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Investiční trh v České republice pokračuje 
v růstu. V prvních pěti měsících roku 2016 
utratili investoři v Česku přes 670 milio-
nů eur. Podobně jako loni dominují trhu 
maloobchodní nemovitosti, následovány 
kancelářskými realitami, které zvyšují svůj 
podíl. V prvním kvartále dosáhl objem inves-
tic 460 mil. eur. Vévodí jim prodej retailové-
ho portfolia Atrium přesahující 100 mil. eur. 
Uvedla to realitně-poradenská společnost 
JLL. Jen krátce poté následují v rychlém sle-
du velké akvizice OC Forum Ústí nad Labem, 
komplexu budov na hlavní pražské nákupní 
třídě Na Příkopě a v červnu pražské Kotvy. 
Každá v hodnotě přes 80 mil. eur. Do fi nále 
míří i prodej OC Tesco Letňany a další aktiva 
ve velkém právě směřují na trh.

První měsíce roku 2016 ovládli byť s drobným 
náskokem Češi: „Čeští investoři byli v prvních 
pěti měsících aktivnější než investoři ze zahrani-
čí. Celkem investovali 363,3 mil. eur, což předsta-
vuje 54% podíl. V řadě případů šlo o transakce, 

kde jednání začala v druhé polovině roku 2015, 
přičemž velké transakce v objemech více než 
100 mil. eur z této doby ve většině případů ještě 
uzavřeny nejsou, protože vyjednávací proces je 
delší a náročnější,“ uvedl Jakub Gajdoš, inves-
tiční analytik JLL s tím, že v blízké budoucnosti 
převezme žezlo opět zahraniční kapitál.

Největší transakcí (nejen) prvního kvartálu je 
nákup portfolia Atrium Real Estate o ploše 
86 200 m2 společností Arcona Capital. Při akvi-
zici souboru aktiv, kde je klíčovým nájemcem 
potravinový řetězec Albert, a čtyř přiléhajících 
nákupních parků, zastupovala stranu kupují-
cí agentura Colliers, prodejci radila společnost 
Cushman & Wakefi eld. Hodnota transakce 
přesáhla 100 milionů eur. Jak upřesnil Ben 
Maudling, ředitel Arcona Capital, akvizice byla 
určena pro portfolio fondu Lighthouse a zahrnuje 
8 nemovitostí, které se nacházejí ve Zlíně, Starém 
Městě, v Ostravě, ve Frýdku-Místku, v Mladé 
Boleslavi, Plzni, ve Vestci u Prahy a v Pardubicích. 
O největší retailovou akvizici jednotlivé budovy se 
postarala CPI Group, která koupila za 50 mil. eur
obchodní centrum Bondy v Mladé Boleslavi. 
Nemovitost o 20 000 m2 s 80 obchody a multi-
kinem, k jejímž nájemcům patří např. C&A, Billa 
a Intersport, získala od Raiff eisen – Leasing. 

Hned krátce nato si připsala na konto i česko-
budějovické Géčko (9 500 m2) za 28 mil eur. 
V Boleslavi už CPI vlastní centrum Olympia 
a v Budějovicích centrum IGY.

Jak uvedla JLL, retailové nemovitosti měly 
v prvním kvartále na celkovém objemu investic 
dominantní 42procentní podíl (190 mil. eur). 
Druhou příčku si drží již tradičně kanceláře 
(146 mil. eur). „Prvních pět měsíců tuto situa-
ci dále potvrdilo, když byly uzavřeny obcho-
dy s maloobchodními nemovitostmi v objemu 
272 mil. eur,“ upřesnil Gajdoš s tím, že kance-
lářské reality přilákaly 171 mil. eur. „Tyto dva 
sektory jsou stálicemi na českém trhu realitních 

 Český investiční trh na vzestupné křivce

Prime Yields

Year Prague Prague Prague Prague Prague

Sector Offi ce Unit shops Industrial Shop. centres Retail parks

2015 5.75% 4% 6.5% 5% 7.5%

Q1 2016 5.5% 4% 6.5% 5% 7.5%

YEF 2016 5% 3.85% 6.5% 5% 7.5%

Source: JLL

Arcona Capital získala maloobchodní portfolio 
společnosti ATRIUM za víc než 100 mil. eur
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NEPI koupila OC Forum Ústí nad Labem za 82,6 mil. eur

Obchodní dům Kotva na náměstí Republiky v centru
Prahy koupila v červnu 2016 Pražská správa nemovitostí

LaSalle Investment Management koupila budovy 
Na Příkopě 23, 25 a 27 v centru Prahy za 80 mil. eur
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The investment market in the Czech Republic 
is continuing to grow. In the fi rst fi ve months 
of 2016 investors spent more than 670 million 
euros in the Czech Republic. Similarly to last 
year, the market is dominated by retail prop-
erty, followed by offi  ce real estate, which has 
increased its share. In the fi rst quarter the in-
vestment volume reached 460 million euros. 
The sale of the Atrium retail portfolio exceed-
ing 100 million euros reigns supreme, accord-
ing to the JLL real estate consulting company. 
This was followed in quick succession by the 
large acquisition of the Forum Ústí nad Labem 
shopping centre, a complex of buildings on 
the Prague main high street, Na Příkopě, and 
Prague’s Kotva in June, each at a value ex-
ceeding 80 million euros. The sale of the Tesco 
Letňany shopping centre is heading into the 
fi nal stretch and other large assets are just 
heading to the market.

The fi rst months of the year 2016 was led by Czechs, 
though only by a small margin: “Czech investors 
were more active in the fi rst fi ve months than for-
eign investors. They invested a total of 363.3 million 
euros, which represents a 54% share. In several 
cases they were transactions where the negotia-
tions began in the second half of 2015, while in the 

majority of cases large transactions in volumes of 
more than 100 million euros from that period have 
not yet been concluded because the negotiation 
process is longer and more demanding,” stated 
Jakub Gajdoš, an Investment Analyst for JLL, add-
ing that the torch will once again pass to foreign 
capital in the near future.

The largest transaction of (not only) the fi rst quar-
ter was the purchase of the Atrium Real Estate
portfolio with an area of 86,200 m2 by Arcona 
Capital. The purchasing party was represented by 
the agency Colliers during the acquisition of the set 
of assets, where the key tenant is the Albert gro-
cery chain, and the four adjacent retail parks, while 
the seller was advised by Cushman & Wakefi eld. 
The value of the transaction exceeded 100 mil-
lion euros. As the Director of Arcona Capital Ben 
Maudling stated, the acquisition was meant for the 
Lighthouse fund portfolio and includes 8 proper-
ties that are located in Zlín, Staré Město, Ostrava, 
Frýdek-Místek, Mladá Boleslav, Plzeň, Vestec 
u Prahy and Pardubice. CPI Group took care of 

the largest retail acquisition of a single building, 
purchasing the Bondy shopping centre in Mladá 
Boleslav for 50 million euros. It acquired the 
property (with 20,000 m2 and 80 shops, a multi-
plex cinema and tenants such as C&A, Billa and 
Intersport) from Raiff eisen – Leasing. Right after-
ward it also added České Budějovice’s Géčko 
(9,500 m2) to its portfolio for 28 mil. euros. CPI al-
ready owns the Olympia centre in Mladá Boleslav 
and the IGY centre in České Budějovice.

As JLL reported, retail properties had a 42 per-
cent share (190 million euros) in the overall invest-

Selected investment transactions in 2016

2016 Property City Sector Vendor/Prodejce Purchaser/Kupec Price (mil. €) 

Q1 Atrium Portfolio CR retail Atrium European Real Estate Arcona Capital (Palmer Capital) 102.6

Q1 IVG portfolio (4 buildings) Prague offi ce Triuva Redside 67.5

Q1 VGP Portfolio CR industry VGP JV Allianz Real Estate / VGP 50

Q1 Conwert Portfolio CR mixed Conwert RSBC 50

Q1 Bondy Mladá Boleslav retail Raiffeisen – Leasing CPI Group 50

Q1 City West C1 (Vodafone) + C2 Prague 13 offi ce Finep Holding (share) Ungelt Partners 16

Q1 Marriott Executive Apartments Prague 1 hotel x CPI Hotels x

Q1 Don Giovanni Prague 3 hotel DORINT Hotel CZECH INN HOTELS 24

Q1 Géčko Č. Budějovice Č. Budějovice retail Shopinvest CPI Group 28

Q1 Liberec Plaza Liberec retail x private 9.5

Q1 Explora Prague 13 offi ce GE Capital Avestus 12

Q1 Centrum Krejcárek Prague 3 offi ce K.REK x 20

Q1 Podvinný Mlýn + Kovanecká Prague 9 offi ce CPDP II Czech private investor x

Q1 UniCredit nám. Republiky Prague 1 offi ce UniCredit Bank Generali 30.5

Q2 Forum Ústí nad Labem Ústí nad Labem retail Meyer Bergman NEPI (New Europe Property Investments PLC) 82.6

Q2 Na Příkopě 23–27 Prague 1 mixed private LaSalle Investment Management 80

Q2 Kotva Prague 1 retail Markland PSN (Pražská správa nemovitostí) x

Q2 HB Reavis Logistics portfolio ČR + SR industry HB Reavis Macquarie 79

Q2 Rohan Business Center Prague 8 offi ce Karimpol REICO (ČS nemovitostní fond) 25.2

Q2 Grandhotel Evropa Prague 1 hotel PSN Julius Meinl Group 22.5

Q2 Géčko Liberec Liberec retail Shopinvest Nordic Investors x

Zdroj/Source: JLL + BW

 Czech investment market on upward curve

Florentinum, Prague 1 is for sale ■ Owner: Penta

Macquarie acquired HB Reavis Czech and Slovak 
industrial portfolio for EUR 79 mil.
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investic. Obchodovaly se také průmyslové areály 
a pražské hotely, například Don Giovanni, který 
získala fi rma Czech Inn Hotels, a Grand Hotel 
Evropa.“ Ten koupila skupina Meinl od české 
společnosti PSN (Pražská správa nemovitostí).

Impérium fi nančního magnáta Václava Skaly pak 
obratem investovalo do nákupu nové nemovi-
tosti v centru Prahy. Do svého portfolia PSN při-
pojila začátkem června obchodní dům Kotva. 
Komplex o 30 000 m2 plochy, stojící na náměstí 
Republiky jen kousek od Palladia, které se loni 
prodalo za 570 mil. eur, získala v tendru poraden-
ské fi rmy Cushman & Wakefi eld. „Koupili jsme 
hrubý diamant, který je potřeba vybrousit,“ nazna-
čil budoucí plány Jiří Švorc z investičního oddělení 
PSN. Kotva byla postavena v letech 1970 až 1975 
podle návrhu českých architektů Věry a Vladimíra 
Machoninových. Irská fi rma Markland, která dům 
vlastnila od roku 2005, před časem nemovitost 
kompletně zmodernizovala. Hodnotu transakce 
strany nezveřejnily. Jak uvedly některé zdroje 
z trhu, přesáhla částku 80 mil. eur. PSN vlastní 
v Praze např. Tančící dům, Albatros na Perštýně 

nebo areál Zálesí v Krči. Celkem čítá portfolio fi r-
my 370 000 m2 bytových, kancelářských a skla-
dovacích ploch, které jsou koncentrovány vedle 
Prahy i v Pardubicích, Hradci Králové a Kladně. 
„V blízké budoucnosti plánujeme nemovitostní 
portfolio dále rozšiřovat,“ dodal Švorc.

Další obří transakci naopak dominuje zahraniční 
kapitál. Obchodní centrum Forum Ústí nad 
Labem koupil v druhém kvartále za 82,6 mil. 
eur jihoafrický nemovitostní fond NEPI. Centrum 
o 27 800 m2 je vedle multiplexu Cinema City 
a supermarketu Billa pronajato řetězcům, jako 
jsou H&M, C&A, New Yorker, Tommy Hilfi ger, 
Nike nebo Deichmann. NEPI provozuje a vlastní 
řadu velkých nákupních center i kancelářských 
budov v Rumunsku, kde má svou centrálu a pod-
niká i v developmentu. Ke středoevropským in-
vesticím fi rmy se řadí např. slovenské Auparky 
v Žilině a v Košicích. Původní vlastník Meyer 
Bergman získal centrum před pěti lety společ-
ně s ostravským Forem Nová Karolina v rámci 
joint venture s kanadským fondem Healthcare of 
Ontario Pension Plan (HOOPP).

Zatímco NEPI není v Česku úplným nováčkem, 
poprvé vstoupil na český investiční trh britský fond 
LaSalle Investment Management, a to akvizicí 
v hodnotě 80 mil. eur na hlavní nákupní třídě Na 
Příkopě. Ta je součástí tzv. Zlatého trojúhelníku 
Prahy. Předmětem transakce byly nemovitosti za-
hrnující cca 4 000 m2 retailových a 3 150 m2 kan-
celářských ploch, které si pronajímají značky jako 
Tommy Hilfi ger, Salamander a Tezenis. „Česká 
republika je pro investory stále zajímavější desti-
nací. Akvizice budov Na Příkopě 23, 25 a 27 je 
ojedinělou příležitostí získat vysoce kvalitní nemo-
vitosti v takto žádané lokalitě,” uvedl Chris Zeuner, 
výkonný ředitel pro střední a východní Evropu. 
Na transakci se podíleli poradci White & Case, 
KPMG, JLL a Cushman & Wakefi eld.

Jonathan Hallett, šéf Cushman & Wakefi eld pro 
CEE potvrdil vzestup českého retailu i do budouc-

na. „Maloobchod zůstává velmi silný. Je velmi prav-
děpodobné, že v roce 2016 se dokončí prodeje 
velkých center, jako jsou Letňany, Olympia Brno 
a Forum Liberec.“ Jen za ně by současní vlastní-
ci mohli vyinkasovat další stovky milionů eur. Podle 
zdrojů z trhu se prodej letňanského Tesca, které má 
získat investiční společnost CBRE Global Investors, 
blíží do fi nále a na trh směřují také další retailové 
produkty – mimo jiné obchodní centrum Central 
Kladno, pražská Galerie Myšák nebo budova Na 
Příkopě 14 společností Lordship a Immofi nanz, 
kde otevřelo letos britské hračkářství Hamleys.

Největší transakcí prvního kvartálu v sektoru 
kanceláří byl prodej portfolia IVG, které získala 
česká asset manažerská fi rma Redside. Za budo-
vy Vyšehrad Victoria v Praze 4, Avenir E v Nových 
Butovicích a centrály fi rem Pfi zer a Google na 
Andělu s celkovou plochou 24 700 m2 zaplatila 
67,5 milionu eur. Prvenství mezi multifunkční-
mi projekty patřilo portfoliu rakouského fondu 
Conwert Immobilien Gruppe. Několik desítek 
komerčních i rezidenčních nemovitostí koupily ve 
společném joint venture RSBC Group podnikatele 

Budovu Rohan v Praze 8 koupila společnost REICO
v Q2/2016

OC Tesco Letňany je ve fi nální fázi prodeje Budova KB Na Příkopě v Praze 1 čeká nového vlastníka

Centrum Krejcárek, Praha 3 – prodáno v Q1/2016
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ment volume in the fi rst quarter. The second place 
is traditionally held by offi  ces (146 million euros). 
“The fi rst fi ve months confi rmed this situation when 
deals in a volume of 272 million euros were con-
cluded for retail properties,” stated Gajdoš, adding 
that offi  ce real estate attracted 171 million euros. 
“These two sectors are constants on the Czech 
real estate investment market. Industrial complexes 
were also traded, as were Prague hotels, such as 
Don Giovanni, which Czech Inn Hotels acquired 
and Grand Hotel Evropa.” This was purchased 
by the Meinl group from the Czech company PSN 
(Pražská správa nemovitostí).

Financial magnate Václav Skala’s empire then im-
mediately invested in the purchase of new properties 
in the centre of Prague. At the beginning of June PSN
added the Kotva department store to its portfolio. 
The complex, with 30,000 m2 of space, standing on 

náměstí Republiky just a short way from Palladium, 
which was sold last year for 570 million euros, was 
acquired in a tender by the Cushman & Wakefi eld 
consulting company. “We purchased a diamond in 
the rough, which needs to be polished,” stated Jiří 
Švorc from PSN’s Investment Department with re-
gard to the future plans. Kotva was built in the years 
1970 to 1975 according to a design by the Czech 
architects  Věra and Vladimír Machoninovi. The Irish 
company Markland, which owned the building since 
2005, completely modernised the property some 
time ago. The parties did not publish the amount of 
the transaction. As some sources from the market 
indicated, it exceeded 80 million euros. PSN owns, 
for example, the Dancing House in Prague, Albatros 
on Perštýn and the Zálesí complex in Krč. The 
company’s portfolio contains a total of 370,000 m2

of residential, offi  ce and warehouse space, which 
is concentrated in Prague, Pardubice, Hradec 
Králové and Kladno. “We are planning to continue 
to expand the real estate portfolio in the near future,” 
added Švorc.

Foreign capital, on the other hand, dominated an-
other huge transaction. The South African property 
fund NEPI purchased the Forum Ústí nad Labem
shopping centre in Q2 for 82.6 million euros. 
In addition to a Cinema City multiplex cinema and 

Billa supermarket, the centre’s 27,800 m2 is leased 
to chains such as H&M, C&A, New Yorker, Tommy 
Hilfi ger, Nike and Deichmann. NEPI owns and op-
erates several large shopping centres and offi  ce 
buildings in Romania, where it is headquartered, 
and it also is involved in development. The com-
pany’s investments in Central Europe include, for 
example, Slovakia’s Auparks in Žilina and Košice. 
The original owner, Meyer Bergman, acquired the 
centre fi ve years ago together with Ostrava’s Forum 
Nová Karolina as part of a joint venture with 
Canada’s Healthcare of Ontario Pension Plan 
(HOOPP) fund.

While NEPI is not entirely new to the Czech 
Republic, the British fund LaSalle Investment 
Management entered the Czech investment 
market for the fi rst time with an acquisition valued 
at 80 million euros on Prague’s main high street 

UniCredit Bank building in Prague 1 was acquired 
by Generali for EUR 30.5 mil.

Na Příkopě 14, Prague 1 is for sale
Owner: Lordship/Immofi nanz

PRAHA  |  BRNO  |  OSTRAVA  |  BRATISLAVA

|  Havel, Holásek & Partners je největší česko-slovenskou právnickou fi rmou; kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě; 23 partnerů, 
více než 100 advokátů a celkem 180 právníků.

|   Jeden z největších specializovaných právních týmů zaměřených na nemovitosti, stavebnictví a právo životního prostředí v České 
republice a na Slovensku s více než 20 zkušenými právníky včetně 7 partnerů.

|   Právní služby v souvislosti s nákupem a fi nancováním nemovitostí, strukturování a vyjednávání smluv při akvizicích nemovitostí 
a projektovém fi nancování jak na straně investora, tak na straně fi nancující instituce.

|   Komplexní právní poradenství a související daňové služby v oblasti investičních projektů a obchodování s nemovitostmi; desítky 
významných nemovitostních transakcí a projektů ročně; klientela z řad předních mezinárodních a domácích developerských společností 
a investorů, stavebních společností, bank a veřejné správy.

Nejúsp šn jší kancelá  v R 
a na Slovensku dle po tu 

nominací a titul  dosavadních 
ro ník  sout že

Nejúspěšnější česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

www.havelholasek.cz Strategické uvažování  |  Individuální p ístup  |  Špi kový právní tým  |  Dlouhodobé partnerství
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Na Příkopě. This is part of Prague’s “golden trian-
gle”. The subject of the transaction was property 
containing about 4,000 m2 of retail and 3,150 m2 
of offi  ce space, which is leased to brands such 
as Tommy Hilfi ger, Salamander and Tezenis. “The 
Czech Republic is still an interesting destination 
for investors. The acquisition of the buildings at Na 
Příkopě 23, 25 and 27 is a unique opportunity to 
get a high quality property in such a popular local-
ity,” stated Chris Zeuner, the Executive Director for 
Central and Eastern Europe. The White & Case, 
KPMG, JLL and Cushman & Wakefi eld consulting 
companies contributed to the transaction.

Jonathan Hallett, the Head of Cushman & Wakefi eld 
for the CEE region confi rmed the rise of Czech retail 
in the future, as well. “Retail remains very strong. It 
is very likely than the sale of large centres such as 
Letňany, Olympia Brno and Forum Liberec will 
be completed in 2016.” The owners could collect 
hundreds of millions of euros just for these proper-
ties alone. According to market sources, the sale 
of Tesco Letňany, which CBRE Global Investors is 
expected to acquire, is coming into the fi nal stretch 
and other retail products are also heading to the mar-
ket, including the Central Kladno shopping centre, 
Prague’s Galerie Myšák and the building at Na 
Příkopě 14 from Lordship and Immofi nanz, where 
the British toy shop Hamleys opened this year.

The largest transaction in Q1 in the offi  ce sector 
was the sale of the IVG portfolio, which the Czech 
asset management company Redside acquired. It 
paid 67.5 million euros for the Vyšehrad Victoria 
building in Prague 4, Avenir E in Nové Butovice 
and the headquarters of Pfi zer and Google at 
Anděl with a total area of 24,700 m2. The port-
folio of the Austrian fund Conwert Immobilien 
Gruppe ranked fi rst among multifunctional proj-
ects. A joint venture between entrepreneur Robert 
Schönfeld’s RSBC Group and Odyssey 44, Martin 
Kúšik’s family fund, purchased several dozen com-
mercial and residential properties. The value of the 
transaction climbed to 50 million euros. Logistics 

was dominated by the sale of the VGP portfolio in 
the total value of 500 million euros to a joint venture 
with Allianz Real Estate. The subject of the trans-
action was 27 completed buildings and 7 build-
ings under construction in the Czech Republic, 
Germany, Slovakia and Hungary. Macquarie 
purchased HB Reavis’ logistics portfolio in the 
Czech and Slovak republics for 79 million euros. 
The NBGI industrial portfolio in Poland and in the 
Czech Republic still remains in play.

The KB offi  ce building on Na Příkopě, Crystal 
Prague in Vinohrady in Prague 3, property from the 
CPDP portfolio and others are still awaiting new 
owners. “In 2016 was expect the market to be at 
least as active as it was in 2015. We expect growth 
of about 15–20 percent in the Czech Republic,” stat-
ed Jonathan Hallett, adding that in addition to retail, 
offi  ces will play a large role in this year’s overall fi g-
ures, especially large offi  ce complexes in Prague. 
“This year the sale of buildings such as The Park, 
Enterprise, City Tower and Florentinum are ex-
pected, and those are all huge transactions,” he 
explained. The current owner acquired The Park, 
a complex of 12 buildings in Chodov, for 300 million 
euros in the past; City Tower in Pankrác was sold 
some years ago for 100 million and the experts ex-
pect hundreds of millions in the case of Florentinum, 
as well. “The market of real estate investments is in 
excellent condition and will probably exceed last 
year’s volume. The Czech Republic is now seen to 
be more politically stable in comparison with Poland 
and the interest of some foreign investors is shifting 
to us,” concluded Jakub Gajdoš, the JLL Analyst. 
The Czech market could profi t from this consider-
ably in the months to come.

Roberta Schönfelda a Odyssey 44, rodinný fond 
Martina Kúšika. Hodnota transakce se vyšplhala 
na 50 mil. eur. Logistice dominoval prodej port-
folia VGP v celkové hodnotě 500 mil. eur společ-
nému podniku s Allianz Real Estate. Předmětem 
transakce bylo 27 dokončených objektů a 7 budov 
ve výstavbě na území ČR, Německa, Slovenska 
a Maďarska. Macquarie koupila logistické port-
folio HB Reavis v ČR a SR za 79 milionů eur. Do 
budoucna zůstává ve hře např. průmyslové portfo-
lio NBGI na území Polska a Česka.

Nového vlastníka čeká i kancelářská budova KB 
na Příkopech, Crystal Prague na Vinohradech 
v Praze 3, nemovitosti z portfolia CPDP a další. 
„V roce 2016 očekáváme, že trh bude přinejmen-
ším stejně aktivní, jako tomu bylo v roce 2015. 
V Česku předpokládáme nárůst o cca 15–20 pro-
cent,“ uvedl Jonathan Hallett s tím, že do letošních 
celkových čísel významně promluví vedle retailu 
právě kanceláře, především velké kancelářské 
komplexy v Praze. „Letos se očekávají prodeje 
budov, jako je například The Park, Enterprise, 
City Tower a Florentinum, a to všechno jsou 
obrovské transakce,“ dodal. Komplex 12 budov 
na Chodově (The Park) získal současný vlastník 
v minulosti za 300 mil. eur; za 100 mil. se prodala 
před lety pankrácká Tower a stovky milionů oče-
kávají poradci i v případě Florentina. „Trh realitních 
investic je ve výborné kondici a pravděpodobně 
přesáhne loňský objem. Česká republika je nyní 
ve srovnání s Polskem vnímána jako politicky sta-
bilnější a zájem některých zahraničních investorů 
se přesouvá k nám,“ uzavřel Jakub Gajdoš, ana-
lytik JLL. Z toho by mohl český trh v příštích měsí-
cích významně profi tovat.

