Czech-English
4 issues per year: Issue 4, December 2020
CZECH AND SLOVAK MARKET

BUILDING
WORLD
magazine

investment | projects | tenants | facility management | construction | design
oﬃce | shopping centres | residential | industry | development | real estate

titulka.indd 1

01.12.20 22:38

Workplace
where outside matters

www.skanska.cz/port7
OBALKY.indd 1

01.12.20 22:35

߈ݿ

ARCHITEKTURU

"ݿ$

www.aluprof.eu

BW_IV_2020_book.indb 1

125 GREENWICH / NEW YORK
Projekt: Rafael Vinoly Architects PC

14.12.20 3:15

BUILDING
WORLD

OBSAH
Investment

magazine

www.buildingworld.cz

Investice v Česku poklesnou o půl miliardy eur

Development

6–11

Penta na startu proměny Masaryčky – stavbou ikony světové
moderní architektury Zahy Hadid se Pražané projdou
za necelé tři roky
Avia City – z továrny nová čtvrť pro víc než 10 000 lidí
Pasáže Savarinu ožijí do 5 let

Oﬃce

12–19
20–24
26–33

Míra neobsazenosti na pražském kancelářském trhu
vzrostla na 7 % – nové pronájmy klesly meziročně o třetinu
Skanska plánuje start projektu Port7 v prvním čtvrtletí 2021
BB Centrum hlásí nové nájemce – s Lenkou Preslovou
nejen o kancelářském trhu…
Začala výstavba tří nových kancelářských budov
Kotelna Park II přilákal nájemce na 4 000 m2 – FedEx Express
„Do kanceláří se vrátíme, budou ale jiné…“
říká Miroslav Linhart z Deloitte

Shopping Centres

Real Estate
Právo/Law
Logistics and Industry

Construction

34–35
36–41
42–48
50–53
54–57
58–61

Český retail spoléhá na vánoční sezónu – pokračují i renovace
62–65
obchodních center
Modernizace Palladia bude pokračovat i v roce 2021
66–68
Colliers v roce 2020 zaznamenala úspěch napříč segmenty

70–73

Výstavba na horách má svá právní specifika

74–77

Český průmyslový trh téměř pokořil hranici 9 milionů m2 –
nová poptávka se propadla více než o třetinu
Garbe – největší německý hráč v segmentu logistických
nemovitostí zahajuje v České republice svůj první projekt
ve střední a východní Evropě
Rok 2020 v Conteře: start rekonstrukce v Říčanech
i revitalizace brownfieldu
P3 plánuje přestavbu jižní části Vítkovic na obchodně-průmyslovou zónu na 160 000 m2
Brno patří mezi evropská města s největším realitním potenciálem

78–85

86–90
92–95
96–98
100

S ARCADIS napříč investičním trhem a realitními trendy
102–107
Zdravé vnitřní prostředí v bytových domech bez vydýchaného
108–111
vzduchu, virů a nežádoucí vlhkosti

Facility Management

Rilancio roste navzdory pandemii
Facility management v udržitelném developmentu

112–115
116–119

PŘEDPLATNÉ rok 2021 | 2022 SUBSCRIPTION year 2021 | 2022 ON www.buildingworld.cz 4 Issues 990 CZK

www.buildingworld.cz www.buildingworld.cz www.buildingworld
BW_IV_2020_book.indb 2

14.12.20 3:15

THE GOTO INDUSTRIAL
& LOGISTICS EXPERT

Integrated services to lead you through the whole
life cycle of your property
Finding suitable industrial premises to rent or buy
/FHPUJBUJPOPGPQUJNBMMFBTFUFSNT
"OBMZTFTBOESFOFHPUJBUJPOPGDVSSFOUMFBTFDPOEJUJPOT
Feasibility studies and due diligence
Project management and technical representation
Valuations of industrial real estate
Property management
www.cbreproperties.cz | industrial.czech@cbre.com | +420 725 944 794

rld
BW_IV_2020_book.indb 3

14.12.20 3:15

BUILDING
WORLD

CONTENTS
Investment

magazine

www.buildingworld.cz

Investment into the Czech market could be half a billion euros
less than last year

Development

6–11

Penta at the starting line of Masaryčka – in less than three years,
Praguers will be able to walk through the work of an icon
of modern international architecture, Zaha Hadid
12–19
Avia City – a new neighbourhood for more than 10,000 people
from a factory
20–24
Savarin passage to come alive within 5 years
26–33

Oﬃce

Vacancy rate on Prague oﬃce market increases to 7% –
new leases dropped by a third year-on-year
Skanska planning for Port7 launch in Q1 2021
BB Centrum announces new tenants – with Lenka Preslová
about the oﬃce market and more…
Construction of three new oﬃce buildings underway
Kotelna Park Phase II attracts 4,000 sqm lease from
FedEx Express
“We will be returning to our oﬃces, but they will be diﬀerent...”
says Miroslav Linhart from Deloitte

Shopping Centres

Real Estate

34–35
36–41
42–48
50–53
54–57
58–61

Czech retail relying on the Christmas season –
renovation of shopping centres also continuing
Palladium revitalization works to continue in 2021

62–65
66–68

Colliers racks up achievements across business segments in 2020 70–73

Law

Legal specifics of construction projects in the mountains

Logistics and Industry

Construction

Czech industrial market almost surpasses 9 million m2 mark –
new take-up dropped by more than one-third
Garbe – Germany’s largest player in logistics development
launches first Czech/CEE development
The year 2020 in Contera: the start of reconstruction in Říčany
and the revitalisation of a brownfield
P3 planning 160,000 sqm redevelopment of Ostrava’s
southern Vítkovice area
With ARCADIS across the investment market
and real estate trends
A healthy indoor environment in blocks of flats without
stale air, viruses or undesired humidity

Facility Management

74–77

Rilancio growing in spite of pandemic
Facility Management in sustainable development

78–85
86–90
92–95
96–98

102–107
108–111
112–115
116–119

PŘEDPLATNÉ rok 2021 | 2022 SUBSCRIPTION year 2021 | 2022 ON www.buildingworld.cz 4 Issues 990 CZK

www.buildingworld.cz www.buildingworld.cz www.buildingworld
BW_IV_2020_book.indb 4

14.12.20 3:15

PRAHA | BRNO | B RAT I S LAVA | P LZ Eĕ | O L O MO UC | OS T R AVA

Absolutní vítČz soutČže Právnická ¿rma roku 2020
Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem
|

HAVEL & PARTNERS s 6 kancelářemi v Praze,
Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je
s týmem 28 partnerů a celkem 220 právníků
a daňových poradců největší nezávislou právnickou ﬁrmou ve střední Evropě

|

Právní a daňové služby v souvislosti s nákupem
a ﬁnancováním nemovitostí, vyjednávání smluv
při akvizicích nemovitostí a projektovém ﬁnancování jak na straně investora, tak na straně
ﬁnancující instituce

|

Tým s více než 30 zkušenými právníky včetně
7 partnerů zaměřených na nemovitosti, stavebnictví a právo životního prostředí

|

Klientela z řad předních mezinárodních a domácích developerských společností, investorů,
stavebních společností, bank a veřejné správy

NejúspČšnČjší kanceláĜ v ýR
a na Slovensku dle celkového
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Akvizice středoevropského průmyslového portfolia Goodman singapurským investorem
GLP byla největší transakcí 3. čtvrtletí 2020

Kancelářskou budovu IBC v Praze 8 koupil ve 4. kvartálu 2020 investiční fond
Generali Real Estate Core Plus

INVESTICE V ČESKU poklesnou o půl miliardy eur
Objem investic na českém realitním trhu na
začátku čtvrtého kvartálu jen lehce přesáhl
2 miliardy eur. Ve třetím čtvrtletí se v důsledku první vlny pandemických restrikcí finalizovalo minimum transakcí: o nejvýznamnější událost kvartálu se postarala společnost
GLP, když dokončila akvizici průmyslového portfolia Goodman ve střední Evropě.
Ke konci čtvrtletí zaujal prodej nákupního
centra Central Kladno. Koupi pražské kancelářské budovy IBC společností Generali následovalo v posledním čtvrtletí několik dalších obchodů, včetně prodeje polovičního
podílu v outletovém centru Fashion Arena
Štěrboholy. V rámci rozsáhlejšího prodeje
evropských aktiv jej od britského investora
Hammerson získal holandský penzijní fond
APG. Domácí investor Mint Investments
koupil ve stejné době rezidenční a kancelářské portfolio v Brně. Do finále se blíží
několik rozpracovaných transakcí, v nichž
změní majitele i špičkové kancelářské budovy Churchill v Praze 2 a Parkview v Praze 4.
Uzavření prodejů průmyslových portfolií Arete a P3 se očekává v prvním kvartálu 2021. Celkový objem investic by měl na
konci roku dosáhnout podle predikcí přibližně 2,5 miliardy eur. Loni to bylo 3,052 miliardy. V rámci regionu střední a východní
Evropy se očekává propad o víc než 25 %.
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Selected investment transactions in Q1–Q4/2020
Quarter Property name
Region
Q1 2020 Residomo residential portfolio
CR
Q1 2020 Kotva
Prague 1
Q1 2020 Lighthouse
Prague 7
Q1 2020 AZ Tower
Brno
Q1 2020 Albatros
Prague 1
Q1 2020 Argo Alpha
Prague 6
Q1 2020 OC Plzeň Rokycanská
Pilsen
Q1 2020 U Půjčovny
Prague 1
Q1 2020 Spálená 51
Prague 1
Q1 2020 Astrid Offices
Prague 7
Q1 2020 NC Aventin
Ivančice
Q1 2020 4 retail parks
regions

Sector
residential
retail
office
office
office
office
retail
office
office
office
retail
retail

Price (mil. €)
1,300
138
55
40
30
30
32
25.5
20
19.5
na
na

Seller
Blackstone & Round Hill Capital
PSN
Deka Immobilien
COUF Trade
PSN
Peakside
Tesco
x
Conseq
UBM
Aventin
HVB Leasing

Buyer
Heimstaden
Generali
Star Capital Investments
Natland
FID Group
BPD Development
Trigea
Generali
FID Group
Portiva
Portiva
ZDR Investments

Q2 2020
Q2 2020
Q2 2020
Q2 2020
Q2 2020
Q2 2020
Q2 2020
Q2 2020

City Empiria
City West C1 + C2
Čestlice shopping centre
J&T (Pobřežní 14)
Hamburk Business Center
ČMSS HQ
UPS Tuchoměřice
Retail park Rakovník

Prague 4
Prague 5
Prague Čestlice
Prague 8
Pilsen
Prague 10
Prague Ruzyně
Rakovník

office
office
retail
office
office
office
industrial
retail

est. 70–80
est. 70–80
est. 45
na
<20
<20
17
na

Generali
CFH Group
Albert Česká republika
J&T
Expandia
ČMSS
UPS
Traxial Group

PSN
Českomoravská Nemovitostní
HSTN
Unicapital
BHS Real Estate Fund
GES Real
Verdion
ZDR Investments

Q3 2020
Q3 2020
Q3 2020
Q3 2020
Q3 2020
Q3 2020
Q3 2020

Goodman portfolio
Central Kladno
2 Albert hypermarkets
Táborská 31
Retail Park Kuřim
Production facility
Petainer production facility

Ml. Boleslav / Jažlovice / CR
Kladno
Klatovy, Česká Lípa
Prague 4
Kuřim
Polička
Aš

industrial
retail
retail
office
retail
industrial
industrial

120
est. 69–70
na
na
na
<10
na

Goodman
Crestyl
Ahold
100 Towers Holding
Fuertes Holding
Hillebrand
Petainer

GLP
Portiva (JV, Micronix)
ZDR Investments
Zeitgeist Asset Management
ZDR Investments
Koh-i-noor
CTP

Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020
Q4 2020

IBC
Fashion Arena Prague Outlet (50%)
Rental apartment block
Park Pardubice (Starzone)
Retail park Okružní
Residential & Office portfolio Brno
Stýblův dům
Soukenická 1086/6
Confidential
Delta Haus
Mitiska retail park portfolio

Prague 8
Prague 10
Prague Barrandov
Pardubice
České Budějovice
Brno
Prague 1
Prague 1
Pilsen
Prague 2
Prague, Litvínov

office
retail
residential
industrial
retail
mixed-use
mixed-use
residential
industrial
office
retail

60–70
30–40
est. <20
30–40
17
10–20
10–20
na
10–20
<10
na

Mint Investments
Hammerson
Finep
Redstone
KPD Group
private individual
private individual
private individual
confidential
CIB Group
Mitiska

Generali
APG Investments
Zeitgeist Asset Management
J&T Investments
Realia Group
Mint Investments
Sekyra Group
Generali Fond realit
confidential
Odborový svaz Kovo
international buyer

Zdroj/Source: CBRE, JLL, KF, BW, market sources ■ Price: market sources
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INVESTMENT INTO THE CZECH MARKET
could be half a billion euros less than last year
Investment in Czech Republic going into the fourth quarter was just
over EUR 2 billion. The third quarter, in the aftermath of the first wave of
the pandemic restrictions, saw a small selection of deals anchored by
the closing of GLP’s acquisition of Goodman in CE, with the purchase
of Central Kladno near the quarter’s end. In Q4, following the acquisition of IBC by Generali, a number of other deals were concluded, including and the sale of a 50% share of Fashion Arena Prague Outlet by
UK-based Hammerson to Dutch pension manager APG, part a Europewide sale. The quarter also saw the acquisition of a residential and
oﬃce portfolio in Brno by Czech investor Mint Investments. Several
important transactions remain in process, some in the final stages,
including prime oﬃce projects Churchill in Prague 2 and Parkview in
Prague 4. The large industrial portfolios of Arete and P3 are also progressing with closing expected in Q1 2021. By year’s end 2020 volumes are projected to total roughly EUR 2.5 billion. Across CEE investment volumes could see a drop of 25% or more.
Investment volumes for the third quarter some EUR 274 million according to
CBRE with a similar level (EUR 278 million) reported by Colliers. According
to quarter reports of JLL and BNP Paribas Real Estate the third quarter
volumes represent a year-on-year decrease of 63% compared to last year.
There were half as many transactions during this quarter compared to 2019,
JLL pointed out; despite this, a clear leading sector emerged, with industrial forming almost 60% of the deals. Most notable was GLP’s acquisition
of Goodman’s CEE operations, in CR worth over EUR 100 million, according to several agents. Despite the backdrop of Covid-19 and its eﬀect
on shopping establishments, retail volumes were relatively respectable,
thanks largely to the acquisition at the end the quarter of Central Kladno by
Portiva in a JV with Micronix. For the first three quarters of 2020, a total
volume of EUR 2.126 billion was reported by CBRE, while up to the end
of November, deals totalled some EUR 2.345 billion. This includes EUR
1.3 billion due to the Residomo residential portfolio acquisition by Swedish
company Heimstaden Bostad. “The share of foreign investors this year is
strong (ca 77%). If we exclude this one deal from the list we have the majority
(51%) of transactions from domestic investors, followed by investors from
Italy, Singapore, France or Germany,” said Tomáš Krus, Capital Markets at
CBRE. Sentiments by Colliers concur. By sector there is also clear agreement. “Industrial and logistics, and residential for rent remain the most sought
after asset types in the current climate but are subject to a lack of product,”
aﬃrmed Kevin Turpin, Regional Director of Research, CEE at Colliers.
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50% share in Fashion Arena Prague Outlet center was acquired in Q4/2020
by Dutch pension fund manager APG

Activity in Q4 continued

In Q4, the acquisition of the IBC oﬃce centre was announced in the opening days of the quarter. The asset is the first in CR for the Generali Real
Estate Core Plus fund which is seeking assets across Europe. Generali
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Kancelářskou budovu IBC v Praze 8 koupil v Q4/2020
investiční fond Generali Real Estate Core Plus

Historickou budovu na adrese Soukenická 1086/6
v Praze 1 získal ve 4. čtvrtletí 2020 Generali Fond realit

Ve třetím čtvrtletí se podle poradců CBRE zobchodovaly v Česku nemovitosti v hodnotě 274 milionů eur. Podobný objem, 278 milionů eur, uvádí
také Colliers. Podle čtvrtletních zpráv JLL a BNP
Paribas představuje objem transakcí uzavřených
ve třetím čtvrtletí meziroční propad o 63 %. Podle
Colliers se jedná o nejnižší výsledek třetího kvartálu za posledních pět let. Oproti třetímu kvartálu 2019 se uzavřel poloviční počet transakcí, uvádí
JLL. Vyprofiloval se ale jednoznačný lídr, kterým
je sektor průmyslových nemovitostí s téměř 60 %
uzavřených obchodů. V přehledu dominuje akvizice středoevropského portfolia Goodman
společností GLP, jehož hodnota v ČR podle několika zdrojů přesáhla 100 milionů eur. Retailový
sektor, který patří k nejvíce zasaženým pandemií covid, se pochlubil slušným výsledkem díky
akvizici obchodního centra Central Kladno,
které koupil na konci čtvrtletí joint venture společností Portiva a Micronix. Za první tři kvartály
roku 2020 uvádí CBRE celkový objem investic
na úrovni 2,126 miliardy eur.
Koncem listopadu se již objem uzavřených
transakcí vyšplhal na 2,345 miliardy eur. Do

BW_IV_2020_book.indb 8

celkového součtu je započtena také akvizice rezidenčního portfolia Residomo švédské
Heimstaden Bostad v hodnotě 1,3 miliardy eur.
„Podíl zahraničních investorů dosáhl letos 77 %.
Pokud pomineme transakci Residomo, většinový podíl (51 %) připadne domácím investorům, které následuje kapitál z Itálie, Singapuru,
Francie a Německa,“ uvedl Tomáš Krus, investiční analytik CBRE. Ke stejným výsledkům dospěli
také Colliers, kteří se shodují i v pořadí sektorů.
„K nejvyhledávanějším typům nemovitostí patří
v současném klimatu průmysl a logistika spolu
s nájemním bydlením, na trhu ale není dostatek
produktů,“ potvrzuje Kevin Turpin, ředitel průzkumu trhu CEE společnosti Colliers.

Aktivita pokračuje ve čtvrtém čtvrtletí

Poslední kvartál odstartoval zveřejněním akvizice administrativního centra IBC. Jde o první
český nákup fondu Generali Real Estate Core
Plus, který investuje do nemovitostí napříč
Evropou. Generali také dokončila koupi historického bytového domu se 17 jednotkami v Praze 1
jako svou třetí akvizici retailového fondu Generali
Fund Real Estate. Už v prvním čtvrtletí získala obchodní dům Kotva pro svůj celoevropský
fond Generali Real Estate Asset Repositioning
fund. Menší transakci čtvrtého čtvrtletí uzavřela skupina Sekyra Group, která si připsala na
konto Stýblův dům na Václavském náměstí v Praze 1. Z dalších obchodů napříč sektory
lze jmenovat koupi brněnského rezidenčního a kancelářského portfolia společností
Mint Investments. Jak uvádí realitní poradci,
s menšími bytovými komplexy a průmyslovými
nemovitostmi se čile obchoduje. „Zaznamenali
jsme také akvizici 50% podílu v komplexu

Fashion Arena Prague Outlet společností
APG, kde opustil původní joint venture investor
Hammerson – obchod je součástí větší evropské
transakce,“ uvádí Tomáš Krus. Britský investor
do retail parků a outletů prodal evropská aktiva
v hodnotě 307 milionů eur holandskému asset
managerovi APG prostřednictvím 50% podílu ve
Via Outlets v listopadu 2020.

Výnosy z kancelářských
a průmyslových nemovitostí

Pokud se týká výnosů, u průmyslových aktiv se údaje liší. Zatímco Colliers udává ve
svém reportu za třetí čtvrtletí kompresi o 25 bazických bodů na 5 % (stejně jako CBRE),
Cushman & Wakefield počítá s výnosem na
úrovni 4,75 %, JLL uvádí 5,5 %. „Na téma výnosů probíhá otevřená debata,“ vysvětluje Mike
Atwell, vedoucí oddělení kapitálových trhů CEE
a ČR v JLL. „Údaje se rozcházejí více než jindy. Důvodem je fakt, že ačkoli je sektor aktivní,
v posledním více než roce nebyla v průmyslovém segmentu uzavřena žádná reprezentativní
transakce – naposledy to byla akvizice portfolia
CTP ze strany Deka koncem roku 2018.“ Tomáš
Krus dodává, že údaje o výnosech je nezbytné
opatrně upřesňovat, chybějící data doplní až
probíhající portfoliové transakce. I Jakub Holec,
ředitel 108 Agency, připouští, že je obtížné se
na ceně shodnout. „Mezi očekáváními kupujících a prodávajících panuje značný rozdíl.
Investoři hledají příležitosti s výnosem začínajícím šestkou nebo sedmičkou, nabízí se ale výnosy mnohem nižší. Pak záleží na prodávajícím,
v jaké je pozici, zda potřebuje prodat. Někteří
kupující naopak mohou být pod tlakem rychle
investovat. Takže je to individuální.“
V kancelářském sektoru drží stabilitu výnosů
nemovitosti zařazené mezi core. „Na sekundární aktiva současná situace těžce dopadla,
patří k těm, co byla silně zasažena,“ uvádí Ryan
Wray, vedoucí oddělení kapitálových trhů Knight
Frank. „Vidíme, že výnosy core+ a value-add
segmentů v kancelářském sektoru rostou, pro-
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Central Kladno shopping centre was acquired in Q3/2020 by JV Portiva a Micronix

also completed the acquisition of a historical
apartment building (17 units) in Prague 1, the
third acquisition for its Generali Real Estate
fund, intended for the general public. In the first
quarter, Generali acquired the Kotva department
store for its pan European Generali Real Estate
Asset Repositioning fund. Another transaction
in Q4 was the purchase of Stýblův dům on
Wenceslas Square by Sekyra Group. Several
other transactions in various sectors took place,
including Mint’s acquisition of a residential
and oﬃce portfolio in Brno. Smaller deals of
apartment complexes and industrial properties
also took place, agents point out. “We also recorded the acquisition of the 50% share of
Fashion Arena by APG, representing the exit
Hammerson in the JV; this is part of a larger

The historical building “Stýblův dům” on Wenceslas Square
in Prague 1 was acquired by Sekyra Group in Q4/2020
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The sale of the Arete industrial portfolio in CR and Slovakia was signed by JLL with
Cromwell in December 2020

European deal,” said Krus. UK-based retail park
and outlet investor Hammerson concluded the
EUR 307 million European deal, via its 50% interest in Via Outlets, with Dutch pension asset
manager APG in November.

Industrial and oﬃce yields

Concerning industrial yields, there is notable divergence by diﬀerent agencies. A compression of 25 basis points to 5% was applied
by Colliers, as noted in it’s third quarter report.
CBRE also has the yield at 5%, notes Krus. But
there are diﬀerent figures. Cushman & Wakefield
states the yield as 4.75% in its Q3 report, whereas JLL is quoting 5.5%. “There has been some
open debate about just what the industrial yield
should be,” noted Mike Atwell, Head of Capital
Markets CEE and Czech Republic JLL. “There
is more diﬀerential among advisors in the
market now than usual. The reason is that despite the activity in the sector there hasn’t been
a representative prime industrial transaction for
as much as a year, or even more, going back
to Deka’s acquisition of the CTP portfolio at the
end of 2018.” Krus agrees, saying that sharpening yields should be done with caution but that
coming portfolio trades will help to tell a fuller
story. Jakub Holec, owner and managing director of 108 Agency concurs, and adds that prices
are often very hard to agree. “There is a huge
gap in the market over buyers and sellers.
Investors in the market are seeking yields in

the 6’s and 7’s whereas yields on oﬀer tend to
be much lower. So then it depends on sellers
of the product and what position they are in, if
they need to sell. And some buyers, on the other
hand, may need to deploy money more quickly.
So the situation has to play out individually.”
In the oﬃce sector, the holding of yields
steady applies to those assets considered core.
“Secondary assets are heavily impacted
in the current environment – they’re the ones
which get hit in a crisis,” says Ryan Wray, Head
of Capital Markets at Knight Frank. “We’ve seen
yields go up on the core+ or value-add segments
in the oﬃce sector, because there is so much focus from investors on core,” adds Atwell. Krus
agrees, noting that investors generally are seeking less risky opportunities with strong covenants
and long lease terms. “The majority of core capital is driven by German institutional investors,
followed by the established investment managers like GLL, CBRE Global Investors, LaSalle
Investment Management, Savills Investment
Management and Invesco – there’s a long list of
them. They may not have done any deals in CR
lately but they are looking. It’s a European message – capital is looking for security of income,
and as a result it’s core, core, core,” says Atwell.
The stability of yield is diﬀerent in other CEE cities, such as Warsaw, he notes. “In Prague we
haven’t seen the yield change, but in Warsaw
we’ve seen the yield go up in oﬃces.”
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uzavření očekáváme v prvním čtvrtletí,“ uvedl
Mike Atwell. Podobně je na tom podle něj také
portfolio Arete. Aktivita je patrná i v retailovém
sektoru. Zdroje naznačují, že se chystá prodej
velkého portfolia Tesco v ČR, na Slovensku
a v Maďarsku, údajně se ale uzavře až v příštím
roce. Do příštího roku se zřejmě podle očekávání
agentů protáhne také většina prodejů menších
průmyslových nemovitostí a retail parků. Aktivní
podle nich budou i další sektory. „Připravujeme
čtyři mimotržní kancelářské transakce. Trh
je velmi živý, problém je ale na straně nabídky,“
podotýká Ryan Wray. „Část investorů bude pod
tlakem, protože potřebují svůj kapitál investovat
do konce roku, jiní, jako jsou otevřené fondy, si
mohou v klidu počkat. Situaci zhoršuje neochota
vlastníků prodávat během pandemie; domníváme se, že na jaře bude nabídka mnohem silnější,
samozřejmě ale bude záležet na tom, jak pokročíme s covidem.“
Kancelářská budova Parkview v business lokalitě Praha 4 – Pankrác získá nového vlastníka

tože pro investory jsou atraktivní core produkty,“ dodává Mike Atwell. Souhlasí i Tomáš Krus
a podotýká, že obecně investoři hledají méně
riskantní příležitosti se silnými nájemci a dlouhodobými nájemními smlouvami. „Většina core kapitálu směřuje od německých investorů, za nimiž
následují zavedení investiční manažeři, jako jsou
GLL, CBRE Global Investors, LaSalle Investment
Management, Savills Investment Management
nebo Invesco a řada dalších. Možná neuzavřeli
v poslední době žádné obchody, ale český trh
sledují. Totéž zaznívá z celé Evropy: kapitál hledá jistý příjem a ten nabízí core, core, core,“ je
přesvědčený Atwell. „V Praze změnu prime výnosů nevidíme, naopak ve Varšavě rostou.“
Během roku se obchodovalo i s menšími průmyslovými nemovitostmi a retail parky a jak se
shodují Tomáš Krus, Mike Atwell i Jakub Holec,
tento trend pokračuje, přičemž v jednání je větší
počet nezveřejněných transakcí. K závěru se blíží
např. prodej retailového portfolia společnosti
Mitiska. „Dva retail parky se nacházejí v České
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republice a čtyři v Srbsku. Právě uzavíráme transakci na straně kupujícího,“ potvrdil Stuart Jordan,
ředitel a vedoucí investic Savills v ČR.

Transakce konce roku

Na trhu je nyní i několik kancelářských budov.
Prodej komplexu Churchill, který vybudovala
skupina Penta v Praze 2, má dospět do finále
na přelomu roku – podle některých zdrojů stojí
za akvizicí libanonský investor CFH spolu s českým kapitálem. Multifunkční centrum Bořislavka
v Praze 6 naopak vlastník stáhl z trhu a čeká
na správný moment pro jeho návrat, potvrdil
Otto Koval, obchodní ředitel KKCG Real Estate.
V Praze 4 se prodává budova Parkview: JLL
uvádí, že prodej je na dobré cestě a uzavření
lze očekávat v prvním čtvrtletí 2021. Spekuluje
se také např. o prodeji portfolia HB Reavis
v několika zemích. Současně pokračují prodeje dvou velkých průmyslových portfolií, která
uvedla na trh JLL. Jedním z nich je portfolio
společnosti P3 (Apex) zahrnující 16 nemovitostí v sedmi zemích. „Transakce se vyvíjí slibně,

2020 – propad investic v ČR i v CEE

Výsledný objem investic v Česku se podle
očekávání CBRE může pohybovat mezi 2,4
a 2,6 miliardami eur. „Některé transakce se nemusí do konce roku dokončit, což by mělo dopad
na celkový objem. Vše závisí na posledních dvou
týdnech,“ upozorňuje Tomáš Krus. Obdobný výsledek (kolem 2,52 miliardy eur) očekávají
Colliers a JLL. „Při započtení portfolia Residomo
to znamená meziroční pokles o 18,8 %; bez
Residoma jde o propad o 55,9 %, shrnuje
Atwell. „Celkový objem investic na hlavních trzích
střední a východní Evropy (v ČR, SR, Polsku,
Maďarsku a Rumunsku) by měl dosáhnout
9,191 miliardy eur. To znamená meziroční pokles
o 21,11 % (po odečtení portfolia Residomo –
30,89 %),“ dodal. Náladu v CEE regionu dokládá
i očekávání Colliers: „Předpokládáme, že dosáhneme 10–11 miliard eur, což by znamenalo
propad objemu investic v porovnání s loňskem
o 20–30 %.“ Skromnější letošní výsledky mohou
posílit podle agentů naopak čísla příštího roku,
do nichž se promítne poměrně vysoký počet probíhajících a připravovaných transakcí.
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The acquisition of the premium oﬃce and retail complex Churchill at Prague main train station in Prague 2 is expected to close at the turn of the year

Retail parks and smaller industrial deals were
a force throughout the year. This, according
to Krus, Atwell and Holec, will continue, with
a number of untold deals in the works. One anticipated deal is on the verge of closing, the sale
of a Mitiska retail portfolio. “There are two
retail park assets in Czech and four assets in
Serbia. We’re just closing with one buyer,” said
Stuart Jordan, Managing Director and Head of
Investment CR and Slovakia.

Ongoing sales at year’s end

A small selection of oﬃce buildings have also
been on the market. The sale of Churchill, developed by Penta in Prague 2, is expected to
close at the turn of the year; according to market sources Lebanese capital in the form of CFH
as well as Czech capital is behind the acquisition. Bořislavka in Prague 6 was on the market.
According to Otto Koval, Sales Director, KKCG
Real Estate, the building was taken oﬀ the market during the Covid-19 pandemic and is waiting for the right moment to be back on again. In
Prague 4, Parkview is now in exclusivity and according to JLL the process goes well with closing
expected in the first quarter of 2021. Portfolios
are also in the game. There are speculations
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on the market, that an HB Reavis portfolio in
several countries is for sale. Two large industrial portfolios being marketed by JLL are also
advancing. One is the P3 European portfolio
of 16 assets in seven countries. “The transaction is progressing well and we foresee closure
within Q1,” said Atwell. The Arete portfolio is
also advancing and is expected to close in Q1,
he said. The retail sector also oﬀers some activity. According to sources, the sale of a large
Tesco portfolio in CR, Slovakia and Hungary
is in the works, but is said to be a transaction
for 2021. Numerous other smaller industrial and
retail park assets are on the market which will fall
into next year, agents point out, and other sectors
will continue to see activity. “We’re working on
four oﬀ-market oﬃce transactions. The market is pretty buoyant, the issue is that there is not
a huge amount available,” says Ryan Wray, Head
of Capital Markets at Knight Frank in Prague.
“Some investors will be struggling because they
must deploy capital in the calendar year, but others, such as the open-ended funds, can easily
wait. Part of the issue is that current owners don’t
want to release assets during Covid; we believe
it’s going to bounce back strongly next spring,
subject to progress with Covid.”

2020 – volume to drop in CR and CEE

Concerning full-year 2020 investment volumes in the Czech market, CBRE points to
a range of EUR 2.4–2.6 billion. “There are still
ongoing transactions which may not close before the end of the year and have an eﬀect on
investment volumes. It all depends on the last
14 days,” says Krus. Colliers points to a similar
range, suggesting +/- EUR 2.52 billion. JLL
also has a similar view, suggesting that EUR
2.52 billion is expected to trade over 2020 as
a whole. It’s drop of 18.8% from 2019 as it includes the Residomo sale; without this sale, the
reduced figure, EUR 1.3 billion, is a 55.9% drop
from last year, notes Atwell. “Investment volume for the CEE countries of CR, SR, Poland,
Hungary, Romania is forecast at EUR 9.191 billion, a 21.11% drop from last year (becoming
a 30.89% drop with Residomo excluded),” he
indicates. Taken as the CEE-6 region, Colliers
estimates also reflect the overall temperament
of 2020. “We expect to reach the EUR 10–11 billion mark which would reflect a ca. 20–30% drop
in volumes compared to 2019.” As part of the
eﬀect of the lower figures this year, the many
deals now in the works appear likely to boost
2021 volumes.
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Developerská společnost Penta Real Estate stojí na startu první etapy revitalizace oblasti Masarykova nádraží podle projektu věhlasné architektky Zahy Hadid
Design nového náměstí mezi zlatou věží projektu Masaryčka a budovou historické dvorany Masarykova nádraží bude výsledkem architektonické soutěže, kterou Penta spolu
s hlavním městem Prahou vyhlásila v listopadu 2020

PENTA NA STARTU proměny Masaryčky

Stavbou ikony světové moderní architektury
Zahy Hadid se Pražané projdou za necelé tři roky
Společnost Penta Real Estate čeká na startovní výstřel v podobě stavebního povolení,
které umožní developerovi na konci prvního
čtvrtletí 2021 zahájit v centru Prahy realizaci
desetimiliardového záměru, nově nazvaného Masaryčka. Proměna oblasti Masarykova
nádraží, která propojí Prahu 1 s Florencí
a Žižkovem, a Masarykovo nádraží s hlavním, začne výstavbou ikonického projektu
světově proslulé architektky Zahy Hadid,
jemuž bude vévodit zlatá věž s vyhlídkovou terasou a zelení pokrytými střechami
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a balkóny. Centrum Prahy a její obyvatele
obohatí nejen o nový byznysově obchodní
uzel, ale také o nové náměstí s restauracemi a posezením, piazzettu s pobytovými
terasami navazujícími na přestřešení kolejiště Masarykova nádraží a bulvár se stromy,
v který se promění dosud nepříliš reprezentativní ulice Na Florenci. A protože se Penta
netají tím, že jejím záměrem je postavit nejlepší kancelářské budovy v Praze, cílí s projektem také na nejvyšší stupeň ekologické
certifikace LEED Platinum.

Pavel Streblov, ředitel komerčních projektů
Penta Real Estate

14.12.20 3:15

Penta Real Estate is waiting for the starting gun to begin the construction of the ten-billion crown plan, newly entitled Masaryčka, at the end of the first quarter of 2021 ■ Architect: Zaha Hadid

PENTA AT THE STARTING LINE of Masaryčka
In less than three years, Praguers will be able to walk through the work of an
icon of modern international architecture, Zaha Hadid
Penta Real Estate is waiting for the starting gun in the form of the building permit
that will allow the developer to begin the
construction of the ten-billion crown plan,
newly entitled Masaryčka, at the end of the
first quarter of 2021. The transformation of
the area of the Masaryk Train Station, which
will connect Prague 1 with Florenc and
Žižkov and the Masaryk and Main train sta-
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tions, will begin with the construction of an
iconic project from the world-renowned architect Zaha Hadid, which will be crowned
with a golden tower with a lookout terrace
and roofs and balconies covered in greenery. The centre of Prague and its inhabitants will not only be enriched with a new
business node, but also with a new square
with restaurants and seating, a piazzetta

with terraces connected to the roofs of the
Masaryk Station train tracks and a boulevard with trees, into which the not very
representative Na Florenci Street would be
transformed. And since Penta has made no
secret that its plan is to build the best oﬃce
buildings in Prague, its project is also aiming at the highest level of ecological certification, LEED Platinum.
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Desetimiliardový projekt Masaryčka propojí centrum Prahy s Florencí a Žižkovem a Masarykovo nádraží s hlavním
Vizualizace: platforma se zeleným parkem, která překlene kolejiště Masarykova nádraží ■ Developer: Penta Real Estate

V těsném závěsu, zhruba v polovině příštího
roku, plánuje Penta zahájit také realizaci další
fáze Waltrovky, byznysové a rezidenční čtvrti,
kterou rozvíjí mezi stanicemi metra Radlická
a Jinonice v Praze 5. Na již dokončenou část
o rozloze 17 ha naváže výstavbou dalších
dvou kancelářských budov, bytových domů
a restaurace v zrekonstruované historické industriální budově slévárny. S životem pulzující Waltrovkou na jedné straně a stanicí metra
Radlická s centrálou ČSOB na straně druhé
propojí novou část pěší bulvár lemovaný stromy. Trio pozitivních novinek doplní k závěru
se blížící prodej administrativního komplexu
Churchill nad hlavním nádražím v Praze 2.
Dlouho očekávanou proměnu oblasti Masarykova
nádraží a Florence v centru metropole zahájí
Penta Real Estate po devíti letech příprav výstavbou dvou kancelářských budov navržených
ikonou světové architektury, světoznámou architektkou Zahou Hadid. Objekt, jehož průčelí
bude tvořit zlatá věž, inspirovaná lokalitou
nádraží s rastrem kolejišť a zároveň věžemi
„zlaté“ nebo „stověžaté“ Prahy, se stane symbolem a novou dominantou celé Masaryčky. Tak
zní nový název rozsáhlého projektu, který
developer zvolil s úmyslem zdůraznit, že se ne-
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jedná pouze o jednu budovu, ale o celou oblast
Masarykova nádraží. „Nemá smysl vymýšlet cokoli nového, když toto pojmenování nádraží i celé
lokality existuje desítky let a lidé ho přirozeně používají,“ vysvětluje Pavel Streblov, ředitel komerčních projektů Penta Real Estate.

Centrum Prahy zpříjemní vyhlídka ze
špičky zlaté věže, nová náměstí a zeleň

Proměnou oblasti ulice Na Florenci a Masarykova
nádraží vytvoří Penta obchodní a kancelářský hub
s životem pulzujícím veřejným prostorem
v podobě takzvané „rotující“ piazzy, teras a bulváru se širokými chodníky, kde se lidé budou moci
potkávat, procházet a relaxovat v restauracích
a kavárnách nebo na lavičkách pod stromy i nakupovat v obchodech, které se otevřou ve dvou
spodních patrech nových budov.
Sedmiposchoďové budovy nabídnou na střechách
zelené pobytové terasy, technologie zůstanou
skryté uvnitř, aby nenarušovaly jejich plynulé a architektonicky čisté linie. Další zelené terasy a balkony vzniknou ve všech podlažích obou budov.
„Architektonický rukopis slavné Zahy Hadid neponese jen obálka budov, prolne i do jejich interiérů,
do vstupních a výtahových lobby, do výběru nábytku nebo tvarování zeleně,“ popisuje Pavel Streblov.

Designové dvoupodlažní vstupní lobby bude propojené s kavárnou pro veřejnost. Devítipatrový akcent
věže se zlatými lamelami, orientované směrem
k Masarykovu nádraží a historickému centru metropole, bude korunován vyhlídkovou terasou pro
veřejnost, z níž se otevřou unikátní výhledy na krásy Starého Města a panorama Prahy.

Piazzetta, bulvár
a park nad kolejištěm

Mezi oběma novými budovami vznikne již zmíněná opticky rotující piazzetta, od níž budou kaskádovitě odstupovat jejich jednotlivá patra. Na piazzettu naváží venkovní zelené terasy a napojí se
na ni střecha, která překlene kolejiště Masarykova
nádraží. Na přestřešení vznikne zelený park,
který nabídne prostor k relaxaci, především ale
poslouží jako nová pěší spojnice ulic Na Florenci
a Opletalovy a také Masarykova a hlavního nádraží. Výrazně se tak zprůchodní centrum města,
kde pěší pohyb blokuje bariéra kolejiště.
Retailové prostory v dolních dvou patrech kancelářských budov budou koncentrovány kolem
piazzetty, v parteru budou orientovány přímo do
ulice Na Florenci. Ve druhém nadzemním patře
pak budou přístupné z platformy, klenoucí se nad
kolejištěm. Nabídnout by měly mix služeb, ob-
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Soon after, roughly in the middle of next
year, Penta is also planning on implementing the next phase of Waltrovka, a business
and residential neighbourhood, which it
is developing between the Radlická and
Jinonice metro stations in Prague 5. It will
follow up the already-completed section
with an area of 17 ha with the construction
of two more oﬃce buildings, blocks of flats
and a restaurant in the reconstructed historical industrial foundry. The new section will
connect Waltrovka on one side, pulsating
with life, and the Radlická metro station with
the ČSOB headquarters on the other side
with a pedestrian boulevard lined with trees.
The nearing sale of the Churchill oﬃce complex above the main train station in Prague 2
completes the trio of positive stories.
Penta Real Estate will be beginning the longawaited transformation of the area around the
Masaryk Train Station in the centre of the metropolis after nine years of preparation with the
construction of two oﬃce buildings designed by
the icon of international architecture, the worldrenowned architect Zaha Hadid. The building, whose façade will form a golden tower,
inspired by the locality of the train station
and the grid of the tracks as well as the towers of “golden” Prague “of a hundred spires”, will
become a symbol and the new landmark of all of
Masaryčka. That is the new name of the extensive project, which the developer chose with the
intention of emphasising that it is not only about
one building, but the entire area of Masaryk
Station. “There is no sense in thinking up anything new, since people have naturally been using this name for the station and the entire locality for decades,” explained Pavel Streblov, Penta
Real Estate’s Director of Commercial Projects.

Centre of Prague with a pleasant
view from the top of the golden
tower, a new square and greenery

Through the transformation of the area around
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Na Florenci Street and the Masaryk Station,
Penta will be creating a retail and oﬃce hub with
a pulsating public space in the form of a “rotating” piazza, terraces and a boulevard with
wide pavements, where people will be able to
meet, stroll and relax in restaurants and cafés or
on the benches under the trees and to shop in
the stores that will be opening on the two lower
floors of the new buildings.
The seven-storey building oﬀers green rooftop
terraces for relaxing on, where the technology
will remain concealed so that it does not disturb
their flowing, architecturally pure lines. More
green terraces and balconies will be created
on all the floors of both buildings. “Not only
do the building exteriors bear the architectural
signature of the renowned Zaha Hadid, but
this penetrates into their interiors as well, in the
entrance and lift lobbies, in the selection of furniture and the shaped greenery,” described Pavel
Streblov. The designer two-storey entrance lobby will be connected to a café for the public. The
nine-storey accent of the gold-panelled tower
facing towards Masaryk Station and the historic
city centre will be crowned with an observation
deck for the public, from which a unique view
unfolds of the beauty of the Old Town and the
Prague panorama.

A piazzetta, boulevard and park
above the train tracks

The space between the building will give rise to the
aforementioned optically rotating piazzetta, from
which the buildings’ individual floors will recede in
a cascade. The piazzetta will be connected to the
green outdoor terraces and to the roof that arches over the Masaryk Station train tracks. A green
park will be created on the roof, oﬀering space
for relaxation, but also primarily as a new pedestrian link for Na Florenci and Opletalova streets as
well as the Masaryk and Main train stations. It will
also significantly open up the city centre for pedestrians, who now have their movement blocked
by the barrier of the train tracks.

The retail spaces on the lower two floors of
the oﬃce buildings will be concentrated around
the piazzetta, while on the ground floor they will
directly face Na Florenci Street. On the second
storey they will be accessible from the platform
that arches over the train tracks. They should
oﬀer a mix of services, shops and restaurants.
Pavel Streblov indicated that the main emphasis will be placed on quality gastronomy:
“We are striving for Masaryčka to become an
attractive destination. Penta would like to place
a modern food court here in the style of the
Manifesto concept, which is already operating
successfully in the locality.”
Na Florenci Street, running along the Florentinum
building, which was the first development of the
Penta group in the area, will be transformed
into a pleasant boulevard with an accent on
pedestrian traﬃc in cooperation with the city.
The street will newly be lined by 66 trees, the
pavements will be widened from the current
four to nine metres and room will be provided
for restaurant gardens, benches and green
shrubbery with flowers. Lanes for cyclists will
run along the street and cyclists have also not
been neglected in the buildings, where change
rooms, showers and washing facilities for bikes
will be available for employees who use this
form of transportation.

Florenc’s appearance to be
determined by an international urban
planning competition

This will be followed in the second phase
of the transformation of the area around
Masaryčka and Florenc by the construction of
70,000 m2 of usable space, from which at least
40% will be comprised of flats. The new appearance of part of Na Florenci Street and the
connected area to the east of the expressway
will come from the planned open urban planning-architectural competition. Penta will be
announcing it at the beginning of 2021, in
cooperation with the City of Prague, with the
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chodů a restaurací. Pavel Streblov naznačuje, že
hlavní důraz bude kladen na kvalitní gastro:
„Snažíme se, aby se z Masaryčky stala atraktivní
destinace, Penta by sem ráda umístila moderní foodcourt ve stylu konceptu Manifesto, který již nyní
v lokalitě úspěšně funguje.“
Ulice Na Florenci, probíhající podél budovy
Florentina, která byla prvním developmentem
skupiny Penta v lokalitě, se ve spolupráci s městem promění v příjemný bulvár s akcentem na
pěší provoz. Ulici bude nově lemovat 66 stromů,
chodníky se rozšíří ze současných čtyř na devět
metrů a poskytnou prostor pro předzahrádky restaurací, lavičky a zelené záhony s květinami. Ulicí
povedou pruhy pro cyklisty, na které bude pamatováno také v budově, kde budou zaměstnancům využívajícím tento způsob dopravy do práce
k dispozici šatny, sprchy a umývárny pro kola.

Podobu Florence určí mezinárodní
urbanistická soutěž

Ve druhé fázi proměny oblasti Masaryčky
a Florence pak bude následovat výstavba
70 000 m2 využitelných ploch, z nichž minimálně
40 % budou tvořit byty. Nová podoba části ulice Na Florenci a navazující oblasti na východ za
magistrálou vzejde z plánované otevřené urbanisticko-architektonické soutěže. Penta ji vypíše
začátkem roku 2021 ve spolupráci s hl. m.
Prahou se záměrem přilákat další věhlasná jména světové i zdejší architektury. Podobu lokality
budou řešit v propojení s okolím, zahrnuty budou
i plochy autobusového nádraží. Celkově plánuje
Penta do ambiciózního projektu investovat
10 miliard korun; časový horizont, kdy se představí nová podoba této centrální části metropole,
závisí zejména na rychlosti změny územního plánu, v ideálním případě by to mělo být do 7 let.

Penta podpoří další investice
do veřejného prostoru

Skupina plánuje přispět městu 15 miliony korun na
nové náměstí, které vznikne před západním vstupem do dvorany historické budovy Masarykova
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nádraží na křížení ulic Havlíčkovy a Na Florenci.
Na jeho budoucí podobu byla v listopadu vyhlášena otevřená architektonická soutěž a Pavel
Streblov uvádí, že některé myšlenky, jako je odstranění parkingu a stánků, podoba zeleně nebo
umístění vodního prvku, vyplynuly také z diskuzí
s odborníky i obyvateli Prahy. Dalších 10 milionů
věnuje developer na úpravu ulic Havlíčkova,
Hybernská a V Celnici a 40 miliony podpoří záměr Správy železnic na přestřešení kolejiště
Masarykova nádraží, na něž má nyní SŽ hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a jehož
hrubá stavba by podle Streblova měla být ideálně
dokončena v době, kdy bude Penta finalizovat výstavbu kancelářských budov. „Naší snahou je, aby
se do těchto míst v srdci Prahy vrátil život a aby
se stala nejen rušným dopravním a byznysovým
uzlem, ale především příjemným místem atraktivním pro Pražany,“ zdůrazňuje Pavel Streblov.

„I přes současnou složitou situaci na trhu s kancelářemi jsme přesvědčeni, že centrální lokalita jako Masaryčka bude pro nájemce určitě vždy
atraktivní. Takže se poptávky konkrétně na tento
projekt rozhodně nebojíme, jsme připraveni zahájit
stavbu i bez předpronájmu,“ zdůrazňuje Streblov.
Poukazuje také na vynikající dopravní dostupnost
lokality dvěma linkami metra, tramvají, autobusem i vlakem, plánované přímé spojení na letiště a na skutečnost, že se jedná v centru města
o unikátní samostatně stojící budovu, která bude
mít díky tomu plné osvětlení denním světlem. Pro
rychlejší zahájení výstavby hovoří podle Streblova
také fakt, že jako dlouhodobý hráč na trhu může
nyní Penta využít momentálního poklesu cen stavebních prací. „Úroveň nájemních cen jsme naopak připraveni držet, i když to může znamenat,
že se projekt bude zaplňovat pomaleji,“ uvádí
Pavel Streblov.

Zahájení výstavby se blíží

„Poradci nyní hovoří o slábnoucí poptávce a dopadech nuceného přechodu na home oﬃce. Jsme
ale přesvědčeni, že se lidé budou chtít vrátit do
kanceláří, jejichž primární úlohou je poskytnout
kreativní prostor pro interakci a výměnu názorů
a zkušeností. Konkurenční výhodou bude, pokud
jsou kanceláře integrovány do lokality, kde je dostatečná nabídka služeb i prostor pro setkávání.
Proto jsme se v Masaryčce rozhodli věnovat dvě
patra retailu,“ vysvětluje Pavel Streblov. Na zajímavosti projektům dodává také integrace coworkingových konceptů, které zvyšují flexibilitu prostor.
Penta nyní po půl roce vyhodnocuje výsledky
zavedení vlastního systému flexibilních kanceláří BASE ve svém administrativním komplexu
Churchill a zvažuje možnost jeho uplatnění také
v budovách Masaryčky.

Na staveništi první fáze projektu již začaly práce na
zpevnění stavební jámy po archeologickém průzkumu, v soutěžích nyní Penta vybírá dodavatele. Vlastní výstavbu plánuje developer zahájit
na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2021
a s dokončením počítá v polovině roku 2023.
Realizace samotné první etapy si vyžádá investici
150 milionů eur.

Centrální lokalita a ikonická
architektura jako magnet pro nájemce

Dva propojené objekty první fáze Masaryčky nabídnou celkem 23 000 m2 kanceláří, 13 000 m2
v první budově a 10 000 m2 ve druhé, a 5 000 m2
retailu. Pavel Streblov potvrzuje, že Penta již zahájila diskuze s potenciálními nájemci jak kancelářské, tak i retailové části. „Největší zájem se bude
rekrutovat z řad firem, pro které má smysl sídlit
v byznysovém klastru, žít ze synergií takového
místa. Primárně se jedná o právnické a poradenské firmy,“ uvádí Pavel Streblov a dodává, že firmy
na Masaryčce poptávají plochy o velikosti 500 až
3 000 m2. „Jsou to nájemci, kteří jsou připraveni
ocenit exkluzivitu místa a kvalitu architektury.“

Nová Waltrovka odstartuje do půl roku

Výstavbu Nové Waltrovky mezi stanicemi Radlická
a Jinonice v Praze 5 plánuje Penta zahájit v polovině roku 2021. Naváže tak na úspěšnou a živou
čtvrť původní Waltrovky, jíž tvoří pět kancelářských budov: Aviatica, Dynamica, Mechanica I a II
a Walter, 750 bytů, obchody, náměstí a dvou-
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plan being to attract other celebrated names of
international and Czech architecture. The appearance of the locality will be resolved in connection with the vicinity, also including the spaces of the bus station. Overall, Penta is planning
on investing 10 billion crowns into the ambitious project. The time horizon for when the
new face of this central section of the city will
be ready depends primarily on the speed of the
change to the zoning plan, though in the ideal
case it should be within 7 years.

