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Na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu sli-
buje český investiční trh oživení. Navzdory 
omezením spojeným s epidemií covid-19 
dosáhl objem investic v prvním půlroce 
2 miliard eur a na sklonku třetího kvartálu 
se podle poradců JLL a CBRE vyhoupl nad 
2,25 miliardy eur. Uzavřeno bylo několik 
významných transakcí: v červenci dokon-
čil singapurský investor GLP miliardo-
vou akvizici aktivit developera Goodman 
v regionu střední a východní Evropy, 
včetně českého portfolia parků o rozloze 
107 000 m2. V září prodal developer Crestyl 
obchodní centrum Central Kladno o roz-
loze 27 000 m2 investorům Portiva Invest 
a Micronix. Současně se několik velkých 
obchodů chystá v sektoru průmyslových 
nemovitostí. Jak uvádí JLL, na trh se vráti-
lo portfolio 11 parků Arete Invest v ČR a na 
Slovensku zahrnující dokončené nemo-
vitosti i pozemky pro další development, 
o němž se intenzivně jedná, zatímco de-
veloperská společnost P3 vstupuje na trh 
s portfoliem parků o rozloze 374 000 m2 
v sedmi zemích. Situaci mohou ovlivnit re-
strikce v oblasti cestování, nicméně inves-

tiční kapitál hledá nové příležitosti a rýsují 
se i další transakce. Celkový objem inves-
tic v ČR za rok 2020 by tak mohl překonat 
hranici 2,6–2,75 miliardy eur.

Objem transakcí uzavřených v prvním polole-
tí letošního roku se podle CBRE a JLL přiblížil 
2 miliardám eur. Jak se shodují realitní poradci 
napříč trhem, k vyšší hodnotě než loni přispěla 
zejména výjimečná akvizice rezidenčního port-
folia Residomo (1,3 mld. eur); po odečtení této 
transakce by objem za první pololetí 2020 dosáhl 
pouhých 700 milionů eur. V porovnání s 1,7 mi-
liardy eur zobchodovanými v roce 2019 by tak 
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INVESTICE V ČESKU ZA ROK 2020
mohou překonat 2,6 miliardy eur

Selected investment transactions in Q1–Q3/2020 

Quarter Property name Region Sector Price (mil. EUR) Seller Buyer

Q1 2020 Residomo residential portfolio CR residential 1,300 Blackstone & Round Hill Capital Heimstaden

Q1 2020 Kotva Prague 1 retail 138 PSN Generali

Q1 2020 Lighthouse Prague 7 offi ce 55 Deka Immobilien Star Capital Investments

Q1 2020 AZ Tower Brno offi ce 40 COUF Trade Natland

Q1 2020 Albatros Prague 1 offi ce 30 PSN FID Group

Q1 2020 Argo Alpha Prague 6 offi ce 30 Peakside BPD Development

Q1 2020 OC Plzeň Rokycanská Pilsen retail 32 Tesco Trigea 

Q1 2020 U Půjčovny Prague 1 offi ce 25.5 x Generali

Q1 2020 Spálená 51 Prague 1 offi ce 20 Conseq FID Group

Q1 2020 Astrid Offi ces Prague 7 offi ce 19.5 UBM Portiva

Q1 2020 NC Aventin Ivančice retail na Aventin Portiva

Q1 2020 4 retail parks regions retail na HVB Leasing ZDR Investments

Q2 2020 City Empiria Prague 4 offi ce est. 70–80 Generali PSN

Q2 2020 City West C1 + C2 Prague 5 offi ce est. 70–80 CFH Group Českomoravská Nemovitostní

Q2 2020 Čestlice shopping centre Prague Čestlice retail est. 45 Albert Česká republika HSTN 

Q2 2020 J&T (Pobřežní 14) Prague 8 offi ce na Galant Property / J&T Unicapital

Q2 2020 Hamburk Business Center Pilsen offi ce <20 Expandia BHS Real Estate Fund

Q2 2020 ČMSS HQ Prague 10 offi ce <20 ČMSS GES Real

Q2 2020 UPS Tuchoměřice Prague Ruzyně industrial 17 UPS Verdion

Q2 2020 Retail park Rakovník Rakovnik retail na Traxial Group ZDR Investments

Q3 2020 Goodman portfolio Ml. Boleslav / Jažlovice / CR industrial 120 Goodman GLP 

Q3 2020 Central Kladno Kladno retail est. 60 Crestyl Portiva (JV, Micronix)

Q3 2020 2 Albert hypermarkets Klatovy, Česká Lípa retail na Ahold ZDR Investments

Q3 2020 Táborská 31 Prague 4 offi ce na 100 Towers Holding Zeitgeist Asset Management

Q3 2020 Retail Park Kuřim Kuřim retail na Fuertes Holding ZDR Investments

Q3 2020 Production facility Polička industrial na Hillebrand Koh-i-noor

Zdroj/Source: CBRE, JLL, KF, BW, market sources ■ Price: market sources

Ve 3. čtvrtletí 2020 prodala společnost Crestyl obchodní centrum Central Kladno 
společnému podniku Portiva a Micronix

Největší transakcí 3. čtvrtletí je akvizice průmyslového portfolia Goodman
singapurským investorem GLP (120 mil. eur)
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The Czech investment market is showing 
some promise going into the fourth quar-
ter. Transaction volumes despite the re-
strictions of Covid-19 reached some EUR 
2 billion in H1, and as Q3 draws to a close 
volumes according to JLL and CBRE are 
surpassing EUR 2.25 billion. Several signifi -
cant transactions were concluded: in July, 
Singapore investor GLP completed the ac-
quisition of Goodman’s operations in CEE, 
including a Czech portfolio of 107,000 sqm 
of parks. In September, developer Crestyl 
sold the 27,000 sqm Central Kladno shop-
ping centre to Portiva Invest and Micronix. 
At the same time, several large deals are in 
process in the industrial sector. According 
to JLL, a portfolio of 11 Arete Invest parks 
in the CR and Slovakia has returned to the 
market, including standing assets and de-
velopment land, which is being intensively 
discussed, while developer P3 enters the 
fray with a 374,000 sqm park portfolio in 
seven countries. Concerns about possible 
aff ects on travel continue to evolve. Yet now, 
as year goes into its fi nal quarter, and in-
vestment capital seeks a destination, more 

deals are projected. By year end the CR 
could see investment levels reach or exceed 
EUR 2.6 billion.

Transaction volumes in the fi rst half of the year
amounted to close to EUR 2 billion according 
to CBRE and JLL. As real estate advisors across 
the market point out, the exceptional acquisition 
of the Residomo residential portfolio (EUR 
1.3 billion) in particular contribute to the higher 
value than last year; after removing this transac-
tion, the volume for H1 2020 is in the order of 
EUR 700 million. Compared to EUR 1.7 billion 
traded in 2019, the fi rst half of 2020 would repre-
sent about 41% of the value achieved last year.

One of the largest transactions in the fi rst half 
of 2020 (all of which were in Prague) was the 
sale of Kotva department store by PSN to 
Generali in the fi rst quarter (EUR 138 million). 
Following this was the acquisition of two build-
ings in the City West offi  ce park (C1 and C2 
with 25,000 sqm) in Prague 5 – Stodůlky (ca EUR 
70–80 million) by Českomoravská Nemovitostní. 
The seller was the CFH investment group. The 
acquisition of City Empiria by PSN from the 

Generali group (ca EUR 70–80 million) is also 
part of the successful trio. The latter two were 
part of a fl ourish of deals in late Q2.

According to Colliers International, H1 sec-
tor breakdown was Residential 67%, Offi  ces 
13%, Retail 10%, Hotels 7%, Industrial 2% and 
Mixed-use 1%. For H1 2020 Czech investors 
transacted almost 20% according to Colliers 
data and there were 14 diff erent buyers includ-
ing: PSN, Českomoravská Nemovitostní, BPD, 
FID Group, BH Securities and Trigea. (The fi gure 
rises to 40% without Residomo.) Behind the larg-
est transactions of capital were Českomoravská 
Nemovitostní (City West) and PSN (City Empiria). 
The most active domestic investors including Q3 
so far in terms of number of transactions were 
ZDR Investments, with four transactions and 
Portiva with three transactions, notes JLL, adding 
that volumes year-to-date 
were offi  ces EUR 383 mil-
lion, retail EUR 335 million, 
industrial EUR 140 million, 
hotel EUR 61 million, mixed-
use EUR 2 million, and resi-
dential EUR 1.3 billion.

Q3 starts
and ends well
“Transaction activity is back 
and we can see that inves-

The investment volumes 
in 2010–2020

Year Volume (EUR)

2010 693,000,000

2011 2,119,000,000

2012 617,000,000

2013 1,312,000,000

2014 1,992,000,000

2015 2,899,000,000

2016 3,768,000,000

2017 3,534,000,000

2018 2,683,000,000

2019 3,052,000,000

2020* 2,600,000,000

Source: CBRE

* Forecast

The ARETE industrial portfolio in CR and SR (11 parks consisting of 125,000 sqm of 
standing assets and 145,000 sqm of development land) is expected to be sold in Q4/2020

Kotva department store in Prague 1 was acquired by Generali from PSN in Q1/2020
for EUR 138 mil.

CZECH INVESTMENT IN 2020
could exceed EUR 2.6 billion 
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první pololetí 2020 představovalo pouhých 41 % 
loni dosažené hodnoty.

K největším transakcím první poloviny 
roku 2020, z nichž všechny proběhly v Praze, 
se řadí prodej obchodního domu Kotva spo-
lečností PSN kupujícímu Generali uzavřený 
v prvním kvartálu (138 milionů eur). Následuje 
akvizice dvou budov kancelářského parku 
City West (C1 a C2 s 25 000 m2) v Praze 5 – 
Stodůlkách (cca 70–80 milionů eur), které si 
připsala na konto společnost Českomoravská 
Nemovitostní. Prodejcem byla investiční skupina 
CFH. Úspěšnou sérii doplnila akvizice projektu 
City Empiria v Praze 4 společností PSN od sku-
piny Generali (cca 70–80 milionů eur). Poslední 
dva jmenované obchody byly dokončeny v rámci 
vlny transakcí uzavřených na sklonku 2. čtvrtletí.

Podle informací zveřejněných poradci Colliers 
International se na celkovém objemu podílel rezi-
denční sektor 67 %, kanceláře 13 %, retail 10 %, 
hotely 7 %, průmyslové nemovitosti 2 % a multi-
funkční aktiva 1 %. Čeští investoři, reprezento-
vaní např. společnostmi PSN, Českomoravská 
Nemovitostní, BPD, FID Group, BH Securities 
a Trigea, stáli podle Colliers za téměř 20 % zob-
chodovaného objemu. (Po odečtení transakce 
Residoma by se jejich podíl zvýšil na 40 %). 
K největším obchodům, za nimiž stál český kapi-
tál, patří akvizice Českomoravské Nemovitostní 
(City West) a PSN (City Empiria). Nejaktivnějšími 
domácími investory za první tři čtvrtletí co do po-
čtu transakcí byly podle JLL společnosti ZDR 
Investments se čtyřmi obchody a Portiva se tře-
mi uzavřenými transakcemi. Jak dodává JLL, 
k celkovému objemu letos zobchodovaných 

nemovitostí přispěly kanceláře 383 miliony eur, 
retail 335 miliony eur, průmysl 140 miliony eur, 
hotely 61 miliony eur, multifunkční projekty 2 mi-
liony eur a rezidenční 1,3 miliardy eur.

Třetí kvartál přinesl oživení
„Transakční aktivita je zpět a pozorujeme, že inves-
toři se snaží vrátit k tempu z doby před covidem,“ 
komentuje situaci Jiří Horák z oddělení kapitálo-
vých trhů JLL s tím, že podle předběžných údajů 
dosáhl objem transakcí uzavřených od července 
do poloviny září 214 milionů eur. Podle predikce 
CBRE by se objem investic za třetí čtvrtletí mohl 
vyšplhat na 260 milionů eur. Kvartál nasadil hned 
na začátku ostré tempo: již počátkem července 
byla dokončena akvizice portfolia společnosti 
Goodman ve střední a východní Evropě singa-
purským investorem GLP. Česká část portfolia 
zahrnuje 107 000 m2 dokončených parků podle 
zdrojů z trhu v hodnotě zhruba 120 milionů eur. 
V září oznámil Crestyl prodej nákupního centra 
Central Kladno společnému podniku Portiva 
Invest a Micronix za cenu pod 2 miliardy korun. 
Cenu uvedl kupec v tiskové zprávě. S blížícím se 
koncem třetího čtvrtletí se hovoří o dalších připra-
vovaných transakcích. „Registrujeme několik ob-
chodů, které by se měly uzavřít mezi koncem třetí-
ho čtvrtletí a závěrem roku,“ uvádí Ondřej Vlk, ve-
doucí oddělení průzkumu trhu Knight Frank v ČR. 
To potvrzuje i Andy Thompson, vedoucí oddělení 
investic v ČR a na Slovensku Colliers International. 
„Pracujeme na několika akvizicích, jejichž uzavření 
očekáváme ještě letos.“

Průmyslové transakce znovu na stole
Obnovena byla jednání o prodeji dvou význam-
ných průmyslových portfolií, která přerušila na 

jaře pandemie covid. Jedno z nich prodává společ-
nost Arete Invest, zastupovaná JLL. „Podařilo se 
nám zajistit několik poměrně výhodných nabídek, 
takže Arete si z nich mohli vybrat tu nejzajíma-
vější a nyní probíhá due diligence,“ uvádí Horák. 
Portfolio 11 parků s dokončenými budovami 
s využitelnou plochou 125 000 m2 a 145 000 m2 
pozemků pro další development představuje celý 
podfond Arete. Horák uvádí, že záměrem investo-
ra je uzavřít prodej co nejdříve, nejpozději však do 
konce roku. „Pokud ale přijde další vlna cestovních 
restrikcí, nemusí se to podařit,“ podotkl Horák.

Druhé významné industriální portfolio patřící P3 
Parks zahrnuje 16 nemovitostí v několika ze-
mích s celkovou využitelnou plochou 374 000 m2 
v celkové hodnotě 300 milionů eur. Podle Horáka 
bylo na jaře doporučeno prodat portfolio během 
září, kdy se zlepšily podmínky fi nancování. „Nyní 
je znovu nabízíme. Portfolio je rozprostřené na-
příč sedmi zeměmi, takže můžeme oslovit velké 
množství investorů,“ uvádí a dodává, že nabídky 
přicházejí. „Uvidíme, zda bude výhodnější prodat 
portfolio jako celek, nebo je rozdělit geografi cky. 
Rozhodnutí bude záviset na nabídkách.“ I zde je 
cílem uzavřít obchod ještě letos a vzhledem k hro-
zícímu omezení cestování shromáždit nabídky co 
nejrychleji. Česká část portfolia sestává ze 
čtyř parků a představuje 30 % z celkové hodnoty.

Dopady pandemie
na jednotlivé sektory
Dopady covidu-19 jsou patrné i v oblibě investic 
do různých sektorů refl ektujících trendy před-
chozího kvartálu: „Situace se více polarizovala 
směrem k nájemnímu bydlení a k logistice,“ uvá-
dí Andy Thompson s tím, že dále vzrostla popu-

Společnost P3 Parks jedná o prodeji 16 průmyslových 
nemovitostí v 7 zemích (z toho 4 parků v ČR)

Průmyslové portfolio Goodman v regionu CEE získal
ve 3. čtvrtletí 2020 singapurský investor GLP

Dvojici budov C1 a C2 v offi  ce parku City West 
v Praze-Stodůlkách koupil na konci 2. čtvrtletí investor 
Českomoravská Nemovitostní
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tors are trying to pick up the pre-Covid pace, said 
Jiří Horák, Capital Markets, JLL, noting that pre-
liminary data from July to mid September showed 
transactions at EUR 214 million. According to 
CBRE, Q3 volumes could be expected to reach 
EUR 260 million. The quarter was off  to strong 
start: the acquisition of the CEE operations of 
Goodman by Singapore based investor GLP
closed in early July. The Czech element of this 
deal including 107,000 sqm of standing parks is 
worth some EUR 120 million according to mar-
ket sources. In September, the sale of Central 
Kladno by Crestyl to a JV of Portiva Invest and 
Micronix was announced with a value reported 
by the buyer as under CZK 2 billion. As Q3 draws 
to a close, further transactions are said to be 
in the works. “We are tracking many deals that 
could close between the end of Q3 and the end 
of the year, says Ondřej Vlk, Head of Research 
at Knight Frank in CR. The view is echoed by 
Andy Thompson, Head of Investment CR and 
Slovakia at Colliers International. “We are work-
ing on several acquisitions which are expected 
to close before the end of the year,” he said.

Industrial deals relaunched
The marketing of two major industrial portfo-
lios which were interrupted by the pandemic in 
spring have now been relaunched. One is that of 
Arete Invest, being sold by JLL. “We managed 
to secure several quite sharp off ers, allowing for 
Arete to pick the most appealing one and it is in 
DD again,” says Horák. The portfolio, 11 parks 
consisting of 125,000 sqm of standing as-
sets and 145,000 sqm of development land, 
represents the entire Arete subfund. The inten-
tion is to close as soon as possible but no lat-
er than end of the year, says Horák. “If there is 
a second wave of travel restrictions, however, 
there is little anyone can do.”

The second major industrial portfolio belongs 
to P3 parks; it represents 16 assets totalling 
374,000 sqm, worth some EUR 300 million. 
According to Horák, a recommendation was 

made in spring to park the assets until roughly 
September when fi nancing conditions improved. 
“We are now marketing it. As it spans seven 
countries there are many investors to speak to,” 
he says, adding that the bids are coming in. “We 
will see whether to dispose of the portfolio as 
a whole or divide geographically depending on 
what the bids look like.” The target is to close this 
year and given future travel uncertainties the fo-
cus is to collect bids as quickly as possible. The 
Czech portion consists of four parks repre-
senting 30% of the overall portfolio by income.

Sector eff ects of Covid
The eff ect of Covid-19 is also evident in the 
popularity of investments within various sec-
tors, refl ecting trends of the previous quarter. 
“There has been more polarisation towards 
the PRS (private rental) and logistics sectors,” 
Thompson says, noting it has added to their 
popularity prior to Covid. “Retail as a business 
has fared better than many anticipated,” he 
points out, adding that further retail deals in the 
region are expected by the year-end. “Flexible 
working has also gone through a bit of a see-
saw over the last months, but most of us think 
this is here to stay in some form. Investors have 
however reduced the acceptable percentage of 
space such occupiers take in the wider build-
ing,” Thompson reveals.

There has been no shortage of debate about 
the enduring eff ect of Covid-19 on offi  ce space. 
“Some offi  ce occupiers are trying to sublet part 
of their space. According to our research there is 
ca 80,000–100,000 sqm available to sublease in 
Prague,” says Horák. Questions are also raised 
by various experts about the confi dence of some 
tenants to pay rent as fallout from the eff ects 
of the pandemic continue. The concern is also 
highlighted in the Savills CR Investment Market 
H1 2020 report. “In the offi  ce sector specifi cally, 
investors will need to turn their attention 
increasingly to tenant risk, downsizing and 
business liquidity,” the report said.

Uncertainty in the rental market is also refl ected 
in the price expectations of buyers. But this 
hasn’t been met with a positive response from 
sellers. “Even in transactions which have been 
going on for a long time where buyers are ask-
ing for discounts they are not usually provided. 
The reality now is there’s always someone else 
coming in (as bidder),” explains Vlk. “Towards the 
end of the year this will likely intensify because 
various funds (qualifi ed/retail investor) have ac-
cumulated signifi cant fi nancial volume that need 
to be deployed.” Horák concurs. “The money 
is still there, targetting good quality as-
sets, especially core ones. We have very good 
feedback already on Parkview (it is not formally 
on the market yet). Looking at secondary ones 
across asset classes, retail, offi  ces, even logis-
tics, they all asked for discounts on rent, but not 
many got them.”

Assets under discussion
A number of sizable real estate assets are under 
sales discussions, according to market sources. 

Plzeň Rokycanská shopping centre was acquired by 
Trigea in Q1/2020. Retail as a business has fared better 
than many anticipated, said CBRE and Colliers

Bořislavka, Prague 6 – there is still capital looking for 
core assets, said agents
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larita, které se těšily už před covidem. „Retailu 
se dařilo lépe, než mnozí očekávali,“ komentuje 
a dodává, že do konce roku se očekává uzavření 
dalších retailových transakcí. „Sektor fl exibilních 
kanceláří naopak prošel několika výkyvy, větši-
na z nás ale věří, že v nějaké míře bude nadále 
funkční. Investoři nicméně omezili akceptova-
telný procentní podíl prostoru, který tito nájemci 
v budovách obsadí,“ zdůraznil Thompson.

O dopadech pandemie na kancelářský sektor se 
široce debatuje. „Někteří uživatelé kanceláří se 
snaží podpronajmout část svých prostor. Podle 
průzkumu JLL je nyní v Praze 80 000–100 000 m2 
ploch k podpronájmu,“ upozornil Jiří Horák. 
Otázkou zůstává, zda budou nájemci schopni 
hradit nájmy i ve chvíli, kdy pandemie pokraču-
je další vlnou. Podobné obavy zmiňuje ve svém 
reportu k investičnímu trhu v prvním pololetí spo-
lečnost Savills. „V kancelářském sektoru budou 
investoři nuceni věnovat pozornost rizikovým 
nájemcům, zmenšování prostor a přede-
vším likviditě,“ uvádí se ve zprávě.

Nejistota na nájemním trhu se odráží i v ceno-
vém očekávání kupců. Což se ale nesetkává 
s příliš kladnou odezvou prodávajících. „Ani u delší 
dobu probíhajících transakcí, kde investoři žádají 
diskont, není zpravidla poskytnut. Realita je taková, 
že se vždy najde další zájemce,“ uvádí Ondřej Vlk. 
„Koncem roku bude tato tendence pravděpodobně 
ještě sílit, protože řada fondů (kvalifi kovaných i re-
tailových investorů) nashromáždila značné fi nanč-
ní objemy, které potřebuje investovat.“ Tento názor 
potvrzuje i Jiří Horák: „Stále je dostatek kapitálu, 
který usiluje o získání kvalitních nemovitostí, 
především ‚core‘ aktiv. Máme pozitivní odezvu na-
příklad u budovy Parkview na Pankráci, a to ještě 
není ani ofi ciálně na trhu. Pokud jde o sekundární 
nemovitosti (v sektoru retailu, kanceláří i logistiky), 
i tady usilují zájemci o diskont, nicméně téměř niko-
mu se ho nepodařilo získat.“

Nemovitosti na trhu
Ve stadiu jednání je podle zdrojů z trhu několik 

dalších obchodů: mimo jiné např. kancelářské 
budovy Prosek Point (Praha 9) a Coral Offi  ce 
Park (Praha 5), jednání byla ale údajně přeruše-
na kvůli epidemiologické situaci. Investory láká 
také čerstvě dokončená Rustonka 2, kde svou 
centrálu umístila J&T Banka, a podle některých 
zdrojů vyjednává i společnost Penta o pro-
deji letos dokončeného komplexu dvou budov 
Churchill u hlavního nádraží v Praze 2. Dalším 
z pražských projektů, kolem něhož krouží zá-
jemci, je obchodně-administrativní centrum 
Bořislavka, které by mělo být otevřeno v příštím 
roce. Jak uvádí informované zdroje, projekt byl 
na trhu již loni, po období klidu vynuceného pan-
demií covid je opět v hledáčku domácího i zahra-
ničního kapitálu.

Očekává se překonání hranice
2,6 miliardy eur
Pokud se situace výrazně nezmění, mohl by 
objem investic v Česku do konce roku dále růst. 
CBRE očekává, že přesáhne celkový letošní 
objem 2,6 miliardy eur, tedy o něco méně než 
v roce 2018. V porovnání s předchozími roky se 
ale jedná o nejslabší výsledek v posledních 
pěti letech.

Poradci nicméně poukazují na významné trans-
akce, o nichž se nyní jedná, a pokud by se je 
podařilo dokončit, výrazně by zamíchaly kar-
tami: „Při troše štěstí bychom mohli dosáhnout 
2,6–2,85 miliardy eur; a pokud budeme mít oprav-
du velké štěstí, mohli bychom letos překonat i hra-
nici 3 miliard eur,“ uvedl Jiří Horák z JLL. Podobný 
názor má Colliers: „Domníváme se, že celkový 
objem investic by na konci roku mohl dosáhnout 
zhruba 2,75 miliardy eur,“ uvádí Thompson.

Parkview, Prague 4 – Pankrác – there is still capital 
looking for core assets, said agents

Churchill, Praha 2 – na trhu je stále dostatek kapitálu, 
který hledá core nemovitosti, uvádí realitní poradci

Among others, offi  ce buildings Prosek Point 
(Prague 9) and Coral Offi  ce Park (Prague 5) 
had been but the process appears to be paused 
due to the epidemiological situation. Investors 
are also attracted to Rustonka 2, where J&T has 
located its headquarters, and according to some 
sources, Penta is also negotiating the sale of 
this year’s complex of two buildings of Churchill, 
near the main railway station in Prague 2. The re-
tail and offi  ce centre Bořislavka, which should 
be open next year, has also attracted attention. 
According to market sources, it was off ered for 
sale prior to Covid and following a quiet period 
it appears bids have been collected and many 
investors are circling the core asset.

Over 2.6 billion in 2020 possible
If conditions continue as they have recently the 
volume of investments in the Czech Republic 
should continue to grow by year end. CBRE ex-
pects it to reach around EUR 2.6 billion, slightly 
below 2018 volumes. However, looking at previ-
ous years, would be the lowest volume in the 
last fi ve years.

However, the advisers point to signifi cant trans-
actions that are currently being negotiated and, if 
successfully completed, would shuffl  e the cards 
signifi cantly. “With some luck we could reach 
EUR 2.6–2.85 billion; and with yet more luck, we 
could exceed EUR 3 billion this year,” confi rmed 
Horák from JLL. A similar view is held by Colliers. 
“Our view is that year end volumes could reach 
ca 2.75 billion,” says Thompson.
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Nejlepší právnická  rma pro
oblast nemovitostí a stavebnictví

v regionu st ední a východní
Evropy (2018)

Právnická  rma roku
v eské republice

(2018, 2019)

|  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 práv-
nickou fi rmou ve střední Evropě

|  Tým s více než 30 zkušenými právníky včetně 
7 partnerů zaměřených na nemovitosti, staveb-
nictví a právo životního prostředí

|  Právní a daňové služby v souvislosti s nákupem 
a fi nancováním nemovitostí, vyjednávání smluv 
při akvizicích nemovitostí a projektovém fi nan-
cování jak na straně investora, tak na straně 
fi nancující instituce

|  Klientela z řad předních mezinárodních a do-
mácích developerských společností, investorů, 
stavebních společností, bank a veřejné správy

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

Nejúsp šn jší kancelá  v eské republice a na Slovensku dle po tu nominací
a titul  dosavadních ro ník  sout že Právnická  rma roku (2008–2019)

Nejlepší právnická  rma
roku v eské republice

(2020)

Nejúsp šn jší kancelá  v R
a na Slovensku dle celkového

po tu nominací a titul
(2008–2019)
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Město Praha učinilo po 10 letech diskuzí 
první zásadní krok k realizaci záměru vý-
stavby moderní budovy „Vltavské fi lharmo-
nie“: ve veřejné soutěži vybralo zhotovitele 
studie proveditelnosti projektu, konsorcium 
vedené renomovaným dánským architekto-
nickým studiem Henning Larsen. Defi nitivně 
také ukázalo na pozemek poblíž stanice met-
ra Vltavská v rozvojové oblasti Bubny-Zátory 
v Praze 7, kde by budoucí kulturní stánek 
mohl vyrůst. Podle předběžných odhadů si 
realizace projektu vyžádá investici 8 až 9 mi-
liard korun a dokončena by mohla být v roce 
2032. V pokročilejším stadiu jsou přípravy 
na vybudování moderního koncertního sálu 
za dvě miliardy korun v Ostravě. V srpnu 
zveřejnilo vedení severomoravské metropo-
le studii newyorského ateliéru Steven Holl 
Architects a pražských Architecture Acts 

a věří, že realizaci projektu, který bude kom-
binací rekonstrukce Domu kultury města 
Ostravy z 60. let a výstavby nové futuristické 
koncertní síně ve tvaru houslového pouzd-
ra, zahájí do dvou let.

Koncem srpna oznámilo vedení hlavního měs-
ta Prahy, že podepsalo smlouvu na vypracování 
studie proveditelnosti na projekt nové bu-
dovy fi lharmonie s vítězem výběrového říze-
ní, konsorciem fi rem Henning Larsen, Buro 
Happold a AEA Consulting. Všichni členové 
konsorcia spolu dlouhodobě spolupracují a mají 
bohaté reference v oblasti přípravy a projektová-
ní špičkových koncertních sálů v Evropě. „Studie 
by měla stanovit výši investice a její návratnost při 
různých variantách využití. Počítáme nejen s tím, 
že tu vznikne koncertní sál pro 1 800 diváků, 
který svou kapacitou dokáže přilákat světové 

hvězdy, a samozřejmě zázemí pro fi lharmonii, 
ale hledáme také další kulturní aktivity a možnosti 
využití. Důležité je, aby budova fungovala 365 dní 
v roce,“ vysvětluje Petr Hlaváček a dodává, že 
město má na projekt čtyři klíčové požadavky: 
„Od budoucí stavby ‚Vltavské fi lharmonie‘ očeká-
váme, že se stane součástí městské struktury, to 
znamená, že bude vhodně akcentovat a doplňo-
vat město. Za druhé chceme, aby se stala sou-
částí sítě kulturních zařízení, a ne solitérní domi-
nantou, nekomunikující se svým okolím. Třetím 
bodem je ekonomická udržitelnost a tím čtvrtým 
dokonalá akustika.“ Náklady na samotnou budo-
vu město předběžně vyčíslilo na 5 miliard korun. 
Další 3–4 miliardy si podle Petra Hlaváčka vyžá-
dá příprava území.

O odvážném záměru se podle náměstka praž-
ského primátora pro územní plánování Petra 
Hlaváčka hovořilo poprvé již za první republiky 
ve 30. letech minulého století. „Současnou deba-
tu o umístění nové budovy České fi lharmonie 
inicioval Spolek pro fi lharmonii, jehož členy jsou 
například architekt Josef Pleskot nebo ředitel 
České fi lharmonie Roman Bělor, zhruba před 
deseti lety. Od té doby se k ní přihlásily všechny 
politické reprezentace města,“ shrnuje historii 
záměru Petr Hlaváček. Poukazuje také na to, že 
poslední podobná stavba, jíž byla Smetanova síň 
v Obecním domě na náměstí Republiky, vznikla 
již více než před 100 lety v roce 1912, a ani ona, 
ani koncertní sál pražského Rudolfi na nenabíze-
jí vhodné akustické a dispoziční podmínky pro 
prezentaci hudby 20. století ani té současné.

V rámci výběru lokality město postupně prově-
řovalo téměř 200 variant. „Klíčové bylo umístě-
ní stavby, kterou pracovně nazýváme Vltavská 
fi lharmonie, u řeky, protože je v genetickém 

ČESKÉ METROPOLE PLÁNUJÍ nové
moderní koncertní síně pro fi lharmoniky
Ostrava se rozezní v roce 2024, Praha cílí na rok 2032

Hlavní město Praha vybralo zhotovitele studie proveditelnosti projektu výstavby nové budovy Vltavské fi lharmonie
s koncertním sálem pro 1 800 diváků. Vyrůst by měla do roku 2032 v sousedství stanice metra Vltavská v Praze 7.
Vítězem veřejné soutěže je dánské architektonické studio Henning Larsen ■ Zdroj: Hlavní město Praha, IPR

BW_III_2020_book.indb   12BW_III_2020_book.indb   12 28.09.20   22:2628.09.20   22:26



13

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

After 10 years of discussion, the city of 
Prague has taken the fi rst essential step in 
the realisation of the plan to build a modern 
“Vltava Philharmonic” building: the public 
competition to prepare a project feasibil-
ity study was won by a consortium led by 
the renowned Danish architecture studio, 
Henning Larsen. It also fi nally pointed to 
the land near the Vltavská metro station 
in the Bubny-Zátory development area in 
Prague 7, where the future cultural cen-
tre should be going up. According to pre-
liminary estimates, the construction of the 
project would require an investment of 8 to 
9 billion crowns and should be completed 
in the year 2032. Preparations for the con-
struction of a modern concert hall for two 
billion crowns in Ostrava are in an advanced 
stage. In August, the leaders of the North 

Moravian city published the study of the 
New York atelier Steven Holl Architects and 
Prague’s Architecture Acts and they believe 
that they will begin implementation of the 
project, which will be a combination of the 
reconstruction of the House of Culture of 
the city of Ostrava from the 60s and the con-
struction of a new futuristic concert hall in 
the shape of a violin case, within two years.

At the end of August, the Prague government an-
nounced that it had signed an agreement for the 
preparation of a feasibility study for the design 
of a new philharmonic building with the winner 
of the tender, a consortium of Henning Larsen, 
Buro Happold and AEA Consulting. All the 
members of the consortium have been working 
together for a long time and have extensive refer-
ences in the area of the preparation and design 

of state-of-the-art concert halls in Europe. “The 
study should specify the amount of the investment 
and its rate of return for diff erent alternatives of 
use. We are not only counting on an 1,800-seat 
concert hall going up here, which will be able to 
attract international stars with that capacity, and 
facilities for the Philharmonic, but we are also 
looking at other cultural activities and possibilities 
of use. It is important for the building to operate 
365 days a year,” explained Petr Hlaváček, add-
ing that the city has four key requirements for 
the project: “We expect the ‘Vltava Philharmonic’ 
will become part of the urban structure, meaning 
that it will suitably accent and complement the city. 
Secondly, we want it to become part of the network 
of cultural facilities, and not a solitary landmark, 
with no communication with its environs. The third 
point is economic sustainability and the fourth per-
fect acoustics.” The city has tentatively calculated 

The construction of a new futuristic concert hall in the shape of a violin case in Ostrava city should start within two years
Architect: New York atelier Steven Holl Architects and Prague’s Architecture Acts ■ Source: City of Ostrava

CZECH CITIES PLANNING new modern
concert halls for philharmonics
Ostrava will be tuning up in 2024, Prague is aiming for 2032
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kódu Prahy, že významné budovy, nejen kulturní, 
ale i vládní, jsou jako korálky navázány na Vltavu,“ 
uvádí ředitel IPR Ondřej Boháč. „Lokalita v blíz-
kosti stanice metra Vltavská byla vybrána mimo 
jiné proto, že podle zkušeností ze světa tento typ 
významných staveb má dalekosáhlý multiplikač-
ní efekt a významně pomáhá rozvoji území. Na 
tomto místě se potkávají dva velké pražské pro-
blémy: leží zde rozsáhlý brownfi eld Bubny-Zátory, 
který se snažíme postupně otevřít, a končí zde 

severojižní magistrála. Věříme, že umístění takto 
významné kulturní instituce dá této centrální roz-
vojové oblasti silný impulz, který nastartuje její 
budoucí proměnu.“ Ve fi nálním výběru mezi umís-
těním u stanice metra Vltavská, nebo na druhém 
břehu řeky, u Ministerstva průmyslu a obchodu, 
sehrála důležitou roli také vzdálenost od metra.

Studii proveditelnosti, jejíž součástí bude 
komplexní analýza veškerých ekonomických 

nákladů nové budovy, včetně provozních, op-
timální varianty koncepce koncertního sálu 
i zasazení objektu do území na levém břehu 
Vltavy, by mělo konsorcium Praze předložit 
do konce letošního roku. Magistrát pak na 
jejím základě rozhodne, zda dá projektu, 
který již bude mít jasné kontury, defi nitiv-
ně zelenou. V další fázi by měla následovat 
architektonická soutěž, jejímž výsledkem 
bude projektová dokumentace pro zhotovitele. 
Třetí fáze zahrnuje samotnou stavbu, s jejímž 
zahájením se podle předběžného harmono-
gramu počítá v roce 2027. Dokončení budo-
vy Vltavské fi lharmonie je naplánováno na 
rok 2032.

Ostrava o krok napřed
Projekt nového koncertního sálu v Ostravě, 
na který si město nechalo vypracovat archi-
tektonickou studii od ateliérů Steven Holl 
Architects z New Yorku a Architecture Acts 
z Prahy, se již nyní řadí mezi 10 nejočekávaněj-
ších staveb světa v žebříčku architektonického 
magazínu Architizer. Ostravský primátor Tomáš 
Macura věří, že vizuálně atraktivní moderní kul-
turní objekt pomůže změnit dosavadní vnímání 
Ostravy jako ryze industriálního města.

Nová futuristická koncertní hala v Ostravě z dílny newyorských architektů Steven Holl Architects a pražského studia Architecture Acts nabídne velký koncertní sál pro 1 300 diváků.
Menší – komorní sál s kapacitou 475 míst vznikne přestavbou společenského sálu ve stávajícím kulturním domě. Součástí projektu bude vzdělávací centrum, zkušebny a šatny 
hudebníků, kavárna a nahrávací studio ■ Zdroj: Město Ostrava

Nová koncertní hala v Ostravě – velký koncertní sál pro 1 300 diváků
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the expenses for the building at 5 billion crowns. 
According to Petr Hlaváček, the preparation of 
the land will require a further 3–4 billion crowns.

According to the Deputy Mayor of Prague for 
Regional Planning, Petr Hlaváček, the bold plan 
was fi rst discussed during the First Republic in 
the 1930s. “The current debate on the location of 
the new Czech Philharmonic building was initi-
ated roughly ten years ago by the Philharmonic 
Society, whose members include, for example, 
architect Josef Pleskot and Czech Philharmonic 
Director Roman Bělor. Since then, all the city’s po-
litical representation has been on board,” stated 
Petr Hlaváček, summing up the history. He also 
points to the last similar building, which was the 
Smetana Hall in the Municipal House on náměstí 
Republiky, which was built more than 100 years 
ago in 1912 and neither it nor the concert hall in 
Prague’s Rudolfi num off ers suitable acoustics 
and capacity conditions for the presentation of 
20th century or contemporary music.

When choosing the locality, the city gradually 
checked almost 200 alternatives. “The situ-
ation of the building by the river was of key im-
portance for the building, which we have given 
the working title of Vltava Philharmonic, be-
cause it is in the genetic code of Prague that im-
portant buildings, and not only those related to 
culture, but also to the government, are stringed 
like beads on the Vltava River,” explained the 
Director of the Prague Institute of Planning and 
Development, Ondřej Boháč. “The locality close 
to the Vltavská metro station was chosen in part 
based on international experience that this type 
of important building has a far-reaching stimulus 
eff ect and signifi cantly helps the development of 
the area. Two of Prague’s major problems con-
verge at this point: the expansive Bubny-Zátory 
brownfi eld that we are gradually trying to open up 
lies here and the north-south arterial road ends 
here. We believe that the placement of such an 
important cultural institution would give this cen-
tral development area a strong impulse that will 

initiate its future transformation.” The distance 
from the Vltavská metro station also played an 
important role in the fi nal choice between the lo-
cation by the metro station or on the other bank 
of the river, by the Ministry of Industry and Trade.

The consortium should submit the feasibil-
ity study, which will include a comprehensive 
analysis of all the economic expenses of the 
new building, including operating expenses, the 
optimal variations of the concert hall conception 
and the placement of the building in the area on 
the left bank of the Vltava River, by the end of 
this year. Then City Hall will decide whether 
to give the project, which will already have 
a clear defi nition, a defi nitive green light 
based on the study. In the next phase, an ar-
chitectural competition should follow, the result 
of which being the project documentation for the 
contractor. The third phase includes the build-
ing itself, with work slated to get underway ac-
cording to the preliminary schedule in 2027. The 
completion of the Vltava Philharmonic build-
ing is planned for the year 2032.

Ostrava a step ahead
The project for the new concert hall in Ostrava, 
for which the city had an architecture study pre-
pared by Steven Holl Architects from New York 
and Architecture Acts from Prague, already 
ranks among the ten most anticipated buildings in 

the world according to the rankings of the Architizer 
architecture magazine. Ostrava’s Mayor Tomáš 
Macura is convinced that the visually-attractive 
modern cultural building will help change the cur-
rent perception of Ostrava as a purely industrial city.

According to the architects’ design, the futuris-
tic metal-clad building, which when seen from 
above is shaped like an instrument case, can-
tilevers over the existing House of Culture of 
Ostrava. A modern concert hall with a capaci-
ty of 1,300 seats and with high-quality acoustics 
will be built inside the “case”. Another smaller 
hall with 475 seats will be created in the recon-
structed auditorium in the House of Culture. “For 
the outer shell of the hall, patinated 100% recy-
clable and highly-fl exible zinc will be used. The 
perfect acoustics inside the hall will be ensured 
by grey-glazed maple-wood cladding, which is 
regularly used, for example, in the manufacturing 
of violins,” explained the co-author of the design, 
architect Martin Kropáč from Architecture Acts. It 

A new modern concert hall in Ostrava with a capacity of 1 300 seats (visualisation) ■ Source: Ostrava City

A new modern concert hall in Ostrava (model)
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Futuristická stavba s kovovým pláštěm, která při 
pohledu shora připomíná svým tvarem pouzdro 
na hudební nástroj, přemostí podle plánu ar-
chitektů existující Dům kultury města Ostravy. 
Uvnitř „pouzdra“ vznikne moderní koncertní 
sál s kapacitou 1 300 míst a s velmi kvalitní 
akustikou. Další, komorní sál se 475 sedadly, 
vznikne přebudováním dnešního společenské-
ho sálu v kulturním domě. „K opláštění sálu bude 
použit patinovaný 100% recyklovatelný a vysoce 
fl exibilní zinek. Dokonalou akustiku uvnitř sálu 
zajistí obložení z šedě lazurovaného javorového 
dřeva, které se běžně používá mimo jiné k výro-
bě houslí,“ popisuje spoluautor studie, architekt 
Martin Kropáč z Architecture Acts. Sály bude 
možno upravovat pro potřeby jednotlivých uměl-
ců a orchestrů. „Obě pódia budou složena z po-
hyblivých panelů, v komorním sále bude také 
posuvná stěna, která umožní zvětšit či zmenšit 
velikost pódia. Sály budou využitelné i pro ampli-
fi kovanou, tedy zvučenou hudbu,“ uvádí ředitel 
Janáčkovy fi lharmonie Ostrava Jan Žemla. Nová 
přístavba nabídne také prosklený vestibul a ka-

várnu, ze kterých bude výhled na sousední park 
Milady Horákové.

Projekt akcentuje energetickou udržitelnost 
a počítá s řadou ekologických řešení, jako je 
využití izolačních nízkoemisních skel, recyklo-
vaných a recyklovatelných materiálů nebo kon-
cept chlazení a vytápění s použitím systému 
tepelných čerpadel. Dostatek přirozeného světla 
v budově zajistí prosklené stěny a světlíky.

Proměnou projde také Dům kultury města 
Ostravy: po rekonstrukci nabídne ve svých 
prostorách kompletní zázemí pro Janáčkovu 
fi lharmonii Ostrava, zkušebny, kanceláře, 
šatny, vzdělávací centrum i nahrávací studio. 
Ostravský orchestr tak po více než 70 letech své 
existence získá moderní sídlo i stálou domov-
skou scénu.

„Dokumentace pro společné povolení stavby 
bude dokončena v prosinci 2021. V roce 2022 
se pak zrealizuje veřejná zakázka a následně 
zahájí samotná stavba. Její trvání předpokládá-
me v délce 32 měsíců,“ nastínila další postup 
náměstkyně primátora pro investice Zuzana 
Bajgarová. První koncerty v novém koncert-
ním sále by se tedy mohly odehrát v roce 2024. 
Výše investice by měla podle nynějších odhadů 
dosáhnout celkem 2,2 miliardy korun. Stát se 
podle ostravského primátora Tomáše Macury 
zavázal poskytnout na výstavbu haly 600 mili-
onů korun a Moravskoslezský kraj 300 milionů, 
zbytek pokryje město.

will be possible to adapt the halls for the needs 
of individual artists and orchestras. “Both of the 
stages will be made of moving panels and there 
will also be a sliding wall in the smaller hall that 
will make it possible to increase or decrease the 
size of the stage. The halls can also be used for 
amplifi ed music,” stated the Director of Janáček 
Philharmonic Ostrava, Jan Žemla. The new ad-
dition will also off er a glazed vestibule and café, 
from which there will be a view of the adjacent 
Milada Horáková Park.

The project is accented by energy sustainabil-
ity and will include several ecological solutions, 
such as the use of low-emission insulating glass, 
recycled and recyclable materials and a cool-
ing and heating concept using a system of heat 
pumps. The glass walls and skylights will ensure 
an abundance of natural light in the building.

The House of Culture of Ostrava will also be 
undergoing a transformation: after the recon-
struction, it will off er complete facilities for the 
Janáček Philharmonic Ostrava, rehearsal 
rooms, offi  ces, change rooms, an education 
centre and a recording studio in its spaces. Thus, 
after more than 70 years of its existence, the 
Ostrava orchestra will be getting a modern seat 
and a permanent home stage.

“The documentation for the joint building per-
mit will be completed in December 2021. Then, 
the public tender will take place and the con-
struction itself will begin in 2022. We expect 
it to take 32 months,” stated the Deputy Mayor 
for Investment, Zuzana Bajgarová, explaining 
the further steps. Thus, the fi rst concerts in 
the new concert hall should be held in 2024. 
According to current estimates, the amount of 
the investment should reach a total of 2.2 bil-
lion crowns. According to Ostrava Mayor Tomáš 
Macura, the state has committed to providing 
600 million crowns for the construction and the 
Moravian Silesian Region 300 million crowns, 
with the rest being covered by the city.

Vizualizace: komorní sál s kapacitou 475 míst
Zdroj: Město Ostrava

Nová futuristická hala v Ostravě ve tvaru houslového pouzdra, jejíž součástí bude i zrekonstruovaný kulturní dům, nabídne 
nově také kompletní zázemí pro Janáčkovu fi lharmonii Ostrava ■ Zdroj: Město Ostrava
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INTERNATIONAL BUILDING  
PROJECTS TEAM
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 Developerská a investiční spo-
lečnost Passerinvest Group po-
kračuje v přípravách revitalizace 
bývalého brownfi eldu Interlov 
a přilehlých území o celkové plo-
še 9 ha mezi dálnicí D1 a oblastí 
Krčského lesa v Praze 11. Místo 
plánuje proměnit v živou část 
města s veškerou vybavenos-
tí, cyklostezkami, vodními prv-
ky a masivním podílem zeleně. 
V projektu architektů A8000 by 
mělo vyrůst cca 200 nájemních 
a 400 vlastnických bytů spolu 
s komunitním centrem, školkou 

a kancelářskou budovou, která 
odcloní rezidenční a relaxační 
část od frekventované tepny. 
Zatímco bytová část čeká do-
sud na změnu územního plánu, 
developer již několik let aktivně 
pracuje s veřejným prostorem: 
jižní část území mění v rozsáhlý 
přírodní park s pobytovými lou-
kami, kde již dnes obyvatelé re-
laxují a využívají sportovní prvky 
jako např. běžeckou dráhu a ven-
kovní fi tness nebo workoutové 
hřiště. Do lokality vstoupil deve-
loper koupí zpustlého brownfi el-

du v roce 2006; jako poslední pak 
získal trojúhelníkový pozemek 
o rozloze 1,2 ha přímo u stanice 
metra, kde vznikne administrativ-
ní objekt z dílny studia Aulík Fišer 
architekti, s živým parterem, 
předurčeným obchodům a služ-
bám. Jak uvádí Martin Unger, 
technický ředitel Passerinvest 
Group, v rámci projektu se chys-
tá investor zvelebit i okolí stanice 
metra Roztyly; současně jedná 
s městem a Dopravním podni-
kem o možnosti a podmínkách 
modernizace samotné stanice. 

Projekt Nové Roztyly společnosti Passerinvest Group nabídne vlastnické a nájemní bydlení, nové pracovní příležitosti, mateřskou školu s komunitním centrem a rozsáhlý 
čtyřhektarový park s pobytovými loukami, vodními plochami, sportovišti a cyklostezkami. Dosud téměř nepřístupný brownfi eld Interlov se změní v přirozenou součást města. Park, 
jehož revitalizaci zahájil developer jako první, již slouží veřejnosti ■ Developer: Passerinvest Group

Martin Unger, technický ředitel 
společnosti Passerinvest Group

Passerinvest Group pokročil v přípravě projektu Nové Roztyly
Čtyřhektarový park se sportovišti už slouží veřejnosti

BW_III_2020_book.indb   18BW_III_2020_book.indb   18 28.09.20   22:2628.09.20   22:26



D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

19

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

The development and investment company 
Passerinvest Group is continuing in the 
preparation of the revitalisation of the for-
mer Interlov brownfi eld and the adjacent 
area with a total area of 9 ha between the D1 
motorway and the Krč Forest in Prague 11. It 
is planning to transform it into a living part 
of the city with full amenities, cycling paths, 
water features and a massive share of green-
ery. In the design by the architects of A8000, 
there will be about 200 fl ats to rent and 400 to 
buy, together with a community centre, pre-
school and offi  ce building that will shield the 
residential and leisure section from the busy 
road.  While the residential part is still wait-
ing for a change to the zoning plan, the devel-
oper has already been actively working with 
the public space for many years: it is trans-
forming the south part of the territory into an 
expansive natural park with meadows where 
the inhabitants are already relaxing and us-
ing the sports facilities, such as a running 
track and outdoor fi tness or work-out fi eld. 
The developer entered the locality with the 
purchase of a dilapidated brownfi eld in 2006; 
the last land it acquired was a triangular plot 
with an area of 1.2 ha right by the metro sta-
tion, where an offi  ce building from the draw-
ing tables of Aulík Fišer architekti will be 
going up with a lively street level meant for 
shops and services. As the Technical Director 
of Passerinvest Group Martin Unger stated, 
the investor is planning to also improve the 
area around the Roztyly metro station as part 
of the project and it is simultaneously nego-
tiating with the city and the Transit Authority 
about the possibility and conditions for the 
modernisation of the station itself. 