VGP a Allianz RE uzavřely joint venture v hodnotě 
500 mil. eur Crystal Prague is for sale ■ Owner: GES Real
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Globální fúzi společností Cushman & Wakefi eld 
a DTZ, která byla ofi ciálně dokončena 
v září 2015, následuje ve střední Evropě, stejně 
jako v ostatních zemích, spojení lokálních kan-
celáří. V České republice společnosti předsta-
vily své nové sídlo na cca 2 000 m2 v Quadriu 
letos v dubnu. S Jonathanem Hallettem, ředi-
telem Cushman & Wakefi eld pro střední a vý-
chodní Evropu včetně Turecka a Ruska, hovoří-
me o přínosech fúze, aspektech řízení většího 
týmu i výhledech kancelářského a především 
investičního trhu v CEE.

Do vaší kompetence dnes spadá daleko větší 
území. Jak se řídí business takového rozsahu?
V rámci střední Evropy je to podobné, jako dří-
ve, nyní ale samozřejmě musíme řídit početněj-

ší týmy. Pro mě osobně je novou věcí východ-
ní Evropa, kde k přímým trhům patří i Rusko 
a Turecko, a také dohlížíme na partnerské 
trhy dalších jedenácti zemí, např. Rumunska 
a Ukrajiny, pobaltských států a zemí Střední 
Asie. V mé kompetenci jsou aktivity na přímých 
trzích a o partnerské trhy se staráme společně 
s Alanem Colquhounem, ředitelem pro Polsko. 
Cushman & Wakefield má v regionu více než 
devět set zaměstnanců. Naším největším 
trhem je Polsko, kde zaměstnáváme přes čtyři 
sta lidí.

Jak probíhala fúze ve středoevropském regi-
onu, pokud jde o zaměstnance? V Praze jste 
představili nové sídlo…
Prvních šest měsíců jsme se věnovali syner-

gické struktuře společnosti. V lednu se nám 
podařilo spojit naše týmy jak na Slovensku, tak 
v Maďarsku. V Polsku máme dvě kanceláře, 
ale v obou pracují oba týmy. A samozřejmě, od 
dubna máme náš tým – celkem dvě stě lidí – pod 
jednou střechou i v Česku. Quadrio je kultovní 
budova a naše pracoviště je skutečně moder-
ní. Je to fantastické prostředí. Jsme hrdí, když 
vidíme reakce našich klientů, kteří nás navštíví. 
A kromě toho, na střeše máme k dispozici jednu 
z nejhezčích teras ve městě.

Úspěch fúze je z části dán načasováním, ale 
mnohem větší měrou souvisí s fi remní kulturou 
a mentalitou lidí a s tím, jak dokáží spolupraco-
vat – a Cushman & Wakefi eld a DTZ měly kulturu 
vždy velmi blízkou. Obě společnosti v minulos-
ti zaměstnávaly lidi se zkušenostmi z té druhé 
fi rmy a také pracovní náplň byla velmi podobná. 
I když stěhování proběhlo teprve nedávno, týmy 
pracují společně už celé měsíce.

Jak se fúze odráží v obchodních aktivitách 
společnosti?
Cílem nového podniku je převzít obrat z roku 2015 
původních dvou fi rem a v roce 2016 jej dále zvýšit. 
Cushman & Wakefi eld je v každé jednotlivé zemi 
v regionu jedničkou nebo dvojkou na trhu – co do 
záběru našeho podnikání, obratu i rozsahu. V ně-
kterých zemích jsme sice působili už před fúzí, ale 
nyní můžeme lépe uspokojovat potřeby klientů 
napříč regionem, protože jsme spojili silné strán-
ky obou společností.

 Středoevropské investice míří 
k překonání loňských čísel
Cushman & Wakefi eld představila nové sídlo v Quadriu

Jonathan Hallett, ředitel Cushman & Wakefi eld pro střední a východní Evropu

Nové kanceláře Cushman & Wakefi eld v Quadriu
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Following the global merger of Cushman & Wake-
fi eld and DTZ, formally closed in September 
2015, the two consultancies have been, as else-
where, consolidating their offi  ces across the 
Central European region. In Czech Republic, 
the consultancies moved into their new com-
bined headquarters of almost 2,000 sqm in 
Quadrio in April. We speak to Jonathan Hallett, 
Cushman & Wakefi eld’s Head of Central and 
Eastern Europe, including Russia and Turkey, 
about the eff ects of the merger, including man-
aging a larger team and territory, and how oc-
cupier and investment markets are performing 
in 2016.

You’re overseeing a much larger area now. 
How is business managed over such a ge-
ography?
The Central European markets are similar to 
before, though we now obviously have bigger 

teams to manage. What’s new for me personally 
is Eastern Europe, where direct markets include 
Russia and Turkey and we also oversee alliance 
businesses in 11 countries such as Romania, 
Ukraine, the Baltics, the Balkans and the Stans. 
I oversee the operations of the direct businesses, 
working with Alan Colquhoun, Chair of Poland, 
on the alliance markets. Cushman & Wakefi eld 
employs in excess of 900 people in the region. 
Our biggest market is Poland where we have 
over 400 employees.

How was the merger managed in CEE in 
terms of people? In Prague you have com-
pletely new headquarters...
The fi rst six months was focused on dealing with 
the synergy structures of the business. We man-
aged to get all our teams together in January in 
both Slovakia and Hungary. In Poland we have 
two offi  ces but we have co-located teams. And 

yes, as of April, we’ve now got all our teams to-
gether in the Czech Republic in one offi  ce – with 
over 200 people in total in the market. Quadrio 
is an iconic building and we have a truly modern 
workspace. It’s a fantastic environment. We’re 
proud to see clients’ reactions when they visit 
and on the roof we benefi t from one of the best 
terraces in the city.

The success of mergers is partly to do with 
timing, but to a much greater extent it’s to do 
with the culture and the mentality of people 
and how you bring them together – and at 
Cushman & Wakefi eld and DTZ our cultures were 
very similar. We’ve both employed people from 
each other’s fi rms in the past and there’s a lot of 
similarity in the work we do. Whilst the physical 
move has only just completed, the teams have 
been working together for months.

What eff ects has the merger had on business?
The goal of the new business has been to take 
the turnover of the two legacy businesses in 2015 
and grow in 2016. Cushman & Wakefi eld is now 
the Number 1 or 2 player in every single country 

 CEE investment in 2016 on way to surpassing 
2015 says Cushman & Wakefi eld

Cushman & Wakefi eld – the new Czech headquarters in Quadrio – Prague 1

Cushman & Wakefi eld in Quadrio

Cushman & Wakefi eld in Quadrio
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Takže se obě fi rmy spojením dobře doplňují...
Přímo skvěle. Zatímco Cushman & Wakefi eld 
měl ze 70 % příjmy z transakcí a ze 30 % stálé 
příjmy, DTZ to mělo naopak – takže se k sobě 
opravdu výborně hodí. Pokud jde o územ-
ní pokrytí, doplňují se až neuvěřitelně. V Jižní 
Americe měl Cushman & Wakefi eld velmi sil-
nou pozici, kdežto DTZ tam nepůsobilo vůbec. 
Cushman & Wakefi eld byl velmi silný na evrop-
ském kontinentu, ale ne tak silný v Británii jako 
DTZ. A když se podíváme na Asii, tam bylo DTZ 
mnohem silnější, zejména v Číně. Pokud jde 
o náš region, v oblasti property managementu 
zaujímáme po fúzi zcela dominantní pozici. Fúze 
nám tak poskytla co do služeb nadnárodním fi r-
mám i nájemcům mnohem širší platformu.

Jaká je poptávka na hlavních trzích střední 
a východní Evropy?
Pokud se díváme na hlavní středoevropské trhy, 
můžeme vidět rekordní množství kapitálu, ex-
panzi nájemců i množství fi rem, které relokují, 
zejména těch výrobních a průmyslových. A na 
vzestupu je také maloobchod. Nájemné ještě 
nestoupá nijak strmě, ale rozhodně přestalo kle-

sat a pobídky stagnují nebo jich přinejmenším 
začíná ubývat. Takže trh je na tom mnohem lépe 
a je v ideální kondici k dalšímu růstu.

Když se podíváme na investice CEE, jaká 
oblast přilákala největší objem? Jak si stojí 
rok 2016?
Loni se na hlavních středoevropských trzích usku-
tečnily investiční transakce zhruba za 7 miliard 
eur; z toho na Polsko připadlo něco málo přes 
4 miliardy eur (57 %) a na Česko více než 2 mili-
ardy eur, což je dohromady přes 80 procent. Když 
se podíváme na rok 2016, v prvním kvartále
byly uzavřeny transakce asi za 1,1 miliardy eur. 
Z toho v Česku a Polsku 73 %, a jen v samotném 
Polsku 46 %. Což znamená, že Česko a Polsko 
jsou stále dominantní, přestože poptávka začíná 
stoupat i na ostatních hlavních trzích, například 
na Slovensku, v Maďarsku a také v Rumunsku. 
Pokud se týká sektorů, nejvíce investic připadlo 
loni na maloobchod, celkem 3,4 miliardy eur, 
a hned po něm následoval kancelářský seg-
ment, který přilákal 2,1 miliardy eur. Dohromady 
to představuje 80 % celkového objemu investic 
v regionu. Průmyslové investice dosáhly zhruba 

1 miliardy eur, tedy asi 15 %, a zbytek připadá na 
rezidenční a alternativní investice.

V roce 2016 očekáváme, že bude trh přinejmen-
ším stejně aktivní, jako tomu bylo v roce 2015. 
V Česku předpokládáme nárůst o cca 15–20 pro-
cent. V Polsku, kde se už zobchodovaly takové 
objemy, bude asi obtížné číslo z loňského roku 
zopakovat – ale i tak očekáváme 3–4 miliardy eur. 
Myslím, že Slovensko, Rumunsko a Maďarsko 
budou zájem investorů přitahovat i nadále. Na 
Slovensku dosáhly loňské objemy 120 milionů 
eur, kdežto letos je to už nyní 175 milionů a do-
mnívám se, že celková čísla by se mohla vyšpl-
hat až na 300–400 milionů eur, což je ohromný 
nárůst. Maďarsko dosáhlo loni 750 milionů eur 
a v letošním prvním kvartále asi 130 milionů, je tak 
možné, že se dočkáme až 1 miliardy nebo i více.

Jaký vývoj očekáváte v Česku? Který sektor 
bude dominovat?
V prvních kvartálech roku 2016 zaznamenal trh ma-
loobchodní transakce za 470 milionů eur a kancelá-
ře jsou na 440 milionech, takže tyto segmenty budou 
nadále dominantní. V maloobchodě připadá na jed-
nu transakci větší objem než v kancelářském sekto-
ru, ale letos se očekávají prodeje budov jako např. 
The Park, Enterprise, City Tower a Florentinum, 
a to všechno jsou obrovské transakce. Nicméně ma-
loobchod zůstává velmi silný. Začátkem roku jsme 
zprostředkovali prodej portfolia Atrium v hodnotě 
přes 100 milionů eur společnosti Palmer Capital 
(nyní Arcona Capital) a v tomto kvartále následoval 
prodej obchodního centra Forum Ústí nad Labem
investičního fondu Meyer Bergman společnosti 
NEPI nebo pražského obchodního domu Kotva. 
A je velmi pravděpodobné, že v roce 2016 se do-
končí i prodeje velkých center, jako jsou Letňany, 
Olympia Brno a Forum Liberec.

Jaký typ investorů dnes ve střední a vý-
chodní Evropě působí?
Jako vždy jsou tu německé fondy. Union 
Investment se zajímá o maloobchodní nemovi-

Forum Ústí nad Labem koupila v Q2/2016 společnost NEPI od fondu Meyer Bergman ■ Zdroj: Cushman & Wakefi eld
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in the region – in terms of scale, turnover and busi-
ness coverage. In certain countries we were al-
ready there but now we are better able to answer 
to our clients’ needs across the region, having 
combined the strengths of the two businesses.

So it’s been complementary in bringing the 
two fi rms together...
It’s been hugely complementary. Cushman & Wake-
fi eld was 70% transactional, 30% recurring 
revenue; DTZ was the reverse – so by that 
scale, we are a wonderful fi t. In terms of terri-
tory, it’s also an incredible fi t. In South America 
Cushman & Wakefi eld was very strong, while 
DTZ wasn’t present. Cushman & Wakefi eld 
was very strong in mainland Europe, but not as 
strong as DTZ in the UK. And if you look at Asia, 
DTZ was a lot stronger, particularly in China. In 
our region, as a merged business we now have 
the strongest property management business of 
all fi rms in the region. The merger has also en-
abled us to have a far stronger platform to ser-
vice global corporates and occupiers.

How is demand from occupiers in core CEE?
If you look at the fundamental markets of Central 
Europe what you’re seeing is record amounts 
of capital, occupiers expanding, and a large 
numbers of companies still relocating, particular-
ly in industrial and manufacturing. Overall retail 
sales are also up across the region. Rents have 
not yet started to increase sharply but certainly 
they have stopped decreasing and incentives 
have stagnated or are starting to shrink again. So 
the market’s in a far better place, and as a busi-
ness we’re ideally placed to benefi t from that.

Turning to transactions, what sectors have 
seen the most volume? And how will 2016 
play out?
There was about EUR 7bn of transactions in 
the core Central European markets last year; of 
which Poland had just over EUR 4 billion (57%), 
and EUR 2 billion was Czech, so together they 
represent over 80%. Looking at 2016, about 
EUR 1.1 billion was transacted in Q1, and 73% 
was CR and Poland, of which 46% was Poland. 
So the Czech Republic and Poland are still domi-
nant, but there is a little more focus on the other 
core markets, like Slovakia, Hungary, and also 
Romania. If we look at sectors during 2015, re-

tail accounted for the most investment at EUR 
3.4 billion, followed by the offi  ce segment which 
attracted EUR 2.1 billion. So together that’s 80% 
of the overall volume in the region. Industrial was 
at roughly EUR 1 billion, about 15%, with resi-
dential and alternative investments accounting 
for the remainder.

We expect the market in 2016 to be at least as 
good as it was in 2015. In the Czech Republic
we’re expecting an increase of 15–20%. In 
Poland, so much has transacted already that it 
might be hard to repeat the volume of last year 
– but still we expect EUR 3–4 billion this year. 
I think Slovakia, Romania and Hungary will con-
tinue to be more attractive to investors. Slovakia
last year saw volumes of about EUR 120m; this 
year it’s already at EUR 175m and I think it could 
reach EUR 300–400m which represents a huge 
increase. Hungary last year totalled EUR 750m, 
and they’ve done about EUR 130 in the fi rst quar-
ter, but we could see it hit a billion euros or more.

What can we expect in CR in terms of trans-
actions in 2016? What sectors will dominate?

An Atrium Czech retail portfolio was sold to Arcona Capital in Q1/2016 for EUR 100 mil. ■ Advisor: Cushman & Wakefi eld

Tesco Letňany is waiting for new owner

Florentinum, Prague 1 is for sale
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tosti a Deka rozprostírá svůj zájem napříč sek-
tory. Neřekl bych, že existuje nějaká konkrétní 
skupina, která tu dříve působila a dnes ne – včet-
ně oportunistických fondů a fondů value add, 
které také hledají vhodné produkty, a skutečně 
je nacházejí. Fondy jako Valad, Europa Capital
a ARES – i řada zmíněných „value-add“ fondů 
dnes disponují potřebným kapitálem. V regionu 
je ale i nový kapitál, například Caerus, který 
v Česku koupil Futuramu II a na Slovensku prá-
vě podepsal koupi budovy Europeum od spo-
lečnosti Savills IM (SEB). Stále je tu i jihoafrický 
kapitál, například NEPI a Rockcastle. A právě 
Rockcastle je velmi aktivní v Polsku. Francouzi 
působí v Česku prostřednictvím fondu Amundi
a Société Générale / KB. Zájem o region zdale-
ka neztrácejí ani tradiční kapitálové zdroje, USA 
a Kanada. K tomu všemu přichází kapitál i z Číny.

Jak to zapůsobí na výnosy? Je to udržitelné?
Výnosy se stlačují, ale není to stejná situace, 
jako v roce 2007, kdy se výnosy z druhořadých 
nemovitostí velmi přiblížily výnosům z těch pr-
votřídních. Dnes je mezi nimi stále velký rozdíl. 
Vezměme třeba oportunistický fond – najde-li 
správnou nemovitost, stále ještě může realizo-
vat potřebný zisk. Investoři se dnes mnohem 
více rozhodují na základě hlavních charakteristik 
nemovitosti. Tomu napomáhá samozřejmě sku-
tečnost, že peníze jsou velmi levné a nikdy ne-
byly levnější.

In the fi rst quarters of 2016, retail already rep-
resents a volume of EUR 470m and offi  ces is at 
EUR 440m, so these segments continue to domi-
nate. In retail there is more asset value in a single 
transaction than in offi  ces but this year, we’ll see 
the transaction of The Park, Enterprise, City 
Tower and Florentinum, and these are all big 
ticket deals. Still, retail is strong. We closed on 
the sale of the Atrium portfolio, worth over EUR 
100m, to Palmer Capital (now Arcona Capital) 
earlier this year, and we closed earlier this quar-
ter on the sale by Meyer Bergman of Forum 
Ústí nad Labem to NEPI or Kotva in Prague. 
Looking ahead, Letňany, Olympia Brno and 
Forum Liberec are all likely to transact in 2016.

What kind of investors are we seeing in CEE?
The German funds are present as ever. Union 
Investment is looking in retail and Deka in vari-
ous sectors. I wouldn’t say there’s a single group 
that is not active that we’ve seen being active in 
the past – so all the value-add and opportunistic 
funds are also looking for product. And they’re 
fi nding product. Funds like Valad, Europa Capital
and ARES – and a number of these value-add 
funds now have core capital as well. There’s also 
new capital to the region, like Caerus, which in 
the Czech Republic bought Futurama II and has 
just signed in Slovakia on the Savills IM (SEB) 
building (Europeum). South African capital, such 
as NEPI and Rockcastle is still present, the lat-

ter having been very active in Poland. The French 
are active in the Czech Republic through Amundi
and Société Générale / KB. The traditional capi-
tal sources of US and Canada remain very inter-
ested in the region. On top of that you have capital 
coming from China.

What eff ect will this have on yields and is 
this sustainable?
Yields have been sharpening but we are not 
seeing what you saw in 2007 where secondary 
deals got very close to prime yields. There’s still 
a big diff erence between these today. If you’re an 
opportunistic fund and you fi nd the right asset, 
you can still get the returns you need. People 
today are making decisions to a much greater 
extent based upon the fundamentals of the real 
estate. Obviously this is helped by the fact that 
the cost of money is cheap – cheaper than it has 
ever been.
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Olympia Brno – one of the biggest expected investment transactions in 2016

The Park, Prague 4 is for sale

City Tower, Prague 4 is waiting for a new owner
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Kontinentální část společnosti Palmer 
Capital prošla strukturální změnou, jejíž 
výsledkem je vznik nové značky Arcona 
Capital. Manažerský tým této části navýšil 
svůj podíl na víc než 80 procent letos v dub-
nu. Arcona Capital, která dnes řídí portfolio 
v hodnotě 320 milionů eur, plánuje další růst 
svých realitních investičních fondů i posíle-
ní a diverzifi kaci kapitálu. V únoru rozšířila 
společnost svá aktiva v České republice 
o maloobchodní portfolio skupiny Atrium 
v hodnotě 100 mil. eur. Jaká je strategie 
dalšího rozvoje a jaké plány do budoucna? 
O tom hovoříme s Benem Maudlingem, ředi-
telem společnosti Arcona Capital.

Jak přechod k značce Arcona Capital ovliv-
nil vaši obchodní strategii?
Obchodní strategie se prakticky nezměnila. Změna 

proběhla pouze v rámci struktury společnosti, kdy 
management kontinentální části společnosti navý-
šil svůj obchodní podíl. Součástí dohody s Palmer 
Capital UK byla také změna obchodní značky na 
Arcona Capital. Nový název tak refl ektuje uspo-
řádání, které panuje mezi společností Palmer 
Capital a jejími ostatními partnerskými fi rmami. Od 
roku 2007, kdy jsme na území kontinentální Evropy 
zahájili činnost, vzrostla hodnota aktiv v naší sprá-
vě na 320 milionů eur. Domníváme se, že tak na-
stal správný čas navýšit náš obchodní podíl a začít 
pracovat s rozmanitějšími zdroji kapitálu. Nicméně 
s Palmer Capital UK nadále úzce spolupracujeme.

Jaká aktiva v rámci střední Evropy dnes 
spravujete?
Naše kanceláře v Praze a Varšavě dnes spravují 
v České republice, na Slovensku a v Polsku ne-
movitosti v celkové hodnotě cca 250 milionů eur. 
Většina těchto aktiv je v držení tří investičních 
entit. První je fond kótovaný na burze Euronext 
v Nizozemsku, druhou je subjekt sdružující ak-
tiva ve vlastnictví několika českých speciálních 
společností (SPV) a třetí je fond pro nizozem-

ské investory strukturovaný jako česká akciová 
společnost. První dva fondy aktivně usilují o na-
výšení svého portfolia, zatímco třetí plánuje od 
roku 2018 divestice (prodeje). Dohromady vlast-
ní přes osmdesát nemovitostí. Dalších 8 budov 
a pozemků spravujeme pro odlišné investory.

Jaké jsou tedy plány v oblasti rozvoje prv-
ních dvou fondů?
Fond, který je kótovaný na nizozemské burze, se 
zaměřuje na kvalitní nemovitosti poskytující nad-
průměrný výnos. Přestože už vlastní čtyři kance-
lářské budovy v Praze, další potenciál vnímáme 
v investicích do multifunkčních nemovitostí v regi-
onálních městech střední Evropy, jejichž hodnota 
nepřesáhne 20 mil. eur. Stávající hodnota aktiv 
fondu dosahuje 55 milionů eur. Nemá žádnou 
cílovou velikost a další akvizice budou otázkou 
atraktivních příležitostí. Druhý fond, s názvem 
Lighthouse, investuje do prvotřídních nemovitostí 
s dlouhodobými smlouvami a kvalitními nájemci 
na území střední Evropy a Německa, přičemž 
výše jednotlivé akvizice se může vyšplhat až na 
100 mil. eur. Není zaměřen na konkrétní sektor, 

 Arcona Capital na cestě k posílení aktiv a investičního
kapitálu napříč střední a západní Evropou

Ben Maudling, ředitel Arcona Capital

V prvním čtvrtletí dokončila Arcona Capital akvizici maloobchodního portfolia Atrium (ČR) v hodnotě 100 mil. eur
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The continental European operation of Palmer 
Capital has rebranded with a new company 
structure under the name Arcona Capital. The 
continental European management team ex-
panded their stake to over 80% in April. This 
part of the company now has EUR 320 mil-
lion in assets under management and aims 
to continue growth of selected funds and 
diversify capital sources. We talk with Ben 
Maudling, Principal at Arcona Capital, about 
the outlook in CE, current growth, includ-
ing the most recent purchase in February of 
a EUR 100 million Czech retail portfolio from 
Atrium, and goals for the future.

How does the change to Arcona Capital af-
fect business strategy?
Business strategy really hasn’t changed; all 
that’s happened structurally is that local manage-
ment has increased its shareholding in the con-
tinental European operation, and as part of that 
we agreed with Palmer Capital UK to rebrand to 
Arcona Capital. Having a separate name mirrors 
the arrangement Palmer UK has with its other 

partner fi rms. Since 2007 we’ve built up the con-
tinental European business and now have EUR 
320 million assets under management (AUM). 
We felt it was a good time to take a larger share-
holding and work with more diversifi ed sources 
of investment capital. However, we still liaise 
closely with Palmer UK.

What holdings do you have in CE now?
We have offi  ces in Prague and Warsaw which 
manage assets in Czech Republic, Slovakia 
and Poland with a value of approximately 
EUR 250 million. Most of these assets are held in 
three investment entities. One is a fund listed on 
the Euronext exchange in the Netherlands, the 
second is a vehicle holding assets in the own-
ership of separate Czech SPV’s and the third is 
a fund for Dutch investors structured as a Czech 
joint stock company. The fi rst two are actively 
looking to increase their holdings whilst the third 
is planning disinvestment from 2018. These enti-
ties combined hold over 80 properties. We also 
have 8 more buildings and sites in other invest-
ment companies.

How do you expect to grow the two invest-
ment entities?
The listed fund invests in good quality properties 
that provide an above average income return. 
Though it holds 4 offi  ce buildings in Prague, we 
currently see more potential for this fund in multi-
let properties with a value up to EUR 20 million 
in regional cities in CE. The fund currently owns 
assets with a value of approximately EUR 55 mil-
lion. We ultimately have a target size for the fund 
of EUR 500 million. It will invest as and when the 
right opportunities arise. The other entity we call 
our Lighthouse vehicle. (However, this has noth-
ing to do with the Czech developer Lighthouse 
Group.) This targets properties in CE and 
Germany that have long leases with good quality 
tenants and can buy properties or portfolios with 
a value up to EUR 100 million per investment. It is 
non sector specifi c but, generally, it would keep 
to investments in the offi  ce, retail and industrial 
sectors. Currently, its holdings have a value over 
EUR 115 million and we are keen to increase this 
substantially over the next year.