Penta supports further investment
into the public space

The group is planning on contributing 15 million
crowns to the city for a new square, which will be
going up before the western entry to the hall of the
historic building of Masaryk Station on the intersection of Havlíčkova and Na Florenci streets. An open
architectural competition was announced for
its future form in November and Pavel Streblov
stated that some ideas, like the removal of parking and stands, the appearance of the greenery
or the placement of a water feature, also ensued
from discussions with experts and the inhabitants
of Prague. The developer is dedicating another
10 million to the modification of Havlíčkova,
Hybernská and V Celnici streets, and it will be
supporting Správa železnic’s plan to cover the
train tracks of Masaryk Station with an investment of 40 million. Správa železnic currently has
the documentation ready for the zoning and planning decision and, according to Streblov, its shell
construction should ideally be complete at the time
when Penta will be finalising the construction of the
oﬃce buildings. “We are trying for life to return to
these areas in the centre of Prague and for it to not
only become a busy transportation and business
hub, but primarily a pleasant place, attractive for
Praguers,” emphasised Pavel Streblov.

The start of the construction
is approaching

Work has already begun on the construction
site of the project’s first phase to strengthen
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Masaryčka will oﬀer a public roof terrace on the “golden tower” with an open view on Prague
Developer: Penta Real Estate ■ Architect: Zaha Hadid

the excavation pit for archaeological research
and Penta is currently choosing contractors
through competitions. The developer is planning
on beginning the actual construction at the
turn of the first and second quarters of 2021
and the completion is slated for the middle
of 2023. The implementation of the first phase
will require an investment of 150 million euros.

A central location and iconic architecture as a magnet for tenants

The two connected buildings of the first phase
of Masaryčka oﬀer a total of 23,000 m2 of offices, 13,000 m2 in one and 10,000 m2 in the other, and 5,000 m2 of retail. Pavel Streblov confirmed that Penta has already begun discussions
with potential tenants for both the oﬃce and the
retail areas. “The greatest interest will be to recruit
from the ranks of companies for which it makes
sense to have their headquarters in a business
cluster, to live from the synergies of such a location. These are primarily law firms and consulting
companies,” stated Pavel Streblov, adding that
companies are requesting sizes ranging from
500 to 3,000 m2 at Masaryčka. “They are tenants

that are prepared to appreciate an exclusive site
and quality architecture.”
“Even in spite of the current diﬃcult situation on
the oﬃce market, we are convinced that a central location like Masaryčka will definitely always be attractive for tenants. So we really are
not afraid about the demand for this project in
particular. We are prepared to begin the construction even without pre-leases,” Streblov
emphasised. He also pointed to the excellent
transportation accessibility of the locality by
two metro lines, trams, buses, trains and
the planned direct connection to the airport
and to the fact that it is a unique separatelystanding building in the city centre, thanks to
which it will enjoy full daylight. According to
Streblov, the fact that, as a long-standing player
on the market, Penta can use the momentary
drop in construction work prices, also speaks
for the construction to get underway faster. “On
the contrary, we are prepared to maintain the
level of the rental prices, even though that could
mean that the project will fill slower,” stated
Pavel Streblov.
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Další etapu revitalizace radlických brownfieldů a výstavbu první fáze „Nové Waltrovky“ zahájí Penta realizací dvou kancelářských budov Legatica a Metalica u stanice metra Radlická

hektarový zelený park. Druhá fáze revitalizace
radlických brownfieldů rozšíří nabídku o dalších
30 000 m2 kanceláří ve dvou administrativních
budovách, Metalice a Legatice, a rozvolněnější rezidenční část se zhruba 400 byty. Srdcem
nové části se stane zrekonstruovaná industriální
budova slévárny s typickým cihlovým továrním
komínem, do které Penta plánuje umístit restauraci s pivovarem a případně také komunitní centrum.
S Waltrovkou a s původní centrálou ČSOB z dílny architekta Josefa Pleskota u stanice metra
Radlická propojí Novou Waltrovku příjemný pěší
bulvár lemovaný stromy, který se v prostoru
kancelářských budov rozšíří v podlouhlé náměstí,
lemované obchody. Stavební povolení by mohl mít
developer v ruce koncem letošního roku, na staveništi jsou již dnes v plném proudu přípravné
práce a demolice původních opuštěných starých
skladovacích hal a továrních objektů.
Názvy administrativních budov, které odcloní rezidenční část Nové Waltrovky od rušné dopravní
tepny Radlické, jsou inspirované historií areálu slé-
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várny. Legatica, která bude stát blíže stanici metra Radlická, nabídne 10 000 m2 kanceláří, větší
Metalica pak 20 000 m2. Obě budovy navrhl český
Atelier M1 architekti, který stojí také za urbanistickým konceptem celého území. „Do budoucna se
počítá s výstavbou Radlické radiály, která by měla
přinést zklidnění Radlické ulice. Dnešní frekventovaná dopravní tepna se změní v městskou třídu, po
které bude jezdit tramvaj. Počítáme proto s vybudováním chodníku s alejí stromů a městského
parteru,“ popisuje Pavel Streblov. Přízemí obou
kancelářských budov, jejichž tvar bude na rozdíl
od Aviatiky a Dynamiky pravoúhlý, oživí retailové
prostory určené pro obchody, supermarket, fitness
a další služby. Nad nimi vzniknou moderní kanceláře, v horních třech podlažích a na střeše zpříjemní
prostředí zelené terasy a komunitní zahrádky.
Zatímco rezidenční část Nové Waltrovky dosud
čeká na změnu územního plánu, realizace kancelářské části, která si vyžádá investici 2,5 miliardy
korun, by měla začít zhruba za půl roku. Hotovo
by pak mohlo být během 18 měsíců. „V případě
Nové Waltrovky bychom rádi zahajovali s urči-

tým procentem předpronájmu,“ připouští Pavel
Streblov. „Zájem v této lokalitě očekáváme spíše ze strany větších firem, které budou poptávat
řádově 3 000 m2, uspokojit ale umíme i zájemce
o jednotky 250 m2. Klastr, který jsme vytvořili na
Waltrovce, je dnes již velmi silný, vznikla zde komunita prestižních firem, které benefitují z příjemného prostředí a služeb ve čtvrti, kde se i dobře
bydlí. Díky kombinované funkci kanceláří a bydlení
žije veřejný prostor 24/7,“ popisuje Streblov.

Churchill mění majitele

Do zdárného finále se blíží jednání o prodeji administrativního komplexu Churchill nad hlavním
nádražím v Praze 2, jehož druhou budovu Penta
dokončila letos v květnu. Dominantním nájemcem
je společnost Deloitte a Pavel Streblov uvádí, že
projekt, který ve dvou budovách nabízí celkem
33 000 m2 kancelářských ploch, piazzu s výhledem na Hrad a maloobchodní pasáž, je obsazený z 98 %. „O koupi komplexu Churchill projevili zájem rakouští a němečtí investoři, ale i asijský
a domácí kapitál. Closing očekáváme na přelomu
roku,“ prozradil Streblov.
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“The consultants are now talking about the
weakening take-up and the eﬀects of the forced
transition to home oﬃce. But we are convinced
that people will want to go back to oﬃces, the primary role of which is to provide creative room for
interactions and the exchange of opinions and
experience. It will be a competitive advantage
is the oﬃces are integrated into a locality where
there is an abundant oﬀer of services and room
for meetings. That is why we decided to dedicate
two floors to retail in Masaryčka,” explained Pavel
Streblov. The project is made even more interesting by the integration of a co-working concept,
which increases the flexibility of the space. Now,
after a half year, Penta is evaluating the results of
the introduction of its own BASE system of flexible oﬃces in its Churchill oﬃce complex, and it
is also considering the possibility of also using it
in the Masaryčka buildings.

Nová Waltrovka to get started
within half a year

Penta is planning on beginning the construction of Nová Waltrovka between the Radlická
and Jinonice metro stations in Prague 5 in the
middle of 2021. This will follow the original successful and lively Waltrovka building, which comprises five oﬃce buildings (Aviatica, Dynamica,
Mechanica I and II and Walter), 750 flats, shops,
a square and a two-hectare park. The second
phase of revitalisation of the Radlice brownfields
will expand the oﬀer by a further 30,000 m2

Nová Waltrovka (New Waltrovka), Prague 5
Developer: Penta Real Estate
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of oﬃces in two administrative buildings,
Metalice and Legatice, and a more spreadout residential area with roughly 400 flats. The
heart of the new section will become the reconstructed industrial foundry building with a typical
brick factory chimney, in which Penta is planning
on locating a restaurant with a brewery and perhaps also a community centre.
Nová Waltrovka will be connected with Waltrovka
and the original headquarters of ČSOB from the
design by architect Josef Pleskot next to the
Radlická metro station by a pleasant pedestrian boulevard lined by trees, which will expand
into a long square lined by shops in the area of
the oﬃce buildings. The developer should have
the building permit in its hands at the end of this
year. Preparatory work and the demolition of
the original abandoned old warehouse halls and
factory buildings is already going full speed
ahead at the construction site.
The names of the oﬃce buildings that will shield
the residential part of Nová Waltrovka from the
busy Radlická Street are inspired by the history
of the foundry complex. Legatica, which will
stand close to the Radlická metro station,
will oﬀer 10,000 m2 of oﬃces, while the larger
Metalica will have 20,000 m2. Both buildings
were designed by the Czech Atelier M1 architekti, which is also behind the urban concept of
the entire area. “In the future, there are plans for
the construction of the Radlice ring road, which
would help to alleviate the traﬃc on Radlická
Street. Today’s busy thoroughfare will be transformed into a city avenue, along which trams will
run. Thus, we are counting on the construction
of a pavement with an alley of trees and urban furniture,” described Pavel Streblov. Retail
spaces meant for shops, a supermarket, fitness
centre and other services will liven up the ground
floor of both oﬃce buildings, the shape of which,
unlike Aviatika and Dynamika, will be rectangular. Modern oﬃces will be going up above these.
The green terraces and community gardens

Churchill, Prague 2 ■ Developer: Penta Real Estate

on the uppermost three floors and on the roof will
make the environment even more pleasant.
While the residential part of Nová Waltrovka is still
waiting for its change to the zoning plan, the construction of the oﬃce part, which will require an
investment of 2.5 billion crowns, should begin in
roughly half a year. It could then be finished within
18 months. “In the case of Nová Waltrovka, we
would like to begin with a certain percentage of
pre-leases,” admitted Pavel Streblov. “We expect
more interest in this locality from larger companies that will be taking up oﬃces with areas
on the order of 3,000 m2, though we will also be
able to satisfy customers interested in units with
250 m2. The cluster that we created in Waltrovka
is already very strong. A community of prestigious
firms has arisen here that benefits from a pleasant environment and services in a quarter that is
also a good place to live. Thanks to the combined
function of oﬃces and housing, the public space
here is alive 24/7,” Streblov described.

Churchill to change owners

The negotiations on the sale of the Churchill
oﬃce complex above the Main Train Station in
Prague 2, the second building of which Penta
completed this May, are close to a successful
finish. The dominant tenant is Deloitte and Pavel
Streblov explained that the project, which oﬀers
a total of 33,000 m2 of oﬃce space in two buildings, a piazza with a view of the Castle and
a retail passage, is 98 % occupied. “Austrian
and German investors have shown interest in
purchasing the Churchill complex, as has Asian
and local capital. We expect to close the deal at
the turn of the year,” revealed Streblov.
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Avia City, Praha-Letňany ■ Na 66hektarovém území někdejší továrny Avia Letňany mezi ulicemi Kostelecká, Tupolevova, Veselská a Beranových by mělo v rámci projektu Avia City
vzniknout bydlení pro 10 000 lidí, pracovní příležitosti pro 3–4 000 zaměstnanců a 10 ha parků, zeleně a sportovišť
Developer: Odien Real Estate ■ Autor urbanistické studie: Jakub Cigler Architekti

AVIA CITY – z továrny nová čtvrť pro víc než 10 000 lidí
Do finále se blíží projednávání změny územního plánu, která umožní developerovi
Odien Real Estate po letech příprav nastartovat proměnu bývalé továrny Avia Letňany
v moderní a funkční městskou čtvrť. Na
66 hektarech mezi ulicemi Kostelecká,
Tupolevova, Veselská a Beranových by mělo
v rámci projektu Avia City vzniknout bydlení pro 10 000 lidí a pracovní příležitosti
pro 3–4 000 zaměstnanců. Součástí budou
školy, školky, poliklinika, ale také prostory
pro odpočinek, nákupy a relaxaci v podobě pěšího bulváru s obchody, restauracemi
a komunitním centrem i téměř 10 ha parků,
zeleně a sportovišť. Významným prvkem
projektu je koncepční řešení dopravy v oblasti. Tu má zlepšit vznik dopravního uzlu
zahrnujícího modernizaci vlakového spojení
do centra Prahy a výhledově také prodlouže-
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ní tramvajové trati a trasy metra C. Výstavbu
první fáze projektu, která si podle předběžných odhadů vyžádá 4,5 mld. korun, chce
Odien zahájit v roce 2023. Poslední čtvrtá
etapa by mohla být hotova v horizontu příštích 20–25 let. Autorem urbanistické studie
Avia City je ateliér Jakub Cigler Architekti.
Rozlehlý areál bývalé továrny na výrobu letadel a později nákladních automobilů značky Avia
v Letňanech získala společnost amerického podnikatele Michaela Sarana, Odien Real Estate, již
v roce 2004. Roku 2007 pak požádala o změnu
územního plánu, která by umožnila revitalizaci 66hektarového brownfieldu. „V tuto chvíli je
změna v poslední fázi svého projednávání a po
vypořádání připomínek z městských částí a magistrátu hlavního města Prahy půjde k odsouhlasení
na zastupitelstvo,“ uvádí zakladatel Odien Group

Michael Saran. „Jednáme nyní o smlouvě o spoluúčasti tak, aby vznikla plnohodnotná čtvrť, která
nezatíží okolí, ale bude příkladem, jak mají nové

Avia City, Praha-Letňany
Změna územního plánu umožňující přeměnu
brownfieldu v novou městskou čtvrť se blíží do finále
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Avia City, Prague-Letňany (visualisation) ■ Developer: Odien Real Estate ■ Urban study: Jakub Cigler Architekti

AVIA CITY – a new neighbourhood for
more than 10,000 people from a factory
The negotiated changes to the zoning plan
are nearing the finishing line and will enable
the developer Odien Real Estate to start the
transformation of the former Avia Letňany
factory into a modern and functional urban
neighbourhood after years of preparations.
As part of the Avia City project, housing
for 10,000 people and job opportunities for
3–4,000 employees should be going up on
66 hectares between Kostelecká, Tupolevova,
Veselská and Beranových streets. It will include schools, preschools, a medical clinic
and also spaces for leisure, shopping and
relaxation in the form of a pedestrian boulevard with shops, restaurants and a community centre and an almost 10-hectare park,
greenery and sports facilities. The conceptual
solution of transportation in the area is an
important element of the project. This should
be improved by the creation of a transport
hub, which includes the modernisation of
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a train connection to the centre of Prague
and prospectively the extension of the tram
tracks and the C metro line. Odien would like
to begin the construction of the first phase
of the project, which will require 4.5 billion
crowns according to preliminary estimates,
in the year 2023. The fourth and final phase
should be finished on a horizon of the next
20–25 years. The author of the urban study of
Avia City is the atelier Jakub Cigler Architekti.
The expansive complex of the former factory for
the production of aircraft and later lorries under
the Avia brand in Letňany was acquired back
in 2004 by the American businessman Michael
Saran’s company Odien Real Estate. Then,
in 2007, it requested a changed to the zoning
plan, which would enable the revitalisation of the
66-hectare brownfield. “At this time the change is
in the final phase of its negotiations and after dealing with the comments from the city districts and the

Prague City Hall, it will head to the council for approval,” stated the founder of Odien Group, Michael
Saran. “We are currently negotiating about the participation agreement so that a fully-fledged neighbourhood is created that will not encumber the surrounding, but will be an example of how a new neighbourhood should be created,” added the 1st Deputy
of the Prague Mayor, Petr Hlaváček. The developer
hopes that they could have the zoning and planning
decision and building permit in their hands within
three years to enable the start of the construction
of the first phase of the revitalisation project under
the name Avia City. “The result will be the gradual
transformation of one of the most expansive Prague
brownfields with an area twice as large as, for example, the Žižkov freight station complex, in the modern
city of short distances, where people can live, work,
shop and relax all in one place,” explained architect
Jakub Cigler with regard to the plan.
By the year 2040, the new neighbourhood will offer a full living environment for roughly 10 to
15,000 future inhabitants, while the assortment
of services that are lacking here will also serve
the people in the vicinity. “We are counting on the
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pater vysoké, kancelářské objekty by mohly
vyrůst až do výše osmi pater. „Orientaci ve čtvrti
usnadní dvě výškové dominanty: Nová budova s 12 až 20 poschodími u železničního nádraží
a stávající 50 m vysoká vodárenská věž, v jejímž sousedství vyroste škola. Sloužit by mohla
například jako vyhlídková věž. „Na design výškové budovy u nádraží, o jejímž využití se teprve
rozhodne, bude zřejmě vypsána architektonická soutěž,“ uvádí Jakub Cigler.
Avia City, Praha-Letňany ■ Součástí projektu mají být sportoviště, cyklostezky, parky a rozsáhlé zelené plochy
Developer: Odien Real Estate ■ Autor urbanistické studie: Jakub Cigler Architekti

čtvrti vznikat,“ doplňuje 1. náměstek pražského
primátora Petr Hlaváček. Developer doufá, že do
tří let by mohl mít v ruce územní rozhodnutí i stavební povolení umožňující zahájit výstavbu první
fáze revitalizačního projektu s názvem Avia City.
„Výsledkem bude postupná proměna jednoho
z nejrozlehlejších pražských brownfieldů s plochou
dvakrát větší, než má například areál Nákladového
nádraží Žižkov, v moderní město krátkých vzdáleností, kde lidé mohou na jednom místě bydlet,
pracovat i nakupovat a odpočívat,“ popisuje záměr
architekt Jakub Cigler.
Do roku 2040 nabídne nová čtvrť plnohodnotné
prostředí k životu pro zhruba 10 až 15 000 budoucích obyvatel, sortiment dosud chybějících
služeb má sloužit také lidem v okolí. „Počítáme s vybudováním celkem 5 mateřských škol a 2 projektů základních škol. Kromě bydlení vzniknou
nové pracovní příležitosti, komerční prostory
pro podnikatele, významně rozšíříme zelené plochy, vzniknou nová sportoviště, cyklostezky.
Prioritou je také zkvalitnění dopravní infrastruktury.
Místo chátrajícího a nevyužitého brownfieldu vznikne nová funkční městská čtvrť,“ popisuje Michael
Saran. „Na rozdíl od ostatních projektů nestavíme
na zelené louce, ale chceme revitalizovat již zastavěné území tak, aby poskytovalo Letňanům,
Čakovicím i celé Praze větší užitek, než jim nabízí
v současném stavu. Navíc nevytváříme novou dopravní zátěž, ale nahrazujeme současnou nákladní
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dopravu,“ zdůrazňuje. Areál sice chátrá, ani dnes
ale není mrtvou zónou. „Do Avie denně zajíždějí
desítky kamionů, třetina ze 115 existujících objektů
je dosud využívaná.“ Přitom leží uprostřed obytné
zóny, je obklíčená rodinnými domky, sídlišti i novou
developerskou výstavbou. „Pro obyvatele z okolí bude tedy revitalizace areálu přínosem. Projekt
Odienu neznamená další rozšíření obrysu města,
ale využití toho, co zde historicky funguje,” uvádí
architekt Jakub Cigler.

Bulvár, sportoviště
i výškové dominanty

Páteř projektu Avia City bude tvořit pěší bulvár
ve tvaru písmene Y, který propojí severní, východní a jižní perimetr a bude po něm možné
pohodlně projít celým územím. Lemovaný bude
obchody, restauracemi a službami a také kancelářemi, uměleckými ateliéry, prostory pro start-upy a drobnou výrobu. „Na průsečíků všech tří
ramen se bude prostírat centrální park, který
bude srdcem celé čtvrti. Od něj se budou územím na všechny strany rozbíhat zhruba 80 m
široké pásy zeleně a jednotlivé sektory, které
mezi nimi vzniknou, budou vyplněny bytovými
domy a sportovišti,“ popisuje Jakub Cigler.
Zástavba bude podle jeho slov městského charakteru, uspořádána bude v kompaktních polouzavřených blocích, které tvoří jasnou uliční
čáru. Bytové domy budou zhruba čtyři až šest

Osobitý styl by nové čtvrti mohlo vdechnout také
zachování některých původních hal. „S ohledem na existenci industriálních stop z období, kdy
Avie byla úspěšným výrobcem letadel a později
osobních i nákladních automobilů, zvažujeme možnost integrace vybraných původních objektů nebo
jejich částí do struktury nové městské čtvrti,“ slibuje Michael Saran a dodává, že částečně zůstanou
zachovány také původní stromové porosty, které
budou tvořit podstatný podíl z celkových 8,5 ha zelených ploch. „Centrální park, zelené plochy určené
ke sportu nebo odpočinku, pěší zóny, cyklostezky
a jezírka zaujmou svou velikostí rozlohu srovnatelnou s Riegrovými sady v Praze,“ popisuje.
Přesný poměr rozložení jednotlivých funkcí
v projektu Avia City zatím nebyl stanoven. „Počet
bytů a konkrétní využití ploch bude reagovat na
aktuální vývoj trhu, proto dokážeme v tuto chvíli
bezpečně specifikovat pouze první fázi projektu. Zde hovoříme o přibližně 1 400–1 700 bytových jednotkách a 20–40 % plochy bude řešeno jako kancelářská, retailová a občanská
vybavenost,“ upřesnil Saran.
Výstavba nové čtvrti bude rozdělena do čtyř
etap, které by podle současných představ měly
být realizovány vždy po pěti letech. Malou
úvodní ochutnávku nabídne investor v jižním
cípu území na křížení ulic Veselská a Beranova.
První fáze bude naopak umístěna v severní
části areálu poblíž hypermarketu Globus.
Zahrnovat by měla 1 400 až 1 700 bytů pro
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construction of a total of 5 preschools and 2 elementary school projects. Apart from housing,
new job opportunities and commercial spaces
for businesses will be created, plus we will be significantly expanding the green spaces and there
will be new sports facilities and cycling paths.
Improving the traﬃc infrastructure is also a priority.
Instead of the dilapidated and unused brownfield,
there will be a new functioning urban neighbourhood,” described Michael Saran. “Unlike the other
projects, we are not building in a greenfield, but we
want to revitalise an already built-up area so that
it provides those from Letňany, Čakovice and all
of Prague a greater benefit that it oﬀers then in its
current state. Plus, we are not creating a new traﬃc
load, but replacing the current cargo transport,” he
emphasised. While the complex is in disrepair, it is
not a dead zone even today. “Dozens of lorries come
to Avia every day since one-third of the 115 existing buildings are still in use.” Meanwhile, it lies in the
middle of a residential zone, is surrounded by family houses, housing estates and new development
construction. “Thus, for the inhabitants from the surrounding areas, the revitalisation of the complex will
be an advantage. The Odien project does not mean
the further expansion of the city’s contours, but making use of something that has worked here historically,” stated architect Jakub Cigler.

A boulevard, sports facilities and high-rise landmark

A pedestrian boulevard in the shape of the letter Y will form the backbone of the Avia City project
and will connect the northern, eastern and southern
perimeter so that it will be possible to comfortably
walk through the entire territory along it. It will be
lined with shops, restaurants and services as well as
oﬃces, art studios, spaces for start-ups and small
production. “A central park, which will be the heart
of the entire neighbourhood, will spread out at the
intersection of all three arms. From here, a roughly
80-metre-wide band of greenery will run in all directions and the individual sectors that will be created between them will be filled with residential buildings and sports facilities,” explained Jakub Cigler.

BW_IV_2020_book.indb 23

Avia City, Prague-Letňany (visualisation) ■ Developer: Odien Real Estate

The development, in his words, will be of an urban
character and will be laid out in compact semiclosed blocks that form a clear street line. The
blocks of flats will be roughly four to six storeys
in height, while the oﬃce buildings could rise up
to eight storeys. The two high-rise landmarks will
make orientation in the neighbourhood easier: a new
building with 12 to 20 floors by the railway station and
the existing 50-metre-high water tower, next to
which the school will be going up. It could be used as
an observation tower, for example. “An architectural
competition will evidently be held for the design of
the high-rise building by the train station. Its use has
yet to be decided,” stated Jakub Cigler.
Preserving some of the original halls could
give the new neighbourhood a unique style all its
own. “With regard to the existence of industrial
traces from the period when Avia was a successful manufacturer of aircraft and later cars and lorries, we are considering the possibility of the integration of selected original buildings or their parts
in the structure of the new urban neighbourhood,”
promised Michael Saran, adding that some of
the original tree cover will be preserved and will
form a significant share of the 8.5 hectares of total
green space. “The size of the central park, green
spaces designated for sports or leisure, pedestrian zones, cycling paths and pond is similar to the
size of Rieger Gardens in Prague,” he explained.
The precise ratio of the distribution of the individual
functions in the Avia City project has not yet been

specified. “The number of flats and the concrete
use of the space will react to the current market
developments, thus at this time we are only able
to safely specify the first phase of the project.
Here we are talking about approximately 1,400 to
1,700 flats and 20–40 % of the space will be
designed as oﬃces, retail and civic amenities,” Saran clarified.
The construction of the new neighbourhood
will be divided into four phases, which could
be realised every five years according to the current conceptualisation. The investor oﬀers a small
initial taste in the southern point of the territory at
the intersection of Veselská and Beranova streets.
The first phase, on the other hand, will be located
in the northern part of the complex close to the
Globus hypermarket. It should include 1,400 to
1,700 flats for roughly 3,000 inhabitants, while
non-residential functions will include an elementary school and two preschools and a community centre going up here. “The project will include both flats for sale and units meant for rental
housing,” added Saran. The first phase will also
include the construction of a commuter parking lot and a footbridge by the train station. In
the next phases there should be gradually more
greenery, more flats and also sports facilities. A focus on sports will be characteristic for Avia City:
the new neighbourhood will be interlaced by a cycling path, there are plans for the construction of
a large sports hall and, according to Jakub Cigler,
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the creation of a sports centre that would attract
visitors from all over Prague is being considered.

By train from Čakovice
to the centre of Prague

Avia City, Praha-Letňany (vizualizace)
Developer: Odien Real Estate ■ Autor urbanistické studie: Jakub Cigler Architekti

zhruba 3 000 obyvatel, z nebytových funkcí tu
vyroste základní škola a dvě mateřské školy
a komunitní centrum. „V rámci projektu budou
k dispozici jak byty na prodej, tak jednotky určené k nájemnímu bydlení,“ dodal Saran. Součástí
první fáze bude také vybudování odstavného
parkoviště a lávky pro pěší u vlakového nádraží. V dalších fázích má postupně přibývat zeleň, další byty a také sportoviště. Zaměření na
sport bude pro Avia City charakteristické: Novou
čtvrť protne cyklostezka, počítá se s vybudováním velké sportovní haly a ve stádiu úvah je podle Jakuba Ciglera také vznik sportovního centra, které by mohlo lákat návštěvníky z celé Prahy.

Vlakem z Čakovic do centra Prahy

Důležitým počinem, o němž město a investor
jednají podle Petra Hlaváčka se Správou železnic, bude modernizace nádraží a železničního

Avia City, Praha-Letňany (škola)
Developer: Odien Real Estate
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spojení z Čakovic přes Kbely a Satalice na
Masarykovo nádraží. „Po jejím dokončení bude
možné dojet vlakem do centra Prahy za 20 minut,“
říká investor. Ten také potvrdil svou ochotu vyhradit
pozemky potřebné pro budoucí umístění stanice
prodloužené trasy metra C a pro parkoviště P+R,
které by v oblasti nádraží mělo vzniknout. Jakub
Cigler doplňuje, že nyní jednají s náměstkem
primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem
také o možnosti vybudovat u nádraží novou konečnou stanici prodloužené trasy tramvaje, která
sem povede z Ďáblic. „Nádraží se tak promění
ve významný dopravní uzel, který zlepší dopravní
obslužnost celé přilehlé oblasti,“ uvádí Michael
Saran. „Prostor kolem železniční stanice má potenciál stát se propojujícím článkem mezi Čakovicemi
a Letňany a umožní území Avie začlenit se do organismu města.“ Petr Hlaváček doplňuje, že spolu
s Adamem Scheinherrem brzy předloží koncepci
dopravy celého území, kterou zpracovává IPR
a ROPID. Je ale poněkud opatrnější, pokud jde
o plány na prodloužení metra C do Čakovic. „S prodloužením metra se výhledově počítá, v době
poměrně náročné rozpočtové situace hledáme
rychlejší řešení,“ popisuje Hlaváček. „Aktuálně se
nám jeví jako vhodnější propojit existující zastávku
metra a vlaku vhodným kapacitním způsobem, například autobusy s dynamickým nabíjením, které
budou pokud možno jezdit v samostatném pruhu.“

An important act that the city and the investor are
negotiating, according to Petr Hlaváček from the
Railway Administration, is the modernisation of
the train station and the railway connection from
Čakovice via Kbely and Satalice to Masaryk
Station. “Upon its completion, it will be possible
to travel by train to the centre of Prague in 20 minutes,” stated the investor. It also confirmed its
willingness to set aside the land required for the
future placement of a station for an extension to
the Metro’s C line and for a P+R parking lot, which
should be created in the area of the train station.
Jakub Cigler adds that there are also currently talks
with the Deputy Mayor for Transportation, Adam
Scheinherr, on the possibility of building a new end
station of an extended tram route that would come
here from Ďáblice. “Thus, the station would turn
into an important traﬃc node, which will improve
the transport services of the entire surrounding
area,” stated Michael Saran. “The space around
the train station has the potential to become the
link connecting Čakovice and Letňany and will enable the incorporation of the Avia area in the city
organism.” Petr Hlaváček added that he, together
with Adam Scheinherr, would soon submit a conception of the transportation for the entire territory, which is being prepared by the Prague
Institute of Planning and Development and
the Regional Organiser of Prague Integrated
Transportation (ROPID). But he is somewhat
more cautious with regards to the plans for the extension of the C line to Čakovice. “There are plans
to extend the metro in the future, at a time of a relatively demanding budget situation we are looking
for a faster solution,” described Hlaváček. “It currently seems to be more suitable to connect the existing metro station and train in a suitable manner
with regards to capacity, for example buses with
dynamic charging, which will, if possible, drive in
a separate lane.”
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a z nich, respektive skrze ně, následně vstoupíte
do samotného vnitřního Savarinu, který bude světem sám pro sebe, který rozehraje svoji krásu, svůj
účel, svůj užitek ku prospěchu všech návštěvníků. Podobně jako když jdete známými pražskými
ulicemi Starého Města a najednou se před vámi
otevře Pražský hrad. Možná posté, ale stále vás
fascinuje a vždy ho vnímáte jinak, jste ohromeni jeho krásou i jeho věčností. A stejné to bude
i v případě Savarinu. Praha získá místo, kam budou směřovat kroky Pražanů i návštěvníků Prahy,
protože je bude přitahovat svou atmosférou, svou
náplní i každodenní jinakostí. Spolu s rekonstrukcí
Václavského náměstí vrátí lidem důvod, proč se
do centra chodit potkávat, bavit se a relaxovat, vrátí jim chuť brát návštěvy opět na Václavák a v centru jíst a nakupovat. Ale nepředstavujte si Savarin
jako nákupní centrum, jde o několik různých konceptů, z každé ulice sloužících jinému účelu, které
budou vzájemně propojeny centrálním otevřeným
prostorem, zahradou a celkovým urbanistickým
řešením. Připodobním-li to opět k Hradu, také je
Savarin – ostře sledovaný projekt v srdci Prahy se má stát středobodem aktivit i odpočinku Pražanů v centru české
metropole. Developer projektu Crestyl přizval ke spolupráci na architektonickém konceptu Savarinu osobnost světové
současné architektury – renomovaného britského architekta Thomase Heatherwicka

PASÁŽE SAVARINU ožijí do 5 let

V roce 2025 bychom mohli stříhat pásky,
slibuje Viktor Peška ze společnosti Crestyl
Společnost Crestyl se blíží zahájení realizace
první etapy ostře sledovaného projektu v srdci Prahy, který spojí v budoucnu Václavské
náměstí s Příkopy a s ulicemi Jindřišskou
a Panskou. K revitalizaci území o rozloze
1,6 ha, do níž plánuje investovat 400 milionů
eur, přizval developer už loni osobnost světové moderní architektury a designu – britského architekta Thomase Heatherwicka.
Jeho rukopis nesou projekty jako centrála
Google v Londýně, unikátní veřejný prostor
Vessel v New Yorku nebo futuristický park
Pier 55 v Kalifornii. Práce zahájí develo-
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per v ulici Na Příkopě rekonstrukcí budovy
pozdně barokního paláce Savarin, zvaného
též Sylva-Taroucca.
Můžete připomenout hlavní ideu projektu
Savarin? Jak změní centrum Prahy?
VP: Změní centrum zásadně a zároveň velmi
málo. Velmi málo z pohledu zásahu do současného panoramatu a vzhledu ulic, kterých se projekt
dotkne. Jedná se o přestavbu a dostavbu vnitrobloku mezi ulicemi Jindřišská, Panská, Příkopy
a Václavským náměstím. Budovy orientované do
ulic citlivě zrekonstruujeme do původní podoby

Viktor Peška, obchodní ředitel ve společnosti Crestyl
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Savarin – the future heart of Prague ■ Developer: Crestyl ■ Architect: Thomas Heatherwick

SAVARIN PASSAGE to come alive within 5 years

We should cut the ribbon in 2025, promised Viktor Peška from Crestyl
Crestyl is close to beginning the first stage
of the closely-watched project in the heart
of Prague, which will connect Wenceslaus
Square to Na Příkopě and to Jindřišská and
Panská streets in the future. Last year, the developer invited an international figure of modern architecture and design, British architect
Thomas Heatherwick, for the revitalisation of
the territory with an area of 1.6 ha, in which
it is planning on investing 400 million euros.
Projects such as the Google headquarters in
London, a unique public space named Vessel
in New York and the futuristic Pier 55 park in
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California bear his signature style. The developer began the work on Na Příkopě Street with
the reconstruction of the Baroque Savarin
Palace, also known as Sylva-Taroucca.
Could you tell us about the main idea behind
the Savarin project? How will it change the
centre of Prague?
VP: It will change the centre significantly and also
very little. Very little from the perspective of the
change to the current panorama and appearance
of the streets the project aﬀects. It deals with the
reconstruction and further construction of the inner

block between Jindřišská, Panská and Na Příkopě
and Wenceslaus Square. We will be sensitively reconstructing the buildings facing the streets into
their original appearance and from them, or rather
through them, you will enter the actual interior of
Savarin, which will be a world in and of itself, which
will play out its beauty, its function, its utility to the
benefit of all the visitors. It is similar to when you are
walking down the streets of the Old Town you know
so well and the Prague Castle suddenly opens up
before you. It may be the hundredth time, but it always fascinates you and you always see it through
diﬀerent eyes, you are awestruck by its beauty and
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architekti veřejně přístupné prostory: zahradu,
schodiště na fasádách, střešní terasy a vyhlídky,
galerijní prostory i společenský prostor pod jízdárnou. Projekt bude maximálně otevřený všemi
směry, nejen horizontálně z ulice, ale i vertikálně – umožní lidem sestoupit do vestibulu metra
nebo naopak vyjít pěšky až na střechu a kochat
se panoramaty Prahy. Poslouží jim hned ráno po
cestě do práce, když si budou chtít zkrátit cestu a přitom si koupit snídani, nebo jim poskytne
zázemí až do pozdních hodin, když se jim nebude chtít po večeři odejít z baru na střešní terase.
S každou částí prostoru budeme pracovat zvlášť
a zároveň všude, kde to půjde, ho necháme volně k dispozici veřejnosti k odpočinku a radosti.
Savarin – pohled z Václavského náměstí ■ Developer: Crestyl

tvořen z mnoha částí mnoha účelů, ale dohromady funguje jako jeden kompaktní celek a my si nedovedeme představit, že by to mělo být jinak.
Jak budou tedy koncipovány jednotlivé části
projektu?
VP: Jedná se o několik osobitých míst propojených pasážemi a ústících do jednoho bodu – barokní jízdárny. Z Václavského náměstí vstoupíte do
otevřené široké nákupní galerie, z Jindřišské do
vnitrobloku s restauracemi, gastroprovozy a moderním tržištěm. Z Panské se ocitnete v otevřeném
prostoru Time Out Marketu – gastrokonceptu, který
začínal v Lisabonu a stal se v krátké době fenoménem, kde na jednom místě dostanete kvalitní jídlo
od nejlepších kuchařů za rozumné peníze a kde
se pořádají i pravidelně aktivity spojené s jídlem,
zábavou, tancem a uměním. Z Příkopů vás vtáhne
dovnitř obnovená krása barokního paláce, kterým
prošly dějiny a přes který projdete do zahrady –
oázy zeleně a odpočinku uprostřed pulzujícího
města. A v srdci toho všeho stojí zmíněná barokní jízdárna, která je křižovatkou všech těchto cest
a místem, kde se všechny koncepty potkávají.
Čím vás britské Heatherwick Studio nejvíce
oslovilo?
VP: Mě osobně svým nesporným talentem napříč
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celým studiem, profesionalitou a smyslem pro detail.
Nepřemýšlí pouze jako designéři nebo pouze jako
architekti, dívají se na projekt z mnoha aspektů, na
jeho uživatele a jejich potřeby, na to, k čemu by měly
sloužit jednotlivé prostory, které umí elegantně propojit, aniž byste si všimli, že už jste v jiné části. Vše
má svůj účel, nic není prvoplánové jen tak na efekt,
a přitom to zůstává krásné a efektivní. Neskutečná
je jejich empatie, porozumění potřebám developera i budoucích nájemců, uživatelů a návštěvníků.
Navštívil jsem řadu jejich projektů a ta propracovanost do posledního detailu je dechberoucí, navrhují osobně třeba i ovladač k výtahu u vstupu. Kvůli
Savarinu obešli Prahu a přišli s ideou, že centrum
Prahy je o červených sedlových střechách, a tento
prvek následně přenesli do architektury Savarinu.
Geniálním způsobem rozehráli toto téma na fasádách ve vnitrobloku. Ze stěn budov udělali pochozí
prostory a vertikální galerie, a schody a stěny domů
se staly součástí veřejného prostoru.
Veřejný prostor hraje v projektu klíčovou
roli – chloubou mají být i veřejně přístupné
střešní zahrady a terasy…
VP: Máte pravdu se slovem „klíčovou”. Veřejný
prostor a nakládání s ním je alfou omegou celého projektu a považuji ho za jedno z klíčových
specifik. Všude tam, kde je to možné, navrhují

Zmiňujete historickou jízdárnu, která bude
srdcem Savarinu – jakou bude plnit roli?
VP: Jízdárna bude středobodem společenských,
zábavních i sportovních aktivit celé lokality. Místo,
kde se pořád něco děje, místo, kvůli kterému se
budete do Savarinu vracet, protože se to „tam” děje
pořád. Rád bych, aby jízdárna byla protipólem „pod
ocasem” v horní části Václavského náměstí – místem, kde si budeme dávat sraz se svými přáteli a odkud budeme podnikat výpravy po centru Prahy.
Počítáte s přímým napojením komplexu na
vestibul stanice metra – v jaké části?
VP: Napojení na metro bude přímo v projektu, ve
druhém podzemním podlaží, odkud se dostanete
do přestupního koridoru mezi linkami A a B stanice Můstek. Takže suchou nohou projdete z metra
kamkoliv v Savarinu.
Palác Savarin má formu rozlehlého vnitrobloku se dvěma dvory, k němuž kdysi přiléhala zahrada a jízdárna. Bude předmětem
aktuální rekonstrukce v první etapě pouze
čelní budova v ulici Na Příkopě, nebo i některé další části ve vnitrobloku?
VP: Součástí první části rekonstrukce a revitalizace bude jen původní barokní palác a jeho dva
dvory. Zahrada a jízdárna logicky připadnou až
k fázi dostavby vnitrobloku.
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Savarin – an unique revitalisation project in the Prague city center designed by an international figure of modern architecture and design, British architect Thomas Heatherwick ■ Developer: Crestyl

its timelessness. And it will be the same in the case
of Savarin. Prague is getting a place where the
steps of Praguers and visitors to Prague will lead
because it will attract them with its atmosphere, its
content and the fact that it is diﬀerent every day.
Together with the reconstruction of Wenceslaus
Square, it will give people a reason to come to the
centre again to meet, have fun and relax. It will make
them want to take visitors to Wenceslaus Square
and to the centre again to eat and shop. But don’t
imagine Savarin as a shopping centre, it is several diﬀerent concepts, serving a diﬀerent purpose
from each of the streets, mutually connected in
the central open space, the garden and the overall
urban design. If I compare it to the Castle again,
it is also comprised of many parts serving many
purposes, but it works altogether as a single compact unit and we can’t imagine it being otherwise.
So, how will the individual parts of the project be conceived, then?
VP: It is comprised of several unique parts con-
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nected by passages and leading to a single point,
the baroque riding hall. From Wenceslaus Square
you enter an open and wide shopping mall, from
Jindřišská to an inner courtyard with restaurants,
refreshments and a modern market. From Panská
you will find yourself in a Time Out Market space,
a gastronomical concept that got its start in Lisbon
and soon became a phenomenon, where you
can get quality meals at a reasonable price from
the best chefs all in one place and where regular activities connected with food, entertainment,
dance and art are held. From Na Příkopě, you will
be drawn in by the restored beauty of a Baroque
palace that has seen a lot of history, through which
you will get to the garden, an oasis of greenery and
relaxation in the middle of the busy city. And in the
heart of this all is the aforementioned Baroque riding hall, which is the intersection of all these paths
and a place where all the concepts come together.
What did you find most appealing about
Britain’s Heatherwick Studio?

VP: For me personally, its undisputed talent throughout the studio, professionalism and sense of detail.
They don’t just think like designers or like architects,
they look at the project from many aspects, at its
users and their needs, at the use of the individual
spaces, which they known how to connect elegantly so that you don’t even notice you are already in
another part of the building. Everything has its purpose. Nothing is obvious or just for an eﬀect, while
it remains beautiful and eﬀective. Their empathy is
unbelievable, as is their understanding of the needs
of the developer and the future tenants, users and
visitors. I have visited several of their projects, and
that sophistication to the very last detail is breathtaking. They personally even design the controls for the
lift at the entrance, for instance. Because of Savarin,
they went through Prague and came with the idea
that the centre of Prague is about red gabled roofs,
and so they subsequently brought this element into
Savarin’s architecture. They played with this theme
on the façades and in the inner courtyard in an ingenious way. They made the buildings’ walls walk-in
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Hagibor – nově vznikající městská čtvrť u stanice metra Želivského na pomezí pražských Vinohrad a Strašnic ■ Developer: Crestyl

Jaká bude nová funkce paláce? V jakém horizontu plánujete zahájit pronájmy?
VP: V současné době intenzivně jednáme s budoucími nájemci. Přízemní obchodní prostory
směrem na Příkopy jsou jedny z nejhodnotnějších a vrátí se do nich „high street retail”. V horním
patře jednáme o znovuobnovení kasina do jeho
prestižní prvorepublikové podoby, jak ji známe
z dob, kdy se v jeho klubu scházeli největší hvězdy tehdejšího filmového plátna i divadelní scény.
Společenský klub Savarin byl oblíbeným místem
setkávání herců Hugo Haase nebo Jana Wericha,
chodil sem ale i Karel Čapek nebo první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
Jak se budova změní a kdy by mohla být první etapa hotova? Podílí se na jejím novém
designu také Heatherwick Studio?
VP: Jedná se o památku prvořadého významu,
proto dojde k citlivé rekonstrukci paláce při zachování současné podoby, a především napravíme necitlivé zásahy, které stavba v posledních
desetiletích utrpěla. Rekonstrukce proběhne
pod vedením architekta Jakuba Ciglera, nicméně Heatherwick Studio podniká řadu kroků pro
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to, aby další části projektu na palác plynule navázaly a byly s ním v harmonii. Studio také řeší
napojení paláce na obnovenou barokní zahradu.
Vlastní rekonstrukce by měla být hotova zhruba
za 2 roky od zahájení stavby, tj. někdy v průběhu
roku 2023.
Pokud se vrátíme k projektu Savarin jako
celku – Thomas Heatherwick uvedl při jeho
představení: „Vytvoříme něco, co bude flexibilní, udržitelné, co se bude měnit v čase,
aby se lidé cítili dobře…“ Jaký je tedy rozměr projektu co do udržitelnosti?
VP: Je to přesně o tom – my dnes tvoříme něco
s jasnou vizí fungování za 15, 20 let. Dál nedohlédneme. Ale role architekta, jak o ní Thomas mluvil,
je v tom, že jeho a naší zodpovědností je udělat
projekt tak, aby místo, které ovlivní život a chování
mnoha lidí na hrozně dlouhou dobu, mohlo fungovat i pro příští generace, aniž by oni museli zásadně měnit jeho tvar nebo jinak do něj významně
stavebně zasahovat, přestože jejich potřeby se v té
době možná výrazně změní. Chceme vytvořit místo, které bude sloužit všem Pražanům a návštěvníkům Prahy po mnoho generací.

Jaká je předpokládaná investice? Hovořilo
se o částce 10 miliard korun… Lze už nyní
odhadnout, kdy by projekt jako celek mohl
dospět do finále?
VP: Ano, do projektu Savarin se chystáme investovat
až 10 miliard korun. A pokud vše půjde podle plánu,
mohli bychom už v roce 2025 stříhat pásky a připít si
třeba na terase nad Václavským náměstím.

Hagibor – nová čtvrť na pomezí
Vinohrad a Strašnic

Vedle projektu Savarin vstoupil Crestyl do
povědomí veřejnosti především vybudováním multifunkční čtvrti DOCK na území
brownfieldu někdejších libeňských doků.
Dnes stavíte další čtvrť – Hagibor – nedaleko stanice metra Želivského. Co je spojuje,
a v čem se naopak liší?
VP: Spojuje je naše filozofie, že vytvářet multifunkční projekty je pro dané místo, jeho obyvatele i uživatele to nejlepší, a také fakt, že veřejný
prostor je esenciální součástí ekonomického
i fyzického zdraví projektu. Že když se spojí rezidenční a komerční funkce, tak na veřejný prostor
jste schopni vyčlenit větší investici. A ještě jedna
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spaces and vertical galleries and the buildings’ staircases and walls part of the public space.
The public space plays a key role in the project – it can also boast of publicly-accessible
rooftop gardens and terraces…
VP: You are right to use the word “key”. The public space and the way it was handled is the alpha
and omega of the entire project and I consider
it to be one of the key specifics. The architects
designed publicly-accessible spaces everywhere it was possible: the garden, staircases on
the façades, rooftop terraces with views, gallery
spaces and the social space under the riding
hall. The project will be as open as possible in all
directions, not only horizontally from the street,
but also vertically, it lets people descend to the
metro vestibule or, on the contrary, climb to the
roof and marvel at the Prague panorama. It will
serve them right from the morning, when they will
want to take a shortcut while buying some breakfast, all the way to the late hours of the evening,
when they won’t want to leave the bar on the
rooftop terrace. We are going to be working with
each part of the space separately and, wherever
possible, we will leave it freely available to the
public for their enjoyment and relaxation.
You mentioned the historical riding hall,
which will be the heart of Savarin. What role
will it play?
VP: The riding hall will be the centre of the social,
entertainment and sporting activities of the entire
locality. A place where there is always something
going on, a place that will bring you back to Savarin,
because that is where “things” happen. I would like
for the riding hall to be antipole to “under the horse”
in the upper part of Wenceslaus Square, a place
where we will meet our friends and from which we
will start our journeys through the centre of Prague.
You are also planning on directly connecting the
complex to the metro vestibule. In which part?
VP: The connection to the metro will be right in
the project, on the second underground level,
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from where you can get to the transfer corridor
between the Můstek metro station’s A and B
lines. Thus, you can get to anywhere in Savarin
from the metro without getting rained on.
Savarin Palace has the form of an expansive
inner courtyard with two yards, to which the
garden and riding hall were once adjacent.
Will the subject of the current reconstruction in the first phase only be the front building on Na Příkopě Street, or also some other
parts in the inner courtyard?
VP: The first part of the reconstruction and revitalisation will only include the original Baroque
palace and its two courtyards. The garden and
riding hall will logically fall to the phase of the
completion of the inner courtyard.
What will the new function of the palace be?
What is your schedule for starting the leasing?
VP: We are currently negotiating intensively with the
future tenants. The ground floor retail spaces along
Na Příkopě are some of the most valuable and “high
street shops” will be returning there. On the upper
floor we are discussing reopening the casino in its
prestigious First Republic appearance, as we know
it from the era when its club was graced by the greatest stars of the theatre and the silver screen of the
time. The Savarin Social Club was a popular place
for actors Hugo Haas or Jan Werich to meet, but it
was also frequented by Karel Čapek and the first
Czechoslovak President Tomáš Garrigue Masaryk.
How will the building change and when could
the first phase be finished? Is Heatherwick
Studio also contributing to its new design?
VP: It is a monument of paramount importance, so
the palace will be reconstructed sensitively while
keeping its current appearance and, primarily, removing the insensitive alterations that the building
suﬀered in recent decades. The reconstruction will
take place under the direction of architect Jakub
Cigler, though Heatherwick Studio took several
steps to ensure that the other parts of the project
seamlessly connect with the palace and are in har-

mony with it. The studio is also designing the connection of the palace to the renewed Baroque garden. The actual reconstruction should be finished
in roughly 2 years from the start of the construction,
so sometime during the course of 2023.
If we return to the Savarin project as a whole,
Thomas Heatherwick stated during his presentation: “We are creating something that
will be flexible, sustainable, that will change
over time so that people feel good…” What,
then, is the project’s dimension with regard
to sustainability?
VP: It is precisely about this: today we are creating something with a clear vision of operations
for 15, 20 years. We aren’t looking any farther.
But the role of the architect, as Thomas said, is
about his and our responsibility to prepare the
project so that this place, which will influence
the lives and behaviour of many people for an
awfully long time, can also work for future generations, without them having to significantly
change its appearance or otherwise make major
architectural changes, even though their needs
at that time may change considerably. We want
to create a place that will serve all the people of
and visitors to Prague for many generations.
What is the expected investment? There
was talk of 10 billion crowns… Is it already
possible to estimate when the project as
a whole could be completed?
VP: Yes, we are planning on investing up to 10 billion crowns into the Savarin project. And if everything goes according to plan, we could be cutting
the ribbon in 2025 and drinking a toast on the terrace above Wenceslaus Square, for instance.