First of all, could you tell us how the project 
will be conceived from the perspective of 
urbanism and the individual functions? How 

many people will be working here in the fu-
ture and how many living here?
The Nové Roztyly project is the revitalisation 
of a territory rising in the neighbourhood of the 
Roztyly metro station, bordered on one side by 
the D1 motorway and South Ring Road and on 
the other side by the natural area of the Krč for-
est. This combination of two entirely diff erent en-

vironments was decisive for the function of the 
territory, where we are planning on building a new 
urban neighbourhood with a balanced off er of 
fl ats, job opportunities, civic amenities, services 
and relaxation and park spaces. Our vision comes 
from the principles of the city of short distances 
that is currently preferred by the Prague Institute 
for Planning and Development (IPR). The project 
should bring together rental and owner-occupied 
housing in solitary buildings and job opportuni-
ties and amenities in an offi  ce building that will 
naturally shield the residential and leisure sec-
tion from the intensively busy traffi  c arteries to the 
north. It will be going up in park vegetation that 
will permeate between the blocks of fl ats and 
subsequently fl ow smoothly into the forest park 
with sports facilities, naturally connected to the 
south and west to the Krč forest. This is all inter-
laced with streams and bodies of water. The plan 
also calls for a preschool and community centre, 
which will off er children facilities for interest and 

Nové Roztyly Park – a four-hectare green park with 
sports facilities is already serving the public
Developer: Passerinvest Group

Roztyly Plaza – an offi  ce building planned at Roztyly metro station with a living groundfl oor and a public piazza with 
water elements and relax spaces ■ Developer: Passerinvest Group ■ Architect: Aulík Fišer architekti

Passerinvest Group continues in preparation of Nové Roztyly project
A four-hectare park with sports facilities is already serving the public
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Můžete na úvod představit, jak bude projekt 
koncipován z hlediska urbanismu i jednot-
livých funkcí? Kolik lidí by zde v budoucnu 
mohlo pracovat a kolik bydlet?
Projekt Nové Roztyly je revitalizací území roz-
prostírajícího se v sousedství stanice metra 
Roztyly ohraničeného na jedné straně dálnicí 
D1 a Jižní spojkou a na druhé straně přírodní 
oblastí Krčského lesa. Právě kombinace dvou 
zcela odlišných prostředí byla určující pro náplň 
území, kde plánujeme vybudovat novou část 
města s vyváženou nabídkou bytů, pracovních 
příležitostí, občanské vybavenosti, služeb i od-
počinkových a parkových ploch. Naše vize vy-
chází z principu města krátkých vzdáleností 
preferovaného dnes také Institutem pro pláno-
vání a rozvoj města Prahy (IPR). Projekt by měl 
sdružovat nájemní i vlastnické bydlení v solitér-
ních domech a pracovní příležitosti i vybave-
nost v administrativní budově, která rezidenční 
a relaxační část přirozeně odcloní od intenzivně 
zatížených dopravních tepen na severu. Vyroste 
v parkové zeleni, která bude prostupovat dále 
mezi bytovými domy a následně plynule přejde 
v lesopark se sportovním zázemím, na jihu a zá-
padě přirozeně navazující na Krčský les. To vše 
protkané vodou a vodními plochami. Součástí 
záměru je i mateřská škola a komunitní centrum, 

které nabídne zázemí pro zájmové a volnoča-
sové aktivity dětí i prostory pro setkání obyvatel 
mikrolokality, vše soustředěné v jedné budově. 
U stanice metra vlastníme další pozemek, kde 
by měla vyrůst v budoucnu kancelářská budova 
s živým parterem. Přibydou zde obchody a služ-
by, které obslouží dopravní uzel, kde se potkává 
metro s městskou i příměstskou autobusovou 
dopravou. V rámci celého projektu na Roztylech 
vytvoříme pracovní místa a prostředí pro téměř 
3 000 lidí, zhruba 1 500 obyvatel by zde mohlo 
v příštích letech nalézt nové bydlení, ať ve vlast-
ních, nebo v nájemních bytech. 

Z hlediska urbanistických vazeb je naší fi lozofi í 
především zprůchodnit dnes téměř nepřístup-
nou lokalitu Interlovu a otevřít ji všemi smě-
ry, zejména na východ ke stanici metra a na 
sever k pěší lávce nad magistrálou spojující 
Roztyly s oblastí starého Spořilova. Území je 
nyní izolováno v údolí, které historicky vzniklo 
v souvislosti s masivní těžbou písku, a nachází 
se prakticky 12 metrů pod úrovní okolního te-
rénu, odříznuto valem s náletovými dřevinami. 
Oblast, dosud ze severu a z východu zcela ne-
prostupnou, plánujeme otevřít úpravou terénu 
a propojit s okolím novými pěšími komunikace-
mi a sítí cyklostezek. Odstraněním stávající ba-

riéry se pak mrtvý brownfi eld  stane přirozenou 
součástí rostlého města.

V projektu Nové Roztyly věnuje Passerinvest 
Group značnou pozornost a nemalé pro-
středky veřejnému prostoru a zeleni. Svědčí 
o tom pokračující práce na rekultivaci roz-
sáhlého rekreačního parku, který již dnes 
občané Prahy 11 hojně využívají. Jak jste 
daleko s jeho realizací? 
Koncepci projektu Nové Roztyly stavíme na 
podobném přístupu, jaký jsme aplikovali již 
v areálu BB Centra v Praze 4. Znamená masiv-
ní míru investic do veřejných prostranství, kte-
rá nabízejí skutečně kvalitní obsah. Konkrétně 
v Roztylech jsme nakoupili pozemky, abychom 
je nabídli občanům jako veřejný prostor. Další 
prostředky v řádu desítek milionů investuje-
me do rekultivace, pokračujícího zkvalitňování 
a dlouhodobé údržby parku. Ten má v současné 
době relativně jasně vymezené kontury. Na na-
šich pozemcích v areálu jsme pro něj vyhradili 
4 ha. Uprostřed se nachází další zhruba hekta-
rový pozemek, vlastněný městem Prahou, kte-
rý také postupně do parku začleníme. Celkově 
tedy park zaujme území o rozloze 5 ha nava-
zující na Krčský les. V celé této oblasti probíhá 
čištění, vkládáme tam lavičky a sportovní prv-
ky, jako je vybavení pro fi tness a workout nebo 
disc golfové koše. Vybudovali jsme 700 m dlou-
hý běžecký ovál i kratší běžeckou dráhu pro 
děti. Město oceňuje, že zpřístupňujeme prostor, 
který byl ještě před pěti lety zanedbaný a ne-
využitý, kam se lidé báli chodit a byl obydlený 
pouze velmi početnou komunitou bezdomovců. 
Letos na jaře, když začaly první teplé dny, byl 
naopak plný rodin s dětmi a lidé si sem již dnes 
rádi chodí i zasportovat.
 
Dalším významným prvkem z hlediska estetické-
ho i environmentálního bude úprava povrchových 
vod. S těmi ale můžeme pracovat až paralelně 
s budováním inženýrských sítí pro výstavbu byto-
vých domů. V rámci kultivace veřejného prostoru 
plánujeme obnovení přirozeného biotopu, napá-

Park Nové Roztyly – Passerinvest Group investuje rozsáhlé fi nanční prostředky do rekultivace a správy nového 
čtyřhektarového parku s pobytovými loukami a sportovními prvky jako venkovní fi tness, workoutové hřiště, discgolfové 
koše nebo běžecký ovál či menší běžecké dráhy pro děti
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leisure activities and a space for the inhabitants 
of the micro-locality to meet, all concentrated in 
a single building. We own other land by the metro 
station, where an offi  ce building with a lively street 
level should be going up in the future. There will be 
new shops and services added here to serve the 
transport node, where the metro meets with sub-
urban bus services. As part of the entire project in 
Roztyly, we will be creating job opportunities and 
an environment for almost 3,000 people, while 
roughly 1,500 people could fi nd a new place to 
live here in the coming years, either in their own 
fl at or by renting. 

From the perspective of urbanism, our philoso-
phy is to open up the currently almost inacces-
sible Interlov locality in all directions, especially 
to the east towards the metro station and to the 
north towards the footbridge that passes over 
the expressway and connects Roztyly with the 
area of old Spořilov. The area is currently iso-
lated in a valley, which arose historically in con-
nection with the massive extraction of sand and 
is located practically 12 metres below the level 
of the surrounding terrain, cut off  by a levee with 
overgrown trees. We are planning to open the 
area, completely impermeable from the north 
and the east until now, by landscaping the terrain 
and connecting it with the surrounding new pe-
destrian paths and cycling path network. By re-
moving the existing barriers, the dead brownfi eld 
will become a natural part of the developed city.

In the Nové Roztyly project, Passerinvest 
Group has paid signifi cant attention and 
considerable funds to the public space and 
greenery. Does this bear witness to the con-
tinuing work on the recultivation of the ex-
pansive recreational park that is already be-
ing used abundantly by the citizens of Prague 
11? How far along is its implementation? 
We are building the conception of the Nové 
Roztyly project along the same approach that we 
used with the BB Centrum complex in Prague 4. 
This means a massive level of investment in 

the public spaces, which off er truly high-quality 
content. In Roztyly in particular, we have pur-
chased land so that we can off er it to the citi-
zens as a public space. We are investing other 
funds on the order of tens of millions of crowns 
in the recultivation, continued improvement and 
long-term maintenance of the park. It currently 
has relatively clearly-defi ned contours: we have 
set aside 4 ha for it on our land in the complex. 
There is another roughly one-hectare park in the 
middle, owned by the City of Prague, which we 
are gradually incorporating into the park. Thus, 
the park will take up an area of 5 ha connected to 
Krč Forest. The entire area is being cleaned up, 
we are installing benches and sporting facilities 
there, such as fi tness and work-out equipment 
and disc golf baskets. We have built a 700-me-
tre-long oval running track and a shorter running 
track for children. The city appreciates that we 
are opening up space that was neglected and 
unused just fi ve years ago. People were afraid to 
go there and it was only inhabited by a very large 
community of homeless people. This spring, 
when it started to get warmer, it was now full of 
families with children and now people also like to 
come here to exercise.

Another important element from an aesthetic 
and environmental perspective will be the treat-
ment of the surface water.  But we can only start 
working on that in parallel with the construction 
of the utility networks for the construction of 
the blocks of fl ats. As part of the cultivation of 
the public space, we are planning on renewing 
the natural biotope, originally connected to the 
Roztyly Creek that fl owed through here and was 
diverted into a pipe during the construction of the 
metro’s C line. We want water to fl ow naturally 
through the valley again. That’s why we are not 
only planning on opening the creek again in the 
north of the area, but also the rainwater stream 
draining the water from Horní Roztyly and cre-
ating a stream with several pools between the 
barrier building and the residential buildings. The 
biotope contributes to the development of the di-
versity of the kinds of local fauna and fl ora and 
will also retain water in the landscape, which is 
especially important at the current time. 

Is Passerinvest Group planning to keep main-
taining the park? Won’t it transfer it to the city? 
The city is not interested in taking it over, so we 
are counting on continuing to operate and main-

Nové Roztyly Park – the entire area was being cleaned up, and the developer was installing benches and sporting 
facilities there, such as fi tness and work-out equipment and disc golf baskets. It has been built a 700-metre- long oval 
running track and a shorter running track for children ■ Developer: Passerinvest Group
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jeného původně Roztylským potokem, který tudy 
protékal a během výstavby metra C byl přeložen 
a zatrubněn. Chceme dosáhnout toho, aby údo-
lím znovu přirozeně tekla voda. Proto plánujeme 
otevřít nejen potok na severu území, ale také na 
jihu dešťovou vodoteč odvádějící vodu z Horních 
Roztyl a vytvořit mezi bariérovým objektem a rezi-
denčními domy potok s řadou tůní. Biotop přispě-
je k rozvíjení pestrosti druhů místní fauny a fl ory 
a zároveň bude zadržovat vodu v krajině, což je 
v současné době obzvláště důležité. 

Plánuje Passerinvest Group park udržovat 
trvale? Nepřevedete jej na město? 
Město nemá zájem jej převzít, takže počítáme 
s tím, že budeme park i v budoucnu provozovat 
a udržovat. Budeme usilovat o to, vytvořit podob-
ný model, jaký se osvědčil v areálu BB Centra, 
a formou příspěvků z nájemného z kanceláří 
i bytů vytvořit zdroje, které by nám umožnily do-
sáhnout stabilní a dlouhodobé kvality údržby tak, 
aby park skutečně fungoval. 

Spolupracujete rovněž s prověřenými architek-
ty. Jaká bude architektura jednotlivých budov?
Design větší části projektu, to znamená budovy 
Sequoia, bytových domů i parku, pochází z dílny 
architektů A8000. Vypracováním návrhu menší 
kancelářské budovy u stanice metra, kterou jsme 
nazvali Roztyly Plaza, jsme pověřili studio Aulík 
Fišer architekti. Budovy ponesou některé zna-

ky typické pro objekty vybudované společností 
Passerinvest Group, jako jsou zelené střechy, kte-
ré slouží jako prevence vzniku tepelných ostrovů, 
velkorysý veřejný prostor se zelení a městským 
mobiliářem a veřejná prostranství budou tradičně 
vydlážděna kamennou pražskou mozaikou, kte-
rá kromě environmentálních aspektů (umožňuje 
vsakování dešťové vody, eliminuje akumulaci tep-
la) působí také vizuálně velmi příjemně.

Část projektu dosud čeká na změnu územní-
ho plánu a na potřebná povolení. Která fáze 
záměru je nejblíže zahájení stavby? 
Letos na podzim by mělo proběhnout opakované 
veřejné projednání návrhu změny územního plá-
nu na využití části areálu Interlov, konkrétně území 
vymezeného konturami bývalého lomu na písek 
a jatek. Máme již za sebou klíčové momenty, jako je 
posouzení SEA, vyhodnocení míry využití a zapra-
cování možnosti výstavby bytů. Pokud tedy vše pů-
jde dobře, k fi nálnímu schválení změny umožňující 
výstavbu rezidenční části projektu by mohlo dojít na 
přelomu letošního a příštího roku. Věříme, že s reali-
zací bychom mohli začít v průběhu roku 2022. Blíže 
zahájení výstavby jsou obě kancelářské budovy, 
které jsou nyní ve stádiu územního a stavebního ří-
zení. Rozhodnutí o tom, kterou začneme stavět jako 
první, bude vycházet ze situace na trhu. 

Jak bude řešeno dopravní napojení a par-
kování pro automobily v lokalitě? A jak plá-

nujete zajistit prostupnost území pro pěší 
a pro cyklisty? 
Passerinvest Group vychází vstříc přání radnice 
Prahy 11, která měla obavy z dopravního pře-
tížení ulic Tomíčkovy a Ryšavého. Do projektu 
jsme proto zapracovali napojení z křižovatky 
Jižní spojky s magistrálou. Parkování v rezidenč-
ních i administrativních budovách bude zajištěno 
ve dvou- až třípatrových podzemních garážích 
tak, aby koncepce parkových ploch procháze-
jících celým projektem nebyla narušena povr-
chovým parkováním. V budově Plaza u stanice 
metra pak chceme vyhradit nejvyšší podzemní 
podlaží pro veřejné parkoviště P+R.
 
V rámci otevření území pro pěší i cyklisty po-
čítáme s vybudováním sítě nových cest a cyk-
lostezek tak, aby bylo prostupné všemi směry. 
S Technickou správou komunikací i s městem 
Prahou jsme projednali začlenění lávky přes ma-
gistrálu do připravované cyklostezky, která pove-
de podél magistrály a kolem naší bariérové kan-
celářské budovy. Projekt zde počítá i s chodníky 
pro pěší. Další komunikace pro cyklisty povede 
od metra mezi rezidenční částí a parkem a ná-
sledně se rozvětví do dvou směrů: doleva povede 
ke Krčskému lesu a doprava bude směřovat na 
Prahu 4. Rozšíříme tedy nabídku o dva nové smě-
ry a zároveň zvýšíme kapacitu stávajících tras. 

Jak spolupracuje společnost Passerinvest 
Group s veřejností a s městskou částí? Jaké 
podněty ze strany občanů či města zakom-
ponovala do projektu?
V rámci revitalizace Interlovu jsme uspořádali 
několik setkání s veřejností, na kterých se obča-
né vyjadřovali kromě jiného k charakteru připra-
vovaného parku. Již tehdy z jejich řad nejčastěji 
zaznívalo přání, aby zde vznikly volnočasové 
pobytové louky, a to jsme akceptovali. Také čas-
to vyjadřovali obavy, zda park skutečně vznikne. 
Proto jsme se rozhodli nečekat na změnu územ-
ního plánu a v předstihu jsme se pustili do jeho 
rekultivace. A dnes s odstupem času můžeme 
říci, že to byl jeden z klíčových momentů: prv-

Park Nové Roztyly s pobytovými loukami a workoutovým hřištěm ■ Developer: Passerinvest Group
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tain the park in the future, as well. We are going 
to try to create a similar model as the one that 
proved eff ective in the BB Centrum complex and 
create funds in the form of contribution from the 
rent from the offi  ces and fl ats to enable us to 
achieve stable and long-term maintenance so 
that the park truly functions. 

You also cooperate with established archi-
tects. What will the architecture of the indi-
vidual buildings look like?
The design of a greater part of the project, which 
means the Sequoia building, blocks of fl ats and 
the park comes from the architects of the atelier 
A8000. We entrusted the design of the smaller of-
fi ce building by the metro station, which we are 
calling Roztyly Plaza, to Aulík Fišer architekti. The 
building will bear some of the characteristics typi-
cal for buildings built by Passerinvest Group, such 
as green roofs that serve as prevention against 
the creation of heat islands, large public spaces 
with greenery and street furniture and the public 
space will be traditionally paved with the stone 
Prague mosaic that, apart from environmental as-
pects (it absorbs rainwater and eliminates the ac-
cumulation of heat) is also very pleasant visually.    

Part of the project is still waiting for the 
change to the zoning plan and for the nec-
essary permits. What phase of the project is 
closest to getting underway? 
This autumn there should be a repeat of the pub-
lic discussion of the changes to the zoning plan 
for the use of part of the Interlov complex, specifi -
cally the area demarcated by the contours of the 
former sand quarry and slaughterhouses. We cur-
rently have some key moments behind us, like the 
SEA assessment, the evaluation of the degree of 
use and the preparation of the possibility to con-
struct fl ats. So, if everything goes well, the fi nal 
approval of the change enabling the construction 
of the residential part of the project could happen 
at the turn of this and next year. We believe that 
we could begin with the construction during the 
course of 2022. Both of the offi  ce buildings, which 

are now in the phase of the zoning and planning 
decision, are closer to the start of construction. 
The decision on which one we will start to build 
fi rst will depend on the market situation. 

How will the transportation connection and 
parking for cars in the area be resolved? And 
how are you planning to ensure the passage 
through the area for pedestrians and cyclists? 
Passerinvest Group is accommodating the 
wishes of the Prague 11 city council, which was 
afraid that Tomíčkova and Ryšavého streets 
would be overwhelmed with traffi  c. Thus, we 
worked in a connection to the South Ring Road 
and expressway in the project. Parking in the 
residential and offi  ce buildings will be provided 
in two- to three-level underground garages so 
that the conception of the park areas passing 
through the entire project is not disturbed by sur-
face parking. In the Plaza building by the metro 
station, we want to set aside the topmost under-
ground levels for a public P+R parking lot.
 As part of the opening of the area for pedestri-
ans and cyclists, we count on building a network 
of new walking and cycling paths so that it is 
possible to go in all directions. With the Technical 
Road Administration and the City of Prague, 
we have discussed the inclusion of footbridges 
over the expressway in the prepared cycling 
paths that lead alongside the expressway and 
around our shielding offi  ce buildings. The project 
also plans on pavements for pedestrians here. 
Another road for cyclists will lead from the metro 

between the residential section and the park and 
then fork in two directions: to the left, it leads to 
Krč Forest and to the right, it will lead to Prague 4. 
Thus, we are expanding the off er to include two 
new directions, while simultaneously increasing 
the capacity of the existing routes. 

How is Passerinvest Group cooperating with 
the public and with the city district? What 
suggestions on the part of the citizens or the 
city have you incorporated into the project?
As part of the revitalisation of Interlov, we held 
several meetings with the public, at which the cit-
izens expressed, for example, their opinions on 
the character of the prepared park. Back then, 
the most common wish from their ranks was for 
a meadow to be made there for leisure and re-
laxation, and we accepted that. They also often 
expressed the fear of whether the park would 
really be made. That’s why we decided to not 
wait for the change to the zoning plan and we 
began with its recultivation in advance. And to-
day, looking back, we can say that this was one 
of the key moments: the fi rst step to gaining the 
citizen’s trust as they saw that we truly did what 
we promised to do in the area.  

What main benefi ts will the revitalisation 
bring to the city district and its inhabitants?
The city district expects that our plan’s off er of 
quality housing and new job opportunities will at-
tract young families to the locality, thus lowering 
the average age of the inhabitants here, which is 
currently the second-highest in Prague. The share 
of people at an active age is also decreasing and 
the city district is stagnating considerably from the 
perspective of social development. According to 
statistics, today there is only 0.5 jobs per capita, 
while in Prague 4 it is 0.9 jobs per capita.

Is it Passerinvest Group’s ambition to also 
participate in the eventual modernisation of 
the metro station or its environs? Are any 
concrete negotiations already proceeding in 
this regard?Nové Roztyly Park ■ Developer: Passerinvest Group
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ní krok k získání důvěry občanů, kteří viděli, že 
v území skutečně realizujeme to, co jsme slíbili.  

Jaké hlavní benefi ty přinese revitalizace 
území městské části a jejím obyvatelům?
Městská část si od našeho záměru slibuje, že na-
bídkou kvalitního bydlení i nových pracovních pří-
ležitostí přiláká do lokality mladé rodiny, a sníží tak 
věkový průměr obyvatel, který je zde nyní druhý 
nejvyšší v Praze. Klesá také podíl lidí v aktivním 
věku a městská část z hlediska sociálního rozvoje 
významně stagnuje. Podle statistik je tu dnes pou-
hých 0,5 pracovního místa na obyvatele, kdežto 
na Praze 4 je to 0,9 pracovního místa na osobu.

Je ambicí Passerinvest Group podílet se i na 
případné modernizaci stanice metra nebo 
jejího okolí? Probíhají již v tomto směru kon-
krétní jednání?
Silným impulsem proměny okolí stanice metra 
Roztyly bude výstavba naší kancelářské budovy 
Roztyly Plaza na pozemku mezi stanicí a budo-
vou T-Mobile. Právě proto, že vyroste v bezpro-
střední blízkosti stanice metra, koncipujeme tento 
objekt jako administrativní s obchody pro denní 
nákupy v parteru. Vzniknout by tu mohla například 
lékárna, supermarket, drogerie či květinářství. 
Naší snahou tedy není vytvářet zde nové ob-
chodní centrum, ale saturovat potřeby zákazníků 

v rámci dopravního přestupního uzlu, který zde 
v Roztylech funguje, a místní lokality včetně při-
lehlého okolí. Jako veřejná služba vznikne v rámci 
našeho domu také parkoviště P+R v nejvyšším 
patře podzemních garáží. A dále kromě toho, že 
před budovou plánujeme vytvořit kvalitní veřejné 
prostranství s novou zelení, sezením a vodními 
prvky, hodláme zkultivovat také stávající auto-
busový terminál pro linky příměstské hromadné 
dopravy. Domníváme se ale, že stanici je třeba 
revitalizovat jako celek a vedeme proto s městem 
i s Dopravním podnikem jednání o možném mo-
delu, který by byl pro Prahu i pro nás jako investo-
ra ekonomicky udržitelný. Kromě Roztyl nás zají-
má také potenciální modernizace stanice metra C 
Budějovická v Praze 4. 

Můžeme na závěr stručně zmínit další plá-
ny společnosti Passerinvest Group v oblasti 
developmentu v Praze 4? 
V rámci BB Centra pokračujeme v přípravě 
projektu, který jsme nazvali V3. Místo původ-
ně zamýšleného aparthotelu ale na křižovatce 
Vyskočilovy a Želetavské ulice plánujeme posta-
vit multifunkční objekt s nájemními byty, kancelá-
řemi a retailem. Zároveň máme zažádáno o sta-
vební povolení na bytový dům Oliva a na menší 
Olivku, kde vznikne školka, a doufáme, že v prů-
běhu podzimu budeme moci začít s výstavbou. 

The construction of our Roztyly Plaza offi  ce 
building on the land between the station and 
the T-Mobile building will be a strong impulse for 
a transformation around the Roztyly metro station. 
Because it will be going up in the immediate vi-
cinity of the metro station, we are conceiving this 
project as offi  ces with shops for daily needs on 
street level. A pharmacy, supermarket, drug store 
or fl ower shop could be here, for example. Thus, 
our eff ort is not to create a new shopping centre 
here, but to saturate the needs of customers as 
part of the transportation transit node that is oper-
ating here in Roztyly and the locality including the 
surrounding area. A P+R parking lot will also be 
built here in our building on the uppermost fl oor 
of the underground garage as a public service. 
And also, in addition to that, we are planning on 
creating a high-quality public space in front of the 
building, with new greenery, seating and water 
features, and we also intend to renovate the exist-
ing bus terminal for suburban mass transit lines. 
We are of the opinion, however, that the station 
as a whole has to be revitalised and thus we are 
holding talks with the city and the Transit Authority 
about a possible model that would be economi-
cally sustainable for Prague and for us as the in-
vestor. Apart from Roztyly, we are also interested 
in the potential modernisation of the Budějovická 
metro stop on the C line in Prague 4. 

Could you, in closing, briefl y mention 
Passerinvest Group’s further plans in the 
area of development in Prague 4? 
We are continuing with the preparation of 
a project we have called V3 in BB Centrum. 
Apart from the originally-intended apartment 
hotel, however, we are planning to build a mul-
tifunctional building on the intersection of 
Vyskočilova and Želetavská streets with rental 
fl ats, offi  ces and retail. At the same time, we 
have requested a building permit for the Oliva 
block of fl ats and for the smaller Olivka, where 
there will be a preschool, and we hope that we 
will be able to launch construction during the 
course of the autumn.

Park Nové Roztyly s pobytovými loukami a sportovišti je protkán sítí pěších tras a cyklostezek ■ Developer: Passerinvest Group
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Stavební aktivita na pražském kancelářském 
trhu zatím ani přes nepříznivou situaci vy-
volanou pandemií covid-19 příliš nezpoma-
lila: ve druhém čtvrtletí developeři dokon-
čili celkem 88 000 m2 moderních kanceláří 
v pěti projektech. Ve výstavbě je nyní dalších 
zhruba 167 000 m2, které by měly postupně 
přijít na trh v letech 2020–2022. Útlum je na-
opak cítit na straně poptávky: s celkovým 
objemem 79 000 m2 realizovaných proná-
jmů včetně renegociací se v druhém kvar-
tálu meziročně propadla o 21 %. Celková 
neobsazenost vzrostla na 6,1 %: aktuálně 
je v Praze podle statistiky sdružení Prague 
Research Forum volných 225 900 m2. Tento 
údaj ale nezahrnuje rychle rostoucí podíl 
volných kanceláří, které fi rmy po propuštění 
části zaměstnanců a zavedení home offi  ce 
nabízejí k sekundárnímu pronájmu mimo 
trh. V této „šedé zóně“ bylo podle informací 
společnosti Prochazka & Partners v polovi-
ně září k dispozici dalších 100 000 m2 kance-
lářských prostor.

Neveřejná nabídka kanceláří k podpronájmu, 
které budou nájemci ve snaze minimalizovat 
ztráty z nájmu za nevyužívané prostory podle 
společnosti Prochazka & Partners nabízet za 
výhodnějších než běžných tržních podmínek, 
bude v nadcházejícím krizovém období na 
trhu konkurovat developerům dokončujícím 
nové prostory. Firmy mohou v obtížné a těžko 
předvídatelné situaci sílící druhé vlny koro-

navirové epidemie a ekonomické recese sa-
hat také k řešením v podobě kratších proná-
jmů a flexibilních kanceláří. Těch bylo v Praze 
na konci druhého čtvrtletí celkově 76 600 m2. 
„Do konce roku 2020 očekáváme otevření 
dalších 13 200 m2, čímž se celková nabídka 
flexibilních ploch v Praze navýší na bezmála 
90 000 m2 v rámci 72 center,“ uvádí Martin 
Stričko, senior analytik v české pobočce JLL.

Volná plocha kanceláří, kterou nabízejí ná-
jemci k podnájmu, se za poslední měsíc v Praze 
podle Prochazka & Partners zvýšila z 50 na 
100 tisíc m2. „Firmy se tak snaží udat přebyteč-
né kapacity na trhu. Na jedné straně řada z nich 
zachovala větší míru home offi  ce. Na straně 
druhé jsou pak fi rmy, které aktuálně propouštějí 
10–20 % zaměstnanců, a je zřejmé, že nám na 
kancelářském trhu vzniká převis nabídky, která 
není zahrnuta v tržních statistikách týkajících se 
projektů ve výstavbě. Přebytečná kapacita, kterou 
se fi rmy aktuálně snaží podnajmout, ovlivní chuť 
stavět nové projekty na kancelářském trhu v příš-
tích letech,“ říká Radek Procházka, managing 
partner Prochazka & Partners. Sekundární proná-
jmy nabízejí většinou menší prostory o rozměrech 
300–500 m2. Délka podpronájmů závisí na nájem-

ních smlouvách; nabízejí se tak fl exibilní závazky 
v délce roku či dvou, které mohou být v současné 
situaci atraktivní především pro menší fi rmy.

Výstavba zatím pokračuje podle plánu
Příliv nové nabídky nicméně zatím zůstává na 
rozdíl od zpomalující poptávky stabilní: develo-
peři ve druhém kvartálu letošního roku dokončili 
88 000 m2 kancelářských ploch a celkový ob-
jem moderních kanceláří na pražském realitním 
trhu tak vzrostl na 3,71 milionu m2. Nově na trh 
přibylo pět nových kancelářských budov: The 
Flow Building v Praze 1 s 14 100 m2, Parkview 
v Praze 4 s 15 300 m2 a DOCK IN FOUR 
s 20 400 m2, centrála J&T Banky s 15 300 m2 
a Praga Offi  ce & Garden s 2 100 m2 v Praze 8. 
Dokončeny byly také dvě rekonstrukce projektů 
v Praze 4: BB Centrum B s 14 600 m2 a Sixty 
House s 5 500 m2.

Příliv nových kanceláří
může tlačit nájmy dolů
V průběhu druhého čtvrtletí nezačala sice výstav-
ba žádného dalšího kancelářského projektu, ve 
výstavbě je ale i tak v současné době 62 900 m2 
nových moderních kanceláří s plánovaným 
dokončením v letošním roce a dalších zhruba 
104 000 m2, které budou k dispozici v letech 2021 
a 2022. Stabilní nová nabídka bude vytvářet tlak 
na ceny nájmů, které se zatím ve druhém kvartálu 
držely v centru metropole na 22,50 až 23 eurech 
za m2 měsíčně. V širším centru se pohybovaly mezi 
15,50–17 eury za m2 a ve vnějších částech měs-

KANCELÁŘSKÝ TRH na vlně podpronájmů

AFI City 1, Praha 9 (dokončeno v Q3/2020)
Developer: AFI Europe

Budova nové centrály J&T Banky v Praze 8
(dokončeno v Q2/2020) ■ Developer: J&T Real Estate

DOCK IN FOUR, Praha 8 (dokončeno v Q2/2020)  
Developer: Crestyl

TOP leasing transactions in Q2/2020

Tenant Property Location Size (m2) Type of deal

Plzeňský Prazdroj Myslbek Prague 1 5,500 renegotiation

Tech. správa komunikací Stromovka Prague 7 4,300 new lease

CGI Logica City West Prague 5 3,300 renegotiation

Scott & Weber City Element Prageu 4 2,600 new lease

Zdroj/Source: PRF
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The construction activity on the Prague of-
fi ce market has not yet slowed too much, 
even in spite of the unfavourable situa-
tion induced by the Covid-19 pandemic: in 
the second quarter, developers complet-
ed a total of 88,000 m2 of modern offi  ces 
in fi ve projects. There is another roughly 
167,000 m2 under construction that should 
gradually come onto the market in the 
years 2020–2022. A slump can be felt on the 
part of take-up, however. With an overall vol-
ume of 79,000 m2 of realised leases, includ-
ing renegotiations, the second quarter saw 
a year-on-year decrease of 21%. The total 
vacancy rate increased to 6.1%: according to 
the statistics of the Prague Research Forum, 
there is currently 225,900 m2 in Prague. This 
data does not contain, however, the growing 
share of free offi  ces, which companies are 
off ering for secondary sub-leasing outside 
of the market after dismissing some employ-
ees and introducing home offi  ce. According 
to information from Prochazka & Partners, 
there was a further 100,000 m2 of offi  ce 
space in this “grey zone” in the middle of 
September.

The non-public off er of offi  ces for sub-leasing, 
which tenants will be off ering under better-than-
usual market conditions in eff orts to minimise the 
losses from the rental of unused space, according 
to Prochazka & Partners, will be competing in the 
upcoming crisis period on the market with devel-

opers completing their new spaces. In this diffi  cult 
and hard-to-predict situation of the rising sec-
ond wave of the coronavirus epidemic and 
economic recession, companies can also turn to 
the solution of shorter-term rentals and fl exible of-
fi ces. There was a total of 76,600 m2 of such of-
fi ces in Prague at the end of the second quarter. 
“By the end of 2020, we expect to open a further 
13,200 m2, which will increase the total off er of 
fl exible space in Prague to almost 90,000 m2

within 72 centres,” stated Martin Stričko, a Senior 
Analyst in the Czech branch of JLL.

Over the last month, the free offi  ce space that 
tenants are off ering for sub-lease in Prague 
increased, according to Prochazka & Partners, 
from 50 to 100 thousand m2. “Thus, companies 
are trying to put excess capacity on the market. 
On one hand, many of them have kept a greater 
degree of home offi  ce. On the other hand, some 
companies are currently letting 10–20% of their 
employees go and it is evident that excess sup-
ply is occurring on the offi  ce market, which is 
not included in the market statistics concerning 
projects under construction. The excess capacity, 
which the companies are currently trying to lease 
out, will infl uence the desire to build new projects 
on the offi  ce market in the coming years,” stated 
Radek Procházka, the Managing Partner of 
Prochazka & Partners. Secondary leases usually 
off er smaller spaces ranging from 300 to 500 m2. 
The length of the sub-lease depends on the lease 
agreements; thus, they off er fl exible commitments 

for a year or two, which can be attractive for small 
companies in the current situation.

Construction still continuing
according to plan
Unlike the slowing take-up, the infl ux of new of-
fers remains stable: in the second quarter of this 
year, developers completed 88,000 m2 of offi  ce 
space and thus the overall volume of modern of-
fi ces on the Prague real estate market increased 
to 3.71 million m2. Five new offi  ce buildings came 
on the market: The Flow Building in Prague 1 
with 14,100 m2, Parkview in Prague 4 with 
15,300 m2 and DOCK IN FOUR with 20,400 m2, 
J&T Banka’s headquarters with 15,300 m2

and Praga Offi  ce & Garden with 2,100 m2 in 
Prague 8. Two reconstructions of projects in 
Prague 4 were also completed: BB Centrum B
with 14,600 m2 and Sixty House with 5,500 m2.

The infl ux of new offi  ces
can drive rent down
While no new construction of any offi  ce proj-
ects began during the course of the second 
quarter, there is still currently 62,900 m2 of new 
modern offi  ces under construction with the 
planned completion in this year and another 
approximately 104,000 m2, that will be available 
in the years 2021 and 2022. A stable new off er 
will create pressure on the price of rent, which 
has so far stayed at 22.50 to 23 euros per m2

per month in the second quarter. In the wider 
centre, they varied between 15.50 to 17 euros 

OFFICE MARKET on a wave of sub-leases
BB Centrum – Building B, Prague 4
(fi nished in Q2/2020) ■ Developer: Passerinvest

Kotelna Park, Prague 5 (fi nished in Q1/2020)  
Developer: Red Group

The Flow Building, Prague 1 (fi nished in Q2/2020)  
Developer: Flow East
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ta dosahovaly 13,50–15 eur za m2. Již v prvním 
čtvrtletí ale podle zprávy Cushman & Wakefi eld 
začínali pronajímatelé nabízet výhodnější nájem-
ní podmínky a pobídky pro nájemce.

Zájem o kanceláře zpomaluje
Celkový objem pronájmů včetně renegociací do-
sáhl ve druhém letošním čtvrtletí 79 000 m2. Oproti 
prvnímu kvartálu sice tento výsledek znamenal 
určité oživení, konkrétně o 14 %, meziročně ale 
tempo pronájmů propadlo o 21 %. Nejživější byl 

trh pronájmů v Praze 4, kde se uskutečnilo 24 % 
z celkového pražského objemu.

Největší nájemní transakce 
druhého čtvrtletí
Největší transakcí druhého čtvrtletí byla renegoci-
ace společnosti Plzeňský Prazdroj, která využívá 
5 500 m2 v komplexu Myslbek v Praze 1, a největ-
ší nový pronájem uzavřela společnost Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy na 4 300 m2 
v Centru Stromovka v Praze 7. Následovala 

renegociace společnosti CGI Logica (3 300 m2) 
v projektu City West C2 v Praze 5 a nový proná-
jem společnosti Scott & Weber (2 600 m2) v bu-
dově City Element v Praze 4.

V Bratislavě přibylo 48 000 m2

nových kanceláří
První nově dokončené projekty od začátku letoš-
ního roku, zahrnující například Nivy Tower deve-
lopera HB Reavis a Einpark Offi  ces společnosti 
Corwin, rozšířily nabídku na trhu v Bratislavě o dal-
ších 48 000 m2 kanceláří. Developeři stavěli čás-
tečně spekulativně, takže neobsazenost vzrostla 
na 9,82 %. Ve slovenské metropoli je nyní ve vý-
stavbě 11 budov s celkovou plochou 174 000 m2. 
Do fi nále míří např. projekt Pradiareň developerů 
RSJ a YIT v lokalitě Mlynské Nivy s 15 000 m2 mo-
derních kancelářských a obchodních ploch.

Pradiareň 1900, Bratislava Mlynské Nivy
(Dokončení: Q4/2020) ■ Investor: YIT Slovakia & RSJ

V Centru Stromovka v Praze 7 byla uzavřena největší 
nová transakce Q2 (4 300 m2 pro Tech. správu komunikací)
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per m2 and in the outskirts of the city, it reached 
13.50–15 euros per m2. But, according to 
Cushman & Wakefi eld, lessors already started 
off ering more favourable terms and incentives 
for tenants back in the fi rst quarter.

Interest in offi  ces slowing down
The total volume of leases, including renego-
tiations, reached 79,000 m2 in this year’s sec-
ond quarter. Compared to the fi rst quarter, this 
result meant a certain recovery, specifi cally by 
14%, though year-on-year this tempo of leases 
dropped by 21%. The market of leases was 
most lively in Prague 4, where 24% of the total 
Prague volume took place.

Largest lease transactions
of the second quarter
The largest transaction of the second quarter 
was the renegotiation by Plzeňský Prazdroj, 
which uses 5,500 m2 in the Myslbek complex in 
Prague 1, and the largest new lease was conclud-
ed by the City of Prague’s Technická správa ko-
munikací hl. m. Prahy on 4,300 m2 in Centrum 
Stromovka in Prague 7. This was followed by 
the negotiations by CGI Logica (3,300 m2) in the 
City West C2 project in Prague 5 and the new 
lease of Scott & Weber (2,600 m2) in the City 
Element building in Prague 4.

48,000 m2 of new offi  ces in Bratislava
The fi rst newly-completed projects from the begin-
ning of this year, including Nivy Tower developed 
by HB Reavis and Einpark Offi  ces from Corwin, 
expanded the off er on the market in Bratislava 
by another 48,000 m2 of offi  ces. The develop-
ers built speculatively to a certain extent, so the 
vacancy rate rose to 9.82%. There are currently 
11 buildings under construction in the Slovak city 
with a total area of 174,000 m2. The Pradiareň
project from the developers RSJ and YIT in the 
Mlynské Nivy locality is nearing the fi nish line 
with 15,000 m2 of modern offi  ce and retail space.

Parkview, Prague 4, Pankrác (fi nished in Q2/2020) ■ Developer: Skanska

Myslbek, Prague 1 – the largest renegotiation in 
Q2/2020 (5,500 m2 leased by Plzeňský Prazdroj)
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V areálu někdejší továrny Cvernovka v rych-
le se rozvíjející oblasti Mlynských Niv 
v Bratislavě spěje do fi nále proměna historic-
ké industriální budovy Pradiareň 1900 v mo-
derní kanceláře s certifi kací BREAM Excellent. 
Budoucí dominanta rozsáhlého revitalizač-
ního projektu Zwirn investiční skupiny RSJ 
a YIT Slovakia nabídne po svém dokončení, 
plánovaném už koncem roku, téměř 15 000 m2 
kancelářských a obchodních ploch, pojících 
současné standardy s unikátním geniem loci. 
Citlivá rekonstrukce proběhla pod taktov-
kou týmu Bouda Masár architekti. Proměna 
brownfi eldu poblíž hlavního autobusového 
uzlu v moderním srdci Bratislavy v příjemnou 
a živou čtvrť již letos naváže výstavbou první-
ho rezidenčního bloku Zwirn 1. Do roku 2026 

vznikne v areálu celkem 26 000 m2 kanceláří 
ve dvou budovách se zelenými střešními tera-
sami a 900 bytů ve třech rezidenčních blocích, 
spolu s 6 000 m2 pro obchody a služby v parte-
ru. Srdcem čtvrti bude rozlehlé zelené náměs-
tí, obklopené obchody a restauracemi. Autory 

podoby nové čtvrti jsou architekti z ateliéru 
Compass, vybraní v roce 2016 v mezinárodní 
architektonické soutěži. Realizace záměru si 
vyžádá investici ve výši stovek milionů eur.

Čtvrť, kde to žije
Dvojice developerů RSJ a YIT Slovakia po-
kročila v obnově průmyslové kulturní památky 
u hlavního autobusového uzlu mezi ulicemi 
Svätoplukova, Páričkova a Košická v oblasti 
Mlynských Niv, která prochází v posledních le-
tech bouřlivou proměnou z někdejší industriální 
oblasti v pulzující obchodní destinaci. Projekt 
Zwirn, jehož název odkazuje na původní přá-
delnu, která zde byla v provozu od roku 1900, 
obohatí tuto část metropole o moderní kancelá-
ře, kvalitní bydlení a příjemný veřejný prostor 

Kancelářská budova Pradiareň 1900, která je dominantou nově vznikající čtvrti Zwirn v Bratislavě, nabízí 15 000 m2 moderních kanceláří a obchodních prostor pojících současné 
standardy s unikátním geniem loci ■ Developer/Investor: YIT Slovakia & RSJ Investments

BRATISLAVSKÁ PRADIAREŇ 1900 míří do prosincového fi nále
Kreativní kanceláře s nádechem historie doplní téměř 900 bytů v nové čtvrti Zwirn

Pradiareň 1900, Bratislava – Mlynské Nivy
Developer/Investor: YIT Slovakia & RSJ Investments
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The transformation of the historical indus-
trial Pradiareň 1900 building into modern of-
fi ces with BREEAM Excellent certifi cation is 
nearing completion in the former Cvernovka 
factory complex in the rapidly-developing 
Mlynské Nivy area in Bratislava. Upon its 
completion planned for the end of the year, 
the future landmark of the expansive Zwirn 
revitalisation project by investment groups 
RSJ and YIT Slovakia will be off ering almost 
15,000 m2 of offi  ce and retail space, combin-
ing contemporary standards with a unique 
genius loci. The sensitive reconstruction 
took place under the direction of the team 

from Bouda Masár architekti. The transfor-
mation of the brownfi eld near the main bus 
hub in the modern heart of Bratislava into 
a pleasant and lively neighbourhood will 
be followed before the year is out by the 
construction of the fi rst residential block, 
Zwirn 1. By the year 2026 a total of 26,000 m2

of offi  ces should be created in two buildings 
with green rooftop terraces and 900 fl ats in 
three blocks of fl ats, together with 6,000 m2

for shops and services on street level. The 
heart of the neighbourhood will be the expan-
sive green square, surrounded by shops and 
restaurants. The authors of the appearance 

of the new neighbourhood are the architects 
from the atelier Compass, selected in 2016 
in an international architectural competition. 
The realisation of the plan will require invest-
ments of hundreds of millions of euros.

A neighbourhood that lives
The pair of developers, RSJ and YIT Slovakia, 
continued in the renewal of the industrial/cul-
tural monument by the main bus node between 

Pradiareň 1900 – a new landmark of the Zwirn city quarter, Bratislava – Mlynské Nivy ■ Developer/Investor: YIT Slovakia & RSJ Investments

BRATISLAVA’S PRADIAREŇ 1900
aiming at a December completion
Creative offi  ces with a breath of history joined by
almost 900 fl ats in the new Zwirn neighbourhood

Pradiareň 1900, Bratislava – Mlynské Nivy – creative 
offi  ce space for creative companies
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v podobě náměstí o rozloze téměř 6 500 m2. 
„Základními prvky budou parter, zeleň, voda 
a umění – čtyři ‚živly‘, které poskytnou prostor 
pro zábavu, nákupy, občerstvení i odpoči-
nek,“ popisuje Jakub Mikulášek, projektový ma-
nažer RSJ Investments. Životem pulzující srdce 
nové čtvrti bude přecházet do klidných zákoutí, 
nabízejících další možnost relaxace. „Naším cí-
lem je, aby lidé územím nejen procházeli, ale 
aby měli příležitost i důvod se tu také zastavit 
a trávit zde čas – aby čtvrť žila. Náměstí dotvoří 
umělecké dílo, které poslouží také jako vstup do 
podzemních garáží,“ přibližuje Jakub Mikulášek. 
„Bloková struktura projektu Zwirn, tak jak ji zná-
me z klasických pražských čtvrtí typu Vinohrad 
či Karlína, je výjimečná v moderní Bratislavě, 
která se vyznačuje solitérními výškovými budo-
vami. Celé nové území tak bude nejen o kan-
celářích a bytech, ale zejména o náměstí, 
živém parteru, jasně defi novaném uličním 
prostoru a kompaktní městské zástavbě.“

Pradiareň 1900 – na vlně kreativity
V objektu Pradiareň 1900, která bude domi-
nantou nové čtvrti, se prolíná historie se 
současností. Kanceláře, do nichž se budoucí 
uživatelé začnou stěhovat na konci letošního 
roku, nabídnou pracovní prostory, které odpo-
vídají současným standardům a zároveň jsou 

osobité díky zachování ducha národní kulturní 
památky. S tímto záměrem přistupovali k projek-
tu architekti ze studia Bouda Masár. Architekti, 
kteří byli vybráni s přihlédnutím k rozsáhlým 
zkušenostem s obnovou historických památek, 
se mimo jiné podíleli i na obnově Bratislavského 
hradu. „Pradiareň 1900, jejíž původní podobu 
navrhoval na konci 19. století architekt rakous-
ko-uherského císaře David Junk, si proto 
uchová svůj charakter nejen navenek ponechá-
ním 500 typických 4 m vysokých továrních 
oken a stylu fasád, ale také v interiéru zachová-
ním téměř pětimetrové výšky pater, secesního 
točitého schodiště, čtyř stovek litinových slou-
pů (některých s ornamenty ve stylu art deco) 
nebo traverzových klenbových stropů,“ popsala 
Stanislava Paulíková, manažerka projektu spo-
lečnosti YIT Slovakia. 

„Kromě budovy Pradiarně jsme nad rámec pa-
mátkové ochrany obnovili také objekt Silocentrály, 
která bude dalším zajímavým a krásným prvkem 
na náměstí Zwirnu,“ dodává Jakub Mikulášek. 
S hlavní budovou propojí bývalou strojovnu skle-
něný krček, čímž vznikne ve druhém a třetím ze 
čtyř poschodí v Pradiarni kancelářský prostor 
s plochou 4 200 a 4 500 m2. „Taková plocha 
uspokojí i zájemce z řad velkých společností,“ 
zdůrazňuje a dodává: „Světlá výška interiéru do-
sahující téměř 5 m umožní budoucím nájemcům 
zařídit si loftové kanceláře s mezaniny a členit 
je tak, aby zde kromě klasických pracovních stolů 
a kójí mohly vzniknout také kreativní oázy, které 
stimulují tvořivost zaměstnanců. Tento typ prosto-
rů je atraktivní pro fi rmy s kreativním zaměřením.“ 
Čtvrté, nejvyšší patro nabídne podlahovou plochu 
3 000 m2 a jeho světlá výška bude 4 m.

Zelená terasa s výhledem
Na střeše budovy bude klientům k dispozici 
společná zelená terasa s altánkem a pó-
diem, která bude lákat výhledem na centrum 
Bratislavy. V přízemí pak vznikne cca 3 100 m2 
retailových ploch. Zrekonstruovaný objekt, 
který bude vybavený nejnovějšími energeticky 
úspornými technologiemi, aspiruje na certifi -
kaci BREEAM Excellent.

„Z celkových 14 870 m2 pronajímatelných ploch 
je dnes v Pradiarni obsazeno přes 40 %, o dal-
ších 10 % se aktivně jedná. Z nájemců můžeme 
jmenovat provozovatele budoucí restaurace, 
společnost Medusa Group, projekční kancelář 
PROMA nebo skupinu BK. Do Pradiarně se 
přestěhuje také YIT Slovakia a v přízemí si ote-
vře klientské centrum,“ upřesnil Mikulášek.

Pradiareň – interiér, Bratislava – Mlynské Nivy

Pradiareň – interiér, Bratislava – Mlynské Nivy

Pradiareň 1900, Bratislava – Mlynské Nivy – první nájemci moderních kanceláří s unikátním geniem loci a s certifi kací 
BREEAM Excellent se nastěhují na konci letošního roku ■ Developer/Investor: YIT Slovakia & RSJ Investments
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Svätoplukova, Páričkova and Košická streets in the 
area of Mlynské Nivy, which has been undergoing 
a turbulent transformation in recent years from the 
former industrial area unto a pulsating commercial 
destination. The Zwirn project, the name of which 
refl ects the original spinning mill, which was in op-
eration here from 1900, will enrich this part of the 
city with modern offi  ces, quality housing and 
a pleasant public space in the form of a square 
with an area of almost 6,500 m2. “The basic el-
ements will be the street level, greenery, water
and art, the four elements that will provide space 
for entertainment, shopping, refreshments
and relaxation,” described Jakub Mikulášek, the 
Project Manager for RSJ Investments. The life in 
the pulsating heart of the new neighbourhood will 
pass into quiet nooks, off ering further possibilities 
for relaxation. “Our goal is for people to not only 
pass through the area, but for them to have the op-
portunity and reason to stop and spend some time 
here, for the neighbourhood to be alive. The square 
is completed by a work of art that also serves as 
the entrance to the underground garages,” ex-
plained Jakub Mikulášek. “The block structure of 
the Zwirn project, which we also recognise from the 
classic Prague neighbourhoods such as Vinohrady 
or Karlín, is unique in modern Bratislava, which is 
distinguished by solitary high-rise buildings. Thus, 
the entire new area will not only be about offi  c-
es and fl ats, but particularly about the square, 
the lively street level, a clearly-defi ned street 
space and compact urban development.”