What are your plans for the portfolio pur-
chased from Atrium in Q1? In which fund is it?
That acquisition was actually for the Lighthouse 
portfolio. It consists of eight hypermarkets / re-
tail parks, in Zlín, Staré Město, Ostrava, Frýdek-

Arcona Capital on course to grow assets under 
management and s ource capital in CE and Western Europe

Arcona Capital acquired Atrium retail portfolio (CR) in Q1 2016 for EUR 100 mil. ■ Photo: Retail Park Pilsen

Ahold Frýdek-Místek – part of the Atrium retail portfolio  
Owner: Arcona Capital / Lighthouse Fund
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ale v zásadě preferuje investice do kancelář-
ských, maloobchodních a průmyslových nemo-
vitostí. V současné době vlastní portfolio s hod-
notou přesahující 115 mil. eur, které plánujeme 
v průběhu příštího roku významně rozšířit.

V únoru jste získali maloobchodní portfolio 
společnost Atrium. Jak s ním dále pracujete?
Akvizice byla určena pro portfolio Lighthouse 
a zahrnuje osm hypermarketů a retail parků, 
které se nacházejí ve Zlíně, Starém Městě, 
v Ostravě, ve Frýdku-Místku, v Mladé Boleslavi, 
Plzni, ve Vestci u Prahy a v Pardubicích. Hlavním 
nájemcem nemovitostí je hypermarket Albert 
s dlouhodobou nájemní smlouvou. Ke čtyřem 
z nich patří také retail parky, které jsou obsaze-
ny značkami jako Sportisimo, KiK, dm drogerie, 
Takko Fashion a Deichmann. Ale jde nám také 
o aktivní asset management a rádi bychom část 
parků rozšířili a zkvalitnili nájemní mix. Některé 
disponují poměrně velkými pozemky a nabízí tak 
potenciál pro další výstavbu, takže v současné 
době jednáme s řadou maloobchodníků o pro-
nájmu. Úzce spolupracujeme s Albertem (resp. 
společností Ahold) na zatraktivnění pro zákazní-
ky a navýšení příjmu pomocí marketingových ak-
tivit, jako jsou například sezonní či reklamní akce. 
Naším cílem je portfolio více zviditelnit, včetně 
vytvoření vlastní obchodní značky a webových 
stránek. Další potenciál pak vnímáme v zefek-
tivnění provozu z pohledu spotřeby energií, což 
bude znamenat přínos také pro naše nájemce.

Spravujete 90 nemovitostí v řadě regionů 
střední Evropy. Jaká to přináší specifi ka?

Není to jenom devadesát nemovitostí ve třiceti 
různých městech, ale především 2 500 nájemců, 
což na správu klade mnohdy značné požadavky. 
V Česku i v Polsku tak máme kvalitní týmy asset 
manažerů, kteří pravidelně jednají s nájemci, ale 
i s facility manažery a dalšími dodavateli přímo 
v místě. Vedle toho disponujeme silným fi nančním 
oddělením, oddělením fi nanční kontroly a zkuše-
nými právními specialisty. Díky tomu jsme doká-
zali výkon fondů, které jsme převzali v roce 2012, 
dramaticky zvýšit. Portfolia jsme zafi nancovali, 
snížili provozní náklady a zvýšili obsazenost. 
Příkladem úspěchu našeho asset managementu 
může být obnovení nájemní smlouvy společnos-
ti AT&T, která využívá 5 358 m2 kancelářských 
a technických prostor v košické nemovitosti v ulici 
Letná 45, která je součástí portfolia kótovaného 
fondu. Transakce je z velké části výsledkem kvalit-
ní práce manažerského týmu v místě, jež s sebou 
nesla poměrně zásadní rekonstrukci budovy spo-
jenou s každodenní pozorností a péčí věnovanou 
našim klientům. Dalším příkladem z tohoto roku 
je pronájem 1 350 m2 maloobchodních prostor 
Penny Marketu v naší nemovitosti v ul. Bartošova 
ve Zlíně, kde jsme přestavěli 2 100 m2 někdejší 
pošty na maloobchodní plochy. A v nejbližší době 
budou oznámeny další pronájmy.

Jakých chcete dosáhnout výnosů? Plánujete 
zřídit také nějaký nový fond?
Různé fondy mají samozřejmě různé výnosové 
profi ly. Kótovaný fond cílí na nemovitosti s hrubým 
výnosem nad 7 %. Lighthouse se zajímá spíše 
o IRR generované investicemi. Může koupit draž-
ší nemovitosti při nižší kapitalizační míře, jsou-li 
podmínky dluhového investování takové, že vý-
sledkem bude dvojciferné IRR. Ať jde o jakoukoli 
nemovitost, naši investoři od nás očekávají, že 
budeme hledat cesty, jak její fi nanční výkon zvýšit. 
Nedávno jsme zahájili spolupráci s investiční sku-
pinou, která hledá vyšší výnos a preferuje aktiva 
value add. Tzn. nemovitosti generující vyšší výnos 
v relativně krátkém investičním horizontu díky mo-
dernizaci, přestavbě a novým pronájmům. Pokud 

jde o nové fondy, rádi bychom založili český fond 
kvalifi kovaných investorů (FKI), protože registru-
jeme ze strany domácích investorů rostoucí po-
ptávku po investicích pod vedením zkušeného 
investičního manažera.

Budete pokračovat také v developmentu? 
Jeden developerský projekt jste již dokončili...
Loni jsme dokončili náš první rezidenční pro-
jekt v ulici Drahobejlova nedaleko stanice metra 
Českomoravská. Několik měsíců po dokonče-
ní bylo prodáno všech 86 bytů a investice tak 
byla velmi úspěšná. V současné době staví-
me v Úvalech. Hotovi budeme v létě 2017, ale 
k dnešnímu dni máme z první fáze, která má 
22 bytů, prodáno 60 procent. Díky tomuto úspě-
chu je cílem našich investorů, abychom začali co 
nejdříve i s výstavbou druhé fáze se 44 byty.

Jaké jsou tedy plány do budoucna? Oslovíte 
i nové investory?
Naši investorskou základnu opravdu chceme rozší-
řit. Zájem o investice je patrný ze strany západoev-
ropského a asijského kapitálu, nicméně v Česku, 
na Slovensku i v Polsku vidíme stále více kapitálu 
domácího. Máme řadu zkušeností s privátními i in-
stitucionálními investory a můžeme se prezentovat 
konkrétními výsledky. Vzhledem k tomu, že střední 
Evropa nabízí atraktivnější výnosy než západoev-
ropské trhy, i vzhledem k trvale nízkým úrokovým 
sazbám, se domnívám, že realitní investice ve stře-
doevropském regionu dále vzrostou. Loni dosáhl 
objem investic do komerčních nemovitostí v CEE 
přibližně 10 miliard eur. A nedivil bych se, kdyby 
letošek tyto hodnoty ještě překonal.

Politických vězňů, Prague 1
Asset management: Arcona Capital

Rezidence Drahobejlova, Praha 9
Developer: Arcona Capital

Book BW_II_2016.indb   20Book BW_II_2016.indb   20 21.06.16   1:5921.06.16   1:59



21

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

N
N

VE
ST

M
EN

T 
 IN

VE
ST

M
EN

T 
 IN

VE
ST

M
EN

T 
 IN

VE
ST

M
EN

T 
 IN

VE
ST

M
EN

21

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

-Místek, Mladá Boleslav, Plzeň, Vestec u Prahy 
and Pardubice. All the properties are anchored 
by an Albert hypermarket on a long lease. Four of 
the properties have an adjoining retail park hous-
ing tenants such as Sportisimo, KiK, dm drogerie, 
Takko Fashion and Deichmann. But we also saw 
active asset management (AM) angles: we would 
like to increase the size of some of the retail parks 
and to improve the tenant mix. Some properties 
have quite big sites where there’s scope for re-
development, and so we’re in discussions with 
a number of retailers for new space on the sites. 
We’re working closely with Albert/Ahold to im-
prove the general quality of the properties and we 
see opportunities to increase customer attraction 
and boost rental income through initiatives such 
as seasonal events and promotions, increasing 
advertising possibilities, branding the portfolio 
and introducing a web page. We are also looking 
into ways to make the properties more energy ef-
fi cient which will benefi t our tenants.

You have 90 properties that you manage in 
CE. How do you arrange this?
Not only do we have 90 properties in over 30 sepa-

rate towns and cities that we look after but many 
are quite management intensive as there are over 
2,500 tenants. We have a very good AM team in 
Czech Republic and Poland who are regularly on-
site at the properties speaking with tenants, facility 
managers and other suppliers. In addition we have 
a strong fi nancing and fi nancial controlling depart-
ments as well as experienced in-house lawyers. All 
this means that we have been able to dramatically 
improve the performance of the funds that we took 
over in 2012. We fi nanced these portfolios, reduced 
running costs and have increased occupancy. 
As an example of the success of our active asset 
management, I am pleased to announce that this 
week we renewed a lease with AT&T for 5,358 sqm 
of offi  ce and technical space in Letná 45, Košice, 
Slovakia. This property is in the Listed Fund. The 
lease renewal is largely a result of some very 
hands-on management from our team which in-
cluded undertaking considerable refurbishment 
work to this building and a lot of client-focussed 
care and attention. Another example from this 
year was the letting of 1,350 sqm of retail space to 
Penny Market in our property in Bartošova Street in 
Zlín. We have converted 2,100 sqm of former post 
offi  ce space to retail premises. Further lettings will 
be announced shortly.

What yields do you aim to attain for inves-
tors? Do you have plans a new fund?
Obviously various funds have diff erent return 
profi les. The listed fund will look at proper-
ties that can have a gross yield above 7%. The 
Lighthouse entity looks more at the IRR gener-
ated by an investment. It can buy more expensive 
properties at lower cap rates if the debt fi nancing 
terms mean that a double digit IRR is produced. 
Whatever the property, our investors expect us to 
be identifying ways by which to improve fi nancial 
performance. Recently, we have started work-
ing with an investment group which wants higher 
yielding, so-called, value add type opportunities. 
These are expected to produce higher returns in 
a relatively short investment period by way of re-

furbishment, redevelopment and re-letting work. 
In terms of new funds, we are interested in estab-
lishing a Czech Fund of Qualifi ed Investors (FKI) 
structure as we see increasing demand from local 
investors to invest with a credible fund manager.

Do you have plans for more development? 
You fi nished one project already...
We completed last year our fi rst residen-
tial project on Drahobejlova street close to 
Českomoravská metro station. All 86 apartments 
were sold a few months after project completion 
and the investment was very successful. We are 
currently developing a site in Úvaly. Completion 
will be in summer 2017 and, to date, we have 
sold 60% of the fi rst phase of 22 apartments. 
Due to this success, our investors want us to be-
gin as soon as possible the construction of the 
second phase of a further 44 apartments.

What are your plans looking forward? Do 
you have plans for new investors?
We want to grow our investor base. We see demand 
from western European and Asian capital for invest-
ments in CE but we also see increasing amounts of 
domestic capital in Czech Republic, Slovakia and 
Poland. We have experience of working with both 
private and institutional investors and can show 
a strong track record. Whilst it continues to off er 
better returns than western Europe and whilst inter-
est rates remain low, I think we will see increasing 
amounts of real estate investment in CE. Last year, 
there was approximately EUR 10 billion of commer-
cial real estate investment in the CEE region. I would 
not be surprised if that is surpassed this year.

Bartošova Street, Zlín – leased by Penny Market
Asset management: Arcona Capital

Albert hypermarket, Staré Město
Owner: Arcona Capital / Lighthouse Fund

Letná 45, Košice – leased by AT&T (5,358 m2) 
Asset management: Arcona Capital
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IT fi rmy a fi remní centra sdílených služeb 
expandují a řada z nich letos v rámci Prahy 
změní své sídlo. Pražský trh s kancelářský-
mi prostory tak čeká největší stěhování 
v jeho novodobé historii.

Firmy z tohoto sektoru patřily v loňském roce 
k vůbec nejaktivnějším nájemcům na pražském 
trhu kancelářských prostor. Podepsaly nájemní 
smlouvy na celkem 84 000 m2 a s 31% podílem 
na čisté realizované poptávce dosáhly absolutní-
ho prvenství. V loňském roce byla také uzavřena 
v IT historicky největší nájemní transakce. Firma 
SAP si pronajala téměř 25 000 m2 v administ-
rativní budově Metronom. Letos tak do nových 

kanceláří v Praze 5 sestěhuje téměř 2 000 za-
městnanců svých tří provozů. K výrazným proná-
jmům IT fi rem na pražském trhu patří také Avast 
Software (15 000 m2) v budově Enterprise 
v Praze 4, Microsoft (11 500 m2) v budově Delta 
pražského BB Centra či Oracle (10 400 m2) 
v Aviatice.

Slibně začal i tento rok. Společnost CSC 
Computer Sciences si pronajala v druhém 
kvartálu 2016 cca 9 100 m2 v kancelářské budo-
vě Enterprise a další IT fi rmy či centra sdílených 
služeb se po vhodných prostorech poohlíží.

Podle celosvětového žebříčku agentury Tholons 
„100 Outsourcing Destinations“ je Praha pro zří-
zení outsourcingových center a center sdílených 

podnikových služeb jednou z nejlépe hodnoce-
ných evropských destinací. „Podle našich zkuše-

V Aviatice v Praze 5 zřídila kanceláře společnost Oracle

Do Metronomu v Nových Butovicích se stěhuje
SAP (25 000 m2)

V budově Delta v BB Centru sídlí IT giganti Microsoft
a Hewlett-Packard

V budově BLOX v Praze 6 našly sídlo společnosti Amazon (6 000 m2) a IT fi rma Certicon (6 100 m2)

Nejvýznamnější nájemní transakce IT a fi remních center sdílených služeb v Praze 2014–2016

2016 CSC Computer Sciences 9 100 m2 Praha 4 / Enterprise Offi ce Center

2015 SAP 25 000 m2 Praha 5 / Metronom

Avast Software 15 000 m2 Praha 4 / Enterprise Offi ce Center

Microsoft 11 500 m2 Praha 4 / BB Centrum Delta

Oracle 10 400 m2 Praha 5 / Aviatica

ICZ 7 000 m2 Praha 4 / Kavčí Hory Offi ce Park

STRV 5 600 m2 Praha 8 / River Garden II and III

2014 HP 18 000 m2 Praha 4 / BB Centrum Delta

MSD Global IT Centre 6 200 m2 Praha 5 / Riverview

Amazon 6 000 m2 Praha 6 / Blox

Zdroj/Source: JLL

 Pražský kancelářský trh táhne IT
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IT fi rms and company shared services centres are expanding and 
many of them are changing their offi  ces within Prague. The Prague 
offi  ce market can thus expect to see the largest moves in its mod-
ern history.

Last year companies from this sector were among the most active ten-
ants on the Prague offi  ce market. They signed lease agreements for a to-
tal of 84,000 m2 and with a 31% share achieved absolute primacy in the 
net realised take-up. Last year also saw the largest lease transaction in 
IT history. SAP leased almost 25,000 m2 in the Metronom offi  ce build-
ing. Thus this year almost 200 employees from its three premises will be 
moving into the new offi  ces in Prague 5. The signifi cant leases by IT com-
panies on the Prague market also include Avast Software (15,000 m2) 
in the Enterprise building in Prague 4, Microsoft (11,500 m2) in BB 
Centrum’s Delta building and Oracle (10,400 m2) in Aviatica.

This year also started out promisingly. CSC Computer Sciences leased 
about 9,100 m2 in the Enterprise offi  ce building in Q2/2016 and other IT com-
panies or shared services centres are looking around for suitable spaces.

According to Tholons worldwide “100 Outsourcing Destinations” rank-
ings, Prague is one of the European destinations with the best ratings for 
the establishment of outsourcing centres or shared services centres. “In 
our experience companies generally move after 10–12 years. The reason 
tends to be their physical and moral growth and the natural need for larger 

Enterprise, Prague 4 – Pankrác attracted IT giants Avast and CSC Computer Sciences

 IT driving force on
Prague offi  ce market
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ností se fi rmy stěhují obvykle po 10–12 letech. 
Důvodem bývá fyzický i morální růst a s nimi 
spojená přirozená potřeba větších a kvalitněj-
ších prostor. V loňském roce navíc fi rmy využily 
příznivé situace na trhu, kdy developeři dokončili 
rekordní množství nových administrativních bu-
dov. Pokud jsme našli kanceláře v obdobné ce-
nové relaci a lepší kvalitě, stěhování do nových 
prostor dostalo téměř vždy zelenou,“ uvádí Petr 

Kareš, vedoucí oddělení zastupování nájemců 
společnosti JLL.

Zatímco dříve se centra sdílených podnikových 
služeb zaměřovala především na centralizovaný 
provoz či outsourcing fi nančních a účetních slu-
žeb, dnes centra poskytují mnohem širší záběr – 
od IT, přes HR, marketing a zákaznické služby, 
až po výzkum a vývoj.

„Pracovní nároky na zaměstnance tak trvale ros-
tou, očekává se vysokoškolské vzdělání, jazyková 
vybavenost a připravenost k dalšímu profesnímu 
vzdělávání (například v podobě pokročilého repor-
tingu či analytických služeb). Na druhé straně na 
trh přichází tzv. generace Y, která má odlišné před-
stavy o tom, jak a za jakých podmínek pracovat. 
Ideálem není vyčerpávající pracovní tempo (10–12 

hodin denně, pět dní v týdnu), ale zajímavá práce, 
která umožní i uspokojivý společenský a rodinný 
život. V boji o talenty pak pomáhá inovativně ře-
šené pracovní prostředí či fl exibilní pracovní doba, 
která umožní skloubit pracovní a soukromé cíle. 
Firmy, které se tomuto trendu přizpůsobí, mají nej-
větší šanci nové talenty získat a také udržet,“ dodal 
Eduard Forejt, ředitel rozvoje obchodu v JLL.

Podle výroční zprávy, kterou připravila asociace 
ABSL ve spolupráci s JLL, je v České republi-
ce aktuálně více než 180 center sdílených slu-
žeb. Téměř polovina z nich (48 %) se nachází 
v Praze, 22 % v Brně a 21 % v Ostravě. V tomto 
sektoru bylo v roce 2013 zaměstnáno celkem 
50 000 lidí, v roce 2015 již 65 000 lidí (nárůst 
30 %) a do roku 2020 se očekává další růst až 
k hranici 100 000 osob.

Do River Garden II & III zamířila společnost STRV
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and higher-quality spaces that goes with this. Last 
year, moreover, the companies used the favour-
able situation on the market, where developers 
completed a record amount of new offi  ce build-
ings. If we found offi  ces in a similar price range 
and with better quality, moving into the new spac-
es almost always got the green light,” stated Petr 
Kareš, JLL’s Head of Tenant Representation.

While centres of shared business services used 
to be oriented primarily on centralised operations 
or the outsourcing of fi nancial and accounting ser-
vices, today such centres off er a much wider range 
of services; from IT and HR to marketing and cus-
tomer services and research and development.

“The demands placed on employees continue to 
grow. They have to have a university education 

and language skills and they need to be ready 
for further professional training (e.g. in the form 
of advanced reporting or analytical services). On 
the other hand, “generation Y” is coming to the 
market now, and it has diff erent ideas about how 
to work and under what conditions. The ideal 
is not an exhausting work tempo (10–12 hours 
a day, fi ve days a week), but interesting work that 
permits a satisfying social and family life. When 

fi ghting for talents, an innovatively-designed 
work environment helps, as do fl exible working 
hours, which makes it possible to reconcile work 
and private goals. Companies that have adapted 
to this trend have the greatest chance to get and 
also keep such talents,” added Eduard Forejt, 
the Business Development Director in JLL.

According to the annual report that the Association 
of Business Service Leaders prepared in co-
operation with JLL, there are currently more 
than 180 shared services centres in the Czech 
Republic. Almost half of them (48%) are located in 
Prague, 22% in Brno and 21% in Ostrava. There 
was a total of 50,000 people employed in this 
sector in 2013, in 2015 there were 65,000 people 
(an increase of 30%) and further growth up to 
100,000 people is expected by 2020.

Riverview attracted MSD Global IT Centre

FACILITY MANAGEMENT  
JE JEN ZAČÁTEK

kvalita 
cena
osobní přístup

WWW.RILANCIO.CZ
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Butterfl y, Main Point Pankrác, Dock 
IN 02, FIVE, Rustonka, City Deco, 
Palác Národní, Šporkovský pa-
lác, Aspira, Friday a City West, to 
je jen prostý výčet budov, které se 
aktuálně staví. Zatímco letos se 
dokončí cca 30 000 m2 kanceláří, 
v příštím roce to bude přinejmenším 
o 100 000 m2 více.

Na start se chystá i budova 
Mechanica v Praze 5 – Jinonicích 
a holešovická Visionary. Každá 
s více než 20 000 m2 plochy. Míra 
neobsazenosti klesla na 13,9 %. Ke 
konci 1. čtvrtletí tak bylo okamžitě 
k dispozici 447 300 m2 volných kan-
celářských ploch.

Největší transakcí prvního kvartálu 
je expanze prostor České spoři-
telny, která si pronajala 5 600 m2

v budově Trianon na Praze 4. 
Druhému čtvrtletí pak dominuje 
prozatím pronájem IT společnosti 
CSC Computer Sciences. Ta má 
využívat cca 9 100 m2 kancelář-
ských ploch v budově Enterprise 

Offi  ce Center v lokalitě Pankrác. Na 
cca 3 000 m2 expanduje Deutsche 
Börse v poslední fázi karlínského 
projektu Futurama, který se do-
končí letos v létě. Na léto se chystá 
i dokončení poslední etapy komple-
xu Classic 7, do níž se bude stěho-
vat společnost ComAp.

Celkem se pronajalo v prvním čtvrt-
letí cca 92 200 m2 administrativních 
prostor. Jak uvádí poradenská spo-
lečnost CBRE, nové nájmy dosáh-
ly 64 900 čtverečních metrů, což 
je o 39 % méně než v posledním 
čtvrtletí 2015. Podle údajů Prague 
Research Fora se nejvíce prona-
jímalo v Praze 4, která si připsala 
23% podíl. Tu následuje Praha 1 
a Praha 5 s 20 a 18 procenty. Ve vý-
stavbě je aktuálně cca 163 800 m2

administrativních ploch.

Butterfl y, Main Point Pankrác, Dock 
IN 02, FIVE, Rustonka, City Deco, 
Palác Národní, Šporkovský palác, 
Aspira, Friday and City West, that 
is only a bare list of the buildings 
that are currently being built. While 
about 30,000 m2 of offi  ces will be 
completed this year, next year it will 
be at least 100,000 m2 more.

Construction is ready to get under-
way on the Mechanica building in 
Prague 5 – Jinonice and Visionary 
in Holešovice, each with more than 
20,000 m2 of space. The vacancy 
rate dropped to 13.9%. At the end 
of Q1 there was 447,300 m2 of free 
offi  ce space available immediately.

The largest transaction of the 
fi rst quarter was the expansion of 
Česká spořitelna’s spaces. It leased 
5,600 m2 in the Trianon building in 
Prague 4. So far Q2 has been domi-

nated by the lease of the IT company 
CSC Computer Sciences. It will be 
using about 9,100 m2 of offi  ce space 
in the Enterprise Offi  ce Center 
building in Pankrác. Deutsche Börse 
is expanding to about 3,000 m2 in 
the fi nal phase of Karlín’s Futurama 
project, which will be completed this 
summer. The completion of the last 
phase of the Classic 7 complex, into 
which ComAp will be moving, is also 
slated for this summer.

A total of about 92,200 m2 of offi  ce 
space was leased in Q1. As the 
CBRE consulting company stated, 
new leases reached 64,900 square 
metres, which is 39% less than in 
the last quarter of 2015. According 
to data from the Prague Research 
Forum, the most leases were in 
Prague 4, which claimed a 23% 
share, followed by Prague 1 and 
Prague 5 with 20 and 18 percent. 
There is currently about 163,800 m2

of offi  ce space under construction.

