývající

plochy v budově a přesunula svou pobočku do
náhradních prostor v nedaleké pasáži Myslbek.
Do té doby měl také uzavřít výběr dodavatelů.
Rekonstrukci bude řídit bez generálního dodavatele stavby.
Proměna objektu, jejíž zahájení bylo naplánováno na polovinu června, potrvá podle Andrease
Raucha, šéfa developmentu německého investičního fondu Commerz Real, dva roky. Práce by
měly skončit v létě 2022. Zrenovovaná budova
nabídne po dokončení celkem 12 000 m2 kanceláří a 4 500 m2 retailu v šesti nadzemních
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Na Příkopě 33, Prague 1 ■ Developer: S+B Gruppe ■ Investor: Commerz Real ■ Architect: Marani Architects, Martin Tröthan

COMMERZ REAL BEGINS CONSTRUCTION
on Prague’s main high street
In the middle of June, the German investor Commerz Real began the reconstruction of the prominent Na Příkopě 33 building (in the immediate vicinity of the Powder
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Tower), which it purchased from Komerční
banka in the spring of 2017. The sensitive
reconstruction under the direction of the
Austrian developer S+B Gruppe will add

a total of 4,500 m2 of retail space in the underground and street level of the building
on Prague’s main high street, together with
12,000 m2 of oﬃces. Through the renovation
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Na Příkopě 33, Praha 1 – lobby

a dvou podzemních podlažích. Komerční banka po svém návratu znovu otevře Na Příkopě 33
svou pobočku v parteru na 250 m2 a v mezaninu obsadí 1 000 m2 kancelářských ploch. Majitel
souhlasil také se zachováním prvorepublikového
bankovního trezoru. Za těžkými, půl metru silnými kulatými trezorovými dveřmi se v podzemí
skrývá tubusový prostor s trojím ochozem, na
němž jsou uloženy bezpečnostní schránky klientů banky.
V podzemí naopak nevznikne parkovací garáž.
„Je to památkově chráněná budova, takže
není možné tam instalovat parkovací kapacity,“ vysvětluje Andreas Rauch. „Naštěstí je ale
v okolí dostatek parkovacích možností k pronájmu, například v obou sousedních obchodních
domech, v Kotvě i v Palladiu.“

Na Příkopě 33, Praha 1 – pohled z Celetné ulice
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Suterén nabídne i zhruba 2 500 m2 obchodních ploch a ředitelka developmentu S+B
Gruppe Hana Šantrochová uvádí, že nyní jednají o umístění supermarketu. Rakouská společnost byla kromě role developera, projektového manažera a manažera stavby pověřena na
18 měsíců exkluzivně také pronájmem objektu.
„Samozřejmě spolupracujeme s realitními firmami na trhu, naše exkluzivita spočívá v tom, že
jsme na straně majitele budovy a komunikujeme
s makléři,“ vysvětluje Šantrochová.
V parteru, kde se nachází rozlehlá bankovní
hala, vzniknou s největší pravděpodobností dvě
jednotky. Kromě bankovní pobočky, do níž se
bude vcházet od Prašné brány, zde bude větší retailový prostor o rozloze 2 000 m2 se vstupy z ulic
Na Příkopě a Celetné. „Bankovní hala si zachovala svůj původní vzhled ze 30. let. Je obložená
mramorem a osvětluje ji sluneční světlo skrz okna
z bílého skla, takže se jedná o skutečně dramatický prostor,“ popisuje architekt Vincent Marani
z ateliéru Marani Architects, který na designu
budovy spolupracuje s rakouským architektem
Martinem Tröthanem. „Působí velkolepě a obchodníkovi, který zde otevře svůj obchod, dodá
tento prostor prestiž. Na druhou stranu jej nájemci
budou muset zachovat v jeho originální podobě,
nebudou zde smět provádět žádné změny.“

Další honosné prostory kanceláře ředitele
banky a zasedací haly pro setkání představenstva a akcionářů se nacházejí v prvním patře.
„Hala o rozloze 200 m2 se světlou výškou 5 m
je celá obložená dřevem a mramorem, podobně
jako kancelář ředitele. Toto exekutivní patro bude
kompletně zachováno a zrestaurováno a bude
čekat na uživatele, kteří ocení jeho elegantní
a nadčasový design,“ uvádí Vincent Marani.
Rekonstrukce budovy se podle jeho slov
nese v duchu návratu k původnímu vzhledu
a materiálům ze 30. let, kdy bankovní centrála vznikla. Pozdější úpravy z 80. a 90. let budou
odstraněny. „Pro nás architekty je to velká výzva.
V budově budou zachována velkolepá schodiště a kanceláře vedení, přidáme nové lobby,
historický styl navrátíme všem společným prostorům i sociálním zařízením. Pracovat budeme
s původními materiály, s kamenem, mramorem,
s kvalitním dřevem. Historický vzhled zachováme také u výtahů, jen mechanika bude moderní.“
Do kancelářských podlaží se navrátí otevřené
flexibilní prostory, se kterými počítala i původní konstrukce budovy, bez příček či opěrných
sloupů. Hana Šantrochová uvádí, že objekt nabízí v průměru 1 500 m2 kancelářských prostor
na patro, takže může uspokojit i větší nájemce.
Zájem o ně podle ní předběžně projevují především advokátní kanceláře, finanční poradci
a konzultanti. Kancelářská část objektu bude
mít vlastní vstupní lobby s recepcí, do které
se bude vcházet jak z ulice Na Příkopě, tak také
z Celetné. Lobby bude opět obložena mramo-

Na Příkopě 33, Praha 1 – lobby
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under the direction of architects Vincent
Marani and Martin Tröthan, the listed cultural
monument will return to its original appearance from the 1930s. At the same time, the
developer is planning to modernise it, technologically speaking, so that it corresponds
to contemporary standards to the greatest
extent. The bank will keep a branch in the
building on the ground floor and a secure
safe in the basement and it will also occupy
oﬃces on the building’s mezzanine. It is also
the first user to sign a lease agreement for
space in the Na Příkopě 33 building.
The developer S+B Gruppe received the valid
building permit on 3 April. It waited to begin the
renovations until the bank released the rest of
the space in the building and moved its branch
to alternative spaces in the nearby Myslbek mall.
The selection of suppliers was also supposed to
be concluded by that time. The reconstruction
will be managed without a general contractor for
the construction.
The transformation of the building, the beginning
of which was slated for the middle of June, will
take two years, according to Andreas Rauch,
the Development Director of the German investment fund Commerz Real. The work should
be finished in 2022. Upon its completion, the
renovated building will oﬀer a total of 12,000 m2
of oﬃces and 4,500 m2 of retail on six storeys and two underground levels. Upon its return, Komerční banka will once again open
its branch at Na Příkopě 33 on street level on
250 m2 and will be occupying 1,000 m2 of oﬃce
space on the mezzanine. The owner also agrees
with the preservation of the First Republic bank
safe. The heavy, half-metre thick round safe door
in the basement conceals a tubular space with
a triple gallery, where the safety deposit boxes of
the bank’s clients are stored.
There will not be a parking garage on the underground levels. “The building is a listed monu-
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Na Příkopě 33, Prague 1 – the entrance lobby (visualisation) ■ Source: S+B Gruppe

ment, so it is not possible to install a parking capacity there,” explained Andreas Rauch. “Luckily
there is an abundance of parking opportunities in
the vicinity, for example in both the neighbouring
buildings, in Kotva and also in Palladium.”
The basement also oﬀers roughly 2,500 m2 of
retail space and the Development Director of
S+B Gruppe, Hana Šantrochová, stated that they
are now discussing the placement of a supermarket. In addition to the role of developer, project
manager and construction manager, the Austrian
company was also exclusively entrusted with the
leasing of the building for 18 months. “Of course
we are cooperating with real estate companies on
the market, our exclusivity consists of our being
on the side of the building owner and we communicate with brokers,” explained Šantrochová.
Two units will most likely be created on the
street level, where the expansive bank hall is
located. In addition to the bank hall, which will be
entered from the Powder Tower, there will also
be a larger retail space with an area of 2,000 m2,
with entrances from Na Příkopě and Celetná
streets. “The bank hall has preserved its original appearance from the 30s. It is cladded in
marble and illuminated by sunlight through the
white glass windows, so it is truly a dramatic
space,” described architect Vincent Marani from
the atelier Marani Architects, who cooperated

on the design of the building with the Austrian
architect Martin Tröthan. “It appears grand and
this space will lend any vendor that opens its
shop here an air of prestige. On the other hand,
the tenants will have to keep it in its original form
and will not be able to make any changes here.”
Other opulent spaces, which are located on
the first floor, include the bank director’s office and the meeting hall for the conferences
of the Board of Directors and shareholders. “The
hall with an area of 200 m2 and a headroom of
5 m is entirely cladded in wood and marble,
similarly to the director’s oﬃce. This exclusive
floor will be completely preserved and restored
and will be awaiting users that will appreciate
its elegant and timeless design,” stated Vincent
Marani. In his words, the reconstruction of
the building is in the spirit of a return to the
original appearance and materials from the
30s, when the bank headquarters were created.
Later alterations from the 80s and 90s will be
removed. “It was a great challenge for us architects. A grand staircase and management oﬃces will be preserved in the building, while we will
be adding a new lobby and returning all the common spaces and social facilities in the historical
style. We will be working with original materials,
with stone, marble and quality wood. We will also
be keeping the historical appearance of the lifts,
only the mechanics will be modern.”
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Na Příkopě 33, Praha 1 – interiér

rem a architekti jí vrátí původní design, včetně
nábytku ve stylu 30. let.
Andreas Rauch zdůrazňuje, že maximální snahou investora je pomocí moderních technologií povznést budovu na úroveň odpovídající
dnešním požadavkům na pracovní prostředí
i energetickou náročnost budovy. „Jsme velmi
limitovaní, musíme zachovat historickou fasádu
budovy s dřevěnými okny a S+B Gruppe má náročný úkol najít firmu, která je dokáže zrestaurovat a zachovat i další dřevěné prvky v interiéru.
Vyměníme ale výtahy, chlazení a topení a přivedeme do budovy čerstvý vzduch. Je to skutečná výzva instalovat špičkovou vzduchotechniku
včetně výměníků tepla do historických interiérů.“
Výše nájemného kancelářských prostor na adrese Na Příkopě 33 bude podle Hany Šantrochové
odpovídat obvyklé cenové hladině v Praze 1.
Budova Na Příkopě 33 je již třetí investicí otevřeného realitního fondu hausInvest společnosti Commerz Real v České republice. Na
trh německý investor vstoupil v roce 2004 akvizicí pražského nákupního centra Metropole
Zličín. O tři roky později následoval nákup komerčního komplexu Charles Square Center
a na jaře 2017 koupě objektu Na Příkopě 33.
V říjnu 2017 Commerz Real oznámil prodej polovičního podílu v Metropoli Zličín francouzské
skupině Unibail-Rodamco. Současná hodnota
českého realitního portfolia dceřiné společnosti
Commerzbank AG je 235 milionů eur. Realitní
fond hausInvest spravuje portfolio zhruba
100 nemovitostí, jejichž celkovou hodnotu vyčíslil v únoru letošního roku na 16 miliard eur.
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Na Příkopě 33, Prague 1 ■ Developer: S+B Gruppe ■ Investor: Commerz Real

Open flexible space, without partitions or support columns, will be returning to the oﬃce floor,
which is something the original construction of
the building counted on. Hana Šantrochová stated that the building oﬀers an average of 1,500 m2
of oﬃce space per floor, so it can satisfy larger
tenants, as well. She added that preliminary interest has been expressed by law firms, financial
advisors and consultants. The oﬃce section of
the building will have its own entrance lobby
with a reception, which will be entered both
from Na Příkopě Street as well as from Celetná
Street. The lobby will once again be cladded with
marble and the architects returned its original
design, including furniture in a 1930s style.
Andreas Rauch emphasised that the investor’s maximum eﬀort is to lift the building to the
level corresponding to today’s requirements for
the working environment and energy eﬃciency
of buildings using modern technologies. “We
are very limited, we have to preserve the building’s historical façade with wooden windows and
S+B Gruppe has the diﬃcult task to find a company that will be able to restore it and also preserve other wooden elements in the interior. But
we are replacing the lifts, cooling and heating

and bringing fresh air to the building. It is a real
challenge to install high-tech ventilation, including heat exchangers, to the historical interiors.”
According to Hana Šantrochová, the amount of
the rent of the oﬃce spaces in Na Příkopě 33
will correspond to the common price level for
Prague 1.
The Na Příkopě 33 building is the third investment of Commerz Real’s open real estate fund
hausInvest in the Czech Republic. The German
investor entered the market in 2004 with the
acquisition of the Prague shopping centre
Metropole Zličín. This was followed three years
later by the purchase of the commercial complex Charles Square Center and in the spring
of 2017 with the purchase of the Na Příkopě 33
building. In October 2017, Commerz Real announced the sale of half the share in Metropole
Zličín to the French group Unibail-Rodamco. The
current value of the Czech real estate portfolio of
the subsidiary of Commerzbank AG is 235 million euros. The hausInvest real estate fund manages a portfolio of approximately 100 properties, the total value of which was calculated this
February at 16 billion euros.
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Pokles návštěvnosti obchodních center pokračuje i po květnovém znovuotevření

Maloobchodníci kritizují nevstřícnost vlastníků center při jednáních o slevě z nájemného
a začínají otevřeně mluvit o prodejnách, které budou nuceni uzavřít

ČESKÝ RETAIL V KRIZI, obchodníci zastavují
expanzi – hrozí i zavírání prodejen
Uzavření většiny prodejen v ČR na dva měsíce mezi 13. březnem a 11. květnem v rámci
vládních opatření v boji proti šíření epidemie COVID-19 zamíchá zřejmě výrazně poměry na českém retailovém trhu. Z výsledků
průzkumu Retailové asociace, která se v reakci na obtížnou situaci obchodníků začala formovat 13. března, vyplývá, že pokles
návštěvnosti o 50 a více procent pokračuje
i po květnovém znovuotevření. Adekvátně
se propadly také tržby, takže téměř dvě třetiny retailerů plánují do konce roku zavřít
některé své prodejny a 40 % firem během
dubna a května propustilo téměř čtvrtinu
svých zaměstnanců. Návrat k obvyklým
hodnotám očekává většina retailerů během
šesti a více měsíců. Předpovědi do budoucna ale nejsou pro retailový sektor v dnešní
turbulentní době prioritou. Nájemci se nyní
soustředí především na zvládnutí současné krize a možnost získání státní pomoci
v rámci programu COVID. Posílení pozice
obchodníků v jednání s vládou i s majiteli
obchodních center je jedním z hlavních úkolů Retailové asociace, která dnes sdružuje
již téměř 130 maloobchodních značek.
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Zavřené menší jednotky, výprodeje jarních kolekcí za zlomek ceny i méně přelidněná nákupní
centra jsou typickými markery začátku proměny, kterou zřejmě projde maloobchodní sektor
v Česku i globálně během nejbližších 1,5 až 2 let.
Přitvrdí se konkurence a přirozený výběr na trhu
mezi „dobrými“ a „horšími“ nákupními centry,
podle Romana Puchaly, jednatele CCC Czech,
se ale vyostřují také vztahy uvnitř nákupních
center mezi pronajímateli a nájemci a také
mezi obchodníky a výrobci.
Retaileři, na které velmi tvrdě dopadla vládní
opatření na ochranu proti koronaviru, začínají

Většina maloobchodníků pro letošní rok zastavila expanzi

otevřeně mluvit o počtech obchodů, které budou nuceni uzavřít. Kritizují nevstřícnost provozovatelů nákupních center při jednáních
o snížení nebo odpuštění nájemného a dalších plateb a shodují se na tom, že soukromí majitelé domů jsou vůči svým nájemcům většinou
mnohem flexibilnější. Retailová asociace uvádí,
že pronajímatelé z řad nákupních center podmiňují snížení cen nájmu za březen, duben
a květen o 30 %, tak aby mohl nájemce získat
státní pomoc ve výši 50 % nájemného v rámci vládního programu COVID, nepřijatelnými
ústupky: nájemce nutí podepisovat dodatky
smluv s podmíněným prodloužením kontraktů
na 10 let a trvají na uhrazení poplatků za provoz
z doby uzavření provozoven ještě před poskytnutím dotace státu. Pro mnohé nájemce jsou
tyto podmínky likvidační vzhledem k tomu, že se
potýkají s několikaměsíčním výpadkem příjmů
z doby pandemie.
Martin Macháč, realitní ředitel Foot Locker
Europe, společnosti prodávající sportem inspirovanou módní obuv, vysvětluje, že sám vládní
program pomůže velké korporaci, jako je Foot
Locker, ale celou řadu menších firem zachrá-
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Relationships in shopping centres between landlords and tenants are escalating

Retailers are cutting expansion plans for this year

CZECH RETAIL IN CRISIS, retailers are halting
expansion – there is even a danger of shops closing
The closing of most of the shops in the Czech
Republic for two months between 13 March
and 11 May as part of the government measures in the fight against the spread of the
COVID-19 epidemic will evidently significantly stir things up on the Czech retail market. It follows from the results of a Retail
Association survey, which it began forming in response to the diﬃcult situation on
13 March, the drop in the number of visitors
by 50 and more per cent is continuing even
after the May reopening. Sales also dropped
accordingly, so almost two-thirds of the retailers are planning on closing some of their
shops by the end of the year and 40% of the
companies let almost a quarter of their employees go during the course of April and
May. Most of the retailers expect a return to
usual figures within six or more months. But
future forecasts are not a priority for the retail
sector in today’s turbulent times. Tenants are
now concentrating primarily on handling the
current crisis and the possibility of getting
state aid as part of the COVID Programme.
Strengthening the position of retailers in
negotiations with the government and with
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shopping centre owners is one of the main
tasks of the Retail Association, which now
unites almost 130 retail brands.

inside the shopping centres between the
landlords and the tenants will also escalate,
as will those between retailers and manufacturers.

The closing of smaller units, clearance sales of
spring collections and less overcrowded shopping centres are typical markers of the start of the
transformation that the retail sector in the Czech
Republic and globally will most likely go through
during the next 1.5 to 2 years. The competition
and natural selection between “good” and “worse”
shopping centres on the market will get tougher,
according to Roman Puchala, the Executive
Director of CCC Czech, while the relationships

Retailers that the government measures for protection from the coronavirus hit hardest are starting to
speak openly about the numbers of shops they
will be forced to close. They criticise the hostility
of shopping centre operators when negotiating on lowering or forgiving rent and other payments and they agree that private building owners
are generally far more flexible towards their tenants.
The Retail Association claims that landlords from
the ranks of shopping centres are making the lowering of rents for March, April and May by 30% so
that the tenant can obtain state aid in the amount of
50% of the rent as part of the government’s COVID
Programme depend on unacceptable concessions: they force the tenants to sign contract
amendments with a conditional extension of the
contract by 10 years and insist on the payment of
the fee for operations from the period when the
shops were closed before providing the state subsidy. For many tenants these conditions are deadly
seeing that they are struggling with several months
of a drop in income from the time of the pandemic.

Number of shopping centre visitors dropped rapidly
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Krize zasáhla i dodavatelsko-odběratelské vztahy

nit nemusí. „Obchodníci musí okamžitě zaplatit
70 % všech dlužných částek a doufat, že od státu
dostanou 50 % zpět. A jestliže firma dva nebo tři
měsíce negenerovala žádné zisky, potřebovala by
na úhradu dlužné částky komerční úvěr.“
Foot Locker zavírat prodejny v Čechách neplánuje, minimálně na rok ale pozastavil veškeré
své expanzní plány. Prodejce módního sportovního zboží Alpine Pro zvažuje uzavření
zhruba 10 % z celkového počtu 35 vlastních
prodejen, které má v ČR, a ředitel a majitel firmy Václav Hrbek dokonce přiznává, že uvažuje
o odchodu z trhů v Rumunsku, kde má firma dnes
dvě prodejny, a v Polsku, kde jich provozuje osm.
Možnost zavírání některých obchodů připouští také prodejce bot CCC. Skupina LPP sdělila,
že pro letošek ruší veškeré expanzní plány,
a naopak hodlá uzavřít 29,5 % z celkového počtu 874 prodejen v Polsku. Zároveň ale vyjádřila
ochotu vyjednávat s pronajímateli o nových podmínkách, které by lépe odpovídaly dnešní situaci
na trhu a propadu výnosů. Skupina odhaduje, že
v letošním roce dosáhnou výnosy zhruba 30 %
loňských hodnot. 150 prodejen, které LPP pro-

Vítězi krize jsou potravinové řetězce a retailparky
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vozuje v ČR a na Slovensku, se zavírání podle
vyjádření Przemysława Lutkiewicze, viceprezidenta LPP, netýká. „V současné době neplánujeme žádné změny tohoto prodejního kanálu, ale
situace v oděvním sektoru je velmi dynamická,
takže nemůžeme vyloučit žádný scénář,“ uvedl
Przemysław Lutkiewicz. Selektivní expanzi plánuje firma obnovit nejdříve v roce 2021.
Globální rozměr krize a rychlost, s jakou přišla,
zasáhl celé dodavatelsko-odběratelské řetězce. Epidemie zastavila nebo značně zpomalila
výrobu nejen v zemích, jako je Čína, Indonésie
nebo Bangladéš, ale i v Česku. Vládní opatření
v ČR dopadla krátce poté, co módní značky i prodejci obuvi a doplňků naplnili své sklady a prodejny jarní kolekcí, kterou se nyní po znovuotevření
snaží vyprodat s velkými ztrátami. „Uvolníme
sklady a získáme prostředky na nákup podzimní kolekce,“ uvádí Václav Hrbek, ředitel prodejce
módního sportovního zboží Alpine Pro. „Zpoždění
dvou nebo tří měsíců v její výrobě se nicméně projeví tím, že se podzimní zboží dostane do prodeje ne na začátku sezony, ale až uprostřed.“
Průzkum Retailové asociace potvrdil, že velká část retailerů vidí východisko a určitou
ochranu před podobnými situacemi v budoucnu
v posílení internetového prodeje. Výrazným
a mediálně silně sledovaným příkladem je módní značka Zara ze skupiny Inditex, která se rozhodla zavřít 1 200 svých prodejen především
v Asii a v Evropě a do rozvoje e-shopu investovat
2,7 miliardy eur. Internetový prodej, který během
koronavirové krize posílil až na 3- nebo 4násobek, podle vyjádření retailerů výpadek tržeb
kamenných prodejen nenahradí. Je to ale dobrý
podpůrný nástroj a podle průzkumu Retailové
asociace chce do konce roku 2020 do zavedení vlastního e-shopu investovat 40 % firem. 30 % obchodníků pak očekává letos nárůst
tržeb z vlastního e-shopu o více než 25 %.
„Prodejny pak mohou fungovat jako zkušebny,
bude jich méně a bude se prodávat hlavně přes

internet,“ nastiňuje jeden z možných scénářů vývoje Roman Puchala.
„Rušení jednotlivých outletů i bankroty celých
maloobchodních řetězců sníží množství značek,
které se mohou objevit v nákupních centrech.
Pro obchodníky, kteří přežijí, by to mohlo znamenat lepší výběr a podmínky pro vstup do obchodních center v budoucnu,“ uvádí Martin Macháč.

Návštěvnost obchodních center
se rapidně propadla

Situaci nákupních center v Česku po znovuotevření vyhodnotil generální ředitel skupiny CPI
Martin Němeček, který uvedl, že v Praze se jejich návštěvnost propadla meziročně na 30
až 40 %, kdežto v regionech se drží na 70 až
80 %. „Velká obchodní centra s výraznějším podílem módy a luxusu jsou na tom nejhůře,“ uvedl
a dodal, že nejlépe se daří malým lokálním nákupním projektům, kam lidé chodí na pravidelné
nákupy potravin. Za vítěze označil retailparky,
které k sobě přilákaly zákazníky jiných retailerů.
Jejich výhodou je nejen vstup do jednotlivých
prodejen z otevřeného prostoru, ale také skladba nájemců, v níž dominují řetězce nabízející cenově dostupnější zboží, jako je například KiK
anebo Pepco. Zákazníci, jimž klesly příjmy následkem epidemie a obávají se ekonomického
vývoje do budoucna, budou nyní dávat přednost
levnějším nákupům.

Návštěvnost obchodních center klesla až na 40 %
v Praze a 70–80 % v regionech
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Martin Macháč, the Real Estate Director of Foot
Locker Europe, a company selling fashionable
shoes inspired by sports, explains that the government programme will help large corporations like Foot Locker, but might not save
several smaller companies. “Retailers must
immediately pay 70% of all the owed amounts
and hope they’ll get 50% back from the state.
And if companies weren’t generating any profits
for two or three months, they will need a commercial loan to pay the owed amounts.”
Foot Locker is not planning on closing shops in
the Czech Republic, though it has stopped all its
expansion plans for at least a year. The sporting
goods retailer Alpine Pro is considering closing approximately 10% of the total of 35 shops
it owns in the Czech Republic and the Director
and owner of the company Václav Hrbek even admits that he is considering leaving the markets in
Romania, where the company has two shops today, and Poland, where it operates eight. The shoe
vendor CCC also admits the possibility of closing some shops. The LPP group announced that it
is cancelling all expansion plans for this year
and that it intends, in fact, to close 29.5% of the total
number of 874 shops in Poland. At the same time,
it expressed its willingness to discuss with landlords new conditions that would best correspond
with today’s situation on the market and the drop in
revenues. The group estimates that this year it will
reach sales of roughly 30% of last year’s figures.
Closures will not aﬀect the 150 shops that LPP operates in the Czech Republic and Slovakia, according to Przemysław Lutkiewicz, the Vice-President
of LPP. “At the current time we are not planning any
changes to this sales channel, though the situation
in the clothing sector is very dynamic, so we cannot rule out any scenario,” Przemysław Lutkiewicz
stated. The company is planning to renew the
selective expansion in 2021 at the earliest.
The global dimension of the crisis and the
speed at which it hit has aﬀected the entire
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supply chain. The epidemic stopped or significantly slowed production not only in countries
like China, Indonesia or Bangladesh, but also in
the Czech Republic. The government measures in
the Czech Republic hit shortly after fashion brands
and shoe and accessory stores filled their inventories and stores with the spring collection, which
they are now trying to sell oﬀ with huge losses
after reopening. “We are freeing up the stock and
getting funds to purchase the autumn collection,”
stated Václav Hrbek, the Director of the Alpine Pro
sporting goods chain. “The delay of two or three
months in their production, however, means that
the autumn products will go on sale not at the
beginning of the season, but the middle.”
The Retail Association survey confirmed that
a large number of retailers see recourse and
a certain protection against similar situations in the
future by bolstering internet sales. A significant
example followed heavily in the media is the Zara
fashion brand from the Inditex group, which has decided to close 1,200 of its shops, primarily in Asia
and Europe, and to invest 2.7 billion euros into the
development of its e-shop. Internet sales, which
expanded by three or four times during the coronavirus crisis, will not replace the drop in sales in brick
and mortar shops. But it is a good support tool and,
according to the Retail Association survey, 40%
of companies want to invest into introducing
their own e-shop by the end of 2020. A total of
30% of retailers expect growth in sales from their
own e-shop by more than 25%.
“Thus, shops could work as test facilities. There
will be less of them, and sales will mainly take
place over the Internet,” Roman Puchala explained
in reference to one of the possible scenarios.
“The cancellation of individual outlets and the
bankruptcies of entire retail chains will lower the
number of brands that can appear in shopping
centres. For the retailers that survive, it could
mean a better selection and conditions for com-

The whole foods sector was hit hard

ing into shopping centres in the future,” stated
Martin Macháč.