Pradiareň 1900 –
on a wave of creativity
History intersects with the modern day in the 

Pradiareň 1900 building, which will be the domi-
nant feature of the new neighbourhood. The 
offi  ces, into which the future users will start mov-
ing at the end of this year, off er workspaces 
that correspond to current standards, while also 
being distinctive thanks to the preservation of the 
spirit of a national cultural monument. The archi-
tects from the studio Bouda Masár approached 
the project with this plan. The architects, who were 
selected with regard to their extensive experi-
ence with the renovation of historical monuments, 
also participated in the renovation of Bratislava 
Castle, for instance. “Thus, Pradiareň 1900, 
which was originally designed at the end of the 
19th century by David Junk, the architect of the 
Austrian-Hungarian Emperor, will be preserv-
ing its character not only outwardly by keeping 
500 typical 4 metre-high factory windows and 
the façade’s style, but also in the interior with the 
preservation of the almost fi ve-metre-high fl oors, 
the art nouveau spiral staircase, four hundred 
cast-iron columns (some with ornaments in 
the Art Deco style) and traversal vaulted ceil-
ings,” explained Stanislava Paulíková, a Project 
Manager for YIT Slovakia.

“Apart from the Pradiareň building, we also ren-
ovated the Silocentrála building, which will be 
another interesting and beautiful component on 

Zwirn’s square, above and beyond the monument 
protection,” Jakub Mikulášek added. The former 
engine room is connected to the main building 
with a glass link, which will arise on the second 
and third of four storeys in the Pradiareň of-
fi ce space with an area of 4,200 and 4,500 m2. 
“Such a space will even satisfy large companies,” 
he emphasised and added: “The interior head-
room reaching almost 5 m will make it possible for 
future tenants to set up loft offi  ces with mezza-
nines and to organise them so that not only clas-
sic desks and cubicles could be put in here, but 
also creative oases, which stimulate the employ-
ees’ creativity. This type of space is attractive for 
companies with a creative bent. “The fourth, up-
permost fl oor will off er a fl oor space of 3,000 m2

and its headroom will be 4 m.

Pradiareň 1900 – the building originally designed by David Junk at the end of 19th century is preserving its unique 
character with a combination of new modern standards ■ Developer/Investor: YIT Slovakia & RSJ Investments

Pradiareň 1900 – interior with typical 4 metre-high 
factory windows and cast-iron columns with ornaments 
in the Art Deco style

Zwirn Bratislava – Mlynské Nivy 
Developer/Investor: YIT Slovakia & RSJ Investments
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Kolaudace stavby, kterou realizuje generální 
dodavatel YIT Slovakia, byla zahájena již v září 
a do konce roku by měla být Pradiareň defi ni-
tivně dokončena. Na konci léta 2021 počítají 
developeři také s otevřením náměstí a podzem-
ních garáží s 268 parkovacími místy.

Zwirn – komfortní městské bydlení
Areál pak doplní postupně tři bytové bloky 
Zwirn 1, 2 a 3 a další administrativní budova Zwirn 
Offi  ce s 11 000 m2 pronajímatelných prostor, jejíž 
výstavb u v nejjižnějším cípu nové čtvrti u křižo-
vatky Košické, Svätoplukovy a Mlynských Niv 
plánují developeři zahájit v roce 2022.

Osmi- až desetipodlažní rezidenční bloky s dvě-
ma nejvyššími ustupujícími patry a obchody 
v parteru navrhlo podobně jako objekt Zwirn 

Offi  ce architektonické studio Compass. 
Domy s charakteristickými cihlovými fasá-
dami a zelenými vnitrobloky nabídnou téměř 
900 bytů. V současné době zahajují developeři 
výstavbu prvního bloku Zwirn 1, na který čer-

stvě získali stavební povolení. „Předprodej bytů 
jsme zahájili letos na jaře. Zájem o byty byl od 
představení vítězného návrhu skutečně enorm-
ní; svědčí o tom také tempo prodeje, které zatím 
plní naše očekávání,“ uvádí Adam Filo, manažer 
projektu společnosti YIT Slovakia.

Na projektu Zwirn, stejně jako na dalších spo-
lečných projektech s YIT Slovakia, se investiční 
skupina RSJ podílí 50 %. „Společně s YIT rea-
lizujeme v Bratislavě 4.–11. etapu rezidenčního 
projektu Nuppu a zvažujeme možnosti další 
spolupráce formou joint venture,“ uvádí Lukáš 
Musil, člen představenstva RSJ Investments. 
„V našich stávajících podfondech jsme dosud 
nevyčerpali plnou kapacitu. Průběžně proto vy-
hodnocujeme další investiční příležitosti na brati-
slavském realitním trhu.“

Zwirn – nově vznikající čtvrť s moderními kancelářemi a téměř 900 byty v lokalitě Bratislava – Mlynské Nivy ■ Developer/Investor: YIT Slovakia & RSJ Investments

Zwirn – nová čtvrť nabízející komfortní městské bydlení
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Green terrace with a view
A joint green terrace with a gazebo and po-
dium will be available for the clients on the roof 
of the building, off ering an enticing view of the 
centre of Bratislava. About 3,100 m2 of retail 
space will arise on the ground fl oor. The recon-
structed building, which will be equipped with the 
latest energy-saving technologies, aspires to 
BREEAM Excellent certifi cation.

“More than 40% of the total 14,870 m2 of leas-
able space is currently occupied in Pradiareň, 
while a further 10% is under active negotiations. 
The tenants we can name include the opera-
tor of a future restaurant, Medusa Group, the 
PROMA design offi  ce and the BK group. YIT 
Slovakia is also moving into Pradiareň and it will 
be opening a client centre on the ground fl oor,” 
Mikulášek clarifi ed.

The fi nal approval of the construction, which is 
performed by the general contractor YIT Slovakia, 
began in September and Pradiareň should defi -
nitely be completed by the end of the year. At 
the end of the summer of 2021, the developer is 
also counting on the opening of the square and the 
underground garages with 268 parking spots.

Zwirn – comfortable urban housing
The complex will then gradually be joined by 

three residential blocks, Zwirn 1, 2 and 3, 
and the developer is planning to begin the 
construction of another offi  ce building, Zwirn 
Offi  ce, with 11,000 m2 of leasable space in the 
southernmost tip of the new neighbourhood by 
the intersection of Košická, Svätoplukova 
and Mlynské Nivy streets, in 2022.

Like Zwirn Offi  ce, the Compass architecture 
studio designed the eight- to ten-storey residen-

tial blocks, with the two uppermost fl oors receding 
and shops on street level. The buildings, with their 
characteristic brick façades and green court-
yards, will off er nearly 900 fl ats. The developers 
are currently beginning the construction of the 
fi rst block, Zwirn 1, for which it just received the 
building permit. “We began the pre-sale of the 
fl ats in the spring. Since the introduction of the win-
ning design, the interest in the fl ats has truly been 
enormous; this can be seen in the sales tempo, 
which has fulfi lled our expectations so far,” stated 
Adam Filo, a Project Manager of YIT Slovakia.

Investment group RSJ has a 50% share in the 
Zwirn project, just like the other joint projects 
with YIT Slovakia. “We are constructing the 4th to 
11th phases of the Nuppu residential project in 
Bratislava together with YIT and we are consid-
ering further cooperation in the form of a joint 
venture,” stated Lukáš Musil, a member of the 
Board of Directors of RSJ Investments. “We 
still have not exhausted the full capacity in our 
existing sub-funds. Thus, we are continuing to 
evaluate other investment opportunities on the 
Bratislava real estate market.”

Zwirn – new city quarter with comfortable urban housing in the heart of Bratislava

Zwirn Offi  ce, Bratislava – Mlynské Nivy (11,000 sqm) ■ Developer/Investor: YIT Slovakia & RSJ Investments
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Developerská společnost AFI Europe dokon-
čila první kancelářskou budovu v nově vzni-
kající multifunkční čtvrti AFI City v Praze 9 – 
Vysočanech. Štíhlá elegantní věž AFI City 1, 
zdvihající se do výše 19 podlaží, je novou 
dominantou rychle se rozvíjející lokality 
v okolí stanice metra Kolbenova. Za výraznou 
fasádou věže se skrývá 17 300 m2 moderních 
kanceláří doplněných velkorysou a vzduš-
nou recepční halou a střešní terasou nabí-
zející jedinečný výhled z ptačí perspektivy. 
V pokročilé fázi jednání o pronájmu je více 
než polovina prostor. Projekt, který je dílem 
ateliéru CMC architects, představuje investici 
přes 40 milionů eur. Budova již získala zele-
nou precertifi kaci BREEAM Excellent.

V posledních dvou letech, kdy věž vyrůstala, ji 
provázel duch vitality, který prostupuje celou no-
vou čtvrtí. AFI City 1 je první kancelářskou bu-

dovou třídy A, která vyrostla v Kolbenově ulici, 
hlavní dopravní tepně Vysočan. „Budova získala 
v polovině září kolaudační rozhodnutí a do měsíce 
ji převezmeme od dodavatele stavby,“ říká Doron 
Klein, CEO společnosti AFI Europe pro Českou 
republiku a Rumunsko. „Dokončení znamená vý-
znamný milník v realizaci celého projektu AFI City. 
Od počátku bylo naší vizí vytvořit prominentní 
budovu, která bude vlajkovou lodí a dominantou 
čtvrti. Spolu s parkem, který byl dokončený na 
jaře, a novou piazzettou, dnes můžeme vidět, jak 
se naše vize proměnila v realitu.“

AFI City 1 vyrostla přímo naproti stanici me-
tra Kolbenova. Při jízdě kolem ji nelze bez po-
všimnutí minout, už z dálky se vyjímá jako maják 
signalizující dynamickou proměnu čtvrti. Při po-
hledu zblízka je zřetelněji patrné, že linie budovy 
nesou fasádu tvořenou z různých prvků. Bělavé 
lamely jedna přes druhou šplhají v elegantní ver-
tikále po prosklené fasádě a zdůrazňují štíhlou 
siluetu věže. Doplňují je tmavší prvky probíhají-
cí horizontálně, které značí úrovně jednotlivých 
podlaží. Od pergoly nad vchodem, která zřetelně 
vymezuje vstup do budovy, stoupají v jemných 
vlnách až na samý vrchol budovy. Jak uvádí ar-
chitekt projektu David Chisholm z ateliéru CMC 
architects, z technického hlediska slouží tato 
struktura jako žaluzie – vrhá stín na více osluně-
nou jižní fasádu a snižuje solární zisk – zároveň 
působí jako atraktivní designový prvek.

Vzdušný prostor s uměním
Za dveřmi hlavního vstupu z Kolbenovy ulice 
se prostírá vstupní hala s dvojnásobnou výš-
kou patra, ze všech stran prosklená, prostorná 
a plná světla. Stěny jsou obložené bílým podbar-
veným sklem a bílá mřížka podhledu kontrastuje 
s černou keramickou dlažbou na podlaze. Stejně 
jako u AFI Karlín umístil developer umělecké 
dílo na celou stěnu recepční haly. Tentokrát ji 
navrhl český umělec Ivan Komárek. Jeho dílo, 
zobrazující motivy ozubeného kola jako upomín-
ku průmyslové historie lokality, patří k prvnímu, 
co návštěvníka přivítá. Recepční pult, který je 

AFI City 1, Praha 9 – Vysočany – právě dokončená dominanta rychle se rozvíjející lokality u stanice metra Kolbenova 
v Praze 9 nabízí 17 300 m2 moderních kancelářských a obchodních prostor ve standardu BREEAM Excellent 
s velkolepým výhledem z výšky 19 pater na celou Prahu. Součástí projektu je vstupní hala s uměleckým dílem, kavárna, 
zelené střešní terasy, veřejná piazzetta a několikahektarový park ■ Developer: AFI Europe ■ Architekt: CMC architects

AFI EUROPE SLAVÍ DOKONČENÍ 
první kancelářské věže v AFI City

Doron Klein, CEO společnosti AFI Europe
pro Českou republiku a Rumunsko
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AFI Europe has completed its fi rst offi  ce 
tower in the Prague 9 development AFI City. 
Rising to a height of 19 storeys, AFI City 1 
is a new landmark in the wider Vysočany 
area. Behind its distinct façade, the tower 

off ers 17,300 sqm of offi  ces, complement-
ed by a grand and airy reception hall and 
a rooftop terrace with unique bird’s eye 
views. Negotiations are in progress for 
space accounting for over half of the build-

ing’s space. The project was designed by 
CMC architects. AFI City 1 is worth an invest-
ment of EUR 40 million. It is a Green Building 
with BREEAM Excellent pre-certifi cation.

Over the last two years, the new offi  ce tower has 
been growing, paralleling a steady sense of vital-
ity that has taken hold in the district generally. AFI 
City 1 is the fi rst A Class offi  ce project along the 
major artery Kolbenova. “The building has just re-
ceived its occupation permit in mid-September 
and it’s set to be handed over to us in approxi-
mately a month’s time,” said Doron Klein, CEO at 
AFI Europe CR/Romania. “This is a milestone 
event in our development of the AFI City project. 
We planned from the beginning that it would be the 
fl agship building and provide frontage to the over-
all grounds. Together with the park which we fi nal-
ized in the spring and the new plaza surrounding 
the building you can see now how the project as 
a whole is beginning to take on its intended form.”

AFI City 1 is situated across from the Kolbenova 
metro station. Driving along this major street one 
is hard pressed to not to notice it from far away, 
as a beacon signalling a changing district. From 
a closer point it’s clear to see the building’s clean 
lines hold a façade composed of various elements. 
Superimposed on a glass backdrop, white-toned 
elements running vertically and stressing the 
tower’s height complement darker detailing along 
each fl oor level. Extending from the canopy, which 
distinctively marks the tower’s entrance, is an 
overlay of more lightly toned, but softly waving ele-
ments, which continue to the very top of the build-
ing. In the words of lead architect David Chisholm 
of CMC architects during design stages, this 
overlay functions technically as a brise-soleil – 
casting shadows on the warmer south façade and 
reducing solar gain – at the same time acting as an 
attractive free art piece on the tower.

Airy space with artwork
Inside the building’s main doors facing Kolbenova, 
the double height lobby space is glazed on all 

AFI City 1, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: AFI Europe ■ Architect: CMC architects

AFI EUROPE COMPLETES
fi rst offi  ce tower in AFI City
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po straně budovy, nechává prostor pro místo 
k sezení situované mezi pilíři z pohledového be-
tonu. V zadní části budovy je 300 m2 vyhraze-
ných pro restauraci, která je obrácena do parku 
a dále k zeleným pahorkům severně od areálu. 
Umístění v parteru jí dává také možnost venkov-
ního posezení v poklidné atmosféře piazzetty 
obklopené zeleným parkem.

Z ptačí perspektivy
Budovu stoupající do výšky 19 pater korunu-
je střešní terasa, která je určena pro všechny 
nájemce a je přímo přístupná výtahem. Při ploše 
přes 150 m2 skýtá velkorysý prostor pro zeleň 
i posezení, takže ji lze využít i pro společenské 
akce. V dálce se promítají rozmanitá panorama-
ta města, zatímco při pohledu zblízka se oteví-
rá dokonalý výhled na celou pulzující čtvrť. 
Z ptačí perspektivy je jasně patrné, že bytový 
a kancelářský kampus, který je dílem pražských 
architektů CMC, získává fi nální podobu. Kolem 
věže se rozkládá veřejné prostranství, které je 
protkané chodníky a geometricky uspořádanými 
záhony a trávníky s víc než čtyřiceti nově vysa-
zenými stromy, lavičkami a vodním prvkem. 
Západní strana piazzy před budovou přechází 

plynule v hlavní promenádu, která začíná v uli-
ci Kolbenova a prochází dále celou čtvrtí. Část 
prostoru mezi šesti již dokončenými bytovými 
domy v severozápadním cípu pozemku a novou 
kancelářskou věží zaujímá na ploše zhruba 
7 500 m2 další park s pěšinami, porostlý trá-
vou, keři a stromy a doplněný dětským hřištěm.

BREEAM Excellent
Uvnitř věže je 17 kancelářských pater, z nichž 
třetí až osmnácté nabízí podlahovou plochu 
přes 900 m2. Okna vyplňující celou výšku stěny 
propouštějí dostatek denního světla a poskytu-
jí otevřený výhled do okolí. „Aktuálně jednáme 
s nájemci o zhruba 60 procentech prostor a vě-

říme, že ještě před koncem roku většinu jednání 
uzavřeme a budeme mít polovinu budovy pro-
najatou,“ říká Doron Klein a dodává, že mezi 
zájemci jsou i fi rmy, které mají zájem o plochy 
přes 3 000 m2 v několika patrech. „Zájem o bu-
dovu není dán jen její vlastní kvalitou, ale i další-
mi faktory, mimo jiné faktem, že stanice metra je 
hned přes ulici, kde má zastávku i několik tram-
vajových linek. Autem je v řádu minut dostupný 
pražský okruh, stejně jako hlavní tahy vedoucí 
do centra města.“

Budova je vybavena centrálním kartovým pří-
stupovým systémem a šesti vysokorychlost-
ními výtahy. Další dva výtahy spojují recepci 
s třípodlažním podzemním parkovištěm, nabí-
zejícím 306 parkovacích stání a kolárnu se 
sprchami. Energeticky úsporný provoz a uži-
vatelský komfort budovy dokládá precertifi kace 
BREEAM Excellent. Stavební dozor investora 
zajišťovala společnost OM Consulting, generál-
ním dodavatelem stavby byla fi rma GEMO.

Nájemní bydlení
AFI Europe dokončila nedávno také dvě křižovatky, 
každou na jedné straně AFI City 1, z nichž vedou 
menší komunikace dále do prostoru areálu. Ty bu-
dou sloužit dopravě související s další výstavbou 
v lokalitě. Další – rezidenční etapa AFI City bude se-
stávat ze dvou budov severně od kancelářské věže, 
které nabídnou nájemní byty. Developer očekává, 
že výstavba začne ještě před koncem roku.

V oblasti podél Kolbenovy ulice, která je dnes 
centrem aktivity řady pražských developerů, byla 
AFI Europe průkopníkem. „Ještě před několika 
lety, kdy jsme s projektem AFI City začínali, se tu 
mnoho nedělo. Nyní je to jedna z nejdynamič-
těji rostoucích rozvojových lokalit v Praze.“ 
Nová čtvrť AFI City, která vzniká revitalizací 
15hektarového průmyslového brownfi eldu, 
bude po svém dokončení zahrnovat vedle již ho-
tové rezidenční části s vlastnickým bydlením, cel-
kem 110 000 m2 kancelářských, maloobchodních 
a ubytovacích prostor.

AFI City 1, Praha 9 – Vysočany – struktura bílých lamel na fasádě zvyšuje kvalitu vnitřního prostředí kanceláří 
a současně je neotřelým designovým prvkem a charakteristickým znakem budovy. Projekt získal precertifi kaci 
BREEAM Excellent ■ Developer: AFI Europe

AFI City 1 – v interiérech budovy probíhají fi nální 
dokončovací práce ■ Developer: AFI Europe
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sides, spacious and bright. Walls clad in white 
painted glass and white ceiling grille contrast with 
fl oor tiles of black ceramic. Similar to AFI Karlín, 
the developer has commissioned a full-wall art 
piece for the reception area. This time designed 
by Czech artist Ivan Komárek, it is among the 
fi rst aspects to greet the visitor and features gear 
wheel motifs, a reference to the district’s industrial 
roots. A reception desk is placed oriented to the 
building’s side, providing ample room for seating 
areas, set amid raw concrete columns. On the 
back side of the building, the ground level holds 
a 300 sqm restaurant space which faces the 
park, parts of the plaza, and beyond the property 
to the green hills just north. The placement allows 
for extra outdoor seating in a quieter garden envi-
ronment along the plaza.

Public plaza
A crowning feature of the tall building is the 
rooftop terrace, meant for all tenants and di-
rectly accessible by lift. At over 150 sqm it pro-
vides ample of room for seating and greenery, 
and so may also possibly be used for entertain-
ing. The view is far-reaching with virtually the 
entire district unfolding nearby and farther on, 
various panoramas over the city. From here, 
it’s particularly easy to see how the campus-
style grounds, as designed Prague-based CMC 
architects are coming together. A public plaza
surrounds the tower and integrates landscap-
ing in various ways – fl ower beds and lawns 
are geometrically arranged and complimented 
by almost 40 newly planted trees, along with 
wooden benches and a water element. The 
west side of the plaza will integrate into the 
main promenade as it extends from the street 

through the grounds. Bridging part of the space 
between the six residential buildings (com-
pleted and fully sold) in northwest corner of 
the grounds and the new offi  ce tower is the on-
site park, laid out over some 7,500 sqm, with 
grass, shrubbery, trees and paths, as well as 
a children’s playground.

BREEAM Excellent
Inside, typical offi  ce levels from the 3rd to 18th

storey off er fl oorplates of over 900 sqm. Floor 
to ceiling windows provide high levels of daylight 
and virtually unobstructed views. “We are in dis-
cussions with tenants representing about 60% 
of building. We hope that before the end of the 
year, we should be concluding the vast major-
ity of them, to have more than 50% of the build-
ing signed,” says Klein. Among these are some 
large potential occupiers of over 3,000 sqm, 
interested in taking advantage of being on sev-
eral fl oors, he adds. “Not only the quality of the 
building itself, but other factors are part of the 
interest, including the fact that the metro station 
is directly across the street. The tram stop is right 
there, and there’s excellent access by car to the 
Prague ring road, just a few minutes away, as 
well as several routes leading to city centre.”

The building features a central card-access sys-
tem, with six high-speed elevators. Two more 
elevators go to three underground fl oors with 
306 parking spaces, as well as bicycle fa-
cilities with showers. The building is BREEAM 
Excellent pre-certifi ed. OM Consulting was con-
struction supervisor of AFI City 1, with GEMO 
acting as general contractor.

Rental housing
AFI Europe has already completed two traffi  c 
intersections, one on each side of AFI City 1, 
leading into the property. These will handle the 
traffi  c necessary for further development on-site. 
The next stage of AFI City is the accommodation 
phase, consisting of two buildings just north of 
the tower. Set to hold rental apartments, they are 

expected to be put under construction before 
the end of the year.

AFI Europe was a pioneer in the area along 
Kolbenova, which is now a hotbed of change, 
with projects of many developers visibly going 
forward. “There was very little happening in this 
area a few years ago when we launched the 
AFI City project. Now, as we move on to more 
phases, it appears that other developers are 
also more confi dent with their plans.” Once com-
plete, AFI City, the redevelopment of a 15 ha 
brownfi eld, will include, in addition to the com-
pleted residential, a total of 110,000 sqm of of-
fi ces, retail and accommodation space.

AFI City 1 – the offi  ce tower is a new landmark of the 
Vysočany city district and the new city quarter AFI City   
Developer: AFI Europe

AFI City 1 – the lift lobby ■ Developer: AFI Europe
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Historickou budovu na náměstí Republiky 
č. 7 v prodloužení hlavní pražské nákupní 
třídy čeká modernizace. Projekt společnos-
ti Crestyl a architektů Ian Bryan Architects 
nabídne uprostřed jedinečné atmosféry neo-
barokního paláce 4 900 m2 prémiových ma-
loobchodních prostor a moderních kanceláří 
s terasami v srdci Prahy. S dokončením citlivé 
rekonstrukce se počítá na jaře roku 2022. Jaké 
jsou hlavní milníky projektu NR7? Jak pokro-
čila příprava a výstavba více než desítky dal-
ších projektů developera v Praze i regionech? 

Ptáme se Viktora Pešky, obchodního a marke-
tingového ředitele společnosti Crestyl.

Jedním z významných projektů společnos-
ti Crestyl v centru Prahy je revitalizace his-
torické budovy NR7. Můžete krátce připo-
menout historii budovy a kdy ji společnost 
Crestyl získala?
Jde o unikátní budovu v samém srdci Prahy 
na atraktivní adrese náměstí Republiky 7. Dům 
byl postaven v roce 1905 architekty Adolfem 
Foehrem a Alfonsem Wertmüllerem, kteří mimo 

NR7, Praha 1 – historický palác na adrese náměstí Republiky 7 v srdci Prahy nabídne po své modernizaci celkem 4 900 m2 prémiových maloobchodních a kancelářských ploch  
Developer: Crestyl

CRESTYL MÍŘÍ K ZAHÁJENÍ 
VÝSTAVBY NR7
na pražské high street

Viktor Peška, obchodní a marketingový ředitel 
společnosti Crestyl
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Modernisation awaits the historical building 
at náměstí Republiky no. 7 in an extension 
of Prague’s main high street. The project of 
Crestyl and architect Ian Bryan Architects of-
fers 4,900 m2 of premium retail space and 
modern offi  ces with terraces in the heart of 
Prague in the middle of the unique atmosphere 
of a neo-baroque palace. The completion of the 
sensitive reconstruction is slated for the spring 
of 2022. What are the main milestones of the 
NR7 project? How advanced are the prepara-
tions and construction of more than ten other 
of the developer’s projects in Prague and the 

regions? We asked Viktor Peška, the Chief 
Sales & Marketing offi  cer of Crestyl.

One of Crestyl‘s important projects in the 
centre of Prague is the revitalisation of the 
historical NR7 building. Can you give us 
a brief history of the building and when 
Crestyl obtained it? 
It is a unique building in the very heart of Prague 
at the attractive address of náměstí Republiky 7. 
The building was constructed in 1905 by the ar-
chitects Adolf Foehr and Alfons Wertmüller, who 
are also behind the architectural aspect of the 

State Opera building. Crestyl acquired this ex-
traordinary building in 2017 and it is currently in 
the phase just before reconstruction.

What all will the project off er following its 
completion? What role does it play in your 
portfolio?
The value of this project is primarily in the loca-
tion and the building’s character, as well as its 
historical context. It is the best retail destina-
tion and location. Each day there are around 
80,000 pedestrians in its immediate vicinity. 
The building off ers three fl oors of modern retail 

NR7, Prague 1 (náměstí Republiky no. 7) ■ Developer: Crestyl

CRESTYL AIMING TO BEGIN CONSTRUCTION 
of NR7 on Prague high street
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jiné stojí za architektonickou stránkou budovy 
Státní opery. Společnost Crestyl tento mimořád-
ný objekt získala v roce 2017 a aktuálně se na-
chází ve fázi těsně před rekonstrukcí.

Co vše nabídne projekt po svém dokončení? 
Jakou roli hraje ve vašem portfoliu?
Hodnota tohoto projektu tkví především v lokalitě 
a charakteru budovy i jeho historickém kontex-
tu. Jedná se o nejlepší maloobchodní destinaci 
a umístění; denně se v jejím bezprostředním okolí 
pohybuje okolo 80 000 chodců. Budova nabídne 
tři patra moderních obchodních prostor a dalších 
osm pater kancelářského zázemí o rozloze více 
než 2 800 m2. Chloubou stavby bude střecha 
s terasou, která bude pokryta zelení a nabídne 
neuvěřitelné výhledy na okolní Staré Město. Bude 
součástí zázemí kancelářských prostor. 

S jakými spolupracujete architekty? Jaký 
bude architektonický koncept? 
Ke spolupráci jsme přizvali architekty ze studia Ian 
Bryan Architects. Architektonickým záměrem je 
generální rekonstrukce s respektem ke stávajícím 
cenným prvkům, které budou hodnotně restauro-
vány do původní podoby z období svého vzniku. 

Jaké historické prvky zachováte? V čem 
spočívá modernizace budovy?
Je několik architektonických přístupů, jak v histo-
rickém prostředí navázat novými prvky na ty stáva-
jící. Architekti z Ian Bryan Architects k rekonstrukci 
přistoupili moderním způsobem, ale velmi ohledu-
plně a harmonicky s ohledem na charakter budovy. 
Například při nastavování neobarokního schodiště 
u zábradlí zjednodušili nebarokní ornamentiku tak, 
aby s lehkostí a elegancí navázala na původní au-
tentický ornament. Shodným způsobem přistoupili 
k neobarokním fasádám, k oknům, dveřím i mnoha 
interiérovým celkům nebo také k místnosti ředite-
le ve druhém podlaží. Zcela nový bude například 
vstup s recepcí pro kanceláře, přestřešení dvora, 
nové výtahy a eskalátor a další.

V čem je pro vás revitalizace historického 
objektu výzvou?
Mám-li být upřímný, je výzvou téměř v každém ohledu.

Pro jaký typ klientely z oblasti retailu i z ob-
lasti kanceláří je projekt atraktivní a jaké jim 
nabídne benefi ty? 
Bavíme se o high street retail lokalitě, tyto prosto-
ry jsou díky poloze a okolní infrastruktuře vhodné 

primárně pro fi rmy, které preferují či potřebují zá-
zemí v centru Prahy. Tato lokalita zajišťuje velkou 
míru prestiže. Jde o budovu s unikátním geniem 
loci. Navíc spojení historické hodnoty a moder-
ních, plně vybavených kancelářských prostor na-
bízí unikátní prezentaci. Předpokládáme, že mezi 
zájemci budou společnosti z řad advokátních 
kanceláří, auditorských společností a společností 
nabízejících luxusní zboží či služby. Nesmíme za-
pomenout, že právě v této budově byl první praž-
ský showroom značky Laurin & Klement. 

Očekáváte jednoho většího nebo i více men-
ších nájemců? 
Vzhledem k tomu, že jsme ještě nezahájili stav-
bu, jsme otevřeni poptávce a jsme ochotní vyjít 
vstříc potřebám našich potenciálních zákazníků. 

Jak bude koncipováno parkování?
Budova se nachází v pěší zóně v těsné blízkosti 
nejoblíbenějších pražských nákupních center Kotva 
a Palladium, deset minut chůze od Staroměstského 
náměstí. Kupovali jsme ji se všemi danostmi včetně 
infrastruktury. Parkování nevnímáme jako handicap. 
Lze jej řešit prostřednictvím pronájmu parkovacích 
míst v sousedních obchodních domech. Na trhu to-
hoto typu nemovitostí nejde o raritu, pro potenciální 
zákazníky toto není prioritou.

Nejsledovanějším projektem ve vašem port-
foliu je projekt Savarin v samotném srdci 
Prahy, který je vlajkovou lodí společnosti 
Crestyl. Jak je daleko projektová příprava?  
Kdy by mohla začít renovace první z bu-
dov v ulici Na Příkopě? Jaké dnes probíhají 
v areálu aktivity a jaká je další vize?
V případě Paláce Savarin máme vydané územní 
rozhodnutí a brzy zahájíme rekonstrukci. V posled-
ních měsících prostory ožily díky dočasnému za-
hradnímu projektu se streetfoodovým občerstvením 
ve vnitroblokovém prostoru původní zahrady. Což 
se nám ukázalo jako jednoznačně správný krok.

V jaké fázi je dnes rozvoj multifunkční čtvrti 
DOCK v Praze 8? Která budova byla dokon-

NR7, Praha 1 – interiér historického paláce projde citlivou renovací ■ Developer: Crestyl
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space and another eight fl oors of offi  ce facilities 
with an area of more than 2,800 m2. The pride 
of the building will be the rooftop with a terrace, 
which will be covered in greenery and off er un-
believable views of the surrounding Old Town. It 
will be part of the offi  ce space facilities. 

Which architects are you working with? 
What will the architectural concept be? 
We invited the architects from the studio Ian 
Bryan Architects to work with us. The architec-
tural plan is the general reconstruction of the ex-
isting valuable elements that will be restored in 
a high quality to the original appearance from the 
period when it originated. 

What historical elements will you be pre-
serving? What does the modernisation of 
the building consist of?
There are several architectural procedures to 
join new elements with the existing ones in 
a historical environment. The architects from Ian 
Bryan Architects approached the reconstruc-
tion in a modern manner, though very discreetly 
and harmoniously with regard to the character 
of the building. For example, when adjusting the 
neo-baroque staircase by the railing, they sim-
plifi ed the non-baroque ornamentation so that 
it blends with the original authentic ornaments 
with lightness and elegance. They approached 
the neo-baroque façade, the windows, the 
doors and many interior features and also the 
Director’s room on the second fl oor in the same 
manner. The entrance with the reception for the 
offi  ces, courtyard canopy, new elevators and es-
calator, for example, will be entirely new.

What makes the revitalisation of a historical 
building challenging?
To tell the truth, it is a challenge in almost every way.

For what type of clientele from the area of 
retail and the area of offi  ces is the project at-
tractive and what benefi ts does it off er them? 
We are talking about a high street retail location, 

thus these spaces are primarily suitable, thanks 
to the position and the surrounding infrastruc-
ture, for companies that prefer or need to be 
in the centre of Prague. This locality provides 
a great amount of prestige. It is a building with 
a unique genius loci. Plus, the connection of the 
historical values and the modern, fully-equipped 
offi  ce spaces off er a unique presentation. We ex-
pect that companies from the ranks of law fi rms, 
audit companies and companies off ering luxury 
goods or services will be interested. We mustn’t 
forget that the fi rst Prague showroom of the 
Laurin & Klement brand was right in this building. 

Do you expect one large or a few smaller 
tenants? 
Seeing that we have not yet begun the construction, 
we are open to the demand and are willing to ac-
commodate the needs of our potential customers. 

How will the parking be conceived?
The building is located in a pedestrian zone 
right next to the most popular Prague shop-
ping centres, Kotva and Palladium, a ten-minute 
walk from the Old Town Square. We purchased 
it with all the givens, including the infrastructure. 
We don’t see parking as a handicap. It can be 

resolved through the rental of parking spots in 
the neighbouring department stores. This type of 
property is not so rare on the market and that is 
not a priority for potential customers.

The highest-profi le project in your portfo-
lio is the Savarin project in the very heart 
of Prague, which is Crestyl’s fl agship. How 
far along is the project preparation? When 
could the renovation of the fi rst of the build-
ings on Na Příkopě Street begin? What ac-
tivities are taking place in the complex now 
and what is the further vision?
In the case of Palác Savarin, we have the zoning 
and planning decision issued and we will soon be 
starting the reconstruction. In the last few months, 

NR7, Prague 1 – interior ■ Developer: Crestyl

DOCK IN, Prague 8 – large park with greenery
by the offi  ce buildings ■ Developer: Crestyl
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čena letos a jaké stavby zahájíte nebo jste již 
zahájili? Projekt přilákal v poslední době řadu 
zajímavých jmen, např. společnost Lego...
Projekt DOCK je koncipován jako kombinace 
klidného bydlení i kanceláří s vybaveností dle 
nejvyšších standardů s promenádou u vody 
a s atraktivním zázemím pro volnočasové aktivi-
ty. Roste v časovém rozmezí, aby jeho jednotlivé 
fáze nenarušovaly komfort rezidentů a nájem-
níků současně. Před třemi měsíci jsme zkolau-
dovali administrativní budovu DOCK IN FOUR 
z celkových pěti etap a realizace páté budovy je 
právě v běhu. Kolaudaci plánujeme ve druhém 
kvartálu 2022. Čtvrtý objekt poskytuje záze-
mí na rozloze 20 000 m2 kancelářských prostor 
a 3 000 m2 prostor pro služby. Budova je prak-
ticky celá pronajatá. Atraktivitu zázemí s velkým 
množstvím teras využívají či budou využívat spo-
lečnosti jako například Henkel, Hornbach či ko-
munikační skupina Publicis Groupe. Věříme, že 
i právě vznikající budova DOCK IN FIVE nabíd-
ne velké spektrum výhod, které aktualizujeme na 
základě aktuálního vývoje situace ve společnosti 
a nejmodernějších trendů.

Jaké další komerční a multifunkční projekty 
dnes v Praze i v regionech rozvíjíte?
Kromě zmíněných projektů NR7 a Paláce 
Savarin, které jsou součástí epicentra pražského 

Starého Města, velkou část energie věnujeme ví-
ceúčelovému projektu Hagibor, jehož výstavbou 
poukazujeme na význam urbanismu a architek-
tonického řešení a který obdobně jako libeňská 
čtvrť DOCK nabídne rezidenční bydlení, obcho-
dy, kancelářské zázemí a kulturní centrum, a to 
včetně parku v těsné blízkosti stanice metra 
Želivského v Praze. V obdobném duchu by měla 
probíhat realizace projektu DORNYCH, který se 
nachází v centru Brna.

Můžete stručně připomenout i bytové pro-
jekty Crestylu v přípravě a v realizaci?
Přeskočím-li rezidenční nemovitosti River Watch 
a Marina Boulevard ve čtvrti DOCK, jejichž pro-
dej je téměř u konce, v nabídce máme exkluziv-
ní byty a bytové domy v projektu Šárecký dvůr 
v Praze 6, příští rok na jaře zkolaudujeme projekt 
Neugraf poblíž parku Sacré Coeur v Praze 5. 
Mimo Prahu jsme dokončili a doprodáváme dru-
hou etapu projektu Berounská brána a zahajuje-
me již několikátou etapu prodeje pozemků, bytů 
a bytových domů ve Vysokém Újezdu.

Společnost Crestyl si dlouhodobě drží dokon-
čené budovy ve svém portfoliu.  Nenabídnete 
nějaký produkt na trhu? Hovoří se o OC 
Central Kladno…
Máte aktuální informace. O prodeji obchodního 

centra v Kladně je již rozhodnuto. Transakce byla 
úspěšně dokončena v průběhu letošního září.

Jak vnímáte dopady letošní pandemie korona-
viru na nemovitostní trh? Jak ovlivní vaši stra-
tegii – nebo je na hodnocení ještě příliš brzy?
Z pohledu rezidenčních projektů došlo k mírné-
mu zpomalení, nicméně tento trh se velmi rychle 
zotavil a jediný rozdíl, který jsme stihli zazname-
nat, je enormní poptávka po bydlení mimo Prahu. 
Tento trend však konvenuje s naším portfoliem, ve 
kterém máme projekty poblíž Prahy ve fázi dokon-
čování. U pronájmu kancelářských prostor jsme 
zaznamenali taktéž mírné zpomalení. Nicméně 
pokud s klienty diskutujeme, pak to není na úrov-
ni, zdali vůbec potřebují kanceláře, ale na úrovni 
výměry. Problém jsme pocítili v retailu. Bavíme se 
ale o přechodném období, mimo centrum Prahy 
je tento segment již ve fázi „back to normal“. Co 
se bude probouzet o trochu déle, je odvětví high 
street retail. Nejsem pesimista. Předpokládám, že 
v příštím roce dojde k celkovému zklidnění.

Můžete na závěr shrnout, jak velké je aktuál-
ní portfolio společnosti Crestyl?  Jaké jsou 
plány společnosti v nejbližší budoucnosti? 
Nač se zejména zaměříte?
V současné době se aktivně věnujeme rozvoji více 
než patnácti lokalit po celé České republice s cel-
kovou investiční hodnotou přesahující 1,2 miliardy 
eur a naším specifi kem je budování víceúčelových 
projektů – rezidenčních, obchodních i kancelář-
ských nemovitostí, které se propojují v jeden fun-
gující živý celek. To je způsob developmentu, který 
nám dává smysl, který umíme a chceme jej rozvíjet 
v dlouhodobém kontextu. Vynikajícím příkladem 
je již zmíněné naše domovské zázemí DOCK IN 
v pražské Libni. Kromě projektů, o kterých jsme ho-
vořili, intenzivně pracujeme také na spuštění první 
etapy výstavby naší „rezidenční výkladní skříně“, 
unikátního bytového komplexu v Praze 6. Naším 
cílem i do dalších let je udržet vysoký standard 
s důrazem na kvalitu, design a zpracování, a pře-
devším se věnovat urbanismu a kultivaci lokalit, ve 
kterých naše stavby probíhají.

DOCK IN FOUR ■ Developer: Crestyl

BW_III_2020_book.indb   46BW_III_2020_book.indb   46 28.09.20   22:2728.09.20   22:27



O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E  

O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

47

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

the space has come alive thanks to the tempo-
rary garden project with street food refreshments 
in the courtyard of the original garden. We have 
seen this to defi nitely be the right step.

In what phase is the development of the mul-
tifunctional DOCK neighbourhood in Prague 
8 these days? Which building will be com-
pleted this year and what construction will 
you be started or have already begun? The 
project has recently attracted some interest-
ing names, such as Lego...
The DOCK project is conceived as a combina-
tion of quiet housing and offi  ces with fi ttings of the 
highest standards and a promenade by the water 
and attractive facilities for leisure activities. It is go-
ing up on a schedule so that the individual phases 
do not disturb the comfort of the residents and 
tenants at the same time. Three months ago, we 
got the fi nal approval of the construction for the 
DOCK IN FOUR offi  ce building out of fi ve phases 
and the construction of the fi fth building is current-
ly underway. We are planning the fi nal construc-
tion approval for the second quarter of 2022. The 
fourth building provides facilities over an area of 
20,000 m2 of offi  ce space and 3,000 m2 of space 
for services. The building is practically entirely 
leased. Companies such as Henkel, Hornbach 
and the communication group Publicis Groupe 
are using or will be using the attractive facilities 
with a large number of terraces. We believe that 
the DOCK IN FIVE building currently under con-
struction will off er a wide spectrum of advantages 
that we are updating on the basis of current devel-
opments in society and the latest trends.

What other commercial and multifunctional 
projects are you currently developing in 
Prague and the regions?
Apart from the aforementioned NR7 and Palác 
Savarin, which are part of the epicentre of 
Prague’s Old Town, we have put a lot of energy 
into the multipurpose Hagibor project, the con-
struction of which points to the importance of ur-
banism and architectural design and which, simi-

larly to Libeň’s DOCK neighbourhood, off ers resi-
dential housing, shops, offi  ce facilities and a cul-
ture centre, all including a park in the immediate 
vicinity of the Želivského metro station in Prague. 
The DORNYCH project, which is located in the 
centre of Brno, should proceed in a similar spirit.

Could you also briefl y mention Crestyl’s resi-
dential projects that are currently under con-
struction?
If I skip over the River Watch and Marina Boulevard 
properties in the DOCK neighbourhood, whose 
sale is almost fi nished, we have exclusive fl ats 
and blocks of fl ats on off er in the Šárecký dvůr 
project in Prague 6 and next spring we should be 
getting fi nal construction approval for the Neugraf 
project close to Sacré Coeur Park in Prague 5. 
Outside of Prague, we have completed and are 
wrapping up the sale of the second phase of the 
Berounská brána project and we are launching 
the umpteenth phase of the sale of land, fl ats and 
blocks of fl ats in Vysoký Újezd.

Crestyl keeps completed buildings in their 
portfolio for the long term. Will you be off er-
ing any product on the market? There is talk 
about the Central Kladno shopping centre...
Your information is correct. The sale of the shop-
ping centre in Kladno has already been decided. 
The transaction was successfully completed 
during the course of this September.

How do you see the eff ects of this year’s coro-
navirus pandemic on the real estate market? 
How will it infl uence your strategy? Or is it 
still too soon for an evaluation?

There was a slight slowdown from the perspec-
tive of the residential market, though this market 
very quickly got on its feet again and the only 
diff erence that we managed to note is the enor-
mous demand for housing outside of Prague. 
This trend conforms to our portfolio, however, in 
which we have projects close to Prague in the 
fi nal phases of completion. We also noted a bit 
of a slowdown for the leasing of offi  ce space. 
Nevertheless, once we get talking to clients, 
we see it isn’t on the level if they actually need 
offi  ces, but on the level of dimensions. We 
have felt a problem in retail. But we are talking 
about a transition period, outside of the centre 
of Prague this segment is already in the “back 
to normal” phase. What will take a bit longer to 
wake up is the high street retail sector. I’m not 
a pessimist. I expect everything to calm down 
next year.

In conclusion, could you summarise how 
large Crestyl’s current portfolio is?  What 
are the company’s plans for the near future? 
What will you primarily be focusing on?
We are currently actively working on the devel-
opment of more than fifteen localities through-
out the entire Czech Republic with a total in-
vestment value exceeding EUR 1.2 billion and 
our strength is building multi-purpose projects 
- residential, retail and office properties, which 
is interconnected in one functional, living 
whole. It is a development method that makes 
sense to us, we are good at it and we want 
to develop it over the long term. An excellent 
example is our aforementioned home base, 
DOCK IN in Prague-Libeň. Apart from the proj-
ects we have mentioned, we are also inten-
sively working on the launch of the first phase 
of the construction of our “residential show-
case”, a unique housing complex in Prague 6. 
Our goal in further years is to maintain a high 
standard, with an emphasis on quality, design 
and workmanship and primarily to work on ur-
banism and the cultivation of the localities in 
which our construction takes place.

Hagibor, Prague-Vinohrady – the new city district
at the Želivského metro station ■ Developer: Crestyl
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Nejvyšší kontrolní úřad zahájil na konci 
srpna výstavbu svého nového sídla v se-
verní části areálu bývalého holešovického 
pivovaru. Na trojúhelníkovém pozemku, 
který NKÚ koupil v roce 2004 od společ-
nosti ING Real Estate Development, vy-
rostou podle projektu architektů Masák & 
Partner dvě budovy s celkem 7 500 m2 kan-
celáří. Nejpozději do září 2023 se do no-
vého objektu přesune všech 410 zaměst-
nanců NKÚ a také Parlamentní knihovna 
a Archiv Poslanecké sněmovny. Realizace 
si vyžádá investici 940 milionů korun, 
z nichž NKÚ uhradí 230 milionů, zbylých 
710 milionů zaplatí stát. Generálním doda-

vatelem je stavební společnost PORR; ma-
nažerem stavby je fi rma PM6. 

V srpnu zahájila stavební fi rma PORR výstavbu 
nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu 
na trojúhelníkovém pozemku o rozloze 7 200 m2 
mezi ulicemi Komunardů, U Uranie a Ortenovým 
náměstím v Holešovicích v Praze 7. Zástavbou 
pozemku, který NKÚ koupil v roce 2004 za 
95 milionů korun od společnosti ING Real Estate 
Development, defi nitivně skončí proměna areá-
lu bývalého Prvního pražského měšťanské-
ho pivovaru. Jeho větší část již prošla revitali-
zací v letech 2006–9 v rámci projektu A7 Arena 
Holešovický pivovar holandského developera 

ING podle návrhu architektonické kanceláře 
CMC architects. 

Již územní rozhodnutí z roku 1999 počítalo 
na pozemku v severním výběžku brownfi eldu 
u Ortenova náměstí s výstavbou dvou kance-
lářských budov. Nejvyšší kontrolní úřad pak 
v roce 2017 vybral ve veřejné soutěži projektan-
ta, architektonický ateliér Masák & Partner, 
který původní projekt CMC architects přepraco-
val, i když základní koncepce administrativního 
komplexu zůstala zachována. Na změněnou ver-
zi byla o dva roky později vydána změna územ-
ního rozhodnutí a následně získal záměr také 
stavební povolení. 

Nejvyšší kontrolní úřad zahájil v srpnu 2020 výstavbu svého nového sídla v severní části bývalého holešovického pivovaru v Praze 7.  V roce 2023 se do nové budovy navržené 
architekty Masák & Partner přesune přes čtyři stovky zaměstnanců NKÚ, Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny ■ Zdroj: NKÚ

NKÚ STAVÍ NOVÉ SÍDLO v holešovickém pivovaru 
podle projektu architektů Masák & Partner
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At the end of August, the Supreme Audit 
Offi  ce began the construction of its new seat 
in the northern part of the former Holešovice 
brewery complex. Two buildings designed by 
the architects of Masák & Partner with a to-
tal of 7,500 m2 of offi  ces will be going up on 
a triangular plot of land that SAO purchased 
in 2004 from ING Real Estate Development. 
All 410 employees of SAO, together with the 
Parliamentary Library and the Archive of the 
Chamber of Deputies, will be moving into the 
new building by September 2023, at the latest. 
The construction will require an investment of 
940 million crowns, from which SAO will pay 
230 million, with the state paying the remain-
ing 710 million. The general contractor is the 
PORR construction company; the construc-
tion manager is PM6.

In August, the PORR construction company began 
the construction of the new seat of the Supreme 
Audit Offi  ce (SAO) on a triangular plot of land with 
an area of 7,200 m2 between Komunardů and 
U Uranie streets and Ortenovo náměstí in Prague 7 – 
Holešovice. The development of the land, which 
SAO purchased from ING Real Estate Development 
in 2004 for 95 million crowns, will be the fi nal touch of 
the transformation of the complex of the former 
First Prague Municipal Brewery. The greater part 
of the brewery already underwent a complete reno-

vation in the years 2006–9 as part of the A7 Arena 
Holešovický pivovar project by the Dutch developer 
ING according to a design by the architectural fi rm 
CMC architects. 

The zoning and planning decision from 1999 al-
ready counted on the construction of two offi  ce 
buildings on the land in the northern point of the 
brownfi eld by Ortenovo náměstí. Then, in a public 
tender in 2017, the Supreme Audit Offi  ce selected 
the designer, the Masák & Partner architecture 
atelier, which reworked the original design by 
CMC architects, even though the basic concept of 
the administrative complex remained. Two years 
later, a change of the zoning and planning decision 
was issued for the updated version and the plan 
subsequently received a building permit, as well. 

The new seat of SAO will be comprised of two of-
fi ce buildings, one six-storey building in the shape 
of a rhomboid along U Uranie Street (designated 
as building H in ING’s original design) and a sec-
ond seven-storey building (G), with two upper-

most receding fl oors and a trapezoid shape along 
Komunardů Street. The bevelled shapes of the build-
ings open a passage from Ortenovo náměstí to 
the green courtyard, accessible to the public, 
which will not only be used for relaxation, but also for 
connections to other parts of the brewery complex. 
The fact that the building only occupies 40 % of the 
land enabled architects to design another smaller, 
roughly eight-metre-wide green park in front of 
building H, which will line U Uranie Street. 

The buildings will be connected by both the com-
mon underground spaces, on which a bi-level 
parking garage with a capacity of 123 cars will 
be created, and a gangway on the level of the 
fourth storey, on which there will be an acces-
sible green roof. The free parts of the roofs of 
both buildings and the accessible terraces that 
Masák & Partner designed in connection with 
the interior spaces on the sixth storey of build-
ing G will also be green. The head of Masák & 
Partner, architect Jakub Masák, stated that the 
changes to the project were primarily motivated 

Supreme Audit Offi  ce building new seat in Holešovice brewery in Prague 7 ■ Source: NKÚ, Masák & Partner

SUPREME AUDIT OFFICE building new seat in Holešovice 
brewery according to design by Masák & Partner architects

The ground breaking ceremony ■ Source: NKÚ
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Nové sídlo NKÚ budou tvořit dvě kancelářské 
budovy, jedna šestiposchoďová ve tvaru kosodél-
níku podél ulice U Uranie (označovaná v původním 
projektu ING jako budova H) a druhá, sedmipo-
schoďová budova (G), s dvěma horními ustupují-
cími patry a s lichoběžníkovým půdorysem podél 
ulice Komunardů. Skosené tvary budov otevřou 
šikmý průchod od Ortenova náměstí do zele-
ného nádvoří, přístupného veřejnosti, které 
bude sloužit nejen k relaxaci, ale také jako komu-
nikační spojení s ostatními částmi areálu pivovaru. 
Skutečnost, že budovy obsadí pouze 40 % pozem-
ku, umožnila architektům navrhnout i další menší, 
zhruba 8 m široký zelený parčík před budovou H, 
který bude lemovat ulici U Uranie. 