Hagibor – a new neighbourhood on
the edge of Vinohrady and Strašnice

In addition to the Savarin project, Crestyl has
primarily come to the public’s attention for
its construction of the multifunctional DOCK
neighbourhood on the territory of a brownfield encompassing the former Libeň docks.
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stav prodejů? Co kupující nejvíce oslovilo?
VP: Máme prodáno více než 50 % z první etapy
rok a půl před dokončením. Co oslovuje klienty,
je samozřejmě místo u metra, výhledy a dispozice, v kombinaci s neotřelou architekturou, velkými terasami a již zmiňovaným veřejným prostorem, který z jejich bytu dělá „TO” místo. Naši
klienti obecně vědí, že do bytu od Crestylu investují na začátku více do ceny, ale hodnota bytů
po dokončení takového multifunkčního projektu
následně významně vzroste.
Hagibor – první bytové domy vznikající městské čtvrti se již staví. Rezidenti se nastěhují koncem roku 2022, první klienti
kanceláří u metra Želivského zamíří do lokality v roce 2023 ■ Developer: Crestyl

věc, což je ale společné pro všechny projekty
Crestylu – kvalitní architektura a design.
Odlišují se samozřejmě každá svým charakterem, což do určité míry definuje i jejich okolí.
Dock je o vodě, sportu, napojení na sportoviště
a město. Je o všem, co je dnes v kurzu – cyklistika, běhání, náplavka, dobré jídlo v okolí...
Hagibor je jiný, bude o klidu a pohodě, je vysoko
nad Prahou – s výhledy široko daleko, nic mu nestojí v cestě, všude pod vámi zeleno. Je městem
v zeleni, které si vystačí samo se sebou. Díky
2 500 stromů, které vysázíme, tam bude klid,
uvnitř žádná doprava, tzn. bude mít svou vlastní
„tepovou frekvenci”.
Jaký je architektonický a urbanistický koncept Hagiboru? Kolik lidí by zde mohlo v budoucnu pracovat a kolik bydlet?
VP: Počítáme s pěti rezidenčními budovami s cca
700 byty, tj. až 2 000 obyvateli, a s šesti komerčními budovami nabízejícími cca 90 000 m2 kanceláří a obchodních prostor, z nichž jedna by měla
zahrnovat i sídlo PKF - Prague Philharmonia.
K tomu park o rozloze dvou hektarů. Hlavní vizí
Hagiboru je městské bydlení v zeleni a přitom
prakticky v centru města. Okolní vilová zástavba,
sportoviště TJ Bohemians Praha a souvislá zeleň
pražských hřbitovů jsou základem pro vizi našeho
krajinářského architekta Michela Desvigne – vybudovat město v lese, městském lese, pod jehož
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stromy se bude odehrávat nekonečně mnoho aktivit i každodenních příběhů, ale nad ním budete
mít pocit klidu a nadhledu, klidu na práci nebo i na
relaxaci na některé z mnoha prostorných teras
v rezidenčních i kancelářských budovách.
Jak bude řešena rezidenční a jak komerční
část čtvrti? Co nabídne svým obyvatelům?
S jakými spolupracujete architekty?
VP: Obě části budou propojeny v jeden celek:
Zatímco v Dock je spojuje voda, promenády kolem a přístav s loděmi, v Hagiboru je to právě
koncepce propojení skrze zeleň, stromy, stezky.
Veřejný prostor bude jeden společný. O ten se
bude starat stejná společnost, nebude se tedy
dělit na „jejich” a „náš” (s výjimkou vlastních zahrádek a vnitrobloků). Rezidenti budou moci
posedět všude tam, kde budou sedět i uživatelé
kanceláři, děti si budou moci hrát ve fontáně mezi
kancelářskými budovami a všichni si budou moci
zasportovat v přilehlém parku. Architekturu rezidenčních budov mají na starosti s námi dlouhodobě spolupracující architekti Ian Bryan Architects,
kanceláře a celý masterplan Hagiboru zastřešují
Bogle Architects a veřejný prostor francouzský architekt světového věhlasu Michel Desvigne, který
ke spolupráci přizval architekty z českého studia
Šmídová Landscape Architects.
V současnosti stavíte dva první bytové
domy a zdá se, že zájem je značný. Jaký je

Kdy se budou noví majitelé stěhovat? Jaký
bude další harmonogram?
VP: První klienti se budou stěhovat ke konci
roku 2022, první kancelářské klienty v budově O5 přímo u stanice metra Želivského přivítáme v roce 2023. Ještě letos nebo začátkem
příštího roku chceme začít s prodejem budovy
Gamma, která nabídne přes 160 dalších bytů,
její dokončení by mělo následovat cca rok po budovách Alfa a Beta.
Součástí projektu bude také sídlo Pražské
komorní filharmonie. Co bylo impulzem propojení veřejného prostoru s kulturou?
VP: Bylo to setkání se samotnými filharmoniky
před několika lety, naše fascinace tím, co dělají pro osvětu klasické hudby, a zjištění, že nemají své stálé zázemí. Z toho vznikla myšlenka
a naše přesvědčení nějak pomoci a rozhodli
jsme se vybudovat jim sídlo právě na Hagiboru.
Do jaké míry je budování velkých městských
celků součástí budoucí strategie Crestylu?
VP: Pro nás je zvelebování veřejného prostoru
součástí naší firemní DNA. Působíme a chceme
se aktivně podílet na utváření měst. A abyste
mohli mít viditelný vliv na změnu veřejného prostoru, na formování názoru veřejnosti a určovat
standardy, tak musíte cílit na větší celky, kde
opravdu můžete realizovat vaši vizi. Věřím, že
doba nám bude přát a nám se podaří vybudovat další skvělá místa k bydlení, práci a zábavě.
Know-how a chuť k tomu máme už teď.
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Today you are building another neighbourhood: Hagibor close to the Želivského metro
station. What connects them and how, on
the contrary, do they diﬀer?
VP: They are connected by our philosophy that
creating multifunctional projects is the best for
a given place, its inhabitants and its users and
also by the fact that a public space is an essential
part of the economic and physical health of a project. That when you combine residential and commercial functions, then you are able to designate
greater investments for the public space. And one
more thing that is common for all Crestyl’s projects: high quality architecture and design.
They diﬀer, of course, in that each has its own character, which is defined, to a certain extent, by its
surroundings. Dock is about water, sports, a connection to sports facilities and the city. It is about
everything that is popular in this day and age:
cycling, jogging, the waterside, good food in the
area... Hagibor is diﬀerent. It will be about peace
and quiet, it is high above Prague, with views far
and wide. Nothing stands in its way, with greenery
stretching out below you. It is a city in greenery, and
it is self-suﬃcient. Thanks to the 2,500 trees that
we are planting, it will be peaceful there, with no
transportation inside, so it will have its own pulse.
What is the architectural and urban concept
of Hagibor? How many people will be working
here in the future and how many living here?
VP: We are counting on five residential buildings with
about 700 flats, so up to 2,000 inhabitants, and with
six commercial buildings oﬀering about 90,000 m2
of oﬃces and retail space, one of which should contain the seat of PKF - Prague Philharmonia. In addition, there is a park with an area of two hectares.
The main vision of Hagibor is urban living in greenery, while being practically in the centre of the city.
The surrounding villas, TJ Bohemians Praha sports
facilities and continuous greenery of the Prague
cemeteries are the foundation for the vision of our
landscape architect Michel Desvigne, to build a city
in a forest, an urban forest, under whose trees an
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Dornych – the planned multifunctional project in the centre
of Brno ■ Developer: Crestyl

endless amount of activities and daily stories will
play out, but above which you will have a feeling of
peace and perspective, quiet for work or also for relaxation on one of the many spacious terraces in the
residential and oﬃce buildings.
How will the residential and commercial
parts of the neighbourhood be designed?
What will it oﬀer its inhabitants? Which architects are you working with?
VP: Both parts will be connected into a whole:
while in Dock they were connected by water, the
promenades around it and the harbour with boats,
in Hagibor it is the conception of a connection
through greenery, trees, paths. There will be one
common public space. The same company will
take care of that, so it will not be divided into “theirs”
and “ours” (with the exception of people’s own
yards and the inner courtyards). The residents will
be able to sit down and relax everywhere the office users will, the children can play in the fountain
between the oﬃce buildings and everybody will be
able to exercise in the adjacent park. The architecture of the residential buildings will be the responsibility of our long-standing cooperating architects
from Ian Bryan Architects, while the oﬃces and the
entire master plan of Hagibor is covered by Bogle
Architects and the public space by the world-renowned French architect Michel Desvigne, who invited the architects from the Czech studio Šmídová
Landscape Architects to cooperate.
You are currently building the first two blocks
of flats and it seems that there is considerable interest. What is the state of the sales?
What are the buyers most interested in?
VP: We have sold more than 50 % from the first
phase a year and a half before completion. What

the clients appreciate is a location by a metro,
of course, the views and the layouts, combined
with innovative architecture, large terraces and
the aforementioned public space, which makes
their flats “THE” place to be. Our clients generally know that though they are initially investing
more in the price of a flat from Crestyl, the value
of the flats upon the completion of such a multifunctional project then increases significantly.
When will the new owners be able to move
in? What will the further time schedule be?
VP: The first clients will be able to move in at the
end of 2022, while the first oﬃce clients in the
O5 building right by the Želivského metro station
in 2023. Before this year is out or at the beginning
of next year, we would like to start the sales for
the Gamma building, which will oﬀer more than
160 additional flats, which should be completed
about a year after the Alfa and Beta buildings.
The project will also include the seat of PFK
- Prague Philharmonia. What was the impulse
for connecting the public space with culture?
VP: It was the meeting with the Philharmonia several years ago, our fascination with what they do
to raise awareness of classic music and finding
out that they do not have their own permanent
facilities. This led to the idea and our conviction
to help somehow and we decided to build their
seat right in Hagibor.
To what extent is the construction of a large
urban unit part of Crestyl’s future strategy?
VP: For us, the improvement of the public space
is part of our company DNA. We operate and
want to actively contribute to the shaping of cities. And if you want to have a noticeable eﬀect
on the change of the public space, on forming
the public opinion and setting the standards,
you have to aim at larger units, where you can
truly realise your vision. I trust that time will be on
our side and we will manage to build other great
places to live, work and have fun. We already
have the know-how and the desire to do it.
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Koncem září byl položen základní kámen první fáze
nové čtvrti Smíchov City ■ Developer: Sekyra Group

Transakcí roku se chlubí budova Filadelfie v BB Centru na
Praze 4 – UniCredit Bank obnovila smlouvu na 23 700 m2

Míra neobsazenosti na pražském
kancelářském trhu vzrostla na 7 %
Nové pronájmy klesly meziročně o třetinu
Dopady restrikcí spojených s pandemií covid-19 se na konci třetího čtvrtletí začínaly
na kancelářském trhu již více projevovat
výrazným zpomalováním nové poptávky. Ta
za první tři čtvrtletí 2020 klesla meziročně
o 31 %. Tendence firem nepřijímat v nejisté
době strategická rozhodnutí a raději přejednat stávající nájemní smlouvy vede k dalšímu rozevírání nůžek mezi novými pronájmy
a renegociacemi. Zpomaluje ale i nabídka,
takže poradci neočekávají výrazný růst neobsazenosti. Aktuálně je na 7 %.
Ve třetím kvartálu přibylo na trh 21 100 m2 nově
dokončených kanceláří ve třech projektech:
15 900 m2 nabízí budova AFI City 1 ve Vysočanech,
2 400 m2 pronajímatelných kanceláří je nově k dispozici v projektu Poděbradská v Praze 9 a zbývající
plochu (2 700 m2) doplnila nová centrála Českých
přístavů v Praze 7. Celkový objem moderních kanceláří v Praze vzrostl na konci třetího čtvrtletí na
3,73 milionu m2.
V listopadu prošel kolaudací rekonstruovaný objekt Elektrických podniků Bubenská 1 v Praze 7.
Z celkové kapacity 26 000 m2 obsadí necelé dvě
třetiny skupina WPP. Do nového tak zamíří v příštím roce firmy Ogilvy, Geometry Prague, VMLY&R,
Wunderman Thompson, Group M, Mindshare,
MediaCom, Wavemaker a H1.cz. S dokončením

BW_IV_2020_book.indb 34

dalších prostor se počítá do konce roku. Jedná
se o rekonstrukce budov Hybernská 1 v Praze 1,
Holečkova 26 v Praze 5 a Riveroﬀ Oﬃce House
v Praze 7. Letošek celkově přidá na pražský trh
zhruba 160 000 m2 nových kanceláří. V roce 2021
bude podle očekávání Colliers nabídka znatelně
štíhlejší – s pouhými 98 400 m2.

Poptávku táhnou renegociace

Ve třetím čtvrtletí se čistá poptávka mezičtvrtletně propadla o 41 % na 26 500 m2, v meziročním
srovnání výsledku prvních tří kvartálů klesla podle Colliers o 31 %. Tato čísla naznačují, že propad čisté poptávky rychle akceleruje. Obdobný
trend se projevil také u čisté absorpce ploch,
která byla po pěti letech v letošním třetím kvartálu poprvé negativní. Kumulativně byla nicméně čistá absorpce za první tři kvartály pozitivní
s hodnotou 56 000 m2. Celková poptávka (včetně renegociací) vzrostla ve třetím kvartálu (oproti
druhému čtvrtletí) o 9 % na 86 200 m2.

Transakce roku

Pravděpodobně největší nájemní transakcí letošního roku se může pochlubit společnost Passerinvest
Group, která přejednala pronájem 23 700 m2 v budově Filadelfie v BB Centru v Praze 4 s dominantním nájemcem objektu, UniCredit Bank. Banka
smlouvu podle sdělení developera prodloužila až
do roku 2033. Fakt, že největší transakcí letoška

Centrum Bořislavka v Praze 6 míří do finále
s obsazeností 96 % ■ Developer: KKCG

bude zřejmě renegociace, jen potvrzuje tendenci
nájemců k vyčkávání a setrvávání na stávajících
pozicích. Další významnou transakcí třetího kvartálu
je renegociace BlueLink International ve Florentinu,
kde využívá 3 200 m2. Nově si pronajala shodnou
plochu (3 200 m2) firma Verizon Czech v budově
LIFE Building C v BB Centru. Nové pronájmy přibyly
podle poradců také v komplexu developera KKCG
Real Estate Group Bořislavka u stejnojmenné stanice metra v Praze 6, který je podle Colliers před
dokončením obsazený z 96 %.

Neobsazenost roste,
ceny nájmů zůstávají

Míra neobsazenosti vzrostla podle JLL ve třetím
čtvrtletí v důsledku útlumu nových pronájmů meziročně o 90 bazických bodů na 7 %. Nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy zůstalo ale stabilní a oscilovalo mezi 21 a 22 eury za m2 měsíčně.
Colliers uvádí, že se majitelé budov snaží pomocí
větších pobídkových balíčků oslovit nové nájemce
na trhu. Jejich nabídce ale konkuruje trh podnájmů,
na kterém se ve třetím čtvrtletí podle JLL nabízelo
49 400 m2 prostor k okamžitému nastěhování. Do
konce roku se očekává jen v Praze až 100 000 m2.

Výstavba zřejmě zpomalí

Aktuálně je v Praze podle JLL ve výstavbě
154 800 m2 kanceláří, tedy o 43 % méně, než je
pětiletý průměr. S dokončením se počítá mezi čtvrtým kvartálem 2020 a 2022. Ve třetím čtvrtletí začali developeři stavět tři nové kancelářské budovy:
Florenc Gate v Praze 8, Košířskou bránu a první
fázi Smíchov City v Praze 5. Start dalších projektů
bude zřejmě zpomalovat čekání na předpronájmy.
Již zahájená výstavba nicméně pokračuje.
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VACANCY RATE on Prague oﬃce
market increases to 7 %
New leases dropped by a third year-on-year

AFI City 1, Prague 9 – Vysočany was finished
in Q3/2020 ■ Developer: AFI Europe

At the end of the third quarter, the impact of
the restrictions connected with the covid-19
pandemic started to appear more on the office market with the significant slowdown of
new take-up, which decreased by 31 % yearon-year for the first three quarters of 2020.
The tendency of companies to not make
strategic decisions in uncertain times and
to renegotiate existing lease agreements instead has led to the further widening of the
gap between new leases and renegotiations.
The oﬀer is also slowing down, however, so
advisors do not expect a significant increase
in vacancies, which are currently at 7 %.
In Q3, there was 21,100 m2 of newly-completed offices added to the market in three projects: the AFI
City 1 building in Vysočany oﬀers 15,900 m2, while
2,400 m2 of leasable space is newly available in
the Poděbradská project in Prague 9 and the new
headquarters of České přístavy in Prague 7 count
for the remainder of the space (2,700 m2). The
total volume of modern oﬃces in Prague grew to
3.73 million m2 at the end of the third quarter.
In November, the reconstructed Electric Companies
building Bubenská 1 in Prague 7 underwent the
final construction inspection. The WPP group will
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be occupying almost two-thirds of the total capacity of 26,000 m2. Thus, next year the companies
Ogilvy, Geometry Prague, VMLY&R, Wunderman
Thompson, Group M, Mindshare, MediaCom,
Wavemaker and H1.cz will be moving into new offices. The completion of further space is expected
by the end of the year with the reconstruction of
Hybernská 1 in Prague 1, Holečkova 26 in Prague 5
and the Riveroﬀ Oﬃce House in Prague 7. This year,
a total of approximately 160,000 m2 of new oﬃces
will be added to the market. In 2021, according to
Colliers’ estimates, the oﬀer will me markedly slenderer, with only 98,400 m2.

Renegotiations driving take-up

In Q3, the net take-up dropped by 41 % quarteron-quarter to 26,500 m2, while in a year-on-year
comparison, the results of the first three quarters
dropped by 31 %, according to Colliers. These numbers indicate that the slump in net take-up is accelerating rapidly. A similar trend was also seen in the
net absorption, which was negative for the first time
in five years in this year’s third quarter. Nevertheless,
the cumulative net absorption for the first three quarters was positive with a value of 56,000 m2. The
overall take-up (including renegotiations) increased
by 9 % in Q3 (compared to Q2) to 86,200 m2.

Transaction of the year

Passerinvest Group can likely boast the largest
lease transaction of this year with the renegotiation
of a lease for 23,700 m2 in the Filadelfie building in
BB Centrum in Prague 4 with the building’s dominant tenant, UniCredit Bank. According to the developer, the bank has extended the lease until the
year 2033. The fact that this year’s largest transaction was evidently a renegotiation only confirms the
tendency of tenants to wait and to remain in their
current positions. Another important transaction of

In November 2020 obtained the occupancy permit
Bubenská 1 building in Prague 7 ■ Developer: CPI Group

the third quarter was the renegotiation of BlueLink
International in Florentinum, where it uses 3,200 m2.
Verizon Czech has newly leased an identical area
(3,200 m2) in LIFE Building C in BB Centrum.
According to the consultants, there were also new
leases in the complex from the developer KKCG
Real Estate Group Bořislavka by the metro station
of the same name in Prague 6, which is 96 % occupied before completion, according to Colliers.

Vacancies increasing,
rent staying the same

The vacancy rate, according to JLL, increased
in Q3 by 90 basis points to 7 % year-on-year as
a result of the slump in new leases. The highest
achieved rent in the centre of Prague remained
stable, however, and oscillated between 21 and
22 euros per m2 per month. Colliers stated that
building owners are trying to appeal to new tenants on the market with the help of larger incentive
packages. Their oﬀer, however, is competing with
the sublease market, on which 49,400 m2 of space
was oﬀered for moving into immediately in the third
quarter, according to JLL. Up to 100,000 m2 is expected in Prague alone by the end of the year.

Construction apparently to slow

There is currently 154,800 m2 of oﬃces under
construction in Prague, according to JLL, which
is 43 % less than the five-year average. These
are slated for completion between Q4 2020
and 2022. Developers started building three new
oﬃce buildings in the third quarter: Florenc Gate
in Prague 8, Košířská brána and the first phase of
Smíchov City in Prague 5. The start of further projects will evidently slow down due to the wait for
pre-leases. Construction that is already underway
is continuing, however.
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Port7, Praha 7 – Holešovice ■ Dosud největší projekt developera Skanska v ČR nabídne 35 000 m2 moderních kanceláří na nábřeží Vltavy, doplněných obchody a restauracemi,
veřejnou piazzou a dvouhektarovým parkem s cyklostezkou a nábřežní promenádou

SKANSKA PLÁNUJE START projektu
Port7 na začátku roku 2021
Developerská společnost Skanska připravuje na počátek roku 2021 zahájení výstavby projektu Port7 v Praze 7 – Holešovicích.
Multifunkční komplex, který vyroste mezi
vlakovým nádražím Holešovice, stejnojmennou stanicí metra a Vltavou, nabídne celkem
35 000 m2 moderních kanceláří v několika věžích, obklopujících živou piazzettu s rozmanitým spektrem služeb, obchodů a gastrokonceptů. To vše uprostřed rozsáhlé parkově upravené zeleně s nábřežní promenádou
podél řeky, cyklostezkou, hřištěm a mnoha
dalšími relaxačními aktivitami pro veřejnost.
Dokončení projektu Port7 je plánováno na
první čtvrtletí roku 2023. Skanska také pokročila v rozvoji svých projektů v různých
fázích v dalších lokalitách. V business čtvrti
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Pankrác v Praze 4 přilákala v létě dokončená
budova Parkview tři nové nájemce: Binding
Site (418 m2), Concierge Medicine Europe
(554 m2) a Onegym Worldwide (500 m2)
a může se tak pochlubit obsazeností 94 %.

Port7, Praha 7 – výstavbu zahájí developer největší
budovou E

Port7 je zatím největší projekt, do kterého se
Skanska pustila na českém trhu. Developer si klade
za cíl proměnit rozsáhlé území někdejší průmyslové
zóny na nábřeží v živou pulzující lokalitu. Na konci tohoto roku se přípravy posunuly do finální fáze.
„Zahájení výstavby jsme plánovali na květen 2020.
Naše plány ale přerušila pandemie, stejně jako
u mnoha dalších developerských projektů v Praze.
Využili jsme ale tento čas k detailní přípravě a zkvalitnění všech projektů v našem portfoliu v České
republice, které jsou momentálně v různých fázích rozvoje,“ vysvětluje Alexandra Tomášková,
výkonná viceprezidentka pro komerční výstavbu
pro Maďarsko a Českou republiku. Nyní, po vynucené pauze, se dívá Skanska na český trh opět
s optimismem. „Dalším krokem bude start Port7,
dokončeny jsou demolice i archeologický průzkum
a plánujeme spustit stavbu v únoru 2021.“
„Port7 vnímáme jako určitou symbiózu korporátní a „hipster“ kultury. Lokalita na nábřeží
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Port7, Prague 7 ■ Developer: Skanska

SKANSKA PLANNING for Port7
launch in the beginning of 2021
Skanska is making plans for starting construction on Port7 in the beginning of the
year in 2021. Set between the Holešovice
train station and the Vltava river in Prague 7,
the mixed-use project oﬀers oﬃces totalling
35,000 sqm. Spread among seven towers,
the Port7 complex will be united by a lively
piazza oﬀering diverse services, shops and
gastro elements. All these, as well as fully
landscaped grounds with a riverside walkway, bicycle path, playground and more,
will be fully accessible to the public. Port7
is scheduled for completion in Q1 2023.
Skanska continues its work on projects in
various stages of planning in other districts.
In Prague 4, Pankrác, the oﬃce building
Parkview has attracted three new tenants,
Binding Site (418 sqm), Concierge Medicine
Europe (554 sqm) and Onegym Worldwide
(500 sqm), rendering it 94 % occupied.
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Port7 is the largest project Skanska has embarked
on so far in the Czech market. Its design aims to
convert a large stretch of former factory land along
the riverside in Prague 7 into a thriving new area.
Towards the end of this year, preparations had
reached an advanced stage. “We had planned
a launch of construction for May. The coming of
the pandemic caused an interrupted in the plan,
as it did with so many other developments in the
city. We used this pause to reflect, and continued
focusing on all the projects in our portfolio in CR,
which are actually in various stages of preparation,” explains Alexandra Tomášková, Executive
Vice-President for Commercial Development for
Hungary and the Czech Republic. Now, behind
that initial pause, Skanska is once again solidly
bullish about the Czech market. “The next step is
to start Port7 – the demolition and archeological
works are completed and the plan is to start construction in February 2021.”

“We see Port7 as being a blend of corporate
and hipster. This riverside location has its
own cool and people will come to hang around
there by the riverbank or even use a boat to
get to the oﬃce. And Holešovice has its own
special collection of galleries, restaurants,
clubs and theatres,” says Tomášková. From the
Holešovice station, the centre of Prague can
be reached in three metro stations. “It’s something that many people appreciated when we
developed Visionary. The area continues to develop around that project, with student housing
in process, residential done, and masterplan

Port7, Prague 7 ■ Developer: Skanska
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Port7, Praha 7 – Holešovice ■ Srdcem areálu bude
veřejná piazza s obchody a službami

hotovo v prvním čtvrtletí 2023.“ Vedle tří budov
určených pro komerční a reatilové účely zahrnuje
projekt i dvě budovy (B a C) předurčené pro krátkodobé ubytování.
Port7 – promenáda na nábřeží Vltavy s přístavištěm pro lodě a čluny ■ Developer: Skanska

má díky řece specifickou atmosféru a kouzlo,
lidé zde budou trávit volný čas a možná budou
jezdit lodí i do kanceláře. Navíc v Holešovicích
existuje celá řada jedinečných galerií, restaurací, klubů i divadel,“ říká Tomášková. Z Nádraží
Holešovice je centrum Prahy vzdálené jen tři
zastávky metrem. „To je benefit, který řada firem
ocenila, už když jsme připravovali náš předchozí
projekt Visionary. Celá oblast dnes prochází masivním rozvojem, staví se studentské koleje, přibývají bytové domy a jednání ohledně územního
plánu týkající se brownfieldu Bubny se posunují
vpřed. Za čas budou Holešovice stejně populární, jako je dnes Karlín. Vidíme, že poptávky firem
už nyní zahrnují mezi preferovanými lokalitami
i Prahu 7. Ohledně Port7 jsme v kontaktu s několika zájemci. Silnou poptávku jsme sledovali už
před začátkem pandemie a jsme přesvědčeni,
že jakmile se pustíme plně do stavebních prací,
zájem rychle vzroste.“
Realizace projektu, který nabídne cca 35 000 m2
kancelářských a retailových prostor ve třech
budovách, potrvá dva roky. „Věříme, že pokud
začneme nyní a dokončíme Port7 v prvním
čtvrtletí 2023, získáme náskok před konkurencí, která se možná přikloní k odložení svých
plánů, nebo může být přinucena okolnostmi.“
Není tajemstvím, že banky jsou kvůli pandemii
s poskytováním úvěrů opatrnější a zvyšují své
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požadavky na podíl předpronájmů i vlastních finančních prostředků developera. „To znamená,
že zřejmě nebude úplně jednoduché dosáhnout
na financování kancelářské výstavby. My externí
financování nepotřebujeme, protože Skanska
využívá vlastní kapitál, což může být naší konkurenční výhodou – jsme schopni začít stavět i na
spekulativní bázi. Máme plnou důvěru ve své
podnikání, a proto půjdeme právě tímto směrem,“ dodává Tomášková.
Skanska plánuje začít výstavbu největší budovou – E; vzhledem k tomu, že projekt má společnou podzemní část, se předpokládá, že poroste
rovnoměrně. „Příští rok poběží proces naplno,
včetně realizace nižších budov A a D. Povolování
je rozfázováno tak, abychom mohli plynule navazovat tempem, které nám umožní všechny tři objekty dokončit současně. V zásadě by mělo být vše

Port7 – součástí dvouhektarového parku bude
cyklostezka a další volnočasové aktivity

Piazza Port7

Významnou součástí projektu Port7 bude veřejná piazza, která je srdcem areálu a bude sloužit
i jako centrum služeb. Skanska zvolila pro její
náplň flexibilní přístup zohledňující současné
trendy. „Změny na trhu přispívají k odklonu od
velkých provozů, jako jsou velké kantýny, které
obslouží co nejvíce lidí. Naší vizí je redukce těchto ploch, a místo nich nabídneme raději menší
kavárny a bistra, případně zajímavé obchody.
Cílem je také diverzifikace nabídky služeb pro
nájemce, například včetně lékařské kliniky nebo
operátorů, kteří nejsou čistě maloobchodními
prodejci.“ V Port7 vznikne pracovní prostředí
pro přibližně 3 000 lidí. Vzhledem k tomu, že
prostor bude otevřený široké veřejnosti, bude
v místě větší provoz, z čehož budou profitovat
i všichni prodejci. „Počítáme s nabídkou služeb
denní potřeby, jako je prodejna potravin, holičství/
kadeřnictví, fitness, lékárna, drogerie nebo třeba
i prodejna jízdních kol. Ve větší z budov vznikne
jídelna, takže v jedné z menších věží by mohlo být
bistro. Stejně jako ostatní gastroprovozy (ev. vinný
bar), bude nabízet sezení venku, takže ve spojení
s prodejnami zde vznikne velmi živé a příjemné
místo. Zvažujeme i vytvoření prostoru pro stánky
s různými kuchyněmi a street food koncepty,
které by evokovalo atmosféru tržiště.“
Přístup do areálu Port7 bude zajištěný prostřednictvím nové průchozí pasáže, která
propojí interiér vlakového nádraží a stanici
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discussions moving steps forward regarding
the Bubny brownfield area. In time Prague 7
will be as popular as Prague 8 is today. We see
that requests for proposals from tenants are
now including Prague 7 in their chosen locales.
We are in touch with several tenants regarding
Port7. There was strong interest even before the
pandemic and I’m sure once we go in top gear
again the interest will go up quickly.”
The sizable project, bearing an oﬃce and retail component of 35,000 sqm spread among
three buildings, will take two years to build. “We
believe that if we start now and deliver Port7 in
Q1 2023, we can use the window of opportunity
with regard to competition who may choose or
find they must delay their plans.” Banks have
been reported be more cautious because of the
pandemic with lending in the market, increasing their equity share requirement. “This means
it might not be as easy to get financing for an
oﬃce building without a prelease. We don’t
need external financing as we use our own equity, so this could be to our advantage – we are
able to start without a prelease. We have full
belief in our business and so this is our plan,”
says Tomášková.
Skanska plans to begin construction with the
largest building, E, but as the project’s design
includes a common underground, a steady flow
of construction is foreseen. “Next year, everything will be underway, including the smaller
A and D buildings. The approval will be phased,
allowing us to proceed in a way that let’s us finish
all three buildings together. Basically, it should all
be ready in Q1 2023.” In addition to three buildings dedicated to commercial and retail use, the
overall project includes two buildings, B and C
(situated in the row between A and D) dedicated
to short-term accommodation.

Port7 will oﬀer 1,000 m2 of the terraces with the view on Vltava river ■ Developer: Skanska

functioning for the provision of services.
Skanska has chosen a more flexible approach
on adapting these to the project and market
trends as a whole. “Market shifts are currently
steering away from very large operations, for
example one single canteen that will serve as
many people as possible. Our plan is to be prepared for potential downsizing of any of those
big operations – and rather oﬀer a little cafe
or bistro here, a small shop there. The aim
is to also diversify in terms of the mix of services for tenants, for example including a medical
clinic or operators that are not pure retail.” Some
3,000 people alone are projected to be working onsite. As the Port7 grounds will be open
to everyone, this will bring more traﬃc through
the site, which is of benefit to all the operators,

The piazza of Port7

Port7’s common piazza is a significant part
of the project, unifying the buildings and also
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Port7, Prague 7 – Holešovice

notes Tomášková. “We are planning to have all
the necessary services there – such as grocery,
barber/salon, fitness, pharmacy, convenience
store or even bike shop. We’ll have a canteen
in the larger building, so one of the middle towers can oﬀer a small bistro. This along with any
gastro or wine bar will have seating outside, so
with all the shops it should be very lively. We are
also considering creating a space with stands
serving various cuisines and street food,
with a more market style atmosphere.”
Access to Port7 will be via a new walkthrough (passage) which will connect the
interior of the Holešovice train and metro
station directly with the piazza. A steel bridge
on the west side will also give people the opportunity to walk from street level directly to the piazza. Surrounding all the buildings, the grounds
will be fully landscaped on a gentle grade to
the river. A bicycle path, playground, and walkway with benches along the river’s edge will all
be there in Port7. “So you can enjoy leisurely
walk with a friend or sit and have lunch with colleagues. There will even be a harbour for small
boats.” In all there will be eﬀectively nearly 2 ha
of parkland – making it the biggest park Skanska
has developed in the market.
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Medicine Europe (554 m2) a fitness operátora
Onegym Worldwide (500 m2). „Budova má nyní
nájemce na 94 % plochy. O posledních šesti procentech jednáme, takže v krátké době bude zcela pronajatá,“ říká Tomášková. Skanska uvedla
Parkview na trh na podzim 2020 a rozhodně
netrpí nedostatkem zájmu. „Navzdory oběma vlnám covidu probíhá celý proces hladce.
Dokonce jsme realizovali i několik virtuálních
prohlídek – umíme se flexibilně přizpůsobit.“

Rok 2020 a další plány Skanska

Port7 – centrální piazzu areálu propojí s okolím pěší lávka nad hlavní komunikací ■ Developer: Skanska

metra Holešovice přímo s piazzou. Ocelový
most na západní straně umožní lidem vejít do
prostoru piazzy i z úrovně ulice. Území kolem budov bude parkově upravené a v mírném spádu
bude sestupovat až k řece. Cyklostezka, hřiště
i promenáda s lavičkami, to vše bude součástí projektu. „Budete si moci užít příjemnou procházku podél řeky, nebo posedět a poobědvat
s kolegy. Vznikne tu i přístaviště pro malé lodě
a čluny,“ popsala Tomášková. Parku budou vyhrazeny plné dva hektary efektivní plochy, což
z něj učiní vůbec největší park, jaký kdy Skanska
na trhu vybudovala.

Budovy Port7

V plánech Port7 je Budova E umístěna přímo
podél železniční trati. Linie menších budov pak
navazuje dále směrem k řece. Budovy jsou navzájem v různých úhlech pootočené, což pomůže zachovat otevřený výhled a ovlivní i přístup denního světla v závislosti na tom, jak se
během dne posunuje slunce. Všechny budovy
budou plně prosklené, s okny od podlahy až
ke stropu, kde bude použita kombinace trojitého a dvojitého skla. Vertikální pásy na stěnách
orientovaných na jih napomáhají snížit tepelné
zisky. Fasáda zahrnuje profilované hliníkové
tabule nebo panely černě glazovaného či průsvitného skla s vysokou mírou ochrany proti
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slunci a tlumení hluku. „Z technického pohledu
jsme se soustředili na funkci, kterou má fasáda
v daném místě plnit. V návrhu je tak zohledněna
i blízkost nádraží,“ vysvětluje manažer projektu
Martin Machů. Design Port7 uspokojí nejrůznější
požadavky. „Lidé, kteří náš projekt viděli, nezřídka uváděli, že jim připomíná stavby v Londýně,
kde je možno vidět škálu různorodých prvků
městské architektury. Náš projekt má moderní urbanistický charakter, zároveň ale nabízí
i klidnější části na břehu řeky.“ Každá z budov zahrnuje minimálně dvě terasy; v případě
budov A a D jsou to terasy na úrovni druhého
podlaží a střešní terasy, zatímco budova E nabídne terasy na střechách obou spojovacích krčků a také na střechách všech věží. Celkem zde
vznikne bezmála 1 000 m2 teras. „Uvažujeme
o tom, že bychom některé nechali přístupné veřejnosti, pokud to bezpečnostní pravidla dovolí.
Kromě toho nebudou terasy určené jen pro relaxaci – každá z nich bude mít specifické téma – fitness, práce, party po práci apod.“ dodal Machů.

Parkview láká investory

Kancelářská budova Parkview s rozlohou
16 000 m2 v obchodní zóně Pankrác přilákala
na podzim tři nové nájemce: společnost Binding
Site (418 m2) působící ve farmaceutickém sektoru, mezinárodní řetězec klinik Concierge

Podle slov Alexandry Tomáškové lze dopady
pandemie na trh vnímat dvojí optikou. „Pokud jde
o výstavbu, do roku 2020 trvale rostly ceny práce
i pozemků, dnes se situace mění. Platí opatření,
která jsme si neuměli představit a která ovlivnila
celou společnost. Došlo k dopadu na straně příjmů, ale i nákladů, a dokud jdou oba parametry
ruku v ruce, nevnímáme to jako překážku. Posun
projektu může být naopak benefitem na nákladové straně,“ vysvětluje. „Trh má setrvačnou
sílu, což vidíme i u budovy Parkview, kde zájem
investorů nepolevuje.“ Důsledkem covidu je ale
zpomalení poptávky po kancelářích a přesun
části aktivit do schématu home oﬃce. „Věřím,
že se situace vrátí k normálu, jakkoliv může být
poptávka dočasně nižší. Budovat firemní kulturu a týmovou práci, aniž by se mohli lidé a týmy
setkávat, je velmi obtížné či spíše nereálné.
Segmentu kanceláří tak nadále věříme a jsme
připraveni do něj i nadále investovat.“
Port7 bude dokončený do dvou let. Skanska zatím nerozhodla, zda zahájí paralelně další projekt.
„S projekty Mercury na Praze 7 i Key v Praze 4
pokračujeme v intenzivní přípravě a pracujeme
na získání potřebných povolení. Pokud se nám
je podaří získat do třetího kvartálu 2021, budeme
zvažovat i tuto možnost. Můžeme zahájit například první fázi Key, pokud budeme vnímat dostatečnou poptávku. Současně rozvíjíme i náš další
projekt v lokalitě Radlic, který chceme pojmout
jako stavbu s nulovou uhlíkovou stopou, což bude
první realizace tohoto typu v celé střední Evropě.
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The buildings

In the Port7 layout, Building E is directly alongside the railway line. The row of smaller buildings
is spaced away towards the river. These are oriented at diﬀerent angles, which helps to vary the
views as well as light penetration into the project as sun moves through the day. All buildings
will be fully glazed, floor to ceiling, with a combination of triple and double glazing used. The
architecture incorporates vertical strips on the
south facing sides to help reduce heat gain from
the sun; the façade also uses varied cladding,
such as profiled aluminum sheet, black enamelled glass, and transparent glass with diﬀerent
degrees of sun protection and noise shielding.
“There is a lot of engineering that went into the
glass based on the function it has to serve; for
example, proximity of the railway station needed to be taken into account in the design process of glazed façade,” explains Martin Machů,
the Project Manager. Port7’s design allows for
tastes of various kinds. “Those who have come
to view the future project have commented that
it reminds them of London or another metropolis, where it’s common to see elements of the
city moving around them. So the project has
this modern, urban feeling; but you also have
the calmer parts near riverbank.” The design
of every building includes at least two terraces,
in the case of A and D, a lower one at the second storey as well as a rooftop terrace, and in
the case of E, on both the neck rooftops as well
as the tower rooftops. In total, there are almost
1,000 sqm of terraces. “We are considering for
some of terraces to be accessible also by public,
if the security situation allows. Moreover, the terraces will not only be meant for relaxation, but
each of them will have a specific theme – fitness,
work, after work party, etc.” adds Machů.

Parkview attracting investors

The 16,000 sqm oﬃce building Parkview, located
in the Pankrác business district, signed three
new tenants in the fall: pharma sector company
Binding Site (418 sqm), the international chain of
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Port7 – the new oﬃce district between Nádraží Holešovice metro station and the Vltava river ■ Developer: Skanska

clinics Concierge Medicine Europe (554 sqm) and
fitness operator Onegym Worldwide (500 sqm).
“The building is now 94 % leased. We are in negotiations with last six percent so it will be fully
leased quite soon,” says Tomášková. Skanska
put Parkview on the market in the autumn and
it has attracted no shortage of interest. “Despite
the waves of covid, the process is going well. We
have even done some virtual tours – after all, we
have to adapt to the environment!”

Year 2020, and steps to come

According to Tomášková the diﬃculties of the
pandemic have caused a two-fold eﬀect on
the market. “In construction, both labour and
cost of land were escalating steadily into 2020.
Now, a correction is underway that we could
not have imagined before, aﬀecting all of society. In this industry both income and costs
are aﬀected, but as long as both parameters
go down hand in hand, then it’s fine, so in our
delay, we wanted to make sure we benefited

from the cost side.” The push to go on has momentum. “Ultimately, as we see from Parkview,
there is interest from the investor side.” Covid
has also had a cooling eﬀect on oﬃce demand
as the home oﬃce has been tried on a large
scale. “I believe it will come back to normal,
even though there may be smaller demand for
some time. But you can’t nurture company culture or motivate teams without having a place
where people can come to; so we believe in office sector and will keep investing.”
Port7 will take two years to complete. Skanska
has not decided whether it will start the next project in parallel. “Both Mercury and Key are progressing with their preparation and building permits, so if we have them prepared by Q3 2021,
it gives us the option. We can start one (for example the first phase of Key) if there is a market
for it. We also continue preparation on Radlice
as well – we are planning to do it carbon neutral
as the first project in the CEE region.”
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BB Centrum – Budova B, Praha 4 – Michle ■ Zcela nový otevřený vnitroblok zve k posezení uprostřed zeleně a vodních prvků ■ Developer: Passerinvest Group

BB CENTRUM hlásí nové nájemce
S Lenkou Preslovou nejen o kancelářském trhu…
Navzdory současné nejisté situaci a diskuzím o budoucnosti kanceláří, jejich designu
a využití, dosáhla společnost Passerinvest
Group jako jeden z předních hráčů v oblasti kancelářského developmentu v poslední
době značných úspěchů právě v pronájmu
kancelářských ploch. Nájemní smlouvu obnovil dominantní nájemce budovy Filadelfie
v pražském BB Centru, UniCredit Bank,
který bude svých 23 700 m2 využívat až do
roku 2033. Téměř plnou obsazenost hlásí
také nově zrekonstruovaná Budova B, v níž
momentálně zbývá volných už jen 1 100 m2.
Objekt prošel výraznou proměnou a nabízí
nyní příjemné atrium s vodním prvkem, dvě
zelené terasy na střeše a vzdušnou recepci.
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Pronájmy se ale hýbou nejen v Praze; nová
jména přibyla také v ostravském projektu
skupiny, Nová Karolina Park. Zdá se, že firmy,
které kvůli epidemii nuceně převelely své zaměstnance na home oﬃce a naučily se využívat nové technologie umožňující fungování
online, si stále uvědomují, že společná práce
v kancelářích má své nepopiratelné přednosti. O aktuálních trendech z pohledu developera jsme hovořili s Lenkou Preslovou, vedoucí
obchodního oddělení Passerinvest Group.
Jak se změnil z vašeho pohledu kancelářský
trh v tomto roce?
Jistě je výrazně poznamenaný výzvou jménem
covid-19. Procházíme hodně dynamickým ob-

Lenka Preslová, vedoucí obchodního oddělení
Passerinvest Group
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BB CENTRUM announces new tenants

With Lenka Preslová about the oﬃce market and more…
In spite of the current uncertain situation and
discussions on the future of oﬃces, their design and their use, Passerinvest Group, one
of the leading players in the area of oﬃce
development, achieved considerable success in the leasing of oﬃce space in recent
times. The dominant tenant in the Filadelfie
building in Prague’s BB Centrum, UniCredit
Bank, renewed its lease and will be using its
23,700 m2 until the year 2033. The newly-reconstructed Building B has also announced
almost full occupancy, with only 1,100 m2
currently available. The building underwent
a considerable transformation and now offers a pleasant atrium with a water feature,
two green rooftop terraces and an airy reception. But the leases are not only active in
Prague. There are also some new names in
the group’s Ostrava project, Nová Karolina
Park. It seems that companies, which have
forcibly switched their employees to home
oﬃce and learned to use new technologies enabling them to function online, are
still aware that joint work in oﬃces has its
indisputable advantages. We spoke with
Lenka Preslová, the Head of Passerinvest
Group’s Sales Department, about current
trends from the developer’s perspective.
How has the oﬃce market changed this year
from your perspective?
It definitely has been significantly aﬀected by
the challenge named covid-19. We are going
through a very dynamic period: The epidemic
has sped up the process of digitalisation and the
introduction of technologies necessary for working online and we can see that companies are
looking for new ways to operate in this situation.
On the other hand, these days they are very cautious about making longer-term strategic deci-
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BB Centrum – Building B, Prague 4 – Michle ■ The new entrance lobby ■ Developer: Passerinvest Group

sions. This is connected with the uncertainty of
further developments. People don’t know what to
prepare for. Of course, it also concerns decisions
on possible moves or changes in the size of office spaces. It is apparent from data on the development of the market in the third quarter that
companies are tending to wait, and the increasing share of renegotiations is also testimony to
this caution.
What main trends do you see and how do you
reflect them in the BB Centrum complex?
The range of tenants in BB Centrum is very
wide, so we have met with diverse reactions.
The employees of large multinational companies, which are very cautious, are now working
almost one hundred percent from home and
even have been banned from coming to the of-

fice. Other companies give people the freedom
to choose. The approach is highly individual
and cannot be generalised. We are negotiating
with some tenants that only want to extend an
ending lease and are not asking for any changes, others are considering reducing their space.
Some companies, on the other hand, are managing to improve their business results because
they oﬀer technology for which there is greater
demand as a result of the epidemic, and they
are even looking at expanding.
To what extent do you think home oﬃce will
influence the oﬃce market in the coming
months and years? Will less space be needed? From the beginning it seemed that employees, unlike employers, welcomed home
oﬃce, though some current surveys show

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

43

14.12.20 3:16

OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE
44

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

B prošla kompletní rekonstrukcí, díky které se opět
zařadila mezi administrativní objekty kategorie A.
Získala novou fasádu v zemitých tónech a přibylo
nové průchozí atrium vybavené lavičkami, zelení a vodním prvkem. A právě na veřejný prostor
máme velmi pozitivní zpětnou vazbu; už během
léta bylo atrium oblíbeným místem k odpočinku.
Modernizací prošly samozřejmě i veškeré technologie, zajišťující komfortní pracovní prostředí.

BB Centrum – budova Filadelfie, vizualizace nové podoby hlavní recepce v administrativní části objektu.
Celková rekonstrukce lobby bude dokončena v prosinci 2020

dobím; epidemie urychlila procesy digitalizace
a zavádění technologií potřebných k práci online a je vidět, že firmy hledají nové způsoby, jak
v této situaci fungovat. Na druhou stranu jsou
dnes velmi opatrné v přijímání dlouhodobějších
strategických rozhodnutí. Což je spojené s nepředvídatelností dalšího vývoje, lidé nevědí, nač
se připravit. Týká se to samozřejmě i rozhodování
o případných přesunech nebo změnách velikosti
kancelářských ploch. Z dat o vývoji trhu ve třetím
čtvrtletí je zřejmé, že firmy spíše vyčkávají, o opatrnosti svědčí také navyšující se podíl renegociací.
Jaké vnímáte hlavní trendy a jak je reflektujete v rámci areálu BB Centra?
Škála nájemců v BB Centru je velmi široká, takže se
setkáváme s rozmanitými reakcemi. Zaměstnanci
velkých nadnárodních korporací, které jsou hodně
opatrné, pracují nyní téměř stoprocentně z domova, a dokonce mají zakázáno chodit do kanceláří.
Jiné firmy dávají lidem svobodu výběru. Přístup je
velmi individuální a nedá se zobecnit. Jednáme
s nájemci, kteří chtějí pouze prodloužit končící
smlouvy a nepožadují žádné výrazné změny, jiní
zvažují redukci prostor. Některým firmám se naopak daří zlepšit obchodní výsledky, protože nabízí

BW_IV_2020_book.indb 44

technologie, po nichž je v důsledku epidemie vyšší
poptávka, a řeší i případná rozšíření.
Do jaké míry podle vás ovlivní home oﬃce
kancelářský trh v příštích měsících a letech? Bude potřeba méně ploch? Z počátku
se zdálo, že home oﬃce zaměstnanci na rozdíl od zaměstnavatelů vítají, nicméně některé aktuální průzkumy ukazují, že i oni by se
již rádi leckde vrátili do kanceláří…
Nyní jsme si vyzkoušeli, že to jde, že máme potřebné technologie a že se dnes většina lidí může připojit na firemní sítě a pracovat ze vzdálených míst.
Teprve čas ale ukáže, jaký vliv to bude mít například
na firemní kulturu nebo na loajalitu zaměstnanců,
protože tyto věci úzce souvisejí se setkáváním lidí.
Se základní lidskou potřebou někam patřit. A například v oblasti inovací, kreativní práce, je také výhodou, když je tým pohromadě, než když se propojujeme online. To je pouze náhražka. Myslím, že firmy
teprve budou hledat tu správnou rovnováhu.
Jaké novinky přinesl letošní rok v rámci BB
Centra? Dokončili jste především komplexní
modernizaci Budovy B…
Ano, kolaudace proběhla na konci června. Budova

Kromě modernější fasády, která je viditelná na
první pohled, se změnila také dispozice celé budovy. Vytvořili jsme prostornou velkou centrální
recepci přes dvě patra. Ta otevírá objekt směrem
do již zmíněného atria, které tvoří příjemný relaxační prostor nejen pro nájemce, ale i pro veřejnost. Budova se celá otevřela, díky prosklení působí velmi vzdušně. Na střeše vznikla příjemná
pobytová terasa, jejíž část patří k nájemním prostorám jednoho z nájemců, a zbývající prostor
je přístupný všem uživatelům objektu. Terasa
budovu povznesla na vyšší úroveň, podobně
jako proměna nejbližšího okolí, včetně nového
náměstí, kam směřuje hlavní vstup do Budovy B.
Milníkem letoška je také prodloužení smlouvy s UniCredit Bank v budově Filadelfie. Jak
velké plochy banka zaujímá a na jak dlouho
byla smlouva prodloužena?
Smlouvu na 23 700 m2 z celkových 30 500 m2 pronajímatelných administrativních ploch v budově
Filadelfie prodloužil dominantní nájemce, UniCredit
Bank, až do roku 2033. Jedná se o jednu z největších nájemních transakcí letošního roku, která
zároveň vysílá pozitivní signál, že se firmy nebojí
zavázat na delší dobu. Banka také zavádí koncept
moderních prostor – Smart Oﬃce, který jí umožňuje
optimalizovat pronajaté prostory v souladu s aktuální i budoucí potřebou. Filadelfie je s výškou 70 m
a 17 podlažími dominantou celého BB Centra, dalším významným nájemcem je společnost Škoda
Auto a své sídlo v ní má i Koncern Passerinvest.
Jaká je aktuální obsazenost BB Centra?
Budovu B se podařilo poměrně rychle pro-
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that they too would sometimes like to return
to their oﬃces…
Now we have seen that it works, that we have the
necessary technology and that today a majority
of people can connect to the company network
and work from remote sites. But only time will tell
what influence this will have, for example, on the
company culture or employee loyalty, because
these things are closely connected to human
encounters. To the basic human need to belong
somewhere. And in the area of innovation, creative work, for example, it is also an advantage
when the team is all together instead of connecting online. That is merely a substitute. I think that
companies are now looking for the right balance.
What did this year bring in BB Centrum? You
have primarily completed the comprehensive modernisation of Building B…
Yes, it passed the final inspection at the end of
June. Building B underwent a complete reconstruction, thanks to which it once again ranks
among category A oﬃce buildings. It got a new
façade in earthy tones and a new atrium was
added, equipped with benches, greenery and
a fountain. And the feedback for this public space
has been very positive; already during the summer the atrium was a popular place to relax. We
also modernised all the technologies ensuring
a comfortable working environment, of course.
In addition to the more modern façade, which
is visible at first glance, the layout of the entire
building also changed. We created a large and
spacious central reception over two floors. That
opens the building towards the aforementioned
atrium, which creates a pleasant place to relax
not only for tenants, but also for the public. The
building has opened up completely; thanks to
the use of glass it appears very airy. A pleasant
terrace was created on the roof. Part of it belongs to the leased spaces of one of the tenants,
while the rest of the space is accessible for all
the users of the building. The building’s terrace
has raised the building to another level, just like
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the transformation of the immediate area, including the new square that the main entrance to
Building B faces.
One of this year’s milestones was the extension of the lease with UniCredit Bank in the
Filadelfie building. How large an area does
the bank occupy and for how long was the
lease extended?
The dominant tenant in the Filadelfie building,
UniCredit Bank, extended its lease for 23,700 m2
of the total 30,500 m2 of leasable oﬃce space
until the year 2033. It is one of the largest lease
transactions of this year, which also sends
a positive signal that companies are not afraid of
committing for a longer time. The bank will also
be introducing a Smart Oﬃce concept of modern spaces, which will enable it to optimise the
leased spaces in accordance with current and
future needs. With its height of 70 m and 17 storeys, Filadelfie is the dominant feature of the
entire BB Centrum. Another important tenant is
Škoda Auto and the Passerinvest concern also
has its headquarters here.
What is the current occupancy rate of BB
Centrum? You managed to lease out Building
B relatively quickly. Is there still some free
space available? What firms already have
their seats in “B”?