FIVE, Praha 5
Developer: Skanska Property

Futurama F, Prague 8 – to open in 
Summer 2016 
Developer: Erste Group Immorent

Butterfl y, Praha 8 ■ Developer: AFI Europe

Aspira, Prague – Nové Butovice (under 
construction) Livesport headquartersRustonka, Praha 8 ■ Developer: J&T RE

 V příštím roce se dokončí 
v Praze 11 budov

 Eleven buildings to be 
completed in the coming 
year in Prague
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WELCOME TO A NEW KIND OF AN OFFICE BUILDING

OVER  22.000 m2 OF OFFICE SPACE PLACED IN A UNIQUE LOCATION
CENTRAL, ACCESSIBLE AND DYNAMIC

BUILD TO DELIVER A  HIGH DEGREE OF EFFIENCY
DESIGNED TO ACHIEVE NEW LEVEL OF SUSTAIBILITY

RESPECTING THE NEEDS OF PEOPLE AND ENVIRONMENT
LEED PLATINUM BUILDING

DELIVERED 4Q/2017
CONTACT: +420 722 055 057
E-MAIL: LENKA.KUBIKOVA@PSJINVEST.CZ
ADDRESS: NA STRŽI 1702/65, 140 62 PRAHA 4 - PANKRÁC

DEVELOPED BY

WELCOME TO MAIN POINT PANKRÁC
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Pražská Pankrác, která je jednou z nejvyhle-
dávanějších kancelářských čtvrtí metropole, 
ožila stavebním ruchem. V srdci lokality budu-
je pod názvem Main Point Pankrác developer 
PSJ Invest unikátní projekt, kde stojí v popředí 
nejen efektivita, ale především pracovní kom-
fort, inovativní koncept kanceláří a veřejný 

prostor. Stavba, která je druhou společnou in-
vesticí developera, investora Aceur Investment 
a architektů DaM, naváže na úspěchy před-
chozího projektu Main Point Karlin, za nějž 
tým získal řadu prestižních ocenění, včetně 
titulu „Nejlepší kancelářský development světa 
roku 2012“ na veletrhu MIPIM v Cannes.

Kanceláře budoucnosti
V projektu organických linií, tvořeném pěti ele-
menty o desíti patrech, najdou své místo nej-
modernější kancelářská pracoviště na 22 000 m2, 
která nabízí současně i řadu benefi tů, jako např. 
střešní zahrady se vzrostlými stromy, panoramatic-
ké výtahy s výhledem do okolí, parkovou zeleň či 
unikátní technická řešení. Budova aspiruje na cer-
tifi kát LEED v nejvyšším stupni Platinum. První 
nájemci se nastěhují na podzim roku 2017.

Karlínský projekt byl prvním v Evropě, který si připsal 
na konto vůbec nejvyšší hodnocení mezinárodní 
ekologické certifi kace LEED. Předchozí zkušenosti 
chce developer zúročit i v nové stavbě a netají se 
ambicí překonat i stávající metu. „Dali jsme si za 
cíl uvést na trh budovu s jedinečnou architekturou, 
nejlepším pracovním prostředím a variabilitou uspo-
řádání prostor klientů převyšující kategorii kancelář-
ských prostor třídy A. Motivující prostředí a maximál-
ní komfort je naší prioritou,“ zdůraznil Martin Jaroš, 
předseda představenstva PSJ Invest.

Main Point Pankrác uzavře urbanistický koncept 
areálu Pankrác City, který dnes patří v metropoli 
k největším administrativním centrům. Ve stejnou 
dobu dokončí fi rma i sousední luxusní rezidenční 
věž V Tower Prague. Atraktivní podobu tak získá 
také parter, kde vzniknou parkové plochy určené 
k odpočinku nájemců kanceláří a rezidentů. Jak do-
dal Jaroš, vzroste i význam nové piazzy jako cent-
ra Pankrácké pláně, kam míří hlavní pěší trasa od 
stanice metra a k níž je objekt orientován hlavním 
vstupem. Strategická poloha na hranici městského 
centra, jen 2 minuty od stanice metra a nezaměni-
telný design jsou podle Jaroše jedny z benefi tů, jež 
posunuly projekt do čela konkurenčního kancelář-
ského trhu v Praze.

Ve stylu organických křivek
Harmonie měkkých křivek v jinak přímočaré 
a čisté architektuře příjemně osvěží výraz lokality. 
Celkem nabídne projekt 24 500 m2 pronajímatel-
né plochy, která je rozprostřena v pěti elegant-

Projektem Main Point Pankrác v Praze 4 naváže PSJ Invest na úspěch předchozí realizace Main Point Karlin, která 
získala titul Nejlepší kancelářský development světa 2012 na veletrhu MIPIM v Cannes ■ Architekt: DaM

 PSJ Invest zahájila stavbu své
vlajkové lodi Main Point Pankrác
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Construction has revived in Prague’s Pankrác, 
which is one of the most popular offi  ce dis-
tricts in the city. In the heart of the locality 
the developer PSJ Invest is building a unique 
project under the name of Main Point Pankrác 
in the heart of the locality. It stands at the fore-
front not only of effi  ciency, but also primar-
ily working comfort, an innovative concept of 
offi  ces and public space. The construction, 
which is the second joint investment of the 
developer, the investor Aceur Investment, 
and DaM architects, follows on the success 
of the previous project, Main Point Karlin, for 

which the team obtained several prestigious 
awards, including the title “2012 World’s Best 
Offi  ce and Business Development” at the 
MIPIM trade fair in Cannes.

Offi  ces of the future
The most modern offi  ce workplaces on 22,000 m2

will be found in the project of organic lines, com-
prising fi ve elements with ten fl oors, which will 
simultaneously off er several benefi ts, such as, for 
example, roof-top gardens with fully-grown trees, 
panoramic elevators with a view of the surround-
ings, park foliage and a unique technical design. 

The building is aspring for LEED certifi cate on the 
highest level of Platinum. In the autumn of 2017 
the fi rst tenants will be moving in.

The Karlín project was the fi rst in Europe to get 
the absolute highest LEED ecological certifi cation 
rating. The developer wants to make use of the 
prior experience in the new building, as well, and 
is not hiding its ambition to even surpass the exist-
ing mark. “We have made it our goal to introduce 
a building to the market with unique architecture, 
the best working environment and the variable 
arrangement of the clients’ space to exceed the 
class A category of offi  ce space. Our priorities 
are a motivational environment and the maximum 
comfort,” emphasised Martin Jaroš, the Chairman 
of the Board of Directors of PSJ Invest.

Main Point Pankrác closes out the urban con-
cept of the Pankrác City complex, which is today 
among one of the largest offi  ce centres in the city. 
At the same time the company will also be com-
pleting the neighbouring luxury residence tower 
called V Tower Prague. The ground level will also 
have an attractive appearance, with park spaces 
meant for the relaxation of the residents and offi  ce 
tenants. As Jaroš added, the importance of the 
new piazza will also increase as the centre of the 
Pankrác plain, where the main pedestrian route 
leads from the metro station and to which the 
main entrance of the building faces. According to 
Jaroš, the strategic position on the edge of the city 
centre, just 2 minutes from the metro station, and 
its unmistakeable design are some of the benefi ts 
that will move the project to the head of the com-
petitive offi  ce market in Prague.

In the style of organic curves
The harmony of soft curves in an otherwise linear 
and pure architecture pleasantly refreshes the 
appearance of the locality. The project will off er 
a total of 24,500 m2 of leasable space, which is 
spread over fi ve elegant wings arranged organi-
cally and connected by glass links. And this or-

Main Point Pankrác, Prague 4 ■ Developer: PSJ Invest ■ Architect: DaM
Developer follows on the success of the previous project, Main Point Karlin, for which the team obtained the title
“2012 World’s Best Offi  ce and Business Development” at the MIPIM trade fair in Cannes

PSJ Invest began construction
of its fl agship Main Point  Pankrác
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ních křídlech organického půdorysu spojených 
prosklenými krčky. A právě organický tvar, který 
vtisknul stavbě jedinečnost, je devizou, díky níž 
se pyšní i řadou unikátních parametrů.

„Kancelářská pracoviště jsou soustředěna po ob-
vodu celého půdorysu a díky nadstandardní ploše 
fasády, která je odlehčena francouzskými okny, 
vykazují jedinečný světelný komfort bez nutnosti 
umělého osvětlení. Uskočené podhledy maximali-
zují výšku oken na 3,3 metru a dovolí tak dennímu 
světlu proniknout hlouběji do prostoru, což zvyšu-
je uživatelskou pohodu a současně umožní vznik 
většího počtu plnohodnotných pracovních míst,“ 
vysvětluje ředitel projektu Jakub Jirka. „Světelná 
zóna denního světla překračuje standard o 30 % 
a efektivita prostor je tak v porovnání s klasickými 
pravoúhlými budovami výrazně vyšší.“

Plochy typického patra, jež dosahují cca 2 900 m2, lze 
přirozeně spojovat i členit. Zatímco menším společ-
nostem zaručí každé křídlo vlastní identitu, velké kor-
porace zde najdou řešení odlišných potřeb jednotli-
vých divizí, oddělení či dceřiných fi rem. Prosklené 

krčky s výhledem do okolí, jež poslouží jako místo 
k setkávání či relaxační zóna, propojí tým jednoduše 
v dynamický celek. „Variabilita, kterou přinášíme, 
dává fi rmám svobodu v naplnění novodobých po-
třeb moderního pracoviště i fi remní kultury, která se 
může vyvíjet a měnit v čase. Vytváříme koncept, který 
umožní nové trendy nejen absorbovat, ale i podporo-
vat a dotvářet,“ podtrhl Jaroš. „Myslím, že je to základ-
ní aspekt dlouhodobého fungování fi rmy a přidaná 
hodnota, kterou nájemci ocení.“

„Zelený“ komfort
Organické kontury pěti elementů, které jsou ko-
runovány střešními zahradami se vzrostlými 
stromy, podtrhují vertikální pilastry na fasádě, 
jež dávají budově proměnlivý výraz i vítanou 
intimitu vnitřních prostor při pohledu zvenčí. 
Současně plní funkci slunolamů zabraňujících 
nežádoucím tepelným ziskům. Tepelný kom-
fort podpoří i automaticky řízené vnější žaluzie, 
které se stahují a natáčejí podle intenzity slu-
nečního svitu. „Vytváříme kanceláře energetic-
ky efektivní, zároveň však klientům necháváme 
možnost otevřít si okno nebo ovládat všechny

prvky individuálně,“ říká Jirka s tím, že komfort je 
na prvním místě. Dostatek čerstvého hygienicky 
čistého vzduchu a optimální teplotu zabezpe-
čí indukční jednotky v uskočených podhledech 
u oken. Vytápění je pak zajištěno podlahovými 
konvektory. Vzduch tak proudí pomalu a zcela 
přirozeně, rozdíly teplot v místnosti jsou zcela 
minimální (1 °C) a prostor zůstává díky absenci 
mechanických prvků dokonale tichý. „Je to dlou-
há řada technických a stavebních prvků, které 
fungují ve vzájemné synergii. Promyšlené kom-
plexní řešení, v tom je budova unikátní.“

Podobně jako Main Point Karlin, také Main Point 
Pankrác aspiruje na nejvyšší stupeň certifi kace 
LEED Platinum. Vedle pracovního komfortu tak če-
kají nájemce i významné úspory v nákladech na pro-
voz. Jak dokládá developer, oproti standardní budově 
třídy A defi nované energetickým modelem Ashrae, 
bude objekt na Pankráci úspornější o 40 %.

„V Karlíně jsme překonali hranici 36 %, dnes je 
naší ambicí dosáhnout parametrů ještě lepších. 
Koncept prošel ve Švédsku úspěšným testová-

Main Point Pankrác, Praha 4 – designově ztvárněný vstupní portál ■ Developer: PSJ Invest ■ Architekt: DaM
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ganic shape that makes the building unique is 
its strength, thanks to which it can boast of many 
unique parameters.

“Offi  ces are concentrated along the circumfer-
ence of the entire layout and, thanks to the extra 
area of the façade, which is given a lighter ap-
pearance by French windows, it enjoys unique 
comfortable illumination without the need for 
artifi cial lighting. The recessed ceilings maxi-
mise the height of the windows to 3.3 metres and 
allow the daylight to penetrate deeper into the 
space, which increases the user comfort while 
enabling a greater number of full workplaces to 
be created,” explained Project Director Jakub 
Jirka. “The zone of light exceeds the standard by 
30% and thus the eff ectivity of the space is con-
siderably higher compared to classic rectangular 
buildings.”

The space of a typical fl oor, which reaches about 
2,900 m2, can be naturally connected or divided. 
While each wing guarantees a special identity for 
smaller companies, large corporations can fi nd 
a solution for the diff ering needs of the individual 
divisions, departments or subsidiaries here. The 
glass links with a view to the environs, which 
serve as a meeting place or relaxation zone, can 
be used to easily connect a team, making a dy-
namic whole. “The variability that we are bring-
ing gives companies freedom in the fulfi lment of 
the latest needs of modern workplaces and com-
pany cultures, which can develop and change 
over time. We are creating a concept that not 
only makes it possible to absorb new trends, but 
to support and create them,” emphasised Jaroš. 
“I think that this is a basic aspect of the long-term 
functioning of a company and the added value 
that tenants appreciate.”

“Green” comfort
The organic contours of the fi ve elements, which 
are crowned by roof-top gardens with mature 
trees, are underscored by the vertical pilasters 
on the façade, which give the building a mutable 
appearance and a welcome intimacy of the inte-
rior spaces when seen from outside. At the same 
time it fulfi ls the function of sun screens prevent-
ing undesirable thermal gains. The automatically-
-controlled exterior blinds, which are drawn and 
turned according to the intensity of the sunlight, 
also support the thermal comfort. “We are cre-
ating energy-effi  cient offi  ces, though at the same 
time the clients still have the possibility to open 
the windows or control all the elements individu-
ally,” stated Jirka, adding that comfort is the top 
priority. An abundance of fresh hygienically-pure 
air and an optimal temperature are ensured by 
induction units in the recessed ceilings by the win-

Main Point Pankrác, Prague 4 – offi  ces with LEED Platinum certifi cation ■ Developer: PSJ Invest
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ním, přičemž expertní analýzu vedl profesor Cody, 
ředitel společnosti ARUP (což je největší projekč-
ní a inženýrská kancelář v Německu) a dnes šéf 
Buildings and Energy Institutu na TU Graz. Potvrdil 
tak naši vizi i fakt, že jsme na správné cestě, “ po-
psal Jaroš.

Něco navíc…
V současné době pokračují práce na spodní stavbě. 
Dokončena je stavební jáma a probíhá betonová-
ní základové desky. V podzemních podlažích, kde 
vznikne 406 parkovacích stání, najdou své mís-
to i veškeré technologie budovy, tak aby střecha
zůstala pohledově čistá. „Nabídneme parkovací 
místo na každých 54 m2 kanceláří, což je jen další 
z řady benefi tů,“ popsal Jirka. Přízemí, kde se počítá 
i s restaurací či kavárnou, je vyhrazeno maloob-
chodním plochám a také pobočkám fi rem, které ob-
sadí kancelářské prostory ve vyšších patrech.

Prostřednímu z pěti elementů pak vévodí vstup-
ní hala s recepcí, s designovým schodištěm, 
směřujícím k víceúčelovému prostoru v patře, a se 
šesticí prosklených panoramatických výtahů. 
Reprezentativní vstup, orientovaný k pěší trase od 
stanice metra a k centrální piazze naproti obchod-
nímu centru Arkády Pankrác, podtrhne architekto-
nicky ztvárněný portál v úrovni dvou pater, jenž 
nasaje přirozeně návštěvníky dovnitř. Třetí až desá-
té podlaží zaplní fl exibilní kanceláře. „Na střeše vy-
tváříme odpočinkové zahrady se zelení, kde mo-
hou všichni nájemci relaxovat nebo pořádat fi remní 
akce,“ říká Jirka. „Aby zde skutečně mohly růst pěk-
né vzrostlé stromy, které dávají prostoru atmosfé-
ru, musí být podloží zeminy přinejmenším 1,5 metru 
hluboké. Což je obrovská zátěž pro statiku. V řadě 
případů investujeme prostředky navíc, aby byl pro-
jekt komfortnější, například až o 30 cm vyšší světlou 
výšku kanceláří, to vše musíte prostě plánovat od 

počátku. Komfort, který tím vytvoříte, nelze u stan-
dardní budovy nikdy dosáhnout. Snažíme se být 
oproti trhu o krok napřed a věřím, že se nám to daří.“

Nová dimenze
Už v roce 2011, kdy dokončila Main Point Karlin, 
formovala společnost budoucí trendy rozvo-
je pražských kanceláří. Projekt tak získal řadu 
ocenění, včetně Best of Realty, CiJ Awards, lon-
dýnské CEE Property Awards i prestižního titulu 
„Nejlepší kancelářský development světa“ na ve-
letrhu MIPIM ve francouzském Cannes. „V projek-
tu Main Point Pankrác je naší vizí stanovit novou 
dimenzi kvality. Počínaje dostupností a skvělou 
architekturou, přes unikátní variabilitu a technické 
řešení a konče pracovním prostředím u každého 
jednotlivého stolu. Věřím, že budeme úspěšní 
a podobně jako před pěti lety posuneme trh dále 
a vytvoříme nový standard,“ shrnul šéf PSJ Invest.

Main Point Pankrác s unikátními střešními zahradami – v sousedství luxusních rezidencí V Tower Prague

Book BW_II_2016.indb   32Book BW_II_2016.indb   32 21.06.16   2:0021.06.16   2:00



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

33

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

dows. The heating is provided by fl oor convectors. 
Thus the air fl ows slowly and absolutely naturally, 
the temperature diff erences in the rooms are mini-
mal (1 °C) and the space remains perfectly quiet 
thanks to the absence of mechanical elements. 
“It is the long list of technical and construction 
elements that work in mutual synergy. The well-
-planned comprehensive solution, that is what 
makes the building unique.”

Similarly to Main Point Karlin, Main Point 
Pankrác also aspires to the highest level of cer-
tifi cation, LEED Platinum. Thus, in addition to 
the working comfort tenants can also expect sig-
nifi cant savings on operations. As the developer 
shows, compared to standard class A buildings 
defi ned by the Ashrae energy model, the building 
in Pankrác will be up to 40% more economical.

“In Karlín we exceeded the value of 36%, today 
our ambition is to achieve even better param-
eters. The concept underwent successful tests 
in Sweden, while the expert analysis was led by 
Professor Cody, the Director of ARUP (which 
is the largest project and engineering offi  ce in 
Germany) and now the head of the Buildings and 
Energy Institute at the Graz Technical University. 
Thus it confi rmed our vision and the fact that we 
are on the right path,” explained Jaroš.

Something more...
Work is currently continuing on the substructure. 
The excavation pit has been completed and 
the concreting of the base plate is underway. All 
of the buildings technology will fi nd their place 
on the underground levels (where 406 parking 
spots will also be built) so that the roof will remain 
visually clean. “We are off ering a parking spot 
for each 54 m2 of offi  ces, which is another of the 
many benefi ts,” described Jirka. The ground fl oor, 
where there are also plans for a restaurant or 
café, is designated for retail space as well as for 
branches of the companies that occupy the offi  ce 
spaces on the higher fl oors.

The middle of the fi ve elements will be domi-
nated by the entrance hall with reception, 
with a designer stairwell leading to the multi-
purpose space on the upper fl oor and with six 
glass panoramic elevators. The representative 
entrance, facing the pedestrian route from the 
metro station and to the central piazza across 
from the Arkády Pankrác shopping centre, is un-
derscored by the architecturally shaped two-
-storey portal, which naturally draws the visitors 
inside. The third to tenth fl oors are fi lled by fl ex-
ible offi  ces. “We are creating a garden for re-
laxation on the roof, where all the tenants will be 
able to unwind or hold company events,” stated 
Jirka. “The subsoil had to be at least 1.5 metres 
deep in order for nice mature trees to truly grow 
here and give the space its atmosphere. This 
is a huge burden for the statics. In many cases 
we invest more funds so that the project is more 
comfortable, for example the headroom of the 
offi  ces is up to 30 cm higher, and you have to 
plan all of this from the very beginning. The com-

fort that you create in this manner can never be 
achieved in standard buildings. We are trying 
to be a step ahead of the market and I am con-
vinced that we are succeeding.”

A new dimension
Back in 2011, when Main Point Karlin was com-
plete, the company formed the future trends of 
Prague offi  ce development. Thus the project 
received several awards, including the Best of 
Realty, CiJ Awards, London’s CEE Property 
Awards and the prestigious “World’s Best Offi  ce 
and Business Development” award at the MIPIM 
trade fair in Cannes, France. “Our vision in the 
Main Point Pankrác project is to set a new di-
mension of quality. Starting with accessibility and 
excellent architecture, the unique variability and 
technical solution to the working environment 
at each individual table. I believe that we will be 
successful and, just as we did fi ve years ago, we 
will move the market forward and create a new 
standard,” summarised the Head of Invest.

Main Point Pankrác, Prague 4 – offi  ces with LEED Platinum certifi cation and roof gardens for relaxation
Developer: PSJ Invest
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Tuzemská skupina Livesport, globální po-
skytovatel živých sportovních výsledků, za-
hájila výstavbu svého nového sídla u stanice 
metra Nové Butovice v Praze 5. Pozemek se 
stavebním povolením pro kancelářskou bu-
dovu o zhruba 18 000 m2 koupila loni od de-
velopera CTP Invest pod názvem Explora II. 
Architektonický návrh od Studia Acht fi rma 
převzala, změnila však název budovy na 
Aspira Business Centre. Část objektu, kte-
rou nezaplní vlastními zaměstnanci, nabíd-
ne Livesport k pronájmu.

„Projekt se nijak výrazně nezměnil, pouze se 
snažíme některé interiérové a exteriérové de-
taily přizpůsobit našim potřebám,“ uvedl Patrik 
Dzurenda, Chief Operating Offi  cer společnosti 
Livesport. Původním majitelem pozemku byl 
ještě před prodejem fi rmě CTP irský developer 
Avestus Real Estate, který zde před vypuknutím 
globální fi nanční krize plánoval postavit druhou 
fázi svého projektu Explora Business Centre. Ta 
měla zahrnovat dohromady tři budovy – věže 
„dvojčat“ Neptune I, II a samostatně stojící men-
ší Saturn s více než 5 000 m2 pronajímatelných 
ploch. Autorem původního architektonického ná-
vrhu bylo studio Aukett. CTP ale projekt „dvoj-
čat“ před rokem změnila na jednu budovu. 
Architektem a projektantem nové podoby už bylo 
Studio Acht, s nímž Livesport nadále spolupra-
cuje. S realizací Saturnu fi rma zatím nepočítá.

Výstavba Aspiry se třemi podzemními 
a 11 nadzemními podlažími (včetně nej-
vyššího patra s technickým zázemím) je nyní 
na počátku. Aktuálně probíhají zemní práce
a příprava staveniště a buňkoviště. „Prozatím 
je předpoklad dokončení výstavby plánován na 
říjen 2017. Pokud půjdou práce podle harmono-
gramu, mohli bychom se stěhovat na počátku 
roku 2018,“ doplnil Dzurenda.

Projektový management zajišťuje společnost 
PM Group CZ. „Nemáme generálního dodava-
tele stavby, jelikož je projekt stavěn tzv. construc-
tion managementem. Veškeré práce na projektu 
Aspira byly rozčleněny na obchodní soubory, 
kterých je aktuálně kolem 16,“ doplnil Dzurenda. 
Konkrétní výši investice fi rma neuvedla. Pro bu-
dovu Aspiry usiluje o získání zelených certifi kátů 
BREEAM Excellent i LEED Gold.

Livesport počítá s tím, že do nové budovy pře-
stěhuje svoji centrálu a zbylé prostory nabíd-
ne k pronájmu. „Zhruba dvě třetiny kapacity 
budovy budou volné pro případné nájemce. 
Jsme ale ještě na začátku, ladíme zatím marke-
tingové materiály včetně webových stránek a lo-
gotypu projektu. Předjednané nájemce prozatím 
nemáme,“ uvedl Dzurenda.

K pronájmu budou každopádně určené maloob-
chodní prostory v prvním nadzemním podlaží, 
kde je rovněž naplánována konferenční místnost 
pro až 100 lidí a prostor pro gastronomické služ-
by. „V tuto chvíli ještě přesné výměry nemáme, 
jelikož retailové prostory a atrium postupně s ar-
chitektem měníme a nemáme prozatím fi nální 
verzi,“ dodal Dzurenda. V podzemí se počítá 
s 264 parkovacími místy.

Společnost Livesport se zabývá vývojem 
webů a aplikací, sloužících k poskytování ak-
tuálních informací z celkem tří desítek spor-
tů. Tato česká společnost v posledních letech 
rychle expanduje do celého světa a její weby 
nyní používá přes 57 milionů lidí.

Koupi pozemku v Nových Butovicích pro vlast-
ní sídlo Livesportu před rokem zprostředkovala 
Realitní kancelář Svoboda & Williams. „Tento 
trend bude nadále narůstat. V současné 
době je řada fi rem, které nahromadily značné 

množství peněz a zvažují možnosti, kam je dál 
investovat. Jedná se především o české fi rmy, 
které zde zamýšlejí podnikat i v budoucnosti 
a mají zájem místo placení nájmu své prostřed-
ky zhodnotit koupí nemovitosti,“ komento-
val Michael Hynšt z týmu Svoboda & Williams 
Investment Management. „Firmy si kromě vý-
hodné investice často chtějí zajistit vizibilitu, 
určitou prestiž, konsolidovat své provozy, získat 
větší kontrolu nad nemovitostí nebo si zabez-
pečit určitou strategickou lokalitu. To poslední 
platí především pro maloobchodní fi rmy, které 
kancelářské budovy zvažují ke koupi i jako síd-
lo svých prodejen v kombinaci s kancelářemi,“ 
vysvětlil Hynšt.