Budovy propojí jednak společné podzemní prosto-
ry, ve kterých na dvou poschodích vzniknou parko-
vací garáže s kapacitou 123 aut, a na úrovni čtvrté-
ho nadzemního podlaží spojovací můstek, na němž 
vznikne pochozí zelená střecha. Zelené budou 
také volné části střech obou budov a pochozí terasy, 
které studio Masák & Partner navrhlo v napojení na 
vnitřní prostory v šestém nadzemním patře budo-
vy G. Vedoucí kanceláře Masák & Partner, architekt 
Jakub Masák, uvádí, že změny v projektu byly mo-
tivovány především snahou o snížení energetic-
ké náročnosti budov a pozvednutí jejich estetiky, 

i když investor NKÚ trval podle jeho slov na tom, že 
se jedná o užitný dům, který nemá v lidech vyvolá-
vat dojem, že stát plýtvá penězi na luxusní sídlo. 

„Byli jsme limitováni fi nancemi, takže jsme uva-
žovali o úpravách, které nemají dopad do výše 
investice. Změnili jsme tedy proporce domů i ve-
likost a rozmístění oken: Prosklení fasády jsme 
snížili na 50 %. Podařilo se nám také prosadit po-
užití tzv. románské omítky, která vypadá jako pís-
kovcová, je zároveň vysokopevnostní a přitom 
nestojí víc než běžná zateplená omítka,“ popisu-
je architekt. Dalším ekologickým opatřením jsou 
zelené terasy a střechy spolu se zelení v parteru, 
které zamezují vzniku tepelného ostrova. 

Geotermální vrty
a chlazení vodou z Vltavy
Nejvýznamnější změnou snižující spotřebu 
energie ale bylo rozhodnutí použít k vytápění 
a chlazení budov tepelná čerpadla. „Holešovice 
obtéká Vltava, tak jsme se rozhodli využít vyso-
ké hladiny podzemních vod a navrhnout pole 
geotermálních vrtů, které jdou do úrovně řeky. 
Systém umožní čerpat z Vltavy teplo pro vytá-
pění budov, a naopak v létě je bude ochlazo-
vat a teplo se bude ukládat,“ vysvětluje Jakub 
Masák. Kompletní proměnou prošel také systém 

vzduchotechniky i topení a klimatizace v inte-
riéru budov. „Obrátili jsme se na inženýra Karla 
Matějíčka, který je odborníkem na tuto oblast. 
Navrhl systém s vynecháním zásobníků tepla 
a chladu. Jednotlivé části budov jsou přímo pro-
pojené a teplo a chlad se v nich volně přelévá 
mezi severní a jižní fasádou,“ popisuje architekt 
a dodává: „Díky tomu, že jsme projekt dvakrát 
přepracovali, na vlastní náklady, z vlastní vůle, 
dosáhli jsme snížení nákladů životního cyk-
lu o 30 % nejen oproti původnímu zadání, ale 
i oproti očekávání, které jsme si sami nastavili.“

Ateliér Masák & Partner na základě vítězství 
v další veřejné soutěži navrhuje také interiér 
komplexu, v němž z celkových 7 500 m2 kanceláří 
obsadí 5 000 m2 zaměstnanci NKÚ a zbývajících 
2 500 m2 bude dedikováno pro Parlamentní 
knihovnu a Archiv Poslanecké sněmovny. 
S přihlédnutím k vysokým nárokům úřadu na za-
bezpečení a utajení informací převládají v budovách 
dělené kanceláře. Prostor pro neformální setkávání 
a komunikaci mezi zaměstnanci nabídnou větší ku-
chyňky s jídelnami a zasedací místnosti umístěné 
na všech poschodích obou objektů. Pro ofi ciální 
jednání budou v administrativním komplexu k dispo-
zici externí zasedací místnosti navazující na rozlehlý 
prostor recepce a konferenční sál s kapacitou 
pro 200 lidí. V parteru bude umístěna také jídelna 
s kuchyní, která bude otevřena i pro veřejnost.  

Dokončení v roce 2023
Celkem 410 zaměstnanců NKÚ se do nového sídla 
začne stěhovat po jeho dokončení v březnu 2023. 
V září téhož roku vyprší smlouva na pronájem 
budovy TOKOVO u holešovického ústí Libeňského 
mostu. Tu si NKÚ pronajímal od prosince 2006 od 
majitele CPI Group, kterému za nájem a fi t-out bu-
dovy zaplatil v letech 2007 až 2017 v součtu téměř 
528 milionů korun. Cenu nájmu se úřadu podařilo 
následně snížit, takže v současné době hradí ročně 
16,7 milionu korun. I tak ale NKÚ považoval podle in-
formací, které uvádí na svých webových stránkách, 
nájem za nevýhodný jak ekonomicky, tak z hlediska 
ohrožení vlastní nezávislosti.

Nové sídlo NKÚ vzniká podle projektu architektonického ateliéru Masák & Partner, který zvítězil v roce 2017 ve 
veřejné architektonické soutěži. Budova, která bude ohleduplná k životnímu prostředí, využívá mimo jiné soustavu 
geotermálních vrtů ■ Zdroj: Masák & Partner
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by eff orts to lower the energy demands of the 
buildings and to lift their aesthetics, even the in-
vestor, SAO, insisted on it being a utility building 
that should not give people the impression that 
the state is wasting money on luxury offi  ces. 

“We were limited by fi nances, so we consid-
ered changes that do not have an eff ect on the 
amount of the investment. Thus, we changed the 
proportions of the buildings and the sizes and 
placement of the windows: we decreased the 
glazing of the façade to 50 %. We also managed 
to push through the use of “Romanesque” plas-
ter, which looks like sandstone, but also has high 
strength and costs no more than regular insulat-
ed plaster,” described the architect.  Other envi-
ronmental measures include green terraces and 
roofs together with the greenery on the ground 
level, which prevents the creation of heat islands. 

Geothermal wells and cool water 
from the Vltava River
The most important change lowering the consump-
tion of energy, however, was the decision to use 
heat pumps for heating and cooling the buildings. 
“The Vltava River fl ows through Holešovice, so we 
decided to use the high level of underground water 
and design a fi eld of geothermal wells, which go 
to the level of the river. The system makes it pos-
sible to draw on heat from the Vltava River for heat-
ing the building and in the summer, on the contrary, 
it will cool it down and the heat will be stored,” ex-
plained Jakub Masák. The ventilation system and 
heating and air conditioning inside the buildings 

also underwent a transformation. “We turned to en-
gineer Karel Matějíček, who is an expert in this fi eld. 
He designed a system leaving out heat and cooling 
accumulators. The individual parts of the building 
are directly connected and the heat and cooling in 
them freely fl ow between the north and south fa-
çades,” the architect described, adding: “Thanks to 
the fact that we have reworked the project twice, at 
our own expense and on our own accord, we have 
reached a decrease in the expenses of the life 
cycle by 30 % not only compared to the original 
assignment but also compared to the expectations 
that we ourselves set.”

Based on their winning another public tender, the 
atelier Masák & Partner is also designing the 
interior of the complex, in which the SAO em-
ployees will be occupying 5,000 m2 out of the total 
7,500 m2 of offi  ces, with the remaining 2,500 m2

dedicated to the Parliamentary Library and 
Archive of the Chamber of Deputies. Taking 
into account the high demands of the offi  ce on the 
securing and classifying of information, divided 
offi  ces predominate in the buildings. Space for in-
formal meetings and communication between the 
employees is off ered by a larger kitchen with din-

ing areas and conference rooms located on all the 
fl oors of both the buildings. For offi  cial meetings, 
there will be an external meeting room available in 
the offi  ce complex connected to the expansive re-
ception space and a conference hall with a ca-
pacity for 200 people. On the ground fl oor, there 
will also be a cafeteria with a kitchen that will also 
be open to the public.  

Completed in 2023
All 410 of the SAO employees will start mov-
ing to the new headquarters after its completion 
in March 2023. In September of the same year, 
the lease for the rental of the TOKOVO build-
ing by the Holešovice end of the Libeň Bridge 
will be up. SAO has been leasing this building 
since December 2006 from the owner, CPI Group. 
From 2007 until 2017, it paid a sum of almost 528 
million crowns for the rent and fi t-out of the build-
ing. The offi  ce subsequently managed to drive 
down the price of the rent, so it currently pays 
16.7 million crowns a year. Even so, according to 
the information SAO presented on its website, it 
considered the rent to be unfavourable both eco-
nomically and from the perspective of the threat to 
its own independence.

The construction plot in Holešovice brewery, Prague 7  
Source: Masák & Partner

Arch. Miroslav Kouba (on the left), Arch. Jakub Masák (on the right) with the model of the project ■ Source: NKÚ
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J&T Banka ukončila v polovině září přesun 
do nové moderní centrály u stanice metra 
Invalidovna na Sokolovské ulici v Praze 8. 
Nová budova, kterou pod názvem Rustonka II 
vybudoval pro banku developer J&T Real 
Estate podle návrhu architektonické kance-
láře CMC architects, nabízí v 8 nadzemních 
podlažích 14 500 m2 kanceláří se střešními 
terasami a v parteru 1 500 m2 retailových 
ploch, o které se dělí veřejně přístupná ka-
várna s uměleckou galerií. Chloubou budovy 

je vstupní hala s designovým svítidlem ve 
tvaru vlny s tisíci svítícími křišťálovými kap-
kami nebo např. kavárna zdobená lamelovým 
podhledem, jehož tvar je otiskem ženského 
těla. Umění ale prostupuje všemi prostory. 
Realizace budovy, zkolaudované 23. června, 
si vyžádala investici ve výši 1,2 miliardy korun. 
Zaměstnanci banky se do ní mezi 1. a 14. zá-
řím přesunuli ze svého dosavadního sídla 
v Pobřežní ulici, které skupina J&T v červnu 
prodala investiční společnosti Unicapital.

Nová centrála J&T Banky, charakteristická 
svou výraznou černo-bílou kazetovou fasá-
dou, vyrostla na obdélníkovém pozemku mezi 
frekventovanými dopravními tepnami Rohanské 
nábřeží a Sokolovská, v sousedství administ-
rativního komplexu Rustonka, vybudovaného 
stejným developerem. Budova nabízí na osmi 
nadzemních a třech podzemních patrech celkem 
30 000 m2 hrubé podlažní plochy, kde 14 500 m2 
je vyhrazeno pro kanceláře a 1 500 m2 v příze-
mí obsadí restaurace a umělecká galerie. Pro 

Do nové centrály J&T Banky v Sokolovské ulici na Invalidovně v Praze 8 se zaměstnanci banky přesunuli mezi 1. a 14. zářím 2020
Developer: J&T Real Estate ■ Architekt: CMC architects ■ Foto: J&T Banka

J&T BANKA PŘEDSTAVUJE novou centrálu
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In the middle of September, J&T Banka com-
pleted the move into their new modern head-
quarters by the Invalidovna metro station 
on Sokolovská Street in Prague 8. The new 
building, which the development company 
J&T Real Estate built for the bank under the 
name Rustonka II according to a design by 
the architecture offi  ce CMC architects, off ers 
14,500 m2 of offi  ces on 8 storeys with rooftop 
terraces and 1,500 m2 of retail space on street 
level, shared by a publicly-accessible café 
and an art gallery. The building’s pride is the 
entrance hall with the designer lighting in the 
shape of a wave with thousands of shining 
crystal drops and, for example, a café deco-
rated with a lamella ceiling in the shape of an 
impression of a female body. Art, however, 
permeates all the spaces. The construction of 
the building, which was approved on 23 June, 
required an investment of 1.2 billion crowns. 
The bank’s employees moved into it between 
1 and 14 September from its current seat in 
Pobřežní Street, which the J&T group sold to 
the Unicapital investment group in June.

The new headquarters of J&T Banka, charac-
terised by its striking black and white cassette 
façade, went up on a rectangular plot between 
the busy traffi  c arteries of Rohanské nábřeží and 
Sokolovská, next to the Rustonka offi  ce complex, 
built by the same developer. The building off ers 
a total of 30,000 m2 of gross fl oor space on eight 
storeys and three underground levels, where 
14,500 m2 is designated for offi  ces and 1,500 m2

on the ground fl oor is occupied by a restaurant 
and art gallery. Compared to the former Prague 
headquarters, J&T Banka had a mere 6,500 m2 of 
usable space, according to the spokesman of J&T 
Real Estate Jiří Ochetz. The bank defi nitively left 
the Pobřežní Street building (which the investment 
company Unicapital purchased in June) when the 
last of its current 850 employees moved to the new 

J&T BANKA PRESENTS new headquarters

J&T Banka new headquarters in Sokolovská street in Prague 8 – entrance hall with designer lighting in the
shape of a wave with thousands of shining crystal drops ■ Developer: J&T Real Estate ■ Architect: CMC architects  
Photo: J&T Banka
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srovnání v dosavadním pražském sídle měla J&T Banka podle mluvčího 
J&T Real Estate Jiřího Ochetze k dispozici pouhých 6 500 m2 využitelných 
ploch. Objekt v Pobřežní ulici, který v červnu koupila investorská společnost 
Unicapital, opustila banka defi nitivně 14. 9., kdy se poslední z jejích součas-
ných 850 zaměstnanců přesunul do nové centrály. „Nová budova má ka-
pacitu pro 1 000 zaměstnanců, takže máme dostatek prostoru pro další 
růst,“ uvádí tisková mluvčí banky Monika Veselá.

Architekt Vít Máslo ze studia CMC architects zdůrazňuje, že záměrem jeho 
týmu bylo vytvořit pro J&T Banku rozpoznatelnou budovu, která bude mít jasnou 
identitu. „Tvar pozemku určil její půdorys, takže jsme se při jejím navrhování sou-
středili na fasádu, na její strukturu, která je zároveň složitá i čitelná,“ popisuje Vít 
Máslo. „Snažili jsme se, aby byla vizuálně zajímavá a přitom působila seriózně.“ 
Výhodou byl podle něj fakt, že architekti od začátku znali budoucího uživatele 
a exteriér i interiér budovy mu navrhovali na míru. „Banka navíc dokázala velice 
dobře svoje požadavky specifi kovat,“ uvádí Vít Máslo. „Velký důraz kladl uživatel 
na komfort pracovního prostředí, kde jsme se snažili navodit příjemnou až téměř 
domáckou atmosféru. K ní přispívají také tmavší barevné tóny interiéru.“

Nová centrála nabízí kromě pracovní části, kde převažují menší oddělené 
kanceláře pro dva až čtyři lidi, také významný podíl fl exibilních prostor pro 

setkávání a relaxaci na všech patrech, a především v srdci budovy, které tvoří 
tzv. workcafé. Tomu je vyhrazeno celé jedno podlaží, kde se nacházejí prostory 
pro stravování a neformální setkávání zaměstnanců různých oddělení vybavené 
barovým stolem a lounge sezením. Součástí workcafé je i větší učebna pro 
300 lidí určená pro interní školení a prezentace. Zaměstnancům slouží také fi t-
ness centrum, které zahájilo provoz již od 14. září.

V parteru budovy se v říjnu otevře kavárna Café Rustonka, kde bude na 
600 m2 kromě prostor přístupných veřejnosti také menší plocha vyhrazená 
pouze pro zaměstnance banky a jejich klienty. Kavárna bude nabízet sní-
daně i obědové menu. „Nejedná se o klasickou restauraci nebo kantýnu, 
ale zaměstnanci si sem budou moci zajít na oběd, nebo si jídlo objednat 
a odnést si je do prostoru workcafé,“ doplňuje Monika Veselá.

Na vlně umění & designu
Na opačném konci parteru obsadí 300 m2 soukromá galerie s názvem 
Magnus Art Galerie, která zahájí začátkem října provoz výstavou umělecké 
sbírky z děl laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, již J&T Banka dlouhodo-
bě podporuje. Vystavovat se zde podle Moniky Veselé budou také ucelené 
sbírky dalších významných českých a slovenských soukromých sběratelů. 
Kavárna a galerie, které budou otevřeny pro veřejnost i mimo pracovní dobu, 
oživí zároveň veřejný prostor před budovou, kde se nacházejí zastávky tram-
vaje. Schodiště před galerií, které sem architekti umístili kvůli výškovému 
rozdílu svažitého pozemku, nabídne venkovní prostor pro veřejné akce.

„Do budovy se vchází ze Sokolovské ulice vstupní halou, jejíž ortogonální 
půdorys změkčuje umělecké osvětlení ve tvaru vlny s tisíci svítícími 
křišťálovými kapkami,“ popisuje Vít Máslo. Design svítidla, které vyrobila 
fi rma Bomma, navrhli CMC architects ve spolupráci s kreativním studiem 
deForm. „Další zajímavostí je dřevěný lamelový podhled na stropě v re-
stauraci, jehož tvar je vlastně otiskem ženského těla,“ doplňuje architekt. 
Umění prostupuje celou budovou, nejen prostřednictvím obrazů lemují-
cích hlavní schodiště, ale také například ve výzdobě interiéru workcafé, 
kde je celá stěna pojednaná od známého autora graffi  ti Michala Škapy.

Relaxační prostory pro zaměstnance nabízí také střešní terasa s výhle-
dem na Pražský hrad. Na 250 m2 zde vznikl prostor se zelení a stromy, 
venkovní kuchyní, barem a posezením, kde se mohou odehrávat různé 
party a společenské akce pro klienty i zaměstnance. Zeleň bude i před bu-
dovou banky směrem do ulice Rohanské nábřeží.

Nová centrála J&T Banky, vybavená moderními technologiemi šetřícími životní 
prostředí, včetně nabíjecích stanic pro elektromobily, zázemí pro cyklisty nebo 
zasakování dešťové vody na zelené střeše, získala certifi kát LEED Gold. 
S jejím ofi ciálním otevřením se podle Moniky Veselé počítá v polovině října.

Nová centrála J&T Banky – kavárna zdobená organicky tvarovanými dřevěnými 
lamelami ■ Developer: J&T Real Estate ■ Architekt: CMC architects ■ Foto: J&T Banka
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headquarters on 14 September. “The new build-
ing has a capacity for 1,000 employees, so we 
have enough room for further growth,” stated the 
bank’s press spokesperson, Monika Veselá.

Architect Vít Máslo from CMC architects em-
phasised that his team’s plan was to create for 
J&T Banka a recognisable building that will have 
a clear identity. “The shape of the land determined 
its layout, so when designing it, we concentrated on 
the façade, on its structure, which is equally com-
plicated and readable,” described Vít Máslo. “We 
tried to make it visually interesting while appearing 
professional.” The fact that the architects knew the 
future users from the beginning was an advantage, 
and they tailored the design of the exterior and in-
terior for them. “What’s more, the bank was able to 
specify its requirements very well,” stated Vít Máslo. 
“The user placed a heavy emphasis on the com-
fort of the working environment, where we tried to 
foster a pleasant or even homely atmosphere. The 
darker tones of the interior contribute to that.”

The new headquarters not only off ers a working 
section, where smaller separate offi  ces for two to 
four people predominate, but also a signifi cant 
share of fl exible space for meeting and relax-

ing on all the fl oors and especially in the heart of 
the building, which is comprised of a work-
café. One entire fl oor was set aside for this, where 
spaces are located for eating and so the employ-
ees of various departments can get together, with 
a bar table and lounge seating. The workcafé also 
contains a larger classroom for 300 people
meant for internal training and presentations. 
A fi tness centre, which began operating from 
14 September, also serves the employees.

Café Rustonka will be opening on the ground 
fl oor of the building in October and will off er space 
open to the public as well as a smaller area des-
ignated solely for the bank’s employees and their 
clients, on a total area of 600 m2. The café will of-
fer a breakfast and lunch menu. “It is not a classic 
restaurant or cafeteria, but the employees will be 
able to come here for lunch or order food and take 
it to the workcafé,” added Monika Veselá.

On a wave of art and design
A private gallery with the name Magnus Art 
Gallery will occupy 300 m2 on the opposite side 
of the ground fl oor. It will begin operating at the 
beginning of October with an exhibition of art 
collections from the works of the laureates of the 

Jindřich Chalupecký Award, which J&T Banka 
has long supported. According to Monika Veselá, 
comprehensive collections of other important 
Czech and Slovak private collectors will be ex-
hibited here. The café and gallery, which will also 
be open to the public outside of business hours, 
will liven up the public space in front of the build-
ing, where trams stops are located. The stairs in 
front of the gallery, placed here by the architect 
because of the height diff erence of the hilly land, 
off er an outdoor space for public events.

“The building is entered from Sokolovská Street 
through an entrance hall whose orthogonal 
layout is softened by artistic lighting in the 
shape of waves with thousands of shining 
crystal drops,” Vít Máslo describes. The de-
sign of the light, made by Bomma, is from CMC 
architects in cooperation with the deForm cre-
ative studio. “Other items of interest include the 
wooden lamella ceiling in the restaurant shaped 
like the impression of a female body,” the archi-
tect added. Art permeates throughout the entire 
building, not only with the paintings lining the 
main staircase, but also in the decoration of 
the workcafé interior, for example, where the 
entire wall is conceived by the well-known 
graffi  ti artist Michal Škapa.

The rooftop terrace with a view of Prague 
Castle also off ers space for the employees to re-
lax. An area with shrubs and trees, an outdoor 
kitchen, bar and seating has been created here 
on 250 m2, where various parties and social events 
can be held for the clients and the employees. 
There will also be greenery in front of the bank 
building in the direction of Rohanské nábřeží.

J&T Banka’s new headquarters, equipped with 
modern environmentally-friendly technologies, 
including charging stations for electric cars, fa-
cilities for cyclists and the seepage of rainwater 
on the green roof, received a LEED Gold cer-
tifi cate. According to Monika Veselá, the offi  cial 
opening is planned for the middle of October.

J&T Banka headquarters on Sokolovská Street in Prague 8 – café
Developer: J&T Real Estate ■ Architect: CMC architects ■ Photo: J&T Banka
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Pražské studio mezinárodní architektonické 
kanceláře Chapman Taylor, které již dvě de-
setiletí přispívá svými návrhy ke vzniku pres-
tižních budov napříč střední a jihovýchodní 
Evropou, si připsalo tři novinky do svého 
portfolia. Tři dokončené projekty – Expo 
Business Park v Bukurešti, UŠĆE Tower Two 
v Bělehradě a The Flow Building v Praze – 
nastavily novou laťku udržitelnosti a chlubí 
se jedněmi z nejvyšších možných ocenění: 
BREEAM Excellent a BREEAM Outstanding. 
S ředitelem Chapman Taylor pro střední a vý-
chodní Evropu Jonem Halem, associate ředi-

teli Janem Pokorným a Igorem Bergmannem 
a vedoucím architektem Jakubem Kučerou 
hovoříme o specifi kách projektů, ale i vnímá-
ní udržitelné architektury.

Prvním z nejnovějších „zelených“ projek-
tů Chapman Taylor je Expo Business Park 
v Bukurešti. Můžete jej krátce představit?
Jon Hale: Projekt, který jsme navrhli pro spo-
lečnost Portland Trust, je komplexem tří budov 
(37 500 m2) nedaleko areálu výstaviště v severní 
části Bukurešti. V rámci této rychle se rozvíjející 
lokality zaujímá významnou rohovou parcelu. 

Budovy jsou navzájem výškově odstupňované 
tak, aby respektovaly měřítko okolí, od tradiční 
obytné zástavby na západě až po zónu výško-
vých věží na východní straně. Parametry projektu 
byly dané územním plánem a naším úkolem bylo 
vytvořit udržitelný moderní koncept naplňující 
standardy prestižních nadnárodních fi rem.
Igor Bergmann: Na fasádu budov jsme použili vyso-
ce účinné zasklení, které snižuje solární zisky, a bílé 
svislé kovové lamely na plochách, kam dopadá nej-
více slunečního svitu. Tyto prvky podtrhly klasické 
proporce stavby a současně zdůraznily vertikální 
výraz budov. Recepce, které zaujímají výšku dvou 

Expo Business Park, Bukurešť (Rumunsko) – každá ze tří budov business parku získala za svůj „zelený“ koncept vůbec nejvyšší možné ocenění „BREEAM Outstanding“
Developer: Portland Trust ■ Architekt: Chapman Taylor ■ Zdroj: Vlad Patru

PROJEKTY CHAPMAN TAYLOR
získávají nejvyšší „zelená“ ocenění
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The Prague studio of the international architec-
tural practice Chapman Taylor, which has for 
over two decades been contributing designs 
to several high-profi le projects in CEE can now 
add some new feathers to its cap. Three recently 
completed projects – Expo Business Park in 
Bucharest, UŠĆE Tower Two in Belgrade and The 
Flow Building in Prague – all set new standards 
for sustainability and design in their respec-
tive locales and will be able to boast BREEAM 
Excellent or even BREAM Outstanding ratings. 
We talk to Jon Hale, Director of CEE at Chapman 
Taylor, Associate Directors Jan Pokorný and 
Igor Bergmann and Senior Architect Jakub 
Kučera, about the elements that make these 
buildings special and their objectives in creat-
ing responsible architecture.

The fi rst of Chapman Taylor’s “green” proj-
ects is Expo Business Park. Can you give an 
overview of the project?

Jon Hale: Expo Business Park, for developer 
Portland Trust, is a complex of three buildings 
(37,500 sqm GLA) close to the exhibition area in 
northern Bucharest. The project occupies a sig-
nifi cant corner plot in this rapidly transforming 
area and the buildings are graduated in height 
to refl ect the scale of the adjacent development 
from the low-level traditional residential quarter 
to the east and the newly constructed high-den-
sity, high rise, residential zone to the west. The 
planning constraints were fi xed in accordance 
with the recently approved masterplan and we 
aimed to create a sustainable project to meet the 
needs of top international tenants.
Igor Bergmann: Along with high performance 
glass, we used white metal “fi ns” on the façade 
to reduce solar gain, especially on areas which 
receive sunlight for long periods. These features 
extend over two fl oor levels, bringing a classical 
proportion to the façade and emphasizing the 
buildings’ vertical dimensions. The receptions in 

all 3 buildings are double-height and use a com-
bination of light-coloured, large-format ceramics 
(from fl oor to ceiling), along with white lacquered 
glass to create bright, welcoming spaces, with 
easy to maintain surfaces. The interiors are kept 
simple, with open ceilings with suspended cir-
cular panels, which refl ect light to the spaces 
below whilst allowing full access to the technol-
ogy above. The business park’s ground level 
has attracted a mix of convenience retail, F&B, 
and a World Class fi tness centre. These outdoor 
spaces are popular and busy. A sculpture by the 
British artist Colin Spoff orth picks up on the avia-
tion links with the locality.

What energy saving or green features did 
you incorporate into the building?
JH: We took a broad approach, including the 
use of quality glazing, internal and external LED 
lighting, low-water consumption sanitary fi ttings, 
as well as providing facilities for bicycles and 

Expo Business Park, Bucharest (Romania) – The green concept was awarded by BREEAM Outstanding certifi cation  
Developer: Portland Trust ■ Architect: Chapman Taylor ■ Source: Vlad Patru

Expo Business Park, Bucharest (Romania) –
BREEAM Outstanding ■ Developer: Portland Trust  
Architect: Chapman Taylor ■ Source: Vlad Patru

CHAPMAN TAYLOR SEEING CEE PROJECTS 
reach high green achievements
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pater, díky světlým obkladům v kombinaci s bílým 
lakovaným sklem získaly prozářený vzhled a pozi-
tivní atmosféru. Stropy s přiznanými technologiemi, 
na nichž jsou zavěšeny kruhové panely, odrážejí 
denní světlo dovnitř do prostoru. Partery objektu 
jsou využity pro obchody s nabídkou denní potřeby, 
fi tness centrum World Class a kavárny a restaurace. 
Veřejný prostor před budovami, který je živým a ruš-
ným místem, zdobí socha britského umělce Colina 
Spoff ortha odkazující k letectví a historii lokality.

Jaké energeticky úsporné a „zelené“ prvky 
jste do projektu zakomponovali?
JH: K projektu jsme přistupovali komplexně jako 
k celku: vedle kvalitního zasklení fasády využívá-
me v exteriéru i interiéru budov LED svítidla, sani-
tární prvky šetřící vodou a k dispozici je také zá-
zemí pro cyklisty a nabíjecí stanice elektromobilů 
a elektrokol. Na střeše budov jsou umístěny pane-

ly pro ohřev užitkové vody a fotovoltaické panely. 
Náš přístup ale nespočívá jen ve využití klíčových 
zelených prvků, snaha o udržitelnou architektu-
ru prostupuje všemi aspekty: od návrhu projektu 
a projektové přípravy přes proces výstavby až po 
vlastní provoz a dlouhodobý životní cyklus budov.
IB: Spolu s maximálním přístupem denního světla 
hraje v projektu významnou úlohu také zeleň. Ta 
je součástí nejen uličního parteru, kde proběh-
ly rozsáhlé parkové úpravy, ale také řady teras, 
které slouží k relaxaci, a současně přispívají také 
k ochlazování budovy, zamezení vzniku tepel-
ných ostrovů, podpoře biodiverzity a zadržování 
vody v krajině. Všechny tři budovy Expo Business 
Parku získaly (každá samostatně) nejvyšší mož-
né ocenění BREEAM Outstanding a jsou vůbec 
prvními v Rumunsku, kterým se to podařilo.
JH: Energetická efektivita je ale jen jednou stra-
nou rovnice. Naše projekty kladou důraz i na 

to, aby nabídly kvalitní a zdravé prostředí svým 
uživatelům. Když ING Bank volila lokalitu pro 
své nové hlavní sídlo v Bukurešti, právě kvalita 
vnějšího i vnitřního prostředí budovy byla jedním 
z klíčových kritérií.

Další z řady zelených budov ve vašem port-
foliu je UŠĆE Tower Two v Bělehradě. I ta 
nabízí paletu zajímavých řešení… Můžete 
některá připomenout?
JH: Projekt, jehož cílem bylo vytvoření významné do-
minanty města, byl opět vedený ideou udržitelnosti. 
V základním principu je budova pojata jako dvojče 
sousední UŠĆE Tower z konce 60. let, což bylo také 
podmínkou územního plánu. Koncepčně se ale od 
ní radikálně odlišuje. Po důsledném zhodnocení 
technických parametrů původní stavby jsme k pro-
jektu přistoupili z nové perspektivy. Komunikační 
jádro jsme připojili k budově z boku, čímž jsme 
získali přirozené zastínění obvykle problematické 
západní fasády a zároveň zcela otevřený půdorys 

Expo Business Park, Bukurešť (Rumunsko) – vstupní lobby ■ Developer: Portland Trust ■ Architekt: Chapman Taylor
Zdroj: Vlad Patru

UŠĆE Tower Two, Bělehrad (Srbsko)
Architekt: Chapman Taylor ■ Source: Milos Nesic
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charging points for electric vehicles and bikes. 
We also employed rooftop solar hot water and 
PV panels. However, our approach goes well be-
yond including just the headline green “features” 
– designing sustainably informs every aspect of 
the project through the design, procurement and 
construction phases, as well looking at the op-
erational lifespan of the building.
IB: Maximising the use of daylight is very impor-
tant, as well as the use of greenery on the site. 
We used extensive soft landscaping at street 
level, but also on a series of roof terraces that 
provide amenities for the staff  and help with cool-
ing, bio-diversity and the retention of rainwater. 
All three of the buildings at Expo Business Park 
separately achieved BREEAM Outstanding
certifi cation and are the fi rst offi  ce buildings in 
Romania to do so.
JH: Effi  ciency is just part of equation. Our de-
signs need to provide attractive and healthy work 
environments for the building users. When ING 
Bank were choosing a new location for their HQ 
in Bucharest, the key criteria for them was the 
quality of the space; both inside and outside the 
building.

Another of your green projects is UŠĆE Tower 
Two in Belgrade. It has some atypical design 
solutions. Can you tell us about them?
JH: This was a sustainability-led design aimed 
at creating a landmark development in the city. 
At a simplistic level it was designed as a twin 
to the original UŠĆE Tower dating from the late 
1960s. This objective was established within the 
strict planning constraints, which we respected, 
but conceptually it’s a radically diff erent building 
to the earlier tower. We reviewed the technical 
issues that existed with the original tower and 
aimed to address them in new ways. We moved 
the main core to the side of the building, simulta-
neously providing self-shading on the typically-
problematic west façade, and in doing so we 
freed up the fl oorplate to allow far more fl exible 
offi  ce space. The planning constraints limited the 
total fl oor area within the building, but also fi xed 

the overall height, which gave us the opportunity 
to create over-height offi  ces fl oors, which are al-
ways welcome, but seldom viable. This provided 
the opportunity to use an eff ective natural venti-
lation strategy as well as allowing maximum day-
light penetration into the building. The additional 
height allowed us to locate the HVAC equipment 
on a fl oor-by-fl oor basis and not centralised on 
the roof, or in the basement. This saves on verti-
cal duct space and gives each tenant the maxi-
mum of control over their own internal environ-
ment and maintenance is easy, with minimum 
disruption to the users.
Jakub Kučera: The building also uses vertical la-
mellas on two façade to further reduce solar gain. 
The side-core arrangement also means that the 
lift lobbies have natural daylight and great views 
over the city and the surrounding parks. The 
cladding of the core is from perforated stainless 
steel which allows daylight in, provides shading 
and creates amazing refl ections of the surround-
ing greenery and the sky.

How did you handle the interiors of Tower Two?
JH: The entrance hall is a generous double-
height space incorporating cafes, an exhibition 
space, shops and mezzanine conference rooms. 

We used locally sourced stone on the fl oor and 
for cladding the substantial columns. The ceiling 
is a combination of metal lamellas and a central 

UŠĆE Tower Two, Belgrade (Serbia) ■ Architect: Chapman Taylor ■ Source: Milos Nesic

UŠĆE Tower Two, Belgrade (Serbia) – the entrance lobby
Architect: Chapman Taylor ■ Source: Milos Nesic
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jednotlivých pater, čímž významně vzrostla fl exibilita 
kancelářských prostor. Územní plán stanovil kapa-
citu budovy i výšku stavby – to nám dalo možnost 
vytvořit kancelářská patra s vyššími stropy. Ta jsou 
žádaná, ale zřídka realizovatelná. Získali jsme tím 
možnost navrhnout účinný systém přirozeného vět-
rání a vpust it do hloubky budovy maximum denního 
světla. Zvýšené stropy navíc umožnily umístit vzdu-
chotechnické jednotky přímo do jednotlivých pater, 
nikoliv centrálně na střechu nebo do suterénu. To 
ušetřilo místo pro vertikální potrubí a zároveň každý 
z nájemců získal plnou kontrolu řízení vnitřního kli-
matu svých prostor.
Jakub Kučera: Dvě fasády budovy jsou navíc vy-
baveny vertikálními lamelami, které dále snižují 
solární zisk. Výhodou umístění jádra na boku bu-
dovy je také fakt, že prostory výtahových lobby 
jsou osvětleny přirozeným denním světlem a na-
bízejí nádherné výhledy na město i do okolních 
parků. Obložení jádra z perforované nerez oceli 
zajišťuje stínění, propouští denní světlo a krásně 
zrcadlí oblohu i okolní zeleň.

Jak jste pojali interiér budovy?
JH: Vstupní halu tvoří velkorysý prostor s dvojná-
sobnou výškou patra, který zahrnuje kavárny, vý-
stavní prostory, prodejnu a konferenční místnosti 
v mezaninu. Na podlahu a obklady masivních 

sloupů jsme použili místní kámen. Strop je tvoře-
ný kombinací kovových lamel a vln, evokujících 
vzdouvající se plachty, které tvoří pás sahající až 
do prostoru výtahových lobby. Zatímco v původ-
ní věži jsou lobby tmavé a nízké prostory, v Tower 
Two nabízíme vysoké stropy, přirozené světlo 
a unikátní výhled na město. Potřeba umělého 
osvětlení je s výjimkou večerů zcela minimální.
JK: Budova je navržena s odkrytými stropy, což 
násobí účinnost přirozeného větrání a jeho schop-
nost odvádět naakumulované teplo z konstrukce. 
Noční větrání odvádí z konstrukce měřitelnou zá-
těž a přispívá ke snížení energetické náročnosti 
budovy. Nosné sloupy jsme neumístili do rohů, 
aby nic nebránilo ve výhledu ze zasedacích míst-
ností a kanceláří. Na úrovni střechy vznikla restau-
race zasazená v zeleni, nabízející nádherný vý-
hled na soutok Sávy a Dunaje v centru Bělehradu.
JH: Množství zeleně v této části Bělehradu je oprav-
du fantastické. Zeleň nahradila i původní povrchové 
parkoviště budovy a na severu plynule navázala na 
městský park UŠĆE, kde se nachází muzeum mo-
derního umění. Součástí veřejného prostoru, jehož 
design je dílem studia Jan Gehl Architects, jsou hřiš-
tě, fi tness zóny, běžecké trati a cyklostezky.

Mezinárodní spolupráce hrála svou roli 
i v technickém řešení…

JH: Při tvorbě konceptu jsme spojili své síly se 
společností Buro Happold, s níž jsme již dříve 
spolupracovali. Systém přirozeného větrání v rám-
ci fasády tak vychází z klimatické analýzy, kterou 
Buro Happold zpracovala už ve fázi studie prove-
ditelnosti, a my jsme si uvědomili, že pro dané ře-
šení je řada silných argumentů. Při pohledu do bu-
doucna je zřejmé, že komplexní přístup k projektu 
je nezbytnou podmínkou plnění environmentálních 
cílů, které jsou dány novou legislativou i potřebou 
řešit problematiku související se změnou klimatu. 
Musíme brát v úvahu veškeré technické možnosti, 
a abychom to mohli dělat, musíme spolupracovat 
už ve fázi konceptu se zkušenými inženýry.

Jak vnímáte obecně přínosy zeleně v měst-
ské architektuře?
JH: Budovy dnes generují 40 % uhlíkových emisí 
a my bychom měli využít každé možnosti, jak je 
snížit a minimalizovat negativní dopady stavebnic-
tví i budov na životní prostředí. Zeleň ve městech 
přispívá k omezení vzniku tepelných ostrovů, po-
skytuje stín, zlepšuje biodiverzitu, vsakování vody 
a je také přínosem při zvládání přívalových srážek. 
V našich projektech tak bude mít své pevné místo.

Přesuňme se nyní do Prahy – na Václavské 
náměstí, kde byla nedávno dokončena The 
Flow Building. Jak jste přistupovali k projek-
tu v tomto případě?
Jan Pokorný: Budova vznikla v prominentní lokali-
tě v samotném srdci Prahy a projekt si tak vyžádal 
pozornost i úzkou spolupráci všech zaintereso-

UŠĆE Tower Two, Bělehrad (Srbsko) – vstupní lobby ■ Architekt: Chapman Taylor ■ Zdroj: Milos Nesic

The Flow Building, Praha 1 (ČR) ■ Developer: Flow
East ■ Architekt: Chapman Taylor ■ Zdroj: Flow East
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wave feature, resembling billowing sails, that 
forms a “procession” to the lift lobby. Whereas 
the lift lobbies in the original tower are dark, 
low, internal spaces, in Tower Two we have high 
ceilings, natural light and stunning views of the 
surrounding city. The need for artifi cial light is re-
duced, except for the evenings.
JK: The building is conceived to have open ceil-
ings where technically possible – this maximises 
the ability of the natural ventilation system to 
remove accumulated heat from the structure 
during night-purge cooling. Night cooling takes 
a measurable load off  the building systems on 
warmer days and helps reduce energy demands. 
We kept the structural columns away from the 
corners of the building to create uninterrupted 
views from the meeting rooms and offi  ces locat-
ed in these prime positions.
At roof level is a small restaurant/cafe, comple-
mented by greenery and with fantastic views 
over the confl uence of the Sava and Danube riv-
ers in central Belgrade.
JH: The amount of greenery in this part Belgrade 
is really fantastic. We wanted to reinforce the 
park setting and relocated the original surface-

level decked car parking into an extended base-
ment. The landscaping wraps round the tow-
ers and links seamlessly with the UŠĆE park 
to the north. This large urban park includes the 
Museum of Modern Art. The new landscape con-
cept was conceived by Jan Gehl Architects and 
includes play areas, fi tness zones, running and 
cycle paths.

Your international work played a role in the 
technical solutions...
JH: Having worked successfully with them in 
the past, we decided to join forces with Buro 
Happold on the original competition entry for the 
project. The opportunity to use a façade-inte-
grated natural ventilation system stemmed from 
the detailed climatic studies that Buro Happold 
undertook within the feasibility stage. Combined 
with the over-height offi  ce levels we realised 
there were several strong arguments for this ap-
proach. Looking to the future it is clear that this 
integrated approach to design is essential in or-
der to meet the environmental targets being set 
by new legislation and the urgent need to meet 
the challenges of climate change. We have to 
engage with all the technical possibilities in our 
projects and working with experienced engi-
neers early in the concept stage helps us do this.

How do you view the benefi ts of greenery in 
urban architecture in general?
JH: Buildings account for 40% of carbon emis-
sions and we should be seeking every opportu-
nity to reduce these and to minimise the negative 
impact of the construction industry and existing 
building stock on the environment. Properly de-
signed greenery within cities can help reduce 
heat-islands, provide shade, improve bio-diver-
sity and help manage storm water. There are lit-
erally no negatives.

Let’s move to Prague – on Wenceslas Square, 
where The Flow Building was recently fi n-
ished. How did you approach its design?
Jan Pokorný: The building is in a very prominent 

position and the design demanded very careful 
consideration and a lot consultation with a wide 
range of stakeholders. We took inspiration from 
the materials and details of some of the sur-
rounding buildings, which we wanted to apply 
in a totally modern way and at diff erent scales 
in  the design. The main façade to Opletalova 
and Wenceslas Square are fundamental to the 
whole concept. The motifs and technical de-
tails help to emphasize the geometry, which is 
curved in two planes – vertically and along the 
whole length of the façade – it actually arcs 
continuously from one side to the other. The 
geometry looks simple and we believe elegant, 
but is complex and was technically challenging 
to achieve this continuous surface. The façade 
also incorporates technology to maintain the 
internal environment of the building and to mini-
mise energy consumption for heating and cool-
ing. The façade is triple-glazed and on the most 
exposed corner, which faces directly south, we 
used a double-skin construction. This provides 
additional thermal and acoustic protection to 
the interior and it also allowed us to use heat-
formed curved glazing in the outer face main-
taining the exact geometry of the curved sur-
face. The windows are shaded by parametrically 
controlled external blinds, which are concealed 
behind travertine clad enclosures when fully 
open. The curved lamellas incorporate linear 
LED lights that glow a warm white colour and 
just outline the geometry of the building at night.

How were the interior spaces conceived? 
The luxurious interior suggests it was not 
on a tight budget...

UŠĆE Tower Two, Belgrade (Serbia) – interior
Architect: Chapman Taylor ■ Source: Milos Nesic

The Flow Building, Prague 1 (CR)
Architect: Chapman Taylor ■ Source: Flow East

BW_III_2020_book.indb   63BW_III_2020_book.indb   63 28.09.20   22:2828.09.20   22:28



O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

64

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

vaných stran. Inspiraci jsme čerpali v materiálo-
vém i kompozičním řešení a detailech okolních 
budov, které bylo naším cílem promítnout do pro-
jektu moderním způsobem a v nových perspek-
tivách. Zásadním prvkem projektu je pojetí fasá-
dy do Opletalovy ulice a na Václavské náměstí. 
Geometrie čelní fasády, která je ve dvou rovinách 
horizontálně a vertikálně zakřivená, plynule nava-
zuje v celé délce budovy, jíž dodává díky využití 
různých motivů a prvků elegantní rozměr. Fasáda, 
která je zdánlivě jednoduchá, si vyžádala kom-
plexní řešení a byla i technickou výzvou. Zahrnuje 
technologie, které přispívají k udržení vnitřního kli-
matu a k minimalizaci spotřeby energií budovy na 
vytápění a chlazení. Na fasádách do Václavského 
náměstí a do Opletalovy ulice jsou použity 2 kon-
strukční typy fasády, modulová s trojskly v kance-
lářských patrech a rastrová s dvojsklem v patrech 
obchodních. Na nároží, vzhledem k extrémní 
geometrii, je použita fasáda dvouplášťová. Ta 
poskytuje další tepelnou a akustickou ochranu. 
Současně nám umožnila využít tepelně tvarované 
zasklení, přesně kopírující geometrii fasády. Okna 
jsou stíněna parametricky řízenými vnějšími žalu-
ziemi, které jsou při otevření skryty v pouzdrech 
obložených travertinem. V zakřivených lamelách 
je zakomponované lineární osvětlení LED vydá-

vající teplé bílé světlo, které ve večerních hodi-
nách podtrhuje tvarové řešení budovy.

Jak jsou pojaty vnitřní prostory? Luxusní 
interiér naznačuje, že se na něm nešetřilo…
JP: Jedná se o prestižní budovu, která přilákala ná-
jemce zvučných jmen. Kompromisy tak nepřicháze-
ly vůbec do úvahy. Společné prostory jsou provede-
ny ve vysoce kvalitních a trvanlivých materiálech. 
V interiéru, ale i na portálech fasády, je použitý spiš-
ský travertin, který lze vidět i na dalších známých 
budovách v Praze. Například na hotelu Jalta, který 
je také ve vlastnictví Flow East. Přestože The Flow 
Building je významně prosklená, vlastní hmota je 
defi nována použitím kamene, s ručně provedenou 
povrchovou úpravou. V recepci jsme použili travertin 
v jeho nejpřirozenějším surovém stavu, tak jak ho 
najdeme v zemi, s neotesaným povrchem, který je 
považován za nejluxusnější na trhu. Každý blok váží 
300 až 500 kg a v celém Česku i na Slovensku byl 
použitý jen v několika projektech. Dalším z materiálů 
je patinovaná mosaz, kterou lze vidět nad výtahovou 
lobby, kolem dveří výtahů a na číslech, označujících 
jednotlivá patra. Význačným prvkem recepce je pak 
7,5 m vysoká zelená stěna s živými rostlinami, která 
s kamenem přirozeně kontrastuje. Na toaletách jsou 
použity brazilské mramory.

Můžete uvést některé z řady „zelených“ ře-
šení budovy? Její chloubou jsou i terasy…
JP: V budově například nejsou žádné kotle, ne-
produkuje tedy žádné emise. K vytápění a chla-
zení jsou použita tepelná vzduchová čerpadla 
a klimatizace se systémem VRV, umožňující 
účinné zónové řízení klimatu, které snižuje spo-
třebu energie. V podzemních patrech, kde lze za-
parkovat všechny typy vozů, včetně CNG a LPG, 
jsou instalovány senzory plynu a také systém ří-
zeného větrání. K dispozici je 56 nabíjecích sta-
nic pro elektromobily včetně tří rychlonabíjecích 
a zázemí pro cyklisty.
JH: Technologie budovy jsou umístěny uvnitř 
hmoty nad příjezdovou rampou garáží. Díky tomu 
je omezena hladina hluku a střešní krajina zůstá-
vá pohledově krásně čistá. V horních dvou pod-
lažích jsou příjemné střešní terasy, které nabízejí 
unikátní výhled na centrum města. V současnosti 
pracujeme na návrhu vybavení těchto fantastic-
kých prostor, kde vznikne malá oáza s „venkovní-
mi kancelářemi“, sedací zónou a prostorem pro 
relaxaci. Nejvyšší patro nabízí společný prostor 
s kavárnou a kuchyňkou, který mohou využívat 
nájemci budovy, nebo jej lze pronajmout na fi rem-
ní akce. Což je další z široké škály benefi tů, které 
nabízí budova pro své uživatele.

Na jakých dalších projektech v Česku 
a v CEE dnes pracujete?
Nedávno jsme dokončili druhou etapu projektu 
Kotelna Park v Praze 5 pro společnost Red Group 
a dokončení se blíží také projekt obchodního cen-
tra Spektrum Čestlice developera CPI Property 
Group, což bude skvělé místo, kam na jihu Prahy 
zajet na nákupy. Připravujeme několik bytových 
domů a také několik velkých projektů s multi-
funkčním zaměřením, hotelů i kancelářských 
budov. Dva projekty máme aktuálně ve výstavbě 
v Bukurešti – kancelářský park J8 pro společnost 
Portland Trust (78 400 m2) a první fázi U Center 
pro skupinu Forte Partners (45 000 m2). Navzdory 
současným obavám z covidu-19 tak pokračujeme 
v práci na řadě zajímavých projektů po celé střed-
ní a východní Evropě.

The Flow Building, Václavské náměstí, Praha 1 ■ Developer: Flow East ■ Architekt: Chapman Taylor
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JP: This is a prestigious location and the building 
has attracted some of the best tenants. Saving on 
the interiors was not an option. The common ar-
eas of the building are quite limited in scope, so it 
was important for these to be fi nished using high-
quality and durable materials. Spišský travertine, 
known locally with some aff ection on many other 
Prague buildings, is used in the interior, but also 
on the portals on the building’s façade. The same 
material is used on the Hotel Jalta, also owned 
by Flow East, and to great eff ect. Whilst The Flow 
Building has large glazed areas, the materiality is 
defi ned by the use of stone, but in a very modern 
way. Within the reception we have used travertine 
in its most natural, raw state, as it is found in the 
ground. The unhewn surface is what is in contact 
with the surrounding earth; and it is considered 
the most luxurious travertine surface you can 
have. Each block weighs between 300–500 kg 
and has only been used a few times in all of the 
CR and Slovakia. Other materials include pati-
nated brass, used above the lift lobby hall, which 
is repeated around the lift doors and for the fl oor 
numbering signage. The reception also features 
a 7.5m high green wall, which naturally plays off  
against the stone.

Can you specify some of the “green” solu-
tions used in the building? A key design fea-
ture is also it’s terrace...
JP: There are no boilers in the building, so no 
emissions are being locally emitted; energy is 
provided by electricity. We’re using air source 
heat pumps to heat and cool the building, along 
with a VRV based HVAC system, which allows 
for effi  cient zoned control and uses less energy. 
In the basement, you can park any type of car, 
including CNG or LPG; normally you cannot park 
them in enclosed car parks, but there we have 
used a ventilation system with special sensors. 
The building provides for 56 electric vehicle re-
charging stations, including 3 super chargers. 
We see the electrifi cation of cars as one of the 
necessary steps to reducing carbon emissions 
and improving air quality in the city.
JH: Rather than putting a lot of mechanical 
equipment on the roof, which is typical for offi  ce 
buildings, we located it internally on three sepa-
rate levels above the car park access ramp. This 
keeps the roofl ine relatively clear and helps re-
duce noise to the surroundings. There are roof 
terraces on the 2 upper levels, and the views are 
extraordinary. We are currently preparing pro-

posals for this fantastic amenity, including the 
creation of a small oasis with “outdoor offi  ces”, 
seating zones, a yoga and relaxation area, etc. 
The top fl oor includes a community space for all 
the building users, with a coff ee bar and kitchen-
ette. This can be used by all the buildings occu-
pants, or even be rented for company events and 
is part of the client’s commitment to the wellbe-
ing of their tenants.