Number of shopping centre
visitors dropped rapidly

The General Director of the CPI Group, Martin
Němeček, evaluated the situation with shopping
centres in the Czech Republic after reopening,
stating that in Prague the number of visitors
dropped year-on-year to 30 to 40%, while
in the regions it held at 70 to 80%. “Large
shopping centres with a more striking share of
fashions and luxury items are faring the worst,”
he said, adding that small local shopping projects, where people regularly go to buy groceries, are faring the best. He designated retail
parks, which have attracted the customers of
other retailers, as the winners. Their advantage
is not only entrance to the individual shops from
an open space, but also the mix of tenants, in
which chains oﬀering more aﬀordable goods
dominate, such as KiK and Pepco, for example.
Customers whose income decreased as a result
of the epidemic and who are wary of future economic developments will now favour less expensive shopping options.

Retail parks are the winners in the crisis
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Obchodní centrum Futurum Brno – vizualizace stavu po rekonstrukci ■ Developer: Trikaya ■ Architekt exteriéru: KOGAA

Trikaya začíná s MODERNIZACÍ FUTURA BRNO
Developerská společnost Trikaya oznámila
v červnu zahájení rekonstrukce obchodního
centra Futurum Brno, jejímž cílem je zmodernizovat komplex o 16 700 m2 na jižním okraji
města. Změny čekají volnočasovou zónu, food
court i skladbu nájemců. V rámci rekonstrukce se rozroste nákupní galerie o cca 4 000 m2,
které dříve využíval hypermarket Tesco. Nový
design exteriéru má na starosti architektonický ateliér KOGAA, interiér navrhlo studio
Archi Jam. Investice do rekonstrukce dosáhne
podle developera 300 milionů korun.
Nákupní
centrum
Futurum
otevřené
v roce 1999 koupila Trikaya předloni. Plány
na rekonstrukci anoncoval developer koncem
roku 2019 s tím, že práce odstartují letos na
jaře. „Hlavní část prací začíná nyní v červnu a bude pokračovat celé léto až do konce
srpna. Pak přijdou na řadu dokončovací práce,
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které potrvají až do listopadu,“ upřesnil Alexej
Veselý, výkonný ředitel a místopředseda představenstva firmy Trikaya. Futurum Brno nabízí
na 16 700 m2 70 nájemních jednotek plus
hypermarket Tesco, v sousedství komplexu je
parkoviště pro 1 400 aut.
Podle výroční zprávy 2018–2019 generovalo
centrum roční návštěvnost cca 3,2 milionu lidí.
„Po uvolnění vládních opatření proti koronaviru a květnovém znovuotevření centra jsme
zaznamenali meziročně pokles návštěvnosti
o 35 %,“ říká Veselý. „Domníváme se ale, že to
souvisí spíše s probíhající rekonstrukcí přístupových komunikací vedoucích k centru, kde není
situace nyní právě ideální.“
„Jedná se o zásadní modernizaci. Vedle designových změn v interiéru, jako jsou nová
průčelí obchodů, nové podlahy a koordinace log

nájemců, plánujeme kompletní změnu exteriéru.
Modernizací projde i většina technologií,“ popsal
Veselý. „Přidáváme zhruba 4 000 m2 nové pronajímatelné plochy, kterou jsme převzali od
společnosti Tesco. Po zmenšení hypermarketu
byla tato plocha řadu let nevyužitá, čímž vznikl
prostor jednak pro rozšíření nákupní galerie, ale
i vytvoření nového hlavního vstupu pasáže.“
Vstupní prostory na severní straně centra budou
v blízkosti eskalátorů vedoucích na druhé podlaží, kde nyní podle Veselého vzniká nová stravovací a volnočasová zóna. „Stravovací zóna
bude jednou z největších změn – ztrojnásobíme
počet gastrojednotek, čímž rozšíříme nabídku
o nové koncepty a výběr dalších kuchyní.“ Do rekonstrukce plánuje developer investovat 300 milionů korun. „Využijeme kombinaci bankovního
financování, vlastní ekvity a zdrojů externích
investorů,“ uvedl Veselý. „Projektové financo-
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Futurum Brno – visualisation of the project after remodeling ■ Developer: Trikaya ■ Architect: KOGAA

Trikaya is beginning REFURBISHMENT
OF FUTURUM BRNO
Trikaya reported starting reconstruction on
Futurum Brno in June. The works aim to
modernize the centre, located just within
the city’s southern border. Among changes
are an expansion of the centre’s leisure and
F&B components as well as additions to the
tenant mix. As part of the reconstruction,
some 4,000 sqm, no longer needed within
the Tesco hypermarket, will be used to expand the current 16,700 sqm shopping gallery. Architectural firm KOGAA was commissioned for the new exterior while the interior
will follow a concept by Archi Jam. Trikaya
reported the refurbishment project as an investment of over CZK 300 million.
The Futurum shopping centre, built in 1999, was
purchased by Trikaya in 2018. The company had
announced plans for a reconstruction in late 2019
and works were originally planned to start in spring.
“The most extensive portion of the work starts
now in June and goes all the way through summer
until the end of August, and afterwards continues
with the finishing touches until November,” said
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Alexej Veselý, executive director, vice-chairman of
the board at Trikaya. Futurum Brno currently has
an area of 16,700 sqm, not including the hypermarket, over which are 70 rental units. There are
1,400 parking spaces in the lot next to the centre.
According to the company’s 2018–2019 annual
report, the centre was drawing an annual at-

Futurum Brno – before remodeling ■ Owner: Trikaya

Futurum Brno – the new food court ■ Architect: Archi Jam
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Sportisimo, Alpine Pro, Benu lékárna, Teta
drogerie, O2, Kilpi, KFC, Orion nebo Pepco.
„Ti všichni zůstanou i po modernizaci a přibydou
k nim další. Zároveň s galerií zmodernizují své
jednotky také někteří maloobchodníci, někteří
změní své místo v rámci centra a někteří své prostory zvětší. Přidáme také několik nových módních značek, abychom přilákali více žen, většina
našich zákazníků jsou totiž muži.“ Jako součást
plánu doplnění prvků pro mladší návštěvníky byl
už loni v prosinci otevřen trampolínový park.

Futurum Brno – vizualizace nové stravovací zóny po rekonstrukci ■ Architekt: Archi Jam ■ Developer: Trikaya

vání zajišťuje J&T Banka a o podmínkách investičního financování jednáme.“
Za designem modernizace stojí dvě brněnská
architektonická studia: KOGAA a Archi Jam.
Architekti KOGAA zvítězili v soutěži na design exteriéru centra a jejich návrh, do něhož jsou zapracovány i myšlenky umělce Václava Kočího, využívá
perforovaný plech v jasném odstínu, který sjednotí
vzhled centra a dodává mu silnější identitu. Cílem
konceptu Archi Jam, který odpovídá za interiér, je
pomocí přírodních materiálů prostor otevřít a dát

vyniknout prodejním jednotkám. „Řešení severního vstupu je ovlivněno faktem, že původní stropy
jsou nízké. Proto je úplně odkrýváme a doplňujeme světlíky v celé šíři nákupní arkády,“ popsal
arch. Jan Vlček ze studia Archi Jam. Přiznané betonové konstrukce doplní dřevěný podhled.

Změny retailmixu

Podle manažerky pronájmů centra Veroniky
Dobiášové byla před zahájením renovace míra
neobsazenosti na úrovni 15 %. Ke stávajícím
nájemcům patří např. hypermarket Tesco,

Futurum Brno – vizualizace exteriéru po rekonstrukci ■ Architekt: KOGAA ■ Developer: Trikaya
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Jak naznačila Dobiášová, po pauze vynucené koronavirem už opět pokračují vyjednávání
s potenciálními nájemci. „Podařilo se nám zahájit jednání s několika novými módními butiky
a provozovateli volnočasových aktivit, ještě ale
nemůžeme zveřejnit jejich jména,“ říká s tím, že
po uvolnění opatření proti koronaviru probíhají
jednání obecně s větší opatrností než dříve.
Mezi nájemce, na něž se vlastníci nákupních center na českém trhu zaměřují, patří i polská maloobchodní firma LPP. V dubnu skupina zahrnující
značky Sinsay, Reserved, Cropp, House a Mohito
oznámila v Polsku v důsledku pandemie odstoupení od smluv představujících 29,5 % celkového maloobchodního prostoru skupiny na tamním trhu. Jak
potvrdil pro Building World magazine Przemysław
Lutkiewicz, vice president LPP, v Česku se podobné opatření nechystá. Skupina nicméně neplánuje
otevírat další prodejny v tomto roce a se selektivní expanzí zamýšlí pokračovat až od roku 2021.
K novým značkám, s nimiž se aktuálně jedná,
patří také provozovatelé modernizované stravovací zóny. Vedle nového většího food courtu v interiéru centra chce Futurum představit
speciální venkovní gastrozónu u severního
vstupu, poblíž stávající sekce zaměřené na volnočasové aktivity. Gastrozóna bude koncipována ve stylu street food a jak dodává Dobiášová,
půjde o menší variaci na pražské Manifesto,
s různými stánky a gastrokoncepty, venkovní kavárnou, prostorem k sezení a dětským koutkem.
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tendance of about 3.2 million people. “After the
reopening in May along with relaxed Covid-19
measures we had a year-to-year decrease of
visitors of 35 %. We believe, however, this is
more connected with the undergoing reconstruction of the roads leading to Futurum, as the situation with access to the centre is not ideal right
now,” explained Veselý.
“In our opinion, it’s a major refurbishment. Aside
from the cosmetic changes in the interior, including new shopfronts, flooring, and better coordination
of logos, we plan a complete makeover of the exterior. Most of the technologies will undergo a modernization too. We are adding c. 4,000 sqm of new
leasable area that we took over from Tesco. This
area hasn’t been used for number of years after their
hypermarket decreased in size,” explained Veselý.
This provided an opportunity not only to expand the
gallery but to create a new main entrance that will
lead to the shopping passage.
The new entrance area, on the northern side, will
be close to escalators to the second level where
a new larger food, beverage and leisure zone
is being made. “The F&B area will see the biggest change in the new centre as we are tripling
the number of food units, oﬀering a wider selection of cuisines.” Trikaya reported that the reconstruction would be worth over CZK 300 million.
“We will be using a combination of financing
for the reconstruction, bank finances, our own
money and also external investors,” said Veselý.
“Financing bank of the project is J&T Bank
and we are still in negotiations for the further investments’ financing conditions.”
Two architects are being used for the reconstruction, both from Brno, KOGAA and Archi Jam.
KOGAA won the competition for the exterior.
It’s design, which incorporated the ideas of artist Václav Kočí, employs perforated sheet metal
with bright colouration to unify the appearance
with a stronger identity. Archi Jam is responsible
for the interior. The concept aims to simplify the
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Futurum Brno – visualisation of the mall after refurbishment ■ Architect of the interior: Archi Jam ■ Developer: Trikaya

space with the help of natural materials and allow shop units to stand out. Concrete structural
elements will be left exposed and complemented
by a wooden ceiling. “The solution of the northern entrance is influenced by the low height of
the existing ceilings. That is why we completely
reveal them and supplement them with skylights
over the entire width of the shopping arcade,”
said Jan Vlček from Archi Jam.

Tenant changes

According to Veronika Dobiášová, lease manager of
the project, the vacancy rate just before the start of
refurbishment was 15%. Among existing tenants are
Tesco, Sportisimo, Alpine Pro, Benu lékárna,
Teta drogerie, O2, Kilpi, KFC, Orion, and Pepco.
“All of these and others will be staying with us after
the renovation. Some of the tenants will undergo
a modernization along with the gallery, some will
change their location within the SC, and some will
increase in size. We will be adding some fashion
brands to attract more ladies as the majority of our
customers are men.” As part of a plan to fill missing
elements for younger visitors a new trampoline park
was already opened in December last year.
Following pauses in negotiations forced on the
market by Covid-19, discussions with prospective
tenants are now proceeding again, Dobiášová indicated. “We managed to get some new fashion

boutiques and leisure activities in negotiations but
we’re not able to disclose the names right now.”
Negotiations generally following the easing after
Covid-19 are proceeding with a greater degree of
caution than before, she points out.
Among tenants in focus by shopping centre owners in the Czech market are those of Polish retailer LPP. In April, the group, comprising brands
Sinsay, Reserved, Cropp, House and Mohito,
announced in Poland as a result of the pandemic
withdrawal from contracts representing 29.5% of
total retail space of the group in the local market. As confirmed to Building World magazine
by Przemysław Lutkiewicz, vice president LPP,
no similar measures are planned in the Czech
Republic. The group, however, does not plan
any more new stores this year and with selective expansion intends to continue from 2021.
Among completely new brands to Futurum Brno
in negotiations are those for the modernized food
court. The new F&B oﬀer of Futurum, in addition to
the new food court inside, will also be added in
a special zone outside the northern entrance, near
the existing relaxation / play area. The new gastro
zone will be done in a street-food concept, and
as Dobiášová explains, like a smaller version of
Prague’s Manifesto, with various stands, an outdoor cafe, a seating area, and a children’s area.
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Obchodní centrum Fabrika, Zlín ■ Spodní tři podlaží centra zaujme nákupní galerie, dvě nejvyšší patra jsou věnována sportu a volnočasovým aktivitám
Developer: CREAM ■ Architekt: CMC architects

OBCHODNÍ CENTRUM FABRIKA ve Zlíně má
zelenou – stavět se začne ale až v roce 2021
Developerská společnost CREAM získala 25. května po 10 letech příprav stavební
povolení na výstavbu multifunkčního centra
Fabrika na místě původních budov 24-25-26
v památkově chráněném areálu bývalých
Baťových závodů ve Zlíně. Projekt, který
je kombinací nákupního centra o rozloze
30 000 m2 se zhruba 17 000 m2 vyhrazenými pro sportoviště a 1 000 parkovacími místy, navrhlo pražské studio CMC architects.
Součástí záměru je také revitalizace tří existujících sousedních budov, které nabídnou
další obchodní, administrativní, technické
a parkovací prostory. Realizaci stavby, která si vyžádá investici ve výši 2–2,5 miliardy
korun, plánuje developer zahájit v roce 2021
a dokončit během dvou let.
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V roce 2023 bude zastavěna poslední volná plocha ve východní části bývalého Baťova areálu
ve Zlíně a pro developera CREAM skončí práce
na konverzi východní části území, kterou zahájil před 20 lety. V památkově chráněném areálu
o celkové rozloze 65 ha mu patří 60 % ploch.
Jejich revitalizaci završí výstavbou nákupně-zábavního komplexu Fabrika, který vnese
do této oblasti v centrální části Zlína nový prvek. Do areálu, jehož hlavní náplň zatím tvoří
převážně administrativa, vzdělávání a technické funkce, přibude šestipatrový komplex,
v němž první až třetí nadzemní patro obsadí
shopping mall se stravovací zónou a obvyklým mixem prodejen. Na 5. a 6. podlaží nabídne Fabrika 17 000 m2 pro sportovní a volnočasové aktivity.

„Předpokládáme, že zde najde své místo řada
sportovních klubů a kroužků,“ uvádí Martin
Jarolím, člen představenstva skupiny CREAM.
„Tomu je přizpůsobena i kapacita parkovacích
míst. V celém objektu bude cca 1 000 krytých
parkovacích stání.“ Parkování bude umístěno
v prvním podzemním podlaží a také ve 4. nadzemním patře Fabriky.
Ve sportovní části počítá developer s plochou
pro míčové sporty, jako je například florbal, házená, basketbal nebo volejbal. Další možnosti
trávení volného času nabídne taneční sál a ledová plocha pro veřejnost, menší sály se zázemím
a šatnami nebo oddychová zóna s kavárnou.
Mezi Fabrikou a sousední budovou 34, ve které
sídlí společnost CREAM, vznikne venkovní re-
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Fabrika Zlín Shopping Centre ■ Developer: CREAM ■ Architect: CMC architects

FABRIKA SHOPPING CENTRE in Zlín gets green
light – but construction will not begin until 2021
On 25 May, after ten years of preparations, the development company CREAM
received the building permit for the construction of the Fabrika multifunctional
centre on the site of the original buildings 24-25-26 in the listed complex of the
former Baťa factory in Zlín. The project,
which is a combination of a shopping centre with an area of 30,000 m2 with roughly
17,000 m2 designated for sports facilities
and 1,000 parking spots, was designed by
the Prague studio CMC architects. The plan
also calls for the revitalisation of three existing adjacent buildings, which will oﬀer
other shopping, oﬃce, technical and parking space. The developer is planning to begin the construction, which will require an
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investment of 2–2.5 billion crowns, in 2021
and complete it within two years.
In 2023, the last free space in the eastern part of
the former Baťa complex in Zlín and the work on
the conversion of the eastern part of the complex
that the developer CREAM began 20 years ago
will end. It owns 60 % of the space in the listed
urban monument on a total of 65 ha. Its renovation will culminate with the construction of the
Fabrika shopping/entertainment complex,
which will be bringing a new element to this area
in the central part of Zlín. The locality, which is
currently primarily comprised of oﬃce, education
and technical functions, will see new six-storey
complex, on which the first to third storeys
will be occupied by a shopping mall and

food court with the usual mix of shops. Fabrika
will then oﬀer 17,000 m2 for sports and leisure activities on the fifth and sixth floors.
“We expect that several sports clubs and activities will find a place here,” explained Martin
Jarolím, a Member of the Board of Directors of
the CREAM group. “The capacity of the parking
spots also corresponds to this. Throughout the
entire complex there will be about 1,000 covered
parking spots.” The parking will be located on the
first underground level and also on the 4th storey
of Fabrika.
In the sporting section, the developer is planning
an area for ball sports such as floorball, handball, basketball and volleyball. A dance hall and
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V roce 2023 bude zastavěna poslední volná plocha ve východní části bývalého Baťova areálu ve Zlíně, jejíž revitalizaci zahájil developer CREAM před 20 lety.
V území o celkové rozloze 65 ha mu patří 60 % ploch

laxační plocha s lavičkami a zelení. Do dvou
pater budovy 34 bude umístěno administrativní
zázemí a sklady multifunkčního centra.
Členění hmoty Fabriky navazuje na rastr tří
původních budov 24-25-26, který se v novém
projektu propisuje ve formě tří navzájem propojených 30 m vysokých lodí. Původní objekty byly podle developera v natolik špatném sta-

Fabrika Zlín – nejvyšší dvě podlaží budou patřit sportu
Developer: CREAM
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vebně-technickém stavu, že i památkáři uznali,
že není možné je rekonstruovat, a povolili jejich
demolici. „Museli jsme připravit velké množství
posudků a argumentů, zejména v oblasti památkové péče. Absolvovali jsme mnoho jednání,
některá až na ministerstvu kultury, tak abychom
získali všechny potřebné souhlasy. To je hlavním
důvodem, proč se vyřízení stavebního povolení
protáhlo téměř na 10 let. Nejvíce času si vzalo
právě vyjednávání o odstranění původních
objektů,“ vysvětluje Martin Jarolím. Dodává,
že developer musel respektovat také požadavky památkářů ohledně zachování klasických
prvků baťovské industriální architektury,
zejména cihlových omítek a velkoformátových
železných nebo hliníkových oken.
Na objekt Fabriky naváže novostavba parkovacího domu, která souvisí s probíhající moder-

nizací autobusového nádraží. V ní se CREAM
neangažuje, podle Martina Jarolíma ale přispěje na zlepšení dopravní infrastruktury v lokalitě
investicí 2,4 milionu korun do vybudování kruhové křižovatky ulic Vodní a Bartošova, na kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí. Dalším
krokem bude úprava křižovatky ulic Vavrečkova
a Gahurova a kompletní rekonstrukce komunikací v areálu včetně třídy J. A. Bati.

Fabrika Zlín – ve sportovní části centra se počítá
s plochou pro míčové sporty, jako je například florbal,
házená, basketbal nebo volejbal
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an ice surface for the public, smaller halls with
facilities and change rooms and a relaxation
zone with a café oﬀer further opportunities for
spending free time. Between Fabrika and the
neighbouring building 34, in which CREAM has
its headquarters, an outdoor relaxation area
with benches and greenery will be going up.
The administration and storage for the multifunctional centre will be located on two floors of
building 34.
Fabrika is segmented on the grid of the three
original buildings 24-25-26, which is copied
in the new project in the form of three interconnected 30 metre high structures. The
original buildings were in such a poor technical
state, according to the developer, that even the
conservationists admitted that reconstruction

tions of conservationists regarding the preservation of the classic elements of Baťa industrial architecture, especially the brickwork and
large iron or aluminium windows.
Fabrika Zlín – the two upper floors are dedicated for
sport activities ■ Developer: CREAM

was not possible and permitted their demolition.
“We had to prepare a large number of opinions
and arguments, especially in the area of monument care. We took part in many meetings, some
at the Ministry of Culture, in order to obtain all
the permits. That is the main reason why the arrangement of the building permit stretched on for
almost 10 years. The most time went to negotiations on the removal of the original buildings,”
explained Martin Jarolím. He added that the developer also had to respect the recommenda-

A new parking building is connected to Fabrika
and is part of the ongoing modernisation of the
bus station. CREAM is not involved with this, according to Martin Jarolím, but it is contributing to
improving the traﬃc infrastructure in the locality
with an investment of 2.4 million crowns into the
construction of roundabout at the intersection of
Vodní and Bartošova streets, for which the zoning and planning decision has already been issued. The next step will be the modification of
the intersection of Vavrečkova and Gahurova
streets and the complete reconstruction of the
road in the complex, including J. A. Bati Avenue.
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budoucí proměny obchodního domu nejen s architekty Janem Rainišem a Johnny Eislerem,
ale také s pražskými památkáři a s městským
Institutem plánování a rozvoje (IPR).

Obchodní dům Kotva na náměstí Republiky v Praze 1 koupila v prvním čtvrtletí 2020 společnost Generali Real Estate
od investora PSN. Kupce zastoupili poradci Cushman & Wakefield. Na straně prodávající stála společnost Deloitte.
Developmentem plánované renovace Kotvy je pověřena skupina Sekyra Group

OBCHODNÍ DOMY na pražské
nákupní třídě čeká revitalizace
Dva obchodní domy ze 70. let, které stojí na obou koncích hlavní obchodní třídy
v Praze – Kotva na nám. Republiky a Máj
u stanice metra Národní třída – projdou
v nejbližších letech důkladnou revitalizací.
Ikonické budovy ve stylu brutalismu a neoklasicismu byly obě prohlášeny za chráněné
kulturní památky. Jejich současní vlastníci
se nyní potýkají s problémem, jak oba objekty, které prošly naposledy remodelingem
v letech 2009–2011, zmodernizovat tak, aby
vyhovovaly současným standardům a jejich
provoz byl ekonomicky udržitelný při zachování původní architektonické hodnoty budov. Kotva změnila majitele letos: v březnu
její akvizici oznámila investiční společnost
Generali Real Estate, která ji od Pražské
správy nemovitostí koupila prostřednictvím
svého panevropského realitního fondu. Máj
převzal developer Amádeus Real od skupiny Tesco Stores ČR v únoru 2019. Po rekon-
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strukci se náplň obou známých pražských
obchodních domů s největší pravděpodobností promění na kombinaci retailu a kanceláří. Generali si jako developera na proměnu
Kotvy najala společnost Sekyra Group.
Výstavbu Kotvy i Máje dokončila v roce 1975
v Praze švédská stavební společnost SIAB podle projektů českých architektů Věry a Vladimíra
Machoninových (Kotva) a Miroslava Masáka,
Jana Rainiše a Johnnyho Eislera z libereckého
ateliéru SIAL (Máj). Do modernizace Kotvy by se
podle názoru Jana Kotrbáčka, vedoucího oddělení pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu Cushman & Wakefield,
kteří během akvizice asistovali jako poradci
společnosti Generali, mohla zapojit nejen Věra
Machoninová, ale také její dcera, architektka
Pavla Kordovská. Vlastník Máje podle vyjádření
Tomáše Jíchy, manažera projektů společnosti
Amádeus, intenzivně spolupracuje na návrhu

Záměr dostavět v rámci modernizace zadní trakt
budovy Máje podle návrhu architektů Rainiše
a Eislera a rozšířit tak využitelnou plochu ale
přesto narazil hned dvakrát. Tomáš Jícha uvádí,
že když se developerovi konečně podařilo projekt
na přeměnu budovy dotáhnout do podoby, na
niž kývli i pražští památkáři, ozval se letos v dubnu Klub za starou Prahu, který kritizoval především změněné proporce objektu při pohledu ze
Spálené ulice. Klub napadl šéfa magistrátního odboru památkové péče Jiřího Skalického za to, že
dal rekonstrukci v této podobě zelenou. Amádeus
Real přitom podle Jíchy k dnešní podobě projektu
dospěl na základě řady kompromisů, které vyjednávali velmi dlouho. „Silueta Máje zůstane zachována, řešíme to odstoupeným patrem,“ naznačuje Jícha. Nyní potřebují konečnou podobu záměru
prodiskutovat ještě s vedením Prahy 1. Na podzim
pak Amádeus požádá o územní i stavební povolení, které by mělo být vydáno ve sloučeném řízení,
a Tomáš Jícha věří, že na jaře 2021 budou moci
zahájit rekonstrukci.
Do té doby bude v obchodním domě fungovat
v suterénu v nezměněné podobě supermarket
Tesco. Retailové prostory, které tvoří více než polovinu z celkových 20 000 m2 využitelných ploch
v Máji, nyní pronajímá správce budovy, společnost

Obchodní dům Kotva nabízí 30 000 m2 retailových ploch
na hlavní nákupní třídě ■ Investor: Generali Real Estate
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DEPARTMENT STORES on Prague’s
high street await renovations
lier SIAL (Máj). According to Jan Kotrbáček,
the Head of the Retail Agency CEE in
Cushman & Wakefield, which assisted Generali
as a consultant during the acquisition, not only
could Věra Machoninová take part in the modernisation of Kotva, but so could her daughter,
architect Pavla Kordovská. The owner of Máj,
according to a statement from Tomáš Jícha,
Project Manager for Amádeus, is not only intensively cooperating on the design of the department store with architects Jan Rainiš and
Johnny Eisler, but also with Prague conservationists and the city’s Institute of Planning and
Development (IPR).