BB Centrum – Building B, Prague 4 – Michle
The new public square at the building
Developer: Passerinvest Group

The new tenant NEWPS.CZ, a Czech IT company, started operating immediately in Building
B after the final construction inspection, leasing 1,000 m2 of space. The pharmaceutical firm
Alcon Pharmaceuticals, which moved in at
the end of November, occupies the same area.
They will be joined at the end of the first quarter of 2021 by a tenant from the area of shared
services, which signed a lease for 7,500 m2. We
would like to set aside approximately 3,000 m2
for a flexible oﬃce concept, which is very popular these days. This service is currently lacking
in BB Centrum. But if a specific tenant were to
express interest in these spaces, we are open to
negotiation and we would be able to find other
spaces for flexible oﬃces within BB Centrum.
Thus, if we successfully conclude the ongoing
negotiations, only 1,100 m2 of free oﬃces out of
the total 15,500 m2 will remain in Building B.
Most of the retail units in the building are also
occupied. From the new tenants, we can mention the sporting goods vendor Bikero and
the new multi-brand concept of business
fashions representing British brands. There are
already only two units with a total area of 300 m2
available, one of which opens to Vyskočilova
Street and the other to Želetavská Street.
If I go back to the oﬃce space, we still have a lot to
oﬀer potential tenants in BB Centrum, which oﬀers
a total of 210,000 m2 of leasable oﬃce space, even
though the current occupancy rate is on the level of
93 %. In the Filadelfie building, for example, space
with an area of 3,400 m2 has opened up on the seventh and eighth floor in connection with a change
in the layout that UniCredit Bank is performing in
its oﬃces. That is a relatively unique opportunity,
since Filadelfie has been almost constantly fully
occupied since it was completed. The building was
put into operation in 2010. The modernisation of the
entrance lobby is currently being completed. It will
be transformed into an area with seating for short
meetings or informal encounters. A new green wall
with live plants has been added to the passage.

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

45

14.12.20 3:16

OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE
46

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

se naopak uvolnila nájemní jednotka směrem do
ulice 28. října. Doba dnes ale přeje spíše nakupování z ulice, mimo uzavřené prostory velkých
shopping center, takže se o nájemce neobáváme.

Výšková dominanta největšího pražského oﬃce parku BB Centrum – Filadelfie nabízí prvotřídní kancelářské prostory
s jedinečným výhledem ■ Investor: Passerinvest Group

najmout. Jsou k dispozici ještě nějaké volné
prostory? Jaké firmy už v „Béčku“ sídlí?
V zrekonstruované Budově B začal ihned po kolaudaci působit nový nájemce NEWPS.CZ, česká IT firma, která si pronajala 1 000 m2. Stejnou
plochu obsadila i farmaceutická firma Alcon
Pharmaceuticals, která se stěhovala koncem
listopadu. Na konci prvního čtvrtletí 2021 přibude
nájemce z oblasti sdílených služeb, který podepsal smlouvu na 7 500 m2. Přibližně 3 000 m2
chceme vyhradit pro koncept flexibilních
kanceláří, které jsou dnes velmi vyhledávané
a v BB Centru tato služba zatím chybí. Pokud
by ale o tyto prostory projevil zájem konkrétní
nájemce, jsme otevřeni jednání a pro flexibilní
kanceláře dokážeme v rámci BB Centra najít jiné
prostory. Podaří-li se tedy úspěšně uzavřít probíhající jednání, zbyde v Budově B z celkových
15 500 m2 pouhých 1 100 m2 volných kanceláří.

Pokud se vrátím k administrativním plochám, tak
i v rámci BB Centra, které dohromady nabízí
210 000 m2 pronajímatelných kancelářských ploch,
máme potenciálním zájemcům stále co nabídnout,
i když je aktuální obsazenost nyní na úrovni 93 %.
V budově Filadelfie se například uvolní prostory
o rozloze 3 400 m2 v sedmém a osmém poschodí
v souvislosti se změnou layoutu, kterou ve svých
kancelářích provádí UniCredit Bank. To je poměrně
unikátní příležitost, protože Filadelfie byla od svého
dokončení téměř neustále plně obsazená. Budova
byla uvedena do provozu v roce 2010; v současné
době dokončujeme modernizaci vstupní lobby, která se změní v místo s možností posezení pro krátké
schůzky nebo neformální setkávání. V pasáži přibyla např. nová zelená stěna z živých květin.

Obsazená je i většina retailových jednotek
v objektu, z nových nájemců můžeme uvést
prodejnu sportovního zboží Bikero nebo
nový multibrandový koncept byznys módy
se zastoupením britských značek. K dispozici
jsou již pouze dvě jednotky dohromady s plo-

Jaká je situace na ostravském trhu?
Zájem o prostory je i v Ostravě: V naší budově
Nová Karolina Park jsme letos uzavřeli nájemní
smlouvu na 1 700 m2 s novým nájemcem ze segmentu automotive a do retailových prostorů se
nastěhovaly společnosti Čedok a Remax. Nově
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chou 300 m2, z nichž jedna ústí na Vyskočilovu
ulici a druhá na Želetavskou.

Chloubou projektů v Ostravě i v Praze
jsou veřejné prostory a parkové plochy.
Pokračovali jste v investicích i letos? Jak se
změnilo BB Centrum v tomto roce?
Mezi objekty Budova B a Budova C společnost
Passerinvest Group vybudovala nové náměstí
Ellen G. Whiteové se stromy a vodním prvkem, které významně oživilo celou severní část BB Centra.
Rekonstrukcí prošla lávka nad Vyskočilovou ulicí
a v návaznosti na revitalizaci Želetavské ulice, kde
vzniká pěší bulvár lemovaný stromy, získal novou
podobu i předprostor budovy Filadelfie. Zásadní
modernizací prochází Balance Club Brumlovka
s dokončením plánovaným v následujících týdnech.
Takže v investicích pokračujeme a je zřejmé, že je
nepřerušila ani pandemie. Od dubna je navíc k vidění v BB Centru ojedinělá pohyblivá umělecká
instalace sochaře Davida Černého v podobě legendárního automobilu Porsche 911 s názvem „Brouk“.
Pokud jedete po magistrále, určitě ji nepřehlédnete.
BB Centrum je největším kancelářským
parkem v Praze. Jaké faktory podle vašeho
názoru ovlivní kancelářský trh v blízké budoucnosti? Lze očekávat změnu poptávky?
Zatím se krátkodobě poptávka mírně snížila a je
cítit, že firmy vyčkávají. Nám se na druhou stranu podařilo finalizovat některé poptávky z let
minulých, takže rok 2020 by pro společnost
Passerinvest Group mohl být v objemu uzavřených smluv jedním z nejúspěšnějších. V dlouhodobějším výhledu je možné, že některé firmy své
plochy budou optimalizovat, jiné pouze přizpůsobí layout novému způsobu fungování. Rozhodně
si nemyslím, že by kanceláře přestaly být potřebné. Poptávka bude pokračovat, spíše se změní její
struktura. Věříme, že naše portfolio je natolik variabilní, že budeme schopni uspokojit specifické
požadavky nejen stávajících klientů i v této době,
ale že se nám podaří přilákat i nové nájemce.
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POSUŇTE SVOU
FIRMU NA VRCHOL
Jedinečná nabídka kanceláří
v ikonické Filadelﬁi, Praha 4
BBCENTRUM.CZ
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of the legendary Porsche 911 automobile can be
seen in BB Centrum. If you are driving down the
expressway, you will be sure to see it.

BB Centrum – the art installation “Beatle” created by the famous Czech sculptor David Černý ■ Investor: Passerinvest Group

What is the situation on the Ostrava market?
There is also interest in spaces in Ostrava.
This year we concluded a lease agreement for
1,700 m2 in our Nová Karolina Park building
with a new tenant from the automotive segment and the companies Čedok and Remax
have moved into the retail spaces. A rental unit
facing 28. října Street has newly become available. But these days it is preferable to buy oﬀ
the street, outside of the closed spaces of large
shopping centres, so we are not worried about
finding a tenant.
The pride of the projects in Ostrava and in
Prague are the public areas and parks. Did
you continue with the investments this year, as
well? How did BB Centrum change this year?
The new Ellen G. White Square was added between buildings B and C with trees and a water
feature. This significantly enlivened the entire
northern part of BB Centrum. The foot bridge
over Vyskočilova Street was reconstructed and
the space in front of the Filadelfie building also
got a new appearance in connection with the revitalisation of Želetavská Street, where a pedestrian boulevard lined with trees is being made.
Balance Club Brumlovka is undergoing consid-
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erable modernisation, planned for completion
in the coming weeks. So, we are continuing
with investments and it is evident that not even
the pandemic will interrupt it. Plus, since April
a unique moving artistic installation by sculptor
David Černý entitled “Brouk” (Bug) in the shape

BB Centrum is the largest oﬃce park in
Prague. What factors do you think will influence the oﬃce market in the near future?
Can a change in take-up be expected?
So far, the short-term take-up has decreased
slightly and it feels like companies are waiting.
On the other hand, we have managed to finalise
some take-up from recent years, so 2020 could
be one of the most successful for Passerinvest
Group in terms of the volume of concluded
leases. Over a more long-term perspective, it is
possible that some firms will be optimising their
space, others will only adapt the layout to a new
way of operating. I definitely don’t think oﬃces
will no longer be useful. The take-up will continue, while its structure will probably change. I trust
that our portfolio is suﬃciently variable that we
will be able to satisfy the specific demands not
only of our current clients, even in these times,
but that we will also attract new tenants.

BB Centrum – Filadelfie is oﬀering first class oﬃces for rent with an unique view ■ Investor: Passerinvest Group
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from initial design up to
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Florenc Gate, Praha 8 – Florenc ■ Developer/Investor: ČSAD Praha holding ■ Architekt: atelier FNA

ZAČALA VÝSTAVBA tří nových
kancelářských budov
Administrativní projekt Florenc Gate tvoří spolu s Košířskou bránou a první fází
Smíchov City Na Knížecí (SM1) trojici kancelářských budov, jejichž realizace byla podle zprávy Prague Research Fora zahájena
ve třetím čtvrtletí letošního roku. O budově
Florenc Gate se předpokládá, že ji ČSAD
Praha holding staví jako své nové sídlo,
podobně jako tomu je v případě dalšího na
podzim zahájeného projektu Košířská brána. V ní obsadí zhruba třetinu kancelářské
plochy developer a investor, RS development. Celkově je nyní v Praze podle PRF
ve výstavbě 155 000 m2 moderních kanceláří: 26 200 m2 s plánovaným dokončením
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ještě letos a zbytek v letech 2021 a 2022.
Realizace dalších připravených projektů se
bude pravděpodobně zpožďovat, protože
developeři budou v dnešní nejisté situaci
vyvolané koronavirovou krizí nuceni čekat
se zahájením výstavby na předpronájem.

Florenc Gate – pozemek
okupují archeologové

Kancelářský a obchodní projekt Florenc Gate
staví majitel autobusového nádraží Praha Florenc,
společnost ČSAD Praha holding, na jednom
z nejexponovanějších míst v Praze: v pražské
památkové rezervaci, na úpatí mostní konstrukce
pražské magistrály, nad stanicí metra C Florenc

a na hranici autobusového nádraží. Zároveň se
jedná o ostře sledované rozvojové území, na
které by měla být v lednu nebo únoru vyhlášena
mezinárodní architektonicko-urbanistická soutěž.
Řešit bude pozemky ČSAD, Penty a Českých
drah na rozhraní Prahy 8, Prahy 3 a Prahy 1 a její
výsledek by se měl stát základem pro změnu
územního plánu. Ta se bude týkat i celé oblasti
autobusového nádraží Florenc, na realizaci budovy Florenc Gate by ale podle náměstka primátora
Petra Hlaváčka neměla mít vliv.
Na pozemku v Křižíkově ulici naproti historické
budově Muzea hl. města Prahy, který donedávna
sloužil jako venkovní parkoviště navazující na autobusové nádraží, vyroste podle projektu architektů
Františka Novotného a Jaroslava Suchana z atelieru FNA šestipodlažní budova ve tvaru nepravidelného kvádru se zaoblenými hranami. „Keramický
obklad fasády v barvě přírodního kamene překryje
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CONSTRUCTION OF THREE
new oﬃce buildings underway

Košířská brána, Prague 5 ■ Developer: RS development ■ General constructor: RS stavební

The Florenc Gate oﬃce project, together with
Košířská brána and the first phase of Smíchov
City Na Knížecí (SM1), comprise the trio of office buildings for which the construction was
launched in the third quarter of this year, according to a report from the Prague Research
Forum. The assumption is that ČSAD Praha
holding is building Florenc Gate as its new

headquarters, similarly to another project begun in the autumn, Košířská brána, in which
the developer and investor RS development
will occupy roughly one third of the oﬃce
space. According to PRF, there are currently
155,000 m2 of modern oﬃces under construction in Prague: 26,200 m2 slated for completion by the end of this year and the rest in the
years 2021 and 2022. The implementation
of other prepared projects will probably be
delayed, because developers will be forced
to wait for pre-leases to begin construction
in today’s uncertain situation caused by the
coronavirus crisis.

Florenc Gate – occupied
by archaeologists
Florenc Gate – the construction plot
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The Florenc Gate oﬃce and retail project is
being built by the owner of the Prague Florenc

bus station, ČSAD Praha holding, in one of the
highest profile locations in Prague: in the Prague
monument reserve, at the base of the bridge
of the Prague expressway, above the Florenc
metro station (C line) and on the edge of the
bus station. It is also a closely-watched development area, for which an international architectural/urban competition should be announced in
January or February. It will resolve the parcels of
ČSAD, Penta and Czech Railways on the boundary of Prague 8, Prague 3 and Prague 1 and its
result should be the foundation for the change to
the zoning plan. This will also apply to the entire
area of the Florenc bus station, though according to Deputy Mayor Petr Hlaváček, it should
not have any eﬀect on the construction of the
Florenc Gate building.
A six-storey building in the shape of an irregular block with rounded corners based on a design by the architects František Novotný and
Jaroslav Suchan from the atelier FNA will be
going up on a plot of land on Křižíkova Street
that until recently was used as an outdoor parking lot connected to the bus station, across from
the historical building housing the Museum of
the City of Prague. “The ceramic tiles of the façade in the colour of natural stone are covered in
the direction of the expressway by glass-metallic
façade cladding that will protect people working inside from noise and exhaust,” explained
František Novotný.
Florenc Gate will oﬀer a total of 4,500 m2 of offices on the four uppermost storeys. By the exit
from the metro, space will be created for a mix of
shops on street level and for a restaurant with
a terrace on the second storey. There will be direct access to the terrace from the other side of
the building, which connects to the elevated section of the land. An escalator leads from the metro
station to the restaurant and is located next to the
main entrance to the oﬃce section of the building,
which contains the reception. On the western side
of the building, visitors will be able to enter the ter-
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Košířská brána, Praha 5 ■ Developer: RS development

Florenc Gate, Praha 8 – Florenc ■ Developer/Investor: ČSAD Praha holding ■ Architekt: atelier FNA

ve směru k magistrále prosklený sklo-metalický fasádní plášť, který ochrání lidi pracující uvnitř před
hlukem a exhalacemi,“ popisuje František Novotný.
Florenc Gate nabídne celkem 4 500 m2 kanceláří ve vyšších čtyřech nadzemních podlažích.
U výstupu z metra vznikne prostor pro mix obchodů v parteru a pro restauraci s terasou
na druhém nadzemním podlaží. Na terasu bude
přímý přístup z druhé strany objektu, kde naváže na vyvýšenou část pozemku. Od stanice
metra povede k restauraci eskalátor, umístěný
v sousedství hlavního vstupu do kancelářské
části budovy, za nímž bude recepce. Na západní
straně objektu budou moci návštěvníci na terasu
vystoupat po širokém schodišti. Navazující zelený parčík budovu propojí s plochou autobusového nádraží.
Třetí až šesté nadzemní podlaží nabídnou po
600 m2 čistých kancelářských ploch, které
bude možné rozdělit až na jednotky po 150 m2.
„Vzniknout zde může jak open space, tak i menší buňky, které během epidemie covid začínají
být preferovaným modelem,“ uvádí František
Novotný. Ve dvou podzemních podlažích vznikne parkovací garáž a technické prostory.
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Stavba na Florenci pod vedením generálního
dodavatele PP 53 zatím příliš nepokročila:
Stavební jáma vypadá dnes velmi podobně
jako na začátku září a vedoucí kancelářských
pronájmů společnosti Cushman & Wakefield
Radka Novak potvrdila, že budova zatím nebyla
uvedena na trh pronájmů. Jan Benda, předseda
dozorčí rady ČSAD Praha holding sdělil, že práce brzdí archeologický průzkum a dokončení stavby plánované na konec roku 2021 se tak
posune na jaro 2022. Další projekt s 8 500 m2
kanceláří plánuje ČSAD Praha holding postavit
v oblasti Na Knížecí blízko pražského Anděla.
Přestože má v ruce stavební povolení, k termínu
zahájení výstavby se zatím developer nevyjádřil.

developer. Nejnižší komerční podlaží bude pod
úrovní Plzeňské ulice; směrem do Starokošířské
ulice ale bude disponovat terasovou relaxační
zónou. V podzemí vznikne parkovací garáž s kapacitou pro 32 aut. „Parter směrem k Plzeňské
ulici bude mít velké výlohy, takže bude vhodný
k využití jako showroom nebo reprezentativní
prodejna. Kancelářská patra budou flexibilní
a na budoucích nájemcích bude, zda je využijí
jako open space, nebo jako oddělené kanceláře,“ popisuje tiskový mluvčí RS development
Libor Pokorný. „Náklady na výstavbu ve stavu
shell & core přepokládáme kolem sta miliónů
korun, další finance půjdou do interiéru našich
budoucích kanceláří.“
Design budovy navrhlo vlastní projekční oddělení RS development, generálním dodavatelem je další společnost ze skupiny, RS stavební.
Pravomocné stavební povolení získal developer
již v dubnu letošního roku, stavební práce zahájil v září. Dokončení plánuje na konec prvního kvartálu 2022. „Doufáme, že nejpozději
na jaře 2022 budeme již sedět v novém,“ uzavírá Pokorný.

RS development staví
vlastní kanceláře

Výstavbu Košířské brány zahájila společnost
RS development rovněž v Praze 5, na křížení
ulice Plzeňské se Starokošířskou. Budova,
která se od okolních činžovních bloků odliší
proskleným kulatým nárožím a členitou fasádou
z kovových panelů, nabídne celkově 2 150 m2
pronajímatelných ploch na pěti podlažích.
Polovinu čtvrtého a celé páté patro, ke kterému
bude patřit i zelená střešní terasa, obsadí sám

Košířská brána, Praha 5 ■ Developer: RS development
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Košířská brána, Prague 5 – under construction – to finish in Q1/2022 ■ Developer: RS development

race along a wide pavement. An adjacent green
park connects the building with the bus station.
The third to the sixth storeys will oﬀer 600 m2
of net oﬃce space each, which can be divided
into units of 150 m2 and up. “Open space can
be created here, as well as smaller cells, which
are starting to be the preferred model during the
covid epidemic,” explained František Novotný.
A parking garage and technical spaces will be
located on two underground levels.
The construction at Florenc under the direction of
the General Director PP 53 has not yet advanced
too far: the excavation pit currently looks about the
same as at the beginning of September and the
Head of Oﬃce Leasing of Cushman & Wakefield
Radka Novak confirmed that the building has not
yet been placed on the leasing market. Jan Benda,
the Chairman of the Supervisory Board of ČSAD
Praha holding informed that the work is being
held up by archaeological research and the
completion of the construction originally slated
for the end of 2021 has been moved back to the
spring of 2022. ČSAD Praha holding is planning
on constructing another project with 8,500 m2 of
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oﬃces in the area of Na Knížecí close to Anděl.
Even though it already has the building permit, the
developer has not yet announced the date that
construction would get underway.

RS development building
its own oﬃces

RS development has also begun the construction
of Košířská brána in Prague 5, on the intersection of Plzeňská and Starokošířská streets. The
building, which diﬀers from the surrounding blocks
of flats by a rounded glass corner and faceted
façade made of metal panels, will oﬀer a total of
2,150 m2 of leasable space on five storeys. The
developer itself will be occupying half of the fourth

Košířská brána, Prague 5 ■ Developer: RS development

floor and all of the fifth floor, to which a green rooftop terrace will belong. The lowest retail floor will be
below the level of Plzeňská Street; but it will have
a terraced relaxation zone facing Starokošířská
Street. A parking garage with a capacity of 32 cars
will be built underground. “The street level facing
Plzeňská Street will have large display windows, so
it will be suitable for use as a showroom or representative shop. The oﬃce floors will be flexible and
it will be up to the future users whether to use them
as open space or as separate oﬃces,” explained
the Press Spokesperson of RS development Libor
Pokorný. “We anticipate the expenses for the construction in shell & core condition to be around
a hundred million crowns, with other finances going into the interiors of our future oﬃces.”
The building was designed by RS development’s own Design Department, while the
general contractor is another company from the
group, RS stavební. The developer obtained the
valid building permit back in April and it began the
construction work in September. It is planning to
complete it at the end of Q1 2022. “We hope that
we will be sitting in our new oﬃces in the spring
of 2022 at the latest,” concluded Pokorný.
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Kotelna Park II, Praha 5 – Jinonice ■ Developer: Red Group ■ Architekt: Chapman Taylor

KOTELNA PARK II přilákal nájemce
na 4 000 m2 – FedEx Express
Developer Red Group získal významného
nájemce pro druhou fázi projektu Kotelna
Park v Praze 5 – Jinonicích. Nejvyšší dvě
patra budovy o ploše 12 000 m2 budou centrálou mezinárodní zasilatelské firmy FedEx
Express. V prostoru o rozloze 4 000 m2 nyní
probíhají zařizovací práce. Šestipatrová kancelářská budova, která byla dokončena letos
na jaře, vyrostla u dopravní tepny Radlická
a její design, kombinující pravoúhlou texturu s organickými liniemi prosklené fasády,
je dílem ateliéru Chapman Taylor. Komfort
dotváří vedle přirozeného denního světla
moderní technologie, privátní zahrada i blízkost přírodní památky Prokopské údolí.
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Druhá etapa projektu Kotelna Park na jižní straně dopravní tepny Radlická navázala
plynule na první fázi, jíž dokončil developer
v roce 2017 a která je ústředím společností
BOSCH a BHS domácí spotřebiče. Budovy
se nacházejí přes ulici od zavedené business
destinace Waltrovka. Umístěním české centrály v Kotelna Parku se FedEx Express zařadí na seznam nadnárodních firem zvučných
jmen, které již v lokalitě Radlic sídlí. V listopadu začala příprava projektové dokumentace
interiéru nájemce, která je již v běhu a bude
pokračovat i v příštích měsících. Očekává se,
že FedEx Express se nastěhuje v průběhu
léta příštího roku.

Red Group dodává kancelářské prostory na klíč.
„Od podpisu smlouvy trvá obvykle zhruba pět měsíců, než je hotový návrh designu a realizace kanceláří nájemce,“ vysvětluje Richard Ness, ředitel
Red Group. „Některé prostory v budově máme
už zařízené, takže v případě, že klient potřebuje,
může se nastěhovat i mnohem dříve. Pokud si ale

Kotelna Park II, Praha 5 – Jinonice
Developer: Red Group
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Kotelna Park II, Prague 5 – Jinonice

of Kotelna Park II oﬃces and in the case of
FedEx specifically are conducting the technical
design and build.

Sleek lines

Kotelna Park II, Prague 5 – Jinonice ■ Developer: Red Group ■ Architect: Chapman Taylor

KOTELNA PARK PHASE II attracts
4,000 sqm lease from FedEx Express
Developer Red Group has attracted a major
new tenant to Kotelna Park phase II. The top
two floors of the 12,000 sqm oﬃce building are to become the new headquarters of
the international shipping company FedEx
Express. Fitouts are now progressing on the
4,000 sqm space. The six-storey oﬃce building completed earlier this year is set along
the busy Radlická corridor in the Jinonice
area of Prague 5. The design by architects
Chapman Taylor features a highly glazed
facade which combines clean edges and
organic curves. High levels of natural light,
modern technologies, a large private garden
area, and proximity to the nearby Prokopské
údolí nature area all contribute to a pleasant
work environment.
Kotelna Park Phase II was completed earlier this
year on the south side of the Radlická artery. It
complements the first phase, completed in 2017,
which serves as the headquarters of BOSCH
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Czech Republic and BSH home appliances.
The buildings are directly across the street from
the growing Waltrovka commercial zone. FedEx
Express, in choosing Kotelna Park for their
Czech headquarters, adds to the roster of international names in the Radlická district of Prague.
Project documentation for the tenancy began in
November and fit out, now well underway, is projected to last several months. FedEx is expected
to move into its oﬃces in summer next year.
Red Group delivers oﬃces turn-key. “It typically
takes about five months from when a tenant
is secured to design and build the fit out from
there,” says Richard Ness, Managing Director
of Red Group. “We have some space in the
building already fitted out, so in case a tenant
needs to, it can move in much sooner. But for a
tenant taking a large amount of space, it makes
sense to design it exactly on the space plan
they want.” Chapman Taylor is also cooperating with Red Group for the design and build

The six storey building is highly visible, perched
on a natural rise in the land on Radlická, the
main artery through the district. Designed by
Chapman Taylor, the building’s form plays into
the curves in the surrounding topography, while
being distinctly modern and sleek. A glass curtain wall traced by white accent along the floor
lines, is both organic and trim and folds slightly
inwards to form a column of terraces for every
floor in the building. From inside, windows extend from floor to ceiling, aﬀording expansive
views across the business district and Radlické
údolí towards the centre of Prague.
Thanks to the building’s oblong footprint, the office spaces are filled with natural light right to the
core, and a positive feeling prevails throughout
the building. Floorplates are roughly 2,000 sqm
per floor, divisible to 350 sqm. “The space is flexible, with layouts possible for individual workstations or more open ones suitable for team building and workplace community, things which people have found necessarily lacking in the home
oﬃce,” says Ness.
The entrance hall design incorporates stone-tone
ceramic floor tile, raw concrete walls and columns, contrasting with wooden accents around
the reception. Iroko hardwood was chosen for
its pleasing texture and range of colour. “The
wood has natural variance between yellows and
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jakýsi portál, který rámuje výtahové lobby,“ popsal
Adriaan de Kroon z pražské pobočky Chapman
Taylor. Tyrkysová barva sezení ladí s polstrovanou
stěnou recepce a prostoru dodává barevný akcent.
Společné prostory ve vyšších patrech na dané
téma navazují: Ve výtahových lobby je použito dřevo iroko v kombinaci s matně černým kovem, decentně akcentovaným podsvícenou stropní lištou.
I privátní dvacetimetrové terasy na každém podlaží
mají podlahu ze dřeva iroko, které není nijak ošetřeno, aby mohlo přirozeně stárnout.

Kotelna Park II – vstupní lobby ■ Developer: Red Group ■ Architekt: Chapman Taylor

najímá velký prostor, má smysl navrhnout dispozice přesně podle jeho představ.“ Ateliér Chapman
Taylor, který stojí za architektonickým konceptem
celé budovy Kotelna Park II, spolupracuje s Red
Group i na návrhu a vybavení kanceláří, v případě
FedExu má na starosti jak design, tak projekční
práce a realizaci.

Organické křivky

Šestipatrová budova je usazena na terénní vlně
podél hlavní dopravní komunikace Radlická probíhající čtvrtí. Budova, jejíž tvar kopíruje křivku
terénu, zaujme moderním a elegantním výrazem. Hladká stěna prosklené zavěšené fasády,
jíž protínají bílé pásy naznačující úrovně jednotlivých kancelářských pater, se ve svém středu
prohýbá v organické křivce a dává vzniknout
sloupci teras, jež stoupají vzhůru přes všechna
patra. Z oken sahajících od podlahy až ke stropu
se otevírá výhled na celou obchodní čtvrť a přes
Radlické údolí až do centra Prahy.
Díky protáhlému půdorysu budovy jsou kancelářské prostory osvětleny přirozeným světlem a každé z pater, vždy o rozloze 2 000 m2, lze dělit na
jednotky od 350 m2. „Prostor je flexibilní a umož-
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ňuje vytvořit dispozice jak pro oddělená pracoviště, tak pro otevřené kanceláře pro týmovou práci
a budování komunity, což jsou aspekty, které
dnes lidé na home oﬃce postrádají,“ říká Ness.
Design vstupní haly propojuje keramickou dlažbu
s dekorem kamene a pohledový beton na stěnách
a sloupech, které kontrastují s dřevěnými akcenty
recepce. Pro svou příjemnou texturu a barevnou
škálu zvolil architekt dřevo iroko. „Jeho barva přirozeně kolísá mezi žlutými a červenohnědými odstíny a díky tomu působí dřevo hřejivě a živě. Použili
jsme je na recepční pult i okolní prostory a zkombinovali latě a ploché obklady tak, abychom vytvořili

Kotelna Park II nabízí celkem 12 000 m2 moderních
kancelářských prostor
Developer: Red Group ■ Architekt: Chapman Taylor

Dolní dvě podlaží s garážemi využívající svažitosti terénu jsou přístupná z úrovně ulice a nabízejí
aktuálně 148 parkovacích stání; kapacitu plánuje
developer příští rok dále rozšířit. K dispozici jsou
dobíjecí stanice pro elektromobily a kolárny se
sprchami. Radlická současně poskytuje kvalitní dopravní spojení jak do obchodní zóny Anděl
a dále do centra Prahy, tak opačným směrem
na Pražský okruh a na Letiště Václava Havla.
Nedaleko budovy je autobusová zastávka MHD.
Díky pronájmu FedExu je budova ze třetiny obsazená. „Registrujeme zájem dalších firem, kvůli
covidu vše ale trvá déle; nicméně s menšími i většími zájemci postupujeme kupředu,“ říká Ness
a dodává, že vedle kvality prostor samotných je
výhodou i poloha mezi přírodní památkou a zavedenou komerční zónou. „Technologie v budově byly navrženy s ohledem na úspory energie
a komfort. Chladicí trámy a nadstandardní chladicí
jednotky doplňuje v celé budově LED osvětlení
a kancelářské prostory mají otvíravá okna,“ popsal
Ness. „Při čištění vzduchu používáme dvojí filtraci,
a vzduch k větrání navíc přivádíme z okraje přírodní
rezervace Dívčí hrady, takže je čistší než kdekoli ve
městě.“ Budova má precertifikaci BREEAM Very
Good. Za objektem je umístěna velká soukromá
zahrada. „Na jaře by měla začít ožívat a nabídnout
pěkné prostředí pro práci nebo jen pro vyčištění
hlavy. Máme tam místo na volejbalové hřiště i prostor pro grilování, takže se tam mohou odehrávat
i firemní akce,“ říká Ness. Projekt již získal ocenění
International Property Awards 2020.
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reddish-browns so it gives a warm, lively appearance. We used it on the reception desk and area
next to it, combining both slats and flat panelling,
to create a portal which frames the lift area,” says
Adriaan de Kroon, architect at the Prague studio
of Chapman Taylor. Turquoise used in the seating arrangement, picked up on by an upholstered
reception backdrop, adds colour contrast to the
space. Common areas on each floor continue
the theme – in the lift lobbies iroko wood is paired
with matt-black metal from floor to ceiling, neatly
accented by a backlit ceiling trim. Private 20 sqm
terraces on each level are also decked in iroko,
which is left untreated to age naturally.
Below, the entrance to the parking garage takes
advantage of the sloped terrain, with a lower
and upper level directly accessible. The building

currently oﬀers 148 parking spaces (with Red
Group planning to add more next year), electric
car charging, and a bicycle storage and shower
area. The building oﬀers convenient connections: to get to the Anděl commercial zone and
the centre along the Radlická artery is a few minutes’ drive, while the other direction leads to the
Prague ring road and airport. A bus stop is also
close to the building.
The FedEx lease renders the building one-third
full. “We have interest from a number of tenants.
Because of Covid however, things are obviously
taking a little longer, but we’re moving forward with
both large and small tenants,” says Ness. “In addition to the quality of the space, the setting in between the nature reserve and a busy commercial
zone are unique advantages. Technologies in the

building also focus on energy saving and comfort.
Chilled beams and state-of-the-art cooling units
are complemented by LED lighting throughout,
and oﬃce spaces also have openable windows,”
added Ness. “We’re using double filtration to help
clean the air, and on top of this it’s drawn from
the edge of the nature reserve of Dívčí hrady, so
even the incoming air that’s used for ventilation is
cleaner, than in many places throughout the city.”
The building has BREEAM Very Good pre-certification. The back of the property features a large
private garden area. “In spring, it should start to
come alive and be quite a nice environment for
working or just clearing the head. We have space
for a volleyball court, and barbeque area, so it’s
also a good option for a company event,” says
Ness. The development garnered the winning
prize at The International Property Awards 2020.
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projekty a v plánu jsou další, jejich zahájení ale
již bude komplikovat neochota bank financovat
spekulativní výstavbu. Z naplánovaných projektů se budou realizovat ty, které mají dost velký
předpronájem. V každém případě lze očekávat
nárůst disproporce mezi poptávkou a nabídkou.
V mnoha odvětvích nastane krize a firmy budou
nuceny propouštět a oddalovat připravované
projekty, a když se tento trend potká s již existující tendencí k optimalizaci prostor, začne skutečně růst neobsazenost rychlejším tempem.

Miroslav Linhart, vedoucí partner finančního a realitního poradenství společnosti Deloitte

„DO KANCELÁŘÍ SE VRÁTÍME,
BUDOU ALE JINÉ...“
říká Miroslav Linhart z Deloitte
Jakkoliv významně ovlivnila pandemie
covid život celé ekonomiky, firem i jednotlivců, ve vývoji na kancelářském trhu
především posílila trendy, které se objevily již v době předcovidové. Firmy se
v rámci efektivity a ekonomiky provozu
již delší dobu zajímají o flexibilní kanceláře a o nové layouty umožňující využívání
sdílených pracovních míst. V situaci, kdy
se velká část zaměstnanců přesunula na
home oﬃce, nabývá toto téma na naléhavosti a firmy řeší, kolik kancelářských prostorů vlastně skutečně potřebují a jak by
měly vypadat. O nových strategiích pro novou dobu a o jejich dopadu na kancelářský
trh hovoříme s Miroslavem Linhartem, vedoucím partnerem finančního a realitního
poradenství společnosti Deloitte.
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Jak podle vašeho názoru ovlivní epidemie
covid a dočasná razantní změna pracovního
stylu situaci na kancelářském trhu?
Firmy již před epidemií covid uvažovaly o změnách layoutu a jiném uspořádání kanceláří
a dopady epidemie tento trend pouze umocnily.
Obě tendence nyní působí paralelně s nejistotou ohledně budoucího vývoje, takže se snižuje
zájem o nové prostory. Mnoho firem ruší nebo
redukuje plány expanze, protože nevědí, co přijde. Místo o rozšíření nyní často uvažují naopak
o tom, jak svůj provoz zmenšit a zefektivnit. Nově
generovaná poptávka tedy klesá, zároveň ale
v současné době stále ještě dobíhají již dojednané nájemní transakce. Tímto doběhem se dočasně poněkud zmírní dopad nastupující krize
na objem pronájmů. Podobně je tomu v oblasti
nabídky: Dokončují se rozestavěné kancelářské

Home oﬃce je velmi diskutované téma, zdá
se ale, že zatímco donedávna byl pro zaměstnance významným benefitem, dnes již
nejen majitelé firem začínají pociťovat také
jeho odvrácenou stránku.
V naší firmě jsme home oﬃce podporovali již
před krizí, a když jsme plánovali prostory v našem současném sídle, počítali jsme i s tím, že
část lidí bude někdy pracovat z domova. Nikdy
jsme ale neuvažovali o tom, že bychom pracovali
výhradně z domova, nebo v té míře, jak tomu je
dnes. Osobně to vnímám jako dočasné opatření
a nemyslím si, že by splynutí pracovního prostředí s domovem většině lidí trvale vyhovovalo. Na
druhou stranu lze očekávat, že podíl home oﬃce
stoupne. Před krizí byla spousta firem, které neměly home oﬃce vůbec a nyní se v něm naučily
fungovat. Takže určitý posun nastane, ale nečekám, že by byl extrémní.
Jaká rizika v dlouhodobější perspektivě pro firmy plný přechod na home oﬃce představuje?
Pokud se lidé fyzicky nesetkávají a nespolupracují, neprohodí občas pár slov u kávy i o mimopracovních tématech, ztrácí se loajalita a týmový
duch. V kreativních profesích prakticky nelze tvořit pouze v propojení online. Díky izolaci pak samozřejmě klesá také produktivita. Chybí rychlá
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“Maybe, in time, we will be witness to a nice oﬃce being a greater benefit for people
than their home oﬃce,” pointed out Miroslav Linhart

Illustrative photo: Home oﬃce is starting to show its downside...

“WE WILL BE RETURNING TO OUR
OFFICES, BUT THEY WILL BE DIFFERENT...”
says Miroslav Linhart from Deloitte
No matter how significantly the covid pandemic has influenced the life of companies, individuals and the entire economy, with regard
to the developments in the oﬃce sector, it is
primarily bolstering trends that had appeared
back in the pre-covid era. For a long time now,
companies have been interested in flexible
oﬃces and new layouts enabling the use of
shared workplaces in the eﬀort to improve
eﬃciency and economies of operation. In the
situation where a large number of employees
has moved to home oﬃce, this theme is becoming more pressing and companies are trying to decide how much oﬃce space they actually need and how it should look. We spoke
with Miroslav Linhart, the Leading Partner of
the financial and real estate consulting company Deloitte, about new strategies for a new
era and their impact on the oﬃce market.
How do you think the covid epidemic and
the drastic temporary changes to the working style will influence the situation on the
oﬃce market?
Even before the covid epidemic, companies
were considering layout changes and the ar-
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rangement of their oﬃces and the impact of the
epidemic has only strengthened this trend. Both
of the tendencies are not working in parallel with
the uncertainty of future developments, so interest in new spaces is decreasing. Many firms
are cancelling or reducing their expansion plans
because they don’t know what’s coming. Now,
instead of expanding, they are often conversely
considering how to make their operations more
compact and eﬃcient. Thus, newly generated
take-up is decreasing, though some lease transactions that had already been negotiated are
still being implemented. This will temporarily alleviate the impact of the emerging crisis on the
volume of leases. The situation is similar in the
area of supply: Oﬃce projects under construction are being completed and there are others
planned, though the launch of their construction will be complicated by the unwillingness of
banks to finance speculative construction. Those
planned projects that have a lot of pre-leases will
be realised. In any case, we can expect an increase in the disproportion between supply and
take-up. In many sectors, there will be a crisis
and companies will be forced to lay oﬀ employees and delay prepared projects and if this trend

runs up against the existing tendency to optimise
space, then the vacancy rate will start to rise at
a faster tempo.
Home oﬃce is a theme that is being talked
about a lot, though while recently it was a significant benefit for employees, now not only company owners are starting to feel its downside.
We supported home oﬃce even before the crisis
and when we planned the spaces for our current headquarters, we also planned on some of
the people working from home sometimes. But
we never thought that we would be working exclusively from home or to the extent that we are
today. I personally see it as a temporary measure
and I don’t think that a fusion of the working environment with their homes would suit most people all the time. On the other hand, the share of
home oﬃce can be expected to increase. Before
the crisis there were lots of companies that didn’t
have any home oﬃce and now they have learned
to work with it. So there definitely will be a shift,
though I don’t expect it to be too extreme.
What risk does the move to home oﬃce present to companies in the long run?
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„Možná budeme časem svědky toho, že větším
benefitem pro lidi než home oﬃce bude pěkná kancelář,“
upozorňuje Miroslav Linhart z Deloitte

zpětná vazba, kvůli všemu se musí organizovat
formální mítinky a cally, je to velmi neefektivní.
Otázkou, která trápí zřejmě většinu šéfů,
je sledování produktivity zaměstnanců na
home oﬃce. Vy jste vyvinuli software, který
umožňuje roboticky zpracovávat data o aktivitě na serverech a počítačích…
Ano, vyvinuli jsme software Apat, sami jej používáme a také jej nabízíme klientům. Samozřejmě
nejde o sledování jednotlivých zaměstnanců,
naším cílem je nabídnout firmám nástroj, který
jim umožní shromažďovat data o tom, co se s firmou děje během korona krize, nebo tedy v období, kdy je většina zaměstnanců na home oﬃce.
Jak covid nebo měnící se situace na trhu
ovlivňuje oblast technologií a jejich využití
nejen pro sledování produktivity, ale také
pro komunikaci na dálku a další oblasti?
Technologie posílí ve všech odvětvích. Pokud
bude současná situace trvat déle, tak myslím,
že do roka se objeví technologická řešení, která zcela změní standardní procesy na realitním
trhu. Velká část komunikace se přesune do online
prostředí, včetně záležitostí, jako je vyjednávání
a uzavírání smluv, poptávka a nabídka. Bude pak
záležet na tom, zda někdo vyvine globálně aplikovatelnou technologii; masové měřítko je podmínkou pro zajištění financování. Zatím je většina
technologií přizpůsobená na míru lokálních trhů,
s jejich specifickými podmínkami a zvyklostmi,
a ty nemají většinou šanci na komerční úspěch.
Očekáváte tedy, že lidé budou do budoucna trávit v kancelářích jen několik dnů
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v týdnu, že budou kombinovat práci ve firmě s home oﬃce?
Firmy budou optimalizovat. Budou dávat zaměstnancům možnost, aby pracovali střídavě
z domova, a tím pádem budeme svědky většího
příklonu ke sdíleným pracovním místům a k optimalizaci prostoru. Bude to kombinace, kdy ani
zaměstnavatelé, ani lidé nebudou chtít, aby se
pracovalo jen z domova, ale na druhou stranu
bude nezbytná určitá flexibilita a připravenost
na styl práce. Některé firmy na tento systém přecházely již před krizí, a nyní je nutností i pro ty,
které dříve s prací z domova nepočítaly vůbec.
Jak se mění layout kanceláří?
Jedna věc jsou sdílená pracovní místa a druhá
věc je layout kanceláří. Vedou ale ke stejnému
výsledku: Mohu nastavět mezi lidi příčky jako
prevenci šíření infekce, ale stejně budou místa
sdílet, střídat se na nich. Nemyslím, že budou
existovat samostatné kanceláře, které bude
někdo okupovat jen několik dní v týdnu a zbytek času budou prázdné. To je dnes již naprostý
ekonomický protimluv. Takže layouty se zefektivní, firmy budou dbát na to, aby neplatily za nevyužívané prostory. A pokud jim například končí
smlouva, nebo mají opce, tak se nyní snaží část
prostoru vrátit a narychlo optimalizovat. A dělají
to dnes i firmy, kterým se daří a necítí aktuálně
intenzivní tlak na snižování nákladů.
Jaká je úloha poradců Deloitte v tomto procesu?
Nabízíme poradenství zaměřené na pracovní
prostor. Radíme firmám komplexně, jak s prostorem, tak i s procesy. Například jak nastavit
fungování firmy z pohledu kombinace s home
oﬃce. Workplace advisory pro nás v dnešní
době opravdu znamená radit firmám s tím, jak
nastavit režim nově, od nemovitosti, přes práci
s lidmi, až po firemní procesy. Nezaměřujeme se
tedy na samotný pronájem nebo na jeho přejednání, ale na vnitřní potřeby nájemců. Požadavky
našich klientů nesměřují dnes k momentální situaci ovlivněné epidemií covid, spíše s nimi řešíme

Home oﬃce začíná ukazovat své stinné stránky...

strategii do budoucna. Zda mají zmenšit prostory, podpronajmout, jak z dlouhodobého hlediska
podpořit produktivitu, optimalizovat náklady.
Očekáváte, že se bude měnit role kancelářských prostor?
Kancelář vnímáme jako místo, kde se vykonává práce, může ale mít různé formy a podoby. V naší budově Churchill můžeme kromě klasických pracovních
míst pracovat třeba z kuchyňky, z hubu, z kavárny,
z terasy a podobně. Nepůjde již tedy o konkrétní pracovní místo, ale o to, že v kancelářích bude
člověk trávit čas různými způsoby, prací v různých
flexibilních týmech, na různých projektech. Práce
se bude měnit a tomu budou odpovídat různá místa
a prostředí. Kancelář bude muset splňovat podmínky pro flexibilitu, týmovost, spolupráci, potkávání ad
hoc a podobně. Takže ano, role kanceláří se mění,
ale ne primárně kvůli korona krizi, ale kvůli tomu, že
již předtím se změnil náš styl práce.
Takže věříte, že se do kanceláří vrátíme, byť
existují příklady třeba softwarových firem, které razantním způsobem přešly na home oﬃce? Z čistě lidského hlediska se ale bez osobního kontaktu dlouhodobě neobejdeme...
Domnívám se, že tlak na návrat bude jak ze
strany zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců.
Nevrátíme se úplně stoprocentně, ale dejme
tomu z 85 %. To znamená, že firmy budou skutečně zmenšovat plochu na zaměstnance a optimalizovat. Bude to kombinace práce z kanceláře
s home oﬃce, s využitím dnes již dostupných komunikačních a dalších technologií. A možná budeme časem svědky toho, že větším benefitem
pro lidi než home oﬃce bude pěkná kancelář.
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If people do not meet and cooperate physically,
if they do not occasionally exchange a few words
about themes outside of work over coﬀee, then
the loyalty and team spirit will dissipate. In creative professions, it is next to impossible to create solely over an online connection. Productivity
has also decreased, of course, thanks to isolation. There is a lack of fast feedback, and formal
meetings and calls have to be organised for everything, which is very ineﬀective.
The issue that is apparently troubling most
bosses is the monitoring of the productivity
of employees on home oﬃce. You have developed software that makes it possible to electronically process data about activity on servers and computers…
Yes, we developed the Apat software. We ourselves use it and we also oﬀer it to clients. Of
course, it is not just about monitoring the individual employees. Our goal is to oﬀer companies
a tool that allows them to collect data about what
is happening with the firm during the corona crisis or also at a time when most employees are on
home oﬃce.
How is covid or the changing situation on the
market influencing the area of technologies
and their use, not only for monitoring productivity, but also for remote communication and
other areas?
Technology is improving in all sectors. If the current situation will last longer, I think that within
a year a technological solution will appear that will
completely change standard processes on the
real estate market. A great amount of communication will move to an online environment, including
matters such as negotiating and concluding contracts, take-up and supply. Then it will depend on
whether someone develops a globally-applicable
technology. A mass scale is a condition for arranging financing. So far most of the technologies
are tailored to local markets, with their specific
conditions and customs, and they don’t usually
have a chance for commercial success.
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So, do you expect that in the future people will
only spend a few days a week in oﬃces, that
they will combine work in the company with
home oﬃce?
The companies will be optimising. They will give
employees the opportunity to alternate working
from home, and in that case, we will be witness to
a greater move towards shared workplaces and to
space optimisation. It will be a combination where
neither employees nor the people will want to only
work from home, but on the other hand a certain
flexibility and preparedness for the working style
will be necessary. Some companies already shifted to this system before the crisis and now it is also
a necessity for those who previously never counted
on working from home.
How will oﬃce layouts change?
Shared workplaces are one thing and the oﬃce
layout another. They both lead to the same result,
though. I can put up partitions as prevention against
the spread of infection, but they will be sharing the
workplaces anyway, alternating at them. I don’t
think that there will be separate oﬃces that somebody will occupy for only a few days a week and
the rest of the time they’ll be empty. These days
this is already absolutely an economic contradiction. So, the layouts will be made more eﬀective
and companies will make sure they are not paying
for unused spaces. And if, for example, their lease
is ending or they have an option, then they will try
to return some of the spaces and quickly optimise.
And today, even companies that are faring well and
do not currently feel the intense pressure on cost
cutting are doing it.
What is the role of Deloitte’s consultants in
this process?
We oﬀer consultation oriented on the workspace.
We advise companies comprehensively, both with
the space and with processes. How to set up the
company’s operations, for example, from the perspective of a combination with home oﬃce. These
days, workplace advisory really means advising
companies about how to configure a new regime,

from the real estate and work with people to the
company processes. Thus, we are not focusing on
the actual lease or on its renegotiation, but on the
internal needs of the tenants. Our clients’ requirements are not aimed at the current situation influenced by the covid epidemic, but we are resolving
strategies for the future with them instead. Whether
they should get smaller spaces, sublease, how to
support productivity and optimise expenses from
a long-term perspective.
Do you expect the role of oﬃce space to
change?
We see oﬃces as a place to perform work, though
they can have various forms and manifestations. In
our Churchill building, in addition to the classic workspaces, we can work, for example, from the kitchen,
from a hub, a café, from the terrace and so on. Thus,
it is not about a specific workplace anymore, but
more about the fact that people can spend time in
various ways, work in various flexible teams on various projects. Work is going to change and the diﬀerent places and environments will reflect that. Oﬃces
will have to fulfil conditions for flexibility, teamwork,
cooperation, ad hoc meetings, and the like. So, yes,
the role of oﬃces is changing, but not primarily due
to the corona crisis, but because our working style
changed even before it.
So, you believe that we will be returning to
our oﬃces, though there are examples of, for
example, software companies who have vigorously moved to home oﬃce? From a purely
human perspective, however, we cannot do
without personal contact in the long term…
I think that there will be pressure to return on the part
of both the employers and the employees. We won’t
return completely at a hundred percent, but let’s say
at 85 %. That means that companies really will be
decreasing the space for employees and optimising. It will be a combination of working in the oﬃce
and home oﬃce, while using already-available communication and other technologies. And maybe,
in time, we will be witness to a nice oﬃce being
a greater benefit for people than their home oﬃce.
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Obchodní centrum Řepy prochází od října rekonstrukcí
Developer: Trikaya ■ Architekt: Aukett ■ Generální dodavatel: IMOS

ČESKÝ RETAIL spoléhá
na vánoční sezónu
Pokračují i renovace obchodních center
Během léta se retailový sektor dokázal poměrně pružně vyrovnat s propadem tržeb
a návštěvnosti z jarního lockdownu a podobné oživení díky vánoční sezóně očekávají
realitní poradci i po otevření obchodů 3. prosince 2020. Podle dosavadních průzkumů byl
propad způsobený druhou vlnou pandemie
covid-19 o něco nižší: Návštěvnost klesla
o 65 % oproti jarním 71 %. Opakované uzavření prodejen také zapříčinilo, že český trh
opustilo několik známých značek, a některé
z těch, které zůstávají, se podle provozovatelů center již nyní připravují na příchod
potenciální třetí vlny, což se snaží promítnout v jednáních o ceně nájmu. Opakovaná
období nuceného klidu urychlila také vlnu
rekonstrukcí nákupních center. Modernizace
probíhá například v obchodním centru
Palladium na náměstí Republiky nebo v centru Novodvorská Plaza v Praze 4. Do zásadní
přestavby obchodního centra Řepy v Praze 6
a brněnského Futura se pustil i majitel obou
komplexů, developer Trikaya.
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Otevření obchodů 3. prosince umožňující alespoň
zkrácenou vánoční nákupní sezónu retailový sektor přivítal. „Vánoce jsou pro obchodníky klíčovým
obdobím a vrcholem sezóny. Pro zotavení retai-

lového sektoru je tedy rozhodně dobrým a zcela
zásadním krokem, že se obchody pro zákazníky
otevřely,“ komentoval rozhodnutí vlády vedoucí
týmu pronájmu maloobchodních prostor společnosti Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček.
Předvánoční tržby jsou pro obchodníky životně
důležité i v necovidových dobách a letos by jim
mohly poskytnout alespoň částečnou kompenzaci dosavadního propadu zisků. „Většina obchodních center dokázala na nepříznivou situaci dobře
reagovat a nastavit opatření, která přinesla návrat
téměř k předkrizovým hodnotám. V letních měsících se jim povedlo vyrovnat s předchozími omezeními, což dává naději, že tomu tak bude i po
nedávném znovuotevření,“ soudí poradci.
Pokles návštěvnosti o 71 % a 65 % následkem
jarního a podzimního lockdownu byl velmi citelný, na druhou stranu tržby podle dosud zveřejněných výsledků byly zasaženy méně. Zdá
se, že nakupující během epidemie mění svoje
chování: Návštěvu nákupních center pojímají ne
jako rodinnou zábavu, ale čistě účelově, nakoupí
co nejvíce zboží najednou a na nákup nejde celá
rodina, ale pouze jeden její člen, uvedla CBRE.
Propad byl podle statistik poradců JLL nejmar-

Obchodní centrum Novodvorská Plaza v Praze 4 pokračuje v modernizaci ■ Developer: Bluehouse Capital ■ Architekt: Kyzlink
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CZECH RETAIL relying on the Christmas season

Renovation of shopping centres also continuing

tial compensation for the drop in sales until now.
“Most shopping centres managed to react well to
the adverse situation and set up measures that
brought a return to almost pre-crisis figures. In the
summer months they managed to come to terms
with the previous measures, which oﬀers hope
that this will also be the case following the recent
reopening,” the consultant reasoned.