What other projects are you working on now 
in CR and CEE, to highlight a few?
For Red Group we recently completed Kotelna 
Park Phase 2 in Prague 5, which will be fi tted 
out for tenants in the coming months. Spektrum 
Čestlice for CPI Property Group is also nearing 
completion and will provide a great new retail des-
tination for the southern Prague region. We are 
working on some residential projects, some large 
mixed-use schemes, hotels and offi  ces. We have 
2 projects on site in Bucharest; J8 offi  ce park for 
Portland Trust (78,400 sqm GBA) and phase one 
of Forte Partners’ U Centre (45,000 sqm GBA). 
Despite the current concerns about Covid-19 we 
are continuing to work on some exciting projects 
throughout the CEE region.

The Flow Building, Prague 1 – the entrance lobby ■ Developer: Flow East ■ Architect: Chapman Taylor ■ Source: Flow East
The Flow Building, Prague city center ■ Developer: Flow 
East ■ Architect: Chapman Taylor ■ Source: Flow East
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Po několika letech strmého růstu prošel český retail zatěžkávací zkouš-
kou v podobě uzavření většiny prodejen v období mezi 13. březnem 
a 11. květnem v rámci vládních opatření v boji proti šíření pandemie 
covid-19, což zamíchalo kartami nejenom na českém trhu. Jaké byly 
hlavní dopady na nájemce i zákazníky a v jaké kondici se nacházela 
česká centra a nákupní parky první tři měsíce po znovuotevření pro-

dejen? Jaký je potenciál českého maloobchodu do budoucna? Nejen 
o tom hovoříme s Tomášem Míčkem, vedoucím oddělení retail sektoru 
a správy obchodních center v poradenské společnosti CBRE.

Společnost CBRE zveřejnila v létě hned několik zajímavých studií: 
tradiční Shopping Centre Index, studii výkonnosti nákupních parků 
v ČR a také dva průzkumy zaměřené na změny v nákupním chování 
návštěvníků a maloobchodníků během prvních měsíců pandemie – 
Retail occupier survey a Průzkum nákupního chování zákazníků. 
Jak tedy hodnotíte český retailový trh? Jak ho ovlivnila letošní pan-
demie koronaviru?
Začátek roku sliboval opět rekordní výsledky, co se týká návštěvnosti 
i útrat. Nicméně šestiletý cyklus nepřetržitého ročního růstu zastavila pan-
demie a dočasné uzavření většiny obchodů. V té době jsme neustále sle-
dovali dění v Asii a to, jaký bude mít pandemie dopad na evropský trh. 
Černé scénáře, kterých jsme se obávali v březnu, se zatím nenaplnily.

Hodnoty obratů i návštěvnosti, které jsme zaznamenali první tři měsíce po 
znovuotevření obchodů, byly překvapivé v pozitivním smyslu. Návštěvnost 
se ve většině českých center vyšplhala v průměru na 80 % loňských hod-
not a toto číslo postupně přerostlo v 90 % (zatímco v dubnu a březnu činil 
propad 40–65 %). Výjimkou byla centra závislá na zahraničním turistickém 
ruchu a centra orientovaná z části na víkendovou nákupní turistiku nebo na 
zákazníky z kancelářských budov, jejichž provoz byl a je i nyní omezený vý-
znamným vzestupem podílu home offi  ce. Ta shodný výkon nezaznamenala.

Ještě lépe si vedly nákupní parky, kde návštěvnost v květnu hodnoty z loň-
ského roku dokonce překonala. Důvodem je mimo jiné fakt, že do jisté míry 
eliminují shlukování zákazníků, což může být pro část kupujících komfort-
nější. Současně otevřely o plných 14 dní dříve, čímž přilákaly část kupní 
síly obchodních center. U obou formátů jsme také shodně zaznamenali od-
loženou útratu: Nákupy i v současnosti lidé více plánují a nakupují cíleně, 
v centrech se tak pohybuje méně zákazníků, kteří by zde trávili volný čas 
s celými rodinami. Na druhou stranu viditelně vzrostl spotřební košík – to 
znamená, že pokud zákazníci obchodní centra nebo nákupní parky navští-
ví, utratí zde více. Což se pozitivně odrazilo i v celkovém obratu center.

Jaké jste zaznamenali obraty po květnovém znovuotevření?
Pokud eliminujeme centra orientovaná na turismus a kanceláře, musím říci, 

Tomáš Míček, vedoucí oddělení retail sektoru a správy obchodních center
v poradenské společnosti CBRE

CBRE: ČESKÝ RETAIL se v prvních
měsících zotavil lépe, než se čekalo
Září přineslo druhou vlnu pandemie
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After several years of steep growth, Czech 
retail underwent a stress test in the form 
of the closing of most shops in the period 
from 13 March to 11 May as part of the gov-
ernment measures in the fi ght against the 
spread of the Covid-19 pandemic, which 
was a game changer, and not only on the 
Czech market. What were the main eff ects 
on the occupiers and the customers and 
in what condition did the Czech shopping 
centres and retail spaces fi nd themselves in 
the three months after the shops reopened? 
What is the potential of Czech retail in the fu-
ture? We talked about all this and more with 
Tomáš Míček, the Head of Retail Sector and 
Retail Property Management in the CBRE 
consulting company.

In the summer, CBRE published several in-
teresting studies: the traditional Shopping 
Centre Index, a study on the performance of 
retail parks in the Czech Republic and also 
two surveys oriented on changes in the re-
tail behaviour of visitors and retailers during 
the fi rst months of the pandemic: the Retail 
Occupier Survey and Customer Purchasing 
Behaviour Survey. How, then, would you eval-
uate the Czech retail market? How did this 
year’s coronavirus pandemic infl uence it?
The beginning of the year once again promised 
record results as far as the number of visitors and 
spending is concerned. Nevertheless, the pan-
demic and the temporary closing of most shops 
stopped the six-year cycle of uninterrupted an-
nual growth. At that time, we were constantly fol-
lowing the news from Asia and what eff ect the 
pandemic would have on the European market. 
The bleak scenario that we were afraid of back in 
March has not materialised, however.

The values of spending and visitors that we saw 
in the fi rst three months after the shops reopened 
were surprising in a positive sense. The number 
of visitors in most of the Czech centres rose on 
average to 80% of last year’s values and this fi g-
ure gradually grew to 90%. Meanwhile, in April 
and March, the drop amounted to 40–65%. The 
exception was centres dependant on the foreign 
tourist trade and the centres oriented partly on 
weekend shopping tourism or customers from of-
fi ce buildings, whose operations were and still are 
limited by the signifi cant rise in the share of home 
offi  cing. They didn’t show the same performance.

The retail parks fared even better, even surpass-
ing last year’s number of visitors in May. One of 
the reasons is the fact that they, to a certain ex-

tent, eliminate the crowding of customers, which 
could be more comfortable for some of the pur-
chasers. Plus, they also opened a full 14 days ear-
lier, which attracted part of the purchasing power 
from the shopping centres. We also noted de-
ferred spending, which was the same for both for-
mats: People currently plan their shopping more 
and buy purposefully, thus there are fewer people 
in the centres spending their free time with their 
entire families. On the other hand, the consumer 
baskets have visibly increased. This means that 
when customers do visit a shopping centre or re-
tail park, they spend more there. This has been 
refl ected positively in the centre’s overall turnover.

What turnover did you record after the re-
opening in May?

Illustrative photo Bořislavka shopping centre, Prague 6 – under construction ■ Developer: KKCG
New retail development in CR is very limited – Bořislavka shopping center is the only new shopping centre that will be 
fi nished next year ■ Source: CBRE

CBRE: CZECH RETAIL recovers
better than expected in fi rst months
September brought second wave of pandemic
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že hodnoty obratů nás velmi překvapily. Pokud 
očistíme období současně o dny, kdy byla centra 
uzavřená, tak vykázala už v květnu centra v na-
šem portfoliu obdobné obraty jako v loňském roce; 
shodná situace se zopakovala i v červnu a v čer-
venci. Což koreluje s nárůstem spotřebního košíku 
a vyšší jednorázové útraty návštěvníků. Nakupují 
méně často, ale utrácejí naopak více. Nákupní 
parky dokonce zaznamenaly během května vyšší 
úroveň obratů než loni – s nárůstem přes 15 %.

Jak obstál český retail v období květen až 
červenec v mezinárodním kontextu?
V porovnání se sousedními zeměmi (Polskem, 
Slovenskem a Maďarskem) si český retail vedl 
nejlépe: zaznamenal nejmenší ztráty v březnu 
a v dubnu a současně nejrychlejší nárůsty po zno-
vuotevření (květen–červenec). Z pohledu nájem-
ců je evropský i globální trh velmi důležitý. Je po-
třeba si uvědomit, že nikdo nebyl připravený zavřít 
středoevropskou či celoevropskou síť naráz. To 
jsou pro nájemce obrovské výpadky příjmů, kdy 
nemohou ztráty v jedné zemi kompenzovat zisky 
z té druhé. O to důležitější je fakt, že maloobchod 
v ČR je na tom v porovnání s ostatními zeměmi 
Visegrádské čtyřky zatím stále poměrně dobře. 
Pokud připočítáme druhý největší balíček státní 
pomoci v EU (procentuální podíl pomoci z HDP 

země) a jen mírné změny chování zákazníků bě-
hem pandemie, jsou parametry retailu v Čechách 
ještě relativně pozitivní. Je ale předčasné hodnotit 
fi nální dopady v okamžiku, kdy se nám pandemii 
ještě zdaleka nepodařilo zkrotit.

Vraťme se ještě k jednotlivým segmentům 
v ČR: Jak si vedly potravinové řetězce, které se 
řadily nesporně k vítězům koronavirové krize?
Prodejny potravin v obchodních centrech, které 
fungovaly po celou dobu bez větších omeze-
ní, zaznamenaly během března nárůst obratů 
o 10 % a ve vzestupném trendu pokračovaly 
i v květnu a v červnu 2020. V květnu vykázal 
růstová čísla i sektor farmacie a zdravotnického 
sortimentu, stejně jako například drogerie. Tzn. 
segmenty, jejichž prodejny nebyly ani během ka-
rantény uzavřeny.

Které segmenty se po znovuotevření (v ob-
dobí květen–červenec) nejrychleji zotavily 
a které naopak nejvíce utrpěly? Připomeňme 
krátce i situaci v březnu…
Během března, kdy byla uzavřena většina pro-
dejen, došlo ve srovnání s rokem 2019 zhruba 
k 45% propadu v obratech center. Nicméně po 
znovuotevření se situace změnila k lepšímu. 
Nájemci z oblasti nábytku, módy nebo elektra, 

kteří zredukovali počty zaměstnanců, dokonce 
nebyli v první vlně schopni dostatečně obsloužit 
nové zákazníky. Ale samozřejmě existují i sekto-
ry, kde probíhalo oživení pomaleji a trpí i dnes 
více. Jedná se zejména o cestovní kanceláře, 
kosmetické a kadeřnické služby a provozovate-
le volnočasových aktivit – především kina, kte-
rá v červnu vykázala meziroční pokles o 25 %. 
Naopak zájem byl během léta o restaurace a pro-
vozovny s občerstvením v obchodních centrech. 
Je zřejmé, že si lidé po dlouhé době domácího 
vaření potřebovali trochu oddychnout a najíst se 
venku. Nejrychlejší oživení obecně zaznamena-
ly koncepty DIY a hobbymarkety – tzn. potřeby 
pro kutily a stavbu, prodejny nábytku a vybavení 
domácnosti, nebo elektro (které již loni vykázalo 
nárůst a tuto tendenci potvrdilo i v květnu a červ-
nu 2020). Dále ožil v létě prodej sportovního zbo-
ží a gastronomie (která docílila bez 5 % loňských 
hodnot) a do značné míry i móda (jíž chybělo 
do výsledků z roku 2019 pouhých 10–15 %). 
Což je méně, než se vzhledem k řadě restrikcí 
a omezení očekávalo. Pandemie přinesla změnu 
také ve využití volného času zákazníků. Lidé trá-
vili více svého volna venku a v přírodě nebo na 
chalupách. Upřednostnili trávení volného času 
během léta v Čechách ve spojení se sportovními 
aktivitami, na úkor cest k moři nebo poznávání 
měst. Což potvrdily i letní nákupní preference.

CBRE zmapovala detailně i situaci v oblasti 
nákupních parků. Jaké výsledky přinesl le-
tošní průzkum za letní měsíce? Vedla si v kri-
zi lépe obchodní centra nebo nákupní parky?
Nákupní parky vykázaly v období května meziroč-
ní růst obratů o rekordních 15 %. Jedním z vítězů 
byl opět segment nábytku a vybavení pro domác-
nost, který měl velmi dobré výsledky: za květen 
a červen šlo v součtu o meziroční nárůst 20 %. 
Podobně si vedly ve shodném období prodejny 
s potřebami pro chovatele (+ 23 %) a také spor-
tovní vybavení, kde se obraty zvýšily oproti loňsku 
o 10 %. Nezaregistrovali jsme v podstatě katego-
rii, která by se v létě propadla. Přičemž tyto trendy 
byly identické nejen v ČR, ale v celé Evropě.

Ilustrační foto: Obchodní centrum Královo Pole, Brno – regionální centra zaměřená na každodenní nákup odolávají 
dopadům pandemie lépe než velká centra orientovaná na zahraniční turistiku a kancelářskou klientelu, která je 
limitovaná omezením turistického ruchu a posílením pozice tzv. home offi  ce ■ Zdroj: CBRE
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If we leave out the centres oriented on tourism 
and offi  ce workers, I have to say that the turnover 
values really surprised us. If we also leave out the 
days when the centre was closed, then the cen-
tres in our portfolio posted similar turnovers than 
last year. The same situation repeated itself in 
June and July. This correlates with the increase 
in the consumer basket and the higher one-time 
spending by the visitors. They shop less often 
but, on the contrary, spend more. In fact, in May 
retail parks reported a higher turnover than last 
year, with a growth of more than 15%.

How did Czech retail hold up in the period 
from May to July in an international context?
Czech retail fared the best in comparison with 
neighbouring countries (Poland, Slovakia and 
Hungary). It reported the least losses in March 
and in April and also the fastest growth following 
the reopening (May–July). From the perspective 
of the occupiers, the European and global mar-
ket is very important. It is necessary to realise 
that nobody was prepared to close the Central 
European or European-wide network all at once. 
That is a huge drop in income for the occupi-
ers when they can’t compensate for the losses 
in one country with profi ts from another. That 
makes the fact that retail in the Czech Republic 
is still faring relatively well when compared to the 
other countries in the Visegrád Four that much 
more important. If we add in the second-largest 
package of state aid in the EU (the proportion-
ate share of the aid from the country’s GDP) and 
only slight changes in the behaviour of the cus-
tomers during the pandemic, the retail parame-
ters in the Czech Republic are relatively positive. 
But it is premature to evaluate the fi nal eff ects 
at a time when we are far from having contained 
the pandemic.

Let’s go back to the individual segments in 
the Czech Republic: How did the grocery 
chains, which undoubtedly rank among the 
winners of the coronavirus crisis, fare?
During March, grocery stores in shopping cen-

tres, which operated the entire time without any 
great restrictions, recorded a rise in the turnover 
by 10% and this rising trend also continued in 
May and June 2020. In May, the pharmacy and 
healthcare goods sector showed growth, as did 
drug stores, for example. In other words, seg-
ments whose shops were not even shut down 
during the quarantine.

Which segments bounced back the fastest 
after reopening (in the period from May to 
July) and which, on the contrary, struggled 
the most? Let’s look shortly at the situation 
in March...
In March, when most of the shops were closed, 
there was approximately a 45% drop in the turn-
over in centres compared to 2019. Nevertheless, 
after reopening, the situation started to improve. 
Tenants in the area of furniture, fashions and elec-
tronics, which reduced the number of employees, 
were not even able to fully serve new customers 
in the fi rst wave. But there are sectors, of course, 
where the revival was slower and they are still 
suff ering today. This applies, of course, to travel 
agencies, cosmetics and beauty salons and op-
erators of leisure activities, especially cinemas, 
which showed a year-on-year decrease of 25% 
in June. On the other hand, there was interest in 

the summer about restaurants and refreshment 
stands in shopping centres. It is evident that, after 
a long period of home cooking, people needed to 
get a break and eat out. The fastest revival was felt 
by DIY concepts, meaning goods for handymen 
and construction, furniture stores and household 
goods, and electronics (which already recorded 
growth last year and confi rmed this trend in May 
and June 2020, as well). The sale of sporting goods 
and gastronomy (which was only 5% below last 
year’s fi gures) also revived in the summer as did, to 
a certain extent, fashion (which was only 10–15% 
lower than 2019’s results). This was less than ex-
pected in light of all the restrictions and constraints. 
The pandemic also brought a change in the use of 
customers’ leisure time. People spent more of their 
free time outside and in the countryside or at their 
cottages. The preferred to spend free time during 
the summer in the Czech Republic in connection 
with sporting activities, at the expense of trips to 
the sea or for sightseeing. This was confi rmed by 
the summer shopping preferences.

CBRE has also mapped the situation in the 
area of retail parks in detail. What results did 
this year’s survey for the summer months 
bring? Did shopping centres or retail parks 
weather the crisis better?

Illustrative photo: Campus Square Brno ■ Source: CBRE
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Hovoříme-li o možné recesi, lze říci, že nákupní 
parky jsou jako investiční produkt do značné míry 
anticyklické. A to především díky svému složení 
nájemců: tj. dominantních potravinářů, nabídky 
denní spotřeby (drogerie, lékárny, zverimexy), 
a módních i sportovních značek zaměřených na 
cenově senzitivního zákazníka – právě v období 
ekonomického zpomalení poptávka nahrává lev-
nějším konceptům. I pokud by se tedy v budouc-
nu naplnil některý negativní scénář, domníváme 
se, že právě nákupní parky by si svou výkonnost 
udržely, nebo z něj dokonce profi tovaly.

Jaké dopady měla pandemie na nákupní 
zvyklosti zákazníků? Řada kupujících obje-
vila v době karantény internetové nákupy. 
Jak to ovlivnilo retailový trh?
Navzdory rostoucí oblibě online nakupování si kla-
sické prodejny zachovaly své nezastupitelné mís-
to. Jak ukázal průzkum nákupního chování CBRE 
z května 2020 – v případě, že si lidé mohli vybrat 
mezi návštěvou obchodního centra a online naku-
pováním, pouze 10 % dotazovaných se chtělo ome-
zit jen na druhou možnost. Celkem 76 % respon-
dentů uvedlo, že chce pokračovat v pravidelných 

nákupech v běžných prodejnách. Lidé neplánovali 
výrazně měnit ani své návyky v oblasti gastronomie 
a služeb. Nabídku stravovacích zařízení zamýšlelo 
v létě využít téměř 70 % lidí. Gastronomie zůstala 
u téměř 50 % respondentů třetím nejsilnějším dů-
vodem pro návštěvu obchodního centra. U mužů, 
singles a mladých lidí ve věku od 18 do 25 let činila 
dokonce podíl 60 %. Pozorně nyní sledujeme, jaké 
výsledky přinese letošní podzim.

I maloobchodníci posílili investice do rozvoje on-
line nástrojů, doručovacích aplikací a využívání 
sociálních sítí pro prodej zboží, jímž zvýší nákup-
ní komfort pro své zákazníky. Téměř 70 % nájem-
ců považuje digitální kanály za ideální doplnění 
kamenných prodejen, nicméně podstatu podni-
kání tvoří pouze u 11 % respondentů. Celkem 
8 % dotazovaných zavedlo online nástroje jako 
novinku právě v době karantény, aby kompenzo-
valy výpadek tržeb kamenných prodejen. Řada 
prodejců nyní využívá kamenné pobočky také 
jako výdejní místa při nákupu online. Naopak 
e-shopy doplňují svou síť kamennými prodejna-
mi. Výsledkem je pak synergické propojení obou 
platforem, z čehož profi tují nájemci i zákazníci.

Jak se důsledky pandemie odrážely v ex-
panzních plánech retailerů?
Výsledky průzkumu CBRE Retail occupier sur-
vey potvrdily stabilitu českého maloobchodního 
prostředí a zkušenosti etablovaných nájemců. 
Téměř tři čtvrtiny respondentů neočekávali změ-
ny dlouhodobých strategií týkající se diverzifi ka-
ce trhů ani dodavatelského řetězce. 42 % malo-
obchodníků nicméně připustilo, že v důsledku 
pandemie koronaviru budou nuceni upravit svou 
prodejní síť: Zhruba čtvrtina uvedla dočasné po-
zastavení expanze (cca 24 %) nebo zpřísnění 
parametrů pro její hodnocení (cca 22 %), snížení 
nákladů na vybavení jednotek očekávalo 19 % 
respondentů. Je ovšem nutné zdůraznit, že čes-
ký trh je již saturovaný a nájemci se nyní koncen-
trují především na obnovení stability a fungování 
stávající prodejní sítě. V tomto směru vnímají 
mnohem intenzivněji, než problematiku expan-
ze, veškeré formy podpory ekonomiky ze strany 
české vlády. Ta je druhou největší v rámci EU, 
např. oproti Polsku, kde je navzdory mnohem 
výraznějšímu propadu maloobchodu vládní pod-
pora zcela minimální. Jak dokládá právě výzkum 
CBRE Retail occupier survey, některou formu 
podpory využilo v ČR 83 % nájemců. 44 % ma-
loobchodníků pronajímatelé nabídli nějaké úlevy, 
u 39 % přistoupili na program COVID – Nájemné. 
Jen 17 % respondentů nebyly žádné úlevy na-
bídnuty, nicméně v tomto případě se jednalo 
především o sektor služeb, potravin a speciali-
zovaných prodejen potravin, kdy tyto obchody 
zůstaly otevřené i během pandemie, a tudíž se 
na ně program nevztahuje. O stabilitě českého 
retailového prostředí svědčí mimo jiné i dlouho-
době nízká míra neobsazenosti, která se pohy-
bovala ke konci srpna v úrovni 4–5 %.

Vstoupily v letošním roce na český trh také 
některé nové značky? V důsledku pandemie 
se naopak hovoří také o zavírání prodejen…
Pokud se týká retailerů, kteří opouštějí český 
trh, jedná se spíše o jednotky obchodů. Ze zá-
stupců módy např. Camaïeu, Forever 21, prodej-
ny špeků Freywille, Thomas Sabo, Tous, nebo 

Ilustrační foto: Obchodní centrum Letňany – dopadům pandemie odolávají také centra uprostřed hustě osídlených 
rezidenčních destinací ■ Zdroj: CBRE
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In May, retail parks posted year-on-year growth 
of a record-breaking 15% in sales. One of the 
winners was once again the furniture and house-
wares segment, which had very good results: 
for May and June, it totalled a year-on-year in-
crease of 20%. Pet shops fared similarly in the 
same period (+23%), as did sporting goods, 
where the turnover increased by 10% compared 
to last year. We essentially did not register any 
category that would have slumped in the sum-
mer. Meanwhile, these trends were not only 
identical in the Czech Republic, but throughout 
all of Europe.

If we were to talk about a possible recession, it 
could be said that retail parks are anti-cyclical to 
a certain extent as an investment product. And 
this is primarily thanks to its mix of tenants: i.e. 
dominant supermarkets, goods for daily con-
sumption (drug stores, pharmacies, pet shops) 
and fashion and sporting good brands oriented 
on price-sensitive customers, and in periods of 
economic slowdown, the demand plays into the 
hands of less expensive concepts. So, even if one 
of the negative scenarios were to come true in the 
future, we think that retail parks would maintain 
their level of performance, or even profi t from it.

What eff ects did the pandemic have on the 
customers’ shopping habits? Many shop-
pers discovered e-shops during the quaran-
tine period. How did that infl uence the retail 
market?
In spite of the growing popularity of online shop-
ping, classic shops kept their irreplaceable 
role. As CBRE’s survey of shopping behaviour 
showed, if people could choose between visiting 
a shopping centre and shopping online, only 10% 
of those surveyed wanted to restrict themselves 
to the latter only. A total of 76% of the respondents 
stated that they want to continue shopping peri-
odically in regular stores. People are not planning 
to signifi cantly change their habits in the areas of 
gastronomy and services, either. Almost 70% of 
the people intended to use restaurant facilities 

in the summer. Gastronomy remained the third 
strongest reason for visiting shopping centres for 
almost 50% of the respondents. In fact, for men, 
singles and young people aged 18 to 25, this 
share was 60%. Now we are watching closely to 
see what this autumn will bring.

Even retailers bolstered investment into the de-
velopment of online tools, delivery applications 
and the use of social networks for the sale of 
goods, which increases the buying comfort for 
their customers. Almost 70% of the tenants con-
sider digital channels to be an ideal complement 
to brick and mortar shops, though it comprises 
the brunt of their business for only 11% of the 
respondents. A total of 8% of those surveyed 
newly introduced online tools during the quar-
antine in order to compensate for the drop in 
sales in brick and mortar shops. Many vendors 
are now also using their brick and mortar shops 
as a pick-up spot for on-line purchases. E-shops, 
on the contrary, are adding to their network of 
brick and mortar shops. The result is a synergis-
tic connection of both platforms, from which the 
tenants and the customers profi t.

How are the results of the pandemic refl ect-
ed in the retailers’ expansion plans?
The results of CBRE’s Retail Occupier Survey 
confi rmed the stability of the Czech retail environ-
ment and the experience of the established ten-
ants. Almost three-quarters of the respondents 
did not expect changes in the long-term strate-
gies concerning the diversifi cation of the markets 
or the supplier chain. Nevertheless, 42% of the re-
tailers admitted that they will be forced to modify 
their sales network as a result of the coronavirus 
pandemic. Roughly a quarter reported a tem-
porary suspension of expansion (about 24%) 
or stricter parameters for their evaluation (about 
22%), while 19% of the respondents expected to 
cut costs for the outfi tting of units. It is important 
to emphasise, of course, that the Czech market 
is already saturated and tenants are now con-
centrating primarily on the renewal of stability and 
the operation of their current sales network. To 
this end, they perceive all the forms of economic 
support from the Czech government far more in-
tensely than the issue of expansion. This support 
is the second highest within the EU. Compare it to 
Poland, for example, where government support 

Illustrative photo: Haná retail park, Olomouc – the open retail park concept is more comfortable for visitors.  
“Retail Parks are anti-cyclical to a certain extent as an investment product,“ said CBRE
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Bontonland, což je jediná ryze tuzemská značka 
z již jmenovaných, která přes 20 let patřila k nej-
větším prodejcům hudebních a fi lmových nosičů. 
U většiny z těchto obchodníků šlo navíc o od-
chod plánovaný ještě před vypuknutím pande-
mie v souvislosti se změnou strategie mateřské 
společnosti, nebo transformací trhu. Pandemie 
obnažila tendence, které byly zřejmé již po ně-
jakou dobu.

Naopak i během druhého a třetího kvartálu 
vstoupily na český trh nové značky: od sportov-
ního sortimentu a módy zastoupených brandy 
jako Assos, Kinoko, Rebel Queen až po diskont-
ní řetězce s různorodým sortimentem, jako TEDi 

a Action. Za zmínku stojí také prodejce nábytku 
a bytového vybavení Bonami, který svůj e-shop 
nově doplňuje o kamennou prodejnu a popr-
vé vstupuje do offl  ine prostředí. Což potvrzuje 
rostoucí trend synergie obou těchto prodejních 
kanálů napříč segmenty. Luxusní sektor repre-
zentuje např. značka Yves Saint Laurent ze sku-
piny Kering Group, která nahradí svůj obchod 
s pánskou módou Brioni na Pařížské třídě, kde 
si drží nadále svou lukrativní pozici. Další zajíma-
vé jméno představí CBRE v Pařížské na počátku 
příštího roku.

Můžete představit i výkonnostní paramet-
ry a trendy z již tradičního CBRE Shopping 

Centre Indexu? Jak si vedly loni jednotlivé 
segmenty v číslech?
V dlouhodobém trendu pokračoval loni růst 
obratů i návštěvnosti českých center, která na-
vštívilo 93 milionů návštěvníků. V porovnání 
s předchozím rokem se jednalo o 3,1% růst, 
což znamená zhruba o 380 návštěv na centrum 
denně více. Co do obratu byly loni nejúspěšněj-
šími sektory elektro (+14,4 %), služby (+11,1 %) 
a gastronomie (+10 %). Naopak segment módy 
poprvé po pěti letech růstu vykázal drobný po-
kles o 1,5 %. Důvodem byly nižší obraty speciali-
zovaných oděvních značek, jimž konkurují velké 
řetězce, zařazující specializované kolekce (např. 
pro muže a děti) do svého stálého sortimentu. 
Agregovaný obrat sice rostl, nicméně nedosáhl 
stejné dynamiky jako růst plochy módních pro-
dejen. S jistým zpomalením výkonnosti se setkal 
segment obuvi (-5,3 %) a sektor kabelek a zava-
zadel, kde dříve dvojciferné růsty poklesly o 7 %. 
Zatímco výstavba nových center byla v před-
chozích pěti letech omezená (kolem 5 %) a zá-
kaznická základna zůstala stejná, návštěvnost 
vzrostla o cca 8 %. Zvýšila se tudíž především 
frekvence návštěv obchodních center a spo-
lečně s významným růstem obratů center kaž-
dým rokem rostl i nákupní košík (od roku 2015 
o 25 %). Jen loni došlo k meziročnímu navýše-
ní o 4,4 %.

Pokud porovnáváme celkovou retailovou spo-
třebu na osobu v jednotlivých zemích Evropy, 
dosahuje v ČR zhruba 4 000 eur na hlavu, za-

Ilustrační foto: Obchodní centrum Letňany ■ Zdroj: CBRE

Vítězi prvních tří měsíců po znovuotevření obchodů byly 
nákupní parky s květnovým růstem obratů o 15 %
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is absolutely minimal, in spite of a much larger 
slump in retail. As CBRE’s Retail Occupier Survey 
documents, 83% of the tenants in the Czech 
Republic used some form of support. The land-
lords off ered some relief to 44% of the retailers, 
while 39% of the tenants applied for the COVID-
Rent Programme. Only 17% of the respondents 
were not off ered any relief, though in this case, it 
was primarily in the sector of services, food and 
specialised food shops, where these shops re-
mained open even during the pandemic and this 
programme did not apply to them. The stability of 
the Czech retail environment can also be seen 
in the low level of vacancies which was hovering 
around 4–5% at the end of August.

Did some new brands enter the Czech mar-
ket this year, too? On the contrary, there is 
talk about closing stores as a result of the 
pandemic...
As far as retailers that are leaving the Czech 
market are concerned, they are more single 
stores. From the ranks of fashions, these in-
clude, for example, Camaïeu and Forever 21, in 
jewellery Freywille, Thomas Sabo and Tous, or 
Bontonland, which is the only purely domestic 
brand from the ones I mentioned and for more 
than 20 years was one of the largest retailers of 
fi lm and music. For most of these retailers, even 
before the pandemic broke out the departure 
was planned in connection with a change in the 
parent company’s strategy or transformation of 
the market. The pandemic exposed trends that 
were already apparent for some time.

On the contrary, even during the second and third 
quarters, new brands entered the Czech market: 
from sporting goods and fashions represented by 
brands such as Assos, Kinoko and Rebel Queen 
to discount chains with a varying assortment, like 
TEDi and Action. Bonami, a vendor of furniture 
and housewares is also worth mentioning. A brick 
and mortar shop has joined its e-shop, the fi rst 
time it has entered the off -line environment. This 
confi rms the growing trend of the synergy of both 

these sales channels across segments. The luxury 
sector is represented, for example, by Yves Saint 
Laurent from the Kering Group, which has replaced 
its men’s fashion shop Brioni on Pařížská třída, 
where it continues to hold its lucrative position. 
CBRE will be presenting another interesting name 
on Pařížská at the beginning of next year.

Could you also mention the performance 
parameters and trends from the traditional 
CBRE Shopping Centre Index? How did the 
individual segments fare last year in fi gures?
Last year’s rise in sales and the number of visitors 
to Czech centres, which saw 93 million visitors, 
continued the long-term trend. In comparison 
with the prior year, it was an increase of 3.1%, 
which means roughly 380 visitors more per cen-
tre per day. In terms of sales, the most success-
ful; sectors last year were electronics (+14.4%), 
services (+11.1%) and gastronomy (+10%). The 
fashion sector, on the contrary, recorded a slight 
decrease of 1.5% after fi ve years of growth. 
The reason was the lower sales of specialised 
clothing brands, which compete with the large 
chains introducing specialised collections (e.g. 
for men and children) to their permanent assort-

ment. The aggregate sales rose, though they did 
not achieve the same dynamic as the growth of 
the area of fashion shops. The shoes segment 
met with a bit of a slowdown (-5.3%), as did the 
sector of purses and luggage, where the former 
two-digit growth dropped by 7%. While the con-
struction of new centres was rather limited in the 
last fi ve years (around 5%) and the customer 
base remained the same, the number of visitors 
increased by about 8%. This can be attributed 
to the increasing frequency of visits to shopping 
centres together with a signifi cant increase in the 
centres’ sales together with the shopping basket 
(by 25% from 2015). Last year alone, the year-
on-year increase was 4.4%.

If we compare the overall retail consumption per 
capita in the individual countries of Europe, the 
Czech Republic reached roughly EUR 4,000 per 
head, while in Germany and Austria this value is 
at EUR 7,000 and in Great Britain even at about 
EUR 8,000. Thus, it is evident that there is still 
potential on the Czech market. With regard to the 
sales curve, just in the period that we have been 
monitoring it (i.e. 2012–2019), the sales of Czech 
centres have increased cumulatively by 35%.

Illustrative photo: Letňany Shopping Centre ■ Source: CBRE
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tímco v Německu a Rakousku je tato hodnota na 
7 000 eurech a ve Velké Británii dokonce na úrovni 
cca 8 000 eur. Je tedy zřejmé, že je na českém trhu 
stále potenciál. Což dokládá i křivka obratů – jen 
za dobu, co ji sledujeme (tzn. 2012–2019), vzrostl 
obrat českých center kumulativně o celkem 35 %.

Jak hodnotíte investiční trh? Jaké retailové 
transakce byly letos uzavřeny? Očekáváte 
i některé další? Které produkty jsou nadále 
atraktivní?
Pokud se podíváme na posledních 5 let, inves-
tiční objemy do maloobchodu se pohybují zhru-
ba mezi 600–800 miliony eur ročně. Do konce 
srpna se uzavřely retailové obchody v hodnotě 
200 milionů eur. Což představují tři transakce: 
akvizice plzeňského obchodního centra Tesco 
Rokycanská, kde CBRE zastoupila stranu ku-
pující, českého investora Trigea, dále prodej 
obchodního domu Kotva v centru Prahy, který 
získala skupina Generali, a třetím je prodej ne-
movitosti společnosti Ahold Čestlice. Během 
měsíce září pak došlo k dokončení akvizice 
obchodního centra Central Kladno. Vidíme také 

přetrvávající silný zájem o segment nákupních 
parků ze strany českých investorů i zahranič-
ních skupin. Jsme si vědomi i několika dalších 
transakcí v tomto segmentu, které by se mohly 
zobchodovat ještě v tomto roce. S ohledem na 
výkonnost českých nákupních parků, které vyka-
zují odolnost i vůči výkyvům trhu, očekáváme, že 
budou atraktivní i do budoucna.

Náš rozhovor hodnotí data za letní měsí-
ce 2020. V září se ale situace ohledně pande-
mie covid-19 změnila. Připravujete další prů-
zkumy trhu?
Aktuální situaci i dopady v souvislosti s další 
vlnou pandemie covid-19 pozorně monitoruje-
me včetně všech signálů pro retailový trh. Další 
průzkumy připravujeme a budeme je zveřejňovat 
postupně ve čtvrtém kvartálu 2020. Nadále platí, 
že pandemie rozevřela a rozevírá nůžky mezi jed-
notlivými sektory a jednotlivými centry. Nicméně 
věříme, že díky dlouholetým zkušenostem bude-
me oporou majitelům center i našim nájemcům 
napříč sektory a napříč trhy – v současné době, 
stejně jako v blízké i vzdálené budoucnosti.

How do you evaluate the investment mar-
ket? What retail transactions were conclud-
ed this year? Are you expecting any others? 
Which products are still attractive?
If we look at the last fi ve years, investment vol-
umes into retail range approximately between 
600–800 million euros per year. By the end of 
August, 200 million euros of retail transactions 
were concluded. This represents three trans-
actions: the acquisition of the Plzeň shopping 
centre Tesco Rokycanská, where CBRE rep-
resented the buyer, the Czech investor Trigea, 
plus the same of the Kotva department store in 
the centre of Prague, which the Generali group 
acquired, and the third is the sale of the proper-
ties of Ahold Čestlice. Then, during the month of 
September, the acquisition of the Central Kladno 
shopping centre was completed. We see con-
tinuing interest in the segment of retail parks on 
the part of Czech investors and foreign groups. 
We are also aware of several other transactions 
in this segment which could be completed by the 
end of this year. With regard to the performance 
of Czech retail parks, which show resistance to 
market fl uctuations, we expect it to be attractive 
in the future, as well.

We have discussed the data for the summer 
months of 2020. In September, however, the 
situation regarding the Covid-19 pandemic 
changed. Are you preparing further market 
surveys?
We are closely monitoring the current situation 
and eff ects in connection with another wave of 
the Covid-19 pandemic, including all the signals 
for the retail market. We are preparing more sur-
veys and will be publishing them gradually in the 
fourth quarter of 2020. The pandemic is still and 
will continue to widen the gap between individual 
sectors and individual centres. Nevertheless, we 
believe that thanks to many years of experience, 
we will be a pillar of support for the centre own-
ers and our occupiers across the sectors and 
across the markets, now and in the near and 
more distant future.

Do konce srpna 2020 dosáhly investice do maloobchodních nemovitostí na českém trhu cca 200 milionů eur. Jednou ze tří 
retailových transakcí prvního pololetí byl prodej obchodního centra Tesco Rokycanská v Plzni českému investorovi Trigea 
Zdroj: CBRE
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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 sofi stikovaný vzduchotechnický systém s možností vytápění a chlazení. 

Využijte našich zkušeností a profesionální technické podpory.

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.

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

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

2018

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

Instalace systému s rekuperací tepla přináší plno výhod:
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Investiční společnost Bluehouse Capital 
zahájila druhou etapu modernizace obchod-
ního centra Novodvorská Plaza v Praze 4. 
V práci na renovaci centra o ploše 27 500 m2 
nepolevil investor ani během jarních korona-
virových opatření. První etapa, dokončená 
v květnu 2020, přinesla nové moderní soci-
ální zázemí a komfortní a bezpečnější par-
kování. Bluehouse pokračuje v modernizaci 
s cílem posílit identitu centra Novodvorská 
Plaza jako atraktivní destinace pro každo-
denní nákup a služby: Vstupní atrium, které 
bude srdcem centra, ozdobí nové obložení 
z pálených cihel a promění se v otevřený 
prostor s moderní tržnicí, nabízející se-

zonní produkty a čerstvé potraviny. Přibyde 
nová dlažba i osvětlení, vylepšený foodcourt 
s externím sezením, a nový design získá 
i exteriér centra. Industriální téma nového 
designu z dílny architektů Kyzlink podtrhnou 
přírodní materiály a detaily. Druhá etapa re-
novace bude dokončena v závěru října 2020. 
Poslední fáze naváže plynule po novém roce.

Bluehouse Capital připojila do portfolia centrum 
Novodvorská Plaza, které se nachází v rezidenč-
ní čtvrti v jihozápadní části Prahy 4, v lednu 2019 
s cílem centrum modernizovat a vtisknout mu nový 
trendy design. Vlastní práce začaly letos v úno-
ru. „Původně jsme měli v plánu realizovat všechny 

práce v interiéru současně, pandemie ale zasáhla 
pracovní sílu dodavatele; nicméně dala nám čas 
k vytvoření nové strategie a rozdělení projektu do 
více fází. Dokázali jsme rychle zareagovat a už bě-
hem března, dubna i května pokračovali v práci na 
první etapě,“ říká Iain Fanthorpe, Country Manager 
Bluehouse Capital. „Kvůli omezení provozu části 
obchodů z důvodu vládních opatření, které v té 
době platilo, byl počet návštěvníků nižší, takže bylo 
snazší omezit dopad stavební činnosti a práce 
proběhly plynuleji a rychleji.“ Součástí první fáze 

Obchodní centrum Novodvorská Plaza v Praze 4 prochází zásadní renovací pod taktovkou investiční společnosti Bluehouse. S novým designem získá i nové jméno
Investor: Bluehouse Capital ■ Architekt: Kyzlink

BLUEHOUSE POSTUPUJE V MODERNIZACI
obchodního centra Novodvorská Plaza
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Bluehouse Capital has begun the second 
phase of the modernization of Novodvorská 
Plaza, the 27,500 sqm shopping centre lo-
cated in Prague 4. The investor was able to 
proceed with the fi rst phase of works even 
during the time of Covid in the spring, com-
pleting new WC areas on the ground level 
and improvements in the car park in May. 
Bluehouse aims to continue works with the 
goal of strengthening the centre’s identity 
as a highly attractive convenience destina-
tion. The current phase will see the entrance 
atrium transformed into a fresh market hall, 
bringing a new brick façade here, as well as 

to the building’s exterior. Complemented by 
natural surfaces and tones, the changes aim 
to give the project a new organic, industrial 
feel. The current works are set to be com-
pleted at the end of October. The fi nal stage 
of works will commence in the new year.

Bluehouse Capital added Novodvorská Plaza
to its portfolio in January 2019 with a stated aim to 
modernize the centre, located in a residential area in 
southwest Prague 4. Actual works on Novodvorská 
began in February this year. “Originally our plans 
were to complete all the interior works in one phase, 
but as the pandemic gradually unfolded, aff ecting 

labour, suppliers and other matters, it gave us some 
time to think of rephasing. Ultimately, we were able 
to adapt to the situation and, through March, April 
and May, proceeded with a simplifi ed fi rst phase 
of works,” says Iain Fanthorpe, Country Manager 
of Bluehouse Capital. “Due to the limitations put on 
store openings at the time, the number of visitors 
was lower and, making it easier to minimize impact 
on customers, we were fi nally able to roll out the 
physical works a lot more smoothly and without 
much inconvenience – so there’s a silver lining at 
least.” The works involved completely modern-
ized WC areas. “We demolished all the original 
walls and ceilings, took out all the old sanitation, 

Novodvorská Plaza shopping centre in Prague 4 is undergoing modernisation ■ Investor: Bluehouse Capital ■ Architect: Kyzlink

BLUEHOUSE ADVANCES
in modernization of Novodvorská Plaza
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byla i kompletní renovace sociálního zázemí. 
„Zbourali jsme veškeré stěny a stropy, odstranili 
původní zařízení a vytvořili novou, uživatelsky pří-
větivou dispozici. Přidali jsme nové kabiny, obklady, 
příčky i dekor.“ Nový interiér, zahrnující designovou 
keramiku, obklady z přírodního dřeva a barevné 
podsvícení, přinesl významně vyšší kvalitu prostor. 
„Parkoviště v podzemních patrech, které bylo nově 
vymalováno, jsme vybavili ekologickými úspor-
nými LED svítidly a nabízí dnes také nový mo-
derní navigační systém. Působí tak příjemnějším 
dojmem, což uvítali nájemci i návštěvníci. Většina 
přijde pěšky, nebo přijíždí vlastním autem, a snad-
né komfortní parkování je tak velkým benefi tem.“

Spádovou oblast centra, ohraničenou Vltavou, 
Jižní spojkou navazující na dálnici D1 a zales-
něnými plochami, tvoří hustě osídlená rezidenč-
ní čtvrť s populací 100 000 lidí do několika 
minut jízdy. K hlavním nájemcům centra patří 
supermarket Tesco (7 000 m2), elektro Datart, 
H&M, Deichmann, Teta drogerie, Takko, New 
Yorker, Luxor, Lindex a Sportisimo.

Startuje 2. etapa
Po květnovém dokončení první fáze následoval 
tendr na dodavatele druhé etapy. V něm zvítězila 
fi rma SIS, která v srpnu zahájila další stavební 

práce. Druhá etapa, která je klíčovou částí mo-
dernizace, zahrnuje renovaci fasády, moder-
nizaci vstupních prostor, komplexní pře-
stavbu interiéru, přesun eskalátorů a zlep-
šení toku zákazníků a také vytvoření tržnice 
s čerstvými potravinami a sezonními produkty. 
„Pokud jde o náklady a objem prací první a druhé 
fáze, je to asi 1 : 4.“

„Fázi 2 jsme rozdělili na části 2A a 2B, abychom 
mohli začít ještě před koncem léta a dali návštěv-
níkům jasný signál, že ve zkvalitňování všech 
prostor pokračujeme.“ Fáze 2A se zaměřuje na 
hlavní vstup, uliční fasádu centra a modernizaci 
atria obchodní galerie. „Pokud přijde návštěv-
ník z ulice, přivítá ho nová fasáda s působivým 
vstupním portálem a modernizované atrium 
v novém industriálním designu, což je přesně 
ten dojem, o který usilujeme.“

Postindustriální atmosféra
Centrum Novodvorská Plaza sestává z industri-
ální budovy, která prošla v minulosti rekonstruk-
cí, a moderní přístavby. Současná modernizace 
má podle vize investora Bluehouse podtrhnout 
někdejší industriální charakter budovy a navázat 
na její historii. Jak uvádí Iain Fanthorpe, když 
tehdejší developer centrum před 14 lety stavěl, 

zakryl všechny původní povrchy a původní ar-
tefakty. Projekt architektů Kyzlink a investora 
Bluehouse chce nyní naopak centru vrátit jeho 
industriální styl a atmosféru.

Cihly na vnější fasádě naznačí postindustriální 
téma, které bude dále rozvinuto i v interiéru. 
„Práce v atriu zahrnují odstranění veškerých stá-
vajících povrchů a jejich nahrazení režnou cihlo-
vou fasádou, doplněnou organickými přírodními 
materiály a prvky. Je to vlastně velmi pěkný ve-
řejný prostor, který nám umožní využít atrium pro 
zajímavé pop-up koncepty a tržiště s čerstvý-
mi potravinami a sezonními produkty.“

Přesunem eskalátorů ke straně se prostor atria 
otevře, zlepší výhled i viditelnost prodejen, 
a současně se zkvalitní schéma pohybu zákaz-
níků. „Vznikne tak vzdušný prostor s otevřeným 
výhledem do všech stran.“ Fáze 2A má být podle 
plánu hotova koncem října.

Tržnice s čerstvými potravinami
Atrium, které je srdcem centra, nabídne nový 
sortiment moderního tržiště. „Máme nyní něko-
lik sezonních pop-upů, naší vizí je ale tržnice 
s čerstvým sezonním zbožím, kde převahu 
bude tvořit ovoce, zelenina, med, sýry a mas-
né lahůdky. Počítáme i s menším (asi 20%) po-
dílem F&B zahrnujícím např. prodej kávy, čers-
tvých ovocných šťáv, možná vafl í nebo jiných 
potravin – např. z čerstvých ryb, případně pro-
dej pralinek atd.“ Cílem je rozšířit výběr a kvalitu 
zboží a povznést celkový dojem.

V první etapě remodelingu, dokončené v květnu 2020, získalo centrum Novodvorská Plaza nové moderní sociální zázemí
a komfortnější a bezpečnější parking ■ Investor: Bluehouse Capital

Obchodní centrum Novodvorská Plaza před rekonstrukcí
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and created a new user-friendly layout; adding 
brand new cubicles, brand new tiles, fi xtures and 
decor.” The new decor upgrades considerably, 
combining white ceramic, natural wood panelling 
and colourful backlighting. “The basement parking 
has been repainted, has a new navigation sys-
tem and we replaced all the lighting with LED, 
which makes a huge diff erence and gives a more 
welcoming feel.” All of this was completed in May, 
with Capexus as contractor. “It was important for us 
to show to the tenants that we were serious about 
the modernization changes – this fi rst part was the 
easiest to deliver, and it had a big impact. Tenants 
and visitors all reacted positively. Most come by foot 
or by car – simple convenient parking is a huge 
advantage and we’ve got so much of it.”

The shopping centre enjoys a captive catchment 
bordered by Vltava River, the Jižní spojka / D1 link, 
and woodland areas, creating a high density resi-
dential neighbourhood of over 100,000 peo-
ple living within a few minutes’ drive. Among the 
centre’s larger tenants are Tesco (7,000 sqm), 
Datart, H&M, Deichmann, Teta, Takko, New 
Yorker, Luxor, Lindex and Sportisimo.

Phase 2 begins
After the completions in May, tendering for the next 
phase took place, with handover of phase 2 works 
to contractor SIS at the end of August. Phase 2 as 
a whole is the majority of the works, consisting of 
the façade renewal, improved entrance areas, 
full interior remodelling, moving of escalators
to improve customer fl ow and creation of the 
fresh market area. “In terms of cost and workload 
of phases 1 and 2, it’s about 20/80.

We broke phase 2 into 2A and 2B, to be able to 
start by the end of summer, again, to show that 
improvements would continue.” 2A focuses on 
the main entrance – where works will focus on 
the street-facing façade, the entrance itself and 
internal mall upgrades in the atrium. “So when 
you come in from the street, you see a brand 
new façade, with impressive entrance and mod-

ernized atrium, which is the immediate visual 
impact we’re looking for.”

Post-industrial atmosphere
Novodvorská Plaza is comprised of a refurbished 
older building and modern build. Bluehouse’s idea 
for the modernization is to enhance the old build-
ing elements, which used to be an industrial facility. 
The developer approach in the era when the centre 
was built, 14 years ago, was to cover up surfaces 
and hide what was old, notes Fanthorpe. However 
the architectural design by Kyzlink aims to bring 
it back to a more historical appearance, with fa-
çades bearing natural surfaces and tones.

Bricks on the exterior façade will suggest a post-
industrial theme, reinforced on the interior. 
“Works in the entrance atrium involve removal 
of all the interior surfaces and decoration and 
replacing it with a brick façade, complemented 
by more organic, natural materials. It’s actually 
a very nice public area within the centre and it 
allows us to utilize the atrium space for pop-up
uses and seasonal markets for example.” 

An escalator currently on the right side is also 
being moved to the left where it will join another, 
creating more usable space with better sight-
lines across the volume. Works at this time will 
also include WC areas upstairs. Phase 2A is 
scheduled to be done at the end of October.

Fresh market hall
The atrium will also serve as the centre’s new 
market hall. “We already have one or two sea-
sonal pop-ups, but the idea is to make more of 
a formalized market of fresh seasonal goods

– fruits, vegetables, cheeses, honey, char-
cuterie, and the like, will form most of it. There 
will also be a small complement, about 20%, of 
F&B, such as a coff ee, fresh juice, maybe waf-
fl e operator, or vendor preparing other types of 
foods, like fresh fi sh or chocolates.” The aim 
here is to widen the selection and quality and to 
enhance the overall feeling.

The existing centre also bears a quotient of offi  ce 
space, currently leased to companies including 
Promedica (over 2,000 sqm), Moje Ambulance, 
and smaller IT fi rms. This adds to the case for en-
hancing the centre as a service and convenience 
destination, along with the core retail.