Máj department store (20,000 m2), Prague 1 – the remodeling of the building is expected to start in spring 2021
Owner: Amádeus Real

Two department stores from the 1970s that
stand at either end of the main high street in
Prague, Kotva on nám. Republiky and Máj by
the Národní třída metro station, will be undergoing thorough reconstruction in the coming
years. The iconic buildings in the Brutalism
and Neoclassical styles were both declared
listed cultural monuments. Their current owners have now run into the problem of how to
modernise both buildings, which last underwent remodelling in the years 2009–2011, so
that they satisfy current standards and their
operation would be economically sustainable while maintaining the original architectural value of the buildings. Kotva changed
hands this year: in March the investment
company Generali Real Estate announced its
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acquisition from Pražská správa nemovitostí
through its pan-European real estate fund.
The developer Amádeus Real took over Máj
from the Tesco Stores ČR group in February
2019. Following their reconstruction, the
content of both famous Prague department
stores will most likely be transformed into
a combination of retail and oﬃces. As the developer, Generali hired Sekyra Group for the
transformation of Kotva.
The construction of both Kotva and Máj were
completed in 1975 in Prague by the Swedish
construction company SIAB according to a design by the Czech architects Věra and Vladimír
Machonin (Kotva) and Miroslav Masák, Jan
Rainiš and Johnny Eisler from the Liberec ate-

Nevertheless, the plan to complete the rear
tract of the Máj building according to the design of architects Rainiš and Eisler as part of
the modernisation, thereby expanding the useable space, met twice with opposition. Tomáš
Jícha stated that when the developer finally
managed to get the project for the transformation of the building to a state where the Prague
conservationists gave it the go-ahead, this April
the Club for Old Prague spoke up and criticised
above all the changed proportions of the building when seen from Spálená Street. The Club
attacked the head of City Hall’s Monument Care
Department, Jiří Skalický, for giving the reconstruction a green light in this form. Meanwhile,
Amádeus Real reached today’s version of the
project, according to Jicha, on the basis of several compromises that took a very long time to
negotiate. “The silhouette of Máj will remain the
same, we resolved it with a receding floor,” indicated Jícha. Now they need to discuss the final
appearance of the plan with the leadership of
Prague 1. In the autumn, Amádeus requested
the zoning and planning decision, which should
be issued in combined proceedings, and Tomáš
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Jan Kotrbáček vysvětluje, že dnes na trhu chybí operátoři obchodních domů, jako byl Kmart
nebo Tesco, které provoz Máje převzalo od
Kmartu v roce 1996. „Ani s nimi ale není tento
model ekonomicky příliš udržitelný,“ soudí Jan
Kotrbáček. „Je pak lepší budovu rozdělit, retail
nechat na třech nebo čtyřech podlažích a zbytek
prostoru využít jako kanceláře, které poskytují
lepší výnos a v centru města je o ně zájem.“

Obchodní dům Kotva, Praha 1 – plány na budoucí plánovanou renovaci zatím zpomalila koronavirová krize
Investor: Generali Real Estate ■ Developer: Sekyra Group

Cushman & Wakefield, na krátkodobé smlouvy
v rámci konceptu pop-up. „Nabízí se zde možnost
navázat časově, prostorově i cenově flexibilní vztah.
Zavedené značky si zkoušejí lokalitu, mají možnost
vylepšit si cash flow a vytěžit potenciál místa, kudy
se pohybuje denně 80 000 lidí,“ uvádí Jan Voslář,
partner ve společnosti Cushman & Wakefield. Toto
číslo jistě platilo před koronavirovou krizí, během ní
se ovšem výrazně propadlo. Jan Voslář tvrdí, že po
odeznění přísných omezení se nyní zvedá, protože frekvence lidí v místě čerpá z lokálních zdrojů
a není příliš závislá na zahraniční turistice.
V rámci modelu pop-up si mohou svoje nové koncepty vyzkoušet také různé start-upy, které tak
dostanou šanci proniknout do povědomí zákazníků. Voslář ale přiznává, že těch nyní v Máji operuje naprosté minimum. „Naopak tu máme značky, které zde již byly, jako je drogerie Rossmann,
zůstala zde kavárna, outlet prodejce sportovního
zboží Sportisimo a zákazníci tu najdou také výprodejový koncept potravin, hraček a zboží do
domácnosti Vše za 20,“ vypočítává Voslář.
„Snažili jsme se, aby budova dál žila. Po dobu
rekonstrukce ji ale budeme muset zavřít, protože
bude nutné vyměnit veškeré technologie,“ uvádí
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Tomáš Jícha. Retail by měl v remodelované budově obsadit suterén a první dvě nadzemní podlaží, o náplni třetího patra se podle Jana Vosláře
nyní diskutuje. Ve druhém nadzemním patře se
počítá s umístěním moderního foodcourtu spíše
klasického střihu. Gastrozóna by časem mohla
obsadit celých 2 000 m2 na patře. Mix nájemců
retailových prostor bude podobně jako v sousedním Quadriu zaměřený na denní nákupy
a služby. Móda, která je dominantní v ulici Na
Příkopě a v Palladiu i sousední Kotvě, zde bude
zastoupena minimálně. Vyšší patra sedmipodlažní budovy budou pravděpodobně kancelářská, dnes tu sídlí pouze správa centra. „Záležet
ale bude na poptávce,“ připouští Voslář.

Obchodní dům Máj, Praha 1 ■ Developer: Amádeus Real

Totéž platí podle Kotrbáčka i pro obchodní dům
Kotva, kde plánování redesignu teprve začíná.
Nový majitel Generali Real Estate dokončil
převzetí Kotvy od společnosti PSN teprve před
třemi měsíci. Exteriér budovy, která získala
v předchozích letech památkovou ochranu, zůstane zachován, majitel ale připravuje větší zásah do vnitřní koncepce.
Obchodní dům na náměstí Republiky se sedmi
nadzemními a třemi podzemními podlažími nabízí využitelnou plochu 28 000 m2. Typický
půdorys Kotvy složený ze šestiúhelníků po
vzoru včelích pláství umožnil na relativně malém pozemku vytvořit budovu s výjimečně rozlehlou plochou 3 500 m2 na patro. Možnost
proměny otevřených prostor obchodního
domu na mix retailu v nižších třech nadzemních podlažích a v suterénu a kanceláří v horních patrech připouští i Filip Ševčík, Regional
Head of Asset Management CEE & Nordics ve
společnosti Generali RE s tím, že toto řešení je
jednou z možných variant. Definitivní rozhodnutí podle jeho slov vyplyne až z dalších jednání, protože od akvizice uplynuly zatím pouhé
tři měsíce.
Leoš Anderle, ředitel společnosti Sekyra Group,
uvádí, že developer nyní sestavuje tým, který bude modernizaci Kotvy řídit. Společnost
Luďka Sekyry se v roli najatého developera bez
vlastního podílu v rekonstruované obchodní nemovitosti nachází vlastně poprvé a stejně tak
nemá reference v oblasti developmentu nebo
správy retailových projektů.
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Máj department store, Prague 1
Investor/Developer: Amádeus Real

Jícha is certain that the reconstruction will be
able to get underway in the spring of 2021.
Until that time, the Tesco supermarket will continue to operate in the basement of the department
store without any changes. The building manager, Cushman & Wakefield, is now leasing out the
retail space, which comprises more than half of
the total 20,000 m2 of useable space in Máj, as
short-term leases as part of a pop-up concept.
“There is an opportunity to develop a flexible relationship here in terms of time, space and price.
Established brands can try out the locality and
have the possibility to improve their cash flow
and draw on the potential of the area, which
80,000 people pass through each day,” explained
Jan Voslář, a Partner in Cushman & Wakefield.
This figure was definitely valid before the coronavirus crisis, though it dropped considerably
during it, of course. Jan Voslář claims that it is increasing now that the strict measures are easing
up, because the frequency of people in the area
draws on local sources and is not too dependent
on foreign tourism.
Various start-ups can also try out their new
concepts as part of the pop-up model, thereby
making their way into the customers’ awareness. But Voslář admits that there are very few
of them in Máj at this time, “On the contrary, we
have brands here that were already here, like
the Rossmann drug store, while a café and the
Sportisimo sporting goods outlet have remained
and customers will also be able to find an outlet
concept of food, toys and household goods, Vše
za 20,” counted Voslář.
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“We have been trying to keep the building going.
But during the reconstruction we are going to
have to shut it down, because it will be necessary to replace all the technology,” stated Tomáš
Jícha. Retail should occupy the basement and
the first two storeys in the remodelled building
and the content of the third floor is currently under discussion, according to Jan Voslář. There
are plans to locate a food court in more of a classic style on the second storey, where is could
eventually occupy 2,000 m2. The mix of retail tenants will be oriented on daily shopping and services, just like in the adjacent Quadrio. There will
be a minimum of fashions, which dominate Na
Příkopě Street and in Palladium and the neighbouring Kotva. The upper floors of the sevenstorey building will most likely be oﬃces. Today
only the centre administration is located here. “It
will depend on demand, however,” Voslář admits.
Jan Kotrbáček explains that department store
operators like in the past Kmart or Tesco, which
took over the operation of Máj from Kmart
in 1996, are lacking on the market these days.
“In fact, this model isn’t too sustainable,” Jan
Kotrbáček assessed. “It is better to divide the
building, keeping retail on three or four floors
and use the rest as oﬃces, which provide
a better yield and there is interest in them in
the city centre.”
The same also applies, according to Kotrbáček,
for the Kotva department store, where the

Máj department store, Prague 1 will be undergoing
remodeling ■ Investor/Developer: Amádeus Real

Kotva department store, Prague 1
Investor: Generali Real Estate ■ Developer: Sekyra Group

planned redesign is only beginning. The new
owner Generali Real Estate just completed the
acquisition of Kotva from PSN three months ago.
The building exterior, which obtained protection
as an urban monument in recent years, will be
preserved, but the owner is planning a larger
modification of the interior concept.
The department store on náměstí Republiky
with seven storeys and three underground
levels offers 28,000 m2 of useable space.
Kotva’s typical layout, comprised of hexagons
along the lines of honeycomb, made it possible to create a building with an exceptionally
large area of 3,500 m2 per floor on a relatively small plot of land. Filip Ševčík, Regional
Head of Asset Management CEE & Nordics
in Generali RE, also admits the possibility of
transforming the open space of the shopping
centre into a mix of retail on the lower three
storeys and on the underground level and offices on the upper floors, adding that this solution is one of the possible options. The final
decision will come from further negotiations,
because only three months have passed so
far from the acquisition.
Leoš Anderle, the Director of Sekyra Group,
stated that the developer is currently putting together a team to manage the modernisation
of Kotva. Luděk Sekyra’s company has found
itself in the role of a hired developer without its
own share in the reconstructed commercial
property for the very first time and, at any rate,
has no reference point in the area of the development or management of retail projects.
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Stanica Nivy, Bratislava (70 000 m2) – v důsledku pandemie koronaviru přesunul developer HB Reavis otevření nového obchodního centra s mezinárodním autobusovým terminálem
z původně plánovaného podzimu 2020 na jaro roku 2021

Bratislavská Stanica Nivy otevře až za rok
Developer HB Reavis pokračuje ve výstavbě
projektu Stanica Nivy, nákupního komplexu s mezinárodním autobusovým nádražím v oblasti nově se rozvíjejícího centra
Bratislavy v oblasti Mlynských niv. Do rozvoje projektu ale podobně jako do všech
oblastí ekonomického života zasáhla pandemie koronaviru. Ta donutila developera
posunout termín otevření centra z letošního
podzimu na jaro 2021. Nákupní komplex nabídne celkem 70 000 m2 obchodních ploch,
kde vznikne 250 jednotek, moderní gastrozóna s pestrou nabídkou stravovacích
konceptů a farmářskou tržnicí, i paleta volnočasových a sportovních aktivit na zelené
střeše o ploše 12 000 m2. Developer slibuje
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nabídku módních značek španělské skupiny Inditex, včetně dvou konceptů, které budou mít premiéru na slovenském trhu: Zara
Home a Oysho, i kompletní spektrum polské
skupiny LPP, dva supermarkety: Lidl a Yeme
nebo pobočku Alzy včetně Alza Drive.
„Závěr roku 2020 měl být pro nás oslavou mnohaleté práce. Otevřením multifunkčního projektu
a přivítáním prvních zákazníků jsme měli změnit
tvář Bratislavy a představit jedinečný veřejný
prostor určený pro cestování, nákupy a relaxaci.
S ohledem na dopady pandemie a opatření státu
se možným termínem otevření Stanice Nivy stává jaro 2021, kdy bude projekt stavebně připravený. Dále již bude záležet na tom, jak se zotaví

retailové prostředí. My jsme samozřejmě připraveni vyjít našim nájemcům maximálně vstříc,“
uvedl CEO společnosti HB Reavis Slovakia
René Popík.

Stanica Nivy spojí koncept nákupního centra
s mezinárodním autobusovým terminálem
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Stanica Nivy, Bratislava (70,000 m2) – the coronavirus pandemic aﬀected the development of the project and forced the developer HB Reavis to move the date for the opening
of the centre from this autumn to the spring of 2021

Bratislava’s Stanica Nivy to open next year
The developer HB Reavis is continuing with
the construction of the Stanica Nivy project, a shopping complex with an international bus station in the area of the newlydeveloping centre of Bratislava in the area of
Mlynské nivy. But the coronavirus pandemic
aﬀected the development of the project, just
like all areas of economic life. It forced the
developer to move the date for the opening
of the centre from this autumn to the spring
of 2021. The shopping complex oﬀers a total
of 70,000 m2 of retail space, where 250 units,
a modern food court with a diverse oﬀer of
restaurant concepts and a farmers’ market
will be going up, along with a palette of leisure and sporting activities on the green
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roof with an area of 12,000 m2. The developer promises to oﬀer fashions from the
Spanish group Inditex, including two concepts that will be premiering on the Slovak
market: Zara Home and Oysho, and the complete spectrum of the Polish group LPP, two
supermarkets: Lidl and Yeme and an Alza
branch, which includes an Alza Drive.

of the pandemic and the measures of the state,
the possible deadline for the opening of Stanica
Nivy has become the spring of 2021, when the
project will be structurally ready. Then it will only
depend on how the retail environment rallies. Of
course, we are prepared to accommodate our
tenants to the maximum extent,” stated the CEO
of HB Reavis Slovakia, René Popík.

“The end of 2020 was supposed to be a celebration of many years of work. With the opening
of the multifunctional project and the welcoming of the first customers, we were supposed
to change the face of Bratislava and present
a unique public space meant for travelling, shopping and relaxation. With regard to the impact

The freezing of the market during the quarantine period was reflected in the slower tempo of
leases. In February, the developer announced
the last new brand with which it signed a lease
agreement. Seven brands of the Spanish group
Inditex, two of which (the vendor of home accessories Zara Home and Oysho, a brand of
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Stanica Nivy, Bratislava – k největším nájemcům centra mají patřit módní koncepty španělské skupiny Inditex na 7 000 m2 (Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear,
Zara Home a Oysho) a kompletní portfolio značek polské skupiny LPP na 6 000 m2 (Cropp, House, Mohito, Sinsay a Reserved) ■ Developer: HB Reavis

Zmrazení trhu během období karantény se projevilo
v pomalejším tempu pronájmů. Poslední nová jména obchodních značek, s nimiž podepsal nájemní smlouvy, oznámil developer v únoru. Prodejnu
s celkovou plochou 7 000 m2 obsadí ve Stanici
Nivy sedm značek španělské skupiny Inditex,
z nichž dvě – prodejce bytových doplňků Zara
Home a značka dámského prádla Oysho – se zde
představí slovenským zákazníkům poprvé. Dále
zde najdou zákazníci obchody Zara, Bershka,
Stradivarius, Massimo Dutti a Pull&Bear.
Dalším velkým nájemcem je módní řetězec polské skupiny LPP, který na ploše 6 000 m2 otevře svou vůbec největší prodejnu na Slovensku.
Zastoupené zde bude kompletní portfolio značek
skupiny: Cropp, House, Mohito, Sinsay i vlajková značka Reserved, která ve Stanici Nivy představí dvoupodlažní koncept. Chybět nemají pánské
oděvní značky Blažek a Ozeta a na mladší zákazníky zacílená prodejna New Yorker.
Supermarkety obsadí dohromady 4 000 m2.
Lidl bude k dispozici cestujícím v prostoru navazujícím na autobusové nádraží v prvním podzemním
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podlaží. Supermarket Yeme představí v přízemí
Stanice Nivy v dosud největší prodejně na slovenském trhu několik novinek, jako například bezlepkovou pekárnu. Z prostoru prozatímního autobuso-

vého nádraží v ulici Bottova se do Stanice Nivy přestěhuje Alza: na ploše 7 000 m2 otevře showroom
doplněný o Alza Drive. Knihkupectví Martinus
nabídne ve svojí prodejně v centru možnost posezení v integrované kavárně.
Ze značek zastoupených ve food courtu ve třetím nadzemním podlaží zatím podepsal smlouvu německý koncept italské gastronomie
Vapiano, který otevřením své restaurace ve
Stanici Nivy vstupuje poprvé na slovenský trh.
Rychlé občerstvení nabídnou Regal Burger
a McDonald’s a nabídku v gastrozóně rozšíří
dále kavárenský koncept Mondieu a asijská restaurace Soho.

Stanica Nivy, Bratislava – stavební práce v centru
míří do finále

Tisková mluvčí HB Reavis Slovensko Martina
Jamrichová uvádí, že společnost jedná v současné
době s dalšími nájemci. Celkem jsou podle ní známi budoucí uživatelé tří čtvrtin celkové rozlohy
pronajímatelných ploch centra. Podpisy smluv na
další plochy ale v současné době brzdí komplikace,
kterým retaileři na trhu obecně čelí následkem výpadku prodejů během epidemie koronaviru.
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lingerie) will be presented to Slovak customers
for the first time, will be occupying a store in
Stanica Nivy with an overall area of 7,000 m2.
In addition, customers will find Zara, Bershka,
Stradivarius, Massimo Dutti and Pull&Bear
here. Another large tenant is the fashion chains of
the Polish group LPP, which will be opening its
largest shop in Slovakia on an area of 6,000 m2.
The group’s entire portfolio of brands will be represented here: Cropp, House, Mohito, Sinsay
and the flagship brand Reserved, which will be
opening a bi-level concept in Stanica Nivy. The
men’s fashion brands Blažek and Ozeta will
also be present, as will New Yorker, a shop focused on younger customers.
The supermarkets will occupy a total of
4,000 m2. Lidl will be available to passengers in
a space connected to the bus station on the first
floor. The Yeme supermarket will be presenting
several innovations in its largest shop to date on
the Slovak market on the ground floor of Stanica
Nivy, including a gluten-free bakery. Alza will
be moving to Stanica Nivy from its spaces in
the interim bus station on Bottova Street: it will
be opening a showroom supplemented with
an Alza Drive on an area of 7,000 m2. The
Martinus bookshop will be oﬀering seating in
an integrated café in its shop in the centre.
So far, the German concept of Italian dining
Vapiano, which will be entering the Slovak market
for the first time with its restaurant in Stanica Nivy,

Stanica Nivy, Bratislava (70 000 m2) – under construction ■ Developer: HB Reavis

has signed a lease to join brands represented in
the food court on the third floor. Regal Burger and
McDonald’s will be oﬀering fast food and the oﬀer
in the food zone will be expanded by the Mondieu
café concept and Soho Asian restaurant.
The press spokesperson for HB Reavis Slovakia
Martina Jamrichová stated that the company is
currently in negotiations with other tenants. The
future users of three-quarters of the overall
leasable space of the centre are known, she
added. The signatures of leases for the rest of
the space, however, are currently being held
back by complications that retailers on the market are generally facing as a consequence of
drops in sales during the coronavirus epidemic.

Architecture competing with on-line

Stanica Nivy – the round spaces evoking river pebbles
are dedicated to restaurants in the food zone
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Renowned international architecture studios,
chosen from invitational international competitions, cooperated on the design of Stanica Nivy:
the design of the project comes from the pens of
the British architecture studio Benoy, which has
extensive experience precisely in the area of shopping centre design. HB Reavis entrusted the green

roof to another British atelier, BDP Architects,
and the movement, orientation and interaction of
people with the Stanica Nivy spaces was designed
by the (once again British) atelier Space Syntax.
The project was covered by the general contractor,
the Bratislava atelier Siebert + Talaš.
Russell Ward, the Divisional Director in the Benoy
architectural studio, which has been working on
the development of the area of Nové Nivy since the
initial phases of the preparation of the urban plan
12 years ago and subsequently in cooperation
with the other architecture studios on the Stanica
Nivy and Nivy Tower project, emphasises that
architecture can play a very important role
in the competition between retailers and the
online sector. “A good project must serve people
and their changing expectations. People want to
be impressed; they are looking for entertainment
and experiences. Architecture has to amplify these
experiences. This is especially valid for young people, for the ‘insta’ generation, which is influenced
to a certain extent by social networks,” explained
the architect, adding that the connection with the
local community also plays an important role, as
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Stanica Nivy, Bratislava – architektura centra je inspirována přírodními motivy lokality Mlynských niv jako reminiscence stromů podpírajících zelenou korunu. Nejvyšší podlaží centra
obsadí rozlehlá moderní gastrozóna s širokou nabídkou bister, restaurací, street food konceptů a farmářskou tržnicí nabízející čerstvé sezonní produkty ■ Developer: HB Reavis

Architektura v soutěži s online

Na návrhu Stanice Nivy spolupracovaly renomované zahraniční architektonické ateliéry, které
vyšly z vyzvané mezinárodní soutěže: design
projektu pochází z dílny britského architektonického studia Benoy, které má bohaté reference
právě v oblasti navrhování nákupních center.
Podobu zelené střechy svěřil HB Reavis dalšímu britskému ateliéru, BDP Architects, a pohyb, orientaci a interakci lidí s prostory Stanice
Nivy navrhl (opět britský) ateliér Space Syntax.
Projekt zastřešil generální projektant, bratislavský ateliér Siebert + Talaš.
Russell Ward, divisional director v architektonickém studiu Benoy, který pracoval na developmentu oblasti Nových Niv již od počátečních stadií
přípravy územního plánu před 12 lety a následně
ve spolupráci s ostatními architektonickými studii
na projektu Stanice Nivy a Nivy Tower, zdůrazňuje, že právě architektura může hrát velmi významnou roli v soutěži retailerů s online sektorem. „Dobrý projekt musí sloužit lidem a jejich
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měnícím se očekáváním. Lidé chtějí být ohromeni, hledají zábavu a zážitky. Architektura musí tyto
zážitky zesilovat. To platí zejména pro mladé lidi,
pro takzvanou ‚insta generaci‘, která je do značné
míry ovlivněna sociálními sítěmi,“ vysvětluje architekt a dodává, že významnou úlohu hraje také
propojení s místní komunitou, které by projekt měl
nabídnout přidanou hodnotu v podobě lepších
služeb, dopravní obslužnosti, nových pracovních
příležitostí a možnosti trávení volného času.

Inspirace přírodou

Design obchodního centra navázal na historii lokality Mlynských niv. Do původně zelené
oblasti, jíž protékala ramena Dunaje, se postupně
soustředil obchod a v době průmyslové revoluce pak rybáře a mlýny nahradily továrny. Projekt
Stanica Nivy je inspirovaný tvarem stromu s kořeny zapuštěnými do země a korunou v podobě
zelené střechy. Celou stavbou prochází nápadné
sloupy připomínající kmeny stromů, které zároveň
usnadňují orientaci v projektu. Na původní přírodní prostředí dunajských niv odkazují také oblé

prostory připomínající velké říční oblázky, které
vystupují z fasády ve třetím nadzemním podlaží,
vyhrazeném pro gastrozónu, a nabízí oddělené
prostory pro jednotlivé restaurace.
Součástí Stanice Nivy bude kromě klasického
nákupního centra a relaxačních prostor také
frekventovaný dopravní uzel: v prvním podzemním podlaží vzniká moderní autobusové
nádraží letištního typu, s nástupišti pro mezinárodní i meziměstské autobusové linky, čekací
halou a obchody s rychlým občerstvením a dalším sortimentem pro cestující. Na stanici naváže
v tomto poschodí supermarket Lidl a showroom
Alzy. Druhé podzemní podlaží bude vyhrazeno parkování a spolu s parkovací plochou na
střeše komplexu nabídne celkovou kapacitu pro
2 150 aut. Přízemí nabídne prostory pro služby
a denní nákupy, zákazníci tu najdou například
také druhý supermarket, Yeme. Zároveň ale
bude možno z přízemí vstoupit do dvoupatrových prodejen módy. Druhé nadzemní podlaží
bude vyhrazeno módě, doplňkům a kosmetice.
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the project should oﬀer added value in the form of
better services, accessibility, new job opportunities
and leisure-time opportunities.

Inspired by nature

The design of the shopping centre is connected to the history of Mlynské nivy. Trade gradually concentrated in the originally green area, which
an arm of the Danube flows through, with factories
replacing fishermen and mills during the industrial
revolution. The Stanica Nivy project is inspired by
the shape of a tree with the roots sunk into the
ground and the crown in the form of the green roof.
Striking columns bringing to mind tree trunks are
scattered throughout the entire structure and also
make it easier for visitors to orient themselves in
the project. The rounded spaces, bringing to mind
large river stones, also refer to the original natural environment of the Danube flood plain. These
spaces protrude from the façade on the third floor,
designated for the food court, and oﬀer separate
spaces for the individual restaurants.
In addition to a classic shopping and leisure centre, Stanica Nivy is also a busy transportation
hub: on the first underground level there will be
a modern bus stop in an airport style going
up, with platforms for international and intercity
bus lines, a waiting hall and shops with fast food
and other services for travellers. The Lidl supermarket and Alza showroom is connected to this
level. The second underground level will be reserved for parking, which oﬀers (together with
the parking space on the roof of the complex)
a total capacity for 2,150 cars. The ground floor

Stanica Nivy, Bratislava (under construction) – the green roof of the shopping centre is dedicated to 20–30 sport and
recreation activities including a running track, outdoor exercise area, street ball court, pétanque area, climbing wall ect.
Developer: HB Reavis

oﬀers room for services and daily needs and the
customers will also find here, for example, the
second supermarket, Yeme. But it will also be
possible to enter the bi-level fashion stores from
the ground floor. The second storey will be reserved for fashions, accessories and cosmetics.
The third floor will be occupied by the expansive
modern food zone, in which a farmers’ market offering seasonal products will intermingle with classic food court restaurants and street food stands,
where the customers will be able to watch the food
being prepared. The spectrum will be completed
with “brick and mortar” restaurants with separate
spaces and their own outdoor seating. “A big advantage of the project is the natural daylight that
will enter the project through the glass roof of the
food zone, from where it will spread downward
through the large voids to all the floors from the
ground floor up,” described Martina Jamrichová.

A green roof on 12,000 m2

Stanica Nivy, Bratislava ■ Developer: HB Reavis
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The food zone on the third floor is connected to
an outdoor atrium with an area of 1,400 m2, which
will feature more seating, stands on an area of
250 m2 and also a playground. From here a footbridge resembling a snake leads to the green roof.
“On the roof, which will have an area of 12,000 m2,

Studio BDP designed a total of 20–30 activities
that are reflected in the specific architectural designs,” added Jamrichová. “We based this on the
idea that a person should have at least 10 reasons
to visit the new station. Thus, there will be, for example, a running track, outdoor exercise area,
street ball court, pétanque area, climbing wall
and other activities on the roof.” The outdoor sports
zone will have its own operator and the oﬀer will be
completed with a fitness centre inside.
The architects of Space Syntax placed an emphasis on easy orientation within the project, in
which five target groups with various needs will
mix, from bus passengers and customers coming to shop or eat to those who come for sports or
relaxation. Thus, they considered quicker access
to the specific goals to be of key importance, so
that the users did not need to walk through the
entire centre needlessly. “If you only want to go
to the roof to go running, you can also get there
by taking the outdoor stairs,” Jamrichová stated.
Cyclists will have a bicycle tower for parking
outside the tower on Páričkova Street with a capacity of up to 200 bikes. The parking lot on the
roof also enables direct access to the sports facilities and food court and an interior escalator leads
directly to the upper levels from the ground floor.
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Třetí patro obsadí rozlehlá moderní gastrozóna,
v níž se bude prolínat farmářská tržnice nabízející sezonní produkty s klasickými foodcourtovými
restauracemi a se stánky streetfoodového charakteru, kde budou zákazníci moci přímo sledovat
přípravu pokrmů. Spektrum doplní „kamenné“ restaurace s oddělenými prostory a vlastním venkovním sezením. „Velkou devízou projektu je přirozené
denní světlo, které bude do projektu vstupovat prosklenou střechou gastrozóny a odtud se bude šířit
směrem dolů velkými voidy skrz všechna podlaží
až do přízemí,“ popsala Martina Jamrichová.