Palladium Shopping Centre in Prague 1 is undergoing renovation ■ Investor: Union Investment
Property manager: Property Solution ■ General constructor: Hinton ■ Project designer: Obermeyer Helika

During the summer, the retail sector managed
to cope relatively flexibly with the drop in sales
and in the number of visitors from the spring
lockdown, and retail consultants also expect
a similar revival after the opening of shops on
3 December 2020 thanks to the Christmas season. According to recent surveys, the slump
caused by the second wave of the covid-19
pandemic was somewhat lower: the number
of visitors dropped by 65 %, compared to
71 % in the spring. The repeated closing of
the stores also caused several well-known
brands to leave the Czech market, and some
of those that are staying are now, according
to shopping centre operators, preparing for
the arrival of a potential third wave, which they
are trying to reflect in negotiations about the
price of the rent. The repeated period of forced
down time has also sped up the wave of shopping centre reconstructions. Modernisation
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is taking place, for example, in the Palladium
shopping centre on náměstí Republiky and
in Novodvorská Plaza in Prague 4. The owner
of the Řepy shopping centre in Prague 6 and
Brno’s Futurum, the developer Trikaya, has
also launched the substantial reconstruction
of both shopping centres.
The retail sector welcomed the opening of shops
on 3 December, enabling at least a shortened
Christmas shopping season. “Christmas is a key
period for shops and the pinnacle of the season. Thus, the fact that shops are opening for
the customers is definitely a good and entirely
essential step for the recovery of the retail sector,” Jan Kotrbáček, the Head of Retail Agency in
Cushman & Wakefield, commented on the government’s decision. The pre-Christmas revenues
are vitally important for vendors even in non-covid
times, and this year they could provide at last par-

The drop in the number of visitors by 71 % and
65 % as a result of the spring and autumn lockdowns was very substantial, on the other hand
the revenues were not hit as hard, according to
results that have been published so far. It seems
that shoppers are changing their behaviour
during the epidemic: they do not see a visit to
a shopping centre as family entertainment, but
rather purely as a matter of expedience. They
buy as much as they can at once and the whole
family does not go shopping, but only one of its
members, CBRE stated. The drop was felt the
hardest in the fashion and shoes sectors, according to the statistics from JLL’s consultants,
where the revenues dropped by 18 %, year-onyear. On the other hand, e-commerce benefited
from the situation, with its results increasing by
the end of September by 19.7 %, year-on-year.
The repeated slump in sales forced some brands to
leave the Czech market, such as the fashion retailers
Camaieu and Forever 21 and the jewellers Tous and
Frey Wille. Brno’s Futurum shopping centre, on the
contrary, has managed to attract the Sinsay fashion
chain from the LPP group, which signed a lease in
November and will be opening its first shop here in
the Moravian city on an area of 1,700 m2. Other tenants that are currently expanding their spaces and
expanding to new locations include, for example,
Super Zoo and Pepco: both of these brands are
also coming to the shopping centres that Trikaya
owns: Futurum in Brno and Řepy in Prague 6.
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plánovaným na 1. 7. 2021. Modernizaci budovy B chce developer dokončit v lednu 2022.

V brněnském obchodním centru Futurum pokračuje rekonstrukce podle projektu architektů KOGAA ■ Developer: Trikaya

kantnější v sektoru módy a obuvi, kde poklesly
tržby meziročně o 18 %. Ze situace naopak těžila oblast e-commerce, jejíž výsledky vzrostly ke
konci září meziročně o 19,7 %.
Opakovaný propad tržeb donutil k odchodu z českého trhu některé značky, jako jsou například prodejci módy Camaieu a Forever 21 nebo šperkaři
Tous a Frey Wille. Naopak do brněnského centra
Futurum se podařilo podle vlastníka přilákat módní značku Sinsay ze skupiny LPP, která v listopadu podepsala smlouvu a otevře zde svou první
prodejnu v moravské metropoli na ploše 1 700 m2.
Z dalších nájemců, kteří nyní rozšiřují své plochy
a expandují do nových lokalit, lze jmenovat například Super Zoo nebo Pepco: Obě značky vstupují
i do nákupních center, které Trikaya vlastní: Futura
v Brně i OC Řepy v Praze 6.
Obě nákupní centra letos procházejí rekonstrukcí. Postsocialistické centrum obsluhující sídliště
v Řepích se zhruba 25 000 obyvateli koupila
Trikaya od skupiny soukromých investorů v prosinci 2017; letos v říjnu zahájila stavební firma
IMOS jeho modernizaci a přestavbu. Podle projektu studia Aukett se OC Řepy promění v menší lokální galerii s mixem nájemců zaměřeným
na denní nákupy a služby typu pobočky České
pošty a České spořitelny, doplněné foodcourtem
a možností relaxace ve fitness centru a dětské
tělocvičně Tiger Gym.
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Centrum sestává ze dvou samostatně stojících
budov A a B a Veronika Dobiášová ze společnosti Trikaya uvádí, že záměrem developera je
tyto objekty spojit do jednoho celku s centrální
pasáží na třech poschodích a eskalátorem uprostřed. Jedním z hlavních bodů rekonstrukce je
výměna technologií a vyšší zabezpečení centra,
které bude v nočních hodinách uzavřené.
Pronajímatelná plocha se rozšíří díky střešní nástavbě z 11 800 na 14 500 m2. Třetí
nadzemní podlaží obsadí stravovací zóna
s prosklenou přední stěnou a výhledem do
ulice Makovského. O prostor se podělí restaurace Running Sushi na 500 m2 a 300 m2 obsadí foodcourt se šesti fastfoody a sezením
pro 60–80 lidí. Kotevním nájemcem centra
zůstane supermarket Albert, jehož plocha se
zmenší ze současných 1 400 m2 na 860 m2.
Z dalších klíčových nájemců v centru zůstanou Česká pošta a Česká spořitelna, dm drogerie, lékárna Dr. Max, fitness centrum Dr. Fit
a Policie ČR. Nabídku nově rozšíří Super Zoo
a Pepco. Dobiášová uvádí, že developer jedná
také s knihkupectvím, papírnictvím, prodejcem
kuchyňských potřeb a k závěru se chýlí podpis
smlouvy s prodejcem elektro, který otevře na
800 m2. Rekonstrukce, která si vyžádá 750 milionů korun, proběhne ve dvou vlnách. Práce
na budově A zahájené letos v říjnu by měly
skončit červnovou kolaudací, s otevřením na-

Rekonstrukce brněnského Futura, která začala
v březnu a měla skončit letos v prosinci, se podle
Dobiášové o měsíc nebo dva zpozdí kvůli pandemií způsobeným potížím ve stavebním sektoru.
„Momentálně finišuje zasklení fasády, montujeme
venkovní barevný fasádní plášť a dokončujeme
výkladce, které budou sjednocené pro všechny
nájemníky. Montujeme podhledy, zprovozňujeme nové technologie a do finále se blíží stavba
foodcourtu, který se rozšířil,“ popsala Dobiášová
a dodala, že také někteří nájemci využili čas rekonstrukce k tomu, aby zmodernizovali své prodejny.
Měnící se podmínky na trhu v souvislosti s pandemií komplikují také jednání s maloobchodníky.
„Obsazenost se pohybuje na 80 %, s některými nájemci teprve podepisujeme smlouvy a ti neotevřou
hned, ale až na jaře,“ připouští Dobiášová.
Z podepsaných smluv jmenuje Super Zoo a dm
drogerii, která nahradí drogerii Teta a bude operovat
na větší ploše 550 m2 místo dosavadních 350 m2.
Novinkou je podpis smlouvy se skupinou LPP, která se po delším váhání rozhodla otevřít ve Futuru
prodejnu Sinsay na 1 700 m2. „Velmi jsme usilovali o rozšíření nabídky módy, abychom přilákali
do centra více zákaznic,“ komentuje Dobiášová.
V pohybu je podle ní také obsazení foodcourtu na
1 400 m2, kde vzniknou tři restaurace se samostatným sezením a pět fastfoodů se společnou stravovací zónou pro 300 lidí. Z nájemců zůstává čínské
bistro Satyam, nově přibude vietnamská a thajská
kuchyně, running sushi a v jednání je italská restaurace a burgery. V přízemí zůstane drive-thru
KFC a Panda. Z velkých nájemců bude v centru vedle Tesca se 4 500 m2 také Sportisimo na 1 500 m2
a trampolínový park se stejnou rozlohou. O rozšíření cílové skupiny usiluje vlastník rovněž vybudováním venkovního hřiště a posezení nebo zavedením
nabíjecích stanic pro elektromobily v parkovacím
domě. Modernizace Futura (32 000 m2) si vyžádá
investici 1 miliardy korun, kterou Trikaya financuje
s využitím úvěru od J&T Banky.
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Both shopping centres are undergoing reconstruction this year. Trikaya purchased the postsocialist centre, which serves the housing estates in Řepy with roughly 25,000 inhabitants, in
December 2017 from a group of private investors; this October the IMOS construction company began its modernisation and reconstruction.
According to the design by the studio Aukett, the
Řepy shopping centre will be transformed into
a smaller local mall with a mix of tenants focused
on daily shopping needs and services, such as
a Czech Post Oﬃce and Česká spořitelna, complemented by a food court and an opportunity to
relax in a fitness centre and children’s Tiger Gym.
The centre is comprised of two separate buildings
A and B. Veronika Dobiášová from Trikaya stated
that the developer’s plan is to join these buildings
into one whole with a central mall on three levels
with escalators in the middle. One of the main
points of the reconstruction is the replacement of
the technologies and greater security of the centre, which will be closed during the night.
Thanks to the roof superstructure, the leasable
space will expand from 11,800 to 14,500 m2. The
third level will be occupied by the food court, with
a glass front wall with a view towards Makovského
Street. The space will be shared by a Running
Sushi restaurant on 500 m2 and the food court on
300 m2, split by six fast food restaurants and seating for 60–80 people. The Albert supermarket will
remain the anchor tenant of the centre, though
its space will decrease from the current 1,400 m2
to 860 m2. The Czech Post Oﬃce and Česká
spořitelna are among the key tenants that are remaining in the centre, along with dm drogerie, Dr.
Max pharmacy, Dr. Fit fitness centre and the Czech
Police. Super Zoo and Pepco will newly be added
to the assortment. Dobiášová mentioned that the
developer is also negotiating with a bookshop, stationary store, kitchenware shop and a lease with
a vendor of electronics, which will be opening on
800 m2, is close to being signed. The reconstruction, which will require 750 million crowns, will take
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Prague Řepy shopping centre is undergoing refurbishment ■ Developer: Trikaya

place in two waves. Work on building A began this
October and should be completed for a June construction approval, with the opening planned for
1 July 2021. The developer wants to complete the
modernisation of building B in January 2022.
The reconstruction of Brno’s Futurum, which
began in March and should have been finished
this December, will be delayed by a month or two,
according to Dobiášová, due to diﬃculties in the
construction sector caused by the pandemic. “We
are currently finishing up the glazing of the façade,
assembling the colourful outdoor façade cladding
and completing the display windows, which will
be uniform for all the tenants. We are assembling
the suspended ceiling, putting the new technologies into operation and the construction of the
food court, which will be expanding, is also nearing the finish line,” Dobiášová described, adding
that some of the tenants are also making use of
the reconstruction time to modernise their shops.
The changing conditions on the market in connection with the pandemic are also complicating
negotiations with the retailers. “The occupancy
rate is hovering around 80 %, with some of the
tenants only signing leases now, though they
won’t be opening immediately, but in the spring
instead,” Dobiášová admitted.

From the signed contracts, she named Super
Zoo and dm drogerie, which will be replacing Teta
drogerie and will be operating on a larger area of
550 m2 instead of the current 350 m2. The signing of
a lease with the LPP group is news. After a long period of hesitation, it decided to open a Sinsay shop in
Futurum on 1,700 m2. “We have been trying hard to
expand the oﬀer of fashions in order to attract more
customers to the centre,” Dobiášová commented.
The occupancy of the 1,400 m2 food court is also
in a state of flux, with three restaurants with separate seating and five fast food outlets with a common dining zone for 300 people being created
here. The Chinese Satyam bistro is a tenant that
is remaining, to be joined by Vietnamese and Thai
cuisine along with a running sushi, and negotiations are underway with an Italian restaurant and
burgers. The KFC drive-thru and Panda restaurant will remain on the ground floor. In addition
to Tesco on 4,500 m2, the large tenants will also
include Sportisimo on 1,500 m2 and a trampoline park with the same area. The owner is also
attempting to expand the target group by building an outdoor playground with seating and by
introducing charging stations for electric vehicles
in the car park. The modernisation of Futurum
(32,000 m2) will require an investment of 1 billion
crowns, which Trikaya is financing with the use of
a loan from J&T Banka.
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Obchodní centrum Palladium prochází modernizací v hodnotě 20 milionů eur. Přibyla nová vstupní markýza s logem
centra a vnitřní patro v atriu a v lednu 2021 bude následovat remodeling stravovací zóny
Investor: Union Investment ■ Architekt: Riethmüller, Architecture, Design, Consulting, ve spolupráci s českým studiem
In. Point ■ Generální dodavatel: Hinton ■ Projektant: Obermeyer Helika

MODERNIZACE PALLADIA
bude pokračovat i v roce 2021
Investor obchodního centra Palladium
na náměstí Republiky v Praze 1 pokračuje v modernizaci, která si vyžádá investici 20 milionů eur. Ve čtvrtém kvartále byla
osazena nová vstupní markýza spolu s modernizovaným logem centra a hotova je
i renovace části navazující na vestibul metra. Zastropením vnitřního atria u hlavního
vstupu došlo ke zvětšení podlahové plochy,
na níž je instalován moderní infopoint. V lednu naváže modernizace nejvyššího patra
s gastrozónou, kde bude navržen nový foodcourt. Dokončení prací se očekává v prosinci 2021. Za hlavního architekta byl zvolen
ateliér Riethmüller, Architecture, Design,
Consulting, ve spolupráci s českým studiem
In. Point. Generálním dodavatelem stavby
je firma Hinton a projektantem Obermeyer
Helika. Vlastníkem centra o ploše 40 000 m2
s cca 180 prodejnami je od roku 2015 německý investor Union Investment.
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Podle zástupců property manažera, který nákupní centrum spravuje, začaly plánované práce v polovině ledna a pokračovaly jak během
obou lockdownů, tak v jarním a letním období, kdy mohly být obchody v provozu. „Práce
zahrnovaly modernizaci vstupů do nákupního
centra, systému osvětlení, a co je nejzásadnější změna – vytvoření nového podlaží v jednom z prostorů atria vedle vstupu z náměstí
Republiky,“ shrnuje Karolína Peterková, tisková mluvčí Property Solutions. Proměna hlavního průčelí centra na náměstí Republiky je při
pohledu zvenčí již jasně patrná. Původní stěna
ze skleněných panelů překrývající velkou část
fasády byla odstraněna a její místo zaujala
elegantní markýza lemovaná černým kovem
a rovnoměrně podsvícená, která nese hlavní
znak nákupního centra. Loga kotevních nájemců v různých barevných provedeních byla
sjednocena a začleněna do markýzy, takže nenarušují koncepci historické fasády.

Práce na vstupních prostorách byly realizovány
souběžně na úrovni ulice a na druhém podzemním podlaží, kde je nákupní centrum propojeno
s vestibulem metra. V těchto prostorách byl instalován zcela nový systém osvětlení ve formě
stovek světelných trubic vertikálně zavěšených
na stropní konstrukci. Rozšíření plochy podlaží
podél okraje atria, kde vstupní plocha navazuje
na nákupní galerie – tedy část prací, která byla ze
stavebního hlediska nejnáročnější, vytváří prostor
pro nový infopoint. Podle Veroniky Smejkalové,
výkonné ředitelky společnosti Palladium Praha,
byl přemístěn ze své dřívější pozice hned u vstupu, což je mimo jiné reakcí na pandemii. „Tím, že
jsme infopoint posunuli hlouběji dovnitř, redukujeme shlukování lidí, kteří měli sklon se hned po
vstupu do centra hromadit.“
O dvě patra níže otevírá knihkupectví Luxor novou
kavárnu a nabídne tak méně exponovaný prostor

Obchodní centrum Palladium, Praha 1
Zdroj: Property Solutions
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Palladium has been undergoing a revitalization, with a total cost of over EUR 20 million
Investor: Union Investment ■ Property manager: Property Solutions

PALLADIUM REVITALIZATION
works to continue in 2021
Palladium has already been undergoing an
eleven month revitalization, with a total cost
of over EUR 20 million. In the fourth quarter, several new components of the targeted works were completed, including a new
canopy and signage on the front facade, as
well as reconstruction of the linkages into
the shopping centre from the metro station.
Inside the mall, a floorplate extension in entrance atrium has allowed for a new information area. Starting in January and continuing through 2021, modernization works will
continue on the gastro level, where the food
court will be given a new design. The German
studio Riethmüller, Architecture, Design,
Consulting, was chosen as the lead architect
in cooperation with the Czech studio In. Point.
General contractor on the works is Hinton
and Obermeyer Helika is the documentation
architect. The 40,000 sqm shopping centre,
which has some 180 shops, has been owned
by Union Investment since 2015.
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According to representatives of the shopping
centre’s property manager, the targeted works on
the centre began in mid-January and continued
through both lockdowns and during the spring/
summer period when retail establishments
were allowed to open. “The works consisted of
the modernization of the shopping centre’s entrances, its lighting system and, the biggest
change, the creation of a new floor in one of the
skylit spaces next to the entrance from náměstí
Republiky,” summarized Karolína Peterková,
Marketing Director at Property Solutions. From
the outside, the most visible change is on the
front facade on náměstí Republiky. The glass
panel wall covering a large part of the facade is
now gone. A more distinguished canopy takes
its place, trimmed in black metal and evenly underlit, with the main shopping centre signage appearing above. Anchor tenant logos, previously
of various and sometimes clashing colours, were
also consolidated into the canopy and thus not
interfering with the facade.

Works on the entrance areas were conducted
in parallel on street level and on the on the –2
level where the interlinkages connect the metro
vestibule to the shopping centre. In these areas,
a completely new lighting scheme has been installed, taking the form of a hundreds of individually lit tubes suspended vertically from the ceiling.
The extension of the floorplate along the atrium
edge where the entrance area meets the shopping galleries, the most substantial part of the
works from a construction point of view, makes
room for a new information desk. According to
Veronika Smejkalová, Managing Director at
Palladium Praha, the desk is relocated from its
previous position just inside the front entrance,
which is also a response to covid-19. “By moving
it farther inside, it helps to alleviate the congestion of people who would tend to gather there
right after they enter the mall.”
At the same time the floor forms a partial ceiling
over the space below, where two levels down, the
Luxor bookstore opens to a cafe, creating a less
exposed seating area. This area is expected to
be finished by the end of the year. The changes
also provide room for two new rentable units in
the –1 and –2 floors. According to Obermeyer
Helika, the revitalization also includes a new
navigation system, as well as replacement of
lights in all shopping arcades of the centre with
LED ecological sources, to be fully controlled by
a digital bus system. The overall investment into
modernization of Palladium will amount to more
than 20 million euros, said Peterková.

Retail and lockdown

According to data released by Cushman &
Wakefield, shopping centre footfall in Prague
dropped by 71 % year-on-year during the first
lockdown whereas during the second lockdown
they decreased by 65 % (albeit under diﬀerent
opening conditions). During the summer, footfall began to pick up, along with revenues, and,
even before the opening of stores on Thursday
December 3rd, agents were predicting that the
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Palladium shopping centre, Prague 1
Source: Property Solutions

situation would again start to improve relatively
quickly once the lockdown was released.

jícím případům nákazy covidem-19 trend opět
obrátil,“ vysvětluje Peterková. „Kvůli covidu-19
a jeho dopadům, mimo jiné i vládním regulacím,
došlo k několika změnám v mixu nájemců. Mezi
značkami, které v roce 2020 nově otevřely, jsou
Manner (rakouská značka oplatek) nebo Grand
Optical. Obchod Timeout byl nahrazen prodejnou
Lee Cooper a v provozu je i nové Stand up bistro
s domácím pečivem a lahůdkami.“

“The footfall of Palladium shopping mall was
influenced significantly by covid-19, as tourists were an important part of the target group.
During the summer months Palladium´s footfall started to pick up again, but it had already
started to decrease as of mid-September due to
the increasing number of new covid-19 cases,”
explained Peterková. “Due to covid-19 and its
eﬀects, including governmental regulations, we
have experienced some changes in the tenant
mix. Among the brands that have opened new
premises in 2020 are Manner (an Austrian brand
of wafer) and an optician’s shop, Grand Optical.
Timeout was exchanged for Lee Cooper and
a new Stand up bistro with home-made bakery
products and delicatessen is in operation.”

Modernizace foodcourtu

Food court modernization

Obchodní centrum Palladium, nám. Republiky, Praha 1 ■ Zdroj: Property Solutions

k sezení. Očekává se, že úpravy, díky nimž vznikl
také prostor pro dvě nové pronajímatelné jednotky v prvním a druhém podzemním podlaží, budou
kompletně hotovy do konce roku. Podle projekční
kanceláře Obermeyer Helika revitalizace zahrnuje i nový navigační systém a výměnu svítidel ve
všech nákupních pasážích centra za ekologické světelné zdroje LED, které jsou plně řízeny
digitálním sběrnicovým systémem. Jak dodala
Peterková, modernizace představuje celkovou
investici přes 20 milionů eur.

Maloobchod a lockdown

Podle údajů zveřejněných poradci Cushman &
Wakefield návštěvnost nákupních center v Praze
meziročně klesla při prvním lockdownu o 71 %
a při druhém o 65 %. V létě se návštěvnost a s ní
i tržby začaly zvyšovat a již před znovuotevřením
prodejen ve čtvrtek 3. prosince se očekávalo, že
po uvolnění opatření se situace v retailu začne
opět rychle zlepšovat.
„Na návštěvnost nákupního centra Palladium měl
covid-19 významný dopad i vzhledem k tomu, že
důležitou částí cílové skupiny jsou turisté. V letních měsících se návštěvnost Palladia začala
zvyšovat, ale už v polovině září se kvůli přibýva-
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V lednu 2021 naváže modernizace gastropodlaží (+2), kde bude pozornost zaměřena na nový
foodcourt. Nový design i dispozici získají plochy
k sezení včetně podlahové krytiny, stropů i osvětlení. „Předchozí návrh byl poplatný různým nájemcům, nyní je ale vše pod taktovkou jednoho
architekta,“ říká Smejkalová. V původním pojetí
měly části pasáže ostré úhly, což bránilo hladkému toku zákazníků; cílem nového designu je
umožnit přirozenější tok zákazníků, sjednotit vše
do konceptu jednoho velkého prostoru a zajistit
provázanost s restauracemi. „Stavební práce nejsou tak masivní, jako v dolní části centra, takže
nájemci mohou fungovat s minimálními dopady;
očekáváme nicméně, že potrvají až do konce
příštího roku.“

In January modernization works will proceed on
the gastro floor (+2), where focus is mainly on the
food court area. Here, seating areas will be redesigned, with a new layout, flooring, ceiling treatment and lighting. “The previous design was directed by various tenants; it is now under the design
of one architect,” noted Smejkalová. In the original
design, sharp angles in certain parts of the aisles
impeded smooth customer flow; the new design is
aimed to allow a more natural flow of customers,
unify the concept as a singular hall, and ensure it
melds with the restaurant area. “Even though they
are not that massive compared to what was done
in the mall below, so that tenants can operate with
as little negative impact as possible the works are
expected to take all of next year.”
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THE MARK TOWER, BUCHAREST, RO
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SUCCESSFUL AND SUSTAINABLE PROJECTS
THROUGHOUT THE CEE REGION
www.chapmantaylor.com
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Colliers v roce 2020 zaznamenala
úspěch napříč segmenty
Jaký byl pro Colliers letošní rok?
TS: Letošní rok byl v řadě aspektů zcela odlišný, než jaký jsme kdy zažili
v minulosti. Nezměnil se jen trh a tržní aktivity, ale i způsob práce, vzájemné komunikace i jednání s klienty. Rok 2020 považuji za skutečnou zkoušku
firem i lidí. Když druhý týden v březnu vypukla první vlna pandemie, patřila
v Česku Colliers v oboru k těm úplně prvním firmám, které umožnily svým
zaměstnancům práci z domova. Aby to bylo možné, bylo nezbytné zajistit
stabilní IT podporu v oblasti hardware i software pro okamžité plynulé přepnutí do módu vzdáleného přístupu. Neméně důležité bylo zůstat nablízku
všem našim klientům a poskytnout jim podporu i v otázkách, s nimiž se do té
doby nikdo nesetkal. Pokud se tedy ohlédnu, jsem na naše výsledky i na to,
jakou si lidé zachovali odpovědnost a odhodlání, velmi hrdý. Co se týká obchodních výsledků, navzdory nejistotě i obecně pomalejšímu procesu rozhodování směřujeme k dalšímu úspěšnému roku: A je to už druhý rok v řadě,
kdy vykáže Colliers nejvyšší příjmy a zisky, jaké kdy v Česku zaznamenala.

Tewfik Sabongui, řídící partner Colliers International pro Českou republiku
Tewfik Sabongui, Managing Partner Colliers International Czech Republic

Navzdory výzvám spojeným s pandemií covid-19 pro celou ekonomiku uzavřela společnost Colliers International během roku 2020
řadu úspěšných transakcí napříč všemi segmenty realitního trhu,
kde zastoupila klienty jako Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern
Europe, Alcon Pharmaceuticals, Jacobs Douwe Egberts, Wrike,
UniCredit Bank nebo Nestlé. O aktivitách společnosti, aktuálních
trendech i zajímavých obchodech hovoříme s Tewfikem Sabonguim,
řídícím partnerem Colliers International pro Českou republiku.
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Ve kterém segmentu jste uzavřeli nejvíce obchodů nebo zaznamenali nejvyšší aktivitu?
TS: Nejaktivnějším segmentem roku 2020 byl segment průmyslu a logistiky,
z části proto, že byl podpořený vlivem covidu na rozvoj e-commerce, ale nejen tím. Globální trh v dosavadním pojetí přestal plnit svoji roli, vyvíjí se a prochází transformací. Svět dostal tvrdou lekci a nemůže se již dále spoléhat na
Čínu jako hlavního globálního výrobce a dodavatele zboží. Některá strategická odvětví a jejich dodávky musí být dostupné lokálně nebo regionálně,
proto se trh obrací novým směrem. Na rozdíl od finanční krize v roce 2008,
nemá na současnou krizi dopad nedostatek finančních zdrojů. Aktivní je tedy
i segment investic a oceňování nemovitostí, kde bylo zpomalení způsobeno spíše omezením v oblasti cestování. Vzhledem k tomu, že značnou část
kapitálu reprezentují místní investoři, není zpomalení markantní. Mnozí se
ale rozhodli počkat na další vývoj situace. K perspektivním segmentům patří
Design & Build, Workplace Advisory a Project Management, které jsou aktuálně na vzestupu. Řada firem přehodnocuje svůj obchodní model, dává lidem více svobody pracovat z domova a v některých případech snižuje počet
zaměstnanců, kteří se vrátí do kanceláří. To přispělo současně k prudkému
nárůstu podnájmů kancelářských prostor. Očekáváme, že do konce roku nabídka těchto prostor jen v Praze přesáhne 100 000 m2.
Můžete jmenovat příklady některých vašich transakcí z poslední doby?
Takových příkladů je řada. V mnoha případech získal klient přidanou hodnotu využitím hned několika služeb současně. Čtyři z našich oddělení
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Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern Europe – the new oﬃce design awarded by ABSL Diamond Award for
Innovative Workplace ■ Source: Colliers

Colliers racks up achievements
across business segments in 2020
Despite the challenging eﬀects of covid-19
on the economy, Colliers International has
managed, over the course of 2020, to assemble a notable list of transactions across
its business lines, servicing clients such
as Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern
Europe Alcon Pharmaceuticals, Jacobs
Douwe Egberts, Wrike, UniCredit Bank
and Nestlé. We talk with Tewfik Sabongui,
Managing Partner, Czech, at Colliers
International, about the company’s own experience, market trends and some of its interesting deals as the year draws to a close.
How was this year for Colliers?
TS: The current year 2020 has been very diﬀerent than any year we have ever had. Aside from
matters such as revenues and market activities,
it changed the way people had to manage their
way of working, communicating and coping with
each other and with clients. I consider 2020
a true test of companies and people alike. When
the first wave of covid-19 broke out the 2nd week
of March, Colliers was amongst the very first
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in our industry in Czech who allowed its employees to work from home. To do so required
a strong IT backbone, VPN hardware and software to allow switching to the remote-working
mode instantly and without interruptions, but
equally important was to make sure we stay
close to our clients and provide them with quick
answers to questions no one dealt with before.
Looking back, I’m very proud of the results and
the way our people remained so responsible
and committed. Regarding revenues and business results, despite the uncertainty and slower
decision making processes of businesses in
general, we are heading towards another fantastic year, for a second year in a row achieving
the best revenues and margins Colliers Czech
has ever achieved.
In which segment did you do the most business or find the most activity?
TS: The most active segment in 2020 is the industrial and logistics segment, possibly as it was
driven by the eﬀect of covid on e-commerce, but
not only. Globalization in its previous set up is

ceasing to exist and will transform and evolve.
The world learned a very tough lesson – it can’t
entirely rely on China as the sole global manufacturer and supplier of goods. Strategically, certain industries and supplies must be accessible
locally or regionally, hence these activities will
be reintroduced. Unlike the financial crisis back
in 2008, this crisis was not impacted by the lack
of money. Valuation is active as is Investment,
where the slowdown was rather caused by restrictions on travelling. As local investors form
such a big part of the total investor pool, however, investment activity was not greatly hindered.
Many investors chose to wait and see how
things unfold. Other active business segments
are Design & Build, Workplace Advisory and
Project Management, where a new mark was
set, as many businesses started to re-evaluate
their business models, allowing their employees
more freedom to work from home, and in some
cases reducing the number of employees returning to their oﬃces. This has added to a surge in
subleased oﬃce space, which is expected to go
above 100,000 sqm under oﬀer in Prague alone
by the end of 2020.
Can you highlight some examples of recent
transactions among these business lines?
TS: There are many examples so it is hard to
know where to begin. In many cases, the various
services together add more value to clients. Four
of our service lines (Oﬃce Agency, Workplace
Advisory, Building Consultancy and Design &

UniCredit Bank – the new oﬃce design ■ Source: Colliers
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Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern Europe – nový
design kanceláří v budově Aspira ■ Zdroj: Colliers

(Kancelářské pronájmy, Workplace Advisory,
Building Consultancy a Design & Build) se například podílely na projektu pro společnost
Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern
Europe. Ten byl současně oceněný prestižní
cenou ABSL Diamond Award za inovativní pracoviště, kde získal nejvyšší počet bodů v kategoriích jako inovace, přínos pro podnikání, úspěch
realizace a zpětná vazba zaměstnanců. K dalším
patří Alcon Pharmaceuticals nebo Jacobs
Douwe Egberts, v jehož případě byl celý projekt
vůbec poprvé vytvořen, projednán a nakonec
schválen klientem online, dále např. nadnárodní poskytovatel kybernetických bezpečnostních řešení Fortinet. V sektoru Oﬃce Agency
bych vyzdvihl zajištění pronájmu pro společnost
Wirke; nejen díky velikosti 5 000 m2, ale i díky
skutečnosti, že jako nově vstupujícímu subjektu
na český trh bylo firmě nezbytné zajistit i dočasné
prostory, než se přestěhovala do svých stálých
kanceláří, což si vyžádalo řadu organizačních
opatření. Dalšími příklady, kde naše oddělení na
řešení úzce spolupracovala, jsou nové kanceláře pro společnosti ZF Engineering, Cliﬀord
Chance, Ferring, HERO, Grip Digital, Nestlé
nebo UniCredit Bank. V neposlední řadě bych
rád ocenil aktivity našeho průmyslového týmu,
kde jsme pracovali po boku více než dvaceti klientů, a předpokládáme, že do konce roku 2020
dosáhnou pronájmy uzavřené Colliers v sektoru
průmyslu a logistiky více než 200 000 m2; mnohé transakce jsou navíc v běhu, což znamená, že
máme skvělý výhled i do roku 2021.
Colliers byla aktivní i v oblasti investic nejen
v Česku. V CEE regionu jste letos dokončili
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jednu z největších transakcí roku – prodej
kancelářského portfolia NEPI společnosti
AFI Europe...
TS: Aktivity Colliers ve střední a východní Evropě
jsou úzce propojeny, máme řadu společných klientů napříč regionem a na významných transakcích pracujeme jako jeden tým, abychom zúročili
společný potenciál. Prodej kancelářského portfolia NEPI Rockcastle společnosti AFI Europe je
s hodnotou 307 milionů eur vůbec největším obchodem na trzích střední a východní Evropy,
který byl uzavřený v roce 2020. Na transakci se
podílely naše týmy z Polska a z České republiky, které spojily své síly i zkušenosti, což vedlo
k úspěšnému dokončení akvizice. Na českém
trhu dále náš tým dokončil letos mimo jiné prodeje Technologického Parku v Brně, průmyslové
nemovitosti v Mostě, kde zastoupil domácího investora při prodeji aktiva do rukou nadnárodní společnosti, nebo akvizici dvou budov (25 700 m2)
pražského kancelářského parku City West, který
získala společnost Českomoravská Nemovitostní.
Jak hodnotíte český kancelářský trh?
Tématem současnosti je home oﬃce – vrátí se zaměstnanci do kanceláří? Colliers na
toto téma realizovala globální průzkum –
jaké přinesl výsledky?
TS: Výsledky byly jednoznačné: Většina zaměstnanců (80 %) dává přednost práci z kanceláře
za podmínky, že mají možnost pracovat 1–2 dny
v týdnu z domova. Poptávka po kancelářích bude
nadále pokračovat, důsledkem pandemie je ale
její dočasný pokles. Je potřeba vzít do úvahy hned
několik důležitých faktorů – například povahu dané
práce: Zatímco programátoři a IT firmy mohou pracovat na dálku, pro firmy orientované na služby,
kde je podmínkou osobní kontakt s klienty a týmová komunikace, je to daleko obtížnější. Už během
roku bylo patrné, že zaměstnanci se těžce vyrovnávají se sociální izolací, žijí i pracují v tomtéž prostředí, což má dopad na jejich kreativitu a v dlouhodobém pohledu i na produktivitu a motivaci.
Problémem zůstává také otázka jejich pracovního
i osobního rozvoje. Obecně platí, že nejvyšší část

Colliers byla investičním poradcem při prodeji
Technologického parku Brno

provozních nákladů jakékoli firmy představují platy,
nikoli nájemné za kancelářské prostory, které obvykle tvoří jen 3–8 % celkových nákladů. Omezení
nebo zrušení kanceláře tak nebude mít zásadní
vliv na náklady firem – a poslední, co by si zřejmě
firmy přály, je ztráta talentů a jejich nejlepších lidí.
Změní se nějakým způsobem dispozice kanceláří? Jaká je vaše zkušenost?
TS: Dispozice a design kancelářských prostor se
mění stejně jako jejich funkce, ale tento proces
započal už před covidem. Důsledkem takové
změny je vytváření různorodých zón pro společenský kontakt a relaxaci, pro týmovou interakci,
ale i zón pro soustředěnou práci. V roce 2020
jsme dokončili hned několik podobných zajímavých realizací, mimo jiné pro společnost Alcon
v BB Centru, Mercedes-Benz v Aspiře nebo
Fortinet v budově Explora.
Pokud se podíváme na výsledky celého trhu,
které segmenty byly pandemií nejvíce zasaženy a jaký vývoj očekáváte do budoucna?
TS: Segmenty, které v roce 2020 zjevně nejvíce
utrpěly, jsou pohostinství/hotelnictví, maloobchod
(s výjimkou retail parků) a kanceláře. Nicméně
očekáváme, že skutečný dopad covidové krize
ucítíme až na přelomu a během příštího roku;
teprve poté budeme moci analyzovat výsledný
efekt. Na druhou stranu bych nechtěl být pesimista; vzhledem k posledním zprávám o vývoji vakcín věřím, že až bude jejich úspěšnost potvrzena
a bude zahájena distribuce, naděje a důvěra se
do společnosti vrátí a věci se obrátí k lepšímu
možná mnohem dříve, než si myslíme v současnosti. Vidíme tedy světlo na konci tunelu.
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UniCredit Bank – the new oﬃce design in Filadelfie
Source: Colliers

Build) joined forces on a project for Mercedes-Benz Parts Logistics Eastern Europe. This
project won the prestigious ABSL Diamond
Award for Innovative Workplace achieving the
best score in categories such as innovativeness,
impact on business, the success of implementation and employees’ feedback. Other examples
are Alcon Pharmaceuticals and Jacobs
Douwe Egberts. In the latter, for the first time
ever the whole design was developed, discussed, and finally approved by the client
online, and the multinational cybersecurity provider Fortinet. In Oﬃce Agency, I consider our
lease for Wrike interesting, not only because of
its 5,000 sqm size, but as it was a newcomer to
the Czech market it required a lot of organizational work to accommodate them temporarily
until they moved into their new premises within
their time schedule. ZF Engineering, Cliﬀord
Chance, Ferring, HERO, Grip Digital, Nestlé
and UniCredit Bank are other great examples
where service lines have worked close together
and with the clients to provide them with solutions. One last example I’m happy to share
was the overall activity of our industrial team
this year, where we worked alongside over
20 clients, and by year-end we expect to have
transacted over 200,000 sqm in I&L with many
transactions ongoing, showing a great pipeline
for 2021.
Colliers was also very active in investment,
not only in the Czech Republic. In Romania,
the CEE team completed one of the largest
transactions this year, the sale of NEPI’s office portfolio to AFI Europe...
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TS: Our Colliers CEE businesses are very much
connected, we share many clients across our region and on larger assignments we work as one
team to leverage our relationships and capacity.
The sale of NEPI Rockcastle’s oﬃce portfolio to AFI Europe, worth EUR 307 million, is
the biggest deal on the CEE market completed
in 2020. On this transaction we leveraged our
teams in Poland and Czech to draw in experience and relationships that helped us bring the
transaction to completion. In the Czech market
our Investment team completed the Technology
Park Brno deal as well as the sale of other assets, such as a 20,000 sqm manufacturing
unit in Most on behalf of local developers to
an international buyer, along with brokering the
sale of the 25,700 sqm City West oﬃce building
to ČMN.
How do you evaluate the Czech oﬃce market? The big topic these days is the home
oﬃce – will employees return to oﬃces?
Colliers conducted a global survey on the
topic – can you state its main findings?
TS: The results were clear: a majority of employees (80 %) prefer to work from oﬃces, subject
to having an option of 1–2 days a week working
from home. Oﬃces will continue to be in demand
and any current drops are just a reaction to covid-19. There are many factors to consider here;
for example, it depends on the nature of your
business – programmers for an IT firm can usually work remotely, whereas a service-oriented
company with client-facing employees which
need to communicate internally will find it diﬃcult. Amid covid-19, we have seen that some of
the biggest challenges employees had were being socially cut oﬀ and living/working in the same
environment, which impacted their creativity and
in the longer term had a negative eﬀect on their
motivation and productivity. Over time people
will also struggle with their own professional
and personal development. In general the highest cost in any company’s operational expense
sheet are salaries, not rent of oﬃce space, which

City West C1 + C2 were acquired by ČMN
Investment advisory: Colliers

is usually between 3–8 % of the total cost. Hence
reducing or abolishing the oﬃce space will not
constitute a major impact on the cost side of the
business, but the last thing any company wants
is, not to lose its best talents.
Will the layout of oﬃces now change? What
is the experience of your Design and Build
department?
TS: Oﬃce space layout and design will change,
as will its functionality, but it was already changing for some time prior to covid-19. Creating different zones for socializing and wellbeing, and
for teams to interact, but equally so, to have
focus zones are part of such change. We have
delivered many interesting realizations in 2020,
among them, Alcon at BB Centrum, Mercedes-Benz at Aspira or Fortinet at Explora.
Which market segments have been/are most
aﬀected by this year’s covid-19 pandemic and
which on the contrary have survived best?
TS: The segments which obviously suﬀered the
most in 2020 are hospitality, retail with the exception of retail parks, and oﬃces. We expect to
see the real impact of the covid-19 crisis at the
end of the year and through 2021; only then will
we better understand the fuller eﬀects. On the
other hand, I do not want to sound too pessimistic, I also expect with the latest announcements
of vaccines, that once their success is maintained and distribution launched, confidence
and hope will prevail and things will get back
to a better normal at a much faster pace than
we think today. I do see the light at the end of
this tunnel.
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VÝSTAVBA NA HORÁCH má svá právní specifika
Ustanovení o tzv. nezbytné cestě říká, že „vlastník
nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj
pozemek“, přičemž „nezbytnou cestu může soud
povolit v rozsahu, který odpovídá potřebě vlastníka
nemovité věci řádně ji užívat s náklady co nejmenšími, a to i jako služebnost. Zároveň musí být dbáno, aby soused byl zřízením nebo užíváním nezbytné cesty co nejméně obtěžován a jeho pozemek
co nejméně zasažen. To musí být zvlášť zváženo,
má-li se žadateli povolit zřízení nové cesty“.

Mgr. Václav Audes, partner, HAVEL & PARTNERS

Autoři:
Mgr. Václav Audes,
partner, HAVEL & PARTNERS
Mgr. Dáša Krupová,
advokátka, HAVEL & PARTNERS
I v době ekonomické krize je o nemovitosti v horských oblastech stále zájem. Horské
apartmány či chalupy si lidé pořizují nejen
jako druhé bydlení, ale také za účelem investice. Jenže s takovou výstavbou mohou
souviset různá právní úskalí, na která je třeba myslet. Zásadní je například mít z hlediska
práva zajištěný vstup na pozemek nebo také
vyhovět požadavkům orgánů ochrany přírody.
Někdy může mít nemovitost na první pohled výborné umístění s krásným výhledem, pokud však
nemá dobrou, nebo dokonce žádnou přístupovou
cestu, hodnotu nemovitosti to zásadně snižuje.
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Je proto vhodné vždy si u přístupové cesty ověřit, jak jsou právně upraveny majetkové vztahy.
Pokud u soukromé přístupové cesty ve vlastnictví
třetí osoby nebude její užívání smluvně dohodnuto, nemusí v některých případech stavební úřad
umístění a provedení stavby vůbec povolit.
Majitelé sousedních pozemků jsou zároveň v některých případech i majiteli pozemků, po kterých
vede přístupová cesta ke kupované nemovitosti, a jsou také účastníky samotného územního
a stavebního řízení. Mohou tak poměrně zásadně promlouvat do kvality nemovitosti.

Jenže případný soudní spor může být komplikovaný a rozhodující jsou v něm zejména
faktické okolnosti, které bývá složité prokázat.
Soud nezbytnou cestu nepovolí například právě
v případě, že investor nabývá nemovitou věc,
aniž by k ní měl zajištěn přístup a jeho jednání lze považovat za hrubě nedbalé či úmyslné.
Nemluvě o zatížení vztahů se sousedy sporem – i sousedi jsou účastníky povolovacích řízení. Investor by měl proto ideálně už v průběhu
akvizice pozemků a plánování samotné stavby
veškeré tyto vztahy se sousedy prostřednictvím
smlouvy vypořádat.
Dohoda s vlastníkem cesty ohledně jejího užívání
není potřebná v případech, kdy se jedná o veřej-

Nezbytná cesta

Podle občanského zákoníku je sice možné využít institutu nezbytné cesty a dožadovat se zřízení věcného břemene nebo uzavření jiné smlouvy
o užívání cesty, a to dokonce i soudní cestou,
nicméně na toto řešení nelze spoléhat.

Ilustrační foto
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LEGAL SPECIFICS of construction
projects in the mountains
Necessary passage

Using the legal institution of necessary passage
under the Civil Code, the owner may demand
that an easement be created or another agreement for using the way be made, and may even
do so by judicial means. This is, however, not
a solution that can be relied upon.
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Despite the economic crisis, there is still
interest in real estate in mountain areas.
People buy mountain apartments or chalets not only as second homes, but also
for investment. However, building such
real property may be associated with various legal pitfalls that need to be taken into
account. From the legal point of view, it is,
for instance, essential to ensure access to
the given plot of land and meet the requirements laid down by the nature protection
authorities.
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Sometimes real property may at first seem to
have an excellent location with a beautiful view.
However, if it does not have a good access way or
has no access way whatsoever, it significantly reduces the value of the property. Investors should
therefore always check what the legal regulation
of the property relations is in relation to the access
way. If the use of a private access way owned by
a third party is not contractually agreed upon, in
some cases the building authority will not issue
the site and building permits at all.
In some cases, owners of the neighbouring plots of
land also own the plots of land situated along the
access road to the purchased real property, and
are also parties to the planning and building permit
proceedings. For this reason, they have quite substantial influence on the quality of the real property.

The necessary way provision stipulates that “the
owner of real property that cannot be duly managed or otherwise used due to insuﬃcient connection to a public way may request a neighbour
to allow the owner’s necessary passage over the
neighbour’s plot of land against compensation”,
and “the court may permit necessary passage
to such an extent that corresponds to the owner’s need to properly use the real property while
incurring as low costs as possible; the mode of
passage may include an easement”. However,
a potential lawsuit may be complicated as the factual circumstances, which are usually diﬃcult to
prove, are especially decisive for its outcome. The
court will not permit the necessary passage in particular if an investor acquiring the real property has
failed to secure access to it and may be deemed as
acting in a grossly negligent or intentional manner.
Moreover, the dispute will burden the relationships
with the neighbours – who are also parties to the
permit procedures. Therefore, the investor is welladvised to contractually regulate all these relations
with the neighbours already in the course of acquiring the land plots and planning the construction.
If the way is publicly accessible, no agreement for
its use needs to be made with its owner. Publicly
accessible ways are roads and local ways owned
by the state, the region or the municipality, depending on the type of the way, or privately owned
specific-purpose ways. In such case, the owner
may not hinder its general use or demand any
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ně přístupnou komunikaci. Veřejně přístupné jsou
silnice a místní komunikace, jejichž vlastníkem je
dle typu komunikace stát, kraj nebo obec. Veřejně
přístupná může být i účelová komunikace v soukromém vlastnictví. V takovém případě není její
vlastník oprávněn bránit jejímu obecnému užívání ani za to požadovat jakoukoli kompenzaci.
Veřejně přístupná účelová komunikace vzniká ze
zákona naplněním definičních znaků. V případě
pochybností může silniční správní úřad deklaratorně určit, zda konkrétní cesta veřejně přístupnou účelovou komunikací je, nebo není, tedy prohlásit, zda cesta splňuje uvedené zákonné znaky.

Územní plán a stavební uzávěra

Investor musí vždy, tedy nejen na horách, stavět
v souladu s místním územním plánem. Pokud
plánuje projekt na ploše, která je určená k zástavbě, nebývá z hlediska územního plánu problém postavit na pozemku nemovitost pro trvalé
nebo přechodné bydlení. Tu pak může využívat
i ke komerčním účelům. Projekt však musí být
v souladu s funkčním využitím dané plochy, které
vymezuje územní plán. Rozlišují se např. plochy
bydlení, rekreace, občanské vybavenosti apod.
Rovněž je vhodné ověřit, zda územní plán nestanovuje specifické podmínky pro výstavbu, jako je
například maximální zastavitelná plocha objektu
nebo počet podlaží.
A problémy může způsobit i stavební uzávěra.
Ta podle stavebního zákona „omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost
ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit
nebo znemožnit budoucí využití území podle
připravované územně plánovací dokumentace“.
V horských oblastech k ní obce často přistupují
v případě plánování změn územního plánu při
propojování horských středisek nebo výstavbě
nových. Uzávěra dopadá na ty, kteří vlastní nebo
plánují koupit pozemek, na kterém do budoucna
teprve stavět budou.
Stavební uzávěra sice končí s vydáním nového
územního plánu, nepředstavuje tedy definitivní
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územního plánu, a to v případě, že změní funkční
využití u pozemku, což je třeba při již zmíněném propojování lyžařských areálů běžné. Když tedy územní plán změní například plochu bydlení určenou pro
zástavbu na nezastavitelnou plochu zeleně, může
to zásadně snížit hodnotu investice do pozemku.
Horské apartmány zažívají boom
Foto: úspěšný projekt Aldrov Apartments Resort

omezení vlastnických práv, s ohledem na zkušenosti s rychlostí schvalování změn územního plánu ovšem může ve výsledku pro investory znamenat odložení plánované výstavby na několik let.
Využití některých ploch může územní plán podmiňovat také pořízením územní studie. Do doby
pořízení územní studie tak nelze v dané ploše
povolit umístění stavby. Ve výsledku má taková
podmínka stejný dopad jako stavební uzávěra.