“We see a strong future for high-quality neigh-
bourhood shopping centres with more multi-
functional uses. It’s something we absolutely see 
from the data across the retail sector – even in 
the Covid landscape, these types of centres 
are outperforming. People still need to buy daily 
needs without having to drive halfway across the 
city, queuing to fi nd parking spaces and then navi-
gating around large centers.” The purchase basket 
appears to be changing – people aren’t out as often, 
but they tend to spend more money when they do, 
says Fanthorpe. “So if you can provide a destination 
which is both convenient and attractive, in terms of 
interesting retail off er and ambience – that’s the pull 
factor. So this is our investment rationale, supported 
by better than expected performance in the conve-
nience sector, following what was probably the most 
diffi  cult period retail has ever had to go through.”

Tenants – renewing, and new
Bluehouse has been in the process of prolonging 
leases, forming most of the tenants in the centre. 
“Just to name a few, we renewed with Pepco ear-
lier this year, CCC, Levné knihy, McPen, Etam, 
FAnn, and Orion. In new ones, we recently signed 
a lease with a fi tness studio of 1,000 sqm which 
should open this year; one of reasons they liked 
our shopping centre was the access to the catch-
ment and the car parking. The centre is now at 

Novodvorská Plaza, Prague 4 – new modern washroom 
Investor: Bluehouse Capital
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Centrum zahrnuje i menší podíl kancelářských 
ploch, které jsou pronajaty společnostem 
Promedica (přes 2 000 m2), Moje Ambulance 
a menším IT fi rmám. To je další z důvodů, proč 
se centrum profi luje jako convenience destina-
ce, kde lze vedle obchodů a řady služeb (včetně 
zdravotnických ordinací) najít vše potřebné.

„Budoucnost vidíme právě v kvalitních lokál-
ních nákupních centrech s větší mírou mul-
tifunkčního využití. Což jasně dokládají data 
z celého maloobchodního sektoru – i v době 
pandemie si tento typ center vede nad oče-
kávání dobře. Lidé si stále potřebují nakoupit 
věci denní potřeby, aniž by museli jezdit přes 
půl města, čekat frontu na parkovací místo a pak 
bloudit velkými nákupními centry.“ Změnou 
prochází také nákupní košík: jak vysvětluje 
Fanthorpe, lidé nenakupují tak často, zato pokud 
do centra jdou, mají tendenci koupit více a utratit 
větší sumu. „To je základ naší fi lozofi e, již potvr-
zuje i nadstandardní výkonnost centra v době, 
která je zřejmě pro maloobchod obecně jednou 
z nejtěžších v historii.

Pronájmy a značky
Bluehouse již také prodloužil nájemní smlouvy 
s většinou nájemců centra a přibývají i nové znač-
ky. „Začátkem roku jsme obnovili smlouvu se spo-
lečností Pepco a k dalším patří například CCC, 
Levné knihy, McPen, Etam, parfumerie FAnn, 
Orion atd. Novinkou je např. fi tness studio, 
s nímž jsme podepsali smlouvu na 1 000 m2 a kte-
ré by mělo otevřít ještě letos. K důvodům, proč 
zvolili právě naše centrum, patří i velikost spádo-
vé oblasti a komfortní parkování. V současnosti je 
centrum obsazené z 93 % a jednáme s dalšími 

zájemci.“ Jak uvedl Fanthorpe, podepsány jsou 
i předběžné podmínky nájmu se dvěma nadná-
rodními food operátory a se zavedenou znač-
kou domácích potřeb, přičemž první z nich by 
měl otevírat již v listopadu. „S komponentou módy 
jsme nyní velmi spokojeni, jsme si ale vědomi de-
mografi cké struktury našich zákazníků a je zřej-
mé, že musíme nabídnout více módy orientované 
na rodinu a také více tzv. rychlé módy, takže tento 
segment ještě mírně obohatíme.“

Fáze 2B
Paralelně se stavebními pracemi Bluehouse 
pokračuje i v procesu rebrandingu nákupního 
centra. Na podzim bude představen nový ná-
zev a nové logo. „Na konci fáze 2A bude nové 
logo umístěno na fasádu nad hlavním vstupem 
a během fáze 2B spustíme nový styl marketin-
gu.“ Zahájení etapy 2B je plánováno na leden 
roku 2021. Součástí poslední etapy je dokončení 
modernizace zbylých částí přízemí centra a také 
horního podlaží, včetně stravovací zóny.

V prostoru celého centra bude položena nová 
dlažba v jemnějších tónech, stávající obklady 
a dekorace budou odstraněny a povrch bude po-
nechán nezakrytý, nebo bude obložen přírod-
ními materiály včetně kovu a dřeva, což dále 
podtrhne industriální téma nového designu.

„Plaza má velký světlík ve vstupní hale i podél 
galerie, takže v tomto směru byl původní návrh 
velmi kvalitní. Díky tomu je současná renovace 
snazší.“ Specifi cky pojednán bude food court: 
„Tento prostor pozdvihneme na novou úroveň, 
do fasády přidáme další okna, abychom zís-
kali uvnitř více denního světla, a na části stře-
chy, která byla dosud nevyužitá, zřídíme terasu 
s venkovním posezením. Počítáme i s úpravou 
nabídky, aby byla bohatší a pestřejší a poskyt-
la zákazníkům větší výběr,“ dodal Fanthorpe. 
Exteriér centra doplní parkové úpravy v oko-
lí, nové kavárny a venkovní sezení. Slavnostní 
znovuotevření centra je plánováno na druhé 
čtvrtletí příštího roku.

about 93% occupancy and we’re in discussions 
with some other new interesting services as well.” 
Two international food operators and a well 
known name in housewares are also at heads 
of terms stage and the fi rst should be open by 
November, says Fanthorpe. “We’re pretty happy 
with the fashion component but are aware of our 
demographic and conscious we need to have 
more family oriented and disposable fashion so 
will fi ne-tune this segment slightly.”

Phase 2B
Parallel to construction works Bluehouse will con-
tinue with the rebranding of the shopping centre. 
A new name and logo will be christened this fall. 
“At end of phase 2A, it will be placed on the façade at 
the main entrance and we will launch the new mar-
keting style during Phase 2B.” Phase 2B is sched-
uled to begin in January 2021. The most intensive 
portion of the overall works, it comprises all remain-
ing ground fl oor and upper level works, including 
the upstairs food court.

New fl oors will be laid across the centre with 
softer toned tiling, and all interior cladding and 
decoration will be scraped out, leaving surfaces 
either exposed or replacing them with natural 
materials, including metal and wood, that en-
hance the atmosphere or industrial theme.

“The plaza already has a large skylight in the en-
trance hall as well along the gallery length so in this 
way the original design was very good. That makes 
it much easier for us to make the improvements 
we’re doing.” The food court area will receive spe-
cifi c treatment. “We are upgrading the area, add-
ing windows to the façade to get more natural 
light inside, and providing seating on part of the 
rooftop, which was previously unused. We’ll com-
plement this with some leasing management just 
to change the selection slightly,” notes Fanthorpe. 
Landscaping in front of the façade, adding cafes 
and outdoor seating will complete the streetscape 
of the new centre. The grand reopening is 
scheduled for Q2 next year.

Novodvorská Plaza – interiér před modernizací
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13. ÍJNA 2020
COURTYARD BY MARRIOTT, BRNO

Konference se zam í na vybrané trendy nemovitostního trhu,
aktuální a speci  cké projekty a realitní témata v Brn  a jihomoravském regionu.

Registrovat se m žete na e-mailu events@havelpartners.cz.
Cena: 7 500 K . Kapacita je omezena.
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Pandemie nové formy koronaviru covid-19 změnila fungování celé 
společnosti a ovlivnila životy lidí po celém světě. Jaké budou její 
dopady na ekonomiku či nemovitostní trh a dá se na takovou krizi 
s předstihem připravit? Nejen o tom hovoříme s Jaroslavem Havlem, 
zakladatelem a řídícím partnerem HAVEL & PARTNERS, největší ad-
vokátní kanceláře na českém trhu.  

Je možné se na takovou situaci vůbec připravit? 
Pro nás jako největší právnickou fi rmu ve střední Evropě je zcela zásadní, 
abychom byli plně vybaveni pro řešení krizových situací a připraveni co 
nejlépe a nejrychleji reagovat na změny ve společnosti. Příchod krize se 
zásadním dopadem do ekonomiky jsme díky dlouholetým zkušenostem 
a makroekonomickým datům očekávali již delší dobu a více než 18 měsíců 
jsme se na ni intenzivně připravovali.  

Jak konkrétně?
Zejména z hlediska našich služeb, důsledného fi nančního řízení a samo-
zřejmě i vytvořením dostatečné fi nanční rezervy. Zvýšili jsme zásadně po-
díl služeb pro klienty z anticyklických oborů, celkovou efektivitu i výkon na 
právníka. Soustředili jsme se na digitalizaci našich služeb, včetně marke-
tingu. I když nás pak krize zasáhla ve zcela jiné podobě, než v jaké jsme 
očekávali, měli jsme na co navázat. Díky všem těmto opatřením, ale také 
velké součinnosti všech kolegů, disciplíně a vysokému pracovnímu nasa-
zení celé naší kanceláře jsme neustále připraveni být pro naše klienty ma-
ximální oporou v tomto obtížném období.

Někteří ekonomové hovoří o strmém propadu do recese, ale rych-
lém oživení, jiní naopak očekávají vleklou krizi s trvalými následky. 
Jak vy vnímáte situaci na trhu nemovitostí i mimo něj?
Predikce možného budoucího vývoje jsou opravdu velmi rozdílné a asi 
nikdo dnes neumí kvalifi kovaně vyhodnotit, jak velký dopad bude pan-
demie mít. A to mimo jiné i proto, že jde o situaci vyplývající z úplně ji-
ných okolností než u předchozích ekonomických krizí. Ani nevíme, zda 
přijde druhá vlna a jaký bude další scénář. Jednoznačné je, že se jedná 
o závažnou krizi s razantním dopadem na světovou ekonomiku a většinu 
domácností. Já osobně se obávám, že její dopady sice budou krátko-
době mnohem těžší než u krize v letech 2008–2012, ale věřím, že díky 

vyspělosti světových ekonomik i lepšímu řízení států a národních bank 
bude oživení globálně lépe koordinované a rychlejší.

Jak ze současné situace vyjde český realitní trh? 
Bude opět záležet především na rozsahu a délce krize. Na trhu nemovitostí 
nicméně principiálně platí, že prémiový segment rezidenčních nemovitostí 
má velmi trvalou hodnotu nezávislou na dané fázi ekonomického cyklu. 
V intencích nedostatku nových bytů zejména v Praze očekávám, že ani 
v době krize hodnota nejlepších cca 10–15 % bytů klesat nebude.

Co se týče dalších realitních segmentů, tak s ohledem na charakter krize 
svou hodnotu neztrácí ani skladovací haly či logistické areály, zejména pak 

JAROSLAV HAVEL:
„Náročná období mění
status quo na trhu“

Jaroslav Havel, zakladatel a řídící partner HAVEL & PARTNERS
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The pandemic of a new form of the covid-19 coronavirus has changed 
the functioning of society as a whole and aff ected the lives of people 
around the world. What will be its eff ects on the economy or the real es-
tate market and can one be prepared for such a crisis in advance? We 
spoke about this with Jaroslav Havel, the founder and managing part-
ner of HAVEL & PARTNERS, the largest law fi rm on the Czech market.  

Is it possible to prepare for such a situation at all? 
For us, as the largest law fi rm in Central Europe, it is absolutely essential 
that we are fully equipped to deal with crisis situations and ready to re-
spond as best and quickly as possible to changes in society. Thanks to 
many years of experience and macroeconomic data, we were expecting 
the arrival of a crisis with a major impact on the economy for a long time, 
and we were intensively preparing for it for more than 18 months.  

How specifi cally?
Especially in terms of our services, consistent fi nancial management and, 
of course, the creation of a suffi  cient fi nancial reserve. We signifi cantly in-
creased the share of services for clients from countercyclical fi elds, ove-
rall effi  ciency and performance per lawyer. We focused on digitizing our 
services, including marketing. Even though the crisis hit us in a completely 
diff erent form than we expected, we had something to build on. Thanks to 
all these measures, but also the great cooperation of all our colleagues, 
discipline and the high work commitment of our entire fi rm, we are always 
ready to provide the maximum support for our clients in this diffi  cult period.

Some economists speak of a sharp decline to recession, but a rapid 
recovery, while others expect a protracted crisis with lasting conse-
quences. How do you perceive the situation in the real estate market 
and outside it?
Predictions of possible future developments are really very diff erent and pro-
bably no one today can competently evaluate how big an impact the pandemic 
will have. This is, among other things, also because it is a situation arising from 
completely diff erent circumstances than in previous economic crises. We do 
not even know if the second wave will come and what the next scenario will be. 
It is clear that this is a serious crisis with a sharp impact on the world economy 
and most households. Personally, I am afraid that its eff ects will be much more 
severe in the short term than in the 2008–2012 crisis, but I believe that thanks 
to the maturity of world economies and better governance of states and natio-
nal banks, the global recovery will be better coordinated and faster.

How will the Czech real estate market come out of the current situation? 
This will again depend mainly on the extent and duration of the crisis. In the 
real estate market, however, in principle, the premium segment of residential 
properties has a very lasting value independent of the given phase of the eco-

 JAROSLAV HAVEL: “Challenging periods 
change the status quo in the market”

Jaroslav Havel, the founder and managing partner HAVEL & PARTNERS
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ty navázané na e-commerce. Logicky naopak 
poklesne například hodnota řady hotelů a ná-
kupních center.

Takže i v aktuální situaci jsou z vašeho po-
hledu investice do vybraných nemovitostí 
stále zajímavé? 
Investice do nemovitostí patří a vždy budou patřit 
mezi zajímavé. To platí i v této době, jen je třeba 
zaměřit se na výběr správné nemovitosti z hle-
diska jejího typu, místa a ceny. 

Z důvodu dlouhodobého uložení majetku a jeho 
ochrany míří na nemovitostní trh stále častěji in-
vestoři z řad českého a slovenského kapitálu 
v jeho různých podobách. Často jde o family 
offi  ces a kluby jiných investorů, kteří primárně 
vydělali peníze v jiných oblastech, zejména 
v průmyslu a mimo velká města, ale budou chtít 
investovat do rezidenčních nemovitostí pře-
devším v Praze. Velkou roli u nich hraje prvek 
dlouhodobého uložení majetku a jeho ochrana. 
A tento typ českých a slovenských podnikate-
lů patří mezi naše nejvýznamnější klienty, kteří 
s námi dlouhodobě spolupracují v řadě práv-
ních oblastí, kde máme často unikátní experti-
zu. Díky tomu máme s většinou z nich a s jejich 
poradci a fi nancujícími bankami vynikající vzta-
hy. Na ty budeme navazovat při budování naše-
ho vedoucího postavení v oblasti nemovitostí, 
což je oblast, které se nyní chceme maximálně 
věnovat a využít naplno náš potenciál.

Co konkrétně to znamená?
Obměňujeme a posilujeme tým, měníme způsob 
jeho fungování, v jeho řízení se budu stále více 
angažovat i já, zejména využitím svých kontaktů 
a propojením na další sféry našeho působení, 
jako jsou banky, fondy a privátní kapitál. Je to 
i pro mě osobně velká priorita. Přerozdělujeme 
si nemovitostní klienty a související obchod-
ní vztahy. Vytvořili jsme strategický program 
„Nemovitosti 2020–2030“ a díváme se na tuto 
problematiku velmi komplexně. Radíme měs-
tům, architektům, projektantům, stavebním fi r-

mám, developerům, investorům, fondům i asset 
managerům. Jsme schopni působit po celou 
dobu realizace nemovitostních projektů, mimo 
jiné také proto, že disponujeme know-how už od 
úplného začátku při přípravě plánování staveb, 
protože se podílíme i na legislativní činnosti. 

Jak silný je tým HAVEL & PARTNERS zamě-
řený na segment nemovitostí?  
Pro právo nemovitostí máme jeden z největších 
specializovaných týmů, který tvoří cca 25 práv-
níků, včetně 6 partnerů kanceláře, v tom širším 
pojetí, tedy včetně souvisejících služeb, jako je 
například fi nancování či daně, se nemovitos-
tem věnuje zhruba 40 právníků včetně 12 part-
nerů. Většina z jeho klíčových členů působila 
před příchodem k nám v předních mezinárod-
ních kancelářích nebo na významných řídících 
postech v soukromé i veřejné sféře. Ve vztahu 
k nemovitostem, stavebnictví a investičním pro-
jektům, včetně jejich fi nancování, tak máme 
díky této personální kapacitě a odbornému 
know-how zásadní podíl na českém a sloven-
ském právním trhu. 

Poslední velká krize v letech 2008–2012 zna-
menala pro vaši kancelář posílení; bude se 
stejná situace opakovat i nyní?  
Poslední velká krize sice výrazně zrychlila náš 
růst, nebylo to však jednoduché. Vedení kanceláře 
muselo během 6 měsíců přistoupit k mimořádně 
rychlé komplexní restrukturalizaci byznys modelu 
celé společnosti. Z kanceláře, která se speciali-
zovala zejména na mezinárodní klientelu a mezi-
národní trh, se tak ve výsledku stala fi rma s diver-
zifi kovanou nabídkou služeb pro klienty působící 
převážně v České republice a na Slovensku. Díky 
tomuto přístupu, ale i odvaze přijmout na sebe ur-
čité riziko jsme v letech 2008–2012 nabrali stovky 
nových klientů, přijali jsme nové kolegy z řad kon-
kurence a stali jsme se největší nezávislou ad-
vokátní kanceláří ve střední Evropě podle počtu 
klientů i právníků. Věřím, že stejně jako tomu bylo 
při poslední krizi, vzejde HAVEL & PARTNERS 
i z této silnější a zkušenější. 

Jaké poučení by si měli podnikatelé napříč 
obory odnést z těchto krizových období?
Ze zkušenosti doporučuji vnímat tato náročná 
období jako mimořádnou příležitost, kdy se mění 
status quo na trhu jak mezi dodavateli a odběra-
teli a zákazníky, tak i mezi konkurenty v daných 
odvětvích. Krize nám i našim klientům pomohla 
přijmout rozhodnutí a rozjet nové projekty vyslo-
veně z hodiny na hodinu. Za normálních okol-
ností takové projekty trvají měsíce a někdy i roky. 
V současné situaci jsou rychlost a adaptabilita 
na nové podmínky nezbytné.

Jaroslav Havel, zakladatel a řídící partner HAVEL & PARTNERS
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nomic cycle. Given a shortage of new apartments, 
especially in Prague, I expect that even in the time 
of the crisis, the value of the best approx. 10–15 % 
of apartments will not fall. 
As for other real estate segments, with regard 
to the nature of the crisis, warehousing facilities 
and logistics sites, especially those connected 
to ecommerce, are not losing their value. On the 
contrary, for example, the value of a number of 
hotels and shopping centres will logically drop.

So even in the current situation, from your 
point of view, investments in selected real 
estate are still interesting? 
Investments in real estate are and will always be 
interesting. This is true even at this time, you just 
need to focus on choosing the right property in 
terms of its type, location and price.

Due to the long-term investment in property and its 
protection, investors in the Czech and Slovak capital 
in its various forms are increasingly heading to the 
real estate market. These are often family offi  ces and 
clubs of other investors who have primarily made 
money in other areas, especially in industry and out-
side large cities, but who will want to invest in resi-
dential properties, especially in Prague. The element 
of long-term investment in property and its protection 
plays a big role for them. And this type of Czech and 
Slovak entrepreneurs are our major clients, who have 
been cooperating with us for a long time in a number 
of law specialisations, where we often have unique 
expertise. As a result, we have excellent relationships 
with most of them and their advisors and fi nancing 
banks. We will follow up on these in building our le-
ading position in the area of real estate, which is an 
area where we now want to devote our maximum 
eff ort and make full use of our potential.

What exactly does that mean?
We are changing and strengthening the team, we 
are changing the way it works, I will be more and 
more involved in its management, especially by 
using my contacts and connecting to other areas of 
our presence, such as banks, funds and private equ-
ity. It is also a great priority for me personally. We re-
distribute real estate clients and related business re-
lationships. We have created the strategic program 
“Real Estate 2020–2030” and we look at this issue 
very comprehensively. We advise municipalities, 
architects, designers, construction companies, de-
velopers, investors, funds and asset managers. We 
are able to operate throughout the entire implemen-
tation of real estate projects, among other things, 
because from the very beginning we have the know-
-how in the preparation of construction planning, as 
we also participate in legislative activities.

How strong is the HAVEL & PARTNERS real 
estate team?  
One of the largest specialised teams, which 
consists of about 25 lawyers, including 6 part-
ners, deals with real estate law in our fi rm. In the 
broader sense, including related services such 

as fi nancing or taxes, we have a total of about 
40 lawyers, including 12 partners. Most of the 
key members of the team worked, before joining 
our fi rm, in leading international law fi rms or in 
important management positions in both private 
and public sectors. Thanks to this personnel ca-
pacity and professional know-how, we thus have 
a substantial share in the Czech and Slovak legal 
markets in relation to real estate, construction and 
investment projects, including their fi nancing.

The last major crisis in 2008–2012 meant 
a strengthening for your fi rm; will the same 
situation also repeat now?  
Although the last major crisis signifi cantly accelera-
ted our growth, it was not easy. The fi rm’s manage-
ment had to proceed with an extremely quick and 
comprehensive restructuring of the business model 
of the entire company within 6 months. The fi rm, 
which specialised mainly in international clientele 
and the international market, thus became a compa-
ny with a diversifi ed range of services for clients ope-
rating mainly in the Czech Republic and Slovakia. 
Thanks to this approach, but also the courage to 
take some risk, we gained hundreds of new clients in 
2008–2012, hired new colleagues from our competi-
tors, and became the largest independent law fi rm in 
Central Europe in terms of the number of clients and 
lawyers. I believe that, as was the case during the last 
crisis, HAVEL & PARTNERS will also emerge from 
this crisis stronger and more experienced.

What lesson should entrepreneurs across 
industries learn from these crisis periods? 
From experience, I recommend perceiving these 
challenging periods as an extraordinary opportunity, 
when the status quo in the market is changing both 
among suppliers and clients and customers, as well 
as among competitors in the given industries. The 
crisis has helped us and our clients to make deci-
sions and launch new projects literally from hour to 
hour. Under normal circumstances, such projects 
take months and sometimes years. In the current 
situation, speed and adaptability to new conditions 
are essential.
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Autoři: 
Michaela Lounková,
Senior manažer, Deloitte – Tax advisory
Petr Hána,
Senior manažer, Deloitte – Real Estate advisory

Vysoké ceny vlastnického bydlení změní 
v Česku trh s nájemním bydlením. Zhoršující 
se dostupnost vlastního bydlení zejména 
ve velkých českých městech způsobuje, že 
stále více obyvatel volí k řešení své bytové 
otázky nájemní bydlení. Tato forma bydlení 
je atraktivní zejména pro starší generace 
a mladé lidi na začátku pracovní kariéry, 
kteří se nemusí chtít zavázat k placení hy-
potéky na několik desítek let. Aktuálně žije 
v nájmu asi pětina českých domácností. 
Například v Německu pak žije v nájmu každá  
druhá domácnost.

V posledních letech si komplikovanost situace 
s dostupností bydlení uvědomila i některá města, 

a zahájila proto několik iniciativ s cílem zlepšit ak-
tuální situaci. Rozvoji nájemního bydlení také na-
hrává fakt, že se Česko stává atraktivním pro za-
hraniční institucionální investory, kteří mají zájem 
o nákup a budování velkých bytových portfolií. 

Při realizaci projektu na nájemní bydlení je nut-
né provést komplexní posouzení všech aspektů, 
které můžou mít na jeho realizaci zásadní do-
pady. Úzkým místem může být komplikovanost 
a zdlouhavost povolovacích procesů spojených 
s výstavbou nových bytů. Investoři zároveň dnes 
mohou volit mezi různými variantami nájemního 
bydlení, a to od krátkodobých pronájmů plně vy-
bavených bytových jednotek přes poskytování 
ubytovacích služeb až po variantu dlouhodobé-
ho pronájmu bytů.

V prvé řadě je nutné sledovat tržní aspekty a vý-
voj trhu a tomuto přizpůsobit konkrétní projekt. 
Nicméně při rozhodování pronajímatelů je nut-
né vzít v potaz i ostatní vlivy, například je nutné 

zohlednit i právní a daňové dopady jednotlivých 
variant nájemního bydlení.

Zejména v daňové oblasti nás čekají význam-
né změny, které postihnou od 1. ledna 2021 
všechny pronajímatele bytových prostor.

Daňové aspekty –
daň z přidané hodnoty
Podle platných předpisů je nájem nemovi-
tých věcí osvobozen od daně z přidané hod-
noty bez nároku na odpočet. Osvobození 
sice na jednu stranu zbavuje pronajímatele 
povinnosti aplikovat daň z přidané hodno-
ty vůči nájemcům, na druhou stranu však 
pronajímatel přestože je plátce, není opráv-
něn uplatnit si související nárok na odpočet 
daně ze stavebních a následných provoz-
ních a investičních nákladů.
 
Toto osvobození nájmu nemovitých věcí má 
však řadu výjimek. Neaplikuje se například pro 
případy krátkodobého nájmu nemovité věci (tj. pro-
nájmu do 48 hodin). Další a na první pohled matoucí 
výjimkou je poskytnutí „ubytovacích služeb, které 
odpovídají číselnému kódu klasifi kace produkce 
CZ-CPA 55 ve znění platném k 1. lednu 2008“. Toto 
bylo do zákona o DPH vloženo novelou s účinností 

Michaela Lounková, Senior manažer, Deloitte – Tax advisory

NÁJEMNÍ BYDLENÍ – aktuální 
situace a daňové aspekty

Tulipa Karlín – projekt nájemního bydlení společnosti 
AFI Europe
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Authors: 
Michaela Lounková,
Senior Manager, Deloitte – Tax Advisory
Petr Hána,
Senior Manager, Deloitte – Real Estate Advisory

The high prices of home ownership are chang-
ing the Czech market with rental housing. The 
deteriorating aff ordability of owning a home, 
especially in large Czech cities, is causing more 
and more of the population to choose rental 
housing to resolve their living situation. This 
type of housing is particularly attractive for the 
older generation and for young people at the 
beginning of their working careers, who do not 
want to commit to paying a mortgage for a few 
decades. About one-fi fth of Czech households 
currently live in rental housing. In Germany, 
meanwhile, every other household rents.

In recent years, some cities have recognised the 
complexity of the situation with the availability of 

aff ordable housing and thus they have begun 
several initiatives that aim at improving the cur-
rent situation. The fact that the Czech Republic 
is becoming attractive for foreign institutional 
investors that are interesting in purchasing and 
building large housing portfolios also plays into 
the development of rental housing. 

When implementing a project for rental housing, it 
is important to perform a comprehensive assess-
ment of all the aspects that can have a substantial 
eff ect on its implementation. The complicated and 
time-consuming permit processes connected 
with the construction of new fl ats can be a bottle-
neck. These days, investors can also choose be-
tween various variations of rental housing, from 
short-term leases of fully-furnished housing units 
and the provisioning of accommodation services 
to the option of long-term fl at rentals.

First and foremost, it is necessary to monitor the 
market aspects and developments and to adapt 

the concrete project to these. Nevertheless, 
when the landlords make decisions, it is neces-
sary to also take other infl uences into account. 
For example, it is important to consider the legal 
and tax eff ects of the individual rental housing 
variations.

Signifi cant changes especially await us 
in the area of taxation, which will aff ect 
all those renting out fl ats starting from 
1 January 2021.

Tax aspects – value added tax
According to the valid regulations, the rent 
for real estate is exempt from the value add-
ed tax without the right to a deduction. While 
on the one hand, this exemption releases 
the landlord from the obligation to apply the 
value added tax to the tenants, on the other 
hand, even if the landlord is a VAT payer, he is 
not entitled to apply the related claim to de-
duct the tax from the construction and sub-
sequent operating and investment expenses.

This exemption of the rent for real estate 
does have a few exemptions, however. It 
is not applied, for example, to cases of short-
term rentals of real estate (i.e. renting for up 
to 48 hours). Another, at fi rst glance confusing 
exemption is the provisioning of “accommoda-
tion services that correspond to the numerical 
CZ-CPA 55 production classifi cation code in the 

Petr Hána, Senior Manager, Deloitte – Real Estate Advisory

RENTAL HOUSING – current
situation and tax aspects

Illustrative photo: Unicity Living, Pilsen
Developer: Daramis

BW_III_2020_book.indb   87BW_III_2020_book.indb   87 28.09.20   22:2928.09.20   22:29



R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

T

88

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

od dubna 2019, a od zákonodárce to při bližším pře-
zkoumání zdaleka nebyl nepromyšlený krok. Tímto 
způsobem se mu totiž konečně podařilo pro účely 
zákona vydefi novat tu množinu plnění, kterou pova-
žuje za ubytování, kdyby taková ubytování součas-
ně naplňovala defi niční znaky nájmu. Jinými slovy 
nájem a ubytování se mohou v mnohých znacích 
prolínat, a zákonodárce mezi ně konečně pro účely 
aplikace DPH fakticky položil hraniční čáru.

Další rozsáhle používanou výjimkou z osvoboze-
ného nájmu nemovitých věcí je nájem nemovité 
věci mezi dvěma plátci, kdy předmět nájmu je 
využíván pro účely uskutečňování ekonomické 
činnosti nájemce. V takovém případě se může 
pronajímatel rozhodnout, že bude nájem pod-
léhat dani z přidané hodnoty a nájemcům, kteří 
jsou plátci, bude pronajímatel účtovat nájem 
s daní z přidané hodnoty. V tomto případě pak 
plátce je oprávněn uplatnit si související nároky 
na odpočet daně z titulu pořízení nemovité věci 
nebo dalších provozních a investičních nákladů.
Z tohoto důvodu byla a je tato posledně zmi-
ňovaná možnost uplatnění zdanění využívaná 
i v případě nájmu neplátcům. Samozřejmě, že 
nelze zdanit nájem neplátci, při přímém pronájmu 
neplátci pronajímatel přichází o nárok na odpo-
čet daně na vstupu, protože takový nájem pros-
tě vždy je osvobozeným plněním bez nároku na 
odpočet daně. DPH při pořízení budovy se stává 
jednorázovým nákladem. Ovšem pokud je nemo-
vitost z obchodních důvodů nejprve zdanitelně 
pronajata plátci, který ji dále podnajme neplátci, 
tj. cílovému zájemci o využití prostor v dané budo-
vě, první článek v takovém řetězci (tj. investor) ná-
rok na odpočet má. Teprve jeho nájemce přichází 

o DPH na vstupu, ovšem postupně – zjednodu-
šeně řečeno tak, jak hradí nájem. Nastavená ob-
chodní struktura tak může přinést kýžený pozitivní 
efekt ve formě volného cash fl ow.

Ovšem pozor! Podle již schválené a platné 
novely zákona, která má nabýt u této změny 
účinnosti od začátku roku 2021, bude výjim-
ka týkající se možnosti aplikovat DPH u ná-
jmu nemovité věci omezena. Osvobození 
bez nároku na odpočet se bude muset uplat-
nit vždy v případě nájmu: 
A. stavby rodinného domu, 
B. obytného prostoru, 
C. jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor 

jiný než garáž, sklep nebo komoru, 
D. stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plo-

chy této stavby nebo části stavby, je-li prona-
jímaná tato část, tvořeno obytným prostorem, 

E. pozemku, jehož součástí je stavba rodinného 
domu, obytný prostor nebo stavba podle pís-
mene d), s níž je tento pozemek pronajímán, 

F. práva stavby, jehož součástí je stavba rodin-
ného domu nebo stavba podle písmene d), 
s níž je právo stavby pronajímáno.

Příslušná novela přitom neobsahuje žádná pře-
chodná ustanovení k této oblasti, proto může 
zasáhnout naznačené fungování obchod-
ních struktur nejen v případě nájemních 
smluv uzavřených před datem účinnosti (tj. 
před 1. 1. 2021), ale dokonce i v případě ná-
jemních smluv uzavřených kdykoli v minu-

losti. Tato retroaktivita (svým charakterem tzv. 
„nepravá“ a tedy ústavně povolená) tak může 
přinést zcela nové povinnosti pronajímatelům, 
kteří od roku 2021 začnou povinně uplatňovat 
osvobození od DPH bez ohledu na skuteč-
nost, zda danou nemovitost pronajímají plátci 
nebo neplátci. Vznikne jim tak především 
povinnost úpravy odpočtu daně, který byl 
uplatněn při pořízení této nemovitosti, a to 
v desetileté lhůtě dle §78 zákona o DPH. 
Například je-li nová stavba bytového domu (kte-
rý obsahuje pouze byty pro bydlení) pronajímána 
od roku 2016 mezi dvěma plátci, pak pronajíma-
tel bude povinen od roku 2021 vracet původně 
uplatněný odpočet daně a ve výsledku vrátí ve 
zbývajících 5 letech polovinu částky, kterou kdy-
si od fi nančního úřadu inkasoval. Tato vratka se 
tedy uskuteční postupně v čase za každý rok, 
kdy vzniká povinnost úpravy odpočtu daně.

Novela zákona je koncipovaná tak, že bude velmi 
obtížné najít cesty, jak alespoň částečně nároky na 
odpočet „uchránit“. Na druhou stranu dnes se setká-
váme s tím, že nájemní projekty nezahrnují výlučně 
dlouhodobé pronájmy bytových jednotek a lze tak 
při určité kombinaci různých typů nájmů tyto dopady 
snížit. Nicméně jak jsme uvedli výše, je nezbytné, 
aby toto daňové nastavení šlo ruku v ruce s nasta-
vením právním, a zároveň prvotním driverem všeho 
musí být obchodní hledisko. Struktury vytvořené 
výlučně za účelem možnosti uplatnění nároku na 
odpočet daně z investičních výdajů, nejenže z ob-
chodního hlediska vůbec nemusí fungovat a záro-
veň se společnosti můžou vystavit riziku, že z pohle-
du správce daně budou považovány jako zneužití 
práva a můžou být rozporovány.

Z tohoto důvodu doporučujeme vždy před každým 
projektem provést důkladnou analýzu a najít kom-
plexní řešení, které funguje ze všech pohledů.

Pokud máte zájem, jsme připraveni s vámi da-
nou problematiku blíže prodiskutovat.

Autor: Deloitte
Unicity Living – projekt studentského nájemního bydlení 
společnosti Daramis

Křižíkova, Prague – projekt nájemního bydlení 
společnosti Zeitgeist
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version valid as of 1 January 2008”. This was in-
serted in the VAT Act through the amendment ef-
fective from April 2019 and, upon closer exami-
nation, this was far from being a rash step from 
the lawmakers. In this way it was fi nally possible 
to defi ne, for legal purposes, the set of fulfi lment 
that is considered to be accommodation, if such 
accommodation simultaneously fulfi lled the de-
fi ning characteristics of a rental. In other words, 
rentals and accommodation can, in many char-
acteristics, intersect and the lawgivers fi nally 
managed to place a boundary between them for 
the purpose of the application of VAT.

Another extensively-used exception from the ex-
emption of the rental of real estate is the rental be-
tween two VAT taxpayers, where the subject of the 
rental is used for the purpose of performing the 
tenant’s economic activities. In such a case, the 
landlord can decide that the rent will be subject 
to value added tax and the landlord will be able to 
charge rent with value added tax to tenants that 
are VAT taxpayers. In this case, the VAT taxpayer 
is entitled to apply the related tax deduction on 
the grounds of acquiring the real estate or other 
operating and investment expenses.

For this reason, this last-mentioned possibility for 
applying the taxation also was and is used in the 
case of rent to non-payers. Of course, it is not pos-
sible to tax the rent of non-payers; when renting 
directly to non-payers the landlord loses the right 
to deduct the input tax, because this rent is simply 
always exempt fulfi lment without the right to a tax 
deduction. When acquiring a building, the VAT 
becomes a one-time expense. But if the property 
is fi rst rented to a VAT taxpayer with tax for com-
mercial reasons and then sublet to a non-payer, 
i.e. the target tenant for the use of a space in the 
given building, the fi rst link in such a chain (i.e. the 
investor) has the right to a deduction. His tenants 
lose the input VAT, though gradually: as they pay 
the rent, to put it simply. Thus, the settings of the 
business structure can bring the desired positive 
eff ect in the form of free cash fl ow.

But, be careful! According to the already 
approved and valid amendment to the 
Act, which should come into eff ect for this 
change from the beginning of 2021, the ex-
ception related to the possibility to apply 
VAT for the rental of real estate is limited. An 
exemption without a right to a deduction will 
always have to be applied in the case of the 
rental of the following: 
A. family houses; 
B. residential space; 
C. units that do not contain non-residential spa-

ces other than a garage, cellar or closet; 
D. buildings in which at least 60 % of the fl oor 

space of the building or part of the building, if 
that part is rented, is comprised of residential 
space; 

E. land that includes a family house, residential 
space or building pursuant to letter d), with 
which this land is rented; 

F. building rights that include a family house or 
building pursuant to letter d), with which this 
building right is rented. 

The relevant amendment does not contain any 
transitional provisions for this area, thus it can-
not only aff ect the indicated functioning of 
business structures in the case of rental 
agreements concluded before the date of ef-
fect (i.e. before 1. 1. 2021), but even in the 
case of rental agreements concluded at 
any time in the past. Thus, this retroactivity 
(“non-legal” in its nature and thus constitution-
ally permitted) can bring entirely new obliga-
tions to landlords who will be obliged to apply 
the exemption from VAT regardless of the fact 
whether the given property rents to a VAT tax-
payer or non-payer starting from 2021. This will 
primarily lead to the obligation to amend the 
deduction of the tax that was applied when 
acquiring this property, specifi cally within 
a ten-year period pursuant to Section 78 of 
the VAT Act. For example, if a new block of fl ats 
(which contains only residential units) has been 
rented between two VAT payers since 2016, then 

starting from 2021 the landlord will be obliged to 
return the originally applied tax deduction and, 
as a result, in the remaining fi ve years will return 
half of the amount that it previously collected 
from the tax offi  ce. Thus, this repayment will take 
place gradually over time for each year where 
the obligation to amend the tax deduction arises.

The amendment to the act is conceived so that it 
will be very diffi  cult to fi nd a way to even partially 
“keep” the right to the deduction. On the other 
hand, these days we encounter rental projects 
that do not exclusively include the long-term 
rental of fl ats and thus, with a certain combina-
tion of various rental types, these impacts can 
be lessened. Nevertheless, as we mentioned 
above, it is important for this tax confi guration to 
go hand in hand with legal confi gurations and, at 
the same time, the initial driving force for every-
thing must be a business perspective. Structures 
created solely for the purpose of the possibility 
of applying the right to deduct the tax from in-
vestment expenses, not only from a business 
perspective, might not work at all, while simulta-
neously subjecting the company to the risk that 
the tax administrator may view it as an abuse of 
the law, which could be contested.

For this reason, we recommend always, before 
every project, performing a thorough analysis 
and fi nding a comprehensive solution that works 
from all angles.

If you are interested, we are prepared to discuss 
this issue with you in more detail.

Author: Deloitte

Divadelní, Pilsen – the rental housing complex
Investor: Patria
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Investiční skupina RSJ rozšiřuje ve spo-
lupráci s novým partnerem, developerem 
JRD, své rezidenční portfolio o dva nové 
developerské projekty: Bohdalecké kvarteto 
a Viladomy v Troji. RSJ Investments v nich zís-
kala letos v dubnu majoritní podíl. Investiční 

skupina RSJ 
je zařadila do 
nově otevře-
ného investič-
ního podfon-
du Develop-
ment III, z ně-
hož již spolu-
fi nancuje pro-
jekt Rezidence 
U Šárky deve-
lopera Finep. 
Investice do 
rezi denčního 

developmentu by měly do budoucna tvořit 
20 % celkového realitního portfolia ve sprá-
vě investiční společnosti RSJ, uvedl pro 
BW Lukáš Musil, člen představenstva spo-
lečnosti RSJ Investments. Z 800 milionů ko-
run ekvity, které má podfond vyčleněny na 
investice do bytových projektů, investovala 
skupina zatím zhruba polovinu a nyní jedná 
o dalších příležitostech. V roce 2018 vstou-
pila na Slovensko, zvažuje také expanzi do 
Polska. Ve hře je i vstup do sektoru nájem-
ního bydlení.

Letos na jaře navázala investiční skupina RSJ 
partnerství s dalším rezidenčním developerem, 
společností JRD. V současné době s ním rozvíjí 
dva nové projekty v Praze, Bohdalecké kvar-
teto a Viladomy v Troji. Na jejich fi nancování 
založila nový podfond, Development III, který 
se zaměřuje podle slov Lukáše Musila na rezi-

denční projekty v Praze ve spolupráci se zkuše-
nými developery. Dnes jsou ve fondu tři projekty: 
Bohdalecké kvarteto a Viladomy v Troji develo-
pera JRD a Rezidence U Šárky developera 
Finep. RSJ nyní jedná s potenciálními budoucí-
mi partnery o dalších investičních příležitostech. 
Kromě projektů v Praze má zájem také o investi-
ce v Bratislavě, kde již v současné době ve spo-
lupráci s fi nským developerem YIT staví kan-
celářský projekt Pradiareň, multifunkční are-
ál Zwirn a rezidenční development Nuppu. Ty 
jsou součástí podfondu Development II. „Na 
základě dobrých zkušeností s YIT Slovakia nyní 
jednáme o možné spolupráci také s českou po-
bočkou YIT, která má na místním trhu více než 
desetiletou historii,“ uvádí Lukáš Musil. „Obecně 
lze říci, že se nebráníme vstupu do dalších 
partnerství se silnými a zkušenými rezi-
denčními developery v Praze.“

„Rezidenční sektor považujeme za perspektiv-
ní z důvodu vysoké poptávky a nízkého rizika. 
Bydlení patří k základním lidským potřebám. 
V Praze je dlouhodobě zřejmý nedostatek bytů 
a nelze očekávat, že by se situace během něko-
lika let změnila,“ vysvětluje Lukáš Musil důvody 
zájmu investorů o sektor bydlení. „V oblasti bytů 
zastává investiční skupina RSJ konzervativní 
cenovou politiku, kdy náš fi nanční model počítá 
s cenovou hladinou zhruba o 10 % nižší, než je 
dnešní průměr trhu,“ vysvětluje.

Bohdalecké kvarteto & Rezidence 
u Šárky se začnou stavět už letos
na podzim
V listopadu plánuje RSJ zahájit výstavbu dvou 
projektů: Bohdaleckého kvarteta s developerem 
JRD a Rezidence U Šárky se společností Finep. 
Rezidence U Šárky, kterou RSJ a Finep rozvíjejí 
podél ulice Drnovská v Praze 6 již od roku 2017, 
nabídne v první fázi celkem 218 bytů ve třech 

Bohdalecké kvarteto, Praha 4 – Michle ■ Investor: RSJ Investments, JRD

RSJ POSILUJE INVESTICE do rezidencí
V partnerství s developery JRD, Finep a YIT postaví byty za stovky milionů

Lukáš Musil, člen představenstva 
společnosti RSJ Investments
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The investment group RSJ is expanding its 
residential portfolio with two new development 
projects in cooperation with its new partner, 
the developer JRD: Bohdalecké kvarteto and 
Viladomy in Troja. RSJ Investments acquired 
a majority share in them this April. It placed 
them into the newly-opened Development III 
investment sub-fund (in the RSJ investment 
group), in which it has already co-fi nanced the 
Rezidence U Šárky project from the Finep de-
velopment company. Lukáš Musil, a member 
of the Board of Directors of RSJ Investments, 
told BW that investment into residential de-
velopment should comprise 20% of the total 
real estate portfolio administered by RSJ in-
vestment group. The group has so far invested 
half of the 800 million crowns of equity that the 
sub-fund has earmarked for investment into 
residential projects and now it is negotiating 
about other opportunities. In 2018 it entered 
Slovakia and it is also considering expanding 
to Poland. Entry to the rental housing sector is 
also a possibility.

This spring, the RSJ investment group entered into 
a partnership with another residential developer, 
JRD. It is currently developing two new projects in 
Prague, Bohdalecké kvarteto and Viladomy in 
Troja. To fi nance it, it has established a new sub-
fund, Development III, which is oriented, accord-
ing to Lukáš Musil, on residential projects in Prague 
in cooperation with experienced developers. Today 
there are three projects in the fund: Bohdalecké 
kvarteto and Viladomy in Troja from the JRD devel-
opment company and Rezidence U Šárky from 
the developer Finep. RSJ is now negotiating with 
potential future partners about other investment 
opportunities. Apart from the projects in Prague, it 
is also interested in investing in Bratislava, where 
it is currently building the Pradiareň offi  ce proj-
ect, Zwirn multifunctional complex and Nuppu 
residential development in cooperation with 
the Finnish developer YIT. These are part of the 
Development II sub-fund. “Based on the good 
experience with YIT Slovakia, we are now negoti-
ating about possible cooperation with the Czech 
branch of YIT, which has more than ten years of 

history on the local market,” stated Lukáš Musil. “It 
can generally be said that we are not against en-
tering into other partnerships with strong and 
experienced developers in Prague.”

“We consider the residential sector to be perspec-
tive due to the high demand and low risk. Housing 
is one of the basic human needs. In Prague, there 
has long been a lack of fl ats and we cannot ex-
pect the situation to change in the next few years,” 
explained Lukáš Musil with regard to the reasons 
for the investors’ interest in the housing sector. “In 
the area of fl ats, RSJ investment group espouses 
a conservative pricing policy, where our fi nancial 
model counts on a price level roughly 10% lower 
than today’s market average,” he explained.

Construction to begin on Bohdalecké 
kvarteto & Rezidence U Šárky
this autumn
In November, RSJ is planning on launching the 
construction of two projects: Bohdalecké kvar-
teto with JRD and Rezidence U Šárky with 

Rezidence U Šárky, Prague 6 ■ Investor: RSJ Investments, Finep

RSJ STRENGTHENING INVESTMENT into residences
It is building fl ats for hundreds of millions in a partnership
with the developers JRD, Finep and YIT

Bohdalecké kvarteto, Prague 4
Investor: RSJ Investments, JRD
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bytových domech. Z toho 75 jednotek je urče-
no k prodeji do osobního vlastnictví a 143 bytů 
bude družstevních. Realizace první fáze projektu 
podle návrhu české architektonické kanceláře AIP 
Architekti si vyžádá investici ve výši 1 miliardy ko-
run. Lokalita nabízí již dnes velmi dobrou dopravní 
obslužnost tramvají i autobusy, které jsou napoje-
ny na trasu A metra ve stanici Vokovice. Cesta 
do centra Prahy trvá 20 až 25 minut a pouhých 
10 minut na letiště Praha-Ruzyně. Využít lze i blíz-
ký vlak; v budoucnu by měla být v území umístěna 
zastávka rychlodráhy Praha–Kladno. Přímo v loka-
litě je plánováno také prodloužení tramvajové trati, 
u jejíž konečné stanice vznikne v rámci Rezidence 
U Šárky nová restaurace s venkovním posezením. 
Projekt počítá také s prodloužením šáreckého 
lesoparku a vysazením  500 stromů, keřů a další 
zeleně. Do bytů, které jsou v prodeji v cenovém 
rozmezí 3,3–9 milionů korun, se budou moci 
budoucí obyvatelé začít stěhovat na přelomu 
let 2022 a 2023.

Bohdalecké kvarteto –
inspirace hudbou
Projekty, které RSJ Investments připravuje ve 
spolupráci s JRD, vzniknou v Praze 4 – Michli 
a v pražské Troji. Ta patří k nejoblíbenějším 

rezidenčním lokalitám v Praze. K zahájení vý-
stavby je blíže bytový dům Bohdalecké kvar-
teto, který svým názvem i architektonickým 
ztvárněním odkazuje k nedalekému rodné-
mu domu českého houslisty a skladatele 
Jana Kubelíka. Projekt je navržený studiem 
Podlipný Sladký architekti.

Obytný soubor ve tvaru písmene L nabídne re-
zidenční část se 183 byty dispozice 1+kk až 
4+kk o rozloze až 110 m2 a pět retailových 
jednotek určených pro obchody nebo služby. 
Většina bytových jednotek bude mít předzahrád-
ku, balkon nebo terasu s výhledem do boh-
daleckého lesoparku a zeleného vnitrobloku 
osazeného vzrostlými stromy. Parkování bude 
zajištěno v podzemních podlažích s kapacitou 
148 parkovacích míst, a k dispozici bude také 
18 venkovních stání.

Jméno projektu daly čtyři z pláště vystupují-
cí prosklené věže, které evokují klávesy, ale 
i konkrétní historie lokality. „Bohdalecké kvar-
teto zde bude stát jako dobře sladěné hudební 
těleso komfortu, nejvyšší náročnosti na zdravé 
bydlení, ekologie a architektonického řešení,“ 
uvedl developer.

V souladu se strategií JRD bude projekt splňovat 
parametry energeticky pasivního standardu 
a bude vybavený moderními technologiemi včetně 
automatického systému řízeného větrání s rekupe-
rací tepla. K výraznému snížení energetické nároč-
nosti dále přispěje použití kvalitních izolačních ma-
teriálů. Byty v projektu Bohdalecké kvarteto jsou již 
v prodeji a Lukáš Musil uvádí, že v současné době 
zbývá v nabídce méně než polovina. Výstavbu plá-
nují JRD a RSJ zahájit letos na podzim, s dokon-
čením se počítá za dva roky.

Viladomy v Troji
Design Viladomů v Troji, které vyrostou na letos 
developerem zakoupeném pozemku poblíž vi-
niční usedlosti Hrachovka, by společnost JRD 
ráda svěřila architektům ze studia SYNC. Projekt 
bude i díky lokalitě patřit spíše do kategorie 
luxusního bydlení. Zatím je v raném stadiu plá-
nování, developeři nicméně věří, že se podaří jej 
zkolaudovat do roku 2024.

Další investice v hledáčku
V současné době zvažuje investiční skupina 
RSJ podle slov Lukáše Musila také vstup do 
sektoru nájemního bydlení, na jehož fi nanco-
vání a správu plánuje založit další podfond. 
„Nebránili bychom se expanzi do nájemního seg-
mentu, ani na nové trhy, konkrétně na Slovensko 
a do Polska,“ dodává.

Realitní investice RSJ Investments se ale rozhod-
ně neomezují pouze na oblast bydlení. V hledáč-
ku má skupina také příležitosti v sektoru kance-
láří a logistiky. „Máme zájem připojit do našeho 
portfolia i další výnosovou nemovitost; předpoklá-
dáme rovněž mírnou korekci trhu,“ nastiňuje Lukáš 
Musil. V současné době má RSJ Investments 
v podfondu Real Estate zařazenu např. ikonickou 
administrativní budovu Enterprise s 30 000 m2 
moderních kanceláří u dálnice D1 na pražské 
Pankráci, v podfondu Real Estate II nákupní cen-
trum Pivovar Děčín a v podfondu Property luxus-
ní hotelový resort na ostrově Zanzibar u vý-
chodního pobřeží Afriky – Zuri Zanzibar.