Zelená střecha na 12 000 m2

Na gastrozónu naváže ve třetím poschodí venkovní atrium o rozloze 1 400 m2, kde bude k dispozici další sezení, stánky a na ploše 250 m2
také dětské hřiště. Odtud pak bude možno
projít pěšky po lávce připomínající tvarem hada
na zelenou střechu. „Na střeše, která bude mít
plochu 12 000 m2, navrhlo studio BDP celkem
20–30 aktivit, které se odráží v konkrétních architektonických řešeních,” dodala Jamrichová.
„Vycházeli jsme z toho, že člověk by měl mít alespoň 10 důvodů, proč novou stanici navštíví. Na
střeše proto bude například běžecká dráha, exteriérová posilovna, hřiště na streetball, dráha pro pétanque, lezecká stěna a další aktivity.” Venkovní sportovní zóna bude mít svého operátora a nabídku doplní i vnitřní fitness centrum.
Architekti Space Syntax kladli důraz na snadnou
orientaci v projektu, v němž se bude mísit pět cílových skupin s různými potřebami, od cestujících
z autobusů přes zákazníky mířící za nákupem a občerstvením až po ty, kteří sem přijdou za sportem
nebo relaxací. Za klíčové proto považovali zkrácení
přístupu ke konkrétnímu cíli, tak aby uživatelé nemuseli zbytečně procházet celým centrem. „Pokud
si budete chtít jít na střechu jenom zaběhat, dostanete se tam také venkovním schodištěm,“ říká
Jamrichová. Cyklistům bude mimo objekt centra
k dispozici parkovací cyklověž v ulici Páričkova
s kapacitou až 200 kol. Přímý přístup ke sportovištím a do food courtu umožní také parkoviště
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Stanica Nivy, Bratislava – na zelené střeše vznikne prostor s bezmála třiceti volnočasovými aktivitami, včetně běžecké
dráhy, venkovního fitness, hřiště pro streetball, pétanque nebo lezecké stěny ■ Developer: HB Reavis

na střeše a z přízemí nákupního centra povede do
horních pater přímý vnitřní eskalátor.
Nabídka outdoorových sportovních a relaxačních
aktivit by měla podle Jamrichové zvýšit návštěvnost centra, spolu s propojením s mezinárodní autobusovou dopravou, nabídkou nákupů a s množstvím lidí, kteří budou v lokalitě pracovat a bydlet.
Developer očekává, že by komplex měl denně
přilákat 55 000 nakupujících a 20 000 cestujících.
Na pozemku o rozloze 4,4 ha kopl developer poprvé do země v květnu 2017, kdy zahájil výstavbu administrativní budovy Nivy Tower. Nejvyšší
administrativní budova na Slovensku s výškou
125 m a 33 000 m2 moderních kancelářských
ploch, dokončená v prosinci 2019, se stala
novou vizuální dominantou oblasti Nových
Niv. Proměna původního brownfieldu v centrální
oblasti slovenské metropole na moderní byznys
a obchodní centrum Nové Nivy začala ale již před
patnácti lety, kdy HB Reavis zahájil stavbu prvního
administrativního komplexu CBC a později Twin
City. Do roku 2022 plánuje dokončit přestavbu
objektů Apollo I a II a následně chce pokračovat
realizací dalšího administrativně-obchodního
projektu s využitelnou plochou 100 000 m2 na
nároží Mlynských niv a Košické ulice, v rámci
něhož vznikne i nové náměstí o rozloze poloviny
pražského Václavského náměstí.

The oﬀer of outdoor sports and relaxation activities, according to Jamrichová, should increase
the number of visitors to the centre, along with
the connection to the international bus transportation, oﬀer of shopping and the number of
people who work and live in the area. The developer expects that the complex will attract
55,000 shoppers and 20,000 travellers daily.
The developer first broke ground on the land
with an area of 4.4 ha in May 2017, when it began the construction of the Nivy Tower oﬃce
building. The tallest oﬃce building in Slovakia,
with a height of 125 m and 33,000 m2 of modern oﬃce space, was completed in December
2019 and became the new visual landmark of
Nové Nivy. But the transformation of an original
brownfield in the central area of the Slovak metropolis into a modern Nové Nivy business and
shopping centre began fifteen years ago, however, when HB Reavis began the construction of
the first CBC oﬃce complex and later Twin City.
By the year 2022, it is planning on completing
the construction of the Apollo I and II buildings
and then it wants to continue with the construction of another oﬃce/retail project with the use of
an area of 100,000 m2 on the corner of Mlynské
nivy a Košická Street, as part of which a new
square half the size of Prague’s Wenceslaus
Square will be created.
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DOPAD KORONAVIROVÉ
PANDEMIE na nemovitostní trh

Mgr. Lukáš Syrový, advokát a partner, HAVEL & PARTNERS

Autoři:
Mgr. Lukáš Syrový,
advokát a partner, HAVEL & PARTNERS
JUDr. Josef Adam, LL.M.,
counsel, HAVEL & PARTNERS
Dne 1. března 2020 byly v České republice
potvrzeny první případy nákazy onemocněním COVID-19. Tato skutečnost odstartovala
sérii restriktivních opatření, jejichž dopad
se projevil v podstatě v každé sféře společnosti, nemovitostní trh nevyjímaje. Jak
se situace spojená s pandemií koronaviru
SARS-CoV-2 může promítat do závazkových
vztahů s nemovitostním prvkem?

Změna okolností

Občanský zákoník účinný od roku 2014 upravuje
tzv. „hardship“, tj. změnu okolností odůvodňující
spravedlivou změnu trvající smlouvy. Jestliže
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každou smlouvu obecně charakterizuje její
závaznost a nemožnost ji změnit bez souhlasu druhé smluvní strany, tak právě změna okolností může představovat výjimku
z tohoto pravidla. Důsledkem změny okolností
může být omluvitelné prodlení, změna obsahu
smlouvy a v některých případech i její ukončení.
Mezi podstatné změny okolností literatura zahrnuje i epidemie a karantény. Domníváme se
proto, že za podstatnou změnu okolností, ze kterých
strany před uzavřením jednotlivých smluv vycházely, může být považována i stávající situace v souvislosti s koronavirem. Bude však vždy záležet na
konkrétních okolnostech, vymezení účelu smlouvy
a dalších ujednáních v předmětné smlouvě.
Ze zákona platí, že změna okolností musí být natolik zásadní, aby založila v právech a povinnostech
stran zvlášť hrubý nepoměr. Naopak pouze skuteč-

nost, že plnění dle smlouvy se stalo obtížnějším,
nezbavuje stranu povinnosti dluh splnit. Výhrada
tohoto typu zároveň nekryje takovou změnu poměrů, jež byla vyvolána prostým vývojem ekonomiky
a trhu, nebo která pojmově spadá do okruhu tzv.
běžného podnikatelského rizika. V konkrétních
případech tak bude vyvstávat otázka, zda dopad do smluvního vztahu je zapříčiněn přímo
opatřeními vůči koronaviru, či pouze obecným poklesem ekonomické aktivity, kdy aplikace ustanovení týkajících se podstatné změny okolností může být sporná. V tomto ohledu
je rovněž důležité poukázat na obtížné prokázání
konkrétní příčiny nastalé nerovnováhy stran.
Trendem posledních let bylo obecné vylučování
ustanovení týkajících se změny okolností. Limity takových smluvních ustanovení lze spatřovat v ujednáních v neprospěch slabší strany (zejm. spotřebitele), která mohou být považována za nicotná či
neplatná. Objevují se i názory, které zpochybňují,
zda generální vyloučení ustanovení o změně okolností může být považováno za řádné převzetí rizika
změny okolností a vyvolávat tak kýžených účinků –
tj. nemožnost stran/y domáhat se změny smluvních ujednání pro podstatnou změnu okolností.

Nájmy při změně okolností

Nájemní trh, zejména v oblasti komerčních retailových prostor, obdržel tvrdou ránu hned
v počátku pandemie. Není proto divu, že se
v nájemních vztazích (zejména ve vztahu k výši
nájemného) stalo ustanovení „podstatná změna
okolností“ často skloňovaným spojením.
S odkazem na princip clausula rebus sic stantibus (za předpokladu, že věci zůstanou, jak jsou)
lze dovodit, že změna okolností je mlčky ujednána v každé smlouvě – ustanovení stávajícího občanského zákoníku týkající se podstatné
změny okolností tak mohou být uplatněna i na
nájemní smlouvy uzavřené před jeho účinností.
Dopad pandemie koronaviru do nájemních vztahů byl zřetelný zejména s ohledem na vládní

29.06.20 2:28

IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC
on the real estate market

JUDr. Josef Adam, LL.M., counsel, HAVEL & PARTNERS

Authors:
Mgr. Lukáš Syrový,
Associate and Partner, HAVEL & PARTNERS
JUDr. Josef Adam, LL.M.,
Counsel, HAVEL & PARTNERS
The first cases of COVID-19 infection were confirmed in the Czech Republic on 1 March 2020.
This fact started a series of restrictive measures the impact of which has manifested itself
in virtually every sphere of society, including
the real estate market. How can the situation
associated with the SARS-CoV-2 coronavirus
pandemic be reflected in obligation relations
having a real estate element?

Change of circumstances

The Civil Code, eﬀective since 2014, regulates
the so-called “hardship”, i.e. a change of circumstances justifying a fair amendment to an
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existing contract. If each contract is generally
characterized by its binding nature and impossibility to amend it without the consent
of the other party, then the change of circumstances may constitute an exception
to this rule. A change of circumstances may
result in an excusable delay, an amendment to
the content of the contract and, in some cases,
its termination.
The literature also classifies epidemics and
quarantines as significant changes of circumstances. We therefore believe that the current situation in connection with coronavirus can
also be considered a significant change of circumstances, on which the parties relied before
concluding the individual contracts. However, it
will always depend on the specific circumstances, the definition of the purpose of the contract,
and other provisions in the contract in question.

By law, a change of circumstances must be
substantial enough to create a particularly
gross disproportion in the rights and obligations of the parties. On the contrary, the mere
fact that performance under the contract has
become more difficult does not relieve the
party of the obligation to pay the debt. At the
same time, a reservation of this type does
not cover such a change in conditions which
was caused by the simple development in the
economy and the market, or which conceptually falls within the scope of so-called ‘ordinary
business risk’. In specific cases, the question will therefore be whether the impact
on the contractual relationship is caused
directly by measures against coronavirus
or only by a general decline in economic
activity, where the application of provisions concerning a substantial change of
circumstances may be questionable. In this
regard, it is also important to point out the difficulty of proving the specific cause of the imbalance that has occurred between the parties.
The trend in recent years has been the general
exclusion of provisions relating to a change of
circumstances. The limits of such contractual
provisions can be seen in the provisions that
are to the detriment of the weaker party (especially the consumer), which can be considered null and void. There are also views that
question whether the general exclusion of
the change of circumstances clause can be
considered a proper assumption of the risk
of a change of circumstances and thus produce the desired effects – i.e. the inability of
the party(ies) to demand an amendment to
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Ilustrační foto / Illustrative photo

opatření zakazující maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách. Vládní opatření se
však dotkla i těch nájemců, jejichž provozovny
nebyly ze zákona uzavřeny, nicméně zaznamenaly značný ekonomický pokles s ohledem na
omezení volného pohybu osob.
Nastalá situace vyvolává otázky, kdo v konečném důsledku nese riziko výpadku výnosů
plynoucí z této mimořádné události. Ne každá
nájemní smlouva představuje úplné ujednání
smluvních stran, které vylučuje použití obecné
úpravy obsažené v občanském zákoníku. K obsahu smlouvy tak může přistoupit úprava,
která dovoluje obnovit jednání o obsahu
smlouvy z důvodů podstatné změny okolností, požadovat slevu z nájemného, nebo
dokonce nájemní smlouvu vypovědět.
Mimořádná doba přinesla i zásadně jiný pohled
na výklad práva. V oblasti nájemného bylo mimo
jiné diskutováno, zda nemožnost užívat řádně
předmět nájmu z důvodu krizového opatření
vlády je možné považovat za rušení v užívá-

ní věci třetí osobou. Důsledkem takové úvahy
by byl nárok nájemce na přiměřenou slevu z nájemného. Ačkoliv předmětné ustanovení je inspirováno všeobecným zákoníkem občanským (tzv.
ABGB), dle kterého sleva z nájemného či jeho
prominutí byly výslovně zakotveny pro nemožnost užívání z důvodu nákazy, těžko předvídat,
jak by takový výklad práva posoudil soud v případě občanskoprávního sporu.
Za účelem ochrany nájemců jako slabší strany
nájemních vztahů byl přijat zákon o některých
opatřeních ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Ačkoliv byly původně diskutovány
různé podoby tohoto zákona (a to včetně odkladu
plateb nájemného), nakonec je reálně jediným
projevem tohoto zákona skutečnost, že pronajímatel není oprávněn dát nájemci výpověď
pro neuhrazení nájemného, s nímž se v období 12. 3. 2020 až 30. 6. 2020 ocitl v prodlení. Za odklad jej však rozhodně nelze považovat,
když jiná práva pronajímatele plynoucí z prodlení
nájemce zůstávají zachována, a to včetně práva
nájemní smlouvu vypovědět z jiných důvodů, práva čerpat finanční prostředky z jistoty / bankovní
záruky a práva pronajímatele na uplatnění nároku
na úhradu smluvní pokuty či úroku z prodlení.
Další finanční pomoc podnikatelům má pak zajistit dotační program státu „COVID – nájemné“,
představující participaci státu a pronajímatele na
ztrátě nájemců stižených nuceným uzavřením
provozoven.

Nejen nájmy trpí…

Ilustrační foto / Illustrative photo
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Zvláštní pozornost si v dnešní době žádá i otázka,
zda nastalou mimořádnou situaci v podobě
pandemie koronaviru lze považovat za vyšší
moc, či nikoliv. Smyslem institutu vyšší moci je
dle českého právního řádu ochránit povinnou stranu před povinností nahrazovat druhé straně škodu
za situace, kdy nemůže splnit svoji smluvní povinnost pro nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která vznikla mimo její vůli a kontrolu.

Ilustrační foto / Illustrative photo

Přestože smlouva může obsahovat širší vymezení vyšší moci, nemusí naplnění jejich podmínek mít vliv na povinnost hradit smluvní pokuty
nebo na případné právo druhé strany ukončit
smlouvu výpovědí nebo odstoupením.
Instituty vyšší moci i změny okolností se dotýkají
nejednoho závazkového vztahu. Jejich aspekt
se může projevit ve smlouvách o dílo, budoucích
smlouvách kupních i nájemních či dohodách
o společném záměru.
Pandemie koronaviru se v podstatě bezprostředně negativně promítla do stability nájemních vztahů. Z dlouhodobého hlediska lze očekávat její dopad rovněž do dalších závazkových
vztahů a oblastí nemovitostního trhu. Pouze čas
pak ukáže, jak a zda se nemovitostní trh vrátí do
„před-pandemických“ kolejí.
Autor: HAVEL & PARTNERS
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by law, but nevertheless experienced a significant economic decline with regard to restrictions
on the free movement of persons.
The situation raises questions as to who ultimately
bears the risk of loss of income resulting from this
extraordinary event. Not every lease contract constitutes an entire agreement of the parties, which
excludes the application of the general regulation
contained in the Civil Code. The content of the
contract can thus be modified under the regulation that allows the renegotiation of the content of the contract due to a substantial change
of circumstances, demanding a discount on
rent, or even terminating the lease agreement.

contractual provisions for a substantial change
of circumstances.

Leases at a change of circumstances

The lease market, especially in the area of
commercial retail space, was hit hard right at
the beginning of the pandemic. It is therefore
not surprising that in lease relations (especially
in relation to the amount of rent) a substantial
change of circumstances clause has become
a frequently mentioned phrase.
With reference to the principle of clausula rebus sic
stantibus (things standing thus), it can be concluded
that a change of circumstances is implicitly
agreed in each contract - the provisions of the current Civil Code concerning a substantial change of
circumstances can also be applied to lease agreements concluded before its eﬀective date.
The impact of the coronavirus pandemic on
lease relations was clear, especially in light of
government measures banning retail sale and
sale of services in establishments. However, the
government measures have also aﬀected those
tenants whose establishments were not closed

Book_II_2020.indb 81

The extraordinary period has also brought about
a fundamentally diﬀerent view of the interpretation of
the law. In the area of rent, discussions have taken
place, among other things, on whether the impossibility of properly using the subject matter of
lease due to a crisis measure of the government
can be considered as a disturbance in the use
of the thing by a third party. The consequence of
such a consideration would be the tenant’s entitlement to a reasonable discount on rent. Although the
provision in question is inspired by the General Civil
Code (ABGB), under which the discount or forgiveness of rent was expressly enshrined for the impossibility of use due to infection, it is diﬃcult to predict
how such an interpretation of the law would be assessed by a court in the case of a civil dispute.
In order to protect tenants, as the weaker parties
to lease relations, the Act on Certain Measures to
Mitigate the Eﬀects of the SARS CoV-2 Coronavirus
Epidemic on Tenants of Business Premises has
been passed. Although various forms of this Act
were originally discussed (including deferral of rent
payments), in the end the only manifestation of this
Act is the fact that the landlord is not entitled to
serve a termination notice on the tenant for nonpayment of rent which was delayed in the period between 12 March 2020 and 30 June 2020.
However, this can certainly not be considered a de-

ferral, when the landlord’s other rights arising out
of the tenant’s delay remain unchanged, including
the right to terminate the lease agreement for other
reasons, the right to draw funds from security / bank
guarantee, and the landlord’s right to claim a contractual penalty or default interest.
Further financial assistance to entrepreneurs
is to be provided by the State subsidy program
“COVID – Rent”, representing the participation of
the State and of landlords in the loss of tenants
aﬀected by the forced closure of establishments.

Not only leases are aﬀected…

Today, the question of whether or not the existing coronavirus pandemic emergency can
be considered as force majeure also requires
special attention. Under Czech law, the purpose
of the institute of force majeure is to protect the
obliged party from the obligation to compensate
the other party for damage in situations where it
cannot fulfil its contractual obligation due to an
unforeseeable and insurmountable obstacle that
has occurred beyond its will and control. Although
the contract may contain a broader definition of
force majeure, the fulfilment of its conditions does
not have to aﬀect the obligation to pay contractual
penalties or the possible right of the other party
to terminate the contract by notice or withdrawal.
The institutes of force majeure and of a change
of circumstances aﬀect many obligation relations. Their aspect can be reflected in contracts
for work, future purchase and lease agreements,
as well as agreements on a joint purpose.
The coronavirus pandemic has had a significant
immediate negative impact on the stability of
lease relations. In the long run, its impact can
also be expected on other obligation relations
and areas of the real estate market. Only time
will tell how and whether the real estate market
will return to “pre-pandemic” ways.
Author: HAVEL & PARTNERS
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VLIV NOVELY občanského
zákoníku na vlastníky bytů
stáním nebo sklepní kójí, které představují podíl
na společných prostorech, a došlo k uplatnění
předkupního práva, je nezbytné veškerou dosavadní smluvní dokumentaci anulovat.
K podobným důsledkům také docházelo v případech, kdy se s nabídkou opomenulo (ať již úmyslně, či z neznalosti) na spoluvlastníky. Tady stojí
právo na straně opomenutého, kdy má možnost
takovou kupní smlouvu až do tří let soudně napadnout, a to většinou úspěšně.

Kryštof Dosoudil, advokátní koncipient, Deloitte Legal

Autor:
Kryštof Dosoudil,
Deloitte Legal
Novela č. 163/2020 Sb. občanského zákoníku
prošla legislativním procesem a je podepsána
prezidentem. Cílem této novely je upravení dílčích nedostatků, na které se běžnou praxí přicházelo. Novela zahrnuje několik změn, my se
budeme podrobněji věnovat úpravě předkupního práva a novým pravidlům pro vlastníky bytů
provozujících krátkodobé ubytování. Celé znění
schválené novely, která nabývá účinnosti 1. července 2020, lze najít ve sněmovním tisku č. 411.

Předkupní právo
a jeho celkové zrušení?

Institut předkupního práva, jak s ním pracoval ob-
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čanský zákoník od roku 2018, činil často nemalé
potíže a průtahy v případě prodejů nemovitostí.
Klasickým příkladem takového problému byly
garáže a sklepy, kdy jsou obvykle například jednotlivá parkovací stání určena sice ve smlouvě
fakticky číselně, ale bez ohledu na to, jsou ve své
podstatě spoluvlastnickým podílem na konkrétní
nebytové jednotce, garáži. Při dodržení zákonné
úpravy byl postup takový, že si podílový spoluvlastník našel potenciálního kupce, se kterým se
uzavřela kupní smlouva. Taková smlouva potom
byla, s tříměsíční lhůtou, předložena dalším spoluvlastníkům s nabídkou odkupu daného podílu.
Toto období přináší dnes v praxi několik problémů.
Především tato lhůta prodlužuje už tak ne krátký proces pro převod nemovitosti. V případě, že
bychom chtěli prodat například byt s parkovacím

Novela tak, jak byla schválena, reflektuje tyto nedostatky. Původně byly navrženy pouze výjimky
ze zákonného předkupního práva v případech,
kdy mělo dojít k prodeji bytové jednotky společně s podílem. V průběhu legislativního procesu
ale nakonec došlo k obrácenému postupu – tedy
předkupní právo se vztahuje tam, kdy vymezené
právní skutečnosti daly za vznik spoluvlastnictví.
Připomínáme, že před rokem 2014 byl institut
zákonného předkupního práva pojat velmi širo-

Ilustrační foto: Barrandovská zahrada
Zdroj: Realism
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THE IMPACT OF THE AMENDMENT
to the Civil Code on the apartment owners
Above all, this period extends the already short
process for the transfer of real estate. In the
event that we would like to sell, for example, an
apartment with a parking space or a cellar cubicle, which represents a share of the common
areas, and the pre-emption right has been exercised, it is necessary to void all existing contractual documentation.
Similar consequences have also occurred in
cases where the oﬀer has been neglected
(whether intentionally or out of ignorance) to
co-owners. Here is the right on the side of the
omitted, when he has the possibility to challenge
such a purchase contract up to three years in
court, usually successfully.

Illustrative photo: top’rezidence Pomezí ■ Source: KKCG Real Estate

Author:
Kryštof Dosoudil,
Deloitte Legal
Amendment No. 163/2020 Coll. Civil Code has
passed the legislative process and is signed
by the President. The aim of this amendment is
to adjust the partial deficiencies that emerged
in common practice. The amendment includes
several changes, we are going to look in more
detail at the regulation of the pre-emption right
and the new rules for owners of apartments
operating short-term accommodation. The full
text of the approved amendment, which takes
eﬀect on 1 January 2006, is hereby amended
as follows: July 2020, can be found in the
House press No. 411.
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The pre-emption right and its total
annulment?

The institute of the pre-emptive right, as the Civil
Code has worked with it since 2018, has often
caused considerable diﬃculties and delays in real
estate sales. A classic example of such a problem
was garages and cellars, where, for example, individual parking spaces are determined in a contract
in fact numerical numbers, but regardless, they are
inherently a co-ownership share of a particular nonresidential unit, a garage. In compliance with the
regulation, the procedure was such that the mutual
co-owner found a potential buyer with whom the purchase contract was concluded. Such a contract was
then submitted, with a three-month period, to other
co-owners with an oﬀer to acquire the share. This period brings several problems in practice today.

The amendment, as approved, reflects these
shortcomings. Initially, the only exceptions to the
legal pre-emption right were proposed in cases
where the housing unit was to be sold together with
the share. In the course of the legislative process,
however, there was eventually a reverse procedure – that is, the pre-emption right applies where
the defined legal facts gave rise to co-ownership.
We recall that before 2014, the institute of legal
right of law was used very broadly, see Section

Illustrative photo
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tuto mezeru v zákoně novela cílí. Nově by tedy měl
počet hlášených osob více odpovídat skutečnosti,
kolik osob v daný čas bytovou jednotku využívá.

Ostatní důležité změny,
které je třeba vědět

Ilustrační foto: Rezidence Krejcárek ■ Zdroj: Edifice

ce, viz § 140 věta první občanského zákoníku
z r. 1964, podle kterého „převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo,
ledaže jde o převod osobě blízké“. Stejně jako
nyní v případě výše popsaných potíží u nemovitostí i v době účinnosti starého občanského
zákoníku tento institut činil v praxi častou překážku k nakládání s věcmi. Vypuštěním nemovitostí z obecných ustanovení o předkupním právu a návrat do stavu v době počátku účinnosti
současného občanského zákoníku by tak měl
zmíněné potíže v praxi eliminovat, a zákonné
předkupní právo tak zůstává ve své původní
zúžené podobě oproti přechozímu občanskému zákoníku, jak zákonodárce při přípravě
současného občanského zákoníku zamýšlel.

Nová pravidla také pro krátkodobé
ubytování

Další novinky, které změna zákona přináší, se
výrazně dotknou provozovatelů krátkodobého
ubytování, např. ze známé z platformy Airbnb.

Ilustrační foto: KAY River Lofts ■ Zdroj: Karlín Group
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Nynější stav už dlouho volal po změně, ačkoli
ambicí této novely není pokrýt veškeré aspekty,
kterých se toto podnikání dotýká.
Nově je zakotvena povinnost vlastníka bytu
předem oznámit správci domu takové podnikání nebo činnosti, které by mohly dlouhodobě
vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě.
S tím souvisí další očekávaná úprava spočívající
v povinnosti nahlásit počet osob v bytové jednotce,
a to zejména kvůli rozúčtování služeb (v souladu se
zákonem č. 67/2013 Sb., zákon, kterým se upravují
některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty). Stávající právní úprava byla
taková, že osobami rozhodnými pro rozúčtování
služeb jsou ty, které v jednotce žijí déle než dva
měsíce. Tato minimální doba představuje naopak
u platforem jako Airbnb spíše maximální dobu, po
kterou ubytovaní zůstávají v jednotce. Formálně
tedy u bytů sloužících pro krátkodobé ubytování
byla nahlášená třeba jedna, dvě osoby. A právě na

Mezi další novinky patří také informační povinnost vlastníka oznámit všechny zamýšlené
stavební úpravy uvnitř svého obydlí. Povinnost
zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon
nevyžaduje ani ohlášení. Typicky může jít např.
o opravy vnitřních omítek, obkladů stěn, podlah a dlažeb, instalace vody a kanalizace v bytě,
opravy oken a dveří a jejich nátěry apod.
Výraznou změnou je také možnost uložení
smluvní pokuty nájemci bytu, který si neplní
své povinnosti. Nynější úprava neumožňovala
sjednání takové pokuty ve smlouvách o nájmech
bytů či domů. Pokud by přece jenom takové
ujednání smlouva obsahovala, šlo by pouze
o zdánlivé právní jednání a nepřihlíželo by se
k tomu (§ 2239 občanského zákoníku).
Závěrem upozorňujeme i na další změny, které
se můžou dotknout vlastníků bytů. Takovou je
kupříkladu přechod dluhů původního vlastníka při prodeji bytu, které souvisejí se správou
domu nebo užíváním bytu. Upraven byl také nucený prodej, nebo vznik společenství vlastníků
jednotek s jediným vlastníkem všech jednotek.
V souvislosti s platformou Airbnb a společenstvími vlastníků jednotek upozorňujeme také na
aktuální rozsudek Městského soudu v Praze ze
dne 26. května 2020, který za určitých předpokladů připustil možnost omezení poskytování
krátkodobých pronájmů v domě, a to prostřednictvím nutného schválení ze strany všech členů
společenství vlastníků. Rozsudek doposud nenabyl právní moci, nicméně v kombinaci s aktuální
pandemií koronaviru lze očekávat na poli krátkodobého pronájmu spíše pesimistické scénáře.
Autor: Deloitte Legal

29.06.20 2:28

Illustrative photo: Sakura ■ Source: Realism

140 of the First Civil Code of 1964, according to
which “where a co-ownership interest is transferred, the co-owners shall have a pre-emption
right, unless it is a transfer to a person close to
it“. As now in the case of the problems described
above in case of immovables at the time of the
old Civil Code, this institute has been a frequent
obstacle to the disposition of things. By releasing
the term of immovables from the general provisions on pre-emption right and returning to the
state at the time of the beginning of the eﬀective
act of the current Civil Code, it should eliminate
these diﬃculties in practice, and the lawful the
pre-emption right thus remains in its original narrowed form compared to the previous Civil Code, as the legislature intended in
the preparation of the current Civil Code.

provision of supplies related to the use of apartments and non-residential premises in a house
with apartments). The current legislation was
such that the persons responsible for the distribution of services are those who have been living in
the unit for more than two months. This minimum
time, on the other hand, for platforms like Airbnb,
is more of a maximum amount of time that guests
stay in the unit. Formally, for apartments serving
for short-term accommodation, for example, one
or two people were reported. And it is this gap in
the law that the amendment is targeting. The number of persons reported should therefore reflect
the fact how many people are using the residential unit at the time.