Prolomení stavební uzávěry
a změna územního plánu

Nicméně možnosti, jak stavební uzávěru prolomit,
jsou. Samotná uzávěra často stanoví výjimky, při
jejichž splnění může být investor schopný projekt
přesto realizovat. Vzniknout pak mohou například
stavby, na které investor uzavřel s obcí smlouvu
o spolupráci. Pokud chce investor uzávěru prolomit, může požádat o udělení výjimky pro konkrétní
projekt. O udělení výjimky rozhoduje příslušná rada
obce/kraje. Podle stavebního zákona „příslušná
rada může na žádost povolit výjimku z omezení
nebo zákazu stavební činnosti podle územního
opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel“. Na udělení výjimky
však není právní nárok a proti rozhodnutí o výjimce
nelze ani podat opravný prostředek. Nicméně lze
jej napadnout správní žalobou u soudu. V každém
případě je vhodnější bránit se ještě před vydáním
stavební uzávěry podáním námitek, které může
podat vlastník dotčené nemovitosti. Pokud by byla
stavební uzávěra vydána, lze podat návrh na její zrušení k soudu, a to do jednoho roku od její účinnosti.
Zkomplikovat výstavbu může i samotná změna

Kdo už ale pro svůj projekt získal pravomocné
územní rozhodnutí, nemusí se případných změn
územního plánu obávat. Nový územní plán totiž bez ohledu na následné změny musí takové
pravomocné rozhodnutí respektovat. Před koupí
pozemku proto tedy lze doporučit seznámit se
podrobně s místním územním plánem i s případnými plány na jeho změnu.

Orgány ochrany přírody

Stanoviska a vyjádření k projektové dokumentaci pro účely územního a stavebního řízení vydávají i orgány ochrany přírody. Pokud se v lokalitě
vyskytuje například zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha, musí ochránci udělit k výstavbě výjimku. Jejich souhlas je nezbytný třeba
i ke kácení dřevin. Tyto činnosti mají na starosti
odbory životního prostředí příslušných obecních
a krajských úřadů. Jak bude konkrétní stavba vypadat, ovlivňuje ale také ve vybraných lokalitách
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Orgány ochrany přírody a krajiny dohlíží zejména
na to, aby plánovaný projekt zapadal do krajiny.
Pokud je tedy nemovitost pohledově významná
a zasahuje zásadním způsobem do rázu krajiny,
nemusí orgán ochrany přírody dát souhlas k projektu v plánovaném rozsahu i přesto, že by jinak
byl v souladu s územním plánem. Místo apartmánového domu je pak možné postavit třeba jen rodinný dům s maximálně třemi jednotkami.
Autor: HAVEL & PARTNERS
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compensation in return. A publicly accessible
specific-purpose way is established by virtue of
law once the given way fulfils defining features.
In case of doubt, the road administration authority may issue a declaratory decision determining
whether or not a particular way is a publicly accessible specific-purpose way, declaring whether
the way meets the stated features defined by law.

Land-use plan and construction ban

Regardless of whether their construction projects
are located in the mountains or elsewhere, investors
must always proceed in accordance with the local
land-use plan. If the project is planned on an area
designated for development, the land-use plan usually allows building a place of permanent or temporary residence on the particular plot of land without
any diﬃculties. Such real estate may also be used
for commercial purposes. However, the project must
comply with the functional use of the given area as
specified by the land-use plan. For example, there
are areas designated for residential housing, recreation, civil infrastructure, etc. Investors should also
check whether the land-use plan does not stipulate
any specific conditions for construction projects
such as maximum developable area of the construction site or the number of floors.

it may eventually cause several-year delays in
the investor’s planned construction projects –
given our experience with the speed of adopting
changes to the land-use plan.
The land-use plan may also require that a territorial
study be prepared for using certain areas. Until the
territorial study is submitted, no construction site
permit may be issued within the given area. Such
a condition imposed by the land-use plan has actually the same impact as the construction ban does.

Overcoming the construction ban
and changing the land-use plan

A construction ban applying to a particular area
may also cause issues. Under the Building Act,
the construction ban is a legal institution that
“restricts or prohibits construction in the necessary scope in a specified area if such construction might impede or disable the future use of the
area under the currently prepared planning documentation”. In mountain locations, municipalities
often impose one when planning changes to the
land-use plan due to the connection of mountain
resorts or the construction of new resorts. The
construction ban aﬀects those owning or planning to buy a plot of land for future construction.

However, there are ways of overcoming the construction ban. The measure imposing a construction ban often provides for exemptions, and an
investor falling within them might be able to implement his or her project after all. For example, construction projects for which the investor enters
into an agreement with the given municipality receive the go-ahead. If the investor wishes to build
on a site subject to a construction ban, he or she
may apply for an exception for a specific project.
The council of the respective municipality/region
is competent to grant the exception. Under the
Building Act, the “competent council may permit
an exception from a restriction or prohibition of
construction under a land-use measure imposing
a construction ban if the exception permit does not
put the intended purpose at risk”. However, there is
no legal entitlement to receiving such an exception
and there is no legal remedy against a decision
regarding the exception. Nevertheless, an administrative action may be brought before court. In any
case, it is better to seek protection before the construction ban is issued by filing objections, which
may be lodged by the owner of the aﬀected real
property. If the construction ban is issued, an application for rescinding the ban may be filed with the
court within one year of the ban coming into eﬀect.

Even though the construction ban is terminated
once the new land-use plan has been issued,
and does not indefinitely limit ownership rights,

Construction projects may face further diﬃculties due to a change in the land-use plan provided that the functional designation of the given
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plot of land has been altered, which is quite common when ski resorts are connected or merged.
If the land-use plan changes the designation of
the given residential area from developable to
undevelopable green area, it may substantially
reduce the value of investment in the land plot.
However, investors who have already received a final and eﬀective planning permit for their project
do not have to be concerned about any potential
changes to the land-use plan. Regardless of any
subsequent changes, the new land-use plan must
respect such final and eﬀective decision. Before
buying a plot of land, investors should therefore
familiarize themselves with the local land-use plan
and potential planned changes to the plan.

Nature protection authorities

Opinions and statements on project documentation for the purposes of planning and building permit proceedings are also issued by nature protection authorities. For example, if there is a specially
protected plant or animal species in the given location, the construction project requires an exemption
from the nature protection authority. Its consent is
also needed for the felling of woody plants. These
activities fall within the scope of powers of the environmental departments of the respective local and
regional authorities. In some locations, the Nature
Conservation Agency of the Czech Republic has
a say over the final design of the given structure.
The nature and landscape protection authorities
particularly ensure that the planned project fits
into the landscape. Therefore, if the real property
is visually significant and has a substantial impact
on the character of the landscape, the nature protection authority might not give its consent to the
project to the planned extent, even though it would
otherwise comply with the land-use plan. Instead
of an apartment house, the investor may build, for
example, only a family house with a maximum of
three apartment units.
Author: HAVEL & PARTNERS
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Český průmyslový trh téměř pokořil hranici 9 milionů m2

Nová poptávka se propadla více než o třetinu

Můžete na úvod shrnout, jaké výsledky vykázal český průmyslový trh za první tři kvartály?
Od začátku letošního roku bylo dokončeno
574 000 m2 průmyslových a logistických prostor. Znamená to, že tempo výstavby vzrostlo
oproti stejnému období loňského roku o 13 %.
Poptávka naopak zpomalila, především pokud jde o uzavírání nových nájemních smluv.
Celková čísla včetně renegociací klesla o 18 %
na 972 000 m2 ve srovnání s prvními třemi kvartály minulého roku. Dosud se ale nově pronajalo
pouhých 442 000 m2, což reprezentuje mnohem
výraznější propad o zhruba 40 % oproti sledovanému období loni.

Jan Hřivnacký, vedoucí oddělení pronájmů
industriálních nemovitostí společnosti CBRE

Podle aktuálních statistik se ve třetím čtvrtletí letošního roku dokončilo 145 700 m2
průmyslových a skladovacích prostor, čímž
se český průmyslový trh rychle blíží milníku 9 milionů m2. Čistá realizovaná poptávka
činila 146 100 m2, což reprezentuje pokles
o 24 % v porovnání s předchozím čtvrtletím
a zhruba 40% propad oproti stejnému období minulého roku. Jan Hřivnacký, vedoucí oddělení pronájmů industriálních nemovitostí
společnosti CBRE připouští, že s příchodem
pandemie covid se trh na určitou dobu velmi
výrazně zpomalil. Dnes je ale podle něj patrné, že si firmy na fungování v novém prostředí do značné míry zvykly a vracejí se k projednávání záměrů, které po náhlém zabrzdění ekonomiky načas odložily. Pokud se tyto
transakce podaří dokončit, mohl by se trh
brzy vrátit k hodnotám z počátku roku a míra
neobsazenosti by neměla přesáhnout 4,5 %.
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Přičítáte pokles poptávky důsledkům epidemie covid?
Zatím je těžké odhadnout, nakolik bylo toto zpomalení způsobeno dopadem epidemie covid.
Musíme si také uvědomit, že letošní čísla porovnáváme s výsledky dvou posledních rekordních
let 2018 a 2019. K mírnému zpomalování nové
poptávky začínalo docházet již koncem loňského
roku. V březnu se trh s nástupem epidemie velmi
zpomalil a společnosti začaly vyhledávat krátko-
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dobé pronájmy. Zaznamenali jsme poměrně velké množství poptávek na krátkodobé uskladnění
např. ze sektorů zabývajících se food delivery
nebo od výrobních společností, které pokračovaly s produkcí, ale neměly dostatek kapacity pro
uskladnění zásob. Zároveň se zvýšila i ochota
developerů nabízet krátkodobé pronájmy v některých lokalitách. Přes léto se ale situace ustálila
a nyní, přestože čelíme druhé vlně, je zřejmé, že
firmy již situaci vnímají méně negativně. Naučily
se fungovat online a výsledný dojem je pozitivnější, i přes určitou nejistotu, která na trhu stále

Celková poptávka za první tři kvartály 2020 dosáhla 972 000 m2. Nové smlouvy tvořily necelou polovinu 442 000 m2 –
to je o 40 % méně než za první tři čtvrtletí roku 2019 ■ Ilustrační foto: Mana Modletice ■ Zdroj: CBRE
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Czech industrial market almost surpasses 9 million m2 mark
New take-up dropped by more than one-third
According to current statistics, 145,700 m2
of industrial and warehouse space was
completed in the third quarter of this year,
bringing the Czech industrial market close
to the milestone of 9 million m2. The net
realised take-up amounted to 146,100 m2,
which represents a decrease of 24 % compared to the previous quarter and roughly
a 40 % drop compared to the same period last year. Jan Hřivnacký, the Head of
Industrial Leasing in CBRE, admitted that
with the arrival of the covid pandemic, the
market has slowed down considerably for
a certain time. These days, however, he
claims that it is evident that companies
have gotten somewhat used to operating
in the new environment and are returning
to the negotiation of plans that they put
oﬀ temporarily after the sudden stalling of
the economy. If these transactions are successfully concluded, the market could soon
return to the values from the beginning of
the year and the vacancy rate should not
exceed 4.5 %.
Could you initially summarise the results
that the Czech industrial market posted over
the first three quarters?
From the beginning of this year, 574,000 m2 of industrial and logistics space was completed. This
means that the tempo of construction increased
by 13 % compared to the same period last
year. The take-up, on the contrary, has slowed,
primarily with regard to the conclusion of new
lease agreements. The overall figures, including renegotiations, have decreased by 18 % in
comparison to the first three quarters of last year
to 972,000 m2. So far, however, only 442,000 m2
has been newly leased, which represents
a much more pronounced drop of roughly 40 %
compared to the period in question last year.

BW_IV_2020_book.indb 79

CBRE represented DB Schenker at its expansion in P3 Horní Počernice (7,000 m2)

Do you attribute the decrease in take-up on
the consequences of the covid epidemic?
So far it is diﬃcult to estimate the degree by
which this slow-down was caused by the eﬀects
of the covid epidemic. But we also have to realise
that we are comparing this year’s figures with
the two record-setting years of 2018 and 2019.
A slight slow-down in new take-up already began at the end of last year. With the advent of
the epidemic in March, the market slowed down
a lot and companies started looking for shortterm leases. We noted a relatively large number
of requests for short-term storage, for example
from the sectors involved in food delivery or from
production companies that continued with production, but did not have suﬃcient capacity for
storing their stock. At the same time, the willingness of developers to oﬀer short-term leases in
some locations also increased. Over the summer, however, the situation stabilised and now,
even though we are facing the second wave, it

is apparent the companies now see the situation
less negatively. They have learned to function
online and the resulting impression is more positive, even in spite of a certain uncertainty that still
reigns on the market. Nevertheless, we can say
that roughly 60–70 % of the take-up has returned
to the table after a pause.
What eﬀect do you expect on the vacancy
rate? What share do renegotiations have?
The total leasing activity in the third quarter
reached 289,000 m2. Almost 50 % were comprised of extended leases. That was a hot topic in
recent months. A great number of clients agreed
with the landlords to extend their contracts in
exchange for rental holidays or discounts on the
rent. Nevertheless, the vacancy rate has stayed
at relatively low numbers, reaching 4.4 % in
Q3 2020. Companies are not leaving their spaces so far, even if they are facing problems. I don’t
think the vacancy rate should grow sharply. On
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dominovaly ze 45 % výrobní společnosti, z nichž
tři čtvrtiny tvořily firmy z automobilového sektoru.

CBRE zastoupila nizozemskou společnost Verhoek Europe při převzetí nové haly v průmyslovém parku Plzeň-Štěnovice

panuje. Nicméně lze říci, že přibližně 60–70 % poptávek se po odmlce vrátilo opět na jednací stůl.
Jaký očekáváte dopad na míru neobsazenosti? Jaký podíl mají renegociace?
Celková nájemní aktivita ve třetím čtvrtletí dosáhla 289 000 m2. Téměř 50 % tvořily prodloužené smlouvy. V posledních měsících to bylo
žhavé téma, velké množství klientů se s pronajímateli dohodlo na prodloužení kontraktů výměnou za nájemní prázdniny nebo slevu na nájmu.
Neobsazenost se nicméně drží na poměrně
nízkých číslech, ke 3. kvartálu 2020 dosahovala 4,4 %. Zatím nedochází k tomu, že by firmy
opouštěly prostory, i když některé se potýkají
s problémy. Nedomnívám se, že by neobsazenost měla skokově narůstat. Naopak, vzhledem
k transakcím, které se aktuálně připravují, lze
očekávat, že se bude na celorepublikové úrovni
pohybovat maximálně kolem 4,5 %. Extrémním
případem je v současné době Praha a její nejbližší okolí, kde se velmi těžko hledají existující
volné plochy. Neobsazenost se tu v průběhu prvních třech kvartálů roku 2020 pohybovala pouze
mezi 1 až 2 %.
Výstavba naopak o 13 % vzrostla. Ve kterých
regionech se aktuálně nejvíce staví?
Nejaktivnější byli developeři na Plzeňsku, kde
se staví 29 % celkového objemu industriál-
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ních ploch. Největším projektem aktuálně ve
výstavbě je hala o rozloze 60 000 m2, kterou
v Boru u Tachova staví pro stávajícího klienta,
společnost Loxxess, developer CTP. Developer
Panattoni dokončuje halu o rozloze 38 000 m2
na letišti v Brně, která je zatím pronajatá téměř
z poloviny, zbývá obsadit přibližně 15–20 000 m2.
Dalších 12 000 m2 industriálních prostor se staví
v Plzni.
Jak se změnil podíl spekulativní výstavby?
Podíl spekulativní výstavby klesl ze 44 % ve druhém čtvrtletí na aktuálních 35 %. Developerům
se do spekulativní výstavby, která je vnímána
jako rizikovější, v současné nejisté době příliš
nechce, a podobně to vnímají i financující banky.
Samozřejmě záleží také na lokalitě: Ve velkých
městech, jako je Praha, Brno nebo Ostrava, není
třeba se obávat a domnívám se, že spekulativní
výstavba tam bude pokračovat i nadále. V dalších částech ČR budou developeři tuto variantu
zvažovat obezřetněji.
Které sektory byly letos nejaktivnější v oblasti nových pronájmů?
Nejaktivnější byla logistika, která se v prvních
třech čtvrtletích letošního roku podílela na nové
poptávce 36 %, následovaná s 33 % výrobními
a s 21 % distribučními firmami. V samotném třetím čtvrtletí se situace mírně změnila, poptávce

Nezřídka zaznívá, že se automobilovému
průmyslu příliš nedaří…
Údaje o vývoji trhu to ale nepotvrzují, vidíme, že
firmy z oblasti automobilového průmyslu prostory
poptávají. Z již uzavřených transakcí mohu uvést
například v CTParku v Žatci expanze společností
Grammer a Nexen Tire. V Boru u Tachova si další společnost z tohoto odvětví pronajala nově
15 000 m2. Důvodem zájmu může být také elektromobilita, která by mohla oblast automotive
opět vrátit do hry.
Jaká je dynamika v sektoru logistiky
a e-commerce, které profitují z uzavření kamenných prodejen a omezené mobility lidí?
Jsou e-shopy pod tlakem zvyšovat své skladové kapacity?
Oblast logistiky a distribuce, kam řadíme také
e-commerce, je velmi významným hráčem na poli
průmyslových a logistických nemovitostí, a věříme, že si své tempo růstu uchová. Současná situace jim samozřejmě nahrává, neřekl bych ale,
že by jejich podíl skokově rostl. V březnu vzešla
většina poptávky v oblasti e-commerce od distribučních společností, které rozváží potraviny.
Tyto požadavky byly ale krátkodobého charakteru. Další vývoj bude zřejmě pozvolný, protože
firmy chtějí řešit situaci strategicky a dlouhodobě. Bude záležet i na tom, kolik zákazníků přejde
skutečně trvale od kamenných prodejen do světa online retailu. Již nyní ale sledujeme poptávky
spojené s velkými výměrami. Příkladem může
být právě Loxxess, který si pronajal 60 000 m2,
a jsou zde i další poptávky na 40, 50 i 60 tisíc m2.
Smlouvy mají ale svůj časový rámec a projednávají se obvykle šest až devět měsíců.
Můžete připomenout některé transakce
týmu CBRE z poslední doby?
Zastupovali jsme například německou společnost
Real Digital působící v sílícím segmentu e-commerce, která letos otevřela v Panattoni Parku
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the contrary, in light of the transactions that are
currently being prepared, we can expect it to
reach a maximum of around 4.5 % on a countrywide level. Prague and its immediate vicinity are
currently an extreme case where it is very hard
to find existing free space. The vacancy rate
here during the course of the first three quarters
of 2020 was only between 1 and 2 %.
Construction, on the other hand, has increased by 13 %. Which regions are currently seeing the most construction?
The developers in the Plzeň Region have been
the most active, with 29 % of the overall volume
of industrial space built there. The largest project
currently under construction is a hall with an area
of 60,000 m2 that the developer CTP is building
for an existing client, Loxxess, in Bor u Tachova.
The developer Panattoni is completing a hall with
an area of 38,000 m2 at the airport in Brno. So
far it is almost half leased, with approximately
15–20,000 m2 left to rent. Another 12,000 m2 of
industrial space is being built in Plzeň.
How has the share of speculative construction changed?
The share of speculative construction dropped from
44 % in the second quarter to the current 35 %.
Developers don’t really want to get involved with
speculative construction, which is perceived as being riskier, in the current uncertain times, and the
financing banks are of a similar mind. Of course, it
also depends on the locality. There is nothing to fear
in large cities like Prague, Brno and Ostrava, and
I think that speculative construction will continue
there. In other parts of the Czech Republic, developers will consider this option more cautiously.
Which sectors were most active in the area
of new leases this year?
Logistics was the most active, with a 36 % share
in new take-up in the first three quarters of this
year, followed by manufacturing companies with
33 % and distribution companies with 21 %. The
situation changed slightly in the third quarter it-
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The largest development under construction is the new hall for the e-commerce provider Loxxess in CTPark Bor
(Pilsen region). The 60,000 sqm transaction is so far the biggest deal in 2020

self, as manufacturing companies dominated
with 45 % of the take-up, three-quarters of which
was comprised of companies from the automotive sector.
It is frequently heard that the automotive industry is not faring that well…
But the data on market developments does not
confirm this. We see that companies from the
automotive industry are taking up space. From
the already-concluded transactions, I can mention, for example, the expansion of Grammer and
Nexen Tire in CTPark in Žatec. In Bor u Tachova
another company from this sector newly leased
15,000 m2. Electromobility, which could return
the automotive sector to the game, could also be
the reason for this interest.
What are the dynamics in the logistics and
e-commerce sectors, which are profiting

Panattoni Europe started new development in Teplice
in the autumn 2020. The first hall will be used by Sanitino

from the closure of brick and mortar shops
and the decreased mobility of the population? Are e-shops under pressure to increase their warehouse capacities?
The area of logistics and distribution, where
we also include e-commerce, is a very important player in the field of industrial and logistics
properties and we trust that it will maintain its
rate of growth. Of course, the current situation is
playing into their hands, but I wouldn’t say that
their share is increasing in leaps and bounds.
In March, the majority of the take-up in the area
of e-commerce came from distribution companies that deliver groceries. This take-up was of
a short-term character, however. Further developments will apparently be gradual, because
companies want to resolve the situation strategically and over the long term. It will also depend
on how many customers really will move permanently from brick and mortar shops to the world
of online retail. We can already see the take-up
connected with large areas. Loxxess, which
leased 60,000 m2, is a prime example and there
is more take-up for 40, 50 and 60 thousand m2.
But the leases have time limits and they are usually negotiated for six to nine months.
Can you remind us of some of the CBRE
team’s recent transactions?
We represented, for example, the German company Real Digital operating in the growing segment of e-commerce. This year it opened its
main distribution centre with a leasable space
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v době, kdy online prodej prudce roste, pod silným tlakem, aby navýšili své skladovací kapacity. Potřebují mít ale depa ve vnitroměstských
lokalitách, aby dokázali zásilky rozvézt včas.
Pokud se ovšem pohybují uvnitř měst, je situace
značně komplikovaná.

SEGRO Logistics Park Prague – trendem současnosti je udržitelná výstavba, říká CBRE

Cheb South své hlavní distribuční centrum s pronajímatelnou plochou 27 000 m2. Budova je výjimečná i tím, že získala vůbec nejvyšší hodnocení
v rámci ekologické certifikace BREEAM a je tak
aktuálně nejvíce udržitelnou průmyslovou stavbou na světě. V Brně jsme zprostředkovali expanzi na 13 000 m2 pro stávajícího logistického klienta
a v Ostravě jsme zastoupili distribuční společnost
Rubix, která si pronajala 4 000 m2 od developera
CTP. Což je jeden z řady pronájmů, jejichž vyjednávání na jaře přerušila pandemie. Klient si chtěl
následně vyhodnotit, jak ovlivní covid jeho podnikání a zda mu transakce dává smysl, takže se
uzavřela po roce a půl od zahájení jednání. Dále
jsme pro společnost DB Schenker zajistili pronájem 7 000 m2 logistických prostor v parku P3
v Horních Počernicích. Navzdory pandemii tak
zažíváme poměrně rušné období.
Jak se změnil způsob vaší práce v době
omezení?
Museli jsme si zvyknout, že schůzky jsou méně
časté a projednávání kontraktů online nebo telefonicky může být náročnější. Omezení cestování
komplikuje především spolupráci se zahraničními klienty, proto jsme jim začali nabízet prohlídky
lokalit online. Nemovitost projdeme a natočíme,
abychom nahradili zážitek z prohlídky. Rovněž
dokážeme za klienta prostory po dohodě převzít;
stejně tomu bylo např. v případě nizozemské
společnosti Verhoek Europe v Plzni. Tyto postupy dále testujeme, a přestože nenahradí osobní
kontakt, mohou být alternativou pro manažery,
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kteří se potřebují rychle rozhodnout a ušetřit čas
i náklady spojené s cestováním.
Vraťme se ještě k tématu e-commerce. ČR patří
v Evropě k zemím s největším podílem online
prodeje. Je zde ještě prostor pro další růst?
Internetové prodeje tvoří v ČR 10 % z celkového
objemu, což nás řadí na šesté místo v Evropě.
Před námi je Velká Británie, Nizozemsko, Irsko,
Německo a Finsko. Podle našich prognóz by
se měl podíl e-commerce v Česku do deseti let
zvýšit na 18 %. Takže prostor pro růst zde určitě
je, přípravu projektů ale často komplikuje zdlouhavý povolovací proces a přístup municipalit,
které umístění skladů na svém území odmítají.
Na to naráží nyní i balíkoví přepravci, kteří jsou

Jak se aktuálně vyvíjí objem zásilek?
Balíkoví přepravci už od března fungují víceméně ve vánočním režimu – s blížícími se
Vánocemi očekávají rekordní počty v objemu
500–800 tisíc zásilek denně – bojují tedy s kapacitami. Snaží se vytvářet nové huby a depa,
jejich operační model se ale zásadně liší od
provozu běžného skladu. Potřebují proto specifický typ nemovitosti, který developeři nemají
standardně ve svém portfoliu. Musí se tedy stavět na míru, což ovšem neumožní rychlou reakci na aktuální změnu situace.
K jakým řešením tedy balíkoví přepravci sahají?
V oblasti city logistiky jsme svědky např. navýšení využití jízdních kol nebo skútrů. Někteří dopravci uvažují o tom, že vybudují depa pro kola,
odkud mohou malé zásilky rozvážet po Praze.
Tyto tendence v poslední době značně zintenzivnily. A reagují na ně i noví hráči na trhu, např.
společnost Liftago, která se zaměřuje na přepra-

Masivní vzestup e-commerce nutí balíkové přepravce hledat nová řešení dopravy ve městech
Foto/Zdroj: Hlavní město Praha
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of 27,000 m2 in Panattoni Park Cheb South. The
building is also exceptional in that it obtained the
highest rating in BREEAM environmental certification and is therefore currently the most sustainable industrial building in the world. In Brno,
we mediated an expansion on 13,000 m2 for an
existing logistics client and in Ostrava we represented the distribution company Rubix, which
leased 4,000 m2 from the developer CTP. This is
one of a number of leases whose negotiations
were interrupted in the spring by the pandemic.
The client subsequently wanted to evaluate how
covid would influence its business and whether
the transaction made sense, so it was concluded
a year and a half after the start of the negotiations. We also arranged the lease of 7,000 m2 of
logistics space in the P3 park in Horní Počernice
for DB Schenker. Thus, we are experiencing
quite a busy period in spite of the pandemic.
How did the way you work change during
the period of restrictions?
We had to get used to the fact that meetings are
less frequent and negotiating contracts online
or by telephone can be more demanding. Travel
restrictions primarily complicate cooperation with
foreign clients, so we started oﬀering them online
tours of localities. We go through the property
and film it so that we can replace the experience
from a tour. We are also capable of taking over the
spaces on behalf of the client; this was the case,
for example, for the Dutch company Verhoek
Europe in Plzeň. We are still testing these procedures, and though they cannot replace human
contact, they can be an alternative for managers
who need to make a fast decision and save the
time and money connected with travelling.
Let’s return to the theme of e-commerce. The
Czech Republic is one of the countries with
the greatest share of online sales in Europe.
Is there still room here for further growth?
Internet sales make up 10 % of the overall volume
in the Czech Republic, which puts us in sixth place
in Europe. Great Britain, the Netherlands, Ireland,
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The Prague City is supporting sustainable solutions for city logistics ■ Photo/Source: Prague City

Germany and Finland are ahead of us. According
to our prognoses, the share of e-commerce
should increase to 18 % in the Czech Republic
within ten years. So there definitely is room to
grow here, though the preparation of projects is
often complicated by the lengthy permit process
and the approach of municipalities, which refuse
the placement of warehouses in their territory.
Now package forwarding companies are also running up against this, since now, when online sales
are rising sharply, they are under heavy pressure
to increase their warehouse capacities. But they
need to have depots in inner city localities, so that
they can deliver the shipments on time. But if they
are moving inside cities, of course, the situation is
considerably more complicated.
How is the volume of shipments currently
developing?
Package forwarding companies have been working more or less in Christmas mode ever since
March, as far as the intensity of operations is concerned. With the Christmas season approaching,
they expect record numbers of 500-800 thousand
various deliveries daily, thus they are struggling
with capacity. They are trying to create new hubs
and depots, though their operating model diﬀers

considerably from the operation of a regular warehouse. Thus, they need a specific type of property
that developers don’t regularly have in their portfolio. They have to build to measure, which does
not enable a rapid reaction to the current change
in the situation, of course.
What solution do package forwarding companies reach for, then?
In the area of city logistics, we are witness to an increase in the use of bicycles and scooters, for example. Some carriers are considering building depots
for bikes, from where they can deliver small packages around Prague. These trends have strengthened considerably in recent times. And new players
on the market are also reacting to them, such as
Liftago, which is oriented on the transport of passengers and goods, but now it can be seen that this
ratio is flipping in favour of packages.
Speaking about tenants, are new companies
currently entering the Czech logistics market?
New names are coming in all sectors. But it is less
so in the area of logistics, because the big players
are usually already on the Czech market. But companies from the area of e-commerce, automotive
and other manufacturers, e.g. of electronics or tex-
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haly byly certifikované. Což je důležité i z pohledu konečných investorů, kterým jde samozřejmě
o to, aby jejich parky byly kvalitně postavené.

CBRE zastoupila německou společnost Real Digital působící v sílícím segmentu e-commerce, která letos otevřela
v Panattoni Parku Cheb South své hlavní distribuční centrum s pronajímatelnou plochou 27 000 m2. Budova získala
vůbec nejvyšší hodnocení v rámci ekologické certifikace BREEAM a je tak aktuálně nejvíce udržitelnou průmyslovou
stavbou na světě

vu osob i zboží, nyní lze ale sledovat, že se tento
poměr překlápí právě ve prospěch zásilek.
Pokud hovoříme o nájemcích. Vstupují i v současnosti na český trh logistiky nové firmy?
Nová jména přicházejí ze všech sektorů. V oblasti logistiky ale méně, protože velcí hráči již na
trhu ČR většinou jsou. O vstup ale mají zájem
společnosti z oblasti e-commerce, automotive
i další výrobci, například elektroniky nebo textilií.
Některé firmy rozšiřovaly výrobu i v době pandemie covid, protože nebylo možné dovážet zboží
z Číny. To byl ale zřejmě dočasný efekt. Poptávku
také registrujeme v souvislosti s brexitem. Již
loni jsme relokovali z Británie do ČR japonskou
společnost Advanex, která si pronajala prostory
v parku developera P3 v Horních Počernicích.
Na trhu se objevilo i několik nových jmen
z řad developerů. Např. GLP nebo Garbe…
Singapurská společnost GLP převzala portfolio
Goodman a nabízí jej nyní pod novou značkou,
takže se vlastně jedná o přerod jedné společnosti v jinou. Nově vstoupil do ČR německý developer Garbe Real Estate, který koupil někdejší
brownfield v Chomutově, kde aktuálně připravuje
výstavbu nové haly s plochou 30 000 m2. Několik
projektů v jižních Čechách rozvíjí aktuálně společnost CSPP a čím dál více je také slyšet o firmě Demaco, která developuje dva parky v Týništi
a Pardubicích a rozšiřuje halu v Nýřanech.

BW_IV_2020_book.indb 84

Do jaké míry je pro developery i nájemce
zajímavé téma udržitelnosti. Zmiňoval jste
Real Digital. Mají uživatelé zájem o udržitelná řešení a jsou ochotni si za ně připlatit?
Certifikace a zelená řešení jsou už na českém
trhu standardem. Developeři rádi využívají udržitelnost jako marketingové téma. Nutí je k tomu
ale i někteří klienti, kteří do svých požadavků již
aplikují standardy udržitelnosti. Společnost DHL,
s níž spolupracujeme, má seznam zelených požadavků, které uplatňuje při plánování všech
svých prostor. Vytváří tím tlak na developery,
aby implementovali tyto prvky do nových budov.
Zelené standardy mají ale zatím nastaveny spíše
mezinárodní firmy, čeští nájemci jim zatím většinou nepřikládají velký význam. Běžným prvkem je
dnes LED osvětlení. Ve většině skladů je již developeři instalují a dosahují tak významných úspor
energie, především ve velkých halách s nonstop
provozem. Většina developerů usiluje o to, aby

Na český trh vstoupil jeden z největších průmyslových
developerů v Německu: Garbe Real Estate.
V Chomutově postaví novou halu o ploše 30 000 m2

Jaký vývoj očekáváte na průmyslovém a logistickém trhu s ohledem na dosud publikovaná čísla v příštích měsících?
Věřím, že trh je dost silný a tento stav bude pokračovat i během následujícího roku. Poptávka
bude podle mého názoru podobná – nemyslím,
že by se vrátila k objemům roku 2019, ale nedojde ani k žádnému zásadnímu propadu. Trh
zůstává aktivní, aktuálně pracujeme na několika
zajímavých transakcích, a pokud se je podaří
dokončit, významně ovlivní celkové výsledky.
Firmy zatím nemají tendenci zbavovat se svých
prostor, naopak někteří klienti napříč sektory potřebují expandovat a hlásí vysokou poptávku po
svém zboží. Je pravděpodobné, že dojde k určitému propouštění, což na druhou stranu může
přilákat nové investory, kteří sem v posledních
dvou letech nevstupovali z důvodu příliš nízké
nezaměstnanosti. Problém vidím především ve
složitém a nejistém povolovacím procesu, který
brzdí mnohé aktivity.
Takže lze říci, že by ekonomice prospělo,
kdyby města byla vstřícnější?
V této oblasti vnímáme principiální problém,
protože obce z nové výstavby průmyslových nemovitostí těží velmi málo, neboť přerozdělování
daní je pro ně spíše demotivující. Věříme, že by
situaci pomohlo, kdyby se změnilo rozpočtové
určení daní a obce by z průmyslu na svém území
více benefitovaly. Tuto diskuzi před nedávnem
rozpoutal Pavel Sovička (Panattoni – pozn. red.)
a domníváme se, že to byl správný krok, který by
mohl celkové situaci pomoci.
Nicméně stále se najdou obce, které jsou novému developmentu/redevelopmentu nakloněny
a podporují jej. Za příklad vstřícného města, které jde novým investicím naproti, považuji Cheb.
To byl podle mého názoru i jeden z důvodů, proč
tam zamířila společnost Real Digital.
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tiles, are interested in entering. Some companies
have even expanded production during the covid
pandemic, because it was not possible to import
goods from China. That was a temporary eﬀect,
however. We have also noticed take-up in connection with Brexit. Last year, we already relocated the
Japanese company Advanex from Britain to the
Czech Republic, where it leased spaces in a park
from the developer P3 in Horní Počernice.
Some new names from the ranks of developers have also appeared on the market. For
example, GLP or Garbe…
The Singapore company GLP took over the
Goodman portfolio and is currently oﬀering it
under a new name, so it is actually the metamorphosis of one company into another. The
German developer Garbe Real Estate newly
entered the Czech Republic with the purchase
of a former brownfield in Chomutov, where it is
currently preparing the construction of a new hall
with an area of 30,000 m2. CSPP is currently developing some projects in South Bohemia and
we are hearing more and more about Demaco,
which is developing two parks in Týniště and
Pardubice and expanding a hall in Nýřany.
To what extent is sustainability an interesting theme for developers and tenants? You
mentioned Real Digital. Are the users interested in sustainable solutions and are they
willing to pay more for them?
Certification and green solutions are already standard on the Czech market. Developers like to use
sustainability as a marketing theme. But some
clients, who are already applying standards of
sustainability in their requirements, are also forcing them into it. DHL, who we cooperate with, has
a list of green requirements that it applies when
planning all its spaces. This puts pressure on the
developers to implement these elements in new
buildings. It is more international companies that
have green standards configured, however, while
Czech tenants usually do not yet place great importance on them. LED lighting is a common ele-
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CBRE represented the German company Real Digital operating in the growing segment of e-commerce.
This year it opened its main distribution centre with a leasable space of 27,000 m2 in Panattoni Park Cheb South

ment these days. Developers are already installing them in the majority of warehouses, thereby
achieving considerable energy savings, primarily
in large halls with nonstop operations. Most developers are striving for the halls to be certified. This
is also important from the perspective of the final
investors, who are interested in their parks being
well-built, of course.
What developments do you expect on the industrial and logistics markets in the coming
months with regard to the figures that have
been published?
I am sure that the market is strong enough and
that this situation will also continue in the following year. in my opinion, the demand will be similar.
I don’t think it will return to the volumes of 2019,
but there won’t be any major slump, either. The
market will remain active. We are currently working on several interesting transactions and if manage to complete them, they will significantly influ-

DHL CargoLogic Germany is providing the new
transport connection to the Brno Airport
Source: Accolade

ence the overall results. So far, companies do not
have the tendency to get rid of their spaces. In fact,
some clients across sectors need to expand and
have announced high demand for their goods. It is
likely that there will be some lay-oﬀs, which on the
other hand could attract new investors who have
not come here over the last two years due to the
too-low unemployment. I primarily see a problem
in the complicated and uncertain permit process,
which inhibits a lot of activity.
So, we could say that it would benefit the
economy if towns were to be more accommodating?
We see the principle problem in this area, because municipalities benefit very little from the
new construction of industrial properties, since
the redistribution of the taxes is more demotivating for them. We trust that it would help the situation if the budget allocations would change and
the municipalities would benefit more from industry in their territory. Pavel Sovička (editor’s note:
Panattoni) recently brought up this debate and we
are of the opinion that it would be a step in the
right direction that could help the overall situation.
Nevertheless, there are still municipalities to be
found that are inclined towards new development/
redevelopment and support it. I consider Cheb to
be an example of an accommodating town that
meets new investments halfway. That was also
one of the reasons, in my opinion, that Real Digital
headed there.
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GARBE – NEJVĚTŠÍ NĚMECKÝ HRÁČ V SEGMENTU
logistických nemovitostí zahajuje v České republice
svůj první projekt ve střední a východní Evropě
ké ve společnost s nadnárodní působností.
V roce 2018 vstoupila do Nizozemí a od té doby
realizovala své projekty také v Rakousku a ve
Francii. Pro budoucí development má Garbe
nyní připraveno přes 900 000 m2.

Martin Polák, nový ředitel Garbe Real Estate pro střední a východní Evropu

Garbe Industrial Real Estate, největší developer a manažer logistických a průmyslových
nemovitostí v Německu s aktivy ve správě
v hodnotě přes 3,5 miliardy eur, zahajuje
svou expanzi do střední a východní Evropy.
Hamburská firma založená před více než třiceti lety působí i v Nizozemsku, ve Francii
a v Rakousku. Poté, co v první polovině letošního roku oznámila svůj záměr vstoupit
do střední a východní Evropy, získala v červenci své první pozemky v České republice.
Nyní probíhají přípravy projektu v severočeském Chomutově, kde má příští léto začít
výstavba haly o ploše 30 000 m2. Současně
chystá developer další akvizice. O plánech
expanze v Česku i v celém regionu hovoříme
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s Martinem Polákem, novým ředitelem Garbe
pro střední a východní Evropu.
Garbe aktuálně expanduje v několika evropských zemích. Můžete společnost blíže
představit?
Garbe Industrial Real Estate působí na německém trhu už přes 30 let. V současné době spravuje a rozvíjí portfolio v hodnotě přes 3,5 miliardy
eur, což představuje plochu více než 4,5 milionu m2, které si pronajímají velké institucionální
firmy a poskytovatelé 3PL služeb jako Dachser
nebo Schenker, ale i přední zavedené firmy
z oblasti e-komerce a maloobchodu, například
Decathlon, Amazon, Hermes a mnoho dalších.
V posledních letech se mění z čistě němec-

Jak vnímá Garbe trhy střední a východní
Evropy? Jak dlouho svůj vstup připravovala?
Vstupem na tyto trhy Garbe rozšiřuje své působení v oblasti, kde v průmyslovém a logistickém
sektoru už existují přirozené vazby. Plány pro
střední a východní Evropu se primárně koncentrují na Polsko, Česko a Slovensko. Garbe sleduje tento region už delší dobu. Polsko, Česko
i Slovensko vykazují nejrychlejší růst segmentu
e-komerce ve střední a východní Evropě. Což
z nich spolu s rozsáhlým odbytovým trhem,
nízkou mzdovou hladinou a zavedeným trhem
logistiky činí atraktivní místo pro podnikání. Loni
koupila Garbe lokální poradenskou a projekční
firmu (Metroplan Eastern Europe), což bylo signálem jejího rostoucího zájmu o region. Vytvořit
nový středoevropský tým tak bylo dalším důležitým a přirozeným krokem.

Garbe Industrial Real Estate je s průmyslovým
portfoliem v hodnotě přes 3,5 miliardy eur jedním
z největších hráčů na německém trhu
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Garbe Industrial Real Estate is the largest developer and manager of logistics and industrial space in Germany, with over EUR 3.5 billion assets under management in Europe

GARBE – GERMANY’S LARGEST PLAYER in logistics
developments launches first Czech/CEE development
Garbe Industrial Real Estate, the largest developer and manager of logistics and industrial space in Germany, with over EUR 3.5 billion assets under management in Europe,
has begun its growth in CEE. Established
over 30 years ago, the Hamburg-based company is also active in Netherlands, France
and Austria. After announcing its intention
to enter the CEE earlier in the year the company acquired its first plots in the Czech
Republic in July. Preparation is now underway on the site, in Chomutov in Western CR,
where construction of a 30,000 sqm facility
is planned to begin next summer, and further locations are being secured. We speak
to Martin Polák, Garbe’s new Managing
Director CEE, about plans for the company’s expansion in CR and the region.
Can you give us some background on
Garbe? The company is now growing in several European countries...
Garbe Industrial Real Estate has been on the
market in Germany for over 30 years. It currently
has a portfolio of over EUR 3.5 billion assets
under management (AUM) in the logistics sec-
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tor, representing space of over 4.5 million sqm.
Tenants include large institutional companies
and 3PLs like Dachser and Schenker as well
as the well known large e-commerce and retail
companies, among them Decathlon, Amazon,
Hermes and many others. The company over
recent years has been evolving from a purely
German company into a more international one.
In 2018 it entered Netherlands, and it has since
then done its first projects in Austria as well as in
France. Garbe’s property development pipeline
now totals more than 900,000 sqm.
What has been Garbe’s view of the CEE and
for how long has it intended to enter?
By entering these markets Garbe is expanding
its activities into markets where there are already
natural ties in the industrial and logistics sector.
The plans for Central and Eastern Europe will
initially focus on Poland, the Czech Republic
and Slovakia. The region has been in the view
of Garbe in recent years. Poland, the Czech
Republic and Slovakia report the fastest growth
rates in the e-commerce sector in the CEE region. This together with the region’s large sales
market, low wage level and established logis-

tics market make it an attractive destination for
businesses. Last year Garbe acquired a consulting and planning company (Metroplan Eastern
Europe) in the region, which was a signal of its
increasing interest in the region, and it was an
important and natural next step to hire someone
and establish a team in the region.
The expansion targeted Czech Republic,
Slovakia and Poland – how is this aﬀected
by covid-19?
Even during this time of covid-19 we are continuing with our strategy of entering these CEE
countries. Obviously we are mindful of the situation not only on the market but in the entire society, and we consider our next steps with care.
Travel of course has been one of the main issues
for all companies, but this situation has already
changed and will continue to. Our focus this year
is mainly on the Czech and Slovak market, but
we will look to enter Poland next year.
What strategy do you have for entering/
growth in these countries?
The strategy diﬀers slightly. In Czech Republic and
Slovakia, the strategy will be more about acquir-
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Garbe zahájila přípravu svého prvního projektu v Chomutově v severozápadních Čechách, kde spustí příští rok v létě
výstavbu nové průmyslové a skladovací haly o ploše 30 000 m2 ■ Zdroj: Garbe Industrial Real Estate

Vaše expanzní plány cílí na ČR, Slovensko
a Polsko – jak je ovlivnila letošní pandemie
covid-19?
Navzdory covidu v naší strategii vstupu do těchto zemí střední a východní Evropy pokračujeme.
Samozřejmě sledujeme nejen situaci na trhu, ale
i v celé společnosti, a proto své kroky pečlivě zvažujeme. Jedním z problémů pro všechny firmy je
aktuálně omezení cestování, nicméně situace se
mění a bude se měnit i nadále. Letos se zaměříme
zejména na trhy České republiky a Slovenska, ale
příští rok se chystáme do Polska.
Jaká je vaše strategie v těchto zemích?
Strategie pro jednotlivé země se mírně liší. V České
republice a na Slovensku se budeme zaměřovat
spíše na nákup pozemků a developerskou činnost.
V Polsku budeme mít s větší pravděpodobností
zájem o koupi již existujících nemovitostí. Necílíme
na konkrétní typ, musí se jednat především o kvalitní produkt. Polsko disponuje řadou atraktivních
produktů na dílčích trzích. Zatímco v Česku a na
Slovensku je trh v rukou několika hráčů, kteří drží
až 80 % trhu, takže kvalitních produktů k prodeji je
nedostatek, proto má smysl zaměřit se na vybudování silné banky pozemků a projektů k výstavbě.
Poměrně rychle (už v červenci) jste získali
první pozemky v Chomutově. Jaké jsou vaše
plány v lokalitě?
Tuto lokalitu považujeme za skvělou příležitost,
a vezmeme-li v úvahu omezení první vlny, reago-
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vali jsme skutečně rychle. Poprvé jsem pozemek
viděl v květnu po otevření hranic, v červenci jsme
dokončili due diligence a v srpnu jsme uzavřeli
akvizici. Jedná se o nemovitost u dálnice D7 ve
směru do Německa, která je bývalým nevyužívaným skladem stavebního materiálu z komunistické éry. Brownfield plánujeme revitalizovat a vybudovat zde projekt o ploše 30 000 m2. V listopadu
jsme zahájili demolice, které se týkají převážně
zchátralých objektů, přičemž téměř 95 % materiálu přímo na místě recyklujeme – dokonce i asfalt,
který použijeme na nové povrchy komunikací. Což
je plně v souladu se strategií Garbe, která klade
mimořádný důraz na udržitelná řešení. Současně
pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení, které očekáváme v březnu. Jednáme i s několika potenciálními nájemci, takže naším cílem je
hned poté, tedy někdy v létě, zahájit výstavbu.
Budete území rozvíjet i v budoucnu? Jaké
jsou jeho benefity?

Lokalita v Chomutově těží z polohy u dálnice D7
a blízkosti německých hranic
Zdroj: Garbe Industrial Real Estate

Nabízí jednak přímý přístup do Německa po dálnici
D7 a také dostupnou kvalifikovanou pracovní sílu.
Benefitem je i blízkost pražského letiště. Věříme,
že rozvoj území prospěje celé lokalitě: Vytváříme
kvalitní pracovní prostředí a nová pracovní místa ve městě, které má na české poměry relativně
vysokou míru nezaměstnanosti (přes 5 %). Přímo
v místě je autobusová zastávka, do centra města
trvá cesta 5 minut. Region obecně je oblíbený u výrobních firem, výhody ale nabízí i poskytovatelům
logistických služeb. Pokud tedy uvidíme dostatečný potenciál, budeme rádi pokračovat v rozvoji.
Jaké další lokality v ČR považujete za zajímavé pro budoucí development?
Samozřejmě intenzivně vyhledáváme příležitosti
v Praze a Brně. Není tajemstvím, že v těchto regionech je získaní pozemků obtížnější, jednotlivé
možnosti ale sledujeme a některé konkrétní lokality prověřujeme. V severozápadních Čechách,
tedy ve stejném regionu jako Chomutov, jsou
pro nás zajímavé Ústí nad Labem a Teplice, tedy
lokality s přímým dálničním napojením na německý trh. Řada firem v tomto regionu roste. Tyto
dílčí trhy profitují z rychle rostoucích regionálních
trhů v Německu, jako je Saská Kamenice nebo
Drážďany, a očekáváme, že nájemci usilující
o optimalizaci dodavatelského řetězce nebo
produkci s využitím synergií plynoucích z blízkosti Německa budou dříve nebo později expandovat na naši stranu hranic. Nájemci mohou
těžit z blízkosti svého managementu v Německu
a současně z dostupnosti kvalifikované pracovní
síly; domníváme se, že tyto benefity ocení v brzké době čím dál více firem. Zajímají nás i další regiony. Prozatím se ale vyhýbáme Plzni, která se
potýká s nedostatkem pracovní síly, a Ostravě,
kde je už nyní nadměrná konkurence.
Jaké budu vaše aktivity na Slovensku?
Na Slovensku vnímáme několik míst s rozvojovým
potenciálem, především na západě Slovenska.
Nicméně oblast kolem Bratislavy, od Sence na
severovýchod k Seredi, je nyní přehřátá, což vede
k nedostatku pracovních sil a silné konkurenci.
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ing plots and doing developments. In Poland, we’ll
more likely enter by acquisition of standing assets.
There is no specific type of asset, it just needs
to be good product. Poland has a lot of attractive
products in various submarkets. The market in CR
and Slovakia on the other hand is controlled by
a few main players who hold close to 80 % of the
market, so there isn’t enough good market stock
which often comes for sale, so it makes sense to
build a strong development pipeline.
You secured your first plots in Chomutov in
July – fairly quickly. What are the plans for
the site?
We saw this site as a good opportunity and from
there moved relatively quickly given the constraints of the first wave. I was able to see the
property for the first time in May, when the borders opened, by July we ended our due diligence
and in August we closed purchase. The property,
at the exit of the D7 highway to Germany, is a former construction yard from the communist era,
and it was sitting unused so we are revitalizing it
with a plan to develop a 30,000 sqm facility. We
started demolition in November, most of it being derelict structures, and will recycle close to
95 % of the materials directly on the site, even
the asphalt which we will use for repaving. This
is completely in line with Garbe’s current emphasize on sustainable methods. We are working on
the design and building permit, which we expect
in March. We are in discussion with a couple of
potential tenants so the aim is to start construction soon after in the summer.
What are the advantages of this location?
Will you continue to develop there?
The site oﬀers both direct access to Germany via
the D7 highway as well as skilled labour availability. It is also close to Prague airport area. We are
sure the development will also be good for the locality, oﬀering new jobs and a decent working environment in a city with a relatively high unemployment rate (over 5 %) in CR. There is a bus stop
right on our site and it’s a five minute drive to city
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Garbe Industrial Real Estate is expanding in the Czech, Slovak and Polish markets
Photo: Garbe industrial park in Witten (Germany)

centre. This area generally is popular with producers, but it also oﬀers advantages to logistics providers. If we see enough potential in that region,
we are more than happy to continue to grow there.
Where are you looking in Czech for further
developments?
We are of course eager to pursue opportunities
in Prague and Brno. It is known to be more difficult in these locales to secure plots, but we
have our eyes open, and we are waiting for opportunities; there are a few sites we are looking
at. In North-Western Czech, in the same region
as Chomutov, both Ustí nad Labem and Teplice
are attractive; again, they have direct highways
to Germany. Many companies in that region are
growing nowadays. These submarkets can benefit from fast growing German submarkets such
as Chemnitz or Dresden and we expect occupiers looking for optimized supply chain or production with benefit of synergies from closeness to
Germany will sooner or later expand on our side
of the border. These tenants would benefit as well
from proximity to their management in Germany
and from skilled labour availability, so we believe
there is potential that more companies will discover the benefits of operating here. We are looking
at some assets in other Czech regions as well. For
the time being the idea is to avoid Plzeň, where
there is a shortage of labour, and Ostrava, where
there is already an excess of competition.