Rezidence U Šárky, Praha 6 ■ Investor: RSJ Investments, Finep
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Finep. Rezidence U Šárky, which RSJ and Finep 
have been developing along Drnovská street in 
Prague 6 ever since 2017, will be off ering a total 
of 218 fl ats in the fi rst phase in three blocks 
of fl ats. Of these, 75 units are meant for sale and 
143 will be cooperative fl ats. The construction of 
the fi rst phase of the project according to the Czech 
architecture offi  ce AIP Architekti will demand an 
investment in the amount of 1 billion crowns. The lo-
cality already off ers very good access by trams and 
buses, which are connected to the metro’s A line 
in the Vokovice station. The trip to the centre of 
Prague takes 20 to 25 minutes and it is only 10 min-
utes to the Prague-Ruzyně Airport. The nearby train 
can also be used; in the future, a station for the high-
speed Prague – Kladno rail link should be located 
in the area. An extension of the tram line is also 
planned right in the locality, with a new restaurant 
with outdoor seating going up at the end station as 
part of Rezidence U Šárky. The project also calls for 
an extension of the Šárka Park, with the planting 
of 500 trees, bushes and other foliage. The future in-
habitants will be able to start moving into the fl ats, 
which are selling for a price range of 3.3 to 
9 million crowns, at the turn of 2022 and 2023.

Bohdalecké kvarteto –
inspired by music
The projects that RSJ is preparing in cooperation 
with JRD are going up in Prague 4 – Michle and 
in Prague-Troja, which is one of the most popular 
residential localities in Prague. The Bohdalecké 
kvarteto block of fl ats, which refers to the near-
by birthplace of the Czech violinist and com-
poser Jan Kubelík both with its name and its ar-
chitectural rendering, is close to its construction 
getting underway. The project was designed by 
the studio Podlipný Sladký architekti.

The residential buildings in the shape of the let-
ter L off er a residential part with 183 fl ats with 
layouts of from one to four rooms with kitchen-
ettes and areas of up to 110 m2 and fi ve retail 
units meant for shops or services. Most of the 
fl ats will have a yard, balcony or terrace with 

a view of the Bohdalec Park and a green court-
yard with mature trees. Parking will be provided 
on the underground levels with a capacity of 
148 parking spots, and there will also be 18 out-
door spots available.

The project gets its name from the four glass 
towers protruding from the shell, which resemble 
piano keys, as well as the specifi c history of the 
locality. “Bohdalecké kvarteto will stand here 
like a well-turned instrument of comfort, with the 
highest demands on healthy living, ecology and 
architectural design,” the developer said.

In accordance with JRD’s strategy, the project 
will fulfi l the parameters of the passive energy 
standard and will be equipped with modern tech-
nologies, including an automatic ventilation con-
trol system with heat recovery. The use of quality 
insulating material will also contribute to the sig-
nifi cant decrease in energy demands. The fl ats in 
the Bohdalecké kvarteto project are already on 
sale and Lukáš Musil stated that less than half 
are currently still available. JRD and RSJ plan on 
beginning the construction this autumn, with the 
completion planned in two years.

Viladomy in Troja
JRD would like to entrust the design of the 
Viladomy in Troja, which will be going up on land 
purchased this year by the developer close to 

the Hrachovka wine-making settlement, to the 
architects from studio SYNC. Thanks to the locali-
ty, the project will also belong more to the luxury 
housing category. So far it is in the early plan-
ning stages, though the developer believes that it 
will be ready for its inhabitants by the year 2024.

Other investments in the sights
According to Lukáš Musil, RSJ investment 
group is currently considering entering the 
sector of rental housing, with plans to estab-
lish another sub-fund for the fi nancing and ad-
ministration. “We would not be against expand-
ing to the rental segment or to new markets, spe-
cifi cally Slovakia and Poland,” he added.

But RSJ Investments is defi nitely not oriented 
solely on the area of housing. The group also has 
opportunities in the offi  ce and logistics sec-
tors in its sights. “We are interested in adding 
other yield-based properties to our portfolio, and 
we also expect a slight market correction,” Lukáš 
Musil explained. RSJ Investments currently
has, for example, the iconic Enterprise offi  ce 
building with 30,000 m2 of modern offi  ces by 
the D1 motorway in Prague Pankrác in its Real 
Estate sub-fund, the Pivovar Děčín shopping 
centre in the Real Estate II sub-fund and a lux-
ury hotel resort on the island of Zanzibar by 
the east coast of Africa (Zuri Zanzibar) in its 
Property sub-fund.

Bohdalecké kvarteto, Praha 4 – Michle ■ Investor: RSJ Investments, JRD
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Developerská a investiční společnost AFI Europe začíná naplňovat 
svou novou evropskou strategii spočívající v budování portfolia 
výnosových rezidenčních nemovitostí. V dubnu zahájil developer 
projekt Tulipa Karlín, který je prvním projektem nájemního bydle-
ní AFI Europe v České republice. Komplex nedaleko stanice metra 
Křižíkova v Praze 8 – Karlíně nabídne 172 nájemních bytů s obchod-
ními plochami v parteru. V brzké době budou následovat další – již 
koncem tohoto roku chce mít developer v různých fázích výstavby 
555 bytů určených k pronájmu. Současně dokončuje projekt Tulipa 
Třebešín v Praze 3, zahrnující také 5 vilových domů s exkluzivními 
byty k prodeji. O novém pohledu na rezidenční development v ob-
lasti nájemního i vlastnického bydlení v kontextu nové strategie sku-
piny ve střední a východní Evropě hovoříme s Doronem Kleinem, 
CEO společnosti AFI Europe pro Českou republiku a Rumunsko.

Můžete shrnout, co bylo impulzem k posílení aktivit AFI Europe 
v oblasti nájemního bydlení?
Rozhodnutí, které společnost přijala a začala naplňovat v letošním roce, 
spočívá v preferenci nájemního bydlení u veškeré nové developerské vý-
stavby, na niž primárně pohlížíme jako na budoucí nájemní byty. Novou 
strategií AFI Europe je navýšení čistého provozního příjmu (NOI) a ope-
rativních fi nančních prostředků skupiny (FFO), tzn. dlouhodobé vlastnictví 
všech nemovitostí v našem portfoliu – kancelářských, maloobchodních 
i rezidenčních, které vnímáme jako rovnocenný investiční produkt. Portfolio 
plánujeme rozvíjet prostřednictvím vlastního developmentu, ale i akvizice-
mi výnosových nemovitostí. Naším cílem je tedy vybudování uceleného 
portfolia nájemních bytů.

Jak vnímáte poptávku v tomto segmentu v České republice i v ostat-
ních zemích?
Díky dramatickému nárůstu cen bytů na českém, ale i středo- a východoev-
ropském trhu v posledních letech, se koupě bytu stala pro řadu lidí mnohem 
méně dostupnou. Situaci v České republice navíc zhoršuje relativně omeze-
ná nabídka, daná dlouhodobě neuspokojivým stavem v oblasti povolovacích 
procesů. Poptávka se tak logicky přesouvá z oblasti vlastnického do oblasti 
nájemního bydlení. Nájemné, které v minulosti stagnovalo, několik let dyna-
micky roste. Jdeme tak naproti poptávce a strategii, kterou rozvíjíme v ob-
lasti komerčních budov, uplatníme nyní i v sektoru rezidenčních nemovitostí. 
AFI Europe těží i ze svých zkušeností se správou rozsáhlého rezidenčního 

AFI EUROPE: Podíl nájemního bydlení ve 
střední a východní Evropě poroste

Doron Klein, CEO společnosti AFI Europe pro Českou republiku a Rumunsko
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AFI Europe is putting its new European strat-
egy of emphasizing income producing prop-
erties visibly into play. In the Czech Republic, 
in the residential sector, the company started 
construction of Tulipa Karlín in April. Off ering 
172 apartments for rent near the Křižíkova 
metro station in Karlín, it is the fi rst project of 
AFI Europe’s new rental strategy in the Czech 
Republic. It will soon be joined by other proj-
ects so that by year-end, a total of 555 apart-
ments designed for rental purposes will be in 
stages of development. In one of these proj-
ects, Tulipa Třebešín, the full form of the fi ve 
exclusive villa houses for sale is now emerg-
ing. We speak with Doron Klein, CEO of AFI 

Europe in CR and Romania, about the new 
outlook on residential activity for purchase 
and rental in CR in context of group’s wider 
strategy in the CEE region.

Can you recap why AFI Europe moved into 
the strategy of residential for rent?
The company took a certain decision, which 
became active this year, that all residential de-
velopment will be viewed with the preference to 
have it as residential for rent. This is part of the 
wider strategy of AFI Europe to increase NOI 
(net operating income) and the FFO (funds from 
operation) of the group and to keep the proper-
ties – either offi  ces, retail or residential – in our 

portfolio for a longer term, seeing even the resi-
dential as an investment product. We will do this 
by developing what we have now in our land 
bank, and/or acquiring income generating prop-
erties. Our intention in this regard is to develop 
a residential for rent portfolio.

How do you view demand in this segment in 
CR / other countries?
Due to the dramatic rise of housing prices gener-
ally over the last few years in the Czech market 
(but also in CEE generally) home purchase has 
become more diffi  cult for many buyers. The rela-
tively limited supply of housing and the length 
of time needed for construction approvals has 
helped exacerbate this. Some of the demand 
behind purchase has thus naturally shifted into 
the renting of apartments. Rental prices, while 
lagging, also rose over this time, sometimes 
signifi cantly. In order to fully capture what the 
market needs, and since demand is stable, we 
made the decision to apply the group strategy 
to residential as well. As a group, we also have 
experience in management of residential portfo-
lios from Germany, where, like in other western 
countries, renting is very common.
I think Poland is similar to CR, with rising prices 
as well and demand shifting to renting; we may 
not have seen it to a large extent yet, but as time 
passes there are a few other developers becom-
ing aware of this product. The demand for it is 
consistently growing, among students, singles, 

AFI EUROPE: Residential rentals set to grow in CEE 

Tulipa Karlín, Prague 8 –  the fi rst project of AFI Europe’s new rental strategy in the Czech Republic

AFI City, Prague 9 – the second project of AFI Europe’s 
rental strategy in the Czech Republic
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nájemního portfolia na německém trhu, kde je, 
podobně jako v dalších zemích západní Evropy, 
nájemní bydlení běžným standardem.
Podobnou situaci jako v ČR lze zaznamenat 
i v Polsku, kde ceny rostou, a poptávka směřuje 
od vlastnického bydlení k nájemnímu. Přestože 
se tento trend zatím masivněji neodrazil v novém 
developmentu, je zřejmé, že developeři tento pro-
dukt začínají brát vážně. Poptávka po nájemním 
bydlení roste napříč všemi skupinami populace, 
od studentů a singles až po mladé páry a rodi-
ny. V Rumunsku vnímáme právě v řadách mladé 
a dynamicky rostoucí populace velký potenciál.

Na kterých trzích už projekty nájemního by-
dlení stavíte?
Vedle jednoho projektu ve výstavbě v České 
republice, v pražské čtvrti Karlín, stavíme 
další v Polsku v centru Varšavy, v ulici Złota. 
Připravujeme také první projekt nájemního by-
dlení v Rumunsku, kde vlastníme pozemek se 
stavebním povolením na 300 bytů v bukurešťské 
čtvrti Cotroceni. Výstavbu plánujeme zahájit po-
čátkem příštího roku. V Praze máme ve stadiu 

příprav dva další projekty, kde počítáme se zahá-
jením stavby už letos.

Druhým projektem v ČR, kde nabídneme byty 
k pronájmu, bude AFI City, naproti stanici met-
ra Kolbenova v rychle rostoucí oblasti Prahy 9, 
jehož start plánujeme na poslední kvartál tohoto 
roku. Třetím projektem nájemního bydlení bude 
Tulipa Třebešín v širším centru Prahy, na pome-
zí Žižkova a Strašnic, kde připravujeme dům se 
63 byty. Lze tedy říci, že koncem roku budeme 
mít na českém trhu cca 500 nájemních bytů ve 
výstavbě a dalších 300 bytů se stavebním povo-
lením připravených k realizaci.

Součástí strategie AFI Europe jsou i akvizi-
ce výnosových nemovitostí, což se ale netý-
ká jen bytů…
Ano, přesně tak. Platí to pro bytové i komerční 
nemovitosti. Právě jsme dokončili nákup port-
folia společnosti NEPI o ploše 120 000 m2 
v Rumunsku, které tvoří čtyři dokončené a plně 
pronajaté kancelářské budovy třídy A. Akvizice 
potvrdila jednak ambici AFI Europe dále růst a na-

vyšovat podíl výnosových nemovitostí, ale i naši 
důvěru v kancelářský segment v regionu a v jeho 
dlouhodobý potenciál. S hodnotou 294 milionů 
eur jde o vůbec největší kancelářskou transakci 
na rumunském trhu, díky které je AFI Europe jed-
ním z největších vlastníků kancelářských prostor 
v Rumunsku, s aktuálním portfoliem 215 000 m2 
a víc než 300 000 m2 prostor pro budoucí deve-
lopment.

Pokud se vrátíme do ČR a k nájemnímu byd-
lení, v jaké fázi je dnes projekt Tulipa Karlín?
Výstavbu jsme zahájili letos v dubnu. V součas-
nosti jsou hotovy demolice a jsme v pokročilém 
stadiu výkopových prací. Předpokládáme, že na 
podzim začneme pracovat na prvních podzem-
ních patrech. Vzhledem k tomu, že se projekt na-
chází na nároží Pernerovy a Thámovy ulice, je 
krátkou procházkou dostupná veškerá vybave-
nost – včetně karlínských kaváren a restaurací, 
stanice metra Křižíkova i hlavní tramvajové trati, 
která prochází čtvrtí, nebo Karlínského náměstí 
s jeho rozlehlým parkem obklopujícím historic-
kou budovu kostela. Architektem projektu, který 

AFI City, Praha 9 – v další etapě výstavby multifunkční čtvrti AFI City u stanice metra Kolbenova vzniknou dva domy s 640 bytovými jednotkami k pronájmu ■ Developer: AFI Europe
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young couples, every group in the population. 
In Romania, we see very much potential in the 
young and dynamic population.

In what markets have you begun these proj-
ects?
Besides one project under construction in CR, 
in Prague’s Karlín district, we have another go-
ing up in Poland, on Złota St. in Warsaw’s city 
centre. We are also heading towards the fi rst 
in Romania – we have the land and are in the 
process of getting the permit for 300 fl ats in the 
Cotroceni district of Bucharest, with the aim to 
start early next year. In Prague we have two oth-
er projects which we are now preparing which 
we aim to start this year.
Our next project off ering residential for rent will 
be in AFI City, across from Kolbenova metro 
station in the up-and-coming Prague 9 district, 
which we plan to start in the 4th quarter of this 
year. The third project of residential for rent will 
be in Tulipa Třebešín, in the Žižkov/Strašnice 
area in the wider city centre, where we plan 
a building with 63 apartments. So we can say 
that generally before the end of the year in the 
Czech market, we should be in a position that 
we’ll have more than 500 fl ats for rent physically 
under construction and a further 300 with valid 
building permit and ready to go.

You mentioned acquisition as part of the new 
strategy – this is not limited to residential...
That is correct. For that purpose, we have just 
completed the acquisition of a 120,000 sqm 
portfolio in Romania, of four A Class office 
projects, standing and leased, from NEPI. This 
acquisition proves the intention of AFI Europe 
to grow and increase its operating income and 
is proof that even during this period we believe 
in and are committed to the office segment in 
the region with a long term perspective. At EUR 
294 million, it is the biggest office transaction 
ever in the Romanian market. This makes us 
one of the biggest office owner in Romania 
with currently 215,000 sqm and a significant 

pipeline of more than 300,000 sqm to be de-
veloped in the next years.

Looking more closely at projects in CR, at 
what stage is Tulipa Karlín now?
We started construction in April with Imos Brno as 
the general contractor. Demolition work was done 
and we are now at an advanced stage of excavation, 
with work on underground levels expected to start 
early-autumn. As the project is located on the cor-
ner of Pernerova and Thámova streets, the ame-
nities of the Karlín district are there within a short 
walk – cafes and restaurants, the Křižíkova metro 
station, the main tram line through the district, and 
Karlínské náměstí, which serves as a public park 
with playgrounds, surrounding the old church. The 
project, under the design of Bevk Perović arhitekti, 
combines the period façade with modern build. The 
majority of apartments are actually set back from 
the street, and will off er views as well from upper 
storeys. In total there will be 172 long-term rental 
apartments, covering a range of sizes from studio 
to 3kk. There will also be space set aside for premi-
um offi  ces and retail on the ground level. We expect 
completion in spring 2022.

You made some changes in AFI City – what 
is planned in terms of residential for rent?
In AFI City there will be two new seven storey 
buildings, each with about 320 units so giving 
a total of some 640 units for rent. They will cov-
er the whole range, from studio to 3kk units, and 
will be all-equipped, with services on the ground 
fl oor and underground parking.
There will also be balconies on most of the apart-
ments. Martin Ballák is the architect on this. 
We are now awaiting the valid building permit 
and expect to start construction in the 4th quar-
ter this year. We believe these will fi t perfectly 
as part of the overall AFI City project, our urban 
renewal of the former Kolbenova industrial area.
People are asking these days for bigger spaces 
and places to go out in the vicinity; this you can 
see in every project, that we’re investing in the 
greenery of the common area for people. Here, 
we recently completed the park of 7,500 sqm
in between the existing residential buildings 
(which are fully sold) and the rental apart-
ments to come. There was already substantial 
greenery we added along the back belt of the 
property, which includes a bicycle path link, so 

Tulipa Třebešín – Villas, Prague 3 – the project will off er 25 fl ats with terraces in fi ve Villa Houses at the end of the year
(for sale – 95,000 CZK/m2) ■ Developer: AFI Europe
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propojí dobovou budovu s moderní vestavbou, je 
ateliér Bevk Perović arhitekti. Většina bytů bude 
odsazena od ulice a z horních pater tak nabíd-
ne krásný výhled. Celkem nabídneme 172 bytů 
všech dispozic od 1+kk až po 3+kk určených 
k dlouhodobému pronájmu, přičemž projekt zahr-
nuje i prostory pro luxusní kanceláře a obchody 
v parteru. S dokončením počítáme na jaře 2022.

K určitým změnám ve prospěch nájemního 
bydlení došlo i v rámci vašeho projektu AFI 
City ve Vysočanech – jaké jsou vaše aktuální 
plány v lokalitě?
V rámci projektu AFI City, kde připravujeme ak-
tuálně dvě budovy vždy s 320 byty, nabídneme 
celkem 640 bytových jednotek k pronájmu, 
od 1+kk až po 3+kk. Většina bytů bude mít bal-
kon a bude plně vybavená. V parteru vznikne 
prostor pro služby a v podzemních podlažích 
parkovací plochy. Za vizuální stránkou projektu 
stojí architekt Martin Ballák. Výstavbu plánu-
jeme zahájit po získání stavebního povolení ve 
4. kvartálu tohoto roku a věříme, že i tato etapa 
přispěje k rozvoji celé čtvrti AFI City. Lidé dnes 
preferují větší prostor a místo, kde je veškerá vy-
bavenost, včetně ploch k odpočinku v pěší do-
stupnosti. Proto najdete u všech našich projektů 
zelené parky, dětská hřiště i mateřské školky. 
Naše projekty provázejí masivní investice do kul-
tivace veřejných prostor, které pak slouží všem 
obyvatelům lokality. V rámci AFI City jsme ne-
dávno dokončili nový park o rozloze 7 500 m2 
mezi bytovými domy, které jsou hotovy a vypro-
dány, a budoucími domy s nájemními byty. Další 
zeleň přibyla na severní hranici území, kudy 
dnes prochází první část nové cyklostezky. 
Takže všechno je na dosah. V září jsme také do-
končili první kancelářskou budovu AFI City 1, 
která nabídne nové pracovní příležitosti a která 
je vstupní branou celé čtvrti.

Jaké služby plánujete nabídnout budoucím 
nájemcům bytů?
V případě AFI City chceme nájemcům nabíd-
nout služby, které v lokalitě nejvíce ocení – na-

příklad příjemnou kavárnu, čistírnu, prádelnu 
atd. Nabídku služeb vytvoříme každé lokalitě na 
míru. Ve všech projektech chceme také nabízet 
určitý objem bytů, které budou částečně vybave-
né, a poté, co uvidíme odezvu na trhu, zvolíme 
další strategii. Myslím, že zařízené byty by mohly 
být atraktivní především pro svobodné lidi nebo 
pro mladé rodiny.

Dalším projektem, kde počítáte s určitým 
podílem nájemních bytů, je Tulipa Třebešín 
v Praze 3, která nabídne vlastnické i nájemní 
bydlení, ale také prémiové byty ve vilových do-
mech… Jak pokračuje výstavba a další rozvoj?
Na jaře jsme dokončili v rámci 3. etapy bytový 
dům se 133 byty, které se nám podařilo navzdo-
ry omezením v souvislosti s pandemií covid-19 
úspěšně předat do rukou nových majitelů, a do 
října dokončíme čtvrtou etapu. Ta je větší, i tady 
je ale všech 155 bytů prodaných a noví vlastníci 
je budou přebírat v prvním kvartále roku 2021.

Pokud se týká vilových domů, výstavba vý-
znamně pokročila. Všech 5 viladomů je téměř 
dokončeno, a společně s pracemi na cihlovém 
obložení exteriérů pokračují i práce uvnitř, takže 
ke konci roku bychom měli dospět do fi ná-
le. Vzhledem k tomu, že vily představují odlišný 
produkt, jsou ceny posazeny výše, zhruba na 
95 000 korun za metr čtvereční. V každé vile 
je 5 bytů 3+kk nebo 4+kk s velkým balkonem 
nebo terasou, a vedle většího prostoru nabíze-
jí i vyšší standard. V současnosti je několik bytů 
prodáno a několik pod rezervací. U tohoto typu 
produktu nicméně předpokládáme, že svůj po-
tenciál ukáže až po svém kompletním dokončení.

Poslední etapou projektu je právě nájemní 
bydlení, které nabídneme v domě s kapacitou 
61 bytů. Výstavbu chceme zahájit hned po získá-
ní stavebního povolení ještě před koncem tohoto 
roku. A věříme, že nájemci ocení tytéž kvality jako 
současní vlastníci. Projekt je umístěný jen něko-
lik minut jízdy od stanice metra Želivského, 
kde je i řada tramvajových linek do centra města. 
Navazuje navíc na původní vilovou zástavbu spo-
lu s velkým parkem se vzrostlými stromy.

Výstavba Tulipy Třebešín vstupuje do fi nále 
– jedná se vlastně o další brownfi eld v port-
foliu AFI Europe, který měníte v rezidenční 
čtvrť. Jakou si vyžádal investici?
Investice do prvních čtyř fází dosáhla cca 100 mi-
lionů eur. Projekt považujeme za velký úspěch, 
stalo se vlastně něco, co si před pěti šesti lety ni-
kdo nedokázal představit. Pětihektarový brown-
fi eld, jehož ústřední stavbou byl průmyslový 
sklad, je dnes příjemným místem, kde žije víc 
než 700 rodin, se zelení a mateřskou školkou… 
prostě fungující čtvrť. V současnosti vybíráme 
provozovatele supermarketu, který jsme v loka-
litě vybudovali a který plánujeme uvést do provo-
zu ve chvíli, kdy bude čtvrtá etapa plně funkční. 
Tzn. někdy v prvním čtvrtletí roku 2021. A věřím, 
že nabídneme to nejlepší na trhu.

AFI Europe působí téměř ve všech ob-
lastech realitního developmentu na klíčo-
vých trzích v Česku, Rumunsku, Srbsku 
a Polsku. V ČR postavila a vlastní kance-
lářské projekty AFI Karlín (24 000 m2), AFI 
Vokovice (16 000 m2), Classic 7 (35 000 m2) 
a AFI City 1 / Tower A (19 000 m2), s celko-
vou plochou 94 000 m2. V oblasti rezidenční-
ho developmentu dokončila, připravuje nebo 
staví bytové projekty Tulipa Karlín (172 ná-
jemních bytů); Tulipa Třebešín (687 bytů ve 
čtyřech etapách + 25 ve vilových domech + 
63 bytů k pronájmu) a AFI City: Tulipa City 
(473 bytů + cca 320 bytů k pronájmu + cca 
320 dalších v roce 2021).

Tulipa Třebešín – Villas, Praha 3 – projekt nabídne 
v 5 vilových domech 25 bytů s velkými balkony a terasami 
(95 000 Kč/m2)
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it’s all really adjacent. And of course we have 
just fi nished AFI City 1, the fi rst offi  ce part, 
which brings an attractive frontage to the over-
all grounds.

What kind of services do you plan to add 
here or in other rental projects?
In AFI City we aim to provide services most ben-
efi cial for tenants in this location, such as cafe, 
laundry or dry cleaning. We would like gener-
ally to include services tailored to the various 
projects and their settings. In all our rental proj-
ects in Prague, we are also planning to provide 
some apartments furnished and partly furnished. 
Based on how these are received we will contin-
ue in the best way. We feel that furnished apart-
ments could be attractive for young families as 
well as singles.

And in Tulipa Třebešín it is quite busy – you 
have apartments, villas, and soon will have 
rentals...
We completed the phase 3 building of 133 apart-
ments in spring and were handing over even dur-
ing the Covid period, so now they are fully trans-
ferred to the buyers. Phase 4 is a much bigger 
building, 155 apartments, and again all sold – we 
should complete it by October and handover is 
expected towards the end of the year to the fi rst 
quarter of next year.

Villa construction is moving ahead and reach-
ing its fi nal stretch. All fi ve villas are visible in 
form, with brick cladding and façade work be-
ing completed while we move to the interiors – 
so towards the end of the year we should 
be completing them. With the villas, since its 
a diff erent product, and somewhat more exclu-
sive, we have priced it higher, at roughly CZK 
95,000 per sqm. In every villa there are fi ve 
apartments, either 3kk or 4kk and the stan-
dard is also higher, more spacious and also in 
terms of quality of fi nish. Two apartments are 
now sold. I believe once they are completed, 
they will naturally present their potential.

The fi nal phase in this project is the residen-
tial for rent – our fi nal building on the grounds, 
which will off er 61 apartments. We expect the 
building permit and to start construction before 
the end of the year. The future renters will appre-
ciate exactly what the current owners do – it is 
close to public transportation, buses stop in 
front of the grounds, and the Želivského metro 
station and major tram lines are about two stops 
away. The immediate vicinity borders a big his-
torical villa district with an old established park 
with a beautiful tree canopy, and a restaurant 
and cafe neighbourhood is within easy reach.

The construction of Tulipa Třebešín is near-
ing the fi nish line – it is actually another 
brownfi eld in AFI Europe’s portfolio that is 
being transformed into a residential neigh-
bourhood. What investment did it require?
The investment into Třebešín’s fi rst four phases is 
EUR 100 million. It has been a runaway success, 
and something that was diffi  cult for everyone to 
believe, fi ve or six years ago, that this 5 ha indus-
trial area, the focal point of which was a multi-sto-
rey industrial warehouse, would be converted into 
attractive grounds with more than 700 families 

living there, along with a kindergarten school – 
a property functioning neighbourhood. We have 
expressions of interest from operators of super-
market hall we’ve built, and once the 4th phase is 
fully functioning (people take occupation) some-
time in the fi rst quarter of next year, then we can 
make a proper choice – our intention is to be able 
to off er the best provider to the community.

Tulipa Třebešín, Prague 3 – phase 4 to fi nish in October 2020 ■ Developer: AFI Europe

AFI Europe is active in almost all areas 
of real estate in key markets in the Czech 
Republic, Romania, Serbia and Poland. 
In CR, it currently has its own developed 
offi  ce projects AFI Karlín (24,000 sqm), 
AFI Vokovice (16,000 sqm), Classic 7 
(35,000 sqm) and now AFI City 1 / 
Tower A (19,000 sqm), totalling 94,000 sqm. 
In residential development, the projects com-
pleted, in construction or in planning in 2020 
are Tulipa Karlín (172 rental apartments), 
Tulipa Třebešín (687 apartments in four 
phases + 25 in villas + 63 rental apartments), 
AFI City: Tulipa City (473 apartments + 
appx 320 rental apartments + appx 320 to 
follow in 2021).
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Finský developer YIT zahájil prodej bytů v re-
zidenčním komplexu Parvi Cibulka, který od 
léta staví v Košířích v Praze 5. Projekt, který je 
konverzí bývalé továrny Meopta, realizuje po-
dle návrhu architekta Jakuba Ciglera generální 
dodavatel GD – Step. Objekt nabídne celkem 
149 bytů s plochou 44 až 250 m2. Industriální 
charakter budovy a řada původních prvků zů-
stanou zachovány jak v celkovém vzhledu pro-
jektu, tak i v interiérech bytů, které budou mít vy-
soké stropy, vestavěná patra a galerie. Celkem 
120 bytů je navrženo jako lofty. Kolaudace je 
naplánována na polovinu roku 2022. 

Opuštěnou továrnu na výrobu jemné mechani-
ky a optiky mezi ulicí Naskové a přírodním par-
kem Vidoule koupila společnost YIT v roce 2017 
a o dva roky později získala potřebná povolení na 
její revitalizaci. Letos v létě developer zahájil pro-
měnu Meopty na moderní rezidenční projekt, 
který díky tomu, že se jedná o konverzi existují-
cího industriálního objektu, nabízí možnost vzni-
ku atypického bydlení. „Stavba není památkově 
chráněna, přesto jsme neuvažovali o jejím zbou-

rání,“ uvádí Vladimír Dvořák, ředitel české poboč-
ky fi nského developera, společnosti YIT Stavo. 
„Zachováme základní stavbu s její velikostí a pro-
porcemi a ponecháme jí průmyslový ráz s řadou 
prvků, jako jsou například původní schodiště.“

„Komplex Parvi Cibulka tvoří v podstatě sedm 
bytových domů v řadě,“ popisuje architekt 
Jakub Cigler. „V samotném projektu vycházíme 
také částečně z fi nské a ze severské architektu-
ry, což je nejvíce vidět v interiérech, kde jsme se 
snažili o sladění přírodních materiálů s industri-
álními prvky, jako jsou ocel, cihly a sklo.“

V parteru továrny, která má šest nadzemních pod-
laží, vznikne centrální vstup a retailová pasáž s de-
víti komerčními jednotkami určenými pro obchod 
a služby. Rezidentům bude sloužit také kavárna, 
menší fi tness a parkovací garáže pro 174 aut. 

Celkem 149 bytů se bude lišit typem i dispozice-
mi: 88 jednotek nazvaných „Gallery“ budou loftové 
byty s již vestavěnou galerií. 28 bytů „Kreativ“ umož-
ní galerie přidat dodatečně a rozšířit tak stávající 

obytný prostor. Komplex dále nabídne 9 mezonetů 
„Duplex“, 9 jednotek „Industrial“ se světlou výškou 
až 3,5 m a v horních patrech 15 jednopodlažních 
bytů „Panorama“ včetně čtyř penthousů s proskle-
nými stěnami. K některým bytům budou patřit před-
zahrádky, prosklené lodžie nebo větší terasy. 

Podobnou strukturu sestávající ze sedmi čás-
tí má také již dokončený sousedící projekt YIT 
Aalto Cibulka, který je sedmipodlažní a na roz-
díl od kompaktního pravoúhlého Parvi má mírně 
rozvolněný půdorys. Z celkového počtu 250 bytů 
zbývá v Aalto podle informací na webových 
stránkách projektu v nabídce 8 jednotek – pět 
bytů 5kk a tři menší ateliéry. 

Mezi oběma komplexy, které budou propojeny 
společnou recepcí, vzniká v současné době 
soukromý park pro rezidenty s dětským hřištěm 
a vodním prvkem o rozloze 7 000 m2. Na kom-
plex přímo navazuje přírodní památka Vidoule 
a lesopark Cibulka.

Finský developer YIT vstoupil na český trh 
v roce 2006, kdy spojením s českou fi rmou Euro 
Stavokonsult vznikla společnost YIT Stavo. Ve 
výstavbě má nyní tři projekty: Ranta Barrandov, 
Parvi Cibulka a Suomi Hloubětín. Na ploše de-
vítihektarového brownfi eldu v Hloubětíně staví čtvrť 
s bytovými domy, obchodními prostory a školkou 
pro 2 500 lidí. Čtvrť rozšíří dále polyfunkční projekt 
Lappi Hloubětín s téměř 290 byty a komerčními 
prostory, jehož výstavbu plánuje developer zahájit 
na přelomu let 2020 a 2021.

Finský developer YIT zahájil v létě stavbu rezidenčního projektu Parvi Cibulka v Praze 5, který vznikne revitalizací někdejší 
továrny Meopta podle projektu architekta Jakuba Ciglera. V roce 2022 nabídne celkem 149 bytů, včetně 120 loftů ■ Zdroj: YIT

 Z TOVÁRNY loftové byty

Parvi Cibulka, Praha 5 (ve výstavbě) ■ Developer: YIT
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The Finnish developer YIT began the sale of 
fl ats in the residential complex Parvi Cibulka 
that it has been building in Prague 5 – Košíře 
since the summer. The general contractor GD 
– Step will be constructing the project, which 
is a conversion of the former Meopta factory, 
according to a design by architect Jakub 
Cigler. The building will off er a total of 149 fl ats 
with areas from 44 to 250 m2. The industrial 
character of the building and several original 
features will be preserved both in the overall 
appearance of the project and in the interiors 
of the fl ats, which will have high ceilings, built-
in fl oors and galleries. A total of 120 fl ats were 
designed as lofts. The fi nal construction ap-
proval is planned for the middle of 2022. 

In 2017, YIT purchased the abandoned factory that 
was oriented on the production of fi ne mechanics 
and optics, located between Naskové Street and 
the Vidoule nature park, and two years later it ob-
tained the necessary permits for its revitalisation. 
This summer, the developer began the transfor-

mation of Meopta into a modern residential proj-
ect that, thanks to being a conversion of an existing 
industrial building, off ers the possibility of the cre-
ation of atypical housing. Even though the building 
is not a protected monument, we never consid-
ered tearing it down,” stated Vladimír Dvořák, the 
Director of the Czech branch of the Finnish devel-
oper, YIT Stavo. “We are keeping the original struc-
ture with its size and proportions and keeping its 
industrial appearance with several elements, such 
as the original staircases, for example.”

“The Parvi Cibulka complex is essentially com-
prised of seven apartment buildings in a row,” 
explained architect Jakub Cigler. “We partially 
designed the project itself on Finnish and north-
ern architecture, which can be seen most in the 
interiors, where we endeavoured to harmonise 
the natural materials with industrial elements, 
such as steel, brick and glass.”

On the ground fl oor of the factory, which has six sto-
reys, there will be a central entrance and a shopping 

mall with nine retail spaces meant for shops and 
services. A café, small fi tness centre and parking 
garage for 174 cars will also serve the residents. 

The total of 149 fl ats will diff er by type and lay-
out: The eighty-eight units known as “Gallery” 
will be lofts with already built-in galleries. It will 
be possible to subsequently add a gallery to the 
28 “Kreativ” fl ats, thereby expanding the current 
living space. The complex also off ers 9 “Duplex” 
fl ats, 9 “Industrial” fl ats with headroom of up to 
3.5 m and, on the upper fl oors, 15 single-storey 
“Panorama” fl ats, including four penthouses 
with glass walls. Some of the fl ats will have gar-
dens, glass balconies or larger terraces. 

The already-completed neighbouring project YIT 
Aalto Cibulka has a similar structure comprised 
of seven parts. It has seven storeys and, unlike 
the compact right-angled Parvi, has a slightly 
undulating layout. According to information from 
the project’s website, Aalto has 8 out of a total of 
250 fl ats available, fi ve 5-room fl ats with kitchen-
ettes and three smaller ateliers. 

A private park with an area of 7,000 m2, with 
a playground and water feature, will be going up 
for the residents between the two complexes, 
which will be connected with a common recep-
tion. The Vidoule nature reserve and Cibulka 
Park are right next to the complex.

The Finnish developer YIT entered the Czech 
market in 2006 when YIT Stavo was created 
through a merger with Euro Stavokonsult. It cur-
rently has three projects under construction: 
Ranta Barrandov, Parvi Cibulka and Suomi 
Hloubětín. On a nine-hectare brownfi eld in 
Hloubětín, it is building a neighbourhood for 
2,500 people, with blocks of fl ats, retail spaces 
and a preschool. The multifunctional Lappi 
Hloubětín project with almost 290 fl ats and com-
mercial spaces will further expand the neighbour-
hood. The developer plans to begin its construc-
tion at the turn of the years 2020 and 2021. 

Parvi Cibulka, Prague 5 (under construction) ■ Developer: YIT ■ Architect: Jakub Cigler Architekti

 LOFT FLATS out of 
a former factory
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Sektor industriálních nemovitostí byl ve dru-
hém čtvrtletí 2020 na vzestupu navzdory celko-
vému útlumu ekonomiky v důsledku vládních 
opatření na ochranu proti epidemii covid-19. 
Dokončeno bylo téměř 220 000 m2 průmyslo-
vých a logistických ploch v rámci 17 průmy-
slových parků, což představuje nejvyšší hod-
notu od 4. čtvrtletí 2017 a meziroční navýšení 
o 36 %. Tempo výstavby se podle poraden-
ských společností JLL a Cushman & Wakefi eld 
dále zvýší i v letošním třetím čtvrtletí, kdy se 
očekává dokončení 234 800 m2. Hrubá poptáv-
ka meziročně vzrostla o 14 % – zrychlení bylo 
ale taženo především renegociacemi. Nová 
poptávka naopak mírně zpomalila: objem nově 
uzavřených pronájmů klesl v Q2 2020 mezi-
ročně o 15 % na 191 500 m2. Skutečný dopad 
pandemie bude ale podle očekávání poradců 
možné vyhodnotit až ke konci letošního roku.

Tempo výstavby rostlo navzdory 
útlumu ekonomiky
Výkon sektoru za celý první půlrok 2020, kdy 
bylo na trh dodáno 409 000 m2 nových průmy-
slových a logistických hal, vzrostl meziročně 
o 30 % a dosáhl tak nejvyšší rychlosti v prvním 
pololetí od roku 2009. Celkový objem moderních 
průmyslových nemovitostí na trhu v ČR vystou-
pil na konci tohoto období na 8,82 milionu m2. 
V současné době je ve výstavbě 441 600 m2 
průmyslových prostor, z nichž 234 800 m2 bude 
dokončeno ve 3. čtvrtletí 2020. K největším pro-

jektům v této vlně patří hala o rozloze 38 500 m2 
developera Panattoni v parku Brno Airport, 
následovaná budovou s plochou 32 500 m2 
v CTParku Bor developera CTP Invest a velikost-
ně třetím objektem s 27 700 m2, který v Parku 
Nošovice staví fi rma Concens Investments.

CTP Invest zahájil ve druhém čtvrtletí také výstavbu 
zcela nového parku CTPark Ostrava Poruba, kde nyní 
buduje halu o rozloze 30 900 m2.  Developer staví nový 
projekt zatím spekulativně, bez zajištěného nájemce. 
Podíl spekulativní výstavby tak stoupl na celkových 
42 %; ve druhé polovině roku i na začátku roku 2021 
nicméně poradci JLL a Cushman & Wakefi eld oče-
kávají její opětovný pokles v důsledku ekonomické 
nejistoty. Již v současné době jsou podle nich de-
velopeři mnohem opatrnější, pokud jde o zahajová-
ní nových projektů, a čekají, až budou mít zajištěný 
předpronájem. V Ostravě-Hrušově je aktivní i develo-
perská společnost Contera.

Nová poptávka meziročně zeštíhlela
Za celé první pololetí dosáhla hrubá poptáv-
ka 678 200 m2, což znamená meziroční pokles 
o 13 %. Ještě znatelněji – o 37 % oproti stej-
nému období roku 2019 – zpomalila nová po-
ptávka, která dosáhla celkem 300 400 m2. 
Neobsazenost se mírně zvýšila na 4,6 %.

V druhém letošním čtvrtletí tvořil hrubý objem pro-
nájmů včetně renegociací 360 500 m2, oproti před-
chozímu kvartálu byl tedy vyšší o 13 %. „Hlavními 

tahouny, kteří dominovali s celkovým podílem 53 % 
celkové poptávce během pandemie koronaviru, byly 
logistické fi rmy a velké e-shopy, po jejichž služ-
bách poptávka ve druhém čtvrtletí prudce vzrostla. 
Následovaly výrobní společnosti s 37 %. Logistické 
fi rmy si přitom nově pronajaly 62 % prostor a pro-
dukce 28 %,“ uvedl James Fitzgerald, senior kon-
zultant v oddělení industriálních nemovitostí JLL.

Nově uzavřeny byly nájemní smlouvy na plochu 
191 500 m2. To představuje mezikvartální nárůst 
o 76 % – nicméně meziročně se objem nových po-
ptávek propadl o 15 %. Ve srovnání s pětiletým prů-
měrem výsledků ve 2. čtvrtletí na úrovni 254 800 m2 
došlo u nově uzavřených smluv k poklesu o čtvrtinu. 
Nejaktivnějším regionem byla Praha a okolí, kde se 
podepsalo 37 % všech nájmů. Plzeňský kraj naopak 
dominoval kategorii nově uzavřených smluv s 47 %.

60 500 m2 pro Loxxess
Mezi pronajímateli byl v první polovině roku zdaleka 
nejúspěšnější developer CTP, kterému se i přes cel-
kové zpomalení ekonomiky podařilo uzavřít dvě nej-
větší nájemní transakce tohoto období: pronájem 
60 500 m2 v CTParku Bor a 14 500 m2 v CTParku 
Prague West. „Nájemní smlouvu na 60 500 m2 po-
depsala logistická společnost Loxxess, která 
se v Boru rozhodla rozšířit svoje prostory. Celkově 
zde nyní využívá více než 100 000 m2,“ uvedl Jakub 
Kodr, Senior Business Developer v CTP. Jméno ná-
jemce v pražském parku fi rma nezveřejnila.

V CTParku Prague East si pronajala 16 000 m2 spol. 
XLMX pro XXX Lutz

V CTParku Bor byla uzavřena největší transakce 
roku 2020: 60 500 m2 pro spol. Loxxess

V Panattoni Parku Cheb byla dokončena nová hala
pro spol. TFS

PRŮMYSLOVÁ VÝSTAVBA
kulminuje navzdory pandemii
Transakcí roku je 60 500 m2 pro Loxxess

TOP 5 největších nových transakcí v 1. pololetí 2020

Projekt Nájemce Výměra (m2) Typ nájemce

CTPark Bor Loxxess 60 500 3PL – logistika

CTPark Prague West nezveřejněno 14 500 3PL – logistika

Pilsen West Industrial Park Faurecia 12 400 výroba

P3 Prague D11 DHL Solutions 10 500 3PL – logistika

P3 Prague D11 PetCenter 7 400 distribuce

Zdroj: JLL
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The industrial property sector was on the rise 
in the second quarter of 2020 in spite of the 
overall slump in the economy as a result of the 
government measures to protect against the 
Covid-19 epidemic. Almost 220,000 m2 of in-
dustrial and logistics space was completed in 
17 industrial parks, which represents the high-
est value from Q4 2017 and a year-on-year in-
crease of 36%. According to the consulting 
companies JLL and Cushman & Wakefi eld, 
the construction tempo continued to increase 
in this year’s third quarter, when the comple-
tion of 234,800 m2 is expected. The gross take-
up increased by 14% year-on-year, though 
the acceleration was primarily the result of 
renegotiations. The new take-up, on the con-
trary, slowed down slightly: the volume of 
newly-concluded leases dropped in Q2 2020 
by 15% year-on-year to 191,500 m2. But it will 
be possible to evaluate the true eff ects of the 
pandemic, according to the consultants’ esti-
mates, at the end of this year.

Pace of construction increases in 
spite of slump in economy
The performance of the sector for the entire fi rst 
half year of 2020, when 409,000 m2 of new in-
dustrial and logistics halls were added to the 
market, increased by 30% year-on-year, thus 
achieving the fastest speed in the fi rst half year 
since 2009. The total volume of modern indus-

trial property on the market in the Czech Republic 
at the end of this period rose to 8.82 million m2. 
There is currently 441,600 m2 of industrial space 
under construction, from which 234,800 m2 will 
be completed in the 3rd quarter of 2020. The larg-
est projects in this wave include a hall an area of 
38,500 m2 from the developer Panattoni in the Brno 
Airport park, followed by a building from CTP Invest 
with an area of 32,500 m2 in CTPark Bor and third 
in terms of size is a building with 27,700 m2, which 
Concens Investments is building in Park Nošovice.

CTP Invest also began the construction of a brand-
new park in the second quarter: CTPark Ostrava 
Poruba, where it is currently building a hall with an 
area of 30,900 m2. So far, the developer is build-
ing the new project speculatively, without securing 
a tenant. The share of speculative construction has 
thus increased to a total of 42%. Nevertheless, in the 
second half of the year and the beginning of 2021, 
the consultants from JLL and Cushman & Wakefi eld 
expect it to decrease repeatedly as a result of eco-
nomic uncertainty. According to them, developers 
are already far more cautious with regard to starting 
new projects and are waiting until they have pre-
leases arranged. The Contera development com-
pany is also active in Ostrava-Hrušov.

New take-up thinning out year-on-year
Over the course of the entire fi rst half year, the 
gross take-up reached 678,200 m2, which means 

a year-on-year drop of 13%. New take-up, which 
reached 300,400 m2, slowed down more no-
ticeably, specifi cally by 37% compared to the 
same period of 2019. The vacancy rate increased 
slightly to 4.6%.

In the second quarter this year, the gross volume 
of leases, including renegotiations, amounted to 
360,500 m2, thus it was 13% higher compared to 
the previous quarter. “The main driving forces, 
which dominated with a total share of 53% of the 
entire take-up during the coronavirus pandemic, 
were logistics companies and large e-shops, 
as the demand for their services sharply in-
creased in the second quarter. This was followed 
by production companies with 37%. Meanwhile, 
logistics fi rms newly rented 62% of the space 
and production 28%,” stated James Fitzgerald, 
a Senior Industrial Consultant in JLL.

Lease agreements were newly concluded for an 
area of 191,500 m2. This represents a quarter-on-
quarter increase of 76%. Nevertheless, the volume 
of new take-up decreased by 15% year-on-year. In 
comparison with the fi ve-year average of 2nd quar-
ter results, there was a decrease of one-quarter 
in newly-concluded agreements. The most active 
region was Prague and its environs, where 37% of 
all the leases were signed. The Plzeň Region, on 
the other hand, dominated the category of newly-
concluded agreements with 47%.

60,500 m2 for Loxxess
Among the lessors, CTP was far and above the 
most successful developer in the fi rst half of the 
year. In spite of the overall economic slowdown, it 
managed to conclude the two largest lease trans-
actions of this period: the leasing of 60,500 m2 in 
CTPark Bor and 14,500 m2 in CTPark Prague West. 
“The logistics company Loxxess, which decided 
to expand its spaces in Bor, signed the lease agree-
ment for 60,500 m2. It now uses a total of more than 
100,000 m2,” stated Jakub Kodr, a Senior Business 
Developer in CTP. The company did not release the 
name of the tenant in the Prague park.

P3 Prague D11 has attracted DHL Solutions (10,500 m2) 
and PetCenter (7,400 m2)

DHL Express has opened its new hall in Brno Airport 
Park ■ Investor: Accolade

INDUSTRIAL CONSTRUCTION 
culminates despite pandemic
The transaction of the year is 60,500 m2 for Loxxess
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Už sto let, včetně patnácti let v Polsku a České 
republice, společnost SEGRO, vlastník, ma-
nažer a developer skladových a výrobních 
nemovitostí, buduje prostory, kde se dějí mi-
mořádné věci, a kvalitou produktů přispívá 
k rozvoji podnikání svých zákazníků. Rok 2020 
je tak pro SEGRO dvojnásob jubilejní.

Společnost SEGRO buduje a pronajímá moderní 
skladové komplexy, které využívají jak regionální, 
tak celostátní a nadnárodní distribuční společ-
nosti, stejně jako skladové prostory nacházející 
se uvnitř měst a velkých aglomerací. Developer 
nabízí objekty nejvyšší kvality, kde jeho zákazníci 
mohou efektivně budovat svůj business.

Začátky podnikání 
Po první světové válce Lord Percival Perry, 
Redmond McGrath a Sir Noel Mobbs založili 
společnost The Slough Trading Company Ltd, 

která koupila následně areál někdejší opravny 
vojenských vozidel. K němu náležely vedle po-

zemku o rozloze 2,7 km2 také budovy s plochou 
167 000 m2 a 17 000 uskladněných vozidel v hod-
notě sedm milionů liber. V roce 1925, kdy byla 
opravena a rozprodána poslední vozidla, se spo-
lečnost rozhodla zaměřit se na pronájem svých 
budov jiným fi rmám. V roce 1926 pak změnila ná-
zev na Slough Estates Ltd.

Park s názvem Slough Trading Estate hrál v rámci 
odvětví po celé 20. století jedinečnou roli. Například 
v roce 1932 zřídila v jedné z budov svůj výrobní zá-
vod společnost Mars a právě tady vyvinula a vyro-
bila svou první tyčinku Mars. V současnosti závod 
produkuje tři miliony těchto čokoládových tyčinek 
denně. A byl to právě Slough Trading Estate, kde 
v 60. letech Ford navrhl a postavil svůj slavný mo-
del GT40, který vyhrál čtyřikrát závod Le Mans.

Nejen ve Velké Británii
V 50. letech Slough Estates rozšířila díky akvi-

100 LET SPOLEČNOSTI SEGRO
Od první čokoládové tyčinky až k poslední míli

100 let společnosti SEGRO

Bohatá historie a zkušenosti učinily ze společnosti SEGRO průkopníka a experta v oblasti průmyslových 
a skladovacích nemovitostí
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For 100 years, including 15 years in Poland 
and Czech Republic, SEGRO, the owner, 
manager and developer of warehouse and 
production space, has created space that en-
ables extraordinary things to happen, plac-
ing the quality of its products at the centre of 
its customers’ businesses. 2020 is an amaz-
ing double celebration for the company.

SEGRO develops and leases both modern big 
box warehouses, used mainly by regional, na-
tional and international distribution companies, 
as well as urban warehouses located within 
large agglomerations. The developer provides 
the highest quality facilities where customers 
can develop their businesses eff ectively.