New rules also for short-term
accommodation

Other important changes
worth attention

Other news brought by the amendment may
have a significant impact on the operators of
short-term accommodation, e.g. from the Airbnb
platform. The current situation has long called for
change, although the ambition of this amendment is not to cover all aspects of this business.
The obligation of the owner of the apartment to
notify the house administrator of such business or
activities, which could lead to a violation of the order in the house, is newly enshrined. This is linked
to another expected adjustment consisting in the
obligation to report the number of persons in the
housing unit, in particular due to the distribution
of services (in accordance with Act No. 67/2013
Coll., Law governing certain issues related to the
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Illustrative photo: Park Hloubětín ■ Source: JRD

Other news also includes the information obligation of the owner to notify all intended construction
works inside his unit. The obligation shall include
such modifications for which the Building Act does
not require even a notice. Typically, e.g. o repairs of
interior plasters, wall cladding, floors and paving, installation of water and sewerage in the apartment,
repair of windows and doors and their coatings, etc.
A significant change is also the possibility of
imposing a contractual penalty on the tenant
of the apartment, who does not fulfil his obligations. The current regulation did not allow such
a fine to be negotiated in contracts for the rental
of apartments or houses. If, after all, such an arrangement contained a contract, it would only

be an apparent legal act and would not be taken
into account (Section 2239 of the Civil Code).
Finally, we also draw attention to other changes
that may aﬀect apartment owners. Such is, for example, the transfer of debts of the original owner
in the sale of the apartment, which are related to
the administration of the house or the use of the
apartment. Forced sales were also regulated, or
the creation of the association of unit owners of
units with the sole owner of all units.
In connection with the Airbnb platform and the
communities of unit owners, we also draw attention to the current judgment of the Municipal Court
in Prague of 26 May 2020 which, under certain
conditions, accepted the possibility of limiting the
provision of short-term accommodation in the
house, by means of the necessary approval by all
members of the association of unit owners. The
judgment has not yet become eﬀective, but along
with the current coronavirus pandemic, a rather
pessimistic scenario can be expected in the field
of short-term accommodation.
Author: Deloitte Legal
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KAY River Lofts, Praha 8 – Karlín ■ Developer: Horizon Holding, Karlín Group, Ungelt Partners ■ Architekt: arch. Ivan Kroupa ■ Generální dodavatel: Metrostav

KARLÍNSKÝ KAY RIVER
LOFTS dosáhl čtvrtého patra
Stavba rezidenčního projektu KAY River Lofts
tří developerů – Karlín Group, Horizon Holding
a Ungelt Partners v pražském Karlíně dosáhla
v červnu úrovně čtvrtého patra. Po dokončení plánovaném na druhou polovinu roku 2021
nabídne dům na šesti standardních a sedmém
ustoupeném podlaží 50 luxusních bytů, doplněných sedmi retailovými jednotkami v přízemí. Bankovní úvěr na financování projektu,
který si vyžádá investici v celkovém objemu
360 milionů korun, poskytla Raiﬀeisenbank.
Trojice developerů – Karlín Group, Horizon
Holding a Ungelt Partners, kteří mají na svém
kontě již několik kancelářských i rezidenčních
projektů v Karlíně v Praze 8, se spojila při realizaci luxusního bytového domu KAY River Lofts
formou společného podniku. V něm má Horizon
Holding podle ředitele firmy Yishaie Furmana
50 % a Karlín Group spolu s Ungelt Partners se
dělí o zbylých 50 %. Bytový dům roste nyní ze
země v rychle se rozvíjející lokalitě Rohanského
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ostrova, na pozemku ležícím mezi řekou, kancelářským komplexem River City a sousedním
rezidenčním areálem River Diamond.

Dům s charakteristickým designem, který upoutá zvlněnou siluetou teras, odkazující na blízkost Vltavy, staví generální dodavatel Metrostav
podle návrhu architekta Ivana Kroupy. Do
země kopli developeři podle Yishaie Furmana
poprvé loni v srpnu. V polovině letošního června
dospěla stavba na úroveň čtvrtého nadzemního
podlaží, s dokončením se počítá ve druhé polovině příštího roku.

KAY River Lofts, Praha 8 – Karlín ■ Developer: Horizon Holding, Karlín Group, Ungelt Partners
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KAY River Lofts, Prague 8 – Karlín ■ Developer: Horizon Holding, Karlín Group, Ungelt Partners ■ Architect: arch. Ivan Kroupa ■ General constructor: Metrostav

KARLÍN’S KAY RIVER LOFTS reach 4th floor
The construction of the KAY River Lofts residential project by three developers (Karlín Group,
Horizon Holding and Ungelt Partners) in PragueKarlín reached the level of the fourth floor in
June. Upon completion, slated for the second
half of 2021, the building will oﬀer 50 luxury
flats on six standard storeys and a seventh receding floor, accompanied by seven retail units
on the ground floor. Raiﬀeisenbank provided
the bank loan for the financing of the project,
which requires an investment with a total volume of 360 million crowns.
The trio of developer, Karlín Group, Horizon
Holding and Ungelt Partners, which already
have several oﬃce and residential projects behind them in Karlín in Prague 8, have joined forces
in the form of a joint venture for the construction of
the block of luxury flats KAY River Lofts, in which
Horizon Holding has 50 %, according to the company’s Director Yishai Furman, while Karlín Group
and Ungelt Partners split the remaining 50 %. The
block of flats is going up in the rapidly-developing
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locality of Rohan Island, on land lying between
the river, River City oﬃce complex and the neighbouring residential complex River Diamond.
The building, with its characteristic design that attracts the eye with the undulating silhouette of the
terraces, a reference to the proximity of the Vltava
River, is being built by the general contractor
Metrostav according to a design by architect
Ivan Kroupa. According to Yishai Furman, the
developers first broke ground last August. In the
middle of June, the structure had already reached
the level of the fourth storey and it is slated for
completion in the second half of next year.
There will be a total of 50 deluxe flats with
terraces and French windows in the building,
equipped with modern technologies. The units,
ranging in size from 53 m2 up to 246 m2 are located on the second to eighth storeys. The reception on the ground floor is surrounded by six
small retail units, whereas a café will be created in
a larger unit. The developers began oﬀering both

product types on the market in December 2019
and today they have sold 60 % of the units, i.e.
a total of 27. Another 11 are currently under reservation agreements. There are still 15 flats and
4 retail units on oﬀer. The café, with an area of
114 m2, also has its owner already.
The content of the building changed during its
preparation, explained Jan Ludvík, the Managing
Partner in Karlín Group. The developer purchased
the project from the Austrian company CA Immo
with a zoning and planning decision that called
for retail on the ground floor. The new investor
originally wanted to divide this space into several
smaller studios and 55 flats appeared in the oﬀer
when sales were launched. In the end, however, it
returned to the original conception.
Three-room flats with kitchenettes and terraces
and areas exceeded 100 m2 have the greatest
representation in the building. The largest units
(two rooftop penthouses on the uppermost receding floor, each with an area of 246 m2 and a ter-
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KAY River Lofts, Praha 8 – Karlín ■ Developer: Horizon Holding, Karlín Group, Ungelt Partners ■ Architekt: arch. Ivan Kroupa ■ Generální dodavatel: Metrostav

V domě vznikne celkem 50 nadstandardních
bytů s terasami a francouzskými okny, vybavených moderními technologiemi. Jednotky ve
velikostech od 53 m2 až po 246 m2 jsou umístěny na druhém až osmém nadzemním podlaží.
Vstupní recepci v přízemí obklopí šest menších
retailových jednotek, ve větší jednotce vznikne
kavárna. Nabízet oba typy produktů na trhu začali developeři v prosinci 2019 a dnes uvádějí,
že prodaných je 60 % jednotek, tedy celkem 27.
Dalších 11 je nyní pod rezervační smlouvou.
V nabídce momentálně zůstává 15 bytů a 4 retailové jednotky. Svého majitele má již i kavárna
o rozloze 114 m2.
Náplň domu se během příprav měnila, vysvětluje Jan Ludvík, řídící partner ve společnosti
Karlín Group. Developer koupil projekt od rakouské společnosti CA Immo s územním rozhodnutím, které počítalo s retailem v přízemí.
Nový investor chtěl původně tento prostor rozdělit na několik malých studií a v nabídce se při
zahájení prodeje objevilo 55 bytů. Ve finále se
ale vrátil k původní koncepci.
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V domě jsou nejsilněji zastoupeny byty 3kk s terasami a plochou přesahující 100 m2. Největší
jednotky – dva střešní penthousy v nejvyšším
ustoupeném podlaží, každý s rozlohou 246 m2
a terasou na ploše 155 m2, čtyři 5kk v šestém
a sedmém nadzemním podlaží a čtyři 4kk na
pátém podlaží jsou již prodané. Prakticky vyprodané jsou i menší byty 2kk, kterých je v projektu
celkem 15. Byty jsou podle informace developera
v nabídce za cenu 130 000 Kč/m2 bez DPH. Byt
3kk v KAY River Lofts tak kupujícího přijde na 15
až 20 milionů korun. „Prodej bytů v projektu pokračuje zhruba stejným tempem, nezaregistrovali
jsme, že by jej negativně ovlivnil útlum ekonomiky
následkem koronavirové krize,“ uvedl Jan Ludvík.
KAY River Lofts je již třetím společným projektem trojice Horizon Holding, Karlín Group a Ungelt Partners.
Ve stejné lokalitě dokončili developeři v roce 2015
Rezidenci Vltava se 105 byty a ve výstavbě je
nyní první fáze projektu Zahálka v Mořanech
v Praze 4, kterou realizují opět formou společného
podniku. Další fáze Zahálky, která celkem nabídne
800 bytů, vlastní již výhradně Horizon Holding.

race on an area of 155 m2, four 5-room flats with
kitchenettes on the sixth and seventh storeys and
four 4-room flats with kitchenettes on the fifth floor)
have already been sold. The smaller two-room flats
with kitchenettes, of which there are a total of 15 in
the project, are also practically sold out. According
to the developer’s information, the flats are on oﬀer
for the price of CZK 130,000 per m2 without VAT.
Thus, a three-room flat in KAY River Lofts will
cost the buyer 15 to 20 million crowns. “The sale
of flats in the project is continuing at roughly the
same tempo. We haven’t noticed that it was negatively aﬀected by the economic slump as a result of
the coronavirus crisis,” stated Jan Ludvík.
KAY River Lofts is already the third joint project
of the trio of Horizon Holding, Karlín Group and
Ungelt Partners. In 2015, the developers completed Rezidence Vltava with 105 flats in the same
locality and the first phase of the Zahálka project
in Modřany in Prague 4 is currently under construction, once again in the form of a joint venture.
The next phase of Zahálka, which will oﬀer a total of
800 flats, is owned exclusively by Horizon Holding.
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V území brownfieldu někdejšího závodu Sigma v Modřanech plánuje developer Central Group novou čtvrť s 800 byty a 12 500 m2 komerčních prostor ■ Zdroj: Central Group

MODŘANSKÝ AREÁL SIGMY
nahradí čtvrť s osmi stovkami bytů

Central Group snižuje věže
architekta Josefa Pleskota i Evy Jiřičné
Developer Central Group představil budoucí
proměnu svého desátého velkého pražského brownfieldu. Na místě devítihektarového
území bývalé továrny Sigma Modřany, kde
se dříve opravovalo a vyrábělo teplovodní
potrubí pro Prahu, vznikne rezidenční areál
o osmi stovkách bytů. Developer odhaduje
investiční náklady na nejméně 5,5 miliard
korun. Výstavba by mohla začít za čtyři roky,
podmínkou je ovšem změna územního plánu.
„Aktuálně jsme před podpisem smlouvy o spolupráci s městskou částí Praha 12. Na své náklady
zde vybudujeme mateřskou školu, kterou převedeme do vlastnictví městské části. Vyčlenili jsme také
pozemek pro přivedení tramvajové trati, zakončené parkově upravenou smyčkou. Více než třetinu
plochy rezidenčního areálu bude tvořit zeleň,“ uve-
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dl Dušan Kunovský, majitel Central Group. Přes
12 500 metrů čtverečních obsadí komerční prostory v parteru, určené hlavně pro obchody, restaurace a kavárny, služby či ordinace. Situovány mají být
zejména podél nové tramvajové trati.
Uprostřed budoucího komplexu vznikne náměstí,
na které bude navazovat promenáda se stromořadím. Zástavbu v této části budou tvořit tří- až sedmipodlažní budovy formované do poloveřejných
bloků se zelení a dětskými hřišti. „Směrem k okrajovým částem a lesu se výstavba rozvolní a postupně
sníží až k menším čtyřpodlažním domům,“ upřesnil
Kunovský. Autorem urbanistického řešení je šéf
týmu architektů Central Group, Vojtěch Martínek.
Developer v představených plánech projektu počítá
s dostupným bydlením pro rodiny s dětmi. Jak ale

zároveň ukazují jeho aktuální analýzy pražského rezidenčního trhu, na pořízení průměrného bytu v novostavbě nyní Pražan s průměrným příjmem vydělává 14,2 roku. Přitom například ve Vídni se dá z hrubé
mzdy podobný byt pořídit o pět a půl roku dříve.
Central Group v Praze připravuje výstavbu až
30 tisíc bytů, a to převážně v brownfieldech. Těch
velkých vlastní v metropoli celkem deset. Příští
rok podle Kunovského nejspíše zahájí výstavbu
první etapy projektu Parková čtvrť v severní
části bývalého nákladového nádraží na Žižkově
v Praze 3. Projekt, který vychází z urbanistické
studie ateliéru Jakub Cigler Architekti, zahrnuje
dohromady pět domovních polozavřených bloků s celkem zhruba 1 650 byty. „Na jaře příštího
roku bychom mohli zařadit do nabídky první dva
bloky o 700 až 800 bytech,“ upřesnil Kunovský.
Druhým velkým projektem, který by se příští rok
mohl rovněž rozjet, je první fáze přestavby skladového a výrobního areálu Tesla Hloubětín
v Praze 9. Na téměř sedmihektarovém pozemku by mělo postupně vyrůst na 1 500 bytů.
„V roce 2021 bychom mohli mít vydané stavební
povolení,“ předpokládá majitel Central Group.
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Sigma Modřany, Prague 12 ■ Developer: Central Group

The developer Central Group introduced the future transformation of its tenth large Prague brownfield – Sigma Modřany

Sigma Modřany, Prague 12 ■ Developer: Central Group

MODŘANY’S SIGMA COMPLEX to be replaced with
a neighbourhood with eight hundred flats
Central Group lowers the towers of architect Pleskot and Eva Jiřičná
The developer Central Group introduced
the future transformation of its tenth large
Prague brownfield. A residential complex
with eight hundred flats will be going up in
the nine-hectare site of the former Sigma
Modřany factory, where hot water pipes
for Prague were previously manufactured
and repaired. The developer estimates investment expenses for at least 5.5 billion
crowns. Construction could begin in four
years, though that is on the condition of
a change to the zoning plan.
“We are just about to sign a cooperation agreement with the Prague 12 city district. We are building a maternity school at our own expense, which
we will then transfer to the city district. We have
also designated land for leading tram tracks, terminated by a landscaped loop. More than a third
of the residential complex will be comprised of
greenery,” stated Dušan Kunovský, the owner of
Central Group. More than 12,500 square metres
will be occupied by commercial spaces on street
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level, meant mainly for shops, restaurants and cafés, services and medical facilities. They should
be situated primarily along the new tram tracks.
A square will be created in the middle of the future complex, on which a promenade with a row
of trees will be connected. The development in
this area will be comprised of three- to sevenstorey buildings formed into semi-public blocks
with greenery and playgrounds. “Towards the
edge and the forest, the construction will ease
up and be gradually lowered to smaller fourstorey buildings,” explained Kunovský. The author of the urban design is the head of Central
Group’s team of architects, Vojtěch Martínek.
In the project plans the developer has presented,
it counts on aﬀordable housing for families with
children. But as its current analysis of the Prague
residential market shows, a Prague citizen with
an average wage currently earns 14.2 years in
order to acquire an average flat in a new building. Meanwhile, a similar flat can be obtained in

Vienna, for example, five and a half years earlier
from a gross wage.
Central Group is preparing the construction of up
to 30 thousand flats in Prague, primarily in brownfields. It owns a total of ten large ones in the metropolis. Next year, according to Kunovský, the
construction of the first phase of the Parková
čtvrť project will likely be getting underway in the
northern part of the former freight railway station
in Prague 3 – Žižkov. The project, which is based
on an urban study by the atelier Jakub Cigler
Architekti, includes a total of five semi-enclosed
blocks with a total of roughly 1,650 flats. “Next
spring we would like to add the first two blocks with
700 to 800 flats to our oﬀer,” explained Kunovský.
The second large project that could also get underway next year is the first phase of the reconstruction of the Tesla Hloubětín warehouse
and production complex in Prague 9. As
many as 1,500 flats should be going up here
on almost seven hectares of land. “In 2021, we
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Parková čtvrť – nová čtvrť má vzniknout v severní části
nákladového nádraží Žižkov ■ Developer: Central Group

Central Group snižuje věže na
Kavčích horách a na Žižkově

Komplikovanější je situace u dvou připravovaných projektů na Kavčích horách v Praze 4 a na
místě areálu Telecomu na Žižkově, kousek od
Parkové čtvrti.
Chystaná Rezidence Park Kavčí Hory, kterou
navrhl architekt Josef Pleskot, má problémy
s výškovou hladinou. Zatímco první etapa se třemi
věžemi čeká už jen na stavební povolení, druhou
etapu se developer pod tlakem úřadů a opakované
kritiky monitorovací mise UNESCO rozhodl snížit
zhruba o 30 metrů z původních 66 metrů. „Architekt
Pleskot nyní hlavnímu městu, městské části Praha
4 a pražskému Institutu plánování a rozvoje představil sníženou verzi druhé etapy, která se drží
v úrovni stávající zástavby,“ sdělil Kunovský.
Ochráncům pražského panoramatu vadí, že
Pleskotovy plánované věže rozšiřují zónu už
existujících výškových staveb na Pankrácké pláni, označovanou také jako pentagon. Ústupek
Central Group je výsledkem jednání s ministerstvem kultury, magistrátem a radnicí Prahy 4.
„Věřím, že se otevře cesta k tomu, aby se po šesti
letech od konání architektonické soutěže návrh
architekta Pleskota přiblížil k realizaci, byť v okleštěné podobě,“ uvedl v dopise ministerstvu kultury
Ladislav Váňa, generální ředitel Central Group.
Otázkou je, nakolik se UNESCO spokojí s polovičatým řešením. Snížení téměř 70metrové
výškové hladiny se totiž týká dvou věží z druhé etapy. Celkem však Central Group plánoval
v Rezidenci Kavčí Hory postavit pět 22patrových věží vyrůstajících z nižšího šestipodlažního
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Návrh architektky Evy Jiřičné v místě někdejšího areálu Telecomu poblíž nákladového nádraží Žižkov čeká zřejmě
snížení věží ■ Developer: Central Group

soklu. „Pro první etapu je na základě kladných
stanovisek všech dotčených orgánů vedeno stavebním úřadem řízení o vydání společného povolení,“ potvrdil v dopise Váňa. Tato etapa je totiž
v souladu s platným územním plánem.
Rezidence Park Kavčí Hory zahrnuje dohromady 550 bytů a ateliérů a zhruba 800 parkovacích
a garážových stání. Celková podlahová plocha
bytů přesahuje 32 tisíc čtverečních metrů, dalších přibližně 5 500 metrů čtverečních připadá
na komerční plochy. UNESCO se proti záměru
Central Group na Pankráci ohrazuje opakovaně. Na základě jeho doporučení ohledně výšky
staveb v Praze už developer dříve nechal snížit
Pleskotův návrh z původně předpokládaných
72 metrů na maximální výšku 66 metrů.
Úprava původního soutěžního návrhu čeká
také architektku Evu Jiřičnou. Ta před rokem
zvítězila v mezinárodním workshopu, který uspořádal Central Group na novou zástavbu v místě stávajícího areálu Telecomu na Žižkově.
Soutěžící, mezi nimiž byly i hvězdy současné
světové architektury, jako je Sou Fujimoto nebo
Ian Ritchie, měli vytvořit rezidence o výšce až
100 metrů.

Návrh Metropolitního plánu ale v lokalitě zatím
počítá s maximální výškou 20 podlaží. I když
se limit ještě pravděpodobně změní, projekt
v původní podobě nemá podporu vedení města
a zejména městské části Praha 3. Proti realizaci trojice bílých kruhových věží od Evy Jiřičné
a jejího pražského ateliéru AI-DESIGN postavila Praha 3 požadavek, aby hlavní město nejdřív
připravilo urbanistickou a dopravní studii, která
prověří ideální kapacitu výstavby v území včetně
sousedního nákladového nádraží Žižkov.
Po konzultacích s vedením města, pražským
Institutem plánování a rozvoje (IPR) a debatách
s veřejností se Central Group rozhodl nechat
projekt upravit. „Na podzim by měla být hotova
územně-dopravní studie, jejíž vypracování zadal
IPR. Čekáme na tento dokument, abychom pak
mohli s architektkou Jiřičnou prezentovat upravený návrh našeho projektu,“ doplnil Kunovský.
Firma Central Group vlastní ve svém portfoliu
na 1,5 milionu metrů čtverečních pozemků,
na kterých může vzniknout přes 30 tisíc nových bytů. Z velké části jde o brownfieldy, přičemž ty největší se nacházejí kromě Žižkova
a Vysočan také na Zličíně a v Ruzyni.

29.06.20 2:28

could have the building permit issued,” expects
the owner of the Central Group.

Central Group lowers towers
in Kavčí hory and Žižkov

The situation is more complicated with the two
prepared projects in Kavčí hory in Prague 4 and
on the site of the Telecom complex in Žižkov,
close to Parková čtvrť.
The planned Rezidence Park Kavčí Hory, which
architect Josef Pleskot designed, has problems
with its height. While the first of three phases is only
waiting for its building permit, the developer decided
to lower the second phase by roughly 30 from the
original 66 metres under pressure from oﬃces and
repeated criticism from the UNESCO monitoring
mission. “Architect Pleskot has now presented the
City Hall, Prague 4 city district and Prague Institute
of Planning and Development with a lowered version of the second phase, which keeps to the level
of the existing development,” informed Kunovský.
Protectors of the Prague panorama mind that
Pleskot’s planned towers expand the zone of already-existing high-rises to the Pankrác Plain, also
called the pentagon. Central Group’s concession is
the result of meetings with the Ministry of Culture,
City Hall and Prague 4 counsellors. “I believe that
it will open the path getting the design by architect
Pleskot closer to realisation, though in a truncated
form, six years after holding the architectural competition,” stated Ladislav Váňa, the General Director
of Central Group, in a letter to the Ministry of Culture.
The question is how satisfied UNESCO will be with
a half-way solution. Lowering the almost 70-metre
height will aﬀect two towers from the second phase.
Overall, however, Central Group planned to build
five 22-storey towers in Rezidence Kavčí Hory,
growing out of a lower six-storey base. “For the first
phase, proceedings for the issuing of a joint permit
are being led by the building authorities on the basis
of favourable opinions of all the concerned bodies,”
Váňa confirmed in the letter. This is because this
phase is in accordance with the valid zoning plan.
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Rezidence Park Kavčí hory, Prague 4 – visualisation ■ Architect: Josef Pleskot ■ Developer: Central Group

Rezidence Park Kavčí Hory contains a total of
550 flats and ateliers and roughly 800 garage
and parking spots. The total floor space of the
flats exceeds 32 thousand square metres, with
another 5,500 square metres going to commercial spaces. UNESCO has objected repeatedly
to Central Group’s plans in Pankrác. On the basis of its recommendations regarding the height
of the buildings in Prague, the developer already
had Pleskot’s design lowered from the expected
72 metres to a maximum height of 66 metres.
Architect Eva Jiřičná will also see modifications to her original competition design One
year ago she won in an international workshop
that Central Group organised for the new construction on the site of the existing Telecom
complex in Žižkov. The competitors, which also
included contemporary international architecture stars, such as Sou Fujimoto and Ian Ritchie,
were to design a residence with a height of up to
100 metres.
The proposed Metropolitan Plan, however, only
allows a maximum height of 20 floors in this locality. Even if the limit will mostly likely change

again, the project in its original form does not
have the support of the city’s leaders, especially in the Prague 3 city district. Prague 3 has
opposed the construction of three round towers from Eva Jiřičná and her Prague atelier AI-DESIGN with the request for Prague City Hall to
first prepare an urban and traﬃc study that will
verify the ideal construction capacity, including
the neighbouring Žižkov freight station.
After consulting with the city’s leaders and the
Prague Institute of Planning and Development
(PIPD) and following debates with the public,
Central Group decided to modify the project.
“The urban/traﬃc study, which it ordered from
PIPD, should be finished in the autumn. We are
waiting for this document so that we can then
present the modified design of our project with
the architect Jiřičná,” added Kunovský.
Central Group owns up to 1.5 million square
metres of land in its portfolio, on which more
than 30 thousand new flats can be built. To
a great extent they are brownfields, while the largest of these, in addition to Žižkov and Vysočany,
are also located in Zličín and Ruzyně.

RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENT

investment | city | development | office | shopping centres | tenants | law | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

93

29.06.20 2:28

RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENT

investment | city | development | office | shopping centres | tenants | law | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

94

Území sportovního Letiště Letňany o ploše 77 ha má nahradit v budoucnu nová městská čtvrť. Zhotovením urbanistické studie pověřil investor ze skupiny PPF pražský ateliér
Qarta architektura. Podmínkou výstavby je dokončení severní části Pražského okruhu a změna územního plánu

PPF PLÁNUJE NOVOU ČTVRŤ
na území letňanského letiště
Stavět se nezačne dříve než za 10–15 let

Společnost PPF představila v červnu veřejnosti svůj záměr na revitalizaci oblasti
Letiště Letňany a navazujícího průmyslového areálu v Praze 18. Území o celkové
rozloze 77 ha chce proměnit v novou městskou čtvrť s byty pro 15 až 16 tisíc lidí, administrativou, obchody, bulvárem, dvěma
rozlehlými náměstími a 15 ha zelených
ploch. Investor slibuje, že nová čtvrť nebude parazitovat na okolí, pokud jde o školy,
zdravotnictví, pracovní příležitosti a další
městské funkce. Zástavba areálu letňanského letiště je ale podmíněna zrušením
statutu Přírodní památky (za niž bylo území vyhlášeno kvůli výskytu silně ohroženého sysla obecného), výstavbou severní

Book_II_2020.indb 94

části pražského dálničního okruhu mezi
Ruzyní a Satalicemi a změnou územního
plánu. O tu investor požádal již v únoru;
k jejímu projednání je nutný souhlas městských částí Praha 18 a 19. Záměr zatím vyvolává mezi obyvateli Letňan i Kbel a jejich
politickou reprezentací spíše rozporuplné
reakce: na prvním veřejném projednání
zazněl dokonce od obyvatel požadavek na
vyhlášení referenda. Dobu 15 let na přípravu projektu označil tudíž 1. náměstek pražského primátora, architekt Petr Hlaváček,
za reálný odhad.
Zhotovením urbanistické studie na proměnu
Letiště Letňany pověřila PPF architektonickou

kancelář Qarta architektura, která má zkušenosti
s revitalizací městských čtvrtí. Podílela se například na proměně pražského Karlína.
„Centrální částí projektu bude procházet široký
bulvár se zelení uprostřed, lemovaný obchody
a službami,“ popsal architekt Jiří Řezák z Qarta
architektura na veřejné besedě, již v červnu
uspořádala pro občany městská část Praha 18
spolu s investorem. „Na obou koncích bulváru
vzniknou dvě náměstí. Naší vizí je, aby je obklopovaly významné budovy, které tradičně na
náměstích stojí, jako např. radnice, školy a úřady. Náměstí budou centrem života nové čtvrti
a mohly by se zde konat různé společenské
akce. Vyrůst by zde mělo také kulturní fórum
s multifunkčními sály a knihovnami.“
V jižní části území poblíž parku má být umístěna
škola a zdravotnické zařízení. Park, který naváže
na stávající Lesopark Letňany a prodlouží zelený koridor, táhnoucí se po severním okraji Prahy,
má nabídnout krytá i venkovní sportoviště a cyklostezku. Další zeleň přinese stromořadí podél
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PPF PLANNING NEW NEIGHBOURHOOD
on territory of Letňany Airport
Construction will not begin earlier than in 10 to 15 years

plained architect Jiří Řezák from Qarta architektura
at a public forum that the Prague 18 city district, together with the investor, held for its citizens in June.
“Two squares will be created on both ends of the
boulevard. Our vision is for them to be surrounded
by important buildings, which traditionally stand on
squares, such as city halls, schools and oﬃcial offices. The squares will be the centre of life in the
new neighbourhood and various social events
could be held here. A cultural forum with multifunctional halls and a library could also go up here.

PPF Group wants to transform the 77 ha territory of the Letňany Airport into a new city district ■ Architect: Qarta architektura

In June, PPF presented its plan for the revitalisation of the Letňany Airport and related
industrial complex in Prague 18 to the public. It wants to transform the territory with
a total area of 77 ha into a new city neighbourhood, with flats for 15 to 16 thousand
people, oﬃces, shops, a boulevard, two large
squares and 15 ha of green space. The investor promises that the new neighbourhood
will not parasite on the surroundings as far
as schools, medical care, job opportunities
and other urban functions are concerned. The
development of the Letňany Airport complex,
however, depends on the cancellation of the
status of National Monument (which the area
was declared because of the presence of the
highly endangered European ground squirrel), the construction of the northern section
of the Prague ring road between Ruzyně and
Satalice and a change to the zoning plan. The
investor requested the latter in February, but
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the approval of the Prague 18 and 19 city districts is required for it to be heard. So far the
plan has aroused more of a mixed reaction
from the inhabitants of Letňany and Kbely and
their political representation: in fact in its first
public hearing a request was heard from the
citizens for a referendum to be announced.
Thus, the 1st Deputy of the Prague Mayor, architect Petr Hlaváček, declared a period of
15 years for the preparation of the project to
be a realistic estimate.
PPF entrusted the preparation of the urban study
for the transformation of the Letňany Airport to the
architectural oﬃce Qarta architektura, which has
experience with the revitalisation of urban neighbourhoods. It participated, for example, in the
transformation of Prague’s Karlín district.
“A wide boulevard will pass through the central part
of the project, lined by shops and services,” ex-

A school and healthcare facility should be located
in the southern part of the territory, close to the
park. The park, which is connected to the existing
Letňany forest park and extends the green corridor
stretching along the northern edge of Prague, is to
oﬀer covered and outdoor sports facilities and a cycling path. The row of trees along the boulevard in
the built-up area and smaller parks dotted throughout the entire project will bring more greenery.
“The construction will generally have a height of
six floors. On the squares and by the metro we are
counting on high-rise landmarks that will make it
easier for people to get their bearings in the neighbourhood,” added Jiří Řezák. Part of the territory, in
the area of today’s industrial complex, is designated for companies, which will oﬀer job opportunities
in the locality. Roughly 50–60% of the space in the
project should belong to housing.
It will also be necessary to add a road infrastructure. A local bypass between Beladova and
Toužimská streets should provide relief for this
part of Letňany and lead traﬃc outside of the congested Letňany and Kbely districts. The city mass

RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENT

investment | city | development | office | shopping centres | tenants | law | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

95

29.06.20 2:29

RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENTIAL RESIDENT

investment | city | development | office | shopping centres | tenants | law | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

96

je podle Petra Hlaváčka dokončení severní části
vnějšího pražského okruhu, tedy úseků 518, 519
a 520. Dobu potřebnou na jejich realizaci odhaduje na přinejmenším 10–15 let. Teprve poté
by mohla začít realizace záměru PPF na Letišti
Letňany. „Ta je ale dnes teprve ve stadiu podnětu
na změnu územního plánu,“ zdůraznil Hlaváček.
Další podmínkou je odstranění ochrany území
jako Přírodní památky. O tom rozhodne Evropská
komise na základě monitoringu Agentury pro
ochranu přírody a krajiny, která musí souhlasit s vynětím území z evropské soustavy
Natura 2000.
Předseda magistrátního výboru pro územní rozvoj Petr Zeman vysvětluje, že žádost o územní
změnu sice PPF podala, k tomu, aby ji výbor
začal projednávat, je ale nezbytnou podmínkou
souhlas dotčených městských částí, Prahy 18
a 19. „Počítám tedy, že se dostane na pořad jednání výboru nejdříve v září,“ uvádí Petr Zeman
a dodává, že vzhledem k rozsahu území bude
prosazovat pořízení regulačního plánu, který
území zpracuje podrobněji a bude skutečně zárukou podoby budoucí zástavby.
Vizualizace náměstí nově plánované čtvrti na území Letiště Letňany ■ Architekt urbanistické studie: Qarta architektura
Investor: PPF Group

bulvárů v zastavěné části a menší parky rozeseté v celém projektu.
„Zástavba bude mít obecně výšku šesti pater.
Na náměstích a u metra počítáme s výškovými
dominantami, které usnadní orientaci ve čtvrti,“
doplnil k projektu Jiří Řezák. Část území v oblasti dnešního průmyslového areálu zůstane vyhrazena pro firmy, které nabídnou v místě pracovní
příležitosti. Bydlení má patřit v projektu podle investora zhruba 50–60 % ploch.
Doplnit bude třeba také dopravní infrastrukturu.
Úlevu by této části Letňan měl přinést místní
obchvat mezi ulicemi Beladova a Toužimská,
který by vedl dopravu mimo přetížené Letňany
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a Kbely. Obslužnost městskou hromadnou
dopravou, již primárně zajistí stanice metra C
Letňany, by mohl v budoucnu dále zlepšit tzv.
monorail, jednokolejné spojení z Letňan na
Vysočanskou, a napojení developmentu na
existující linky autobusu.
Město zvažuje také prodloužení trasy metra C
v Letňanech o další dvě stanice. Podmínkou dalšího rozvoje v Praze 18, který kromě proměny
Letiště Letňany zahrnuje například také projekt
Penty s 3 000 byty, revitalizaci areálu Avie společností Odien Group, kde by mělo přibýt dalších
15 000 obyvatel, aktivity developerů Skanska
a Central Group a premiérem Andrejem Babišem
prosazovanou vládní čtvrť pro 10 000 úředníků,

„Veřejná diskuze vynesla na světlo nesouhlas
občanů se zánikem letiště, stejně jako přinesla protesty proti další výstavbě v území,“ uvedl
v e-mailové odpovědi na dotaz BW starosta
Letňan Zdeněk Kučera. „Počet obyvatel této
dvacetitisícové městské části by se měl v případě realizace všech developerských projektů,
které se aktuálně projednávají, do 15 let více než
ztrojnásobit. Bez vybudování pražského okruhu, prodloužení metra C a další vybavenosti pro
stávající obyvatele by výstavba nové čtvrti byla
pro Letňany a celou oblast enormní zátěží. Na
prezentaci záměrů skupiny PPF zazněl návrh
občanů uspořádat k otázce zastavění letňanského letiště referendum. Dokážu si představit i toto
řešení, pakliže jednání na veřejných výborech
městské části ukáží, že takový návrh má širší
podporu u občanů.“
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transit, which will primarily be provided by the Letňany metro station (C line),
could be improved in the future by a monorail connection between Letňany
and Vysočanská and the development’s connection to existing bus lines.
The city is also considering extending the metro’s C line by two more stations from Letňany. A condition for the further development in Prague 18,
which includes, in addition to the transformation of the Letňany Airport,
Penta’s project with 3,000 flats, the revitalisation of the Avia complex by
Odien Group for another 15,000 inhabitants, activities by the developers
Skanska and Central Group and the government district promoted by Prime
Minister Andrej Babiš for 10,000 oﬃcials, is the completion of the northern
part of the outer Prague ring road, i.e. sections 518, 519 and 520, according
to Petr Hlaváček. He estimates a period of at least 10–15 years is needed
for its completion. Only then can the construction of PPF’s plans for Letňany
Airport begin. “That is still just in the stage of initiatives for a change to the
zoning plan,” emphasised Hlaváček.
Another condition is the removal of the territory’s protection as a Natural
Monument. This is decided by the European Commission on the basis of
monitoring by the Nature Conservation Agency, which has to agree with
removing the territory from the European Natura 2000 network.
The Chairman of City Hall’s Regional Development Committee, Petr
Zeman, explained that though PPF did submit the request for the zoning
change, in order for the Committee to begin discussing it, the approval
of the aﬀected city districts, Prague 18 and 19, is a necessary condition.
“Thus, we expect that it will not get on the Committee’s meeting agenda
until at least September,” stated Petr Zeman, who added that in light of the
size of the territory, he will push for a building plan to be made, which will
treat the territory in more detail and will be a real guarantee of the form of
the future construction.
“Public discussion brought to light the citizens’ disapproval with the end
of the airport, just like it brought protests against further development in
the area,” Letňany Mayor Zdeněk Kučera stated in an email response to
BW’s query. “The number of inhabitants of this city district with a current
population of twenty thousand would more than triple if all the development
projects that are currently being discussed were to be realised. Without
building the Prague ring road, extending the metro’s C line and other amenities for the current population, the construction of the new neighbourhood
would be an enormous burden for Letňany and the entire region. At the presentation of the PPF Group’s plans, a proposal was heard by the citizens to
hold a referendum on the issue of the development of the Letňany Airport.
I can imagine this as a solution if meetings in the city district’s public committees show that such a proposal has wider support among the population.”
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Foto: Contera Park Bratislava-Rača ■ Developer/investor: Contera & TPG ■ Na podzim roku 2019 zahájila Contera
expanzi na Slovensko akvizicí portfolia Vector Parks, po níž následovalo v dubnu otevření pobočky v Bratislavě

CONTERA EXPANDUJE
v Ostravě, v Brně i na Slovensku

Dušan Kastl, partner a výkonný ředitel
společnosti Contera
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Společnost Contera pokračuje v rozšiřování
portfolia průmyslových a logistických parků
v ČR, které rozvíjí v rámci fondu CTRE Fund
v partnerství s americkou investiční firmou
TPG Capital. Na podzim minulého roku zahájila také expanzi na Slovensko akvizicí
portfolia Vector Parks, po níž následovalo letos v dubnu otevření pobočky v Bratislavě.
Nejnovějším přírůstkem v České republice
je 80 000 m2 pozemků na výstavbu parku
pro logistiku a lehkou výrobu v Hustopečích
u Brna. Největší rozlohu pak nabízí Contera
Park Ostrava D1 v ostravském Hrušově: na
vybudování 140 000 m2 v tomto areálu developer získal stavební povolení v červnu, stejně jako na výstavbu Contera Parku
Hustopeče. Na refinancování části portfolia business parků s možností expanze
o 196 600 m2 a na realizaci dalšího developmentu v příštích třech letech získala
Contera letos v květnu syndikovaný úvěr od
ČSOB a Komerční banky v celkovém objemu
155 milionů eur.

„Na nových úvěrových podmínkách jsme intenzivně pracovali od loňského podzimu a to, že
jsme vše dokončili právě v této pro všechny náročné a složité době, považujeme za ohromný
úspěch a také vyjádření důvěry ve vizi naší společnosti. Díky refinancování našich předchozích
úvěrů jsme získali podmínky, které nám poskytují
stabilitu. Zároveň jsme získali financování pro rozvoj našich nových projektů,“ komentuje transakci
Dušan Kastl, partner a výkonný ředitel Contery.
Úvěrový rámec na financování další výstavby
může Contera čerpat v příštích třech letech.
V současné době developer spouští realizaci
průmyslového parku v Ostravě-Hrušově,
kde vede pokročilá jednání s několika budoucími nájemci. Na pozemku již zahájil terénní úpravy. Areál, který je prvním společným projektem
partnerů Contera a TPG, se do portfolia CTRE
zařadí pod názvem Contera Park Ostrava D1.
Developer zde počítá s výstavbou pěti průmyslových a logistických hal, flexispace, technologického parku a inkubátoru pro začínající firmy. Celý
projekt o rozloze 140 000 m2 si vyžádá investici
dvou miliard korun. Po dokončení plánovaném
na rok 2025 se stane největším parkem v portfoliu CTRE. V současné době tuto pozici zaujímá s rozlohou víc než 80 000 m2 Contera Park
Ostrava City.
Výhodou hrušovského areálu je jeho snadná dopravní dostupnost a relativní dostatek pracovní
síly v městské lokalitě, která má průmyslovou
tradici. Umístění v blízkosti dálnice D1 a železnice zajišťuje snadný přístup do ostatních regionů
Česka, Polska a Slovenska; nájemci a jejich zaměstnanci pak ocení výhodu obsluhy městskou
hromadnou dopravou. Projekt revitalizace území
o celkové rozloze 35 ha ostravská radnice připravovala již 12 let.
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Contera Park Ostrava D1, Ostrava-Hrušov, CR (under construction) ■ Developer/Investor: Contera & TPG

CONTERA EXPANDING in
Ostrava, Brno and Slovakia
Contera is continuing the expansion of its
portfolio of industrial and logistics parks in the
Czech Republic, which it is developing in the
CTRE Fund in partnership with the American
investment company TPG Capital. Last autumn it also began expanding to Slovakia with
the acquisition of Vector Parks, which was followed by the opening of a branch in Bratislava
in April. The newest addition in the Czech
Republic is 80,000 m2 of land for the construction of a park for logistics and light production
in Hustopeče near Brno. The greatest area is
oﬀered by Contera Park Ostrava D1 in Ostrava
Hrušov: the developer obtained the building permit for the construction of 140,000 m2

Book_II_2020.indb 99

in this complex in June, just like for the construction of Contera Park Hustopeče. This
May, Contera received a syndicated loan from
ČSOB and Komerční banka with a total vol-

ume of 155 million euros for the refinancing of
part of the portfolio of business parks with the
possibility of expansion by 196,600 m2 and for
the realisation of further development in the
next three years.
“We worked intensively since last autumn on the
new loan conditions and we consider the fact
that we completed it in this time, so demanding

Contera Park Ostrava-Mošnov, CR ■ Developer/Investor: Contera & TPG
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Contera Park Ostrava D1, Ostrava-Hrušov – v červnu 2020 získal developer stavební povolení ■ Zdroj: Contera & TPG

Contera do projektu vstoupila v roce 2018 jako strategický investor díky svým zkušenostem s oživováním brownfieldů. V Ostravě měla již společnost v té
době na svém kontě také development Contera
Parku Ostrava City v městské části Kunčičky,
kam v roce 2014 přivedla prvního významného nájemce, logistickou společnost DB Schenker. V parku
obsadila 9 000 m2. Po ní následovala o rok později
jména jako IKEA, Adler Czech nebo výrobní společnost Aludyne. Stávající nájemci letos prodloužili své
smlouvy, společnost Clinitex své výrobní prostory
dokonce rozšířila a v současnosti zde developer dokončuje rozšíření haly pro firmu Aludyne, dodavatele hliníkových komponentů automobilů Audi, BMW,
Porsche a Jaguar, který po dokončení v parku obsadí celkem 20 000 m2. Contera Park Ostrava City tím
dosáhl plné obsazenosti.
Dalším novým projektem, na který by mělo být
v červnu vydáno stavební povolení, je park
v Hustopečích u Brna. Pozemek o rozloze
80 000 m2 získala Contera letos v březnu od

Book_II_2020.indb 100

společnosti UNIPORT CZ, která zajistila potřebná povolení pro výstavbu dvou průmyslových
objektů o celkové ploše více než 32 600 m2.
Zahájení stavebních prací bude ale záviset na
podpisu nájemních smluv, přípravné práce budeme ovšem zahajovat již v letošním roce.
S plně spekulativní výstavbou v tuto chvíli Dušan
Kastl nepočítá. „Uvidíme, jak se bude celková situace vyvíjet, možná se ještě v průběhu roku změní.
Vládní opatření se našim klientům samozřejmě
nevyhnula a my s nimi potenciální dopady na je-

Contera Park Svätý Jur (Slovensko)
Investor: Contera & TPG

jich byznys řešíme. Pokud jde o výstavbu nových
projektů a expanzi, tak je vývoj různorodý. Někteří
klienti své poptávky zastavili, jiní řeší relokace.
Na druhou stranu máme také několik nových poptávek, které tato situace akcelerovala,“ popisuje
situaci Dušan Kastl. „Řadu nových zákazníků má
většina firem z e-commerce, jejichž byznys roste.
Naopak, změny negativně pociťují klienti v automobilovém průmyslu, protože velké automobilky
na čas zastavily výrobu. Tím pádem museli pozastavit nebo omezit výrobu i dodavatelé komponentů. Zatím se ale těžko odhaduje, co jsou skutečné
problémy. Některé firmy se mohou například jen
připravovat na horší období, aniž by na tom teď
byly nějak špatně.“
Contera Park Hustopeče navazuje podobně jako
projekt v ostravském Hrušově na místní historickou
tradici průmyslové výroby: těží nejen z blízkosti dálnice D2, ale také z umístění v živém městě s dobrou kvalitou života. Hustopeče se loni umístily na
třetím místě v průzkumu společnosti Deloitte hod-
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and complicated for all, to be a huge success
and also an expression of confidence in our
company’s vision. Thanks to the refinancing of
our previous loans, we received conditions that
give us stability. At the same time, we received
financing for the development of our new projects,” commented Dušan Kastl, a partner and
the Executive Director of Contera, with regard
to the transaction. Contera can draw on a line
of credit for the financing of further construction
over the next three years.
The developer is currently launching the construction of the industrial park in Ostrava
Hrušov, where it is holding advanced negotiations with several future tenants. It has already
begun the landscaping of the land. The complex, which is the first joint project of the partners Contera and TPG, will be added to the
CTRE portfolio under the name Contera Park
Ostrava D1. The developer is planning to build
five industrial and logistics halls, flexispace,
a technology park and an incubator for startup companies. The entire project, with an area
of 140,000 m2, will require an investment of
two billion crowns. Upon its completion, which
is planned for the year 2025, it will become the
largest park in the CTRE portfolio. This position
is currently held by Contera Park Ostrava City
with an area of more than 80,000 m2.
The advantage of the Hrušov complex is its easy
transportation access and a relative abundance
of manpower in the city, which has an industrial
tradition. Its location close to the D1 motorway

Contera Park Ostrava City, Ostrava-Kunčičky
(fully leased) ■ Developer/Investor: Contera & TPG
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Contera Park Brno – Hustopeče (under preparation) ■ Developer/Investor: Contera & TPG

and railway lines ensures easy access to the
other regions of the Czech Republic, Poland
and Slovakia; the tenants and their employees
will appreciate the advantage of the mass transit
service. The Ostrava City Hall has been preparing a project for the revitalisation of the territory
with a total area of 35 ha for 12 years now.
Contera entered the project in 2018 as the strategic
investor thanks to its experience with the revival of
brownfields. At the time, the company had already
developed Contera Park Ostrava City in the
Kunčičky city district, where it brought the first
major tenant, the logistics company DB Schenker,
in 2014. It occupied 9,000 m2 in the park. It was followed a year later by names such as IKEA, Adler
Czech and the Aludyne production company. This
year the current tenants extended their leases,
Clinitex even expanded its production spaces and
the developer is currently completing the expansion
of a hall here for Aludyne, a supplier of aluminium
components for Audi, BMW, Porsche and Jaguar
automobiles, which will be occupying a total of
20,000 m2 after its completion. Thus, Contera Park
Ostrava City will thereby achieve full occupancy.
Another new project, for which a building permit should be issued this June, is the park in
Hustopeče near Brno. Contera obtained the

land, with an area of 80,000 m2 this March
from UNIPORT CZ, which arranged the necessary permits for the construction of two industrial buildings with a total area of more than
32,600 m2. The start of the construction work,
however, will depend on the signing of leases,
though we will be starting the preparatory work
this year, of course.
At this time Dušan Kastl does not count on
fully speculative construction. “We’ll see how
the entire situation will develop, maybe things
will change during the course of the year. Of
course, our clients did not avoid the government
measures and we are resolving the potential effects on their business with them. As far as the
construction of new projects and expansion are
concerned, the development is varied. Some
clients have stopped their requests, others are
thinking about relocation. On the other hand,
we also have several new requests, which this
situation has accelerated,” explained Dušan
Kastl. “Several new customers generally have
companies from e-commerce, whose business
is growing. Clients in the automotive industry, on
the contrary, are feeling negative changes because the large carmakers stopped production
for a time. That means the suppliers of components had to stop or limit production, as well. So
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notícím kvalitu života v ČR. „Chtěli bychom pozemky využít pro výstavbu business parku zaměřeného na lehkou výrobu a logistiku. V areálu by mohlo
vzniknout až 250 nových pracovních míst s různým
typem zaměření,“ uvádí Dušan Kastl.
Nový prostor pro development a zároveň první zahraniční expanzi přinesla společnosti Contera akvizice portfolia Vector Parků od firmy Macquarie
Infrastructure and Real Assets (MIRA). Transakcí
v hodnotě 100 milionů eur rozšířila Contera své
portfolio v rámci partnerství s TPG o celkem
131 700 m2 průmyslových, skladových i kancelářských ploch. Nákupem Vector Parků, z nichž
dva jsou v Bratislavě v Rači a ve Svätém Juru
a jeden u Prešova v lokalitě Malý Šariš, vstoupila Contera loni na podzim na slovenský trh. Letos
v dubnu otevřela svou první zahraniční pobočku
v Bratislavě. Vector Parky developer provozuje
pod značkou Contera Park a jsou součástí společného portfolia CTRE Fund Contery a TPG.
Potenciál pro výstavbu 12 000 m2 nabízí také další z Vector Parků v ČR: Contera Park Mošnov
u ostravského letiště. Dalších 8 000 m2 plánuje
Contera vybudovat v parku v Prešově. Na seznamu nájemců Vector Parků figurují jména, jako je
společnost Fast Plus, která využívá 15 000 m2
v parku v Rači a je také nájemcem s celkově
největší pronajatou plochou: 35 000 m2 skladů
a 3 500 m2 kanceláří obsadí v Contera Parku
v Říčanech. Dalšími významnými klienty na
Slovensku jsou FTE Automotive v Prešově, Ikar
v Rači, Martinrea ve Svätém Juru, Heineken
v Rači a Philip Morris ve Svätém Juru.
I přes komplikovanou situaci na trhu plánuje
Contera pokračovat ve vyhledávání nových příležitostí. „Nyní vyhodnocujeme, jak bude fungovat trh.
Nebude to úplně jednoduché a dopady se projeví
se zpožděním,“ uvádí Dušan Kastl. „Expandovat
bychom chtěli na slovenském trhu, kam jsme nedávno vstoupili akvizicí Vector Parků a kde jsme
navzdory ztíženým podmínkám otevřeli naši pobočku. Tamní trh je pro nás stejně důležitý.“
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Contera Park Prešov – Malý Šariš ■ Developer/Investor: Contera & TPG

far, however, it is hard to estimate what the real
problems are. Some companies, for example,
are only preparing for worse times, even though
they aren’t faring that badly at the moment.”

it opened its first foreign branch in Bratislava.
The developer operates the Vector Parks under
the Contera Park name and they are part of the
joint portfolio of Contera and TPG’s CTRE Fund.

Similarly to the project in Hrušov, Contera Park
Hustopeče builds on the local historical tradition
of industrial production: not only does it benefit
from its proximity to the D2 motorway, but also
from the lively city with a good quality of life.
This year, Hustopeče placed third in a survey by
Deloitte measuring the quality of life in the Czech
Republic. “We would like to use the land for the
construction of a business park oriented on light
production and logistics. Up to 250 new jobs of
various kinds could be created in the complex,”
stated Dušan Kastl.

Another Vector Park in the Czech Republic oﬀers
the potential for the construction of 12,000 m2:
Contera Park Mošnov by the Ostrava airport. Contera is planning on building a further
8,000 m2 in the park in Prešov. The list of Vector
Park tenants include names such as Fast Plus,
which uses 15,000 m2 in the park in Rača and
is also the tenant with the overall largest leased
area: it will be occupying 35,000 m2 of warehouse space and 3,500 m2 of oﬃces in the
Contera Park in Říčany. Other important clients in Slovakia are FTE Automotive in Prešov,
Ikar in Rača, Martinrea in Svätý Jur, Heineken in
Rača and Philip Morris in Svätý Jur.

The acquisition of the Vector Parks portfolio
from Macquarie Infrastructure and Real Assets
(MIRA) brought Contera new room for development as well as its first foreign expansion. With
the transaction, at a value of 100 million euros,
Contera expanded its portfolio with its partnership with TPG to a total of 131,700 m2 of industrial, warehouse and oﬃce space. Contera
entered the Slovak market last autumn with the
purchase of the Vector Parks, two of which are in
Bratislava in Rača and in Svätý Jur and one
near Prešov in the Malý Šariš locality. This April,

In spite of the complicated situation on the market, Contera is planning on continuing to look for
new opportunities. “Now we are evaluating how
the market will function. It will not be all that easy,
and the eﬀects will appear with a delay,” Dušan
Kastl said. “We would like to expand on the
Slovak market, where we recently entered with
the acquisition of the Vector Parks and where we
opened our branch in spite of the diﬃcult conditions. The local market is just as important for us.”
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UZÁVĚRKA SOUTĚŽE - 4. ZÁŘÍ
GALAVEČER - 18. LISTOPADU
www.bestofrealty.cz
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K nejnovějším pronájmům P3 patří i 9 000 m2
skladových a 900 m2 kancelářských prostor pro
dodavatele autokomponentů Müller-Technik
v nově otevřeném parku P3 Prague D6. Jak
upřesnil Tomáš Míček, dalších cca 10 500 m2 se
připravuje pro DHL Supply Chain v P3 Prague
D11. Nový park P3 Prague D6 je výsledkem
akvizice průmyslové haly o 10 000 m2 od společnosti Arvato Services, přičemž na pozemku
přiléhajícím k hale se předpokládá výstavba
dalších 17 000 m2 průmyslových ploch. Park se
nachází ve středočeském Stochově asi 30 km
západně od Prahy.