What is the outlook for building your business in Slovakia?
There are several areas of Slovakia which provide good opportunities, primarily in Western
Slovakia. The area in the periphery of Bratislava,
from Senec northeast to Sereď, however, is overheated now, leaving a shortage of labour and
high competition. We are focusing elsewhere
and are quite interested in securing land. We
have so far secured two plots and are working
on a third one, maybe two, so we are already in
the first steps of building up quality market stock
and a good development pipeline in Slovakia.
What sectors do you view as most promising or threatened?
It would be easy to generalize – it seems to be the
popular thing to say that it’s all about e-commerce
and automotive, one good and the other not.
Where we want to be diﬀerent is that we will look
at every prospective company individually, and not
judge it based on the sector. Poland, the Czech
Republic and Slovakia report the fastest growth
rates in the e-commerce sector in Central Eastern
Europe. I believe online shopping will continue to
grow and provide opportunities for our market. On
the other hand, we are also aware that this business sector won’t help in the regions as much so
we will remain more open. There are many companies we are happy to serve who may not be chosen by conventional developers, firms who benefit
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Garbe Industrial Real Estate otevřela v létě svou pobočku v Bratislavě, do konce roku představí nové kanceláře
v Praze a příští rok v Polsku

Zaměřujeme se tedy na jiné oblasti, kde máme zájem o nákup pozemků. Zatím máme zajištěné dva
a pracujeme na třetím, možná budou i čtyři. Takže
už podnikáme konkrétní kroky k vytvoření kvalitní
nabídky a kvalitního plánu výstavby i na Slovensku.
Které sektory považujete aktuálně za perspektivní a které naopak za nejvíce ohrožené?
Bylo by jednoduché zevšeobecňovat: Je populární tvrdit, že e-komerce je perspektivní a automobilový průmysl nikoliv. Chceme se ale dívat
na každou firmu individuálně a nesoudit ji podle
sektoru podnikání. Polsko, Česko i Slovensko
vykazují nejrychlejší růst e-komerce ve střední a východní Evropě. Domnívám se, že online
nakupování nadále poroste, což bude vytvářet
další příležitosti. Na druhou stranu si uvědomujeme, že tento sektor nepomůže výrazněji rozvoji
v regionech, proto zůstáváme otevření. Rádi nabídneme naše služby i firmám, které by si možná
konvenční developer nezvolil, firmám, které rostou právě v čase covidu, nebo si vedou dobře,
protože mají dobrý produkt, bez ohledu na to, jak
ho prodávají. Je tu i řada výrobců, jejichž činnost
nebyla výrazněji narušena, včetně automobilového průmyslu. Volkswagen nedávno zveřejnil
plán investovat do své bratislavské továrny přes
miliardu eur, což znamená nové příležitosti v letech 2022 a 2023 i pro průmyslový development.
U všech firem je podstatné, jaký je jejich příběh,
jak vypadá jejich budoucnost a jak zvládají své
podnikání i v této obtížné době.
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Jak plánuje Garbe zúročit své zkušenosti
z Německa na středoevropských trzích?
Garbe disponuje v oblasti průmyslových nemovitostí dlouholetým know-how a bází etablovaných klientů a firem. Česká republika má
prosperující ekonomiku a myslím, že v průmyslovém sektoru potřebuje zkušené developery,
kteří budou schopni vytvořit nové produkty pro
firmy, jimž se daří a chtějí expandovat. Je to určitě o kvalitě týmu, který máme, a také o rozsáhlé
podpoře, kterou nám Garbe jako mateřská společnost poskytuje.
Jak hodnotíte z pohledu vašich aktivit rok
2020? V přípravě je pražská kancelář Garbe...
Navzdory covidu zaznamenáváme pokroky a připravujeme první projekty. Proběhla první vlna
a nyní probíhá druhá, ale pokud se díváme s odstupem, při akvizicích pozemků jedno čtvrtletí nic
neznamená. Co se týká harmonogramu, myslím,
že si vedeme dobře a situace se brzy stabilizuje,
i vzhledem k tomu, že budeme mít k dispozici
pozemky včetně potřebných povolení. Náš tým,
zatím čtyřčlenný, se v únoru rozroste o dva nové
členy. Soustředíme se tedy na posílení našeho
českého týmu: Pokud stejně jako dosud každé čtvrtletí zajistíme jeden pozemek a získáme
dalšího člena týmu, tak nemáme kam spěchat.
V červnu jsme otevřeli kancelář v Bratislavě
a nyní zřizujeme pražskou kancelář, kterou chceme otevřít v prvním kvartále. Během příštího roku
představíme kancelář Garbe i v Polsku.

right now during covid, or those that are doing well
really because they have a good product, no matter how they sell it. And there also has been a lot
of manufacturing which hasn’t been greatly interrupted in 2020 – even in automotive, VW recently
announced a plan to invest EUR 1 billion into their
Bratislava factory which will bring many opportunities for industrial real estate in 2022 and 2023. The
important thing for us, with companies, is what their
story is, how their future looks and how they are
dealing with their business in these diﬃcult times.
What is the benefit of Garbe’s activities and
experience in Germany for CR/CEE?
Garbe has the knowledge of the industrial sector and a well established customer base. Czech
Republic enjoys a well performing economy, and
in the industrial sector I think it needs to have
experienced developers who will be able to create new products for those companies and occupiers who are doing well here and who are
expanding. It’s about the people we have here
as a team and it’s about the support we get from
them as a parent company.
How do you view progress so far in 2020?
Your first oﬃces are now in process...
Despite this covid-19 situation, we are progressing and have begun the process of building our
market stock. We had a first and now a second
wave, but in the bigger picture when you’re working on land acquisitions and permits, one quarter doesn’t mean that much. I believe our timing
is quite good and that the situation will soon
stabilize, even more so when we have further
plots available for the market and permitted. We
are already four people and will soon be six in
February, focusing on building a Prague team
mainly. If every quarter we secure one site and
every quarter we hire one person, there is no
rush. We opened our first oﬃce in Bratislava in
June and are now in the process of establishing a Prague oﬃce which we aim to open in Q1.
Following that, we plan to open an oﬃce in
Poland over the course of next year.
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ROK 2020 V CONTEŘE: start rekonstrukce
v Říčanech i revitalizace brownfieldu
po dokončení rekonstrukce k dispozici 3 500 m2
kancelářských ploch a více než 35 000 m2
skladových prostor.
V budově „S“ vzniknou také obchodní jednotky
se showroomy a kantýna. Zároveň v blízkosti budovy Billy vyroste nová obchodně administrativní zóna. Druhá fáze rekonstrukce přinese do
parku novou restauraci s kavárnou a coworkingové centrum. Obě přestavby plánuje
Contera dokončit v roce 2023.

Contera Park Říčany – součástí parku bude vedle skladovacích prostor i nová obchodní zóna ■ Developer: Contera

Česká společnost Contera má za sebou přes
globální situaci, která dopadla i na obor developmentu průmyslových nemovitostí, příznivý rok. Povedlo se jí získat nové financování, díky němuž mohla začít s přípravou dvou
parků v Ostravě-Hrušově a Hustopečích.
V Říčanech spustila rozsáhlou rekonstrukci
a domluvila se na další spolupráci s řadou
klíčových klientů v Česku i na Slovensku.
„Byl to nestandardní rok, který přinesl hodně nových zvratů a pohledů na svět. Do budoucnosti hledíme s pokorou, ale i optimismem,“ říká Dušan Kastl, partner a výkonný
ředitel Contery.
Z více než stovky klientů Contery je přes 95 %
nájemních smluv uzavřeno na minimálně pětileté období, a i přes složitosti roku 2020 se společnosti podařilo prodloužit kontrakt se čtvrtinou
z nich. Nové kontrakty se týkají plochy více než
100 000 m2. O dobré kondici, v níž se Contera
dlouhodobě nachází, svědčí i aktuální 97% obsazenost všech logisticko-průmyslových prostor v Česku i na Slovensku.
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Dalšímu rozvoji společnosti Contera pomůže i syndikovaný úvěr od ČSOB a Komerční banky v celkové výši 155 milionů eur, který firma získala na jaře.
Větší část úvěru tvoří prostředky na refinancování
portfolia moderních skladů a výrobních hal, druhá
část je určena na rozvoj nových projektů.
„Považuji za úspěch, že Contera tímto nestandardním obdobím prochází bez zásadních dopadů. Ukazuje se, že naše portfolio je velmi dobře
diverzifikované a poskytuje tak vysokou finanční
stabilitu. To, že jsme uzavřeli nové financování
právě v této době, považujeme za vyjádření důvěry ve vizi naší společnosti,“ říká Dušan Kastl.

Ještě před začátkem rekonstrukce si Contera
v Říčanech pojistila obsazenost do dalších let.
Dlouhodobou smlouvu podepsal zmiňovaný
FAST ČR, který zde zaměstnává zhruba 700 lidí.
V roce 2020 expandovali i další nájemci, například dodavatel elektroerozívních obráběcích
strojů Penta či e-shop Spokojený pes, který
má v Říčanech centrální sklad.

Contera chce být dobrým sousedem

Contera má v Říčanech již deset let své sídlo.

Nová tvář Říčan

Na podzim Contera zahájila rozsáhlou rekonstrukci budov nakoupených v roce 2018,
které se staly součástí parku v Říčanech. Ta
je naplánována na dvě fáze, přičemž v té první by mělo dojít k zásadním úpravám budovy Sanitas, jejíž plocha je zhruba 14 000 m2
a kde sídlí největší nájemce říčanského parku
FAST ČR. Velkoobchod s elektronikou bude mít

Dušan Kastl, partner a výkonný ředitel
společnosti Contera
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well diversified and thus provides high financial
stability. And we consider the fact that we concluded new financing in this time to be an expression of confidence in our company’s vision,”
stated Dušan Kastl.

The new face of Říčany

Contera Park Říčany attracted FAST ČR – following the reconstruction, the electronics wholesaler will have 3,500 m2
of oﬃce space and more than 35,000 m2 of warehouse space available ■ Developer: Contera

THE YEAR 2020 IN CONTERA:
the start of reconstruction in Říčany
and the revitalisation of a brownfield
The Czech company Contera has had a good
year in spite of the global situation that also
aﬀected the field of the development of industrial properties. It managed to obtain
new financing, thanks to which it could
begin with the preparation of two parks in
Ostrava-Hrušov and Hustopeče. In Říčany
it launched the extensive reconstruction
and agreed on further cooperation with several key clients in the Czech Republic and
Slovakia. “It was not a typical year and it
brought a lot of new twists and perspectives
on the world. We are looking to the future
with humility, but also with optimism,” stated Dušan Kastl, the Executive Director and
Partner in Contera.

The syndicated loan from ČSOB and Komerční
banka in a total amount of 155 million euros that
the company received in the spring will also help
with the further development of Contera. A greater part of the loan is comprised of funds for the
refinancing of the portfolio of modern warehouses and production halls; the second part is
meant for the development of new projects.

From more than a hundred clients of Contera,
over 95 % have leases concluded for at least
a five-year period and in spite of how diﬃcult

“We consider it to be a success that Contera is
passing through this unusual time without any
major eﬀects. It shows that our portfolio is very
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2020 was, the company managed to extend the
contracts of a quarter of these. The new contracts apply to more than 100,000 m2 of space.
The current 97% occupancy rate in all the logistics/industrial space in the Czech Republic
and Slovakia is testimony to the good condition
that Contera has been in for a long time.

In the autumn, Contera began the extensive
reconstruction of buildings purchased
in 2018, which became part of the park in
Říčany. This is planned for two phases, while
the first should result in the extensive modifications to the Sanitas building, which has
roughly 14,000 m2 of space, where FAST ČR,
the largest tenant of the Říčany park, is located.
Following the reconstruction, the electronics
wholesaler will have 3,500 m2 of oﬃce space
and more than 35,000 m2 of warehouse
space available.
There will also be retail units with showrooms
and a cafeteria created in the “S” building. A new
commercial administrative zone will also be
going up close to the Billa building. The second
phase of the reconstruction will bring a new restaurant with a café and a coworking centre to
the park. Contera is planning on completing both
of the reconstructions in 2023.
Even before the reconstruction got underway,
Contera insured the occupancy rate for years
to come. The aforementioned FAST ČR, which
employs approximately 700 people here, signed
a long-term lease. In 2020, other tenants also
expanded here, such as the supplier of electrodischarge machines Penta and the Spokojený
pes e-shop, which has its central warehouse
in Říčany.

Contera wants to be a good neighbour

Contera has had its headquarters in Říčany for
ten years. Thus, it is also trying to take care of not
only the satisfaction of its employees, but also
that of the other inhabitants of the town. The system of shared bicycles from Nextbike should
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o jedničku na trhu stavební chemie Den Braven
a logistické firmy DHL Express a CS Cargo.
Novým klientem v Contera Parku Bratislava se
stala přepravní společnost Pack4you.

Contera Park Ostrava City ■ Investor: Contera & TPG

Společnost se proto kromě svých zaměstnanců snaží pečovat také o spokojenost ostatních
občanů města. Dopravě v okolí Contera Parku
Říčany by měl ulehčit například systém sdílených jízdních kol od firmy Nextbike. Contera
sponzoruje provoz 40 z nich.
Přístup do areálu pro pěší a cyklisty usnadnila
nová propojka z vlakové stanice. Díky ní to
mají obyvatelé Říčan z centra do obchodní zóny
jenom pár minut pěšky. Orientaci v parku zlepšilo pojmenování ulic, nově se zde nacházejí ulice
Technická, Obchodní a U Sanitasu. Contera se
na podzim rovněž stala jedním ze sponzorů nově
vznikající skautské klubovny. Ta původní, kterou
po 50 let využívalo zdejší středisko Lípa Říčany,
byla v září zničena požárem.

Novinky z parků v ČR i SR

V Contera Parku Ostrava City vznikla letos
přístavba nové haly pro společnost Aludyne
s celkovou plochou více než 20 000 m2. Contera
zde zároveň prodloužila nájemní smlouvy s největším prodejcem nábytku na světě Ikea, s logistickým gigantem DB Schenker či výrobcem
střešních krytin Ruukki.

Na slovenský trh společnost oficiálně vstoupila
v dubnu 2020 otevřením pobočky v Bratislavě;
již loni díky akvizici Vector Parks rozšířila své
portfolio v rámci partnerství s TPG o 131 700 m2
skladových průmyslových, výrobních i kancelářských prostor. Hodnota transakce přesáhla
100 milionů eur. „Začátek spolupráce s TPG
hodnotím jako významný milník, který Conteře
otevírá nové možnosti,“ říká Dušan Kastl.

Rozvoj a budoucí projekty

Během léta získala Contera stavební povolení pro dva nové projekty. Tím prvním je
Contera Park Ostrava D1, který vzniká revitalizací brownfieldu v Hrušově. Areál o rozloze
140 000 m2 blízko sjezdu z dálnice D1 by měl
nabídnout jednotky od 1 150 m2. Jeho součástí
budou průmyslové haly určené pro skladování
a lehkou výrobu, dále „flexispace objekty“ kombinující skladovací prostory s administrativou
nebo obchodní částí a technologický park.
„V Hrušově se v září začalo s povrchovými
úpravami, celý Contera Park Ostrava D1 by měl
být hotov v roce 2025. Investice společného projektu Contery a TPG by měla dosáhnout dvou
miliard korun a do regionu přinese minimálně
700 pracovních příležitostí,“ říká Dušan Kastl.

Unikátní výroba kompostovatelných obalů, které
minimálně zatěžují životní prostředí, začala v srpnu
v Contera Parku Teplice. Svůj závod zde otevřela nizozemská společnost PaperFoam, která se
s Conterou dohodla na dlouhodobém pronájmu
prostoru o velikosti 2 500 m2. PaperFoam přinesla
na Ústecko několik desítek nových pracovních míst.
Conteře se v tomto roce podařilo prodloužit smlouvy i s klíčovými klienty na Slovensku. Jedná se
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Contera Park Říčany ■ Developer: Contera

Contera Park Bratislava – Rača
Investor: Contera & TPG

Od podzimu probíhají povrchové úpravy rovněž
v jihomoravských Hustopečích u Brna, kde
Contera vlastní pozemek v dohledové vzdálenosti od dálnice D2. V září se zde začalo s výstavbou kruhového objezdu. Projekt Contera Parku
Hustopeče se skládá ze dvou budov standardu
A-class dimenzovaných pro lehký průmysl, skladování a výrobu. Contera se zde na celkové ploše
32 600 m2 plánuje zaměřit na výstavbu build-to-suit. Contera Park Hustopeče by měl po svém
dokončení a plném zatížení zaměstnat 250 lidí.

Výhled na rok 2021

Sektor logistických nemovitostí zatím navzdory
pandemii pokračuje v růstu, i když na trhu dochází
k výrazným změnám. Mění se náhled nájemců na
fungování kancelářských prostor, roste poptávka
po e-commerce a také možnostech využití moderních technologií a automatizace výroby.
Contera se v roce 2021 chce nadále zaměřovat
na rozvoj ve strategických lokalitách i projekty
mimo hlavní proud, zejména revitalizaci brownfieldů. Společnost se však nebrání ani spekulativní výstavbě, která již nyní tvoří až 20 % nově
vznikajících prostor. „Jsme schopni pracovat
s velkým procentem předpronájmu a klientům
nabízíme možnost modifikace budov. Umíme splnit i speciální požadavky,“ ujišťuje Dušan Kastl.
Do blízké budoucnosti se partner a výkonný
ředitel Contery dívá s optimismem. „Výhled na
následující dva roky je pozitivní. Trh v České republice je limitován spíše možnostmi výstavby
než poptávkou klientů. Uvidíme, co přinese nový
stavební zákon,“ uzavírá Kastl.
-PR-

14.12.20 3:18

Contera Park Teplice ■ Developer: Contera

alleviate the transportation in the area around
Contera Park Říčany. Contera sponsors more
than 40 of these.
Access to the complex for pedestrians and
cyclists should be simplified by the new connection to the train station. Thanks to this,
the inhabitants of Říčany can make it from the
centre to the commercial zone in just a few
minutes on foot. The naming of the streets
has improved orientation in the park; now
Technická, Obchodní and U Sanitasu streets
are located here. In the autumn, Contera also
became one of the sponsors of the newlyemerging scout clubhouse. The original one,
which was used by the local Lípa Říčany
centre for 50 years, was destroyed by a fire
in September.

News from parks in the Czech
and Slovak republics

The addition of a new hall for Aludyne with a total area of more than 20,000 m2 went up this
year in Contera Park Ostrava City. Contera
also extended the lease with the largest seller of
furniture in the world Ikea, the logistics giant DB
Schenker and the manufacturer of roof coverings Ruukki here.
The unique production of compostable packaging that will minimize the burden on the environment began in Contera Park Teplice in August.
The Dutch company PaperFoam opened its
factory here, having agreed on a long-term lease
of space with an area of 2,500 m2 with Contera.
PaperFoam brought several dozen new jobs to
the Ústí nad Labem region.
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Contera also managed to extend leases with
key clients in Slovakia this year as well. These
are the market leader in construction chemicals Den Braven and logistics companies DHL
Express and CS Cargo. The Pack4you transport company became a new client in Contera
Park Bratislava.
Contera oﬃcially entered the Slovak market in
April 2020 by opening a branch in Bratislava; last
year it expanded its portfolio by 131,700 m2 of
warehouse space, production and oﬃce space
as part of the partnership with TPG thanks to the
acquisition of Vector Parks. The value of the
transaction exceeded 100 million euros. “I evaluate the start of the cooperation with TPG as an
important milestone that opened up new opportunities for Contera,” stated Dušan Kastl.

Development and future projects

During the summer, Contera obtained building permits for two new projects. The first is
Contera Park Ostrava D1, which will arise out
of the revitalisation of a brownfield in Hrušov.
The complex with an area of 140,000 m2 close
to the exit from the D1 motorway should oﬀer
units starting in size from 1,150 m2. It will include
industrial halls meant for storage and light industry, “flexispace” buildings combining warehouse
space with oﬃce or retail sections and a technology park.
“In Hrušov, the surface treatment began in
September and the entire Contera Park Ostrava
D1 should be finished in 2025. The investment
of the joint project of Contera and TPG should
reach two billion crowns and bring at least
700 jobs to the region,” stated Dušan Kastl.
From the autumn, the surface work is also underway in South Moravia’s Hustopeče near
Brno, where Contera owns land within sight of
the D2 motorway. The construction of a roundabout began here in September. The Contera
Park Hustopeče project is comprised of two

Contera Park Ostrava City ■ Investor: Contera & TPG

A-class standard buildings sized for light industry, storage and production. Contera is planning
on focusing on build-to-suit construction here
on an overall area of 32,600 m2. Contera Park
Hustopeče should employ 250 people upon its
completion and full load.

Outlook for 2021

The sector of logistics companies is still continuing to grow, in spite of the pandemic, even
though the market is undergoing considerable
changes. The tenants’ perspective on the operation of the oﬃce space is changing, plus the
demand for e-commerce is rising, as is the possibilities for using modern technologies and production automation.
In 2021, Contera would like to continue focusing on development in strategic localities and
projects outside the mainstream, particularly by
revitalising brownfields. But the company is not
against speculative construction, either, which
now comprises up to 20 % of the newly-emerging space. “We are able to work with a large
percentage of pre-leases and we oﬀer the clients the possibility of building modifications. We
also are able to fulfil special demands,” assured
Dušan Kastl.
The partner and Executive Director of Contera
looks to the near future with optimism. “The outlook for the next two years is positive. The market
in the Czech Republic is limited more by the opportunities for construction than by the demand
of clients. We’ll see what the new construction
law will bring,” concluded Kastl.
-PR-
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Na 44hektarovém brownfieldu v Ostravě-Vítkovicích plánuje P3 postavit obchodně-průmyslovou zónu se zastavěnou plochou 160 000 m2 ■ Architekt: Projektstudio EUCZ ■ Developer: P3

P3 PLÁNUJE PŘESTAVBU jižní části Vítkovic na
obchodně-průmyslovou zónu na 160 000 m2
Developer P3 plánuje revitalizovat 44hektarový brownfield v širším centru Ostravy. V říjnu
podepsal smlouvu s Vítkovicemi a.s. a VTK
NCA a.s. na nákup pozemku, který leží v jižní části průmyslové oblasti Vítkovice. Cílem
P3 je brownfield revitalizovat a přeměnit ho
v průmyslovou a obchodní čtvrť se zhruba
160 000 m2 zastavěné plochy zahrnující výrobních haly, sklady, obchody a showroomy.
Za architektonickým řešením projektu stojí
architekt David Kotek z ostravského ateliéru
Projektstudio EUCZ. P3 plánuje investovat do
projektu cca 2,5 miliardy korun.
Projekt vznikne revitalizací velké části někdejší
průmyslové aglomerace Vítkovic, kde se za ko-
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munismu zpracovávala železná ruda. Pozemek
je na západě a jihu vymezen příjezdovými komunikacemi Místecká a Rudná, což jsou hlavní
dopravní tepny ve městě, a východní hranici tvoří
řeka Ostravice. Severní část přímo sousedí s tzv.
Dolní oblastí Vítkovice, nedaleko které se nachází nákupní centrum Forum Nová Karolina a na
dohled je Slezskoostravský hrad.
Podle údajů P3 bude celková zastavěná plocha
projektu 160 000 m2, čímž se komplex stane
jedním z největších průmyslových a logistických
parků v regionu. Jednotky k pronajmutí budou ve
velikosti od 1 500 m2 do 35 000 m2. „Očekáváme,
že větší haly (tři velké a čtyři střední velikosti) se
využijí pro lehkou výrobu, logistiku, velkoobchod-

ní sklady nebo e-commerce. Menší haly (tři malé
a dvě velmi malé) jsou optimální pro city logistiku,
maloobchodní a velkoobchodní sklady a showroomy. Uvažujeme, že dvě malé jednotky obrácené do
Místecké ulice budou vyhrazeny pro maloobchod
(potraviny atd.). Do projektu jsou zahrnuty také relaxační zóny a zeleň na celém území parku,“ popsal Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku. „Vzhledem k tomu, že pronajímatelné prostory,
které plánujeme nabídnout v Ostravě, budou flexibilní, je obtížné předjímat poměr mezi jednotlivými
segmenty. Předpokládáme, že objem bude podobný, jako v našem portfoliu obecně – tzn. třetina
logistika, třetina lehká výroba a stejná část
retail. Přesné rozvržení bude dáno požadavky
a potřebami nasmlouvaných nájemců.“ Díky his-
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P3 PLANNING 160,000 sqm redevelopment
of Ostrava’s southern Vítkovice area

P3 aims to redevelop the brownfield in Ostrava-Vítkovice into an industrial and commercial district of some
160,000 sqm of built area ■ Architect: Projektstudio EUCZ ■ Developer: P3

Developer P3 is making plans to redevelop a 44hectare brownfield property in
Ostrava’s wider centre. It signed an agreement in October with Vítkovice, a.s. And VTK
NCA a.s. to buy the land, which is located in
the southern portion of the Vítkovice industrial area. P3 aims to redevelop the brownfield into an industrial and commercial district of some 160,000 sqm of built area, including production and storage warehouses, stores and showrooms. Architect David
Kotek from the Ostrava-based Projektstudio
EUCZ is the project’s overall designer.
P3’s total investment into the project will be
approximately CZK 2.5 billion.
The brownfield plot consists of a large part of
the Vítkovice industrial agglomeration which was
the site of extensive iron ore processing during
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the communist era. The property is bordered on
the west and south by the streets Místecká and
Rudná, major streets in the city, and the east side
borders the river Ostravice. The north section is
directly adjacent to the Dolní Vítkovice grounds,
with the Forum Nová Karolina shopping centre
and the Silesian Ostrava Castle just beyond that.
The built-up area of the overall project will
reach about 160,000 sqm, making the complex
one of the largest industrial and logistics parks in
the region, according to P3. Units for lease will
range from 1,500 sqm to 35,000 in size, and P3
has stated that the configuration will be flexible.
”We anticipate that larger units (three larger and
four medium-sized halls) will be used for light
manufacturing, logistics, wholesale warehousing or e-commerce. Smaller units (three small
and two extra-small) are optimal for city logistics,

retail and wholesale warehousing and showrooms. Two small units adjacent to Místecká
street are considered to be dedicated solely to
retail (groceries etc.). There are also planned
for the project relaxation zones and greenery
throughout the whole park,” explained Tomáš
Míček, P3 Country Head for the Czech Republic.
“Since the leasable units we plan to oﬀer in
Ostrava will be flexible, it is diﬃcult to estimate
the exact distribution between oﬃce, retail and
warehousing space. We can expect that the ratio
in the park should roughly follow that in our portfolio generally, which is approximately one third
logistics, one third light assembly, and onethird retail, and exact layout will be determined
by requests and needs of contracted tenants.”
Because of its ore processing history, the property, like many taking ore deliveries, has a rail
connection, which will allow the use of combined
logistics. Místecká and Rudná provide the main
access to the locality.
P3 has contracted architect David Kotek from
Projektstudio EUCZ, known for design involving
urban planning, for the overall design of the park.
Among the architect’s past projects is Stage 2
of Nová Karolina. “The design of the business
park pays tribute to the orthogonal structures
which were designed by architect Josef Pleskot
for the Lower Vítkovice area, and complements
them with missing urban structures. We are trying to preserve as many industrial traces as possible and, at the same time, employ sustainable
materials and green façade features,” stated
Kotek. One of the aims is to make the area meld
with the city that surrounds it, and also soften
the hard and expansive features typically associated with industrial parks. “We rotate the building slightly, and fragment the facades a little bit in
order to bring them more into the human scale.”
The new city zone will also include a main avenue
lined with trees, with sidewalks for pedestrians.
In very recent years the land had undergone
a state-directed cleaning process, and some
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Obchodně-průmyslová zóna P3 v Ostravě-Vítkovicích bude zahrnovat vedle skladových a průmyslových ploch také
showroomy a obchody ■ Developer: P3 ■ Architekt: Projektstudio EUCZ

torii zpracování rudy je na pozemek – stejně jako
v jiných lokalitách, kam se vozila ruda – přivedena
železniční trať, což umožňuje využití kombinované
přepravy. Hlavními přístupovými komunikacemi
parku budou dopravní tepny Místecká a Rudná.

parku železniční spojení. Část původních budov
plánujeme začlenit do nového projektu, například předválečnou elektrorozvodnu, kterou
bychom v parku rádi zachovali a přeměnili ji ve
stravovací zónu v industriálním stylu.“

Architektonické řešení obchodně-průmyslové zóny ve Vítkovicích svěřila P3 do rukou architekta Davida Kotka z ostravského ateliéru
Projektstudio EUCZ, který je znám svými urbanistickými projekty. Podílel se mimo jiné i na
návrhu druhé etapy Nové Karoliny. „V designu
parku respektujeme ortogonální vazby, které
Josef Pleskot vytvořil pro oblast Dolních Vítkovic,
a doplňujeme chybějící urbanistickou strukturu.
Snažíme se zachovat co nejvíce industriálních
stop a zároveň chceme pracovat se zelenými fasádami a udržitelnými materiály,“
říká Kotek. Jedním z cílů je tuto oblast propojit
s městem, které ji obklopuje, a také změkčit tvrdost a rozměr budov, které jsou s průmyslovými
parky obvykle spojené. „Budovy mírně natáčíme
a fragmentujeme fasády, abychom je přiblížili
lidskému měřítku.“ Novou zónou povede i hlavní
třída lemovaná stromy a také chodníky pro pěší.

Výstavba a harmonogram

V předchozích letech byl pozemek vyčištěn a byly
strženy některé objekty (například vysoký komín),
které město podle developera považovalo za
nebezpečné. „Než jsme pozemek koupili, prošel
důkladnou sanací, aby byl minimalizován dopad
mnoha let těžkého průmyslu,“ uvedl Míček. „Na
východní hranici se nachází několik budov a železniční trať, kterou lze obnovit, a zavést tak do
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Projekt je nyní ve fázi územního řízení. „K 19. říjnu celý park získal pravomocné stanovisko EIA.
Aktuálně žádáme o územní rozhodnutí, které bychom měli obdržet v prvním kvartále 2021, a současně pracujeme na projektu pro stavební povolení.“ Harmonogram a tempo výstavby bude záviset
podle Míčka na zájmu nasmlouvaných nájemců.
„Předpokládáme, že začneme stavět na jižní
hranici pozemku podél Místecké ulice a budeme
postupovat vzhůru až k severní hranici. Každý rok
bychom měli být schopni dokončit v průměru asi
20 000–25 000 m2, můžeme ale dodat jednotky
až do 40 000 m2. Zatím nemáme v úmyslu stavět
spekulativně, bez zajištěných předpronájmů.“
Celková investice P3 dosáhne přibližně 2,5 miliardy korun. „Další investice ze strany samotných nájemců si vyžádají technologie a zařízení
budov,“ říká Míček. „Díky komplexnosti a regionální návaznosti projektu přináší spolupráce
s Davidem Kotkem z Projektstudia EUCZ multiplikační efekt. Obecně je naším cílem otevřít projekt co nejvíce veřejnosti. Předpokládáme, že
parkem povede cyklistická stezka, bude v něm
řada relaxačních zón a obchodů. Hlavní komunikace parku nebudou zahrazeny vraty ani ploty
a budou plně přístupné veřejnosti.“

structures, such as the large chimney, which were
seen as a danger, were brought down, said developer. “The land before it was secured underwent
a thorough remediation to mitigate the influence
of years and years of heavy industry,” said Míček.
“There are a few structures including railway
tracks on the eastern border of the plot, which can
be restored to connect the park via railway. A few
buildings also remain on the plot, which we plan
to partially include in the new park. For example,
there is a pre-war electrical substation, which
we would like to keep in the park and convert
into an industrial-style food court.”

Planning and construction

P3 is now in the stages of obtaining a planning
permit. “As of the 19th of October, the whole park
received an eﬀective EIA assessment. We currently strive to secure the planning permit, which we
expect to receive in the first quarter of 2021. Project
preparations for the building permit of the whole
park are already underway.” According to Míček,
the order and pace of construction will depend on
the interest of tenants contracted. “We expect the
construction to begin from the south border of the
plot adjacent to Místecká street and work its way
up to the north border. Annually, we should be able
to construct about 20,000–25,000 sqm on average,
but it is possible to build units of up to 40,000 sqm.
For now, we do not expect to build speculatively
without contracted tenants.”
Total P3 investment will be approximately
2.5 billion CZK. “There will certainly be additional investments in technology and facilities of the
buildings made by the tenants themselves,” said
Míček. “Thanks to the complexity and regional
continuity of the project, our cooperation David
Kotek from Projektstudio EUCZ has mutual benefits. Generally, we would like to make the park as
open to the public as possible. We expect the
park to feature a bike path, plenty of relaxation
zones and retail facilities available to the public.
Main roads of the park will not be gated or fenced
and will be fully open to the general public.”
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BRNO PATŘÍ MEZI EVROPSKÁ MĚSTA
S NEJVĚTŠÍM REALITNÍM POTENCIÁLEM
V projektu Nová Zvonařka chce společnost HB
Reavis nabídnout také sdílené pracovní prostory (coworking) nebo servisované kanceláře. „To
je směr, který covid možná urychlil, ale k němuž
bychom časem stejně dospěli, protože to vidíme
u vyspělejších trhů,“ vysvětlil Štefan Stanko, výkonný ředitel HB Reavis pro Českou republiku.

Foto: Real Estate Forum 2020 ■ Zdroj: Josef Rabara

Brno nabízí investorům i ve srovnání s jinými evropskými městy výjimečnou příležitost k rozvoji, zaznělo na letošním ročníku
prestižní konference Real Estate Forum.
Příkladem je i nová moderní městská čtvrť,
která vzniká na rozhlehlé ploše na jih od
hlavního brněnského nádraží.
Takzvané Jižní centrum – nebo také Trnitá – je unikátní oblast bezprostředně navazující na historické centrum Brna, která se desítky let nerozvíjela.
„Je to potenciál, který nám mohou ostatní města
závidět. Není to brownfield, je to otevřené území, které má řeku, nádraží... To žádné jiné město
v Evropě nemá,“ zdůraznil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

100

Vyrůst tady má několik smíšených moderních
městských bloků. Nová čtvrť nabídne nejen administrativní prostory, ale také bydlení pro deset
až patnáct tisíc lidí. Oblast by tak měla žít i po
konci pracovní doby. Obyvatelé tu mají najít veškeré potřebné zázemí: služby, obchody, parky
i široké možnosti trávení volného času.
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Nová výstavba se ale projektovala a plánovala
ještě před koronavirem. Ten nyní zasáhl významně
rovněž trh administrativních prostor. Došlo ke zpomalení poptávky a aktivity na brněnském kancelářském trhu a růst míry neobsazenosti očekávají
odborníci i v příštích letech. Nové realitě se proto
přizpůsobují také developeři. Společnost CTP
Invest například v projektu Vlněna sníží podíl administrativních ploch ve prospěch rezidenčních.
Podle majitele realitní kanceláře Svoboda &
Williams Prokopa Svobody bude trh směřovat
k větší flexibilitě a jiným kancelářským modelům.

Znovu rozpohybovat trh s kancelářskými prostory
může i fakt, že Brno je ideálním dopravním a logistickým uzlem. Daleko není do Vídně ani do
Bratislavy a město disponuje současně druhým
nejfrekventovanějším letištěm v ČR, na něž navazuje logistický areál o ploše více než 110 tisíc
metrů čtverečních. Propojení dopravy a logistiky
může být tahounem ekonomiky v jihomoravském regionu i v době koronavirové krize. „Letiště
je brána do města a do kraje, měla by tam být
základní konektivita, protože pak roste region
a roste i byznys,“ poznamenal Milan Kratina CEO
společnosti Accolade, která provozuje brněnské
letiště a vlastní i přilehlý logistický areál.
Při umísťování nových projektů je přitom dopravní
dostupnost jedním z klíčových faktorů, upozornil Ludvík Juřička, partner advokátní kanceláře
HAVEL & PARTNERS. Pokud nemá lokalita dobré
logistické napojení, podstatně to limituje její rozvoj.
Jenže mnohde výstavbu potřebné infrastruktury
brzdí největší neduh českého stavebnictví, a to
jsou dlouhé povolovací procesy. Co by tedy mohlo
do budoucna pomoci dalšímu rozvoji realitního trhu
v Brně a okolí, je přijetí nového stavebního zákona,
který by měl výrazně zrychlit povolování nové výstavby, a to jak té rezidenční, tak i té dopravní.
Real Estate Forum, které je zaměřeno na vybrané trendy nemovitostního trhu, aktuální projekty
a realitní témata v Brně a jihomoravském regionu, pořádala již druhým rokem česko-slovenská
advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS. Díky
výjimečnému složení partnerů i řečníků se fórum
stává nejprestižnější realitní akcí v regionu.

Foto: Real Estate Forum 2020 ■ Zdroj: Josef Rabara

Zdroj: HAVEL & PARTNERS
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Specialista na větrání a rekuperaci tepla

NABÍZÍME ŘEŠENÍ ZDRAVÉHO MIKROKLIMATU
PRO RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY, PRO OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Jsme výrobci větracích zařízení a systémů s rekuperací tepla nejen pro bytové nebo rodinné domy. Nabízíme několik variant řešení od základního větrání
s rekuperací tepla až po soﬁstikovaný vzduchotechnický systém s možností vytápění a chlazení.
Využijte našich zkušeností a profesionální technické podpory.
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při projektu

Uvedení
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5

Proškolené
montážní ﬁrmy

Instalace systému s rekuperací tepla přináší plno výhod:
Spoří

energii zpětným získáváním tepla
s účinností 85–92 %

Chrání

interiér před prachem, pylem
a hlukem z venkovního prostředí

Odvádí

vnitřní vzduch včetně pachů
a nadměrné vlhkosti

Snižuje

riziko kondenzace vlhkosti v bytech
a vzniku plísní

Zajišťuje

hygienickou výměnu vzduchu dle
individuálních požadavků
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Centrální systém je vhodným řešením při
realizaci řízeného větrání pro větší počet
bytů, kanceláří či prodejen v jednom objektu.
Větrací jednotka je zpravidla umístěna
v technické místnosti nebo na střeše objektu.
Výhodami jsou výrazná eliminace hluku,
minimalizovaný nárok na stavební prostor,
nižší provozní a investiční náklady.

Decentrální systém je vhodný tam, kde nelze
nikam umístit centrální jednotku, nebo v případě,
že ne všechny bytové jednotky v objektu chtějí
mít řízený systém větrání.

www.atrea.cz
14.12.20 3:18
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S ARCADIS napříč investičním
trhem a realitními trendy
růst hodnoty akcií. Společnost je mezi konkurenty
hodnocena jako nejvíce trvale udržitelná na světě.
V České republice jsme významně posílili v oblasti
projektového managementu, kde se nám podařilo
získat několik zakázek většího rozsahu, na nichž
budeme pracovat i v následujících třech až čtyřech
letech. V oblasti certifikací si nadále udržujeme
nadpoloviční podíl trhu (54 %), k tomu výrazně více
certifikujeme i mimo ČR. Vedoucí pozici si již tradičně udržujeme také v sektoru transakčních služeb,
kde se dnes Arcadis pohybuje nad 40 % celkového realizovaného investičního objemu.

Pavel Čermák, CEO Arcadis Czech Republic

O tom, že se život v realitním sektoru vlivem
pandemie covid nezastavil, svědčí výčet transakcí a projektů, které si na konto připsal lídr
v oblasti transakčních služeb a environmentálních certifikací, stavebně-konzultační společnost Arcadis. Své klienty společnost zastoupila
při prodeji největšího rezidenčního portfolia
v ČR (1,3 mld. EUR), technickém a environmentálním auditu 300 průmyslových parků
napříč 5 zeměmi nebo při nákupu vítkovického brownfieldu v Ostravě, který získal investor
P3. Stála i při akvizici ikonického obchodního
domu Kotva (138 mil. EUR) či dua pražských
kancelářských budov Albatros a City West.
V oblasti projektového managementu má zajištěny rozsáhlé zakázky na příští 3–4 roky: včetně
centrály pro nadnárodní korporaci nebo fotbalového stadionu dle standardu UEFA. A pozice
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posiluje i v oblasti certifikací, které nabývají
na významu díky potřebě uzpůsobit pracovní prostor novým výzvám i strmě rostoucímu
trendu udržitelné výstavby. O aktuálním vývoji
trhu, úspěších i aktivitách společnosti hovoříme s Janem Podzimkem, vedoucím oddělení finančních institucí a transakčních služeb,
a s Pavlem Čermákem, ředitelem společnosti
Arcadis Czech Republic.
Jak hodnotíte z pohledu aktivit Arcadis letošní rok?
PČ: Už koncem léta bylo zřejmé, že finanční cíle
společnosti v ČR i na Slovensku pro letošní rok
splníme i přes omezení způsobené pandemií.
Navíc zveřejnění globálních výsledků Arcadis za
třetí čtvrtletí pokračovalo v pozitivním trendu předešlých období a mělo za následek skokový ná-

Jak ovlivnila podle vašeho názoru investiční
trh pandemie covid?
JP: Na transakční trh, který velmi citlivě reaguje na
jakoukoliv nejistotu, měla pandemie poměrně značný vliv. V první třetině roku nebyla volatilita ještě příliš zřetelná, protože dobíhaly obchody rozjednané
v předchozích měsících. Ve druhém čtvrtletí 2020 již
ale bylo patrné v regionu střední a východní Evropy
jisté ochlazení. Na rozdíl od západoevropských trhů
(včetně Velké Británie), kde podle našich tamních
kolegů, s nimiž sdílíme informace, nebyl dopad tak
markantní. Věříme, že i místní trh se postupně vrátí,
když ne do normálu, tak k mírně korigovaným hodnotám, a zotavení bude pokračovat i v roce 2021.
Známky oživení – i v podobě projektů, na nichž se
podílíme – vidíme již nyní.

V říjnu 2020 získal investor P3 44ha brownfield
v Ostravě-Vítkovicích, kde plánuje vybudovat
obchodně-průmyslovou zónu
Technický audit: Arcadis Czech Republic
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WITH ARCADIS across the investment
market and real estate trends

Jan Podzimek, Head of Financial Institutions and Transaction Services, Arcadis Czech Republic

The fact that life in the real estate sector has
not stopped due to the covid pandemic is documented by the list of transactions and projects credited to the leader in the field of transaction services and environmental certification, Design & Consultancy company, Arcadis.
The company has represented its clients during the purchase of the largest residential portfolio in the Czech Republic (EUR 1.3 billion),
when providing Technical and Environmental
Due Diligence of 300 industrial parks across
5 countries and during the purchase of
a Vítkovice brownfield in Ostrava, which was
acquired by the investor P3. Arcadis also participated in the acquisition of the Kotva department store (EUR 138 million) and a couple
of Prague oﬃce buildings, Albatros and City
West. In the area of Project Management, it
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has ensured extensive contracts for the next
3–4 years: including the headquarters of a multinational corporation and a football stadium
project to be built according to the UEFA standards. The company is also strengthening its
position in the area of certification, which are
increasing in importance due to the need to
adapt the workspace to new challenges and
the steeply growing trend of sustainable construction. We spoke with Jan Podzimek, the
Head of Financial Institutions and Transaction
Services, and Pavel Čermák, the CEO of
Arcadis Czech Republic, about the current
market developments and the company’s successes and activities.
How would you assess this year from the
perspective of Arcadis’ activities?

PČ: By the end of the summer, it was already clear
that we would be fulfilling the company’s financial
goals for this year in the Czech Republic and
Slovakia in spite of the restrictions caused by the
pandemic. Plus, the publication of Arcadis’ global
results for the third quarter continued in a positive
trend for the past periods and resulted in a jump in
the share price. The company has been evaluated as the most sustainable in the world amongst
its competition. In the Czech Republic, we have
distinctly strengthened ourselves in the area of
Project Management, where we have managed
to acquire several major contracts, which we will
be working on in the following three to four years.
In the field of certification, we have continued to
maintain a market share of more than half (54 %),
and we are also certifying significantly more outside our region. We have also traditionally kept
our position in the transaction services sector,
where Arcadis currently has more than 40 % of
the total realized investment volume.
How do you think the covid pandemic has
influenced the investment market?
JP: The pandemic has had quite a considerable influence on the transaction market, which
reacts very sensitively to any uncertainty. In the
first third of the year, the volatility had not been
that clear yet, because the deals negotiated in
the previous months were finishing up. In the
second quarter of 2020, however, a certain cooling was already evident in Central and Eastern
Europe. This diﬀerentiated us from the Western
European markets (including Great Britain),

ARCADIS represented its client during the sale
of the largest residential portfolio in the Czech Republic
(EUR 1.3 billion)
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obtížné době se nám podařilo dokončit prodeje dvou hotelů Falkensteiner, jednoho v Praze
a druhého v Bratislavě. V západní Evropě je
právě v důsledku pandemie investiční trh s hotely poměrně aktivní, nezřídka v souvislosti se
změnou využití. Silně rezonujícím tématem je
repositioning hotelů a jejich případná úprava na
nájemní bydlení či servisované apartmány a my
jsme připraveni se na tomto trendu podílet svým
know-how i na středoevropských trzích.

Investor Českomoravská Nemovitostní koupil na přelomu Q2 a Q3/2020 dvě kancelářské budovy v komplexu City West
v Praze-Stodůlkách ■ Technický audit: Arcadis Czech Republic

Arcadis je v oblasti transakčních služeb a technických a environmentálních due diligence lídrem. Můžete zmínit obchody, na nichž se podílel letos váš tým v ČR, ev. na Slovensku?
JP: Obchodem roku a dominantní transakcí poslední
dekády byl prodej portfolia Residomo (1,3 mld. eur),
které zahrnovalo 40 000 bytů v Moravskoslezském
regionu. Jedná se o akvizici největšího soukromého rezidenčního portfolia v České republice, kde
Arcadis poskytoval technický a environmentální
audit 3 300 aktiv, na němž se podílely čtyři týmy
po dobu několika týdnů. Společnost Generali Real
Estate jsme zastoupili při akvizici pražského obchodního domu Kotva v centru Prahy a v sektoru retailu bych rád zmínil také prodej obchodního domu
OC Čestlice, kde jsme pro stranu kupující (HSTN)
zajišťovali vedle due diligence také navazující rekonstrukci a modernizaci stravovací zóny. A věříme, že
to není poslední obchod tohoto klienta v Praze, na
němž se podílíme.
PČ: Ze zajímavých retailových obchodů za českými hranicemi bych doplnil technické poradenství pro majitele obchodního centra v Rize, což je
již třetí projekt pražského týmu Arcadis v tomto
regionu, který se nám i přes komplikace spojené
s pandemií podařilo zdárně dokončit. Další zakázkou z mnoha, které jsme v této náročné době
úspěšně realizovali, byla např. částečná rekonstrukce obchodního centra Central Bratislava.
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Jaká je situace v sektoru kanceláří a logistiky, kde jste také velmi aktivní?
JP: Posuneme-li se ke kancelářím, zajistili jsme
due dilligence i při nákupu budov City West C1
a C2 v Praze-Stodůlkách, jímž navázal investor
Českomoravská Nemovitostní na své loňské akvizice pražských budov Blox a Crystal. K zajímavým transakcím se řadí také nákup dvou budov
Albatros a Spálená 51, které získal náš klient
FID Group, především díky jejich lukrativní poloze v centru Prahy. Jak je patrné, aktivita českého
kapitálu obecně konstantně roste a s tím i naše
spolupráce s domácími investory. Rád bych připomněl také akvizici Hamburk Business Center
v Plzni, kde jsme stáli na straně kupujícího – českého investičního fondu BH Securities.
V průmyslovém sektoru stojí určitě za povšimnutí ostravská akvizice 44hektarového brownfieldu
ve Vítkovicích, kde developer P3 během dekády
plánuje vybudovat průmyslově obchodní čtvrť
se sklady pro city logistiku a e-commerce s využitelnou plochou 160 000 m2. A právě v oblasti
city logistiky vnímáme v Česku značný rozvojový
potenciál i do budoucna.
Jak hodnotíte sektor hotelů, které byly z hlediska provozu pandemií nejvíce zasaženy?
JP: Přestože některé rozjednané transakce covid pandemie ze dne na den zastavila, i v této

Doménou Arcadisu jsou dlouhodobě portfoliové transakce. Pracujete i v současnosti
na akvizicích nebo technických auditech napříč několika regiony Evropy?
JP: Zde se dostáváme především do sektoru logistiky, i když aktuálně pracujeme také na významném kancelářském portfoliu rozprostřeném ve čtyřech středoevropských zemích. Na prvním místě
nicméně můžeme vyzdvihnout obří industriální
portfolio, kdy pro významného mezinárodního developera aktuálně realizujeme interní audit všech
nemovitostí, které vlastní v celém regionu střední a východní Evropy. Due diligence jsme zahájili
v roce 2019 a nyní jej úspěšně dokončujeme. Na
straně kupujícího jsme aktivní při ostře sledované
akvizici průmyslového portfolia lokálního developerského fondu, které zahrnuje 11 lokalit v Česku
a na Slovensku, a ve finále je nyní i rozsáhlá portfoliová transakce dalšího investora v sedmi zemích.
Jaké nároky to klade na váš tým?
JP: Skutečnost, že tyto rozsáhlé transakce probíhaly a stále ještě probíhají v době covidu, klade obrovské nároky na flexibilitu lidí, na jejich
agilní přístup a na důvěru v rámci týmu, který
jen v regionu České republiky a Slovenska čítá
kolem stovky expertů všech stavebních profesí.
Je v době, kdy je omezeno cestování a volný pohyb osob, výhodou, že má Arcadis zastoupení ve více než 70 státech světa?
PČ: Ano, je to pro nás jistě benefitem. Na tomto
poli v podstatě nemáme konkurenci, takže pokud
se připravují portfoliové transakce napříč více
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where our local colleagues, with whom we share
information, have told us the impact was not as
prominent. We trust that the local market will
gradually return, if not to normal, then to slightly
adjusted values, and the recovery will also continue in 2021. We already see signs of revival, for
example in the form of the projects in which we
are participating.
Arcadis is a leader in the areas of Transaction
Services as well as Technical and Environmental
Due Diligence. Can you mention the transactions that your team contributed to this year in
the Czech Republic or perhaps Slovakia?
JP: The transaction of the year and a landmark
deal for the last decade was the sale of the
Residomo portfolio (EUR 1.3 billion), which included 40,000 flats in the Moravian-Silesian
Region. We talk about the acquisition of the
largest private residential portfolio in the Czech
Republic, where Arcadis provided Technical and
Environmental Due Diligence of 3,300 assets, in
which four teams participated for a period of several weeks. Moreover, we represented Generali
Real Estate during the acquisition of the iconic
department store Kotva in the center of Prague
and in the retail sector, I would also like to mention
the sale of the Čestlice shopping center, where
not only did we provide Due Diligence to the buyer
(HSTN), but also the related reconstruction and
modernization of the food court. We certainly believe that this is not the last deal on which we have
cooperated with the client in Prague.