Livesport staví Aspira Business Centre

Livesport zahájila stavbu své centrály v Praze 5 – Nových Butovicích 
Dvě třetiny kapacity nabídne k pronájmu 
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The Czech Livesport group, a global provider of 
live sports results, has begun the construction 
of its new headquarters by the Nové Butovice 
metro station in Prague 5. It purchased the land 
with a building permit for an offi  ce building 
under the name Explora II with about 18,000 m2

last year from the developer CTP Invest. The 
company took over the architectural design 
from Studio Acht, though it changed the name 
of the building to the Aspira Business Centre. It 
will be leasing out the part of the building that 
will not by occupied by its own employees.

“The project has not changed all that much, we are 
only trying to adapt some of the interior and exterior 

details to our needs,” stated Patrik Dzurenda, the 
Chief Operating Offi  cer of Livesport. The original 
owner of the land, even before being sold to CTP, 
was the Irish development company Avestus Real 
Estate, which planned to build the second phase of 
its Explora Business Centre before the global fi nan-
cial crisis broke out. It was to have contained a total 
of three buildings – the “twin” towers Neptune I, II 
and the smaller separately-standing Saturn with 
more than 5,000 m2 of leasable space. The author of 
the original architectural design was studio Aukett, 
but CTP changed the “twins” project to a single 
building a year ago. The architect and designer 
of the new building was Studio Acht, with which 
Livesport is continuing to cooperate. So far the com-
pany is not planning to construct Saturn.

The construction of Aspira with three under-
ground levels and 11 storeys (including the 
uppermost fl oor with technical equipment) is just 
at the beginning. The excavation work is currently 
underway along with the preparation of the con-
struction site and facilities. “So far the construction 
is slated for completion in October 2017. If work 
goes according to schedule, we could move in at 
the beginning of 2018,” added Dzurenda.

The project management is provided by PM 
Group CZ. “We do not have a general contractor 
of the construction, since the project is being built 
using “construction management”. All of the work 
on the Aspira project was divided into business 
fi les, of which there are currently around 16,” ad-
ded Dzurenda. The company did not give a spe-
cifi c amount of the investment. It is trying to get 
BREEAM Excellent and LEED Gold ecological 
certifi cation for the Aspira building.

Livesport is planning to move its headquarters 
into the new building and to off er the rest of the spa-
ce to lease. “Approximately two-thirds of the buil-

ding capacity will be free for eventual tenants. 
But we are still at the beginning, we are fi ne tuning 
all the marketing materials so far, including the web 
pages and the project logotype. So far we do not 
have any pre-arranged tenants,” stated Dzurenda. At 
any rate there will be retail space available to lease 
on the ground fl oor, where a conference room for 
up to 100 people and space for gastronomic servi-
ces are also planned. “At this time we still do not 
have the exact dimensions, since we are gradually 
changing the retail spaces and the atrium with the 
architect and we do not yet have a fi nal version,” 
added Dzurenda. There are plans for 264 parking 
spots on the underground levels.
Livesport is involved in the development of 
web pages and applications used for provi-
ding up-to-date information on a total of thirty 
sports. In recent years the Czech company has ra-
pidly expanded throughout the world and now more 
than 57 million people use its web pages.

The Svoboda & Williams real estate agency me-
diated the purchase of the land in Nové Butovice 
for Livesport’s headquarters last year. “This trend 
will continue to grow. There are currently many 
companies that have collected a considerable 
amount of money and are considering the possi-
bilities of where to invest them. They are primarily 
Czech companies that are intending to do business 
here in the future as well and they are interested ma-
king a good investment by purchasing property 
instead of paying rent,” commented Michael Hynšt 
from Svoboda & Williams’ Investment Management 
team. “In addition to a suitable investment, com-
panies also want to ensure their visibility, a certain 
prestige, to consolidate their business premises, to 
get more control over the property or to get a certain 
strategic locality. This last one primarily applies to re-
tail companies that are considering purchasing offi  -
ce buildings as a seat for their shops in combination 
with offi  ces,” explained Hynšt.

 Livesport building Aspira Business Centre

Livesport headquarters in Prague 5 – Nové Butovice
Under construction
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Proměnu území kolem pražského Masarykova 
nádraží za více než 6,5 miliardy korun navrhl 
architektonický ateliér Zaha Hadid Architects. 
Tým letos zesnulé věhlasné architektky Zahy 
Hadid zvítězil v soutěži, kterou na podobu re-

vitalizace více než 22hektarového území v srd-
ci metropole vypsala investiční skupina Penta. 
Její projekt Central Business District (CBD) 
nově propojí Prahu 1 s Karlínem a Žižkovem. 
Výstavba by měla trvat nejméně do roku 2023.

Revitalizace brownfi eldu se odehraje v několika 
etapách, kdy vyrostou nové kancelářské objek-
ty, obchody, restaurace, kavárny a veřejné zele-
né plochy. Celkem má vzniknout okolo 100 tisíc 
metrů čtverečních komerčních prostor, převážně 
kanceláří. První budovy Penta postaví podél uli-
ce Na Florenci, v další etapě pak u křižovatky ulic 
Hybernská a Opletalova. Jako poslední má vznik-
nout náměstí s novými stavbami u autobusového 
nádraží Florenc. V poslední fázi u Florence (za 
pražskou magistrálou), kde čeká projekt změna 
územního plánu, zvažuje developer také byty. Na 
samotnou rekonstrukci haly Masarykova nádra-
ží vynaloží Penta 135 milionů korun. Přestavbou 
historické nádražní budovy přibydou hlavně nové 
modernější obchody a restaurace.

„Vypsali jsme soutěž, kam se přihlásila skutečná 
esa. Projekt Zahy byl jasně nejlepší, přesto jsme 
na něm skoro další tři roky společně pracovali. 
Přistupovali jsme k němu s velkou pokorou, šan-
ce změnit velkou část centra Prahy bývá napros-
to výjimečná i po dlouhých desetiletích. Dnes 
věřím, že odborná i laická veřejnost se shodnou 
na tom, že Zaha Hadid přinesla do Prahy svě-
tovou architekturu,“ uvedl partner Penty Marek 

V soutěži na ztvárnění revitalizace 22 ha území Masarykova nádraží v centru Prahy zvítězil architektonický ateliér
Zaha Hadid Architects

Penta postaví celkem 8 budov s komerčními a veřejnými 
prostory. Investice dosáhne 6,5 miliardy korun.

 Penta přináší do centra Prahy rukopis 
Zahy Hadid
V létě zahájí rekonstrukci haly Masarykova nádraží
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The transformation of the area around 
Prague’s Masaryk Train Station for more 
than 6.5 billion crowns was designed by the 
architecture fi rm Zaha Hadid Architects. The 
team around the renowned late architect 
Zaha Hadid won the competition that the 
Penta investment group announced for the 
form of the revitalisation of the more than 

22-hectare territory in the heart of the me-
tropolis. Its Central Business District (CBD) 
project will connect Prague 1 with Karlín 
and Žižkov. The construction should last un-
til at least 2023.

The revitalisation of the brownfi eld will take place 
over several phases, during which offi  ce build-

ings, shops, restaurants, cafés and public park 
areas will be created. Plans call for a total of 
around 100 thousand square metres of commer-
cial space, predominantly offi  ces. Penta will build 
the fi rst building along Na Florenci Street, then 
on the intersection of Hybernská and Opletalova 
streets in the next phase. A square with new 
buildings by the Florenc bus station should be 

The transformation of the area around Prague’s Masaryk Train Station for more than 6.5 billion crowns was designed by Zaha Hadid Architects ■ Developer: Penta Investments

 Penta bringing Zaha Hadid’s design to the centre of Prague
Reconstruction of Masaryk Train Station hall to begin in the summer
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Dospiva. První nový objekt v areálu Central 
Business District by mohl být dokončený v prů-
běhu roku 2019–2020. Zástavba celého území 
má nejbližší možný termín v roce 2023–2024. 
Penta už v oblasti vybudovala administrativní 
komplex Florentinum.

Pentou prosazovanou variantou rozsáhlého 
projektu je také unikátní zastřešení kolejiště 
na Masarykově nádraží, o čemž nyní jedná se 
Správou železniční a dopravní cesty. Magistrátní 
památkáři zastřešení prostoru nad kolejemi pod-
pořili. „Obecně Odbor památkové péče dílčí za-
střešení v souvislosti s uvažovaným nadchodem 
připouští,” sdělil mluvčí pražského magistrátu Vít 
Hofman. Jako podmínku ale památkáři stanovili, 
že projekt nesmí ohrozit okolní památky.

V souvislosti se zastřešením kolejiště by vznikl i nový 
městský park, který by přímo spojil ulice Na Florenci 
a Hybernská. Chodcům by se výrazně zkrátila cesta 

z Hybernské a Opletalovy ulice na Florenc. Z nové 
plochy by se dostali také rovnou na nástupiště.

Vedle haly Masarykova nádraží a za magistrá-
lou, u autobusového nádraží Florenc, se počí-
tá s vytvořením nových veřejných prostranství. 
Ulice Na Florenci se má výrazně rozšířit a stát se 
tak novým pražským bulvárem.

S britským ateliérem Zahy Hadid spolupracuje 
také český ateliér Jakub Cigler Architekti. Budovu 
v Hybernské navrhne ateliér Schindler Seko.

Penta vstoupila do dlouho plánovaného revita-
lizačního projektu Masarykova nádraží v roce 
2011. Získala tehdy většinový podíl ve společ-
nosti Masaryk Station Development (MSD). 
Minoritu v ní nadále mají České dráhy. Smlouva 
z roku 2004 zaručuje konsorciu MSD předkupní 
právo na pozemky v okolí Masarykova nádraží. 
Letos v lednu se MSD dohodlo s Českými dra-

hami na odkoupení prvního pozemku o rozloze 
10 300 m2 podél ulice Na Florenci za celkem 
235 milionů korun. Kupní cenu – i do budoucna – 
neurčuje velikost pozemku, ale rozloha komerč-
ních ploch staveb na daném pozemku podle 
schválené projektové dokumentace a získání 
stavebního povolení.

K uskutečnění celého projektu ještě Penta nemá 
zajištěné všechny pozemky. Chybí jí například 
pozemek vedle pošty u Hybernské ulice, který 
je nyní využívaný jako parkoviště. Další nezajiš-
těnou parcelu má na opačné straně u Florence 
naproti Muzeu hlavního města Prahy. Jejím vlast-
níkem je společnost ČSAD Praha holding.

První z budov nového bulváru, která bude i vstup-
ní branou území, chce Penta začít stavět na pře-
lomu let 2017 a 2018. Developer očekává, že 
posudek EIA, na nějž naváže územní rozhodnutí 
a stavební povolení, získá ještě v tomto roce.

Nejdříve se začne stavět v ulici na Florenci, kde už Penta dokončila Florentinum. Nad kolejištěm má vzniknout veřejný park. Projekt propojí Prahu 1 s Karlínem a Žižkovem
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the last to be built. The developer is also consid-
ering fl ats in the fi nal phase by Florenc (behind 
Prague’s main arterial road), where the project is 
waiting for a change to the zoning plan. Penta will 
invest 135 million crowns into the actual recon-
struction of the Masaryk Train Station hall itself. 
The reconstruction of the historic train station 
building will primarily result in new, more modern 
shops and restaurants.

“We announced a competition to which some 
world class ateliers applied. Zaha’s project was 
clearly the best, though we worked together on it 
for almost the next three years. We approached 
it with great respect because the chance to 
change a large section of the centre of Prague 
comes around once every several decades. 
Today I am sure that the professional and lay 
public will agree that Zaha Hadid has brought 
world-class architecture to Prague,” stated Penta 
Partner Marek Dospiva. The fi rst new build-
ing in the Central Business District complex 
should be completed over the course of the 
years 2019–2020. The development of the entire 
area has the earliest possible date of comple-
tion in 2023–2024. Penta has already built the 
Florentinum complex in the same general area.

The unique covering of the train tracks at Masaryk 
Train Station, which it is now negotiating with the 
Roads and Railways Administration, is also part 
of the extensive project variation Penta put for-
ward. The city hall conservationists support the 
covering of the space above the tracks. “The 
Prague City Hall Heritage Department allows the 

partial roofi ng in connection with the pedestrian 
footbridge being considered,” informed city hall 
spokesman Vít Hofman. The conservationists 
did, however, specify a condition that the project 
must not threaten the surrounding monuments.

A new city park that could directly connect Na 
Florenci and Hybernská streets would arise in 
connection with the covering of the train tracks. 
This would signifi cantly shorten the journey from 
Hybernská and Opletalova streets to Na Florenci 
Street for pedestrians. They would also be able to 
get to the train platforms right from the new space.

The creation of a new public space is planned 
next to the Masaryk Train Station hall and behind 
the main arterial road, by the Florenc bus station. 
Na Florenci Street should also be expanded con-
siderably, becoming a new Prague boulevard.

The Czech atelier Jakub Cigler Architekti is 
also cooperating with the British atelier of Zaha 
Hadid. The building on Hybernská Street was 
designed by the atelier Schindler Seko.

Penta entered into the long-planned Masaryk 
Train Station revitalisation project in 2011, when 
it acquired a majority share in Masaryk Station 

Development (MSD), in which Czech Railways 
continues to have a minority share. The contract 
from the year 2004 guarantees the MSD con-
sortium right of pre-emption for the land around 
Masaryk Train Station. This January MSD 
agreed with Czech Railways on the purchase of 
the fi rst land with an area of 10,300 m2 along Na 
Florenci Street for a total of 235 million crowns. 
The purchase price (in the future as well) is not 
determined by the size of the land, but the area 
of the commercial space of the buildings on the 
given land according to the approved project 
documentation and the acquired building permit.

Penta has not acquired all the land to carry out the 
entire project. It is lacking, for example, the land next 
to the post offi  ce on Hybernská Street, which is now 
being used as a parking lot. Another parcel of land 
that has not yet been acquired is on the opposite 
side by Florenc across from the Museum of the City 
of Prague. It is owned by ČSAD Praha holding.

Penta wants to begin construction on the fi rst 
building of the new boulevard, which will also be 
the gateway to the area, at the turn of 2017/2018. 
The developer expects to get the EIA decision, on 
which the zoning and planning decision and build-
ing permit depend, before the end of this year.

A square with new buildings by the Florenc bus station should be the last to be built. Behind Prague’s main arterial
road the project is waiting for a change to the zoning plan.

Central Business District (CBD) designed by Zaha 
Hadid Architects
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Developerská společnost Erste Group 
Immorent slaví další úspěch. V architekto-
nické dominantě Pankráce Enterprise zřídí 
svou novou centrálu americká softwarová 
společnost CSC Computer Sciences. Celkem 
si pronajme 9 059 metrů čtverečních ve třech 
patrech, jež bude využívat 800 zaměstnanců. 
Lídr v oblasti IT technologií, cloudu a kyber-
bezpečnosti, který zaměstnává v 60 zemích 
66 000 lidí, otevře své nové sídlo v Praze 4 
letos v září. Následuje tak softwarový gigant 
Avast, který již v Enterprise sídlí od začátku 
roku. Z celkových 30 000 m2 moderních kan-
celáří, které již získaly certifi kát BREEAM 
Excellent, je tak obsazeno 75 %. K úspěšné-
mu fi nále míří i karlínský projekt Futurama, 

kde zbývají k pronájmu poslední volné plo-
chy. Dokončení stavby, nabízející standard 
s téměř nulovou spotřebou energie, je plá-
nováno na srpen 2016.

Zatímco Enterprise je výraznou dominantou, 
kterou při pohledu z magistrály nelze minout, 
Futurama těží z oblíbeného konceptu kancelář-
ského parku a svého genia loci. Nadčasová archi-
tektura, lokalita u metra i špičkové parametry pojí 
obě stavby, podobně jako pojetí veřejných prostor, 
kde vedle zeleně a vodních prvků fi gurují i umě-
lecká díla. Je architektura opět na výsluní? Jaké 
jsou další plány a jaké aktivity v ostatních zemích? 
Nejen o tom hovoříme s Tomášem Velemínským, 
jednatelem Erste Group Immorent ČR.

Enterprise přilákala už druhý softwarový gi-
gant – CSC Computer Sciences. Měla spo-
lečnost nějaké specifi cké požadavky? Jak 
jste se s nimi vypořádali?
CSC Computer Sciences je nadnárodní společ-
nost s pobočkami v řadě zemí, která vytváří soft-
warová řešení na míru pro korporátní klientelu. 
V Enterprise obsadí tři patra (9 059 m2), kam pře-
místí ze dvou lokalit v Praze 5 všech 800 zaměst-
nanců. Což znamená určitě výzvu, jak z pohledu 
efektivity prostor, tak i technických parametrů, 
tak aby byl pracovní komfort skutečně maximál-
ní. Enterprise je ale fl exibilní a na podobné výzvy 
je připravená. Fakt, že se stane centrem pro čes-
ké i evropské operace, dokládá, že dokážeme 
nabídnout nejvyšší standard. Včetně prestižní 

Enterprise Offi  ce Center v Praze 4 Pankrác – sídlo softwarových gigantů AVAST a CSC Computer Sciences
Foto: Tomáš Velemínský – CEO Erste Group Immorent ČR, Heinz Knotzer – člen představenstva Erste Group Immorent Vídeňský Erste Campus byl zčásti inspirací také pro projekt v Praze 

 Enterprise přilákala CSC Computer Sciences 
Futurama míří do fi nále
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The Erste Group Immorent development 
company is celebrating further success. 
The American company CSC Computer 
Sciences is establishing its new headquar-
ters in Enterprise, the dominant architec-
tural feature of Pankrác. It will be leasing 
a total of 9,059 square metres over three 
floors, which will be used by 800 employees. 
A leader in the area of IT technologies, the 
cloud and cyber security, the company em-
ploys 66,000 people in 60 countries and it 
will be opening its new headquarters here 
in Prague 4 in September. Thus it is follow-
ing on the heels of the software giant Avast, 
which has been headquartered in Enterprise 
since the beginning of the year. Thus 75% 

of the 30,000 m2 of modern offices, which 
has already obtained BREEAM Excellent 
certification, is occupied. The Karlín proj-
ect Futurama is also heading into the home 
stretch, with only the last free space avail-
able to lease. The building, offering a stan-
dard with almost zero energy consumption, 
is slated for completion in August 2016.

While Enterprise is a striking landmark that can-
not be overlooked from Prague’s main arterial 
road, Futurama capitalises on the popular of-
fice park concept and its genius loci. Timeless 
architecture, a location by the metro and first-
-rate parameters connect both the buildings, just 
like the concept of a public space, where works 

of art mingle with greenery and water features. 
Is architecture making a comeback? What are 
the company’s forthcoming plans and what are 
its activities in other countries? We discuss this 
and more with Tomáš Velemínský, the Executive 
Director of Erste Group Immorent ČR.

Enterprise has already attracted a second 
software giant – CSC Computer Sciences. 
Did the company have some specific re-
quirements? How did you manage them?
CSC Computer Sciences is a multinational com-
pany with branches in several countries, where 
it creates software solutions tailored for a corpo-
rate clientele. It will occupy three floors (9,059 m2) 
in Enterprise, where it will be moving all 800 of its 

Enterprise Offi  ce Center, Prague 4 ■ Developer: Erste Group Immorent ■ Architect: Atelier KrátkýErste Campus, Vienna ■ Developer: Erste Group Immorent

 Enterprise attracts CSC Computer Sciences &
Futurama is heading into home stretch
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lokality a unikátní architektury, která odpovídá 
renomé globální fi rmy.

Jako sídlo IT špičky získala Enterprise image 
pražského Silicon Valley. Zbývá ještě nějaký pro-
stor k dispozici? Kdy se bude CSC stěhovat?
Termín stěhování je stanoven na 1. září. V sou-
časné době tak intenzivně pracujeme na ztvár-
nění vnitřních prostor. Devět tisíc metrů je obrov-
ská plocha, de facto jedna větší budova, která 
musí být do tří měsíců hotova v souladu s vizí ar-
chitekta, tak aby společnost mohla své prostory 
komfortně převzít.

V září otevíráme také designovou kavárnu s ven-
kovní zahradou, což bude pro nájemce další bo-

nus. Uspořádali jsme i malou architektonickou 
soutěž a v tuto chvíli dotváříme fi nální koncept. 
Inspirací nám byla částečně opět Vídeň, kde byl 
dokončen počátkem roku Erste Campus, jehož 
součástí je velkorysá hala s krásnou poloveřejnou 
kavárnou, přístupnou i z ulice. Určitý meeting point, 
kde se lidé z Campusu mohou spontánně potkat, 
zajít na oběd, obchodní schůzku nebo jen pose-
dět. Vtahuje vlastně veřejný prostor dovnitř budovy 
a boří tak bariéry. Její atmosféra, která funguje od 
prvního okamžiku, nás oslovila. Proto bychom rádi 
něco podobného vytvořili i tady v Praze. Vznikne 
tak jedinečný otevřený prostor s parkem po obou 
stranách. Enterprise má kapacitu přes 2 500 lidí, 
další 3 000 pracují v sousední Gemini. Budova tak 
významně ožije a získá další rozměr.

V tuto chvíli je pronajato cca 75 % kancelářských 
ploch. CSC zvažovala původně o něco větší 
plochu, takže dnes můžeme uspokojit i ostatní 
klienty. K dispozici jsou v podstatě dvě podlaží – 
v součtu cca 7 275 m2. V poměrně krátké době 
registrujeme asi 10 poptávek z různých segmen-
tů, takže se o zájemce neobávám. Budov jako 
Enterprise na trhu není mnoho.

Je tedy architektura opět něčím, co může 
rozhodnout?
Trh developerských projektů se samozřejmě 
vyvíjí a kultivuje. Oproti období krize dnes stojí 
v popředí zájmu především zaměstnanec, kte-
rý je hlavní přidanou hodnotou fi rmy. A pokud si 
fi rmy chtějí kvalitní zaměstnance udržet a získat 
nové talenty, musí jim nabídnout motivující pro-
středí. Což platí nejen v sektoru IT. Projekt musí 
být samozřejmě efektivní (co do plochy i provoz-
ních nákladů). Jak ukazuje řada studií, příjemné 
prostředí může zvýšit pracovní výkon o desítky 
procent, což lze dnes kvantifi kovat i čísly. Tzn. 
kvalitní koncept, počínaje dostupností a konče 
právě unikátní architekturou, je faktorem, který 
dnes fi rmy jednoznačně osloví. Architektura na-
víc utváří veřejný prostor. Naše budovy tu budou 
stát několik dekád a naším cílem je stavět domy, 
které budou ceněnou a přirozenou součástí to-
hoto prostoru.

Nedávnou výstavou sochařské tvorby Michala 
Gabriela jste Enterprise otevřeli umění, ale 
současně také veřejnosti. Co vás k tomu ved-
lo, že jdete trochu jiným směrem?

Futurama Business Park, Praha 8 – 3. etapa ■ Developer: Erste Group Immorent ■ Architekt: Atelier Krátký

Enterprise – vstupní hala se sochami Michala Gabriela
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employees from two locations in Prague 5. Which 
means a definite challenge, both from the perspec-
tive of space efficiency and of technical parameters, 
so that the working comfort is truly the best it can 
be. But Enterprise is flexible and is ready for such 
challenges. The fact that it will become the centre for 
Czech and European operations shows that we are 
able to offer the highest standard, including a pres-
tigious locality and unique architecture that corre-
sponds to the renown of the global company.

As the headquarters of top IT firms Enterprise 
has garnered the image of Prague’s Silicon 
Valley. Is there any space left available? When 
will CSC be moving in?
The moving date has been set for 1 September. 
Thus we are currently working intensively on the 
interior spaces. Nine thousand metres is a huge 
area, de facto one larger building, which has to 
be ready in three months in accordance with the 
architect’s vision so that the company can com-
fortably take over its spaces.

In September we are also opening a designer café 
with an outdoor garden, which will be another bo-
nus for the tenants. We also held a small architec-
tural competition and at this time we are completing 
the final concept. We once again drew inspiration 
from Vienna, where Erste Campus was completed 
at the beginning of the year. It includes a grand hall 
with a beautiful semi-public café, also accessible 
from the street. It is kind of a meeting point, where 
people from Campus can meet each other spon-
taneously, go for lunch, a business meeting, or just 

sit a while. It essentially draws the public space into 
the building, thus knocking down barriers. Its atmo-
sphere, which worked right from the very beginning, 
appealed to us. So we would like to create some-
thing similar here in Prague. Thus it will give rise to 
a unique open space with a park along both sides. 
Enterprise has a capacity of more than 2,500 peo-
ple, another 3,000 work in the neighbouring Gemini. 
Thus the building will be significantly livelier and will 
acquire a whole new dimension.

At this time about 75% of the office space has been 
rented out. CSC originally considered getting some-
what larger spaces, so now we can also satisfy other 
clients. There are essentially two floors available with 
about 7,275 m2 in total. We have had about 10 inqui-
ries from various segments in a relatively short time, 
so I am not worried about the interest. There are not 
many buildings on the market like Enterprise.