The beginnings 
After the First World War Lord Percival Perry, 
Redmond McGrath and Sir Noel Mobbs came to-
gether to form The Slough Trading Company Ltd, 
which purchased a military vehicle repair depot 
comprising 2.7 sq km of land, 167,000 sqm of 
buildings and all 17,000 vehicles stored there for 
£7 million. By 1925 the last remaining vehicles 
were repaired and sold, and the company’s fo-
cus switched to renting its buildings to a vari-

ety of other businesses. In 1926 the company 
changed its name to Slough Estates Ltd.

Slough Trading Estate played a unique role in 
the industry throughout the 20th century. For ex-
ample, in 1932, in one of the company’s build-
ings, Mars set up a production facility where the 
fi rst Mars bar was invented and manufactured. 
Currently, this facility produces 3 million of these 
chocolate bars every day. Also on the Slough 
Trading Estate in the 1960s, Ford designed and 
built the famous GT40 model, which won the Le 
Mans race four times.

Not just the UK
By the 1950s Slough Estates was expanding 

SEGRO now has a £13.3 billion portfolio of industrial property across the UK and Europe

100 years of SEGRO

AMAZING 100 YEARS OF SEGRO
From the fi rst chocolate bar to the last mile
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zicím v Kanadě a Austrálii svou působnost 
do zahraničí. V 60. letech následovala Belgie 
a v 70. letech USA, Francie a Německo. Od roku 
1990 pokračoval developer v evropské expanzi 
akvizicemi v Nizozemsku, Česku a Polsku, kde 
působí od prosince 2005. V roce 2007 byla spo-
lečnost přejmenována na SEGRO plc a stala se 
britskou realitní investiční společností.

V roce 2011 učinila společnost SEGRO odvážné 
rozhodnutí a s vizí, že rozvoj e-komerce povede 
k masivní poptávce po skladových prostorách, 
prodala svá maloobchodní a kancelářská aktiva 
a zaměřila se pouze na průmyslové nemovitosti. 
A ukázalo se, že toto rozhodnutí bylo správné: dnes 
vlastní SEGRO ve Velké Británii a v kontinentální 
Evropě portfolio průmyslových nemovitostí v hodno-
tě 13,3 miliardy liber, zahrnující jak městské sklado-
vací prostory, které jsou klíčové pro dodávky tzv. po-
slední míle, tak i rozsáhlé logistické areály, které jsou 

celorepublikovými i nadnárodními distribučními uzly.
Slough Trading Estate je dnes největším prů-
myslovým a logistickým parkem v Evropě ve 
vlastnictví jednoho subjektu a domovem pěti set 
fi rem. Díky jednotkám, které jsou využívány jako 
datová centra, je Slough Trading Estate zároveň 
druhým největším klastrem datových center na 
světě – větší už je pouze Silicon Valley.

SEGRO v Polsku a v České republice, 
18 parků v 8 lokalitách
Své působení v Polsku a v České republice za-
hájila společnost SEGRO ofi ciálně v roce 2005 
a již v roce 2006 uvedla do provozu svou první 
halu v SEGRO Logistics Parku Stryków v Polsku 
pro fi rmu Corning Optical Communications, kte-
rá je jejím zákazníkem dodnes. V roce 2018 pak 
postavila pro Corning další moderní skladovací 
halu zahrnující i sociální a kancelářské zázemí 
na 39 000 m2, která nastavila novou kvalitativní 
laťku průmyslovým nemovitostem.

SEGRO Logistics Park Prague, který vyrostl na zá-
padním okraji české metropole, dnes dosahuje roz-
lohy téměř 170 000 m2. Zákazníky SEGRO Logistics 
Parku Prague jsou fi rmy z nejrůznějších odvětví 
a sektorů. Patří k nim také například společnost 
Tamda Foods s moderní halou třídy A navrženou 
pro Tamdu na míru, která zahrnuje 24 100 m2 mo-
derních skladovacích a distribučních prostor v příze-
mí a kancelářských ploch v mezaninu.

Podle toho, v jakém odvětví zákazník působí 
a jaké má potřeby, nabízí SEGRO sklady typu 
„big box“ – velkoformátové objekty v blízkosti 
velkých městských aglomerací, ale i tzv. malé 
obchodní jednotky – tedy malé moderní měst-
ské sklady sloužící také jako obchodní prosto-
ry. K zákazníkům SEGRO patří fi rmy ze sektoru 
logistiky, lehkého průmyslu, automotive a e-ko-
merce. Zákazníci z oblasti e-komerce se přitom 
stále častěji zaměřují na logistiku poslední míle, 
která díky dynamicky se rozvíjejícímu spotřební-
mu trhu významně roste.

Z developera partnerem
Od vzniku společnosti SEGRO stojí v centru 
jejího podnikání zákazníci, s nimiž vytváří dlou-
hodobá partnerství založená na důvěře. Proto 
se každá nemovitost SEGRO, kterou vybuduje, 
vyznačuje kvalitou, efektivitou a inovacemi.

Pro nově budované nemovitosti SEGRO je stan-
dardem certifi kace BREEAM. Certifi kát hodnotí 
nejen environmentální hodnotu stavby, ale i ta-
kové oblasti, jako je správa budovy a komfort 
pro zaměstnance. V developerských projektech 
SEGRO je také standardem osvětlení LED, 
což je nejúčinnější a nejšetrnější osvětlení na 
trhu. Budova Tamdy v Praze získala certifi kaci 
BREEAM EXCELLENT s výsledkem 76,7 %, což 
je jedno z nejlepších hodnocení ze všech nemo-
vitostí SEGRO ve střední Evropě.

Ve svých nemovitostech SEGRO rovněž zavádí 
inovativní „PropTech“ řešení. Díky využití nových 
technologií při navrhování i při provozu budov 
si zákazníci mohou být jisti, že ve skladovacích 
halách SEGRO budou jejich aktivity efektivnější 
a bezpečnější a navíc budou mít menší dopad na 
životní prostředí.

Díky dlouholeté tradici a zkušenostem se společ-
nost stala průkopníkem a expertem v oblasti prů-
myslových a logistických nemovitostí. Bohatá his-
torie přispěla k jejímu úspěšnému rozvoji a SEGRO 
dnes plánuje další projekty. Kromě developerských 
aktivit nezapomíná ale na to, co je v podnikání nej-
důležitější: budování dlouhodobé důvěry a vztahů 
se zákazníky a poskytování kvalitních služeb.

www.segro.com -PR-

Slough Trading Estate je dnes největším průmyslovým a logistickým parkem v Evropě ve vlastnictví jednoho subjektu 
a domovem pěti set fi rem ■ Vlastník: SEGRO

V roce 2007 byla Slough Estates přejmenována 
na SEGRO plc a stala se britskou realitní investiční 
společností
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its operations overseas, making acquisitions in 
Canada and Australia, followed by Belgium in 
the 1960s and the USA, France and Germany in 
the 1970s. Since 1990 the company continued to 
expand its footprint in Europe with acquisitions 
in the Netherlands, the Czech Republic and 
Poland, where it has operated since December 
2005. In 2007 the company changed its name 
to SEGRO plc and became a UK Real Estate 
Investment Trust.

In 2011, SEGRO made the bold decision to sell 
its retail and offi  ce assets to focus solely on in-
dustrial property, anticipating that the growth 
of ecommerce would lead to huge demand for 
warehouse space. This decision is proved cor-
rect and SEGRO now has a £13.3 billion port-
folio of industrial property across the UK and 
Europe, comprising urban logistics space – es-
sential for “last mile” delivery of goods – and “big-
box” logistics space, which are larger regional or 
national distribution hubs.

Today Slough Trading Estate is the largest in-
dustrial estate in Europe in single ownership and 
home to 500 businesses. Several of the industrial 
units are utilised as data centres making Slough 
Trading Estate the second largest data centre 
cluster in the world – behind only Silicon Valley.

SEGRO in Poland and Czech 
Republic, 18 parks in 8 locations
In 2005, SEGRO offi  cially started its operations 
in Poland and Czech Republic, commissioning its 
fi rst facility for Corning Optical Communications 
in 2006 in SEGRO Logistics Park Stryków, 
Poland, which is SEGRO’s customer to this day. 
In 2018, another modern production and ware-
house facility was built for Corning’s at this logis-
tics park with an area of over 39,000 sqm. The 
facility sets new standards for production build-
ings, incorporating social and offi  ce areas.

SEGRO Logistics Park Prague, today at almost 
170,000 sqm, is located in the Czech Republic, 
on the western edge of Prague. SEGRO Logistics 
Park Prague’s customers represent various sec-
tors and industries. We can fi nd among them 
Tamda Foods, with the modern class A ware-
house designed for Tamda, which comprises 

24,100 sqm of warehouse and offi  ce space and 
consists of a ground fl oor and mezzanine.

Depending on our customers’ industry and indi-
vidual needs, SEGRO off ers both “big-box” ware-
houses, i.e. large format facilities located in the 
vicinity of large urban agglomerations, and the so-
called small business units, that is, small, modern 
urban warehouse space also serving as business 
facilities. SEGRO’s customers include companies 
from the logistics, manufacturing, automotive and 
e-commerce sectors. The latter is more and more 
often dedicated to last mile logistics, which, in 
the face of the dynamically developing consumer 
market, is growing at a rapid pace.

From a developer to a partner
From the very beginning, SEGRO has placed its 
customers at the heart of its business and built 
long-term partnerships based on trust. Therefore, 
every facility created by SEGRO is distinguished 
by quality, effi  ciency and innovation.

The BREEAM certifi cation is a standard for all 
newly built SEGRO facilities. This certifi cate de-
termines not only the environmental values of the 
development, but also such areas as facility man-
agement and employee comfort. In SEGRO’s de-

velopment projects, LED lighting has long been 
the standard, currently the most effi  cient and 
environmentally friendly lighting available on the 
market. Tamda’s building in Prague received so 
far one of the best results of all SEGRO’s assets 
in Central Europe – the BREEAM EXCELLENT 
grade with a 76.7% score.

The company also implements innovative 
PropTech solutions at its facilities. Owing to the 
use of new technologies, both during the design 
of buildings and during their operation, custom-
ers can be sure that in SEGRO warehouses their 
activities will be more eff ective, safer, and, more-
over, will exert a lower impact on the environment.

Many years of tradition and experience have al-
lowed SEGRO to become a pioneer and expert on 
the warehouse real estate market. Thanks to this 
long history, the company is successfully develop-
ing and boldly looks into the future, planning the 
implementation of subsequent projects. Along with 
a wide range of activities, SEGRO does not for-
get about what is most important in this business, 
namely building trust and long-term relationships 
with customers and providing top quality service.

www.segro.com -PR-

Many years of tradition and experience have allowed SEGRO to become a pioneer and expert on the warehouse
real estate market
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Jiný úhel pohledu na Petřínskou rozhled-
nu se naskýtá návštěvníkům kavárny Café 
Re:public, ve kterou se proměnila původní 
stavba technického charakteru u paty praž-
ské dominanty. Prosklení z hliníkových fasá-
dních systémů Schüco do třech světových 
stran otevřelo výhledy nejen na okolí a park, 
ale především vzhůru do úžasné geometrie 
ocelové konstrukce Petřínské rozhledny.

Původní objekt rozvodny Českých radioko-
munikací stojí v přímém sousedství Petřínské 
rozhledny od konce 70. let a jeho využití bylo 
vyloženě technického charakteru. „Můžeme 
se jen domnívat, k čemu se skutečně tato pro-
sklená budova využívala. Velkoplošné copili-
tové stěny měly nechat pronikat nejen světlo, 
ale i rádiové signály. Nutno podotknout, že po 
celou dobu výstavby Café Re:public musel 
být zachován provoz trafostanice a radioko-
munikačního zařízení, které mimo jiné zajišťo-

valo vysílání BBC,“ říká spoluautor návrhu, Ing. 
arch. Marek Pyszko z nodum atelier.

V rámci návrhu vznikalo několik variant, které byly 
závislé také na tom, v jakém rozsahu zůstanou za-
chované technologie radiokomunikací. Výsledkem 
je proměna nehezké, anonymní budovy v otevře-
nou, třípatrovou kavárnu a bistro s výhledem na 
rozhlednu a okolní restaurovaný park. „Mimo tech-
nická omezení zde byly ještě limity dané památko-
vou péčí. Nová budova si měla zachovat co nejvíce 
původní charakter a její architektura neměla nijak 
vynikat. Taktéž barevně a materiálově se neměla 
výrazně lišit. Proto může být šokující, že po kom-
pletní přestavbě je budova vlastně hodně podobná 
té původní,“ pokračuje Ing. arch. Marek Pyszko.
 
Ohromující výhled do okolí 
a především do úžasné geometrie 
konstrukce rozhledny 
Ze zmíněných důvodů bylo během rekonstruk-

ce zachováno původní hmotové členění, ale do 
stavby architekti vložili na přání investora nový 
provoz industriální kavárny a bistra. Hlavní 
prostor je v proskleném patře a nabízí pa-
noramatické výhledy do celého parku a ze-
leně v něm. Na střešní terase pak mají hosté 
Petřínskou věž doslova na dosah ruky.
 
„Pokud nemáte možnost měnit vzhled, tak vám 
moc prostoru pro architekturu nezůstává, ale 
díky rozsáhlým stěnám z copilitu bylo možné 
hlavní prostor úplně otevřít do okolí. Výsledným 
efektem je ohromující výhled do okolí a přede-
vším do úžasné geometrie konstrukce rozhled-
ny,“ pokračuje architekt. 

„Prosklení jsme volili tak, aby zůstal zachován 
industriální charakter. Zároveň jsme potřebovali 
vyplnit poměrně velké plochy. To byl důvod, proč 
jsme vybrali systémové řešení, které se používá 
pro prosklené fasády Schüco FWS 50. Chtěli 

Interiér byl pojat v industriálním stylu, zapojeni byli tuzemští řemeslníci a designéři: V interiéru proto najdeme ikonické 
židle 14 od fi rmy TON, volně foukaná svítidla Bomma Tim od Olgoj Chorchoj nebo unikátní bar z perforovaného betonu 
od rodinné fi rmy CRÉER, který je možné prosvítit pomocí světelných panelů ■ Zdroj: Schüco ■ Foto: Lukáš Legierski

INDUSTRIÁLNÍ PROSTOR NOVÉ KAVÁRNY je ze tří 
stran prosklený z fasádních systémů Schüco 
Café Re:public – jiný úhel pohledu na Petřín

Fasádní systém Schüco FWS 50 v kombinaci s okenními 
systémy Schüco AWS 75 SI+ a Schüco ADS 75 SI 
umožňuje výhledy do parku a především do úžasné 
geometrie konstrukce Petřínské rozhledny. ■ Zdroj: Schüco
Foto: Lukáš Legierski
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Another way to look at the Petřín observa-
tion tower is provided to visitors to Café 
Re:public, into which the structure of 
a technical nature at the foot of this Prague 
landmark has been transformed. The glass 
walls, made from Schüco aluminium façade 
systems, opened the view in three cardinal 
directions not only to the surroundings and 
the park, but primarily upwards to the spec-
tacular geometry of the steel construction of 
the Petřín observation tower.

The original České radiokomunikace distribu-
tion building has stood in the immediate vicinity 
of the Petřín observation tower since the end of 
the 70s and its use was strictly of a technical na-
ture. “We can only guess what this glass building 
was truly used for. The large copilit walls did not 
only let light through, but radio signals as well. It 
is necessary to mention that for the entire period 
of construction of Café Re:public, we had to 
maintain the operation of the transformer sta-
tion and radiocommunication equipment that, 

among other things, provides the broadcasting 
of BBC,” stated the co-author of the design, Ing. 
arch. Marek Pyszko from nodum atelier.

Several variations were made during the design 
phase. They depended on the extent to which the ra-
diocommunication technology would remain intact. 
The result is the transformation of an unattractive, 
anonymous building into an open, three-storey café 
and bistro with a view of the tower and the surround-
ing restored park. “Apart from the technical limita-
tions, there were also limits given by monument 
care. The new building had to preserve as much of 
its original character as possible and its architecture 
was not supposed to stand out in any way. It also 
was not supposed to diff er signifi cantly in terms of 
the colours and materials used. That’s why it might 
be shocking that after the complete reconstruction 
the building is actually quite similar to its original ap-
pearance,” continued Ing. arch. Marek Pyszko.

A stunning view of the surroundings 
and especially of the wonderful 
geometry of the observation tower 
construction 
For the aforementioned reasons, the original 
material division was preserved during the re-
construction, but the architects added the new 
operation of an industrial café and bistro into 
the structure on the investor’s wishes. The main 
space is on the fl oor with glass walls, off ering 
panoramic views of the entire park and its green-
ery. Then, on the rooftop terrace, guests have the 
Petřín observation tower literally within their reach.

“If you don’t have the opportunity to change the 
appearance, then there is not much room left 
for architecture, but thanks to the expansive co-
pilit walls, it was possible to completely open the 

space up to the surroundings. The resulting eff ect 
is a stunning view of the surroundings and espe-
cially of the wonderful geometry of the observa-
tion tower construction,” the architect continued. 

“We chose the glass walls to preserve the indus-
trial character. At the same time, we needed to fi ll 
a relatively large space. That was the reason why 
we chose the system solution that is used for the
Schüco FWS 50 glass façades. We wanted 
a thin outer frame, while the selection of the glass 
was a chapter unto itself, as it was necessary to 
combine essentially contrary requirements on 
the natural colour of the glass, preferably clear, 
which also should have the maximum refl ection 
of radiation, so that the spaces do not heat up. 
Safety glass on both sides was also a require-
ment. That’s why we chose the aforementioned 
Schüco aluminium system, which corresponded 
to our ideas for a comprehensive solution.”

An industrial style and a subliminal 
reference to the Art Nouveau elements 
of the Petřín observation tower
The nature of the building encouraged the con-

Café Re:public, Prague 1 – interior ■ Schüco systems 
used in the project: Schüco FWS 50 façade system in 
combination with Schüco AWS 75 SI+ and Schüco
ADS 75 SI window systems ■ Source: Schüco
Photo: Lukáš Legierski

The resulting eff ect is a stunning view of the 
surroundings and especially of the wonderful geometry 
of the observation tower construction ■ Source: Schüco
Photo: Lukáš Legierski

INDUSTRIAL SPACE OF NEW CAFÉ uses
Schüco glass façade system on three sides 
Café Re:public – another way to look at Petřín
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jsme tenké vnější rámy a samostatnou kapitolou 
byl výběr skla, kdy bylo nutné skloubit v podsta-
tě protichůdné požadavky na přirozenou barvu 
skla, ideálně čiré, které má mít zároveň maxi-
mální odraz záření, aby se prostory nepřehřívaly. 
Požadavkem bylo navíc bezpečnostní zasklení 

z obou stran. Proto jsme vybrali zmíněné hliní-
kové systémy Schüco, které odpovídaly našim 
představám na komplexní řešení.“

Industriální styl i podprahový odkaz 
na secesní prvky Petřínské rozhledny
Charakter budovy vybízel k tomu, aby byl celý 
interiér pojat v industriálním stylu. „Zároveň jsme 
ale chtěli podprahově navázat na secesní prv-
ky charakteristické pro Petřínskou rozhlednu. 
Samotný schodišťový prostor je taktéž inspiro-
ván rozhlednou nejen charakteristikou konstruk-
ce, ale řešením dvou do sebe zasunutých šrou-
bovic. Výsledkem je, že jedno schodiště vede 
nahoru a druhé dolu tak, jak je tomu u rozhled-
ny,“ dodává Ing. arch. Marek Pyszko.
 
Promyšlený je i název kavárny Café Re:public, 
který v prvním plánu odkazuje na náš stát, na 
republiku, ale to už vysvětluje Ing. Jakub Maca, 
autor brandingu: „Při tvorbě kavárny jsme se 
snažili zapojit tuzemské řemeslníky a designé-
ry, kteří představují to nejlepší, co naše země 
dokáže nabídnout. V interiéru proto najdete 
ikonické židle 14 od fi rmy TON, volně foukaná 
svítidla Bomma Tim od Olgoj Chorchoj, která 
jsou ukázkou našeho sklářského mistrovství, 
nebo unikátní bar z perforovaného betonu od 
rodinné fi rmy CRÉER, který je možné prosvítit 
pomocí světelných panelů. V druhém plánu je 
‚Re:public‘ zkratkou pro anglické ‚Redesigned 
for public‘ a symbolizuje revitalizaci Petřína 
pro širokou veřejnost.“

ception of the entire interior in an industrial style. 
“At the same time, we wanted to subliminally 
build on the Art Nouveau elements characteristic 
for the Petřín tower. The staircase space itself is 
also inspired by the tower, not only by its charac-
teristic construction, but also the design of two 
embedded helices. The result is that one stair-
case leads up and the other down, just like in the 
tower, added Ing. arch. Marek Pyszko.
 
The name Café Re:public is also deliberate. In 
the fi rst plan it refers to our state, to the republic, 
but Ing. Jakub Maca, the branding author, ex-
plains the rest: “When creating the café, we tried 
to include local craftsmen and designers that rep-
resent the best that our country has to off er. Thus, 
inside you will fi nd the iconic 14 chairs from TON, 
free-form blown Bomma Tim lamps from Olgoj 
Chorchoj, which are an example of our glass-
making expertise, and from the family company 
CRÉER, a unique bar made of perforated con-
crete, which can be illuminated using light panels. 
In the second plan, ‘Re:public‘ is an abbreviation 
for ‘Redesigned for public‘, symbolising the re-
vitalisation of Petřín for the general public.”

Fasádní systém Schüco FWS 50 v kombinaci s okenními 
systémy Schüco AWS 75 SI+ a Schüco ADS 75 SI 
umožňuje jedinečné výhledy do unikátní geometrie 
konstrukce Petřínské rozhledny ■ Zdroj: Schüco
Foto: Lukáš Legierski

Café Re:public – Praha, Petřín
Fasádní systémy: Schüco ■ Zdroj: Schüco

PROJECT DETAILS
Name of project: Café Re:public, Prague, 
Petřín
Architects: nodum atelier - na, s.r.o, Ing. arch. 
Marek Wojnar, Ing. Michal Sedláček, Ing. arch. 
Marek Pyszko, Ing. arch. Lukáš Wawrosz
Branding author: Ing. Jakub Maca,
studio Steezy 
Contractor for aluminium construction: 
A.R. OKENNÍ TECHNIKA, spol. s r.o.
Completed: 2019
Schüco systems used in the project:
Schüco FWS 50 façade system in combination 
with Schüco AWS 75 SI+ and Schüco ADS 75 
SI window systems; the façade system was 
joined in the corners in a structural connection.
The Schüco ASS 70 FD folding/sliding system 
in the colour pursuant to RAL 7016 Matt.

DETAILY PROJEKTU
Název projektu: Café Re:public, Praha, Petřín
Architekti: nodum atelier - na, s.r.o, Ing. 
arch. Marek Wojnar, Ing. Michal Sedláček, 
Ing. arch. Marek Pyszko, Ing. arch. Lukáš 
Wawrosz
Autor brandingu: Ing. Jakub Maca,
studio Steezy 
Zhotovitel hliníkových konstrukcí:
A.R. OKENNÍ TECHNIKA, spol. s r.o.
Dokončení: 2019
Systémy Schüco použité v projektu:
Fasádní systém Schüco FWS 50 
v kombinaci s okenními systémy Schüco 
AWS 75 SI+ a Schüco ADS 75 SI, fasádní 
systém byl spojen v rozích ve strukturálním 
napojení.
Shrnovací systém Schüco ASS 70 FD, 
barevné provedení dle RAL 7016 Matt.
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Poradenská společnost ve stavebnictví 
OM Consulting, která patří k předním hrá-
čům v oboru, posiluje tržní pozice. Počátkem 
roku 2020 představila novinku v podobě ex-
kluzivního odborného Centra MEP a zástupci 
fi rmy věří, že tímto rozhodnutím vyplnili me-
zeru na trhu s dynamicky rostoucí poptávkou. 
Právě v době, kdy míří opět do popředí úspor-
ný a nákladově efektivní provoz, spolu s bez-
pečností a pohodou uživatele, hrají techno-
logie prim. A to nejen u novostaveb, ale také 
u stávajících budov: Ať již jde o kanceláře, 
obchodní centra, hotely a bytové domy, nebo 
průmyslové závody a distribuční centra – pro 
něž jsou alfou i omegou úspěchu technické 
inovace. O aktuálních trendech i ambicích 
Centra MEP hovoříme s jeho vedoucím –
Ing. Karlem Rodem, a s Ing. Pavlem Teňakem, 
výkonným ředitelem OM Consulting.

OM Consulting je zavedenou fi rmou v oblas-
ti project a construction managementu bu-
dov, technických auditů i bankovního moni-
toringu. Letos jste připojili do portfolia seg-
ment Design & architecture a pozitivní ohlas 
má i specializované Centrum MEP.  Čemu to 
přičítáte? Co bylo impulsem pro zřízení sa-
mostatného expertního Centra MEP zaměře-
ného na technologie budov? 
KR: Založením expertního Centra MEP refl ektu-
jeme jednak prudký rozvoj v oblasti technologií 

budov v posledních letech i technologií obecně, 
a současně odpovídáme na poptávku v souvislos-
ti s trendy jako automatizace, robotizace, masivní 
nástup telekomunikačních technologií, develop-
ment tzv. zelených i pasivních budov. Vnímáme 
také trend modernizací a redevelopmentu stávají-
cích objektů s akcentem na kvalitu a bezpečnost 
vnitřního prostředí a především snižování nákladů 
jejich provozu tak, aby byly opět konkurenceschop-
né a uplatnily se na současném trhu. 

PT: Disponujeme zkušenými technickými exper-
ty v seniorních pozicích, kteří byli dosud součástí 
různých týmů OM Consulting, a právě změny na 

trhu byly impulsem pro jejich vyčlenění do specia-
lizovaného odborného Centra. Tzn. týmu s jednot-
ným vedením a sdílením zkušeností i systémem 
odborného vzdělávání, v jehož čele stojí Ing. 
Karel Rod – specialista s více než 30letou praxí, 
který stál u realizace projektů obchodních center 
Flora, Černý Most nebo Chodov, řady kancelář-
ských komplexů a výrobních závodů – včetně plně 
automatizovaného provozu LEGO v Kladně, nebo 
závodů v Aši, Sadské, Žebráku a mnoha dalších, 
až po výstavbu jaderné elektrárny Dukovany. 
Investorům tak nabízíme znalost nejmodernějších 
špičkových technologií aplikovaných v oboru sta-
vebnictví a současně technická řešení na míru, 

OM CONSULTING VSTUPUJE NA TRH se 
specializovaným Centrem technologií a technického 
zařízení budov (Centrum MEP)   

Ing. Karel Rod, vedoucí Centra MEP
ve společnosti OM Consulting

Ing. Pavel Teňak, výkonný ředitel
společnosti OM Consulting
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The construction consulting company 
OM Consulting, which is one of the leading 
players in the fi eld, is strengthening its market 
position. At the beginning of 2020, it present-
ed the new exclusive professional MEP Centre 
and the company’s representatives believe 
that with this decision they are fi lling a void in 
the market with dynamically growing demand. 
At a time where economic and cost-eff ective 
operations are coming to the forefront, along 
with safety and user comfort, technology 
plays a large role. And this does not only ap-
ply to new buildings, but also existing build-
ings: whether they are offi  ces, shopping cen-
tres, hotels and blocks of fl ats or industrial 
plants and distribution centres, technical in-
novations are the alpha and omega of suc-
cess. We spoke about the current trends and 

ambitions of the MEP Centre with its Director, 
Ing. Karel Rod, and with Ing. Pavel Teňak, the 
Executive Director of OM Consulting.

OM Consulting is an established company in 
the area of the project and construction man-
agement of buildings, technical audits and bank 
monitoring. This year you added the Design & 
Architecture segment to the portfolio and the 
specialised MEP Centre has also seen a posi-
tive response. What do you attribute this to? 
What was the impulse for establishing the sepa-
rate expert MEP Centre focused on building 
technologies? 
KR: The founding of the expert MEP Centre refl ects 
both the sharp development in the area of build-
ing technologies in recent years and technology in 
general, while we are simultaneously responding 

to the demand in connection with trends such as 
automation, robotisation, the massive rise of tele-
communication technologies and the development 
of green and passive buildings. We also perceive 
the trend of the modernisation and redevelopment 
of existing buildings with an accent on quality and 
the safety of the interior environment and primar-
ily lowering the costs of their operation so that they 
are once again competitive and can succeed on 
the current competitive market. 

PT: We have experienced technical experts in se-
nior positions. They have been parts of various 
OM Consulting teams until now, and changes on the 
market were the impulse for their inclusion in the spe-
cialised professional centre. In other words, a team 
with unifi ed management with shared experience 
and a professional training system, all headed up by 
Ing. Karel Rod, a specialist with more than 30 years 
of experience, who was behind projects such as the 
Flora, Černý Most and Chodov shopping centres, 
several offi  ce complexes and production plants, 
including the fully-automated LEGO plant in Kladno 
and factories in Aš, Sadská, Žebrák and many oth-
ers, to the construction of the Dukovany nuclear 
power plant. Thus, we off er investors knowledge of 
the latest state-of-the-art technologies applied in the 
fi eld of construction and also tailored technical solu-
tions that are most suitable for a specifi c building, 
whether it is an innovative new building or an older 
building that can blossom once again.

You mention the huge shift in the area of 
building technologies in recent years. Can the 
share that technologies have in modern com-
mercial buildings these days be quantifi ed?
KR: With the growing demands on the quality of the 
internal environment and on the autonomous con-
trol of buildings, the importance of building tech-
nologies is also increasing, representing roughly 

OM Consulting is entering the market with a specialised Center MEP – Mechanical, Electrical, Plumbing

 OM CONSULTING IS ENTERING THE MARKET with a specialised 
Centre of Technology and Building Technologies (MEP Centre)   
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která jsou nejvhodnější pro konkrétní objekt – ať 
již je to inovativní novostavba, nebo starší budova, 
která může znovu rozkvést.

Zmiňujete obrovský posun v oblasti TZB 
v posledních letech. Lze kvantifi kovat, jaký 
podíl mají technologie v současných moder-
ních komerčních budovách?
KR: S rostoucími nároky na kvalitu vnitřního pro-
středí a na autonomní řízení budov roste i význam 
TZB, které dnes představuje zhruba 30–35 % in-
vestičních nákladů stavby. Jsou to právě techno-
logie, které předurčují uživatelský komfort, vdech-
nou budově život a jsou jejím srdcem i mozkem. 

PT: S trochou nadsázky lze říci, že budova je ta-
ková, jaký nabídne uživateli standard a jaká bude 
kvalita pobytu uvnitř. Technické řešení dává do 
vínku objektu již v počáteční fázi příprav i cenu 
budoucího provozu. Srovnatelné objekty (co do 
velikosti, stáří i účelu užití) mohou mít milionové 
rozdíly v nákladech na provoz za kalendářní rok. 
A právě tady je naše klíčová role.

Jak je tomu v případě bytových domů a ho-
telů, nebo naopak distribučních center a vý-
robních závodů?
KR: U průmyslových objektů, které jsou nedílnou 
součástí našeho portfolia realizací, je zmíněná 
složka TZB vlastní budovy (30–35 %) doplněna 
ještě o výrobní technologické vybavení, jehož 
hodnota může být i několikanásobně vyšší. Není 
výjimkou, že výrobní hala v hodnotě 300 milionů 
korun disponuje výrobní technologií za dalších 
700 milionů korun. 
O to větší důraz je kladen na komplexní a ve 
všech směrech propracovaný technický kon-
cept. Naše práce pro investora začíná zpravidla 
již u přípravy pozemku, tzn. prověření a zajištění 
dostatečných kapacit veškerých sítí a médií, kdy 
i drobné pochybení může ohrozit ve fi nále mili-
ardovou investici. Zajišťujeme rovněž veškerá 
potřebná měření a analýzy pro dotčené orgány 
a aktivně se spolupodílíme na návrhu celkové-
ho konceptu, tak aby byl na špičkové technické 
úrovni, nabídl dlouhodobě udržitelné řešení co 
do nákladů na provoz, a současně splnil před-

stavy investora i co do investičních nákladů. 
V tomto směru spolupracujeme s naším oddě-
lením cost a construction managementu a právě 
synergie všech týmů OM Consulting a spektrum 
služeb pod jednou střechou je pro investory i de-
velopery dalším z významných benefi tů.

PT: Pokud se týká bytových domů, podíl TZB je 
v porovnání s komerčními objekty v průměru nižší, 
zhruba na 10 %. I tady ale registrujeme značný 
posun směrem k udržitelným řešením, zejména 
u projektů střední a vyšší třídy. V případě hotelo-
vých komplexů, kde je kladen maximální důraz na 
komfort, je podíl opět více než třetinový, přičemž 
další položkou a výzvou jsou specifi cké hotelové 
systémy, kde jsou koncentrovány všechny funkce. 
Tzn. i v tomto sektoru je přítomnost zkušených 
specialistů naprostou nezbytností.

Na jakých stavíte zkušenostech a na kterých 
projektech pracujete v současnosti? Není 
tajemstvím, že jedním z aktuálních projektů 
OM Consulting je rozšíření výrobního zá-
vodu automobilky Toyota (TPCA) v Kolíně 
nebo rekonstrukce hotelu Alcron…
KR: Těžíme z dlouholetých zkušeností každého 
jednotlivého člena našeho týmu – jsou to stov-
ky projektů napříč segmenty, které já i kolegové 
můžeme prezentovat a na těchto zkušenos-
tech stavět: Již zazněla jména jako Centrum 
Chodov nebo Atrium Flora, výrobní závod Lego, 
továrny Parker Hannifi n v Poděbradech nebo 
v Chomutově, dále např. hotel Mandarin Oriental 
a mnohé další. Pokud se podíváme do součas-
nosti, podílí se Centrum MEP ve spolupráci 
s dalšími týmy OM Consulting  na víc než 70 pro-
jektech pro investory jako například CTP, CPI, 
Penta, AFI Europe, Akroterion (luxusní hotelový 
komplex u Staroměstského náměstí), Realaktiva 
a Investika (Molo Lipno Resort), Bluehouse (re-
development OC Novodvorská Plaza), Alcron 
(rekonstrukce luxusního hotelu v centru Prahy), 
a k prestižním zakázkám v oblasti průmyslu z po-
slední doby patří i rozšíření závodu japonské au-
tomobilky Toyota (TPCA) Kolín.

Phoenix – strojovna ■ Technické zabezpečení budov (TZB) představuje 30–35 % investičních nákladů stavby
Zdroj: OM Consulting
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30–35 % of a building’s investment expenses 
nowadays. It is technology that predetermines the 
user comfort, breathes life into the building and is 
its heart and brain.

PT: It is not much of an exaggeration to say that 
a building is the standard off ered to users and the 
quality inside. The technical solution back in the ini-
tial preparation phase infl uences the price of future 
operations. Comparable buildings (in terms of size, 
age and purpose of use) can have a diff erence of 
millions of crowns in operating expenses each cal-
endar year. And this is precisely our key role.

And what about residential buildings and ho-
tels or, on the contrary, distribution centres 
and manufacturing plants?
KR: For industrial buildings, which are an integral 
part of our portfolio of projects, the aforementioned 
building technologies (30–35 %) are supplement-
ed by the technical equipment for production, the 
value of which can be several times higher. It is 
not an exception for a production hall valued at 
300 million crowns to have production technology 
for another 700 million crowns. 
A greater emphasis has been placed on a com-
prehensive and in all respects developed technical 
concept. Our work for the investor usually begins 
with the preparation of the land, meaning the veri-
fi cation and arrangement of suffi  cient capacity of 
all the networks and utilities, where even a small 
error can threaten what is ultimately a billion-crown 
investment. We also arrange all the necessary mea-
surements and analyses for the related authorities 
and actively contribute to the design of the overall 
concept so that it is at a high technical level, off ers 

a long-term sustainable solution in terms of operat-
ing expenses while also fulfi lling the investor’s ideas 
in terms of investment expenses, as well. To this 
end, we cooperate with our Cost and Construction 
Management departments and the synergy of all 
the OM Consulting teams and the spectrum of ser-
vices all under one roof is another of the important 
benefi ts for investors and developers.

PT: As far as blocks of fl ats are concerned, the av-
erage share of building technologies is lower than 
in comparison of commercial buildings, roughly at 
10 %. Here, too, we have registered a considerable 
shift in the direction of sustainable solutions, partic-
ularly for projects of the middle and upper classes. 
In the case of hotel complexes, where a maximum 
emphasis is placed on comfort, the share is again 
more than a third, while another item and challenge 
are the specifi c hotel systems, where all the func-
tions are concentrated. This means that the pres-
ence of experienced specialists is absolutely nec-
essary in this sector, as well.

What do you base your experience on and 
what projects are you currently working on? 
It is no secret that one of OM Consulting’s cur-

rent projects is the expansion of the Toyota au-
tomobile factory in Kolín and the reconstruc-
tion of the Alcron Hotel...
KR: We draw on the many years of experience of 
every individual member of our team, which means 
hundreds of projects across segments, which I and 
my colleagues can present and build on that ex-
perience: the aforementioned names like Centrum 
Chodov and Atrium Flora, the Lego production plant, 
the Parker Hannifi n factories in Poděbrady and 
Chomutov, and also the Mandarin Oriental Hotel 
and many more. If we look at the present day, the 
MEP Centre, with other OM Consulting teams, par-
ticipated in more than 70 projects for investors such 
as CTP, CPI, Penta, AFI Europe, Akroterion (a luxury 
hotel complex by the Old Town Square), Realaktiva 
and Investika (Molo Lipno Resort), Bluehouse (the 
redevelopment of the Novodvorská Plaza shopping 
centre), Alcron (the reconstruction of a luxury hotel 
in the centre of Prague), and the prestigious assign-
ments in the area of industry in the last little while 
include the expansion of the Japanese automobile 
manufacturer Toyota (TPCA) Kolín.

PT: In the offi  ce sector I would like to add the 
completion of the AFI City Tower project in 

Mamaison Residence Downtown Prague ■ Investor: CPI PG ■ Project management: OM Consulting

Atrium Flora, Prague 3 – with the growing demands on
the quality of the internal environment the importance of 
building technologies is also increasing
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PT: Z kancelářského sektoru bych rád doplnil do-
končení projektu AFI City Tower ve Vysočanech, 
který je koncipován ve standardu BREEAM 
Excellent, tzn. v jednom z nejvyšších možných 
stupňů, dále např. budovu Nile House společnos-
ti CA Immo v Karlíně, kde se podílí naše Centrum 
MEP na modernizaci části stávajících technických 
systémů, nebo novostavbu administrativně-ob-
chodního centra Bořislavka v Praze 6, kde spolu-
pracujeme se společností Instalace Praha na vy-
braných specifi ckých technických řešeních objektu. 

Kde vnímáte další potenciál?
PT: Vedle průmyslové výstavby a výstavby dis-
tribučních a skladových center, která profi tují 
z markantního nárůstu on-line prodeje, očekává-
me navýšení podílu rekonstrukcí. A to nejenom 
v oblasti retailu a hospitality, kde využívají inves-
toři a vlastníci současného zpomalení ekonomi-
ky k modernizaci svých objektů a jejich technic-
kých systémů, ale i v kancelářském sektoru. Ve 
chvíli, kdy fi rmy budou více senzitivní na celkové 
náklady spojené s pronájmem, budou vlastníci 
stávajících budov nuceni více přemýšlet o zefek-
tivnění a optimalizaci technologií a technických 
řešení ve svých objektech. 

KR: Dalším trendem, který můžeme sledovat, 
jsou komplexní renovace, kdy jsou již zastaralé 
technologie nahrazovány buď z velké části, nebo 
v plném rozsahu moderními a nezřídka zůstane 
z původní stavby prakticky jen skelet. Impulsem 
je navýšení uživatelského komfortu a snížení pro-
vozních nákladů, nicméně může jím být i změna 
účelu využití objektu. V případě, že vlastník po-
dobnou investici plánuje, podmínkou je podrobná 
analýza. Zachování některých částí technologií, 
které se může jevit jako fi nančně výhodnější, 
může vést v krátkodobém horizontu k dalšímu 
uzavření objektu a násobně vyšším ztrátám.

Hovoříme o modernizaci technologií – zazna-
menali jste i některé konkrétní požadavky 
v souvislosti s letošní pandemií koronaviru?
KR: Samozřejmě. Někteří investoři zvažovali a zva-
žují např. instalaci termokamer ve svých objektech 
(stávajících i novostavbách), případně úpravy 
řešení vzduchotechniky převážně v souvislosti 
s rekuperací (tzn. opakovaného využití již jednou 
použitého tepla a vzduchu), což je ale otázkou pře-
vážně starších objektů kategorie B. Naším úkolem 
je pak doporučit s ohledem na minimalizaci rizik 
a efektivitu investice nejvhodnější řešení.

PT: Dopad do segmentu TZB obecně je zatím 
spíše minoritní, nicméně teprve budoucnost 
ukáže, zda a do jaké míry najdou uplatnění 
i v developmentu a stavebnictví např. nanotech-
nologie. Proto i v této oblasti vývoj pozorně mo-
nitorujeme.

Pokud se týká inovací – jaká oblast techno-
logií budov zaznamenala v poslední době 
nejvýznamnější posun? Kterou ze součas-
ných budov byste vyzdvihli jako nejvíce ino-
vativní?
KR: Je obtížné vyzdvihnout jednu položku, kte-
rých mohou být stovky, s nimiž se setkáváme 
na denní bázi – od chlazení a vytápění – kde je 
trendem např. využití geotermálních vrtů, přes 
vzduchotechniku, osvětlení, bezpečnostní sys-
témy, elektrické rozvody, strukturovanou kabe-
láž, přístupový systém, vedení veškerých médií, 
telekomunikační technologie, až po inteligentní 
nebo autonomní systémy řízení budov, nebo 
systémy automatizace a robotizace u průmyslo-
vých objektů. To vše prochází čím dál masivněj-
ším rozvojem. V Česku vzniká řada zajímavých 
projektů… Pokud ale vybočím z komerční sféry, 
je to například laserové centrum ELI, kde vyrůs-
tají další objekty, na jejichž realizaci se podílíme, 
a které se řadí k naprosté špičce i ve světovém 
kontextu.

Jaké jsou tedy ambice Centra MEP i společ-
nosti OM Consulting do budoucna?
PT: V rámci konkurence konzultačních fi rem ve 
stavebnictví v ČR jsme, pokud vím, jedinou fi r-
mou, která disponuje specializovaným technolo-
gickým centrem tohoto typu. V blízké budoucnosti 
plánujeme navázat užší spolupráci i s akademic-
kou sférou a ČVUT a posílit náš tým o nové talenty 
a nové myšlenky. Ve střednědobém horizontu pak 
chceme proniknout do dalších oblastí průmyslu, 
včetně těžkého strojírenství a energetiky a posky-
tovat multispektrální komplexní konzultační služ-
by. V oblasti stavebnictví zůstává naším cílem být 
jedním z těch, kdo udává trendy a být i nadále na 
čelních místech pelotonu.

Molo Lipno Resort ■ Project management: OM Consulting
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Vysočany, which is conceived the BREEAM 
Excellent standard, which is one of the highest 
possible levels, as well as CA Immo’s Nile House 
building in Karlín, where our MEP Centre contrib-
uted to the modernisation of part of the existing 
technical systems, and the new Bořislavka of-
fi ce/shopping centre in Prague 6, where we are 
cooperating with Instalace Praha on selected 
specifi c technical designs for the building. 

Where do you perceive further potential?
PT: In addition to industrial construction and the 
construction of distribution and warehouse centres, 
which are profi ting from the marked growth in on-line 
sales, we are expecting an increased share of re-
constructions. And not only in the area of retail and 
hospitality, where investors and owners are exploit-
ing the current downturn in the economy to mod-
ernise their buildings and their technical systems, 
but also in the offi  ce sector. Now, when companies 
will be more sensitive about overall expenses con-
nected with leases, the owners of existing buildings 
will be forced to think more about increasing the ef-
fectiveness and the optimisation of the technologies 
and technical solutions in their buildings. 

KR: Another trend that we can follow is compre-
hensive renovations, where already obsolete 
technologies are replaced either to a great extent 
or fully by modern technologies, and often prac-
tically only the frame remains from the original 
structure. The impulse is to increase the user 
comfort and lower operating expenses, though it 
can also be due to the change in the purpose of 
the building’s use. If the owner is planning such an 
investment, a detailed analysis is a precondition. 
Keeping some parts of the technology that can 
appear to be more advantageous fi nancially, can 
lead over the short term to another closing of the 
building and losses several times higher.

We are talking about the modernisation of 
technologies. Have you also registered some 
specifi c requests in connection with this 
year’s coronavirus pandemic?

KR: Of course. Some investors considered and are 
considering, for example, the installation of thermal 
cameras in their buildings (new and existing), or 
modifi cations to the ventilation design in connec-
tion with recovery (meaning the repeated use of al-
ready used heat and air), which is an issue primar-
ily for older category B buildings. Our task is to rec-
ommend the most suitable solution with regard to 
investment effi  ciency and the minimisation of risks.

PT: So far, the impact on the building technolo-
gies segment is more minor, though the future will 
tell whether nanotechnologies, for example, will 
fi nd use in development and construction and to 
what extent. Thus, we are also monitoring the de-
velopments in this area closely.

Talking about innovations, what area of build-
ing technologies have seen the greatest prog-
ress in the last little while? Which of the cur-
rent buildings would you highlight as the most 
innovative?
KR: It is diffi  cult to stress one item, of which there 
could be hundreds that we encounter on a daily 
basis, from cooling and heating, where the trend, 
for example, is the use of geothermal wells, venti-
lation, lighting, security systems, electric distribu-
tion systems, structured cabling, access systems, 

the distribution of all utilities and telecommunica-
tion technologies to smart or autonomous build-
ing control systems and automation and roboti-
sation systems for industrial buildings. That all is 
going through increasingly massive development. 
Several interesting projects are going up in the 
Czech Republic... but if I deviate from the com-
mercial sphere, they include the ELI laser centre, 
where we are participating in the construction of 
other buildings, which rank among the state-of-
the-art in even an international context.  

So, what are the ambitions of the MEP Centre 
and OM Consulting for the future?
PT: Among the competition of consulting fi rms in 
construction in the Czech Republic, we are, as far 
as I know, the only company that has a specialised 
technological centre of this type. In the near future, 
we are planning on cooperating more closely with 
the academic sphere and the Czech Technical 
University and on bolstering our team with new 
talents and new ideas. Over the medium-term ho-
rizon, we want to penetrate other areas of industry, 
including heavy engineering and the energy sec-
tor, and to provide multi-spectral comprehensive 
consultation services. In the area of construction, 
our goal remains to be one of those who sets the 
trends and is remaining in the lead of the pack.

Mamaison Residence Downtown Prague ■ Investor CPI Property Group ■ Project management: OM Consulting
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Administrativní komplex AFI Vokovice nabízí 
variabilní řešení pro náročné nájemce, kte-
ří poptávají moderní kancelářské prostory 
s využitím nejnovějších technologií, originál-
ní architekturou a především v blízkém dosa-
hu centra města i mezinárodního letiště.

AFI Vokovice je komplex dvou administrativ-
ních budov, které zaujmou na první pohled svou 
zvlněnou fasádou ze skla a sklocementových 
a hliníkových prvků. Komplex je tvořený budo-
vou A o šesti nadzemních podlažích a budovou B 
s osmi nadzemními podlažími, jíž zdobí nepře-
hlédnutelné zlaté pilastry. Projekt pro developera 
AFI Europe v hodnotě 700 miliónů korun je dí-

lem českého ateliéru DAM architekti a jeho vý-
stavba byla realizována v letech 2016 až 2019.

AFI Vokovice se nachází na Praze 6, konkrétně 
u dopravního uzlu Veleslavín na Evropské třídě. 
V těsné blízkosti je k dispozici stanice metra, zastáv-
ky tramvají, vlaku i autobusu a Letiště Václava Havla 
je vzdáleno necelých 9 km. Vedle moderních kance-
lářských prostor nabízí komplex také maloobchodní 
jednotky, skladové plochy a díky ozeleněným stře-
chám i relaxační zóny. Samozřejmostí je parkování, 
kde je k dispozici 285 parkovacích míst a zázemí pro 
cyklisty. Celková pronajmutelná plocha areálu činí 
přibližně 14 000 m² s možností využití celého patra 
nebo prostor rozdělených do menších jednotek.

Unikátní zasklení exteriéru budov
Důležitým aspektem projektu AFI Vokovice byl 

AFI Vokovice, Praha 6 – při realizaci charakteristické zvlněné fasády byla použita skla společnosti AGC Glass Europe z řady iplus zaručující dostatek přirozeného denního světla,  jejichž povrchová 
úprava je navíc odolná proti poškrábání a poškození. Akustický komfort zajišťují bezpečnostní protihluková skla Stratophone ■ Developer: AFI Europe ■ Zdroj: AGC Glass Europe

MODERNÍ ADMINISTRATIVNÍ KOMPLEX od českého 
architektonického studia, za použití českých skel

AFI Vokovice – celková zasklená plocha budov činí 
4 000 m2 ■ Zdroj: AGC Glass Europe
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důraz na životní i pracovní prostředí: To zajišťují 
špičkové technologie, které se podílí nejenom 
na ekologickém chodu celé budovy, ale výrazně 
snižují i provozní náklady. V tomto směru hrají 
podstatnou roli skla fasády, jejichž výrobu a do-
dání zajistila společnost AGC Glass Europe.

Použita byla skla řady iplus, která poskytují 
komfortní denní osvětlení a jejichž povrchová 
úprava je navíc odolná proti poškrábání a po-
škození. K odhlučnění od frekventovaného do-
pravního uzlu byla použita také bezpečnostní 
protihluková skla Stratophone. Samozřejmostí 

je rovněž splnění požadavků nejnovějších ener-
getických norem.
Celková zasklená plocha budov činí bezmála 
4 000 metrů čtverečních.
Komplex již získal prestižní precertifi kaci LEED 
Platinum, která je nejenom zárukou komplexní 
udržitelnosti projektu, ale i energetické účinnosti 
a vysoké kvality vnitřního prostředí. K nim neza-
nedbatelnou měrou přispívá právě kvalita skel 
AGC a fasádního opláštění společnosti Sipral.

Zdroj: AGC Flat Glass Czech a.s.,
člen AGC Group

Foto: ©AGC Glass Europe 
Pro více informací navštivte:
www.agc-yourglass.com

-PR-

Komplex AFI Vokovice již získal prestižní precertifi kaci LEED Platinum, která je nejenom zárukou komplexní 
udržitelnosti projektu, ale i energetické účinnosti a vysoké kvality vnitřního prostředí. K nim nezanedbatelnou
měrou přispívá právě kvalita skel AGC a fasádního opláštění společnosti Sipral ■ Zdroj: AGC Glass Europe

AFI Vokovice, Praha 6 ■ Zdroj: AGC Glass Europe

AFI Vokovice, Praha 6 ■ Zdroj: AGC Glass Europe

AFI Vokovice ■ Developer: AFI Europe ■ Architekt: DAM 
architekti ■ Zdroj: AGC Glass Europe
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