Průmyslový a logistický park P3 Lovosice – v největší hale parku si pronajala plochu 25 000 m společnost XLMX
obchodní. Z Lovosic bude zajišťovat distribuci pro nábytkářské řetězce Möbelix, KIKA a XXXLutz na trhy střední Evropy
Developer: P3
2

P3 PRONAJALA 25 000 m2 XLMX
Navzdory dopadům pandemie koronaviru český průmyslový trh zaznamenává na
straně nájemců aktivitu. Jednou z největších transakcí prvního pololetí je pronájem
25 000 m2 skupině XLMX, do níž patří nábytkářské řetězce Möbelix, KIKA a XXXLutz.
Firma zahájila svůj provoz v květnu v parku P3 Lovosice. K dalším letošním obchodům P3 v Česku patří také 7 000 m2 pro
DB Schenker (zajišťující distribuci značkám Nespresso a Moët) v P3 Prague Horní
Počernice nebo pronájem 9 900 m2 pro
Müller-Technik v P3 Prague D6. Pozemek
se stávající halou o ploše 10 000 m2 ve
Stochově západně od Prahy koupil developer v únoru 2020.
Podle Tomáše Míčka, ředitele P3 pro Českou
republiku, developer od začátku roku do poloviny června pronajal 173 968 m2 skladových
prostor – z toho 69 646 m2 ve druhém kvartále.
Největším obchodem prvních šesti měsíců 2020
nejen v portfoliu P3, ale na celém českém trhu
je 25 000 m2 pro XLMX. Jak upřesnil Míček,
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smlouva byla podepsána v březnu 2020 a počátkem května zahájila firma v parku P3 Lovosice
provoz. Hala bude sloužit jako hlavní distribuční centrum nábytku řetězců Möbelix, KIKA
a XXXLutz pro trhy střední Evropy. V největší
hale parku je podle Tomáše Míčka stále volných
35 000 m2, dalších 28 000 m2 plochy je možno
vybudovat na míru.
V květnu oznámil developer také pronájem
7 000 m2 firmě DB Schenker v parku P3
Prague Horní Počernice. DB Schenker zajišťuje logistiku pro Nespresso a Moët. Produkty
Nespresso budou mířit z počernické haly jak do
maloobchodní sítě, tak přímým koncovým zákazníkům značky v Česku a na Slovensku. Pro
šampaňské Moët povede DB Schenker celní
a daňové sklady. P3 Prague Horní Počernice
sestává v současné době z 36 skladových hal
o ploše 406 333 m2, které využívají firmy z oblasti
retailu, e-commerce, logistiky i lehké průmyslové výroby. DB Schenker už provozuje distribuční
sklad pro globálního výrobce elektroniky také
v P3 Prague D1 jihovýchodně od Prahy.

Český průmyslový trh
na vlně nejistoty

Na českém trhu obecně dosáhl objem pronájmů v 1. kvartálu 2020 celkem 93 600 m2,
což znamená podle Industrial Research Fora
významný mezičtvrtletní i meziroční propad o 63 %. Aktivita v sektoru se podle realitních poradců odvíjí především od typu nájemce. „Portfolio našich klientů je velmi různorodé
a řada z nich přizpůsobuje svůj provoz současné
situaci. Lze zaznamenat, že nejvyšší míru nejistoty zažívají firmy, které jsou součástí dodavatelského řetězce autoprůmyslu,“ říká Míček.
Dopady současné ekonomické krize na průmyslový sektor nejsou zatím jednoznačné. České
bankovní prognózy ale očekávají letos významný pokles HDP. Společnost Deloitte na
letošek predikovala pokles HDP o 10 % jako

P3 staví v parku P3 Prague D11 novou halu o ploše
10 500 m2 pro DHL Supply Chain
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The new park, P3 Prague D6, came about by an
acquisition in February of a 10,000 sqm industrial warehouse from Arvato Services. Land adjacent to the facility will allow the construction of an
additional 17,000 sqm of industrial space. The
park is located in Stochov, a Central Bohemian
town about 30 kilometres west of Prague.

Czech industrial market on the wave
of uncertainty
P3 Prague Horní Počernice – a lease of 7,000 sqm with DB Schenker was signed in May 2020.
DB Schenker is providing logistics for Nespresso and Moët ■ Developer: P3

P3 – LEASE OF 25,000 SQM to
XLMX among deals in Q1 and Q2
Despite the eﬀects of the Covid-19 pandemic
the Czech market has registered some examples of activity by tenants. In the P3 network,
following a lease of 25,000 sqm, the furniture
chains Möbelix, KIKA and XXXLutz began
operations in May in the park P3 Lovosice.
Recent leasing deals also included 7,000 sqm
to DB Schenker (for Nespresso and Moët)
in P3 Prague Horní Počernice, as well as
9,900 sqm for Müller-Technik in P3 Prague D6.
The latter is a new park which arose from the
acquisition in February of a 10,000 sqm facility in Stochov, west of Prague.
According to Tomáš Míček, Managing Director
Czech Republic at P3 Logistic Parks, the company leased 173,968 sqm of warehouse space from
the beginning of the year to June 15th. Final Q2
numbers are not yet available, but as of mid-June
totalled 69,646 sqm. The largest deal in the Czech
market of the period was a 25,000 sqm contract
with XLMX obchodní, which includes the furniture chains Möbelix, KIKA and XXXLutz, at P3
Lovosice. XLMX signed the deal in March 2020
and operations in Lovosice started at the beginning of May, said Míček. The facility will serve as
a main furniture distribution centre for markets in
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Central Europe. A further 35,000 sqm is still available in the largest hall of the park, and another
28,000 sqm can be built to measure, he added.
Just announced in May, a lease of 7,000 sqm with
DB Schenker was signed in P3 Prague Horní
Počernice. DB Schenker is providing logistics for
Nespresso and Moët. In the case of Nespresso,
its products will be delivered both to its shop network as well as to end customers in the Czech
Republic and Slovakia. For Moët champagne,
DB Schenker will manage customs and tax warehouses. The P3 Prague Horní Počernice park currently consists of 36 warehouse buildings totalling
some 406,333 sqm. The park houses companies
in retail and e-commerce, logistic firms, and those
in the light manufacturing segment. DB Schenker
has already been operating from P3 Prague D1,
southeast of Prague, where it serves a global
electronics manufacturer.
P3’s recent leases also included 9,000 sqm of
warehouse space and 900 sqm of oﬃce space
to automotive supplier Müller-Technik in a newly launched park called P3 Prague D6. As well,
some 10,500 sqm at P3 Prague D11 is being
prepared for DHL Supply Chain, said Míček.

In the Czech market generally, net take-up in
Q1 2020 totalled 93,600 sqm, showing a significant decrease of 63% q-o-q and y-o-y, according to the Industrial Research Forum. According
to agents, activity in the sector depends heavily
on the type of tenant. “Our tenant portfolio is very
diverse and many of them are somehow adjusting
their operations to the current situation. Based on
our observations, the highest levels of uncertainty
are experiencing companies within the automotive supply chains,” said Míček.
How the current economic situation will continue
to aﬀect the industrial sector is not yet fully clear.
Czech bank forecasts predict a notable fall in
GDP this year. Deloitte predicted a drop in GDP
of 10% for the year, as a mid/baseline scenario as
the crisis was still in early stages. That view has so
far proven reliable and has not changed, according to David Marek, Chief Economist at Deloitte.
A similar figure is held by ČSOB. “We expect that
the Czech GDP will decline by 10% this year. The
main reason will be the decline in demand-side
investment and exports. On the supply side, the
added value in industry and market services will fall
in particular. The worst result will come in the second quarter, after which the economy will hopefully
start to recover gradually,” said Petr Dufek, Analyst
at ČSOB. Other institutions also calculate this number, among them Fio banka, indicated Jan Bláha,
Business Director at that bank. The more optimistic
figure is proposed by Komerční banka. According
to economist Michal Brožka at KB, it is currently
projecting GDP in the range of -6.8% for the year.
The level of uncertainly behind the figures is more
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PPG Deco Czech has opened its distribution center
(6,000 sqm) in P3 Prague D11 this year

uncertain than usual, he noted; for example, further
stimulative response by the government, monetarily
or fiscally, would have a positive eﬀect.

P3 Lovosice (vizualizace) ■ Developer: P3 ■ Nájemci ze sektorů e-commerce a maloobchodu jsou stále aktivní

středně optimistický scénář s tím, že krize je stále v rané fázi. Podle Davida Marka, hlavního ekonoma Deloitte, se tento výhled zatím potvrzuje
jako realistický a nemění se. K totožnému číslu
se kloní i ČSOB. „Očekáváme, že český HDP
letos klesne o 10 %. Hlavním důvodem bude
propad v oblasti investic, zákaznické poptávky
a exportu. Na straně nabídky očekáváme pokles
odvětví průmyslu s přidanou hodnotou a služeb.
Nejhorší výsledky se dostaví za druhý kvartál,
poté by se ekonomika mohla začít postupně
zotavovat,“ říká Petr Dufek, analytik ČSOB.
Ke stejnému závěru dospěly i další bankovní
domy, například Fio banka, jak potvrdil obchodní ředitel Jan Bláha. Optimističtější číslo udává
Komerční banka. Jak uvádí ekonom banky
Michal Brožka, KB aktuálně očekává letošní
HDP v úrovni -6,8 %. Upozorňuje ale, že čísla,
za nimiž dnes stojí bezprecedentní míra nejistoty, mohou ovlivnit další stimulační kroky vlády
v oblasti finanční a daňové politiky.
Jan Hospodář, řídicí partner investiční platformy v poradenské firmě 108 Agency k průmyslovému trhu podotýká, že je skutečně otázkou,
jaký bude reálný zásah trhu, protože některé
segmenty pocítí výraznější dopady až s určitým
zpožděním. „Až na podzim bude lépe patrné,
jaká je skutečná ekonomická aktivita a do jaké
míry jsou zasaženy konkrétní průmyslové sektory, včetně automobilového. Pokud jde o seg-
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ment e-commerce, developeři se shodují, že
tato oblast je nadále aktivní a pokračuje poptávka po nových skladovacích a distribučních
prostorách.“
V současném ekonomickém prostředí je také
obecně těžší získat bankovní úvěr pro development maloobchodních a průmyslových
nemovitostí, i v automobilovém sektoru, jak vysvětluje Roman Brož, specialista financování
nemovitostí v ČSOB. Na druhou stranu, pro logistické firmy, které mají neporušený dodavatelský
řetězec a kvalitní poptávku, je situace mnohem
optimističtější. „Záleží především na spolehlivosti cash flow daných firem,“ dodává Brož.
Jak uvádí Tomáš Míček, P3 nevyužívá developerské bankovní financování. Developer
staví aktuálně nové plochy v rámci parku P3
Lovosice (pro firmu van Eupen Repair Czech)
nebo v P3 Prague D11. Prostor k výstavbě nabízí podle Míčka i ostatní parky v portfoliu P3,
mimo jiné P3 Prague D6, kde je možno vybudovat dalších 17 000 m2 průmyslových hal. Pokud
jde o trh obecně, ekonomické dopady pandemie koronaviru se zřejmě promítnou i do
stavebních plánů developerů. „Na predikce konkrétních dopadů současné situace v průmyslové
výstavbě je stále ještě brzy, nicméně velmi pravděpodobný je úbytek spekulativní výstavby,“
dodal Míček.

Jan Hospodář, Managing Partner, Investment
at 108 Agency, commenting on the industrial
market, agrees that it is a question now of what
will really happen as diﬀerent segments will take
time to register a fuller eﬀect. “It will be more
visible during autumn what economic activity
will be like, and how certain industry segments
such as automotive will look. In e-commerce,
it’s confirmed by all developers that the segment
is busy and there is demand for new space.”
Bank loans are generally speaking harder
to get in this economic environment, such as
retail-related development, or in industrial, in
the automotive sector, explained Roman Brož,
Specialized Finance Oﬃcer, Real Estate Finance
at ČSOB. On the other hand for some logistics
companies which have suppliers intact and good
demand, the situation is much better. “It depends
on the certainty of the cash flow,” he said.
At P3, construction of new buildings is currently
under way in both P3 Lovosice, for the company van Eupen Repair Czech, and also in P3
Prague D11. P3 is not using development bank
loans, Míček notes. Many of the parks have available space for additional construction, such as P3
Prague D6, where 17,000 sqm is primed for further development, he points out. Concerning the
market generally, the economic eﬀects of the
virus could influence construction plans of developers. “It is still rather early to predict specific
impacts of the current situation in the industrial
development, but a decrease in speculative
construction is very likely,” said Míček.
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GARBE INDUSTRIAL REAL ESTATE a GLP
expandují na trhy střední a východní Evropy
Dva noví zahraniční hráči se připravují ke vstupu na trhy průmyslových a logistických nemovitostí ve střední a východní Evropě. Garbe
Industrial Real Estate, jeden z největších německých developerů v tomto sektoru, plánuje expanzi v Česku, na Slovensku a v Polsku.
K první akvizici pozemků by mohlo dojít už
letos v létě. Vstup do střední Evropy plánuje
i singapurský developer GLP, který podepsal
dohodu o koupi středoevropské platformy
skupiny Goodman. Ta představuje portfolio
o velikosti 2,4 milionu m2 v Polsku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Obchod
v hodnotě 1 miliardy eur rozšíří evropskou působnost GLP na deset zemí.

Garbe míří do regionu CEE

Hamburská společnost Garbe Industrial Real
Estate, která se do nedávna zaměřovala na logistické a průmyslové trhy v Německu, Nizozemsku, ve
Francii a Rakousku, rozšiřuje svůj záběr do střední
a východní Evropy. A začíná Českem, Slovenskem
a Polskem. Podle Christophera Garbeho, ředitele Garbe Industrial Real Estate, jsou tyto tři země
v rámci regionu střední a východní Evropy atraktivní
především svým rychlým růstem v sektoru e-commerce. „Tento růst spolu s velkým prodejním trhem,
nízkou úrovní mezd a zavedeným logistickým trhem
znamená, že tyto země představují pro investory

Foto: Průmyslový park Eschweiler, Německo
Garbe Industrial Real Estate expanduje na trhy ČR,
SR a Polska
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Foto: Průmyslový park Witten, Německo ■ Developerská společnost Garbe Industrial Real Estate spravuje portfolio
o rozloze 4,2 milionu m2

zajímavou investiční destinaci.“ Garbe už loni dokončila akvizici konzultační firmy Metroplan Eastern
Europe, což byl tah označovaný jako součást plánu
expanze na středoevropský trh. Ředitelem Garbe
pro střední a východní Evropu byl jmenován Martin
Polák, který v tomto regionu expanzi povede. „Nyní
se díváme na první pozemky, které, jak věříme, získáme v červenci tohoto roku,“ říká Polák s tím, že
dvě až tři nemovitosti budou v České republice a na
Slovensku. Z důvodu uzavření hranic v rámci opatření proti koronaviru a omezení možností vycestování do Polska byly limitované i možnosti hledání
dalších příležitostí, nicméně v plánu expandovat do
všech tří zemí se podle jeho vyjádření nic nemění.
Garbe Industrial Real Estate je aktivní na trhu
přes 25 let. Ke konci prosince 2019 měla společnost ve své správě cca 4,2 milionu m2 pronajímatelné plochy ve čtyřech zemích, což představuje
nemovitostní a finanční aktiva v celkové hodnotě
cca 3,05 miliardy eur.

Goodman se přidává ke Gazeley

Singapurská společnost GLP vstoupila do Evropy
v prosinci 2017 prostřednictvím akvizice logistického developera Gazeley. Ten se stal platformou
pro růst GLP v celé Evropě – v té době bylo portfolio Gazeley rozprostřeno napříč trhy Velké Británie,
Německa, Francie, Španělska, Itálie, Polska
a Nizozemska. Dohoda o prodeji středoevropského businessu skupiny Goodman společnosti GLP

Foto: Goodman park Košice, Slovensko
Středoevropskou platformu Goodman kupuje
singapurský investor GLP
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Goodman Park Senec – součástí akvizice GLP jsou
nemovitosti v Polsku, ČR, na Slovensku a v Maďarsku

byla zveřejněna v březnu 2020, kdy australský
developer průmyslových nemovitostí oznámil plánovanou transakci v hodnotě přibližně 1 miliardy
eur. Součástí akvizice jsou nemovitosti v Polsku,
České republice, na Slovensku a v Maďarsku, čítající celkem cca 2,4 milionu m2. Jak uvádí GLP,
nemovitosti jsou soustředěny podél hlavních logistických tahů v regionu s přístupem na rostoucí trhy e-commerce a distribuce. Po dokončení
transakce, která podléhá souhlasu regulačního
orgánu, se čtyřicetičlenný tým Goodman připojí
k týmu Gazeley. Goodman očekává, že obchod
dospěje do finále letos v létě.
V České republice Goodman vlastní dvě existující nemovitosti, Goodman Park v Mladé Boleslavi
a Goodman Park v Jažlovicích, spolu s dalšími
třemi projekty v pokročilých fázích plánování:
v Ostravě, Chrášťanech a Brně. Jak upřesnil
Michal Přib, development manažer společnosti
Goodman, nedávno bylo vydáno územní rozhodnutí na projekt Multipark Ostrava Hrušov,
který nabídne až 90 000 m2 průmyslových
a skladovacích prostor. Výstavba by mohla být
zahájena letos na podzim.

Goodman Park Mladá Boleslav – po dokončení
transakce se má připojit tým Goodman k týmu Gazeley
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Westfalenhütte Logistics Park (Germany) ■ Source: Garbe Industrial Real Estate

GARBE INDUSTRIAL REAL
ESTATE and GLP expand
into CEE markets
Two new foreign players are now setting
up for growth in the industrial and logistics markets of CEE. Garbe Industrial Real
Estate, one of Germany’s main developers
in the sector, has plans for expansion in
CR, Slovakia and Poland. It’s first land acquisitions could be secured as early as this
summer. The Singapore based developer
GLP is also preparing to enter the market,
having signed an agreement to acquire
Goodman Group’s CEE operations. This includes a 2.4 million sqm portfolio spread
over Poland, Czech Republic, Slovakia and
Hungary. The deal, reported at EUR 1 billion,
will expand GLP’s European presence to
10 countries.
Hamburg based Garbe Industrial Real Estate
has focused until recently on logistics and industrial properties in Germany, as well as the

Netherlands, France and Austria. It is expanding its footprint into CEE, with an initial focus on
Czech Republic, Slovakia and Poland. According
to Christopher Garbe, Managing Director of
Garbe Industrial Real Estate, the three countries
are attractive in the broader CEE region as they
report the fastest growth rates in the e-commerce
sector. “Since the growth coincides with a large

Kempen Logistics Park (Germany)
Source: Garbe Industrial Real Estate
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Witten Logistics Park (Germany)
Source: Garbe Industrial Real Estate

sales market, a low wage level and an established
logistics market, these countries represent an interesting investment destination for investors,” he
said. Garbe acquired the technical consulting and
planning company Metroplan Eastern Europe last
year, a move described as part of the strategy
for expansion the region. Martin Polák has been
hired as Managing Director CEE at Garbe and will
lead expansion eﬀorts in the region. “We are now
looking at the first plots of land, which we hope to
secure in July,” he said. Some two to three parcels
are involved in Czech Republic and Slovakia, he
indicated. Due to border closures under the virus
regime, travel to Poland to pursue further opportunities hasn’t yet been feasible, though plans remain for expansion in all three countries, he said.
Garbe Industrial Real Estate has been in operation for over 25 years. As of December 2019, the
company had about 4.2 million sqm of lettable

Goodman Park Senec (Slovakia)
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Goodman Park Mladá Boleslav (Czech Republic)

area under management in four countries, which
represents property and fund assets in a combined value of c. EUR 3.05 billion.

Goodman adds to Gazeley

Singapore based GLP made it’s entry into Europe
in December 2017 through the acquisition of the
logistics sector developer Gazeley. This eﬀectively became a platform for growth in Europe,
as at that time Gazeley had a portfolio spread

across the UK, Germany, France, Spain, Italy,
Poland and the Netherlands. The agreement
for the sale of the CEE business of Goodman
to GLP was announced in March 2020, and reported by the Australia-based warehouse developer as being worth approximately EUR 1 billion.
The transaction includes properties located in
Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary,
in total some 2.4 million sqm; according to GLP, it
is concentrated on major logistics routes across
the region with access to growing markets for
e-commerce and distribution. The 40-person
team of Goodman will join that of Gazeley upon
completion of the transaction, which is subject to
regulatory approval. According to Goodman, it is
hoped the deal will be completed in the summer.
Goodman’s operations in the Czech Republic
consist of two standing assets, the Goodman
parks in Mladá Boleslav and Jažlovice, along
with others including three in further stages of
planning, in Ostrava, Chrášťany and Brno. The
planning permit for the Multipark Ostrava Hrušov
(90,000 sqm) was recently received and construction could start this autumn, said Michal Přib,
Business Development Manager at Goodman.
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O aktivitách, ambicích i plánech společnosti
hovoříme s Ing. arch. Karolem Lakatošem,
vedoucím centra Design & Architecture,
a s Ing. Pavlem Teňakem, výkonným ředitelem OM Consulting.

Centrum Design & Architecture rozšířilo služby OM Consulting o architektonické zastavovací studie, projekční práce
i povolovací a prováděcí dokumentaci stavby a doplní oddělení Project managementu o roli generálního projektanta

OM Consulting představuje nové
Centrum DESIGN & ARCHITECTURE

Poradenská společnost ve stavebnictví OM
Consulting posiluje portfolio svých služeb.
Zástupci firmy, která dnes řídí projekty a investice za miliardy korun, sází v současné
situaci především na inovace. Dynamicky
rostoucí segmenty project managementu,
construction managementu, technických
due diligence, bankovního monitoringu, řízení nákladů a fitout managementu, kde poskytuje servis klientům jako AFI Europe, Penta
Real Estate, CTP, CPI Property Group, Toyota,
Amadeus a další, rozšířila firma v lednu
o Centrum MEP, zaměřené na rozvoj technologií budov, a jen krátce nato uvedla na trh další novinku: Centrum Design & Architecture.
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Ing. Pavel Teňak,
výkonný ředitel OM Consulting

Rok 2019 byl pro OM Consulting rekordní,
jak hodnotíte první měsíce roku 2020?
PT: Loňský rok byl pro nás neobyčejně úspěšný
a navzdory současné situaci máme rekordní výsledky i za první kvartál letošního roku. Dosáhli
jsme 30 milionů obratu při 8 milionech provozního
zisku. Rok 2019 byl obdobím agresivní expanze
a akviziční činnosti, která nám zajistila zásobu
projektů i kapitálu a připravila půdu pro další záměry. Splnili jsme vysoké cíle: S tržbami 100 milionů korun jsme rostli o 51 % co do obratu a 83 %
co do zisku. Řídíme investice v řádu desítek miliard korun ročně a v současnosti máme zasmluvněno 80 % loňského objemu a třetinu plánu pro
rok 2021. Je zřejmé, že se nám předchozí ofenziva vrací. Upevnili jsme svou pozici na trhu v první

Ing. arch. Karol Lakatoš,
vedoucí centra Design & Architecture
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Tulipa Karlín, Prague 8 ■ Developer: AFI Europe ■ Project management: OM Consulting

technologies, and shortly afterwards introduced another brand new
segment: the Design and Architecture Centre We talked to Ing. arch.
Karol Lakatoš, the Director of the Design & Architecture Centre, and to
Ing. Pavel Teňak, the Executive Director of OM Consulting.

AFI Tower – AFI City, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: AFI Europe
Project management: OM Consulting

OM Consulting presents
new DESIGN AND
ARCHITECTURE CENTRE
The construction consulting company OM Consulting is expanding
its portfolio of services. In the current situation, the representatives
of companies that now manage projects and investments worth billions of crowns are betting on innovation. In January, the company
expanded the dynamically-growing segments of project management,
technical due diligence, bank monitoring, cost management and fit out
management, where it provides services to clients such as AFI Europe,
Penta Real Estate, CTP, CPI Property Group, Toyota, Amadeus and
others, with the MEP Centre, oriented on the development of building
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2019 was a record year for OM Consulting, how do you evaluate the
first months of 2020?
PT: Last year was an unusually successful year for us and in spite of the
current situation we also have record results for the first quarter of this year.
We achieved a turnover of 30 million with an operating profit of 8 million. The
year 2019 was a period of aggressive expansion and acquisition activities,
which ensured us a supply of projects and capital and set the stage for further
plans. We fulfilled high targets: with sales of 100 million crowns we grew by
51 % in terms of turnover and 83 % in terms of profit. We manage investments
on the order of tens of billions of crowns annually and currently have contracted
80 % of last year’s volume and a third of the plan for the year 2021. It is apparent that we are seeing a return on our precious oﬀensive. We have strengthened our position on the market among the first five key players in the field and
opened the way for innovation and the further improvement of services.
In April you presented the new Design & Architecture Centre to the
market. Could you present it in more detail?
PT: The expansion of the portfolio with the Design & Architecture segment
is part of our long-term vision and strategy. The team is led by an experienced architect who has several valuable references under his belt from
oﬃce, residential, retail and industrial buildings for local and important multinational companies.
KL: We are supplementing our oﬀer with the creation of architectural, capacity and building studies, the preparation of projects for the zoning and
planning decisions and building permits, the necessary surveys and state-
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Rezidence Hloubětín, developerská skupina Gartal ■ Bankovní monitoring: OM Consulting

pětce klíčových hráčů v oboru a otevřeli si cestu
k inovacím a dalšímu zkvalitnění služeb.
V dubnu jste uvedli na trh novinku v podobě Centra Design & Architecture. Můžete jej
představit podrobněji?
PT: Rozšíření portfolia o segment Design &
Architecture je součástí naší dlouhodobé vize
a strategie. Tým vede zkušený architekt, za nímž
stojí řada cenných referencí z kancelářských,
bytových, retailových i průmyslových staveb pro
domácí i významné nadnárodní firmy.
KL: Doplňujeme nabídku o tvorbu architektonických, kapacitních a zastavovacích studií,
přípravu projektů pro územní rozhodnutí a stavební povolení, nezbytné průzkumy a vyjádření
i prováděcí dokumentace. Cílem tohoto kroku
je poskytnout investorům kvalitní servis od koncepčního návrhu, přes veškerou administrativu
i autorský dozor, a převzít tak případně vedle
construction a projekt managementu i roli generálního projektanta.
PT: Provedeme tak klienta procesem realizace
stavby od první ideje až po kolaudaci. Díky synergii našich týmů získá spolu se zázemím expertů z oblasti designu podporu oddělení technického auditu, řízení nákladů i vlastní výstavby,
to vše pod jednou střechou, tzn. přidanou hodnotu komplexního servisu, počínaje studií až po
úspěšné uvedení do provozu.
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Sázíte tedy na ucelený servis. Ve kterých
segmentech vidíte potenciál? Kde vnímáte
další benefity?
KL: Benefitem je především již zmíněná synergie. Při rozvoji projektu se architekt může opřít
o finanční analýzu cost managerů a časový harmonogram projekt managementu. Tzn. klient má
možnost projekt vhodně optimalizovat. Získává
tak jednak obrovskou flexibilitu, ale i devízu v podobě úspory nákladů a času. Což je konkurenční
výhodou u průmyslových staveb, kde je značný
tlak na efektivitu, ale i v případě komerčních a bytových projektů, kde je vázán kupní či nájemní
smlouvou. Aktuálně pracujeme vedle komplexu
bytových a rodinných domů například na konverzi brownfieldu na smíšený projekt s kancelářemi,
hotelem a obchodními prostory. Potenciál tak
vnímám i v projektech, které čekají na změnu
funkčního využití, a také v oblasti fitoutů, které
výrazně mění nové trendy.
Jak se vám daří v ostatních oblastech podnikání? Jaké stavby aktuálně realizujete?
PT: S investorem AFI Europe spolupracujeme na
výstavbě kancelářské dominanty Vysočan AFI
Tower (30 000 m2), jejíž dokončení je plánováno
na letošní podzim, a na projektu Tulipa Karlín,
který byl nedávno zahájen a je jedním z pionýrů
v oblasti nájemního bydlení, které doplní retail
a kanceláře. Navazujeme na úspěšné stavby

jako AFI Vokovice, AFI City nebo Tulipa City. Mezi
aktuální projekty v oblasti průmyslu patří např.
výstavba distribučního centra pro jeden z největších velkoobchodů s léčivy – společnost Phoenix,
expanze závodu TPCA v Kolíně a rozšíření areálu
Continental Automotive pro CPI Property Group.
Z oblasti retailu bych rád uvedl probíhající remodeling obchodního centra Novodvorská Plaza
společnosti Bluehouse, v rezidenčním sektoru
např. luxusní bytový komplex Maison Ořechovka
společnosti Penta Real Estate nebo stavbu exkluzivního rezidenčního a rekreačního areálu MOLO
Lipno Resort investora Realactiva. K našim klientům se řadí i společnosti Crestyl s projekty DOCK
IN, RSJ Real Estate, Red Group, pro niž jsme
nedávno dokončili druhou fázi projektu Kotelna
Park v Radlicích, CTP, Amadeus Real, Asental,
a dále investiční fondy jako REICO, Investika,
Trigea, RSBC, pro které zajišťujeme technické
audity při akvizicích. Loni jsme také významně
posílili aktivity v oblasti bankovního monitoringu,
kde pracujeme pro klienty jako UniCredit Bank,
Komerční banka nebo Raiﬀeisenbank. A řada dalších, z nichž s mnohými pracujeme dlouhodobě.
A právě zákazník, který se k nám vrací, je naším
největším oceněním.
Jak ovlivnila vaše aktivity pandemie koronaviru a letošní turbulence na trhu?
PT: Ze 65 projektů a zakázek, na nichž se dnes
podílíme, registrujeme zpomalení pouze u tří,
což je mizivé procento. Cesta specializace týmů
a doplnění spektra služeb se nicméně ukazuje
jako strategické rozhodnutí. Na trhu lze očekávat
řadu změn – od velikosti a layoutu kancelářských
i obchodních nájemních prostor, přes posun ve
strategiích nájemců a dodavatelských řetězců,
až po změny funkčních konceptů a zaměření stávajících i nově vznikajících a plánovaných budov.
To může být příležitostí pro architekty. Uvidíme
zřejmě i změny ve vlastnictví nemovitostí a pozemků, a také vyšší tlak na efektivitu budov,
snížení a důslednou kontrolu nákladů ze strany
developerů a vlastníků, i financujících bank, pro
které zajišťujeme bankovní monitoring. Posun
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ments, and the implementation documentation.
The goal of this step is to provide investors with
a quality service from the conceptual design, all
the administrative and architecture supervision to
taking on, in addition to construction and project
management, the role of the general contractor.
PT: Thus, we take the client through the implementation process from the first ideas to the final approval of the construction. Thanks to the synergies
of our teams, they get the support of the technical
audit, cost management and actual construction
departments together with the background of the
experts from the area of design, and all under one
roof, meaning the added value of a comprehensive
service, starting with the studies all the way to successfully putting the building into operation.
Thus, you put your cards on a comprehensive
service. In which segments do you see potential? Where do you perceive further benefits?
KL: The benefit is primarily the synergies I mentioned before. When developing the project, the
architect can lean on the financial analysis of the
cost managers and the time schedule of project
management. This means the client has the opportunity to suitably optimise the project. Thus, it
gets both great flexibility, but also a benefit in the
form of cost and time savings. Which is a competitive advantage for industrial buildings, where
there is considerable pressure on eﬃciency, as
well as in the case of commercial and residential
projects, where it is bound by the purchase and
leasing agreements. In addition to complexes