Is architecture, then, once again decisive?
The development project market is progressing 
and, of course, refining. Unlike the crisis period, 
these days the employee stands in the centre of 
interest, being the company’s main added value. 
And if companies want to keep quality employ-
ees and to get new talent, they have to offer them 
a motivating environment. And this does not only 
apply to the IT sector. Of course a project has 
to be efficient (in terms of space and operat-

ing expenses). As several studies have shown, 
a pleasant environment can increase work per-
formance by tens of percentage points, which 
nowadays can also be quantified in figures. This 
means a quality concept, beginning with acces-
sibility and ending with this unique architecture, 
is a factor that definitely appeals to companies. 
Plus architecture creates a public space. Our 
buildings will be standing here for several de-
cades and our goal is to construct buildings that 
will be a valued and natural part of this space.

With the recent exhibit of the statues by 
Michal Gabriel you opened Enterprise to art, 
but also to the public. What led you to take 
this different direction?
We consider communication with the public to be 
very important and art can be an excellent interme-
diary. The initial inspiration came from the archi-
tectural concept, where both of the wings create 
the aforementioned grandly-conceived park that 
is crowned by the Enterprise entrance hall. And 
this unique space directly lends itself to be used 
for similar events. To offer a certain impulse that is 
visually enticing and makes the day more pleasant 
for the employees and people who are passing by, 
or it gives them food for thought. We are striving for 
Enterprise to be perceived as a lively place, where 
interesting things happen, which enriches people 
and is more than just an office building.

Futurama Business Park, Prague 8 with sculptures by Zdeněk Ruff er ■ Developer: Erste Group Immorent

Enterprise – entrance hall with sculptures by Michal Gabriel
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Komunikaci s veřejností považujeme za vel-
mi důležitou a právě umění může být skvělým 
prostředníkem. Prvotní inspirace vychází i z ar-
chitektonického pojetí, kdy obě křídla vyváří 
zmíněný velkoryse koncipovaný park, jemuž 
vévodí vstupní hala Enterprise. A tento unikátní 
prostor přímo vybízí, aby byl využit pro podobné 
akce. Aby nabídl určitý impulz, na němž spočine 
s uspokojením oko a zpříjemní celý den zaměst-
nancům i lidem, kteří jdou kolem, nebo provoku-
je k zamyšlení. Snažíme se, aby se Enterprise 
zapsala jako místo, které žije, kde se děje něco 
zajímavého, co člověka obohatí, a byla něčím 
víc, než jen kancelářskou budovou.

Připravujete i další podobné akce?
Jednou z posledních byla výstava Příběhy 
20. století, na níž se grafi cky podílel špičkový ko-
miksový ilustrátor Vojtěch Šeda a Petr Šabach. 
Stejnou expozici pak hostila i Futurama, kde už 
má umění svou tradici – především v podobě 
soch Zdeňka Ruff era ve vodních plochách par-
kových prostor, které jsou u nájemců i veřejnosti 
velmi oblíbené.

Jak si vede Futurama? K dokončení se blíží 
poslední etapa. Jak pokračují pronájmy?
Futurama si vede velmi dobře. Pokud vše půjde 
podle plánu, zbývá nám cca 2 000 m2.
V září se nastěhuje společnost Deutsche Börse, 
která expanduje v rámci parku a rozšiřuje své 
stávající plochy o 3 000 m2. Další nájemci by 
měli následovat počátkem listopadu a prosince 
tohoto roku. Tzn. ještě před dokončením bychom 
měli dosáhnout 80% pronájem. Stoprocentní 
obsazenost předpokládáme do poloviny příštího 
roku. Pokud ale poroste poptávka stejným tem-
pem, bude to zřejmě ještě letos. Třetí a zároveň 
poslední fáze uzavře koncept Business Parku, 
který tak dosáhne celkové plochy 42 000 m2.

V tuto chvíli je hotova fasáda a práce se přesu-
nuly do interiérů, kde začínáme připravovat pro-
story nových nájemníků. Dosavadní vysoký stan-
dard se nám podařilo ještě zvýšit a díky využití 
podzemních geotermálních vrtů nabízíme v po-
slední etapě standard s téměř nulovou spotřebou 
energie. Naši nájemci tak ušetří až 70 % nákladů 
na vytápění a chlazení. V každém novém projek-

tu ale přicházíme s něčím navíc, ať již v designu, 
funkčním konceptu nebo unikátním technickém 
řešení, které zvýší uživatelský komfort.

Plánujete i další rozvoj na Invalidovně… Jak 
obecně hodnotíte kancelářský trh v Praze?
Na úspěch Futuramy bychom rádi navázali dal-
ším projektem u stanice metra, kde by mělo 
vzniknout i další zázemí pro 2 500 zaměstnanců 
stávajícího areálu. Praha 8 je atraktivní lokalitou 
a společně s Prahou 4 patří v rámci metropole 
k nejvyhledávanějším. Rostoucí ekonomika je 
navíc generátorem další expanze fi rem a oživení 
poptávky. Tzn. věřím, že to bude úspěšný rok ne-
jen pro nás, ale pro celý pražský trh.

Zmínil jste také dokončení projektu Erste 
Campus v nové obchodní čtvrti Quartier 
Belvedere v sousedství Vídeňského hlavní-
ho nádraží…
Erste Campus je obrovský projekt, který vznikl 
v srdci dnes nejdynamičtěji rostoucí business 
lokality Vídně – pouhých 2,5 km od historického 
centra. Stavba, která je unikátní svou otevřenou 
a vstřícnou architekturou, která zosobňuje fi lozofi i 
skupiny, s vynikající dostupností a do detailu pro-
myšleným konceptem. Benchmark a jeden z vů-
bec nejlepších kancelářských komplexů, které se 
dokončily v celé Evropě. Architektonický návrh je 
dílem ateliéru Henke Schreieck Architekten, což 

Erste Campus – centrála Erste Bank v Quartier Belvedere, jedné z nejdynamičtěji rostoucích business čtvrtí Vídně 
Developer: Erste Group Immorent

Enterprise, Praha 4 – Pankrác
Developer: Erste Group Immorent
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Are you preparing other similar events?
One of the last ones was the Stories of the 
20th Century exhibit, with the graphic participa-
tion of comic book artist Vojtěch Šeda and author 
Petr Šabach. The same exhibit then moved to 
Futurama, where art is also already a tradition – pri-
marily in the form of the statues of Zdeněk Ruffer 
in the water features of the park spaces, which are 
very popular with the tenants and the public.

How is Futurama faring? The final phase is near-
ing completion. How is the leasing continuing?
Futurama is faring very well. If everything goes 
according to plan, there is still about 2,000 m2

left. In September Deutsche Börse will be mov-
ing in. It is expanding within the park and increas-
ing its current space by 3,000 m2. Other tenants 
should follow at the beginning of November and 
in December of this year. In other words, we 
should reach 80% occupancy even before it is 
completed. We expect one hundred percent oc-
cupancy by the middle of next year. But if the 
take-up continues at the same tempo, it will evi-
dently be this year. The third and final phase will 
complete the Business Park concept, which will 
thus reach a total area of 42,000 m2.

At this time the façade is complete and work has 
moved into the interior, where we are starting 
to prepare the spaces for the new tenants. We 
have managed to improve upon the existing high 
standard and thanks to the use of underground 
geothermal drillings we offer a standard in the 
last phase with almost zero energy consumption. 
Thus our tenants can save up to 70% of the ex-
penses for heating and cooling. In each new proj-
ect we come with something extra, whether in the 

design, the functional concept or a unique techni-
cal solution, which increases the user comfort.

Are you planning any further developments 
at Invalidovna… How, in general, would you 
rate the office market in Prague?
We would like to follow up on Futurama’s suc-
cess with another project by the metro sta-
tion, where there should arise further facilities 
for 2,500 employees of the existing complex. 
Prague 8 is an attractive location and, together 
with Prague 4, is one of the most popular in the 
city. Plus, the growing economy is a generator of 
the further expansion of companies and a revival 
of demand. I believe it will be a successful year 
not only for us, but for the entire Prague market.

You also mentioned the Erste Campus proj-
ect in the new Quartier Belvedere office 
neighbourhood next to the main train sta-
tion in Vienna…
Erste Campus is a huge project that has gone up in 
the heart of the most dynamically growing business 
localities in Vienna these days, a mere 2.5 km from 
the historical centre. The complex, which is unique 
thanks to its open and amicable architecture, which 
exemplifies the group’s philosophy, with excellent 
accessibility and a concept planned out to the mi-
nutest detail. It is a benchmark and one of the abso-
lute best office complexes that has been completed 
in all of Europe. The architectural design is the work 
of the atelier Henke Schreieck Architekten, which is 
a duo of Austrian architects that won the architec-
tural competition among two hundred competitors. 
And I think that it was an excellent choice.

It is actually a set of four organically-shaped 
buildings with 120,000 m2 of gross floor space, 
the heart of which is a two-storey semi-public 
hall, a space with grand proportions and an 
area of 2,500 square metres, which is itself 
a work of art. Plus it is next to a beautiful park, 
Schweizergarten, which inspired the architects 
to also draw the atmosphere of the surrounding 

gardens inside the building and to connect the 
external spaces with the interior. Thus a large 
garden was built on the roof, which the employ-
ees of Erste can now use for relaxation. The 
space of the hall is the conceptual phenomenon 
of Erste Campus, an area where the employees 
can meet each other and communicate sponta-
neously, and it also offers opportunities for busi-
ness meetings or informal encounters. You could 
also run into a tourist, heading from Belvedere or 
Schweizergarten to the Main Train Station.

The project was under construction for almost 
four years. This is not only a result of the size, but 
also the structural demands. Plus, it also includ-
ed the full fit-out, meaning all the furniture and fit-
tings. The first employees moved in at the end of 
last year and today all of Erste Bank’s 4,500 em-
ployees are located here.

What other projects are you implementing 
these days?
In Vienna it is the Silo office project, the very first 
building that offers a passive standard. Thanks to 
the use of geothermal drillings we have achieved 
excellent technical parameters here, which was 
also the inspiration for our Prague Futurama proj-
ect. The first phase has been completed and we 

Enterprise, Prague 4 – prime offi  ces with greenery

Enterprise – café – to open in September 2016
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are preparing two more, Silo Plus and Silo Next. 
In Belgrade we have begun the construction of 
the Sirius office building, which is our first entry to 
the Serbian market. The demand is relatively large 
since modern offices are practically absent here. 
Our main markets, however, remain Austrian and 
the Czech Republic.

Let’s return to the Czech Republic then. The in-
vestment market is currently growing signifi-
cantly and both Futurama and Enterprise are 
undoubtedly in the sights of investors. Are you 
considering selling them in the future?
Both Futurama and Enterprise are definitely at-
tractive for investors. But the time is still not ripe 
to put the projects on the market. For Futurama it 
could come sometime in the middle of next year 
when the project will be completed and full. We 
are not actively offering Enterprise yet, though 
I admit that spontaneous interest is considerable. 
Which is pretty much natural. It is one of the most 
prestigious buildings that has been completed 
in the last few years, plus it is full of renowned 
companies with long-term contracts, which is not 
always a matter of course. A top product, where 
we can also undoubtedly expect the top awards.

What, then, are the goals for the future?
Our immediate goal is to complete Futurama and to 
continue with the development of the area around 
the Invalidovna metro station. I believe that the proj-
ects that we have implemented so far are among the 
best that has been built on the Prague market. That 
we have managed to enrich it, to move it forward and 
we have a solid base to build on and to follow. And 
it would be a shame if we didn’t use this opportunity.

Enterprise – prime offi  ces with art and greenery

je dvojice rakouských architektů, kteří zvítězili 
v architektonické soutěži v konkurenci dvou set 
fi rem. A myslím, že to byla vynikající volba.

Je to vlastně soubor čtyř organicky tvarovaných 
budov o 120 000 m2 hrubé nadzemní plochy, je-
hož srdcem je dvoupodlažní poloveřejná hala, 
prostor s velkorysými proporcemi a rozlohou 
2 500 metrů čtverečních, který je sám o sobě 
uměleckým dílem. Navíc v sousedství krásného 
parku Schweizergarten, který inspiroval architek-
ty, aby vtáhli atmosféru okolních zahrad i dovnitř 
do budovy a propojili vnější prostor s vnitřním. Na 
střeše tak vznikla velkolepá zahrada, kterou dnes 
mohou zaměstnanci Erste využít pro odpočinek. 
Prostor haly je koncepčním fenoménem Erste 
Campus, místem, kde se zaměstnanci spontán-
ně potkávají a komunikují, a zároveň dává příleži-
tost pro obchodní jednání či neformální schůzku. 
Může jí ale projít i turista, směřující od Belvederu 
či Schweizergarten k Hlavnímu nádraží.

Projekt se stavěl necelé čtyři roky. Což je dáno 
nejen velikostí, ale i náročností stavby. Vznikala 
navíc v plném fi toutu, tzn. včetně veškerého vy-

bavení. První stěhování proběhlo koncem loň-
ského roku a dnes zde sídlí všech 4 500 zaměst-
nanců Erste Bank.

Jaké další projekty dnes realizujete?
Ve Vídni je to kancelářský projekt Silo, vůbec 
první budova, která nabízí pasivní standard. 
Díky využití geotermálních vrtů jsme zde docíli-
li vynikajících technických parametrů, což bylo 
také inspirací pro náš pražský projekt Futurama. 
Dokončena je první fáze a připravujeme dvě 
další – Silo Plus a Silo Next. V Bělehradě jsme 
zahájili výstavbu kancelářské budovy Sirius, 
což je náš první vstup na srbský trh. Poptávka je 
poměrně velká, protože moderní kanceláře zde 
prakticky chybí. Našimi hlavními trhy ale zůstá-
vají Rakousko a Česká republika.

Pojďme tedy zpět do Česka. V současné době 
výrazně roste také investiční trh a Futurama 
i Enterprise jsou nepochybně v hledáčku in-
vestorů. Zvažujete do budoucna prodej?
Futurama i Enterprise jsou pro investory určitě 
atraktivní. Ale ten čas, kdy dáváme projekty na 
trh, ještě nedozrál. U Futuramy by mohl přijít ně-
kdy v polovině příštího roku, až bude projekt hoto-
vý a obsazený. Enterprise zatím aktivně neobcho-
dujeme, i když připouštím, že spontánní zájem 
je značný. Což je ostatně přirozené. Je to jedna 
z nejprestižnějších budov, která v posledních le-
tech byla dokončena, navíc obsazená renomova-
nými fi rmami s dlouhodobými kontrakty, což není 
úplná samozřejmost. Špičkový produkt, kde bude 
očekáváno nepochybně i špičkové ocenění.

Jaké jsou tedy cíle do budoucna?
Naším bezprostředním cílem je dokončit 
Futuramu a pokračovat rozvojem oblasti v oko-
lí stanice metra Invalidovna. Věřím, že projekty, 
které jsme dosud zrealizovali, patří k tomu nej-
lepšímu, co na pražském trhu vzniklo. Že se nám 
podařilo jej obohatit, posunout dále a máme na 
čem stavět a na co navazovat. A byla by škoda, 
kdybychom toho nevyužili.

Enterprise, Praha 4 – BREEAM Excellent
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Developer Finep Holding společně s Ungelt 
Group zahájili letos v dubnu výstavbu nové 
kancelářské budovy A1 v komplexu City West 
v pražských Stodůlkách. Jedná se už o sed-
mý a zároveň poslední administrativní objekt 
tohoto komerčního areálu, který je součás-
tí polyfunkčního projektu Západní Město. 
Předpokládaná čistá pronajímatelná plocha 
budovy A1 je 10 350 m2. Výše investice do-
sáhne přibližně 700 milionů korun. Nová bu-
dova, jejíž výstavba byla zahájena spekulativ-
ně, má být dokončena na podzim 2017.

Objekt City West A1 uzavře výstavbu administ-
rativních budov na náměstí Junkových a naváže 
na stávající sídlo Komerční banky, tedy budovu 
City West A2. Kanceláře mají zaujímat zhruba 
9 600 m2, zbylých 750 m2 je určeno pro maloob-

chod. „V současné době evidujeme tři zájemce 
o pronájem, každý je s požadavkem nad 1 000 m2,“ 
uvedl PR manažer Finepu David Jirušek.

Architektonický návrh budovy pochází z díl-
ny ateliéru AHK architekti. Generálním do-
davatelem stavby je společnost Cemex 
Construction Services. „Financování máme 
zajištěno jak z vlastních prostředků, tak i ban-
kovním úvěrem,“ informoval Jirušek. Jak dodal, 
výstavba je aktuálně ve fázi těžení stavební jámy 
a jejího zajištění.

Hlavní vstup do budovy bude umístěn z náměstí 
Junkových, u výstupu z metra stanice Stodůlky. 
Budova A1 má mít sedm nadzemních podlaží, 
z toho šest určených pro administrativu, při-
čemž typické podlaží nabídne plochu přibližně 

1 800 m2. Nejvyšší patro nad kancelářemi je urče-
no technologiím domu. Pod budovou jsou umístě-
na čtyři patra garáží s celkem 202 parkovacími 
místy s vjezdem z ulice Klementova a výstupem 
do vstupní haly budovy A1. V severní části první-
ho nadzemního podlaží jsou naplánovány malo-
obchodní prostory, přístupné z náměstí. V úrovni 
druhého nadzemního podlaží vzniknou dvě zele-
né terasy určené k odpočinku nájemníků.

Budova A1 usiluje o získání zeleného certifi kátu 
LEED CS na úrovni Gold. „Úspora energií za-
číná u obvodového pláště, který vyhovuje dopo-
ručeným hodnotám tepelně-technické normy. 
Dále je to snižování spotřeby elektrické energie 
na chlazení pomocí účinných chladicích zařízení 
včetně umístění vnějších žaluzií na fasádě, snižo-
vání spotřeb energie na osvětlení, spotřeby vody, 
a to jak uvnitř domu pomocí šetrných baterií, tak 
i v exteriéru vhodným návrhem zeleně,“ popsal 
Jirušek. V budově má být prostor pro cyklisty 
včetně potřebného zázemí a několik vyhrazených 
parkovacích stání pro vozidla s nízkými emisemi.

Finep Holding, který je developerem Západního 
Města, uzavřel na začátku letošního roku dohodu 
se svými fi nančními partnery ze skupiny Ungelt 
Partners a prodal jí své podíly na již dříve do-
končených kancelářských budovách C1 s nájem-
cem fi rmou Vodafone a C2 s nájemci jako Wincor 
Nixdorf nebo CGI IT Czech. Objekty zahrnují cel-
kové administrativní prostory o téměř 20 000 m2

a skladové zázemí s plochou přes 1 500 m2.

„City West je projekt, u kterého jsme se společ-
ností Finep od samého začátku. Jedním z fak-
torů, který rozhodl o našem zájmu, je potvrzení 
úspěšnosti projektu v podobě bonitních nájemců 
těchto budov,“ uvedl Alexander Adámek z Ungelt 
Group. Další budovy v areálu City West obsadi-
ly například společnosti Siemens a Komerční 
banka. Západní Město tvoří kromě komerční 
části také bytový komplex Britská čtvrť, jehož 
devátá etapa je nyní v prodeji.

City West – budova A1, Praha 5 – Stodůlky ■ Developer: Finep Holding & Ungelt Group ■ Architekt: AHK architekti

Finep Holding a Ungelt Group staví 
poslední budovu komplexu City West
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This April the developer Finep Holding, to-
gether with Ungelt Group, began the con-
struction of the new A1 building in the City 
West complex in Prague – Stodůlky. It is the 
seventh and last offi  ce building in this com-
mercial complex, which is part of the mul-
tifunctional Západní Město project. The ex-
pected net leasable space of the A1 building 
is 10,350 m2. The amount of the investment 
will reach approximately 700 million crowns. 
The new building, the construction of which 
was begun speculatively, should be com-
pleted in the autumn of 2017.

The City West A1 building will round out the 
construction of offi  ce buildings on náměstí 
Junkových and will follow the existing seat of 
Komerční banka, i.e. the City West A2 building. 
The offi  ces should occupy about 9,600 m2, 
with the remaining 750 m2 designated for retail. 
“We currently have three companies interested 

in a lease, each calling for more than 1,000 m2,” 
stated Finep’s PR Manager, David Jirušek.

The architectural design of the building is the 
work of the atelier AHK architekti. The gen-
eral contractor of the construction is Cemex 
Construction Services. “We have arranged the 
fi nancing both from our own resources and from 
a bank loan,” Jirušek informed. The construction, 
he added, is currently in the phase of digging 
and securing the construction pit.

The main entrance to the building will be locat-
ed on náměstí Junkových, by the exit from the 
Stodůlky metro station. Building A1 should have 
seven storeys, six of which are meant for of-
fi ces, where a typical fl oor off ers approximately 
1,800 m2 of space. The uppermost fl oor above 
the offi  ces is meant for the building’s technolo-
gies. There are four garage levels below the 
building with a total of 202 parking spots with 

the entrance from Klementova Street and ac-
cess to the A1 building’s entrance hall. There 
are retail spaces accessible from the square 
planned for the northern part of the ground fl oor. 
There will be two green terraces on the second 
storey meant for the relaxation of the tenants.

The A1 building is striving to obtain green LEED CS 
certifi cation on the Gold level. “The energy sav-
ings begin with the building envelope, which satisfi es 
the recommended values of the thermal technical 
standards. It also involves the lowering of the con-
sumption of electrical energy for cooling using eff ec-
tive cooling equipment, including the placement of 
external blinds on the façade, lowering energy con-
sumption for lighting, the consumption of water, both 
inside the building using water-saving taps and in the 
exterior with suitably designed greenery,” described 
Jirušek. There should be space for cyclists in the 
building, including the required facilities and several 
parking spots designated for low-emission vehicles.

Finep Holding, which is the developer of 
Západní Město, concluded an agreement at the 
beginning of this year with its fi nancial partners 
from the Ungelt Partners group and sold them 
its shares in the already completed C1 offi  ce 
building with Vodafone as the tenant and the 
C2 offi  ce building with tenants such as Wincor 
Nixdorf and CGI IT Czech. The buildings contain 
a total offi  ce space of almost 20,000 m2 and stor-
age facilities with an area of more than 1,500 m2.

“City West is a project we have been involved in 
from the very beginning with Finep. One of the 
factors that was decisive in our interest is the con-
fi rmation of the project’s success in the form of the 
prime tenants in these buildings,” stated Alexander 
Adámek from Ungelt Group. Companies such as 
Siemens and Komerční banka have occupied 
other buildings in the City West complex. In ad-
dition to an offi  ce section, Západní Město also 
includes the Britská čtvrť residential complex, 
whose ninth phase is now for sale.

City West – building A1, Prague 5 – Stodůlky ■ Developer: Finep Holding & Ungelt Group ■ Architect: AHK architekti

 Finep Holding and Ungelt Group constructing 
last building in City West complex
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V sousedství dálnice D1 v jihovýchodní čás-
ti Brna, které je vyhledávaným sídlem vý-
vojových a strojírenských fi rem, roste nový 
projekt Technologického centra. V osmnácti-
hektarovém areálu, situovaném poblíž prů-
myslové zóny Černovická terasa a brněn-
ského mezinárodního letiště, má vzniknout 
v blízké budoucnosti 90 000 m2 nízkoener-
getických kanceláří třídy A, které doplní 
Centrum služeb o 14 000 m2 s restaurací, 
sportovním zázemím, showroomy či praco-
vištěm lékařů, a také business hotel s prona-
jímatelnými apartmány. V tuto chvíli je téměř 
hotova první z šesti kancelářských budov 
o cca 15 200 m2. Druhá, o stejné velikosti, 
je ve stadiu hrubé stavby. Dokončení první 
etapy se očekává v prosinci 2016. Dalších 
45 000 m2 moderních kanceláří plánuje de-
veloper v nedalekém projektu Švédské Valy.

Z brownfi eldu Technologické centrum
Investorem a developerem Technologického 
centra Areál Slatina je stejnojmenná společnost 
AREAL SLATINA, a.s. Historie areálu, který je si-
tuován u sjezdu z D1 na vnějším prstenci Brna, 
sahá do roku 1929. V té době zde fungoval strojí-
renský závod, který se stal později metalurgickou 
základnou koncernu Sigma. Přelom znamenal rok 
1996, kdy areál získal nový vlastník. Výroba byla 
utlumena a podnik se transformoval do nové po-
doby. „Realitní činnost jsme zahájili v roce 1999, 
kdy byly odprodány poslední výrobní části,“ popsal 
Ing. Luděk Beneš, člen představenstva společnos-
ti Areal Slatina. „Do roku 2001 prošlo demolicí více 
než 40 000 m2 budov a nefunkčních technických 
celků. Tím začala nové éra rozvoje lokality. Ve stej-
ném roce jsme vybudovali také první moderní skla-
dovací halu, která byla jedinou v Brně, nabízející 
napojení zároveň na dálnici i železnici.“

V současnosti areál zahrnuje 12 nájemních budov 
určených pro lehkou výrobu a skladování, obchod 
a služby či kanceláře třídy B a B+, jež využívá více 
než sto třicet fi rem – mimo jiné nábytkářský gi-
gant Ikea, který zde zřídil své výdejní centrum, LC 
s prodejnou Gienger, Schrack Technik, strojíren-
ské fi rmy, jako např. Schunk Intec, ThyssenKrupp, 
Bystronic Czech Republic, nebo IT společnosti 
2K Czech, oXy Online a další. K dispozici je čerpa-
cí stanice, dvě jídelny, 5 zastávek MHD a parko-
vací plochy s kapacitou 720 stání.