Central Bratislava was undergoing modernization
Technical Due Diligence Plus: Arcadis Czech Republic
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PČ: With regard to the interesting retail transactions beyond Czech borders, I would add the Due
Diligence for the owners of a shopping center located in Riga, which is the third project of Arcadis’
Prague team in that region being managed to its
successful completion despite the complications
related to the pandemic. One of many other projects that we have secured in these challenging
times was, for example, the partial reconstruction
of the Central Bratislava shopping center.
What is the situation in the oﬃce and logistics
sector, where you also seem to be very active?
JP: When moving to the oﬃce assets, we have
provided Due Diligence during the purchase of
the City West C1 and C2 buildings in Prague-Stodůlky, by which the investor, Českomoravská
Nemovitostní, followed up on last year’s acquisition of the Blox and Crystal buildings. Another interesting transaction is the purchase of two buildings, Albatros and Spálená 51, which our client,
FID Group, acquired primarily thanks to their lucrative position in the center of Prague. As we can
see, the activity of the Czech capital is constantly
growing in general, and so is our cooperation
with local investors. I would also like to highlight
the acquisition of the Hamburk Business Center
in Pilsen, where we participated on the side of the
buyer, the Czech investment fund BH Securities.
In the industrial sector, the Ostrava acquisition of
a 44-hectare brownfield in Vítkovice is definitely
worth mentioning. Developer P3 is planning
to build an industrial and business district with
warehouses for city logistics and e-commerce
with a usable area of 160,000 m2 over the decade. City logistics is the area where we see
considerable development potential for the future in the Czech Republic, as well.
How do you perceive the hotel sector that
has been most aﬀected by the pandemic
from an operations perspective?
JP: Although some of the transactions under negotiation were stopped abruptly due to the covid

Kotva department store in Prague 1 was acquired
by Generali Real Estate in Q1/2020 ■ Technical Due
Dilligence: Arcadis Czech Republic

pandemic, we managed to complete the purchase of two Falkensteiner hotels, one in Prague
and the other in Bratislava. Actually, in Western
Europe, the hotel investment market is relatively
active as a result of the pandemic, frequently in
connection with a change of its use. The repositioning of hotels is a strongly resonating theme,
as is their possible modification into rental housing or serviced apartments, and we are also prepared to contribute our know-how to this trend
within the Central European markets.
Portfolio transactions have long been the
domain of Arcadis. Are you also currently
working on acquisitions or technical advisory across several European regions?
JP: Speaking of portfolio transactions, we are primarily getting into the logistics sector, even though
we are also currently working on significant oﬃce
portfolio spread over four Central European countries. First of all, however, we have to highlight the
huge industrial portfolio for an important international developer, where we are currently realizing
an internal audit of all the properties that the client owns across the entire region of Central and
Eastern Europe. We began to provide Technical
and Environmental Due Diligence in 2019, and
now we are close to a successful closure . On the
buyer’s side, we are active in a closely-watched
acquisition of the industrial portfolio for a local
development fund, which includes 11 locations in
the Czech Republic and Slovakia, as well as an
extensive portfolio transaction in seven countries
for another investor, getting close to the finish line.
What demands does this place on your team?
JP: The fact that these vast transactions have
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Developerská společnost CTP certifikovala v letošním roce své průmyslové portfolio 300 nemovitostí v pěti zemích
střední a východní Evropy ■ BREEAM certifikace, technický a environmentální audit: Arcadis Czech Republic

zeměmi, v Evropě za nimi zpravidla stojí právě
Arcadis. Nejen díky tomu, že má silné celosvětové zastoupení, ale i díky unikátnímu online globálnímu systému, který dokáže nabídnout jednotný
ucelený výstup z desítek či stovek budov rozptýlených v nejrůznějších regionech, což je to nejtěžší, ale zároveň nejvíce žádané kritérium, nejen
v době současných omezení.
JP: Systém umožní mimo jiné zaznamenat i prohlídky aktiv online, čímž se významně urychlí
a zefektivní projednávání dané transakce a klient
získává v reálném čase veškerá data a výstupy
v jednotném a srovnatelném formátu a kvalitě.
A to bez limitů co do umístění, typu či velikosti
portfolia. Je zřejmé, že proces digitalizace, sdílení dat a optimalizace přenosu informací jsou
absolutní nutností a v rámci transakčních služeb
Arcadisu nás současná pandemická opatření
a zkušenosti v roce 2020 utvrdily v názoru, že
jdeme správným směrem.
Jak se dařilo Arcadisu v ostatních segmentech – project managementu a „zelených“
certifikací?
PČ: V segmentu projektového managementu
jsme letos získali navzdory covidu větší množství
dlouhodobých zakázek, které budou realizovány
v příštích třech až čtyřech letech. Pracovat budeme
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vedle zahraničních i s řadou významných českých
investorů. Pokud mám být konkrétní, není tajemstvím, že se podílíme na projektu nové centrály
nadnárodní korporace v Praze a na několika připravovaných větších komerčních projektech pro klienty, jako je například Passerinvest Group. Další velmi
zajímavou zakázku – výstavbu moderního fotbalového stadionu ve standardu UEFA – připravujeme
v Hradci Králové. Co je podstatné zmínit, je také
fakt, že žádná z našich běžících zakázek nebyla
letos díky covidové krizi zrušena nebo zastavena.
Velmi se nám daří i v oblasti logistiky, kde dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s největšími
globálními hráči; s našimi zahraničními kolegy pracujeme nyní na investici cca stejné velikosti, jako
byla „ona nejmenovaná“, zrealizovaná v nedávné
minulosti na Slovensku; tentokrát ale míříme do
jiného spektra trhu. Více však prozradíme až v příštím roce nebo v následujících šesti letech realizace.
V oblasti certifikací, které patří již řadu let k mimořádně bouřlivě rostoucím službám, máme v ČR
nadpoloviční tržní podíl; certifikace ale s naším
týmem stále častěji realizujeme i mimo český trh.
Jedná se o velmi dynamický segment, protože kritéria udržitelnosti se neustále vyvíjejí ve prospěch
vyšší kvality budov, minimalizace dopadů na životní prostředí i zatraktivnění pracovního prostředí.

Arcadis odpověděl jako jeden z prvních
i na otázku minimalizace rizik v souvislosti s pandemií koronaviru. Pražská kancelář
Arcadis získala ocenění kvality pracovního
prostředí podle mezinárodního standardu
WELL Health-Safety Rating pod záštitou
International WELL Building Institute (IWBI),
která řeší i tuto problematiku…
PČ: Hodnocení WELL Health-Safety Rating
vzniklo v reakci na koronavirovou pandemii
a rozšiřuje hodnocení interiérů budov WELL
o zdravotní a bezpečnostní aspekty. Pro nájemce a správce budov slouží jako vodítko, jak vytvořit bezpečné a zdraví chránící pracovní prostředí, a pro lidi, kteří se v takových prostorách
pohybují, je nejvyšší možnou garancí kvality
prostředí. Chtěli jsme jít příkladem všem našim
klientům a nechali jsme českou kancelář Arcadis
s úspěchem otestovat – jako vůbec první v kontinentální Evropě. A toto know-how nyní předáváme i dalším nadnárodním a českým firmám.
Další prvenství držíte v oblasti certifikací
pro průmyslový a logistický sektor…
PČ: Po kancelářských nemovitostech jsou to právě
industriální haly a parky, které nejčastěji prochází
environmentální certifikací. Těší nás, že certifikace
industriálních prostor jsou v současné době již tržním standardem. V České republice jsme letos zaznamenali dokonce několik významných mezinárodních úspěchů. Distribuční centrum německého
online prodejce Real Digital, které postavila společnost Panattoni, získalo ve spolupráci s Arcadis
hodnocení BREEAM Outstanding (90,68 %) a stalo se nejvíce ekologickou průmyslovou budovou
na světě podle nejnovějších standardů BREEAM
2016 New Construction. V tomto roce nechala certifikovat své portfolio také developerská společnost
CTP. Jednalo se o téměř 300 nemovitostí v pěti zemích CEE regionu, což je historicky nejrozsáhlejší
certifikace na celém evropském kontinentu.
Úspěšnost aktivit Arcadis na trzích střední a východní Evropy ostatně dokládá i letošní prestižní ocenění
CEE Award Project Management Firm of the Year.
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been taking place during the covid pandemic,
places an enormous demand on people’s flexibility, on their agile approach and on trust in a
team that has around a hundred experts in the
Czech Republic and Slovakia.
At a time when travel and free movement is
restricted, is it an advantage that Arcadis
is represented in more than 70 countries
around the world?
PČ: Indeed, it is certainly a benefit for us. We essentially have no competition in this field, so if a
portfolio of transactions across multiple countries in Europe is being prepared, Arcadis usually
stands behind it. This happens not only because
of the fact that the company has strong worldwide
representation, but also thanks to a unique online
system that can oﬀer uniform comprehensive outputs of dozens or hundreds of buildings spread
over various regions, which is the most challenging, but also the most sought after approach, not
only at a time of the current restrictions.
JP: The system not only enables the online asset
tours, which makes the negotiation of the transaction significantly faster and more eﬃcient,
but the client gets all the data and output in real
time and in a uniform and comparable format
and quality. There are no limits in terms of location, type or size of the portfolio. It is evident that
the process of digitization, data sharing and the
optimization of the information transfer is an absolute necessity and within Arcadis’ transaction
services, the current pandemic measures and
experiences in the year 2020 have confirmed our
belief that we are heading in the right direction.
How has Arcadis managed in the other segments, Project Management or “green” certification?
PČ: In the field of Project Management this year,
in spite of covid, we have acquired more longterm deals that will be carried out in the coming
3 to 4 years. In addition to foreign investors, we
also work with a number of major Czech entities.
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The distribution center of Real Digital in Cheb is the
world’s most sustainable industrial building according to
the BREEAM 2016 New Construction standards
BREEAM certification: Arcadis Czech Republic

If I am to be more specific, it is not confidential
that we are participating in the project of the new
headquarters for a multinational corporation in
Prague and on several prepared larger commercial projects for clients such as the Passerinvest
Group. Another very interesting assignment is the
construction of a modern football stadium according to the UEFA standards that we are preparing
in Hradec Králové. It is also important to mention
the fact that none of our current projects has been
canceled or suspended due to the covid crisis.
We are also very successful in the field of logistics,
where we have been cooperating with the largest
global players, and with our foreign colleagues we
are currently working on an investment of roughly
the same size as the “unnamed one” that was
recently completed in Slovakia, though this time
we are aiming at another spectrum of the market.
However, we will reveal more next year or in the
following six years of implementation.
In the area of certification, which has been one
of the exceptionally rapidly growing services for
many years, we have more than half of the market share in the Czech Republic, nevertheless
our team is also providing its services more and
more outside of the Czech market. It is a very
dynamic segment, because the sustainability
criteria are constantly evolving in favor of higher
quality buildings, minimizing environmental impacts and making the working environment more
attractive.
Arcadis was one of the first to respond to
the issue of minimizing the risks associat-

ed to the coronavirus pandemic. The company’s Prague oﬃce was awarded for the
quality of the working environment according to the international WELL Health-Safety
Rating standard under the auspices of the
WELL Building Institute (IWBI), which also
addresses this problematics…
PČ: WELL Health-Safety Rating was created
in response to the coronavirus pandemic and
extends the evaluation of the interiors of WELL
buildings with health and safety aspects. For tenants and building managers, it serves as a guide
on how to create a safe and healthy working environment, and for people who move around in
such spaces, it is the highest possible guarantee of the quality of the environment. We wanted
to lead by example and let our oﬃce be the first
in Continental Europe to be successfully tested
And we are now passing on this know-how to
both multinational and Czech companies.
You also hold another first place in the area
of certification for the industrial and logistics sector…
PČ: Besides oﬃce buildings, there are industrial
buildings and parks that undergo environmental
certification the most frequently. We are pleased
that international certification of industrial premises is market standard nowadays. In the Czech
Republic, several projects have proved successful at the international level this year. The distribution center of Real Digital, German online
provider, built by Panattoni, obtained BREEAM
Outstanding (90.68 %) evaluation and became
a world’s most sustainable industrial building
according to the latest BREEAM 2016 New
Construction standards. Next, CTP has had its
portfolio of almost 300 buildings in six countries
certified this year, which is the most extensive certification in Europe.
The success of Arcadis’ activities on the Central
and Eastern European markets is also documented by this year’s prestigious CEE Project
Management Firm of the Year Award.
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ZDRAVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ v bytových domech
bez vydýchaného vzduchu, virů a nežádoucí vlhkosti

Nakonec vznikla dvě funkční řešení. Prvním
z nich je centrální systém, který se opírá
o provozování jedné vzduchotechnické jednotky pro určitý počet bytů. Toto řešení našlo
uplatnění v Ecocity v Malešicích nebo v bytovém domě v Hloubětíně. Druhým řešením
je decentrální systém, jenž je postaven na
malých vzduchotechnických jednotkách v každém bytě. Příkladnou realizací je bytový dům
Habitat na Bohdalci nebo bytový komplex VIVUS
v Uhříněvsi.
Ecocity Malešice
Komplex bytových domů s centrálním systémem větrání o 14 nástřešních jednotkách DUPLEX řady Silent-N a Multi-N.
Řízení průtoku v bytech zajišťují SMART boxy se špičkovou regulací ATREA RD5 s možností rozpočítání provozních
nákladů vzduchotechniky na jednotlivé byty.

V domácnostech trávíme většinu času svého
života. Přibližně 1/3 dne prospíme. A proto je
kvalita domácího prostředí velice důležitá.
Některé z parametrů vnitřního prostředí, jako
je vzduch, který dýcháme, hluk, který nás obtěžuje, ale také teplo nebo chlad, který nás
vyvádí z pocitu pohody, umí u budov s dobrou izolací zajistit systémy nuceného větrání
s rekuperací tepla od společnosti ATREA.
Na trhu se vzduchotechnickými systémy působí
ATREA již od roku 1990. Za tu dobu vlastními
silami vyvinula, vyrobila a do konkrétních realizací dodala několik generací systémů nuceného
větrání s rekuperací tepla, a to i s doplňkovými
funkcemi, jako je ohřev nebo chlazení.
Výrobky firmy ATREA jsou určeny pro širokou
škálu developerských záměrů. Větrací jednotky
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s rekuperátory tepla jsou díky své kompaktnosti,
variabilní konfiguraci napojovacích hrdel a širokému rozsahu větracích výkonů vhodné jak
pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Ve
spojení s jedinečnou elektronickou regulací tak
vznikají systémy, které jsou určeny pro bytové
domy, stavby občanské vybavenosti, kancelářské a průmyslové výstavby, pro velkokuchyně nebo gastrocentra a v neposlední řadě
i pro rodinné domy.
Velkou výzvou pro vývojové oddělení ATREY
bylo připravit systém nuceného větrání pro
bytové domy. Každý byt je totiž během dne jinak využíván, byty jsou různě veliké, rodiny mají
různý počet členů a výjimkou nejsou ani občasné návštěvy. Současně bylo nutné zohlednit fakt,
že ne každý uživatel bytu se chce starat o údržbu vzduchotechnického systému.

Centrální systém větrání

Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla je
zpravidla umístěna na střeše budovy nebo v jejím suterénu. Tato jednotka filtruje čerstvý vzduch
a teplotně ho upravuje, ventilátor jej pak tlačí do
centrálního vzduchotechnického potrubí. Na rozhraní centrálního vzduchotechnického rozvodu
s byty je instalován regulátor průtoku vzduchu,
ze kterého už odchází čerstvý vzduch do konečného místa určení, tj. do obytných místností.
Vzduchotechnické rozvody pro odsávání znehodnoceného vzduchu jsou řešeny obdobným
způsobem.
V nabídce jsou dva typy regulátorů, a to buď chytrý „SMART box“, nebo jednodušší „EASY box“.

EASY box – proč ano?
l

EASY box je jednodušší zařízení, které se
v rámci celého vzduchotechnického systému
chová jako samostatně fungující prvek. Výkon
centrální jednotky je řízen tak, aby v centrálním vzduchovodu byl zaručen konstantní tlak.
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A HEALTHY INDOOR ENVIRONMENT in blocks of flats without
stale air, viruses or undesired humidity
We spend most of our lives in households.
We sleep roughly 1/3 of the time. And that is
why a quality home environment is so important. Some of the parameters of an indoor
environment, such as the air we breathe, the
noise that bothers us and also warm and
cold air that shakes our feeling of comfort,
can be improved in a well-insulated building
by forced ventilation and heat recovery systems from ATREA.
ATREA has been on the market of ventilation systems ever since 1990. In that time, it has developed
and manufactured several generations of forced
ventilation systems with heat recovery, along with
additional functions such as heating and cooling,
all through its own eﬀorts, and supplied them to
specific construction implementations.
ATREA’s products are meant for a wide range
of development plans. Thanks to their compact size, variable configuration of connection sockets and a wide range of ventilation
capacities, the ventilation and heat recovery
units are suitable both for new buildings and
for reconstructions. Thus, in connection with
the unique electronic regulation, systems are
created that are meant for blocks of flats,
public buildings, oﬃce and industrial construction, for industrial kitchens and gastronomic centres and last, but not least, family houses.
The preparation of a forced ventilation system
for blocks of flats was a great challenge for
ATREA’s Development Department. This is because each flat is used diﬀerently throughout the
day, the flats are of diﬀerent sizes, families are
of diﬀerent sizes and occasional visits are also
no exception. At the same time, it was necessary

BW_IV_2020_book.indb 109

Habitat Bohdalec
Luxury terraced block of flats with 28 flats of various sizes. A decentralised ventilation system with DUPLEX Easy units
and PTC air heaters. System control using programmable drivers.

to take into consideration the fact that not all the
users of the flats want to take care of the maintenance of the ventilation system.
Two functional solutions were ultimately created.
The first of these is a central system, which is
based on the operation of one ventilation unit for
a certain number of flats. This solution was used
in Ecocity in Malešice and in a block of flats in
Hloubětín. The second solution is a decentralised system, which is based on small ventilation units in each flat. Implementation examples
include the Habitat block of flats in Bohdalec and
the VIVUS residential complex in Uhříněves.

Central ventilation system

The ventilation unit with heat recovery is usually
placed on the roof of the building or in its basement. This unit filters and thermally regulates fresh
air, after which the ventilator pushes it into the
central ventilation pipes. An air flow regulator, from
which the fresh air exits to the specified end site,
i.e. to the living space, is installed on the interface
of the central ventilation distributor to the flats.
The ventilation pipes for the suction of the stale
air is resolved in a similar manner.
There are two types of regulators on oﬀer, either
the “SMART box” or the “EASY box”.
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Park Hloubětín
Komplex bytových domů s celkem 6 centrálními vzduchotechnickými jednotkami DUPLEX Multi-V. Jednotky jsou umístěny v suterénu komplexu a je na ně napojeno celkem
126 bytů se SMART boxy. Výkon větrání je optimalizován pomocí čidel CO2.
l

l

l

l

Ke vzduchotechnickému systému lze připojit
libovolný počet EASY boxů, kapacita je omezena pouze výkonovými možnostmi centrální
jednotky.
EASY boxy mají menší prostorové nároky pro
instalaci v porovnání se SMART boxy.
K EASY boxu je možné připojit jedno čidlo
kvality vzduchu a jeden spínač pro sepnutí intenzivního větrání.
Nižší pořizovací náklady na celý systém v porovnání se SMART boxy.

SMART box – proč ano?
l

l

l

SMART box je daleko vyspělejší prvek, který
komunikuje s centrální vzduchotechnickou
jednotkou. Díky této komunikaci je optimalizován výkon centrální jednotky, a tudíž i objem
protékajícího vzduchu. To má pozitivní vliv na:
l spotřebu elektrické energie na provoz centrální jednoty,
l hluk vznikající na škrticích klapkách bytových regulátorů průtoku vzduchu.
SMART box lze ovládat přes web bez nutnosti instalace jakéhokoliv nástěnného ovladače
v bytě.
Vzduchovody se SMART boxy lze na úrovni bytu osadit zónovými klapkami. Ty efektivně
distribuují čerstvý vzduch v rámci bytu, kdy
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l

l

společné prostory jsou intenzivněji větrány
během dne a ložnice naopak v noci.
SMART box umožňuje připojit více spínačů
a čidel kvality vzduchu pro intenzivní větrání.
Vzduchotechnický systém se SMART boxy
umožňuje rozpočítat náklady na provoz centrální jednotky podle procenta využití systému
jednotlivými byty.

Decentrální systém větrání

Pokud vnitřní dispozice domu nejsou omezujícím
parametrem, tak je možné umístit malou „lokální“
větrací jednotku s rekuperátorem tepla přímo v bytě.
Jednotka se zpravidla instaluje do technické místnosti bytu, nebo v podhledu chodby, koupelny či toalety.
I tak je nutné řešit instalaci centrálního potrubí přes
všechna podlaží, a to minimálně pro odvod vzduchu.
Přívod čerstvého vzduchu může být řešen jednodušším způsobem, a to lokálně z obvodové stěny budovy.
Samotná větrací jednotka pak zajišťuje filtraci
vzduchu a teplotní úpravu. K této jednotce lze
podle stupně vyspělosti regulace připojit pomocné řídicí a ovládací prvky, jako jsou čidla kvality
vzduchu, spínače intenzivního větrání nebo zónové klapky. Při volbě nejvyšší řady regulace lze ponechat ovládání jen na úrovni webového rozhraní,
bez nutnosti instalace nástěnného ovladače.

Jaký systém tedy zvolit?
Centrální či decentrální?

ATREA nabízí oba systémy, aniž by ze své strany
preferovala jedno nebo druhé řešení. Rozhodnutí
totiž záleží na mnoha okolnostech, například na
prostorových možnostech pro umístění větracích jednotek, regulačních boxů a tlumičů hluku,
dále na počtu větraných bytů, či zda je potřeba
řešit individuální požadavky na filtraci vzduchu.
Nelze opomenout ani finanční stránku věci, kdy
je vhodné zohlednit jak pořizovací náklady, tak
i budoucí provozní náklady a způsob provádění
servisních činností.
ATREA si je vědoma komplexnosti problematiky.
Proto nabízí rozsáhlý zákaznický servis od fáze
konzultační, přes fázi projektovou, realizační,
zprovoznění VZT, až po následný záruční a pozáruční servis. „Na spolupráci s vámi se těší
technický a obchodní tým ATREA.“

ATREA s.r.o.

Československé armády 32,
466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 770 124 378
E-mail: development@atrea.cz
www.atrea.cz
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Why choose the EASY box?
l

l

l

l

l

The EASY box is a simpler device that
operates as a separately functioning element in the entire ventilation system. The
capacity of the central unit is controlled so
that constant pressure is ensured in the
central air duct.
Any number of EASY boxes can be connected to
the ventilation system. The capacity is only limited
by the possible capacity of the central unit.
EASY boxes have smaller spatial demands for
installation when compared to SMART boxes.
It is possible to connect one air quality sensor
to an EASY box and one switch for switching
the ventilation intensity.
Lower acquisition costs for the whole system
in comparison with SMART boxes.

Why choose the SMART box?
l

l

l

l

l

The SMART box is a far more advanced component that communicates with the central
ventilation unit. Thanks to this communication,
the performance of the central unit, and thus
the volume of the air flow, is optimised. This
has a positive influence on:
l the consumption of electrical energy on the
operation of the central unit,
l the noise from the air intake valves of the flat
air flow regulators.
SMART boxes can be controlled over the web
without having to install any wall controllers in
the flat.
Zone valves can be installed on the ventilation ducts with SMART boxes on the flat level.
These eﬀectively distribute fresh air within the
flat where the common areas are ventilated
more intensively during the day and the bedrooms, conversely, during the night.
The SMART box makes it possible to connect
multiple switches and air quality sensors for
more intensive ventilation.
A ventilation with SMART boxes makes it possible to calculate the expenses for the operation of the central unit based on the percentage
of use of the system by the individual flats.
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VIVUS Uhříněves
A residential complex with a decentralised ventilation system with DUPLEX Easy recovery units and PTC heaters
with control using programmable drivers. Ventilation is arranged for a total of 92 flats.

Decentralised ventilation system

If the interior layout of the home is not a limiting
parameter, then it is possible to place a small
“local” ventilation unit with heat recovery directly in the flat. The unit is usually installed in
the flat’s utility room or in the ceiling of the hall,
bathroom or WC. Even so, it is necessary to resolve the installation of central pipes through all
the floors, at least for the air exhaust. The intake
of fresh air can be resolved in a simpler way – locally from the circumferential wall of the building.
The ventilation unit itself then ensures the filtration and temperature modification of the air. It is
possible to connect additional control elements
such as air quality sensors, an intensive ventilation switch or zone valves to this unit depending
on how advanced it is. When choosing the highest line of regulation, the control can be left to
a web interface, without the necessity of having
to install a wall controller.

What system should I choose?
Central or decentralised?

ATREA oﬀers both systems without preferring
one solution over the other. This is because the

decision depends on many circumstances, such
as the spatial possibilities for the placement of the
ventilation unit, regulation boxes and noise dampeners, as well as on the number of ventilated
flats and whether or not individual demands on
air filtration need to be resolved. We cannot forget about the financial aspect of when it is more
suitable to take into account both the acquisition
costs and the future operating expenses and the
manner in which service activities are performed.
ATREA is aware of the complexity of it all. That
is why it oﬀers extensive customer service from
the consulting, design, implementation and
ventilation operation phases to the subsequent
warranty and post-warranty service. “The technicians and sales team of ATREA look forward to
cooperating with you.”

ATREA s.r.o.

Československé armády 32,
466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 770 124 378
E-mail: development@atrea.cz
www.atrea.cz
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Rilancio roste navzdory pandemii
FM služby v období covidu

hotely a ubytovací zařízení a 430 000 m2 tvoří
průmyslové areály a logistické parky. O úspěšnosti firmy svědčí i fakt, že v tomto nelehkém
roce rozšířila paletu objektů ve své správě
o celkem 14 nemovitostí s rozlohou přesahující
140 000 m2. Aktuálně spravuje přes 80 objektů
ve všech významných pražských lokalitách a regionech České republiky.

Michal Ryvola, jednatel společnosti Rilancio

Společnost Rilancio, která je s portfoliem
více než 1,8 milionu m² jedním z největších
poskytovatelů technického a integrovaného facility managementu, hlásí navzdory
letošní pandemii covid-19 nárůst o dalších
14 nemovitostí. Uplynulý rok prověřil všechny poskytovatele FM služeb, jak v otázce
znalosti technologií a jejich parametrizace,
tak v oblasti lidských zdrojů a v neposlední
řadě v komunikaci. Rilancio díky nastavení
přísných interních standardů a vysokým nárokům na komunikaci s klienty obstála v této
zkoušce na výbornou.
Rilancio má celkem ve správě 910 000 m2 kancelářských prostor, 460 000 m2 představují maloobchodní plochy a nákupní centra, 40 000 m2
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Letos k nim přibyly dokončené prémiové novostavby jako výšková dominanta AFI City 1
ve Vysočanech, zrekonstruovaná budova B
komplexu BB Centra a multifunkční budova
s kancelářemi a obchodní pasáží Churchill II,
ale i zavedené komplexy jako administrativní budova s obchodní pasáží Oasis Florenc, administrativní budovy Tetris Oﬃce Building a Pankrác
Prime na Praze 4, ikonická budova Melantrich
na Václavském náměstí, administrativní budovy
Albatros a Spálená 51, rovněž logistický areál
City Park Hostivař a čtyři budovy Ministerstva
zemědělství. „Těší nás, že se nám daří držet
pozici předního poskytovatele FM služeb právě
v takto konkurenčním prostředí,“ uvedl Michal
Ryvola, jednatel společnosti Rilancio.
Přestože je Rilancio specialistou na technický
facility management, jeho nabídka služeb se
rozrůstá také o integrovaný facility management.
Tyto služby nabízí na objektech Melantrich, podobně jako v nedalekém Paláci Euro a Astra,
v obchodním domě Van Graaf nebo budově
Diamant v dolní části Václavského náměstí.
„Počet klientů, pro které zajišťujeme integrovaný facility management, roste. Výhodou je celá
řada synergií, snazší komunikace a s tím spojená i kratší reakční doba mezi nabízenými službami,“ podotýká Ryvola. Integrovaný FM Rilancio
poskytuje v kancelářských centrech jako Oasis
Florenc, Metronom Business Center v Nových
Butovicích, v City Parku Hostivař nebo na kom-

pletním logistickém a průmyslovém portfoliu investora Amesbury představujícím plochu přes
127 000 m2.
„Letošní rok hodnotíme pozitivně i přes stále trvající covidové období, které samozřejmě bylo
nejzásadnějším faktorem pro tento rok. Jednou
z oblastí, kterou tato situace ovlivnila, je urychlení
digitalizace v podstatě ze dne na den. Nicméně
tuto oblast řešíme již dlouhodobě a musím říci,
že jsme byli připraveni,“ doplnil Ryvola.
První březnová covidová vlna firmu, stejně tak
jako ostatní poskytovatele služeb, překvapila
a bylo nutné nastavit nové standardy a přizpůsobit služby vzniklé situaci, která nebyla snadná.
Rilancio muselo nejprve zajistit své zaměstnance
a optimalizovat chod jednotlivých objektů, ať už
hovoříme o administrativních budovách, obchodních centrech, hotelech a ubytovacích zařízeních,
nebo průmyslových areálech. Zaměstnanci dostávali nezbytné ochranné pomůcky jako roušky,
dezinfekce rukou a povrchu. Bylo nezbytné vydat
směrnice ochraňující zaměstnance. Současně
bylo důležité v komunikaci s klienty přijmou hygienická opatření včetně systému pohybu a komunikace na jednotlivých objektech. Zároveň bylo
nutné zaměřit se na konkrétní specifika provozu

AFI City 1, Praha 9 – Vysočany ■ Technický FM: Rilancio
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which we are providing integrated facility management is growing. The advantage is a wide range
of synergies, easier communication and the related shorter reaction times between the oﬀered
services,” observed Ryvola. Rilancio provides integrated FM in oﬃce centres like Oasis Florenc,
Metronom Business Center in Nové Butovice,
City Park Hostivař and in the complete logistics
and industrial portfolio of the investor Amesbury,
which represents an area of over 127,000 m2.

BB Centrum – Budova B, Prague 4 – Michle ■ Technical facility management: Rilancio

RILANCIO GROWING in spite of pandemic
FM services in the covid era
Rilancio, which is one of the largest providers
of technical and integrated facility management with its portfolio of more than 1.8 million m², has announced an increase of a further 14 properties in spite of this year’s covid-19 pandemic. The past year has tested
all providers of FM services in the issue of
the knowledge of technologies and their configuration, in the area of human resources
and last, but not least, in communication.
Thanks to strict internal standards and high
demands on communication with clients,
Rilancio passed the test with flying colours.
Rilancio manages a total of 910,000 m2 of office space, 460,000 m2 representing retail space
and shopping centres, 40,000 m2 of hotels and
accommodation facilities and 430,000 m2 comprises industrial complexes and logistics parks.
The fact that in these diﬃcult times it expanded
the palette of buildings under its administration
by a total of 14 properties with an area exceeding
140,000 m2, is testimony to the firm’s success. It
currently manages more than 80 buildings in all
the important Prague localities and regions of
the Czech Republic.
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This year, it added the completed prime new
buildings such as the AFI City 1 landmark in
Vysočany, the reconstructed Building B in
the BB Centrum complex and the multifunctional Churchill II building with oﬃces and
a shopping mall, but also well-established complexes, such as the Oasis Florenc oﬃce building
with a shopping mall, the Tetris Oﬃce Building
and Pankrác Prime in Prague 4, the iconic
Melantrich building on Wenceslaus Square, the
Albatros and Spálená 51 oﬃce buildings, as
well as the City Park Hostivař logistics complex and the four buildings of the Ministry of
Agriculture. “We are glad that we have managed
to maintain our position as a leading provider of
FM services in such a competitive environment,”
stated Michal Ryvola, the CEO of Rilancio.
Even though Rilancio is a specialist in technical
facility management, its oﬀer of services has also
expanded to include integrated facility management. It oﬀers these services in the Melantrich
buildings, as well as in the nearby Euro and
Astra palaces, in the Van Graaf department store
and in the Diamant building in the lower part of
Wenceslaus Square. “The number of clients for

“We evaluate this year positively, even despite
the lasting covid period, which was, of course,
the most important factor for this year. One of the
areas that this situation influenced is faster digitalisation, essentially from one day to the next.
Nevertheless, we have been involved in this area
for a long time and I have to say that we were
prepared,” added Ryvola.
The first covid wave in March took the company,
just like the other service providers, by surprise
and it was necessary to set up new standards and
adapt the services to the situation that had arisen,
which was not easy. Rilancio first had to secure its
employees and optimise the operations of the individual buildings, whether they were oﬃce buildings, shopping centres, hotels and accommodation facilities or industrial complexes. The employees received the necessary protective equipment,
such as masks and hand and surface disinfectants.
It was necessary to issue a directive protecting employees. At the same time, it was important, when

Melantrich, Prague 1 ■ Integrated FM: Rilancio
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místnostech.“ informuje Ryvola. Podstatné bylo
zajistit bezpečný vstup do objektů a korigovat
potkávání osob ve společných prostorách.

Churchill II, Prague 2 ■ Technický facility management: Rilancio

a převést objekt do útlumového režimu, např.
nastavením VZT (administrativní část a technologické místnosti), TUV, otopné soustavy nebo
osvětlení apod., ale zároveň najít efektivní ekonomickou optimalizaci vzhledem k nejistému vývoji
situace. Někteří klienti se obraceli také s radou
ohledně bezpečnostních směrnic týkajících se
společných prostor objektu a chování nájemců
či návštěvníků. Všechna tato opatření bylo nutné
nastavit ve velmi krátké době.
„Čelili jsme ze dne na den krizové situaci, kterou
si nikdo neuměl představit a která si vyžádala
extrémní nasazení všech našich zaměstnanců.
Díky stabilnímu a zkušenému týmu, který tvoří
více než 230 lidí, se nám podařilo a daří i v této
náročné době úspěšně obstát a poskytovat našim klientům i jejich nájemcům a zaměstnancům
veškerou potřebnou podporu,“ popisuje Ryvola.
Našla se však v portfoliu Rilancio oblast, která
nebyla natolik zasažena vládními opatřeními.
„U provozu průmyslových a logistických center
jsme zaznamenali nárůst požadavků a prodloužení provozní doby v souvislosti s masivním nástupem e-commerce. S tím vzrostly i naše aktivity jako správce objektu,“ doplňuje Ryvola.
V době letního rozvolňování bylo pro poskytovatele FM služeb důležité zajistit bezpečné prostředí
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pro návrat klientů a nájemců. Samozřejmostí byla
dezinfekce prostor, ať už pomocí ozonového generátoru, germicidních UV lamp, dezinfekční mlhy,
nebo mechanické dezinfekce prostor. Zvýšená
četnost úklidu byla samozřejmostí. Současně
probíhalo čištění VZT, preventivní výměna filtrů
(VZT, Fancoil). Nicméně tato opatření jsou brána
jako jednorázová prevence s okamžitým efektem,
nikoliv však jako definitivní a dlouhodobé řešení.
Jedním z hygienických opatření bylo prostřednictvím technologií zamezit cirkulaci vzduchu v místnostech. Podstatné také bylo oddělit čerstvý
vzduch od vzduchu použitého. Ale i pro tato opatření existují striktní pravidla: „Je potřeba podotknout, že je bezpodmínečně nutné vždy zachovat
minimální hygienické limity, protože ty jsou vždy
nadřazeny ekonomice provozu i potenciálnímu
omezení možné kontaminace distribuovaného
vzduchu v prostoru,“ popisuje Ryvola.
V podstatě novou službou se stalo zajištění
ochranných pomůcek a nastavení nových hygienických standardů pro klienty, např. zajištění
roušek, dezinfekce, bezdotykových dezinfekčních pultů, instalace plexy příček oddělujících
zaměstnance a veřejnost či jednotlivé pracovní
týmy. „Našim úkolem bylo také vytvoření nových
navigačních systémů včetně naváděcích zón
a zabezpečení dvoumetrových rozestupů, ale
i dodržení příslušného počtu osob v jednotlivých

Pro Rilancio v podstatě covidová opatření trvají
od první vlny neustále, jen s malými výchylkami,
protože se po celou dobu nevrátila do normálu
plná obsazenost objektů. Bylo tedy nezbytné
reagovat na snížený provoz a vytíženost hotelů,
obchodních center a administrativních budov.
Probíhá stále optimalizace personálu a ekonomické náročnosti částečně obsazených budov.
V návaznosti na sílu pandemie se mění i soubor
příslušných opatření. „Klienti zvažují vedle standardních postupů také např. instalaci termokamer (pro zachycení osob se zvýšenou teplotou),
později přišly ke slovu například dezinfekční
rámy. Jedním z řešení jsou pokročilé kamerové systémy, které dokáží detekovat počet lidí
v pasážích i prodejnách a zvukovým signálem,
na monitoru či vzdáleným přístupem upozornit
dotyčné pracovníky na překročení povolených
limitů,“ dodává Ryvola.
I přes maximální nasazení týkající se covidových
opatření, neopomnělo Rilancio na stanovené
cíle v rámci zkvalitnění služeb a interních systémů. Získalo nový ISO certifikát: Systém enviromentálního managementu; ČSN EN ISO
14001:2016, pokračuje ve zlepšování systému
digitalizace a aktivně sleduje vývoj v oblasti BIM.
Aktualizovalo odborné školení facility managerů
a zaměřilo se na detailní kontrolní systémy.
„Dnes, kdy nemovitosti opět ožívají, máme dostatek zkušeností, inspirace i nápadů a máme
na čem stavět. Sázíme na odbornost a věcnou
komunikaci a současně jsme připraveni na nové
trendy, které přinesla nová doba. Věřím, že nás
silná zkušenost stmelila a budeme svým stávajícím i novým zákazníkům stálou oporou do budoucna. I přes pokračující atak pandemie se tak
do nového roku dívám s optimismem,“ dodává
na závěr Ryvola.
-Advertorial-
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communicating with the clients, to adopt hygienic
measures, including movement and communication systems in the individual buildings. Meanwhile,
it was important to focus on concrete operation
specifics and put the building into low regime, for
example by setting the ventilation (for the oﬃce
area and utility rooms), hot water, heating systems
or lighting, etc., but also to find eﬀective economic
optimisations with regard to the uncertain development of the situation. Some clients also turned to
us for advice regarding safety measures concerning the building’s common spaces and the behaviour of tenants or visitors. It was necessary to set up
these measures in a very short time.
“All of a sudden we faced crisis situations that nobody could have imagined and which demanded
our employees’ extreme commitment. Thanks
to a stable and experienced team comprised of
more than 230 people, we managed and continue
to manage to succeed in this demanding time to
provide our clients and their tenants and employees all the necessary support,” described Ryvola.
There is an area in Rilancio’s portfolio, however,
that was not too heavily aﬀected by the introduction of the government measures. “We noticed an
increase in the demands and extensions of operating hours of the operators of industrial and logistics centres in connection with the massive rise of
e-commerce. Our activities, as the facility managers, increased with this, as well,” added Ryvola.
During the easing of the measures in the summer, it
was important for FM providers to ensure a safe en-

City Park Hostivař, Prague 10
Integrated FM: Rilancio
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vironment for the return of clients and tenants. The
disinfection of the spaces was a matter of course,
either using an ozone generator, germicidal UV
lamp, disinfectant mist or mechanical disinfection
of the space. Increased frequency of cleaning was
commonplace. The cleaning of the ventilation and
preventive replacement of filters (i.e. fancoils) took
place simultaneously. Nevertheless, these measures are perceived as one-oﬀ prevention with an
immediate eﬀect, not as a definitive and long-term
solution. One of the hygienic measures was to limit
the circulation of air in the rooms through technologies. It was also important to separate the fresh air
from stale air. But there were also strict rules for
these measures: “It is important to mention that it is
unconditionally important to always maintain minimum hygienic limits, because these always have
primacy over the economy of operations and potential limitations of the possible contamination of distributed air in the space,” described Ryvola.
The provision of protective equipment and the
setting of new hygienic standards for clients, e.g.
providing masks, disinfectants, contactless disinfectant counters, the installation of plexiglass partitions dividing the employees from the public or
individual working teams, essentially became new
services. “Our task was also to create new navigation systems, including introducing zones and safe
two-metre distancing, as well as the adherence
to the relevant number of people in the individual
rooms,” informed Ryvola. It was important to ensure a safe entrance to the buildings and to adjust
the meeting of people in the common spaces.
For Rilancio, the covid measures have essentially
been in place constantly ever since the first wave,
with few deviations, because the full occupancy of
the buildings has not returned to normal for the entire time. It was necessary to react to the decrease
in the operations and the occupancy rate of hotels,
shopping centres and oﬃce buildings. The optimisation of personnel and the economic demands of
partially-occupied buildings are still taking place.
The set of relevant measures is also changing with

Rilancio provides FM services in four buildings
of the Ministry of Agriculture

regard to the strength of the pandemic. “In addition
to standard approaches, clients are also considering the installation of thermal cameras (to catch
people with increased temperatures), while disinfectant frames also came to the fore later. One of
the solutions is an advanced camera system, which
is able to detect the number of people in halls and
shops and to warn employees when the permitted
limits are exceeded with an alarm or on a monitor or
through remote access,” added Ryvola.
In spite of the maximum commitment concerning
the covid measures, Rilancio has not forgotten
the specified targets in the framework of improving services and internal systems. It obtained
a new ISO certificate: Environment management system; ČSN EN ISO 14001:2016, it is
continuing to improve the digitalisation system
and it is actively monitoring the developments in
the area of BIM. It updated the professional training of facility managers and focussed on detailed
control systems.
“Today, when properties are once again coming
to life, we have an abundance of experience, inspiration and ideas and we can build on that. We
believe in professionalism and material communication, and at the same time we are prepared
for the new trends the new era is bringing. I believe that our strong experience has brought us
together and we will continue to be support for our
existing and new customers in the future. In spite
of the continuing attack of the pandemic, we are
therefore looking forward to the new year with optimism,” concluded Ryvola.
-Advertorial-
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Facility management
v udržitelném developmentu

zdravotnictví, školství nebo volnočasové aktivity.
V neposlední řadě zahrnují rozsáhlá nově budovaná veřejná prostranství a parkové ozeleněné
plochy. Privátní i veřejný prostor se zde již do
značné míry prolínají. Udržitelný facility management tak musí pokrýt správu v mnohem širších
souvislostech a musí nabízet řešení v kontextu
všech těchto nemovitostí, které pak ve finále tvoří
jediný kompaktní dobře fungující organismus.
Jak jste na tento vývoj připraveni?
Centra jde tímto směrem dlouhodobě a je tak nyní
připravena i na tyto nové trendy. Díky svým divizím
pokrývá nejenom celý životní cyklus nemovitostí,
ale i veškeré aspekty multifunkční zástavby, včetně
faktorů, jakými jsou doprava a mobilita. Jsme jedním
z největších poskytovatelů FM pro komerční i rezi-

Ing. Jan Pacovský, ředitel divize FM ve společnosti Centra

Zatímco trh se potýká s dopady globální
pandemie covid, řada firem, developerů
i správců nemovitostí již v současnosti pohlíží do budoucna. A je to právě udržitelná
výstavba, která bude hrát v příštích letech
hlavní roli v rozvoji měst, vznikajících i plánovaných městských čtvrtí a územních
celků či jednotlivých budov. Jak jsou na
nové trendy a výzvy blízké budoucnosti
připraveni facility manažeři v Česku? Jak
se mění jejich role? Nejen o tom hovoříme
s Ing. Janem Pacovským, ředitelem divize
FM ve společnosti Centra – jedné z největších správcovských firem v zemi.
Společnost Centra, která staví na téměř 30 letech
zkušeností v oblasti komplexního facility managementu, poskytuje své služby prostřednictvím
8 specializovaných divizí: Úklidových služeb, divize
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Provozu budov a technické správy, Údržby zeleně
a zahradnických služeb, divize Správy budov – zaměřené na správu bytů a rezidenčních portfolií,
Inženýrsko-investiční činnosti, Dopravní služby,
Realitní služby a divize Facility managementu.
Celkem dnes firma spravuje v týmu 520 zaměstnanců přes 900 nemovitostí, zahrnujících 2 miliony metrů čtverečních komerčních prostor a 30 000 bytů.
Jak vnímáte pojem udržitelnost v developmentu a potažmo ve facility managementu?
Udržitelnost přináší na trh vedle řady ekologických aspektů i trendy, které ovlivní náš život
v mnoha příštích letech. V oblasti developmentu
vidíme jednoznačný příklon k multifunkční výstavbě a navrhování tzv. čtvrtí krátkých vzdáleností.
Tedy projektů, které sdružují v jednom místě pracovní prostory i plochy pro vlastnické a nájemní
bydlení, stejně jako nemovitosti určené pro účely

Ilustrační foto: ČSOB, Praha ■ FM: Centra a.s.
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Sustainable development incorporates spaces for work, living, entertainment, education, healthcare, greenery and
a new large public space ■ Illustrative photo: Avia City ■ Source: Odien Group

Greenery is an integral part of the sustainable
development ■ Source: Centra a.s.

Facility Management in sustainable development
While the market is struggling with the effects of the global covid pandemic, developers and facility managers are already looking
forward to the future. And it is sustainable
construction that will be playing the main
role in the coming years in the development
of cities, emerging and planned city neighbourhoods and territorial units, or individual
buildings. How are facility managers in the
Czech Republic prepared for the new trends
and challenges of the near future? How
will their roles change? We talked about all
that and more with Ing. Jan Pacovský, the
Director of the FM Division in Centra, one of
the largest facility management companies
in the country.
Centra, which is building on almost 30 years
of experience in the area of comprehensive facility management, oﬀers its services through
eight specialised divisions: Cleaning Services,
Operation and Maintenance of Buildings
Division, Gardening Services, Real Estate
Management (oriented on the administration
of flats and residential portfolios), EngineeringInvestment Activities, Haulage, Real Estate
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Services and the Facility Management Division.
Today the company’s team of 520 employees
manages more than 900 properties, containing
2 million square metres of commercial space
and 30,000 flats.

How do you perceive the concept of sustainability in development and consequently in
facility management?
In addition to several ecological aspects, sustainability also brings trends to the market that

Sustainable development is a trend of the future ■ Source: Centra a.s.
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Waltrovka – multifunkční čtvrť s kancelářemi, bydlením, obchody a službami, lékařskou klinikou, školkou, sportovišti,
několika náměstími a dvouhektarovým zeleným parkem ■ Developer: Penta Real Estate ■ Zdroj: Centra a.s.

denční sektor, v portfoliu máme zdravotnická zařízení, retailové prostory, ale i například depa pro city
logistiku. Současně má Centra bohaté zkušenosti
s péčí o veřejné prostory a zeleň, jíž zajišťuje pro
města a městské části, ale i pro privátní investory.
Pokud se podíváte na nové projekty, udržitelnost se
prolíná urbanistickým řešením, materiály, použitými
technologiemi, stejně jako všemi procesy. Součástí
logistických areálů je dnes retail a relaxační zeleň,
v komerčních budovách fungují běžně polikliniky, restaurace, fitness centra, školky, v bytových domech
najdete pobočky bank a pojišťoven, bistra, kadeřnictví. Hranice mezi funkcemi se stírají, stejně jako
hranice mezi „naším“ a „jejich“ veřejným prostorem.
A na tyto výzvy musí FM umět odpovědět.
Jaké další faktory dnes ovlivňují práci facility manažera?

Smíchov City – udržitelný development je trendem
budoucnosti ■ Zdroj: Sekyra Group
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Významný dopad na celý realitní sektor i na činnost
facility manažerů má letošní globální pandemie covid-19. V řadě směrů urychlila procesy a tendence,
které byly zřejmé již v minulosti. Především se jedná
o masivní nástup technologií a přesun řady činností
do online prostředí. Centra zahájila proces digitalizace již v předchozích letech a tyto zkušenosti nám
umožnily pružně a bez větších potíží zvládnout zvýšené nároky provozu budov ze strany našich klientů i nájemců i v současné době. Registrujeme také
probíhající či uvažované změny v layoutu kancelářských prostor, které souvisejí s novou organizací
práce týmů či přechodem části zaměstnanců firem
na home oﬃce. Do jaké míry budou tyto změny trvalého charakteru, ukáží až příští týdny a možná měsíce. I v případě potřeby aktuálního rozdělení kanceláří, nebo změny využití prostor, přichází Centra
s flexibilním řešením: A to v podobě autonomních
technologií a systémů, které zajistí kvalitní vnitřní
prostředí, aniž by si jejich instalace vyžádala stavební úpravy či nové vedení strukturované kabeláže.
Tyto systémy si může klient dočasně pronajmout
(tzn. zůstávají ve vlastnictví společnosti Centra),
případně je může také v případě pozdějšího zájmu
nájemce či developer odkoupit. Dynamická doba si
žádá dynamická řešení. A věříme, že Centra je na
základě svých 30letých zkušeností dokáže nabídnout. Umíme být flexibilním partnerem, ale i partnerem na několik dekád. V období konjunktury, stejně
jako v době krizové situace.

will influence our lives in many years to come.
In the area of development, we see a clear shift
towards multifunctional construction and the
design of “neighbourhoods of short distances”.
These are projects that combine working spaces and areas for the ownership and rental of
flats, just like properties meant for healthcare,
schools and leisure activities, all in one place.
Last, but not least, it includes expansive newlybuilt public spaces and green park areas. The
private and public spaces interlace to a considerable degree here. Thus, sustainable facility
management must cover the management in
a much bigger picture and must oﬀer solutions
in the context of all these properties that ultimately comprise a single, compact, well-functioning organism.
How are you prepared for this development?
Centra has been moving in this direction over
the long term and thus it is now already prepared for these new trends, as well. Thanks to

Centra a.s. is one of the largest FM providers in the country
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its divisions, it not only covers the entire real estate life cycle, but
also all the aspects of multifunctional construction, including factors
such as transportation and mobility. We are one of the largest providers of FM for the commercial and residential sectors, with healthcare
facilities, retail spaces and even, for example, depots for city logistics
in our portfolio. At the same time, Centra has a lot of experience in
caring for the public spaces and greenery that it provides for cities
and city districts, as well as for private investors. If you take a look at
new projects, sustainability runs through the urban design, materials,
used technologies, as well as all the processes. These days, retail
and relaxing greenery are part of logistics complexes, medical clinics, restaurants, fitness centres and preschools commonly operate
in oﬃce buildings, while you can find bank and insurance company
branches, bistros and beauty salons in residential buildings. The
boundary between the functions are blurring, just like the boundaries between “our” and “their” public space. And FM must respond to
these challenges.
What other factors influence the work of facility managers these days?
This year’s global covid-19 pandemic has had a significant impact
on the entire real estate sector and on the activities of facility managers. The processes and trends that were already evident in the past
have sped up in many ways. This primarily has to do with the massive
rise of technologies and the moving of many activities to an online
environment. Centra already began its digitalisation process in recent years and this experience enabled us, smoothly and without
any great diﬃculties, to manage the increased demands on building
operations on the part of our clients and the tenants at the current
time. We have also registered ongoing or considered changes in the
layouts of oﬃce spaces, which are related to the new organisation of
teamwork or to the transition of some of the company employees to
home oﬃce. But the coming weeks and perhaps months will show us
the extent to which these changes will be of a permanent character.
Even in the case where a current division of oﬃces is needed, or
a change in the use of a space, Centra is here with a flexible solution in the form of autonomous technologies and systems that provide a quality internal environment without their installation requiring structural modifications or new structured cabling. The client can
temporarily lease these systems (i.e. they remain the Centra’s property), or they can also purchase them later if the tenant or developer
is interested. Dynamic times require dynamic solutions. And we are
sure, based on our 30 years of experience, that Centra can oﬀer
them. We know how to be a flexible partner, as well as a partner for
several decades. In periods of economic prosperity, just like in crisis situations.
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