Design & Architecture Center is active in all sectors
Source: OM Consulting
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MOLO Lipno Resort ■ Project management: OM Consulting

of blocks of flats and family houses, we are also
currently working, for example, on the conversion
of a brownfield into a mixed project with oﬃces,
a hotel and retail space. We also see potential in
projects that are waiting for a change in their functional use, as well as in the area of fit outs, which
is changing significantly with new trends.
How are you faring in other business segments? What buildings are you currently
constructing?
PT: We are cooperating with the investor AFI Europe
on the construction of the landmark oﬃce building
Vysočan AFI Tower (30,000 m2), the completion of
which is slated for this autumn, and on the Tulipa
Karlín project, which was recently begun, and it is
one of the pioneers in the area of rental housing,
which it supplements with retail and oﬃces. We
are following up on successful buildings such as
AFI Vokovice, AFI City and Tulipa City. The current
projects in the area of logistics include, for example,
the construction of a distribution centre for Pheonix,
one of the largest wholesalers with medicines, the
expansion of the TPCA plant in Kolín and the expansion of the Continental Automotive complex for
CPI Property Group. From the area of retail, I would
like to mention the ongoing remodelling of the

Novodvorská Plaza shopping centre by Bluehouse,
in the residential sector the luxury residential complex Maison Ořechovka from Penta Real Estate,
for example, or the construction of the exclusive
residential and recreational complex MOLO Lipno
Resort from the investor Realactiva. Our clients also
include Crestyl with the DOCK IN projects, RSJ
Real Estate, Red Group, for which we recently completed the second phase Kotelna Park in Radlice,
CTP, Amadeus Real, Asental, and also investment
funds such as REICO, Investika, Trigea and RSBC,
for which we provide technical due diligence during
acquisitions. Last year we significantly bolstered our
activity in the area of bank monitoring, where we
work for clients such as UniCredit Bank, Komerční
banka and Raiﬀeisenbank. And several others, with
which we work over the long term. And a customer
that comes back to us is our greatest reward.
How did the coronavirus pandemic and this
year’s turbulence on the market aﬀect your
activities?
PT: Out of the 65 projects and orders that we are
participating in today, we registered a slowdown in
only three of them, which is a negligible percentage.
The path of team specialisation and complementing the spectrum of services has nevertheless been
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Oddělení Design & Architecture rozšířilo služby project & construction managementu a řízení nákladů o funkci
generálního projektanta ■ Zdroj: OM Consulting

se promítá rovněž do cenových relací stavebních prací, které již narazily díky přehřátí trhu na
svůj strop. A nyní se obrací opačným směrem,
což ilustruje i znatelně vyšší ochota dodavatelů
vstupovat do výběrových řízení a tendrů. Za pozitivní považujeme především fakt, že investoři
pokračují v přípravě svých investičních záměrů,
které plánují realizovat v příštích letech. Více ale
napoví až blízká budoucnost.
Jaké jsou tedy vaše vize do budoucna?
PT: V předchozích šesti letech jsme vybudovali stabilní a silnou firmu s týmem bezmála stovky
předních expertů v oblasti projektového, stavebního a cenového managementu, technických due

diligence a bankovního monitoringu, která co do
počtu a významu svých projektů patří ke špičce
na českém trhu. Rok 2018 byl rokem stabilizace,
loni jsme dramaticky posílili klientskou a projektovou základnu a letos také spektrum svých služeb
o segmenty Technologií a Designu. Nabízíme komplexní servis a současně špičkovou specializaci.
Vybudovali jsme velmi pevné a solidní portfolio základních služeb stavebního konzultanta a jsme otevřeni podle potřeb klientů rychle reagovat a vstoupit
do nových segmentů a oborů činnosti. Jsme tak na
budoucnost dobře připraveni. A věřím, že značka
OM Consulting bude synonymem kvality a přidané
hodnoty i v příštích letech, jak pro naše akcionáře,
tak pro naše klienty, kteří se k nám vrací a přibývají.

Průmyslový park v Dubnici nad Váhom koupila v roce 2019 společnost REICO ■ Technický audit (TDD): OM Consulting
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seen to be a strategic decision. Several changes
can be expected on the market, from the size and
layout of leased oﬃce and retail spaces and a shift
in the strategies of tenants and supply chains to
changes in the functional concepts and plans for
current, new and planned buildings. That could be
an opportunity for the architects. We will also apparently see changes in the ownership of real estate
and land, and also greater pressure on building efficiency, lowering and thoroughly controlling costs
on the part of developers and owners and of financing banks, for which we provide bank monitoring.
A shift will also be seen in the prices of construction
work, which have already hit their ceiling thanks to
the overheating of the market. And now it will turn
in the opposite direction, which is also illustrated by
the noticeably greater willingness of suppliers to enter selection proceedings and tenders. We primarily
consider the fact that investors are continuing in the
preparation of their investment plans that they want
to implement in the coming years as a positive sign.
But the near future will tell us more.
What, then, are you visions for the future?
PT: Over the past six years we built a stable and
strong firm with a team of nearly a hundred leading
experts in the fields of project, construction and
price management, technical due diligence and
bank monitoring and which belongs to the market
leader in terms of the numbers and importance of
its projects. The year 2018 was a year of stabilisation, last year we dramatically strengthened the
client and project foundation and this year also
the spectrum of services in the Technology and
Design segments. We oﬀer a comprehensive service and, at the same time, excellence in specialisations. We built a very strong and solid portfolio
of basic construction consultant services and we
are open to react quickly to the clients’ needs and
enter new segments and fields of activities. So,
we are well prepared for the future. And I am certain that the OM Consulting brand will be a synonym for quality and added value in the years to
come, both for our shareholders and for our everincreasing clients, who return to us.

29.06.20 2:29

investment | city | development | office | shopping centres | tenants | law | residential
logistics and industry | construction | design | facility management | faces | trade fairs

OM Consulting offers
management services
for investment projects
from initial design up to
completion/opening
handover phase.

Creative
Services
• Design & Architecture

OM Consulting s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město
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Project
Management
• Project Management
• Construction Management
• Fit-outs
• Quality Management
• Health & Safety

Offices in Prague
tel: +420 223 006 153
email: info@omconsulting.cz

Financial-analytic
Services
• Cost Management
• Technical Due Diligence
• Bank Monitoring

www.omconsulting.cz
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Facility management v období pandemie
zásobníky pro zaměstnance nebo veřejnost si
klienti obvykle instalovali vlastními silami a naše
společnost následně zajišťovala jejich doplňování na denní bázi. Ve chvíli, kdy se život a otevírací
doby začaly vracet k běžnému režimu, poskytovali jsme dezinfekční i další servis zpravidla
i o víkendech.

Ing. Jan Pacovský, ředitel divize Facility managementu společnosti Centra, a.s.

Pandemie koronaviru, která ochromila
provoz většiny firem i nemovitostí napříč
segmenty, zviditelnila roli facility managementu budov. O důsledcích i zkušenostech
z krizové situace hovoříme s Ing. Janem
Pacovským, ředitelem divize FM společnosti Centra a.s., která má ve správě bezmála
2 miliony m2 komerčních nemovitostí a přes
30 000 bytů.
Jak ovlivnila letošní pandemie koronaviru
práci facility managera?
Výjimečná situace spojená s pandemií koronaviru posunula naše služby do první linie a ukázalo
se tak více než kdy dříve, jak jsou naše služby
pro chod budov důležité. Klienti se na nás obraceli zejména s žádostmi o zajištění materiálu,
nadstandardních služeb a zachování kontinuity
provozu. To vše v prostředí, kdy se měnila vládní
opatření ze dne na den a potřebný materiál se
téměř vyvažoval zlatem. Každý klient a provoz
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má svá specifika: Některé budovy bylo nezbytné
držet v chodu za pomoci zvýšených nároků na
veškeré služby a jejich četnost. V některých případech bylo potřeba pracovní týmy firem rozdělit
do skupin z důvodu snížení rizika, jiné bylo nutno
s ohledem na snížený počet pracovníků utlumit.
Zvýšené nároky jste zaznamenali především
v oblasti úklidu…
V oblasti úklidu bylo naším úkolem nejčastěji zajistit dezinfekce pochozích a dotykových ploch
za pomoci chemie bez chloru, aby nedocházelo
k podráždění pokožky. Problém představovaly
nezřídka nově instalované plexy plochy oddělující zaměstnance i veřejnost. Běžné čisticí prostředky (které často obsahují alkohol či jiné agresivní složky) při pravidelném používání způsobují zmatnění těchto povrchů (na rozdíl od skla).
Po pečlivém výběru z dostupného sortimentu se
nám podařilo zajistit chemii s maximálně šetrnými a zároveň dezinfekčními účinky. Dezinfekční

S jakými požadavky jste se setkali z pohledu technického FM. Viry obecně může šířit
zřejmě i vzduchotechnika a klimatizace…
Museli jste například častěji měnit filtry?
Je především důležité, aby došlo ke striktnímu
oddělení přívodu čerstvého vzduchu a odtahu
vzduchu použitého a nedocházelo k jejich mísení.
U výměny filtračních vložek do vzduchotechniky,
klimatizačních jednotek, případně FCU systémů
se jedná spíše o preventivní opatření než o zamezení šíření viru. I v případě, že použijeme kvalitnější HEPA filtrační vložky se schopností zachycení
částic od 0.3 μm, nemusíme zamezit šíření viru,
jelikož velikost jeho částic je ještě menší. Účinným
opatřením je dodávat co nejvíce venkovního čerstvého vzduchu a zamezit cirkulaci nebo zpětnému
nasátí vzduchu odváděného, použitého a znehodnoceného. Naopak jednotky fan coil s místní recyklací, které jsou instalovány v některých budovách,
by měly být raději vypnuty. Lze říci, že v takovém
případě je vhodnější přirozené větrání okny.
Zkouškou prošly i služby recepce a security,
které jsou nejvíce v kontaktu s veřejností…
Recepční služby, kde byli naši pracovníci potenciálně vystaveni rizikům přímého ohrožení, prošly v době pandemie zkouškou ohněm. Naším
úkolem tak bylo zajištění vhodné ochrany, tak
aby mohla služba dále fungovat. Díky našim
provozním zkušenostem se nám podařilo zajistit
ochranné pomůcky pro naše pracovníky v takové rychlosti a množství, že nebyla služba nijak
významně omezena. Veškerá opatření tedy zafungovala nad očekávání dobře.
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Facility Management
in the time of a pandemic
The coronavirus pandemic that paralysed
the operations of most of the companies
and properties across segments raised the
profile of the facility management of buildings. We talked with Ing. Jan Pacovský, the
Director of the FM Division of Centra a.s.,
which manages nearly 2 million m2 of commercial property and more than 30,000 flats,
about the consequences of and experiences
from the crisis situation.
How did this year’s coronavirus pandemic
influence the work of a facility manager?
The exceptional situation connected with the
coronavirus pandemic moved our services into
the front line and showed, more than ever before,
how important our services are for the operation
of buildings. Clients turned to us primarily with
requests for obtaining the necessary materials,
above-standard services and maintaining the
continuity of operations. This all in an environment where the government measures changed
from day to day and the necessary materials
were almost worth their weight in gold. Each
client and operation has its peculiarities: it was
necessary to keep some buildings in operation
with the use of increased demands on all the
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services and their frequency. In some cases, it
was necessary to divide the working teams into
groups in order to lower the risk, while we were
forced to phase out others due to the decreased
number of employees.
You noted increased demands primarily in
the area of cleaning...
Our task in the area of cleaning was most often
the disinfection of frequented areas and touched
surfaces using chemicals without chlorine so that
it does not lead to irritated skin. The newly-installed
plexiglass surfaces dividing the employees from
the public often represented a problem. During
regular use, common cleaning agents, which often
contain alcohol or other aggressive components,
tarnish these surfaces, unlike glass, with frequent
use. After carefully choosing from the available
assortment, we managed to find a chemical that
is both as gentle as possible, while still with good
disinfectant properties. The clients usually installed
the disinfection containers for employees or the
public themselves and our company then made
sure they were filled on a daily basis. When life and
opening hours started to return to the regular regime, we regularly also provided disinfection and
other services on weekends, as well.

What demands did you encounter from the
perspective of technical FM? Evidently,
viruses can generally spread in ventilation and air conditioning... Did you have to
change filters more frequently, for example?
Most of all, it is important to strictly separate the intake of fresh air and the exhaust of used air so that
they do not mix. With regards to the replacement
of filters in ventilation, air conditioning units or fan
coil units, it is more of a preventative measure than
a limitation on the spread of the virus. Even when
we use higher-quality HEPA filters with the ability
to capture particles from 0.3 μm in size, we might
not restrict the spread of the virus, since the size of
those particles is even smaller. An eﬀective measure is to supply as much fresh outdoor air as possible and to limit circulation or suction of exhausted, used and degraded air back into the building.
On the contrary, fan coil units with local recycling,
which are installed in some buildings, should preferably be switched oﬀ. It could be said that in such
a case ventilation using the windows is better.
Reception and security services, which are
most in contact with the public, were also
put to the test...
Reception services, where our employees were
potentially exposed to the risk of direct endangerment, went through a trial by fire during the
pandemic. Our task was to ensure suitable protection, so that the service could continue to
function. Thanks to our operating experience,
we managed to arrange protective equipment
for our employees so quickly and in such an
amount, that the service was not significantly
limited in any way. Thus, all the measures worked
far beyond our expectations.
The security service was similar to the reception services from the perspective of maintaining
continuity. Quickly arranging protective equipment, maintaining standards and emphasising
safety bore fruit. In many cases it was necessary
to significantly bolster the service so that the cooperation with all the components of integrated
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Služba security se z pohledu zajištění kontinuity
podobala recepčním službám. Rychlé zabezpečení ochranných prostředků, dodržování standardů a důraz na bezpečnost přinesly své ovoce.
V mnoha případech bylo nutné významně službu
posílit, aby součinnost se všemi složkami integrovaného FM byla zachována a provoz mohl
pokračovat bez případných kolizí.
Jaká je situace v současné době?
V době postupného rozvolnění vládních opatření se budovy probouzejí k životu, což opět klade
na nás, jako poskytovatele integrovaných služeb
FM, zvýšené nároky. Většina firem přistupuje
ke spuštění provozu a snaží se implementovat
doporučení odborníků. Jednotlivé provozy mají
ale svá specifika, proto každý klient doporučená
pravidla aplikuje tak, aby vyhovovala právě jeho
oboru podnikání. To vyžaduje značnou flexibilitu na straně poskytovatele FM služeb, aby byl
schopen dostát veškerým požadavkům. Naše
společnost se dlouhodobě snaží přistupovat ke
klientům co nejvstřícněji s vysokou znalostí jejich
potřeb. Proto se nám daří služby nastavovat ve
spolupráci s klienty tak, aby rozběh provozů byl
co nejhladší a současně bylo zachováno co nejvíce preventivních opatření k zamezení případného dalšího šíření viru. Nejistota ohledně další
možné vlny pandemie roli FM ještě prohlubuje.
Jak se promítla pandemie do správy bytových domů?
Tak jako všechna odvětví, která byla omezena
na výkonu činnosti z důvodu nouzového stavu
vyhlášeného vládou ČR, ani správa bytových
domů se neobešla bez mimořádných opatření.
Důsledkem byla například nucená rušení plánovaných shromáždění vlastníků nebo přechod
konání schůzí výborů na formu telekonferencí.
Jedním z významných opatření bylo udělení pardonu ministryně financí a prodloužení termínu
odevzdání daňového přiznání právnických osob
i termínu pro vypořádání vyúčtování služeb za
rok 2019 za strany ministryně pro místní rozvoj.
Vnímáme také zvýšený zájem a důraz na kvalitu
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byl konfrontován s digitálním přístupem – nová
zkušenost rozptýlila případné obavy a ukázala, že digitalizace procesů může být velice přínosná – a to i v případě správy bytů. Věříme, že
budoucí nová řešení a využití technologií budou
u našich klientů otevřeněji přijímána, ba i vítána.
Ilustrační foto ■ Zdroj: Centra

doprovodných služeb: např. úklidu a dezinfekce společných prostor domů. V období zákazu
shromažďování osob nabyla na významu také
komunikace on-line. V tomto směru je ale Centra
více než dobře připravena.
Bylo v krizové situaci výhodou, že je Centra
velkou společností se stabilním týmem zaměstnanců a téměř 30letou zkušeností?
Nesporně. Naše dlouholetá provozní zkušenost,
stálost pracovníků všech týmů a vysoká odbornost
nám umožnila situaci úspěšně zvládnout. Naši pracovníci byli oporou pro klienty, kterým jsme v mnoha případech jako první poskytli nezbytné prostředky i provozní doporučení k tomu, jak výzvám
a rizikům plynoucím z pandemie čelit a situaci co
nejhladčeji překonat. Zkušenosti a nadstandardní
technické vybavení nám také umožnily uspokojit
i výjimečné požadavky na poskytované služby, zejména v oblasti velkoplošné dezinfekce za pomoci
Germicidních UV-C lamp nebo úprav VZT zařízení,
tak aby bylo v maximální možné míře zamezeno
případnému ohrožení osob v budovách.
Pandemie přinesla i posílení elektronické
komunikace obecně. Centra je v oblasti digitalizace FM v oblasti komerčních i bytových
budov jedním z lídrů...
Nastavení našich systémů, organizace práce
i přístup k požadavkům klientů již dříve vyžadovaly vysokou míru flexibility. Bez vysoké míry digitalizace by služba nemohla být efektivní. Byla
tedy ve značné míře využívána již před pandemií. Tyto zkušenosti nám umožnily pružně a bez
větších obtíží zvládnout i současné zvýšené nároky provozu budov ze strany našich klientů i nájemců. Tradicionalismus přístupu k řešení služeb

Vedle komerčních budov, sítě retailových
poboček, budov veřejné správy a bytových
domů zajišťujete FM i ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích. Jaká byla vaše zkušenost v této oblasti?
Jedním z našich stabilních klientů v oblasti úklidu zdravotnických zařízení je Fakultní nemocnice
v Motole. Bezprostředně po vyhlášení nouzového
stavu byla zřízena pracovní koordinační skupina
pod vedením hlavního hygienika nemocnice, přičemž členem této skupiny byl vedoucí střediska
úklidu a hygieny prostředí reprezentující naši společnost. Již během první schůzky byla stanovena
upřesňující pravidla z hlediska chování všech zúčastněných na pracovištích určených pro pacienty
s COVID 19. Vedoucí střediska následně přenesl
veškerá opatření na vybrané pracovníky zajišťující
úklid v první linii, tj. JIP a lůžkového oddělení s infikovanými pacienty. Velkým úspěchem i přes počáteční
problémy s ochrannými prostředky je skutečnost, že
žádný pracovník úklidu nebyl infikován a mohla tak
být zajištěna kontinuita služeb v plném rozsahu.
Co pro vás znamená zkušenost z krizové situace a jak ovlivní FM do budoucna?
Jsme hrdí na to, že i v takto obtížné době umíme
být pro naše klienty oporou a významným partnerem, který jim pomáhá, radí a někdy je i přímo
či nepřímo zachraňuje. Věříme, že právě tato
zkušenost posune partnerství s našimi současnými i budoucími klienty dále.
Jsme přesvědčeni, že se nám podaří být v budoucnu ještě efektivněji připraveni na případné
další „epidemie“. Současně lze toto know-how
využít i například u každoroční epidemie chřipky,
kdy by nasazená opatření mohla významně eliminovat nemocnost v budovách.
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FM were preserved and operations could continue without any collisions.
What is the situation at the current time?
Now that the government measures are gradually easing, the buildings are coming back to life,
which once again places increased demands on
us, as the providers of integrated FM services.
Most companies are launching operations and
trying to implement the recommendations from
the experts. The individual operations, however,
have their own specifics, so every client applies
the recommended rules in order to satisfy their
field of business. That requires considerable flexibility on the part of the providers of FM services
so that they are able to meet all the requirements.
Our company has long endeavoured to approach
the clients as receptively as possible, with a high
knowledge of their needs. That is why have have
managed to configure the services in cooperation
with the clients so that the start of operations is
as smooth as possible, while also maintaining as
many of the preventive measures as possible to
avoid any further spread of the virus. The uncertainty regarding another possible wave of the pandemic has intensified the role of FM even further.
How was the pandemic reflected in the administration of blocks of flats?
Just like all sectors that had their operations restricted due to the state of emergency announced
by the Czech government, the management of
blocks of flats was also not without extraordinary
measures. The result was, for example, the forced
cancellation of the planned general meetings
of the owners or committee meetings held over
teleconferences. one of the important measures
was the granting of forgiveness by the Minister of
Finance and the extension of the date for the submission of the corporate tax returns and the deadlines for settling the accounting of services for the
year 2019 on the part of the Minister of Regional
Development. We also perceive increased interest
in the quality of ancillary services, such as cleaning
and the disinfection of the common spaces of the
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buildings. Online communication also increased in
importance during the period when the congregation of people was prohibited. In this regard, however, Centra is more than well prepared.
Was it an advantage, during the crisis situation, that Centra is a large company with
a stable team of employees and almost
30 years of experience?
Undoubtedly. Our years of operating experience, the
stability of the workers on all teams and the high expertise enabled us to successfully manage the situation. Our workers were supportive of the clients, for
which they were, in many cases, the first to provide
the necessary resources and operational recommendations on how to face the challenges and risks
ensuing from the pandemic and to overcome the situation as smoothly as possible. The experience and
above-standard technical equipment enabled us to
satisfy even the exceptional demands for the provisioning of services, especially in the area of largescale disinfection with the help of Germicidních
UV-C lamps or modifications to the ventilation
equipment so that it limits any threat to persons in
the building to the maximum possible degree.
The pandemic also strengthened electronic
communication in general. Centra is one of
the leaders in the area of the digitalisation of
FM in the areas of commercial and residential buildings...
The configuration of our systems, organisation of
work and approach to the clients’ requirements already demanded a high degree of flexibility before.
Without a high degree of digitalisation, the service
could not be eﬃcient. Thus, it was used extensively
even before the pandemic.These experiences made
it possible for us manage the current increased demands on the operation of buildings on the part of
our clients and tenants flexibly and without great
diﬃculties. The traditionalism of the approach to
the resolution of services was confronted by a digital approach, a new experience that dispersed any
fears and showed that the digitalisation of processes
can be very advantageous, even in the case of the

management of flats. We believe that the future solutions and use of technologies will be accepted more
openly by our clients, or even welcomed.
In addition to commercial buildings, networks of retail branches, public administration buildings and blocks of flats, you also
provide FM in healthcare facilities and hospitals. What was your experience in this area?
One of our stable clients in the area of cleaning
healthcare facilities is the Teaching Hospital in
Motol. Immediately after declaring the state of
emergency, a working coordination group was
established under the direction of the hospital’s main hygienist, while the head of the cleaning centre and environmental hygiene representing our company is a member of this group. Even
during the first meeting the rules were specified
from the perspective of the behaviour of all the
participants in workplaces meant for patients with
COVID-19. The head of the centre subsequently
conveyed all the measures for selected workers
providing cleaning in the front lines, i.e. intensive
care and wards with infected patients. In spite of
the initial problems with protective equipment, the
fact that none of the cleaning staﬀ were infected,
and thus that the continuity of services in their full
scope was ensured, is a huge success.
What does the experience from the crisis
situation mean for you and how will it influence FM in the future?
We are proud that even in these diﬃcult times
we are able to be supportive for our clients and
important partners who help them, advise them
and even sometimes protect them, directly or indirectly. I believe that this experience will further the
partnerships with our current and future clients.
I am convinced that we will manage to be even more
eﬀectively prepared for any other eventual “epidemic”. At the same time, this know-how can also be
used, for example, for the yearly flu epidemic, where
the applications of the measures could significantly
eliminate the sickness rate in buildings.
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