S přípravou Technologického centra, které 
má vedle 90 000 m2 moderních kanceláří třídy A

Technologické centrum Areál Slatina, Brno – první z šesti budov o cca 15 200 m2 bude dokončena ještě letos ■ Developer: AREAL SLATINA, a.s.

 Technologické centrum Areál Slatina míří 
mezi největší kancelářské projekty v Brně

Technologické centrum Areál Slatina, Brno – 
nízkoenergetické kanceláře třídy A
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A new Technology Centre project is going 
up next to the D1 motorway in the south-
east part of Brno, which is a popular seat 
for development and engineering compa-
nies. In the near future 90,000 m2 of low-
-energy class A offi  ces will be built in the 
eighteen-hectare complex, situated close 
to the Černovická terasa industrial zone 
and Brno’s international airport. This will 
be complemented by a service centre on 
14,000 m2 with restaurants, sports facilities, 
showrooms and doctor’s offi  ces as well as 
a business hotel with leasable apartments. 
At this time the fi rst of six offi  ce buildings 
with about 15,200 m2 is almost fi nished. The 
second, the same size, is in the carcase 
state. The fi rst phase is slated for comple-

tion in December 2016. The developer is 
planning another 45,000 m2 of modern of-
fi ces in the nearby Švédské Valy project.

Technology Centre from a brownfi eld
The investor and developer of the Areál Slatina 
Technology Centre is the company of the same 
name, AREAL SLATINA, a.s. The history of the 
complex, which is situated by the exit from the 
D1 motorway on Brno’s outer ring road, reaches 
back to the year 1929. At that time an engineer-
ing company was operating here, later becoming 
the metallurgical base of the Sigma concern. The 
year 1996 was a turning point, when the complex 
got a new owner. The production decreased and 
the enterprise transformed itself into a new form. 
“We began our real estate activities in 1999, 

when the last production parts were sold off ,” 
explained Luděk Beneš, a member of the Board 
of Directors of Areal Slatina. “By the year 2001 
more than 40,000 m2 of buildings and non-func-
tional technical units underwent demolition. Thus 
began the new era of the locality’s development. 
In the same year we also built the fi rst modern 
warehouse hall, which was the only one in Brno, 
off ering a connection to both the motorway and 
the railway.”

The complex currently contains 12 leased build-
ings meant for light manufacturing and stor-
age, sales and services or class B and B+ of-
fi ces, used by more than one hundred and 
thirty companies, including the furniture giant 
Ikea, which set up its distribution centre here, 
LC with a Gienger store, Schrack Technik, en-
gineering companies such as Schunk Intec, 
ThyssenKrupp, Bystronic Czech Republic and 
the IT companies 2K Czech, oXy Online and oth-
ers. There is a petrol station available, two caf-
eterias, 5 mass transit stops and a parking area 
with a capacity of 720 spots.

The developer began the preparation of the 
Technology Centre in 2008 and, in addition 
to 90,000 m2 of modern class A offi  ces, should 
also provide comprehensive facilities to compa-
nies from the complex and from the neighbour-

Areál Slatina Technology Center, Brno – class A offi  ces in a low-energy standard ■ Developer: AREAL SLATINA a.s.

Photo: Areál Slatina Technology Center – building O –
to fi nish in 12/2016

 Areál Slatina Technology Centre aspiring to be among 
largest offi  ce projects in Brno

Book BW_II_2016.indb   51Book BW_II_2016.indb   51 21.06.16   2:0121.06.16   2:01



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 

52

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

poskytnout i komplexní zázemí společnostem 
z areálu a sousední průmyslové zóny Černovická 
terasa, začal developer v roce 2008. Jak uvedl 
Luděk Beneš, autorem urbanistické studie je 
brněnský architekt Petr Pelčák. Dnes se blíží 
k dokončení první dvě stavby a další, jež mají ná-
sledovat v Technologickém centru i nedalekých 
Švédských Valech, disponují stavebním povo-
lením. „V současné době máme povoleno cca 
140 000 m2 kancelářské plochy, což řadí projekt 
k vůbec největším v rámci celého Brna,“ po-
dotkl Beneš a dodal, že další devizou centra je 
jeho nízkoenergetický koncept.

Kanceláře třídy A
v nízkoenergetickém standardu
Kolaudace první z budov je plánovaná na listopad 
2016. Desetipodlažní objekt v půdorysném tva-

ru H, zahrnující i nadstandardní parkovací kapacity, 
nabídne cca 15 000 m2 administrativních prostor. 
Ve spojovacím krčku pomyslného „háčka“ je situ-
ována vstupní hala s recepcí a pěticí výtahů, které 
vyvezou nájemce do vyšších kancelářských pater.

Plocha podlaží se pohybuje kolem 1 600 m2

– nejmenší jednotky se pronajímají od 34 m2. 
Prostory jsou fl exibilně dělitelné a každá z kan-
celáří disponuje individuálním měřením spotře-
by energií a samostatnými ovladači. Úsporný 
a komfortní provoz ilustruje i konstrukční a tech-
nický koncept stavby: „V popředí stojí vyvážený 
poměr obálky vůči kubatuře, stejně jako poměr 
prosklených a plných ploch, což jí dává vyni-
kající stavebně-fyzikální parametry. Budova je 
vybavena trojskly s protisluneční ochranou, 
zabraňující tepelným ziskům, a zesílenou izolací 
fasády z minerální vlny. Díky absenci stropních 
podhledů využívá akumulaci tepla a chladu 
v betonové konstrukci a prostor tak vykazuje 
stabilní příjemné vnitřní klima. Optimální teplotu 
a řízenou ventilaci včetně automatické kontroly 
hladiny CO2 zabezpečí stropní chladicí trámy. 
Fasádní pole má navíc větrací křídlo, takže 
i v případě dělení do jednotlivých kanceláří může 
být zajištěno přirozené větrání. Systém osvětlení 
pomocí zavěšených světel je ovládán adresným 
systémem (standard Dali), regulovatelným v zá-

vislosti na intenzitě denního světla. Technologie 
budovy řídí inteligentní systém měření a regula-
ce Wago.

Energeticky úsporné řešení dokládá i fakt, že 
projekt již získal energetický štítek třídy A. 
Nájemce tak čekají i vítané úspory v provozních 
nákladech kanceláří. „Přihlásili jsme se k soudo-
bým parametrům, které garantujeme i konkrétní-
mi čísly. Měsíční poplatky za chlazení, větrání 
a topení u nás nepřesáhnou 8,25 Kč za čtve-
reční metr, což je 99 korun za rok,“ upozorňuje 
Luděk Beneš. Výše nájemného se pohybuje 
u jednotky s plochou 1 600 metrů (celé patro) 
v úrovni příjemných 7,99 eur. Prime rent brněn-
ských kanceláří je přitom podle údajů poraden-
ské společnosti JLL na 13 eurech za m2 a měsíc.

Centrum služeb na startu
V současné době pracuje v areálu více než tisí-
covka lidí. S rozvojem Technologického centra
vzroste jeho kapacita až na sedminásobný počet. 
Celkem zde najde práci okolo 8 000 zaměstnan-
ců. Již v tuto chvíli tak developer chystá změny 
i v oblasti posílení služeb, jež poskytnou nájemcům 
a jejich pracovníkům větší uživatelský komfort.

Centrum služeb, které vyroste uprostřed komple-
xu, má nabídnout především atraktivní stravovací 
zónu s širokou nabídkou občerstvení, již doplní 
postupně prodejny pro běžný denní nákup
a zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity, 
jako je například fi tness centrum s posilovnou, 

Technologické centrum Areál Slatina – Centrum služeb
Technologické centrum Areál Slatina – vzorová kancelář 
(dokončeno)

Technologické centrum Areál Slatina, Brno – Centrum služeb (vstupní portál)

Book BW_II_2016.indb   52Book BW_II_2016.indb   52 21.06.16   2:0121.06.16   2:01



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

53

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

ing Černovická terasa industrial zone. As Luděk 
Beneš stated, the author of the urban study is 
the Brno architect Petr Pelčák. Today the com-
pletion of the fi rst two buildings is approaching 
and others that should follow in the Technology 
Centre and the nearby Švédské Valy have their 
building permits. “We currently have a permit 
for about 140,000 m2 of offi  ce space, which 
ranks the project among the absolute largest in 
all of Brno,” stated Beneš, adding that another 
strength of the centre is its low-energy concept.

Class A offi  ces in a low-energy 
standard
The construction approval of the fi rst of the build-
ings is planned for November 2016. The ten-
storey building with an H-shaped layout off ers 
about 15,000 m2 of offi  ce space and contains an 
extra-large parking capacity. The entrance hall, 
with a reception and fi ve elevators that take the 
tenants to the higher offi  ce fl oors, is located in 
the connecting link of the “H”.

The area of a fl oor is around 1,600 m2 – the 
smallest units being leased start from 34 m2. 

The spaces are fl exibly divisible and each of the 
offi  ces has an individually-measured utility con-
sumption and separate controls. The effi  cient 
and comfortable operations are also illustrated 
by the structural and technical concept of the 
building: “A balanced ratio of the envelope and 
the cubature stand in the forefront, just like at 
the ratio of glass and solid spaces, which gives 
it excellent structural/physical parameters. The 
building is equipped with triple glazing with 
solar protection, preventing thermal gains, 
and the strengthened insulation of the façade 
from mineral wool. Thanks to the absence of 
suspended ceilings it uses the accumulation 
of heat and cold in the concrete framework 
and thus the space enjoys a stable and pleas-
ant internal climate. The ceiling cooling beams 
enable an optimal temperature and controlled 
ventilation including the automatic control of 
CO2 levels. The façade fi eld also has a venti-
lation wing, so natural ventilation is ensured 
even when divided into individual offi  ces. By us-
ing suspended lights the lighting system is con-
trolled by a direct system (the Dali standard), 
that can be regulated depending on the inten-
sity of the daylight. The building’s technologies 
are controlled by the Wago intelligent measur-
ing and regulation system.

The energy-saving solution is also documented 
by the fact that the project has already obtained 
a class A Energy Label. Thus the tenants can 
also expect welcome savings in the offi  ce oper-
ating expenses. “We applied to contemporary 
parameters, which we guarantee, and concrete 
fi gures. The monthly fees for cooling, ventila-
tion and heating here do not exceed 8.25 CZK 
per square metre, which is 99 crowns a year,” 
pointed out Luděk Beneš. The amount of the 
rent for units with an area of 1,600 metres (an 
entire fl oor) is a pleasant 7.99 euros. The prime 
rent of the Brno offi  ces, according to data from 
the JLL consulting company is 13 euros per m2

per month.

Service centre starting up
More than a thousand people currently work 
in the complex. With the development of the 
Technology Centre its capacity will increase by 
up to seven times. A total of about 8,000 employ-
ees will fi nd work here. The developer is already 
planning changes in the area of strengthening 
services, by which they will provide the tenants 
and their employees greater user comfort.

The Service Centre, which will be going up in 
the middle of the complex, should primarily of-
fer an attractive culinary zone with a wide off er 
of refreshments, which will eventually be sup-
plemented with shops for normal daily pur-
chases and facilities for sporting and leisure 
activities, such as a fi tness centre with a weight 
room, badminton courts and bowling alley. “We 
are currently negotiating about the placement 
of a café, employee’s restaurant, Czech Post 
Offi  ce, banks, e-shop distribution points, com-
pany physicians and general practitioners 
and other smaller services such as a pharma-
cy, fl ower shop, beauty salon, bakery and oth-
ers,” stated Beneš, adding that in the future there 
could also be a supermarket and the plans also 
call for a nursery school. “We want to create 
a pleasant place where people can go for break-
fast, lunch or business meetings and they can 
also fi nd everything they need here, including fa-
cilities for shopping or active leisure,” described 
Beneš. The entrance to the centre, which should 
result from the signifi cant reconstruction and 
additional construction to the existing hall, 
will be supplemented by a landscaped relaxation 
zone. The dominant feature of the centre, whose 

Areál Slatina Technology Center, Brno – low-energy offi  ces Areál Slatina Technology Center, Brno – showroom

Areál Slatina Technology Center, Brno – bathroom

Book BW_II_2016.indb   53Book BW_II_2016.indb   53 21.06.16   2:0121.06.16   2:01



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 

54

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

badmintonové kurty nebo bowling. „V současné 
době jednáme o umístění kavárny a zaměstnanec-
ké restaurace, pobočky České pošty, banky, výdej-
ny internetových obchodů, ordinace závodního 
a praktického lékaře i dalších drobných služeb, 
jako např. lékárna, květinářství, kadeřnictví, pe-
kařství a dalších,“ uvedl Beneš a dodal, že v bu-
doucnu by mohl přibýt i supermarket a počítá se 
rovněž s mateřskou školkou. „Chceme vytvořit 
příjemné místo, kam zajdou lidé na snídani, oběd 
či pracovní schůzku a najdou zde také vše potřeb-
né, včetně zázemí pro nákup či aktivní odpočinek,“ 
popsal Beneš. Vstup do centra, které má vzniknout 
zásadní rekonstrukcí a dostavbou stávající 
haly, doplní odpočinková zóna s parkovými úpra-
vami. Dominantou centra, jehož rozloha dosáhne 
ve fi nále cca 14 000 m2, má být 12 metrů vysoké 
atrium o velkorysé ploše 3 000 m2, kde mohou 
probíhat i fi remní meetingy, oslavy a další akce. Jak 
dodal Luděk Beneš, interiér má dotvářet vzrostlá 
zeleň a vodní prvky. Prosklený portál pak opticky 
propojí exteriér a interiér stavby v jeden celek.

Zahájení stavebních prací je plánováno na 
říjen tohoto roku, tak aby centrum mohlo být 
uvedeno do provozu v dubnu 2017.

Další rozvoj
V horizontu zhruba tří let, až vzroste kapa-
cita areálu, plánuje developer vybudovat také 
hotel. „Měl by to být business hotel s tři a půl 
hvězdičkami, něco podobného jako je napří-
klad červený Ibis, který nabídne i pronajímatel-
né apartmány projekt manažerům společností, 
které působí v Areálu Slatina a sousední průmy-
slové zóně Černovická terasa či případně po-
sádkám aerolinek z blízkého letiště. Myslím, že 
podobná služba tu chybí a svého klienta najde.“ 
Zda bude investor nový hotel provozovat vlast-
ními silami nebo formou management contractu 
s některým z řetězců, není zatím jisté. „Lokalita 
dnes zažívá velmi dynamický rozvoj a v sou-
časné době je jednou z nejrychleji rostoucích 
v rámci Brna, proto zde vnímám velký potenci-
ál,“ dodal Luděk Beneš.

Projektové fi nancování poskytuje Sberbank. 
Development a výstavbu v rámci areálu zajiš-
ťuje společnost AREAL SLATINA, a.s. formou 
construction managementu, stejně jako správu 
a pronájem všech skladovacích, obchodních 
a kancelářských ploch. V komplexu má vlastník 
nemovitosti také své hlavní sídlo.

Výstavbu prvních dvou budov zahájil developer 
na spekulativní bázi bez zajištěných předpro-
nájmů. Zatímco první z objektů bude uveden 
do provozu počátkem roku 2017, další z budov, 
která je ve fázi hrubé stavby, plánuje společnost 
dokončit 6 měsíců poté, co bude první fáze ze 
70 % pronajatá nebo získá zájemce o pronájem 
majoritní části druhé z budov. Prvními nájemci 
jsou společnosti AZ Klima, Celní jednatelství 
Zelinka a interiérová fi rma My interior service, 
která zde otevřela s předstihem v květnu 2016 
své sídlo a nové předváděcí centrum. Jak 
dodal Luděk Beneš, prostor si už zájemci mohli 
prohlédnout v rámci dne otevřených dveří.

„Cílíme na společnosti, které hledají efektivní 
kanceláře za rozumnou cenu s nadstandardní 
parkovací kapacitou nebo prostory pro show-
room, výdejní centrum či doplňkové funkce. Ať 
jsou to vývojová centra, obchodní fi rmy nebo 
centra sdílených služeb.“ Areál je situován pří-
mo u dálnice – s vlastním sjezdem a zastávka-
mi MHD. Další se plánují uvnitř komplexu. Podle 
Beneše počítá město s novou kruhovou křižovat-
kou a druhým dálničním sjezdem, který má ob-
sloužit Slatinu i Černovickou terasu. Výhodou je 
i blízkost mezinárodního letiště.

Celková kapacita Technologického centra 
Areál Slatina přesáhne po dokončení všech 
budov 120 000 m2 pronajímatelných ploch, 
které doplní okolo 5 000 parkovacích stání
(1 místo na každých 20 m2). Další rozvoj plánuje 
developer v nedaleké zóně Švédské Valy. Zde 
je navržen kancelářský kampus několika budov, 
který má nabídnout 45 000 m2 administrativ-
ních prostor vyššího standardu a 1 200 parko-
vacích míst. Se spekulativní výstavbou se v této 
části nepočítá. V případě konkrétní poptávky je 
developer připraven zahájit stavbu. Nevylučuje 
ale ani možnost, že připravený projekt se sta-
vebním povolením prodá. Jak připustil Luděk 
Beneš, nabídky možných zajímavých investic 
již na stole jsou...

Technologické centrum Areál Slatina, Brno – kanceláře společnosti My interior service (dokončeno)
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area should ultimately reach about 14,000 m2, 
will be the 12 metre-high atrium with a large area 
of 3,000 m2, which can also be the site of com-
pany meetings, celebrations and other events. 
As Luděk Beneš added, the interior should be 
completed by mature foliage and water features. 
The glass portal will visually connect the exterior 
and interior of the structure into a single whole.

The construction work is slated to begin this 
October, so that the centre could be put into op-
eration in April 2017.

Further developments
Over a horizon of roughly three years, when 
the capacity of the complex increases, the 
developer is also planning to build a hotel. “It 
should be a business hotel with three and a half 
stars, something similar to the red Ibis, for ex-
ample, which also off ers leasable apartments 
to the project managers of the companies that 
operate in Areál Slatina and the neighbouring 
Černovická terasa industrial zone or even the 
crew of the airline companies from the nearby 
airport. I think that such a service is lacking here 
and will fi nd its clientele.” If the investor will op-
erate the new hotel through itself or in the form 
of a management contract with a hotel chain is 
not yet certain. “Today the locality is experienc-
ing very dynamic developments and is currently 
one of the fastest growing areas in Brno, which 
is why we see such great potential here,” added 
Luděk Beneš.

The project fi nancing is provided by Sberbank. 
The development and construction inside the 
complex is provided by AREAL SLATINA, a.s. in 
the form of construction management, just like the 
administration and leasing of all the storage, 
retail and offi  ce space. The owner of the property 
also has its main headquarters in the complex.

The developer began the construction of the fi rst 
two buildings on a speculative basis without ar-
ranging preleases. While the fi rst of the buildings 
will be put into operation at the beginning of 2017, 
the company is planning to complete the second 
of the buildings, which is in the carcase phase, six 
months after the fi rst phase will be 70% leased or 
when it gets a tenant to lease the majority of the 
space in the second building. The fi rst tenants are 
AZ Klima, Zelinka Customs Agency and the inte-
rior design company, My interior service, which 
opened its new headquarters and new show-
room here in advance in May 2016. As Luděk 
Beneš added, people could already come to see 
the spaces as part of the open house.

“We are targeting companies that are looking for 
effi  cient offi  ces at a reasonable price with extra 
parking capacity or spaces for a showroom, distri-

bution centre or addition functions. Whether they 
are development centres, business organisations 
or shared service centres.” The complex is situ-
ated right by the motorway, with its own exit and 
mass transit stop. Another is planned inside the 
complex. According to Beneš the city is planning 
a new roundabout and a second motorway exit to 
serve Slatina and Černovická terasa. The close 
proximity of the airport is also an advantage.

The total capacity of the Areál Slatina
Technology Centre after the completion of all the 
buildings should exceed 120,000 m2 of leasable 
space, which will be supplemented by around 
5,000 parking spots (1 spot for each 20 m2). 
The developer is planning further development 
in the nearby Švédské Valy zone. An offi  ce 
complex of several buildings is planned here, 
which should off er 45,000 m2 of offi  ce space 
with a higher standard and 1,200 parking spots. 
Speculative construction is not planned in this 
area. The developer is prepared to begin con-
struction in the case of concrete demand. It does 
not rule out the possibility that it will sell the pre-
pared project with the building permit. As Luděk 
Beneš admitted, he already has off ers of pos-
sible interesting investments on the table...

Areál Slatina Technology Center, Brno – 90,000 sqm offi  ces in 6 buildings

Areál Slatina Technology Center, Brno
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Investiční skupina Penta staví v bratislavské 
čtvrti Ružinov administrativní komplex Rosum. 
Projekt tvoří dvě propojené kancelářské bu-
dovy na rohu ulic Bajkalská a Ružinovská, 
nedaleko rekreační oblasti Štrkovec. Objekty 
o 11 nadzemních podlažích dodají dohromady 
na trh zhruba 21 000 m2 kanceláří a 1 240 m2

obchodních ploch. Věže propojí parkovací dům 
se 470 místy a zelenými terasami na střeše nad 
5. nadzemním podlažím. Dokončení projektu je 
plánováno na podzim letošního roku. Nájemci 
by se tak mohli stěhovat v listopadu 2016.

Název Rosum získal projekt podle staršího mís-
topisného názvu Ružinov – Rosenheim. „Projekt 
se nachází přibližně deset minut jízdy autem 

z centra. V bezprostředním okolí jsou k dispozici 
hotely, čerpací stanice, supermarkety, restau-
race a nemocnice s poliklinikou,“ uvedl tiskový 
mluvčí Penty Gabriel Tóth.

Výstavbu zahájila Penta zhruba před rokem. 
Stavitelem hrubé stavby byla slovenská fi rma 
Váhostav. „Aktuálně probíhá zasklívání fasády 
budovy,“ doplnil Tóth. Celkové stavební nákla-
dy na projekt dosáhnou téměř 28 milionů eur. 
Způsob fi nancování investor nezveřejnil.

Architektem projektu Rosum je architektonický 
tým projekční kanceláře Helika. Na úpravě ve-
řejných prostor se podílel architekt Igor Marko 
z ateliéru Marko & Placemakers. Projekt počítá 

s certifi kací zelené budovy LEED na úrovni Gold, 
disponuje tak technologiemi jako např. chladicí trá-
my nebo zázemím pro cyklisty. V předprostoru je 
navržena piazza s loubím a obchodními plochami, 
nad kterými se zvedají kancelářská křídla. Rozloha 
typického patra dosáhne 1 024 m2 v severní věži 
a 1 424 m2 v případě věže jižní. „V současné době 
jednáme s více potenciálními nájemci. Dokud ale 
jednání nebudou uzavřená, ke konkrétním jménům 
společností se nebudeme vyjadřovat,“ sdělil Tóth.

Projekt Rosum je situován nedaleko bratislav-
ského Štrkoveckého jazera a podle územního 
plánu zóny Štrkovec mohou v budoucnu v oko-
lí vzniknout sportoviště, menší náměstí nebo 
akvapark. Na zhruba hektarovém pozemku, 

Kancelářská budova Rosum, Bratislava (22 240 m2) ■ Developer: Penta Investments ■ Architekt: Helika

 Penta dokončí na podzim projekt Rosum v Bratislavě
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The Penta investment group is building the 
Rosum offi  ce complex in Bratislava’s Ružinov 
neighbourhood. The project comprises two 
interconnected offi  ce buildings on the cor-
ner of Bajkalská and Ružinovská streets, 
not far from the Štrkovec recreational area. 
The 11-storey buildings will add approxi-
mately 21,000 m2 of offi  ces and 1,240 m2 of 
retail space to the market. The towers are 
connected by a car park with 470 spots and 
green terraces on the roof above the 5th sto-
rey. The project is slated for completion 
this autumn. In November 2016 the tenants 
should be able to move in.

The project got the name Rosum according to 
the ancient geographical name for Ružinov – 
Rosenheim. “The project is located approximate-
ly ten minutes from the centre by car. In the im-
mediate vicinity there are hotels, petrol stations, 

supermarkets, and a hospital with a medical clin-
ic in the immediate vicinity,” stated Penta’s Press 
Spokesperson, Gabriel Tóth.

Penta began the construction roughly a year 
ago. The builder of the carcase was the Slovak 
company Váhostav. “The glazing of the build-
ing’s façade is currently underway,” added Tóth. 
The overall construction expenses for the project 
will reach almost 28 million euros. The investor 
did not reveal the fi nancing method.

The architect of the Rosum project is architec-
tural team of the Helika design offi  ce. Architect 
Igor Marko from the atelier Marko & Placemakers 
contributed to the modifi cation of the public 
spaces. The project calls for the LEED green 
building certifi cation on the level of Gold, thus 
it uses technologies such as cooling beams and 
facilities for cyclists. In the front of the building 

a piazza is designed with arcades and retail 
spaces, over which the offi  ce wings rise. The 
area of a typical fl oor will reach 1,024 m2 in the 
north tower and 1,424 m2 in the case of the south 
tower. “We are currently negotiating with multiple 
potential tenants. But we are not going to men-
tion any concrete names until the negotiations 
will be concluded,” Tóth informed.

The Rosum project is situated near Brati-
slava’s Štrkovecké jazero and according to 
the municipal plan the Štrkovec zone could see 
a sports facility, smaller square or an aquapark 
built here in the future. Penta originally wanted 
to build three residential towers to a height of up 
to 32 storeys on the roughly hectare of land that 
it purchased from Slovenské elektrárne in 2007. 
It planned to build more than four hundred fl ats 
for a total of 33 million euros. It even announced 
an international architectural competition, which 

Rosum, Bratislava ■ Developer: Penta Investments ■ Architect: Helika

 Penta to complete the Rosum project in Bratislava in the autumn
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který Penta koupila od Slovenských elektrární 
v roce 2007, chtěla původně vybudovat tři rezi-
denční věže až do výšky 32 podlaží. Počítala s vý-
stavbou víc než čtyř stovek bytů za celkem 33 mi-
lionů eur. Na realizaci bytového komplexu už do-
konce vypsala mezinárodní architektonickou sou-
těž, v níž zvítězil britský ateliér Serie Architects. 
Rozsah záměru vzbudil nevoli obyvatel. Nakonec 
Penta změnila plány a přišla s menším ryze admi-
nistrativním projektem jedenáctipodlažní budovy, 
známým původně pod názvem Sunsize.

Bratislavský kancelářský trh by se letos 
a v příštím roce měl rozrůst o více než 330 000 m2

nových prostor. Zatímco loni se v Bratislavě do-
končila jediná budova – první etapa projektu Twin 
City (16 000 m2) developera HB Reavis, v letech 
2016 a 2017 se očekává dokončení 16 objek-
tů. Celkový objem administrativních ploch ve 
slovenské metropoli čítá 1,54 milionu čtvereč-
ních metrů. Míra neobsazenosti klesla na 7,91 % 
z úrovně 8,76 % v předchozím kvartálu. To je 
historicky nejméně od roku 2008. „Dokončení 

velkého množství nových budov v příštích letech 
bude mít za následek vyprázdnění budov star-
ších a významný nárůst míry neobsazenosti. Trh 
se tak opět vrátí na stranu nájemců kancelář-
ských prostor,“ míní Jana Machová ze slovenské 
pobočky JLL.

Penta dosud ve slovenské metropoli vybudovala 
tři etapy administrativního komplexu Digital Park
v Petržalce. Architektem byl ateliér Cigler Marani 
Architects, jehož projekt obdržel certifi kát LEED Pla-
tinum. Buduje také například rozsáhlou zónu Bory, 
kde už stojí obchodní centrum Bory Mall, a postavila 
řadové domy v lokalitě Záhorské sady. V Košicích 
stojí za rezidenčním projektem Nová terasa.

Dále skupina na Slovensku chystá rozsáhlou 
zónu Čulenova, jejíž návrh pochází, stejně jako 
v případě českého projektu Penty v okolí pražské-
ho Masarykova nádraží, z dílny světoznámé archi-
tektky Zahy Hadid. V prodeji už je také první eta-
pa Rezidencie Pri mýte v bratislavském Novém 
Meste, která bude ve 2 etapách čítat na 330 bytů.

was won by the British atelier Serie Architects. 
The scope of the plan aroused the inhabitants’ 
animosity. Penta ultimately changed the plans 
and came with a smaller, purely offi  ce project 
with eleven-storey buildings, originally known 
under the name Sunsize.

The Bratislava offi  ce market should grow by 
more than 330,000 m2 of new space this year 
and next. While only a single building was com-
pleted last year in Bratislava (the fi rst phase of 
the Twin City project with 16,000 m2 from the de-
veloper HB Reavis), 16 buildings are expected 
to be completed in 2016 and 2017. The total 
volume of the offi  ce space in the Slovak capi-
tal amounts to 1.54 million square metres. The 
overall vacancy rate in Bratislava has decreased 
to 7.91% from 8.76% in the previous quarter. It 
is historically the lowest level since 2008. “The 
completion of a large number of new buildings 
in the coming years will result in the emptying 
of older buildings and a considerable increase 
in the vacancy rate. The market will once again 
swing to the side of the offi  ce tenants,” Jana 
Machová from the Slovak branch of JLL expects.

So far Penta has built three phases of the 
Digital Park offi  ce complex in the Slovak me-
tropolis in the Petržalka district. The architect 
was the atelier Cigler Marani Architects, whose 
project received LEED Platinum certifi cation. It is 
also, for example, building the expansive Bory 
zone, where the Bory Mall shopping centre is 
already standing, and it has built townhouses in 
Záhorské sady. It is also behind the Nová tera-
sa residential project in Košice.

The group is also planning the expansive Čulenova
zone in Slovakia, with the design coming from the 
world-renowned architect Zaha Hadid, just like 
Penta’s Czech project in the vicinity of the Masaryk 
Train Station. The fi rst phase of Rezidencie Pri 
mýte in Bratislava’s New Town is already up for sale. 
It will number 330 fl ats over two phases.

Rosum, Bratislava ■ Developer: Penta Investments
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ARCADIS op t sbírá
prestižní ocen ní
Divize Buildings spole nosti ARCADIS CZ získala letos v b eznu na 
mezinárodním veletrhu MIPIM ve francouzském Cannes prestižní cenu 
RealGreen Service Provider roku 2016 v regionu st ední a východní 
Evropy. Navazuje tak na vít zství v téže kategorii v letech 2015 a 2013. 
Ocen ní je výsledkem skv lé spolupráce všech len  Evropského 
„Zeleného“ týmu ARCADIS v CEE i nap í  celou Evropou, vedené 
pobo kou v Praze.

Ceny CEE Real Estate Quality Awards (CEEQA) jsou ud lovány CEE Insight 
Fórem ve spolupráci s Financial Times s cílem ocenit a podpo it výjime né 
obchodní úsp chy na evropském trhu s nemovitostmi na regionální i mezinárodní 
investi ní úrovni. Mezi semi  nalisty byly zastoupeny také spole nosti BuildGreen, 
BuroHappold, Colliers International, Grontmij, Olivia Business Centre, Sentient, 
Tebodin Bil  nger i WSP Enviro Polska.

V eské republice má dnes Zelený tým 22 len . Pod vedením Lenky Mat jí kové 
zajiš uje certi  kace LEED i BREEAM jak pro nové, tak existující budovy, 
energetické poradenství, audity a optimalizace provozu budov i energetické 
simula ní modely apod. K nejv tším úsp ch m týmu v roce 2015 pat í první 
LEED Platinum pro stávající budovy v echách a na Slovensku, první BREEAM 
Excellent pro spole nost Prologis i první BREEAM Excellent pro Amazon.

Vedle titulu Nejlepší poskytovatel „zelených“ služeb byl ARCADIS letos v dubnu, 
v rámci p edávání cen CEEQA, vyhlášen jako Development Service Company 
of the Year 2016. Ocen ní, jež získala spole nost již popáté, po p edchozích 
úsp ších v letech 2012–2015, odráží p ední postavení  rmy na trhu i špi kovou 
úrove  poskytovaných služeb v sektoru Buildings.

ARCADIS again collects 
prestigious awards
ARCADIS CZ, Division Buildings was awarded the RealGreen Service 
Provider of the year 2016 in the CEE Region at the global conference 
MIPIM in Cannes (France) and follows the victory in the same category 
in the years 2015 and 2013. This prestigious award is a result  of excellent 
cooperation among the European ARCADIS „Green“ team members in the 
CEE region and across the whole Europe, managed by the branch based 
in Prague.

The CEE Real Estate Quality Awards (CEEQA) is organized by CEE Insight Forum 
in association with the Financial Times. Their aim is to recognize and to promote 
outstanding business achievement in the European real estate market on the 
regional and international investment level. Among the semi  nalists were also 
companies such as: BuildGreen, BuroHappold, Colliers International, Grontmij, 
Olivia Business Centre, Sentient, Tebodin Bil  nger and WSP Enviro Polska.

The Green team in the Czech Republic has 22 members currently, and under 
the leadership of Lenka Matejickova, the team provides LEED and BREEAM 
certi  cations for new as well as existing buildings. The team also provides 
energy consultancy, audits and optimization of the buildings operation, energy 
simulation models and other sustainability services. The team reached great 
success in 2015 with the very  rst LEED Platinum for the existing buildings in the 
Czech Republic and Slovakia, the  rst BREEAM Excellent for Prologis or the  rst 
BREEAM Excellent for Amazon.

Apart from the RealGreen Service Provider award, ARCADIS was also announced 
as the Development Service Company of the Year 2016, within the CEEQA Gala 
in April this year. ARCADIS obtained this award for the  fth time from the year 
2012. These successes only prove that ARCADIS is one of the top companies on 
the market providing the excellent consultancy services in the sector Buildings.

Kontakt: ARCADIS CZ, a.s., divize Buildings, Bredovský dv r, Olivova 6/948, 110 00 Praha 1, www.arcadis.cz
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Zatímco loni bylo dokončeno v České repub-
lice jediné větší obchodní centrum – Central 
Kladno, v příštích dvou letech to bude přinej-
menším pět projektů. Vedle center v Přerově 
a Hradci Králové, která otevřou letos, se již 
staví také v Jablonci nad Nisou, Českých 
Budějovicích a v Praze. Pokračujícím tren-
dem je remodeling, posilují i hlavní nákup-
ní třídy. Na Slovensku se očekává zahájení 
stavby hned dvou projektů v Prešově, staví 
se v Banské Bystrici a na start čeká i brati-
slavský Nivy Mall, který se zařadí s rozlohou 
70 000 m2 k největším centrům v zemi.

V současné době je v České republice 3,75 mil. 
m2 maloobchodních ploch. Na 1 000 obyvatel to 
představuje cca 235 m2 obchodů, což je podle 
statistik realitně-poradenské společnosti JLL 
více než v Německu, na Slovensku, v Maďarsku 

i v Polsku. 70 % tvoří shopping centra, 26 % si 
ukrojily retail parky. Ve výstavbě je podle JLL ak-

tuálně přes 130 000 m2 obchodů, které se ote-
vřou v příštích dvou letech.

Třetina obchodních ploch je soustředěna v Praze 
(1,02 mil. m2), již následují Brno s 334 000 m2

a Ostrava s 315 000 m2. V Praze přibyde nejvíce no-
vých obchodů i do budoucna. Dominantním pří-
růstkem bude druhá fáze centra Chodov, které 
už developer Unibail-Rodamco staví od loňska 
a jehož plocha se vyšplhá na víc než 100 000 m2, 
kde kromě bezmála tří stovek prodejen najde své 
místo 18sálový multiplex Cinema City a stravovací 
zóna se 43 restauracemi na 10 000 m2.

Unibail-Rodamco posiluje i na opačném kon-
ci Prahy. Jen několik desítek metrů od Centra 
Černý Most (v objektu někdejšího zábavního 
centra) otevřel v květnu 2016 svůj vlajkový český 
obchod rakouský nábytkářský gigant XXXLutz na 

Nové Centrum Chodov v Praze 4 nabídne 300 obchodů, 18sálové multikino a restaurační zónu o 10 000 m2 
Developer: Unibail-Rodamco ■ Architekt: Benoy

Aupark Hradec Králové otevírá letos na podzim
Developer: HB Reavis

 Letos a v příštím roce otevře v Česku 
pět obchodních center
Stavět se bude i na Slovensku

Vybrané plánované projekty na Slovensku

Projekt Plocha (m2) Otevření Developer Stav

Terminal Banská Bystrica 11 200 2017 InterCora ve výstavbě

Forum Prešov 31 000 2018 Multi projekt

Nivy Mall Bratislava 70 000 2019 HB Reavis projekt

Eperia Prešov 22 000 x J&T Real Estate projekt

Prior Martin x x Prior, obchodní domy projekt

Zdroj: BW

Vybrané plánované projekty v ČR

Projekt Plocha (m2) Otevření Developer Stav

XXXLutz Praha Černý Most 22 500 2016 Unibail-Rodamco otevřeno

Galerie Přerov 13 000 2016 Prior, obchodní domy ve výstavbě

Aupark Hradec Králové 22 000 2016 HB Reavis ve výstavbě

Central Jablonec n. Nisou 13 000 2017 Crestyl ve výstavbě

Centrum Chodov – expanze (+40 000) 100 300 2017 Unibail-Rodamco ve výstavbě

IGY II České Budějovice (+8 500) 29 000 2017 CPI Group ve výstavbě

The Prague Outlet 1. fáze 19 000 x The Prague Outlet ve výstavbě

Savarin – Praha 1 x x Crestyl projekt

Prior Zlín x x Prior, obchodní domy projekt

Aupark Brno 31 500 x HB Reavis projekt

Galerie Prostějov x x Manthellan pozastaveno

Stromovka Praha 7 x x Lordship pozastaveno

Zdroj: BW
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While only one larger shopping centre, 
Central Kladno, was completed last year in 
the Czech Republic, in the next two years 
there will be at least fi ve projects. In additi-
on to centres in Přerov and Hradec Králové, 
which will be opening this year, constructi-
on is also already underway in Jablonec 
nad Nisou, České Budějovice and in Prague. 
Remodelling is a continuing trend and high 
streets are also getting stronger. In Slovakia 
two projects are expected to get underway 
in Prešov alone, while construction has 
already begun in Banská Bystrica and work 
is expected to begin on Bratislava’s Nivy 
Mall, which ranks among the largest centres 
in the country with its area of 70,000 m2.

There is currently 3.75 million m2 of retail space 
in the Czech Republic, which represents about 
235 m2 per 1,000 inhabitants, which is more than 

in Germany, Slovakia, Hungary and Poland, accor-
ding to statistics from the JLL consulting company. 
Shopping centres make up 70%, retail parks have 
carved out 26%. According to JLL there is current-
ly more than 130,000 m2 of shops currently under 
construction expected to open in the next two years.

A third of the retail space is concentrated in 
Prague (1.02 million m2), followed by Brno with 

334,000 m2 and Ostrava with 315,000 m2. The 
most new space will also be going up in Prague 
in the future. The second phase of Centrum 
Chodov will be a major addition. The develo-
per, Unibail-Rodamco, already began building it 
last year and its area will increase to more than 
100,000 m2 where, in addition to almost three 
hundred shops, there will be an 18-screen mul-
tiplex Cinema City and a restaurant zone with 
43 restaurants on 10,000 m2.

Unibail-Rodamco is also active on the other 
end of Prague. In May 2016 it opened its Czech 
fl agship shop of the Austrian furniture giant 
XXXLutz on 22,500 square metres just a few 
dozen steps from Centrum Černý Most (in the 
building of a former entertainment centre). It is 
the second shop in Prague for the Austrians 
following the centre in Stodůlky. The company 
operates a total of 230 shops in eight countries. 
As some sources on the market stated, its com-
petitor Ikea is also planning to expand. It will 
be setting up its fi fth department store locally in 
Čestlice by the D1 motorway in the developer 
Domo Development’s newly-built retail zone.

Central Jablonec shopping centre – to open in Spring 2017 (under construction) ■ Developer: Crestyl
Architect: Chapman Taylor

IGY II, České Budějovice (under construction)
Developer: CPI Group

Galerie Přerov – to open in Summer 2016 ■ Investor: Prior, obchodní domy

  Five shopping centres to open in
the Czech Republic this year and next
Slovakia to also see construction
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22 500 čtverečních metrech. Pro Rakušany je 
to druhý obchod v Praze po centru ve Stodůlkách. 
Celkem fi rma provozuje 230 prodejen v osmi 
zemích. Jak uvedly některé zdroje z trhu, ex-
pandovat se chystá i konkurenční Ikea. Ta má 
zřídit svůj v pořadí pátý obchodní dům v tuzem-
sku v Čestlicích u dálnice D1 v nově budované 
obchodní zóně developera Domo Development.

Novostavby i rekonstrukce
Maloobchodní prodej vzrostl v prvním kvartá-
le meziročně o 6 %. „Česká republika se v roce 
2015 řadila mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky 
v Evropě. To se odrazilo v chování spotřebitelů, 
kteří více nakupovali jak v kamenných prodej-
nách, tak u internetových prodejců,“ hodnotí 
Tomáš Soukup, vedoucí oddělení maloobchod-
ních nemovitostí v JLL. „Přestože český trh již 
dosáhl značné vyspělosti a prostor pro další 
výstavbu je omezený, určitý potenciál pro nové 
maloobchodní projekty tu stále ještě je.“ Vedle 
novostaveb, jako je Galerie Přerov, hradecký 
Aupark či Central Jablonec nad Nisou, tak při-
bývá zejména rekonstrukcí. Ty jsou často prová-
zeny také dostavbou a expanzí prodejních ploch, 

což je případ Centra Chodov, anebo českobudě-
jovického IGY. Katalyzátorem změn je i zmenšo-
vání hypermarketů ve prospěch nových prodejen, 
tlak konkurence či rostoucí nároky návštěvníků, 
kteří hledají kvalitnější služby, širší nabídku zboží 
i příjemný moderní design. Po centrech, jako je 
Tesco Letňany, kde je již rekonstrukce z větší čás-
ti dokončena, nebo Metropole Zličín, kde oteví-
rá svou novou prodejnu na 3 000 m2 řetězec se 
sportovním sortimentem Decathlon, se chystá 
remodeling i dalších center, např. OC Spektrum 
Průhonice, Arkáda Prostějov či OC Kolín 
z portfolia CPI Group. Druhou fází rekonstrukce 
prochází aktuálně pražský Park Hostivař deve-
lopera Immofi nanz.

„Park Hostivař byl postaven před patnácti lety 
jako teprve druhé obchodní centrum v ČR. Právě 
z důvodu zvyšujících se nároků zákazníků na 
design a atraktivní prostředí jsme se rozhodli pro 
celkovou rekonstrukci, která přinese nejenom 
modernější vzhled a celkové omlazení vnitřních 
prostor, ale především příjemnou atmosféru při 
nákupech,“ popsala Lenka Kulda, ředitelka cen-
tra. Modernizaci prvního podzemního podlaží 
s investicí 42 mil. korun dokončila fi rma již loni. 
V současnosti se pokračuje v úrovni přízemí, 
kde by měly být práce hotovy už letos v létě. Na 
24 000 m2 nabízí centrum 50 obchodů a také 
multikino Premiere Cinemas, saunový svět 
Saunia a Solárium Fitness BBC, lékařské ordi-
nace Moje ambulance nebo pobočku České 
pošty. Největším nájemcem je hypermarket 
Albert s plochou 9 700 m2, kterou z části pod-
pronajímá značkám jako Takko, Reno obuv nebo 
parfumerie Marionnaud.

Do fi nále míří i modernizace Galerie Myslbek
na pražské hlavní nákupní třídě Na Příkopě.
„Galerie letos slaví dvacet let své existence 
a dárkem, který si nadělila, je celkový remode-
ling interiéru i exteriéru, o který se stará architek-
tonická kancelář CMC architects. Rekonstrukce 
bude dokončena koncem června 2016 a zá-

kazníci se mimo jiné mohou těšit i na největší 
skleněnou instalaci ve střední Evropě, kte-
rou speciálně pro tuto pražskou nákupní pasáž 
navrhl Maxim Velčovský z designérského studia 
Lasvit,“ uvedla společnost AEW, která je asset 
manažerem centra. Exkluzivní kolekce značek 
Guess, Gant, Barbour, Michael Kors, T.M.Lewin 
doplňují prodejny H&M, Pepe Jeans, Calvin 
Klein Underwear a další, ale i Intersport, butik 
s dětskou módou Petit Bateau či šperky ALOve. 
První prodejnu v Česku tu nově otevírá pánská 
luxusní módní značka Cremieux.

Vzestup pražských high streets
„Množství nových značek, které vstoupily na trh 
v roce 2015, jen potvrzuje jedinečnou pozici praž-
ských nákupních tříd. Zlatý kříž, ulice Na Příkopě 
a Václavské náměstí přilákaly značky jako Petit 
Bateau, Marc O’Polo či Barbour, které zde 
představily své první obchody v České republi-
ce. V centru pražského luxusu, v Pařížské ulici, 
otevřel loni nový butik například americký Tory 
Burch, v letošním roce pak COS, Breitling, 
Pinko nebo Patek Philippe, což je první mo-

XXXLutz otevřel novou prodejnu o 22 500 m2 v Centru 
Černý Most v Praze

OC Park Hostivař v Praze 10 prochází modernizací
Vlastník: Immofi nanz

V Metropoli Zličín otevře na 3 000 m2 Decathlon
Vlastník: Commerz Real

Book BW_II_2016.indb   64Book BW_II_2016.indb   64 21.06.16   2:0121.06.16   2:01



SH
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

SH
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
65

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

New buildings and reconstruction
Retail sales in the fi rst quarter increased by 
6% year-on-year. “The Czech Republic ranked 
among the fastest-growing economies in Europe 
in 2015. That was refl ected in the behaviour of 
the consumers, who purchased more both in 
bricks and mortar shops and at Internet ven-
dors,” evaluated Tomáš Soukup, the head of the 
Retail Space Department in JLL. “Even though 
the Czech market has already achieved con-
siderable maturity and space for further con-
struction is limited, there is defi nitely still a cer-
tain potential for new retail projects.” There will 
primarily be reconstruction in addition to new 
buildings such as Galerie Přerov, Hradec 
Králové’s Aupark and Central Jablonec nad 
Nisou. The reconstruction is often accompa-
nied by additional construction and the expan-
sion of the sales area, which is the case for 
Centrum Chodov and České Budějovice’s IGY. 
Catalysts of change include the decrease of the 
hypermarket’s size to make way for new shops, 
the pressure of competition and the growing de-
mands of the visitors, who are looking for higher 
quality services a wider off er of goods and a ple-
asant modern design. Following centres such 
as Tesco Letňany, where the reconstruction is 
already fi nished to a great extent, or Metropole 
Zličín, where the Decathlon sporting goods 
chain is opening its new shop on 3,000 m2 of 
space, remodelling is planned for other centres 
such as the Spektrum Průhonice, Arkáda 
Prostějov and Kolín shopping centre from 

CPI Group’s portfolio. Prague’s Park Hostivař
from the Immofi nanz development company is 
currently undergoing its second phase of recon-
struction.

“Park Hostivař was built fi fteen years ago as the 
second shopping centre in the Czech Republic. 
Due to the increasing demands of the customers 
on design and an attractive environment we de-
cided on a complete reconstruction, which will 
not only bring a more modern appearance and 
overall rejuvenation of the interior spaces, but 
primarily a pleasant atmosphere when shop-
ping,” explained Lenka Kulda, the Director of 
the centre. The company already completed the 
modernisation of the fi rst underground level last 
year with an investment of 42 million crowns. It 
is currently continuing on the ground fl oor level, 
where the work should be completed this sum-
mer. The centre off ers 50 shops on 24,000 m2

together with a Premiere Cinemas multiplex, 
Saunia sauna world and Solarium Fitness BBC, 
the Moje ambulance doctor’s offi  ce and a Czech 
Post branch. The largest tenant is the Albert 
hypermarket with an area of 9,700 m2, which is 

partially leased to brands such as Takko, Reno 
shoes and Marionnaud perfumery.

The modernisation of Galerie Myslbek on 
Prague’s main high street, Na Příkopě, is also 
heading into the fi nal stretch. “The mall will be 
celebrating twenty years of its existence and 
its gift is the overall remodelling of the exterior 
and interior, which was the work of the architec-
ture fi rm CMC architects. The reconstruction 
will be completed at the end of June 2016 and 
customers can, for example, look forward to the 
largest glass installation in Central Europe, 
which was designed especially for this Prague 
shopping mall by Maxim Velčovský from the 
Lasvit designer studio,” stated AEW, the asset 
manager of the centre. The exclusive collecti-
on of brands such as Guess, Gant, Barbour, 
Michael Kors and T.M.Lewin, will be supple-
mented by H&M, Pepe Jeans, Calvin Klein 
Underwear and others, such as an Intersport, 
Petit Bateau children’s fashion boutique and 
ALOve jewellers. The men’s luxury fashion brand 
Cremieux is newly opening its fi rst shop in the 
Czech Republic here.Tesco Letňany, Prague – after modernisation

Architect: Chapman Taylor

Galerie Myslbek in Prague 1 is undergoing modernisation ■ Asset management: AEW ■ Architect: CMC architects
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nobrandový obchod značky v CEE,“ uvedla JLL. 
Dnes se zde nachází více než 40 obchodů před-
ních luxusních značek, z nichž 15 provozují tyto 
značky přímo (bez zprostředkujícího lokálního 
zastoupení). Jedním z největších obchodů je 
třípatrový Louis Vuitton, který otevřel na adrese 
Pařížská 3 na podzim roku 2014 a který zde na-
bízí nejen ikonické kabelky a kufry, ale i luxusní 
prêt-à-porter kolekce dámského a pánského ob-
lečení. „Zájem o prestižní adresu, který Pařížská 
ulice kvůli svým fyzickým limitům není schopna 
uspokojit, se přelévá i do sousedních ulic Široké, 
Kostečné a částečně na Staroměstské náměstí 
(v návaznosti na obchod luxusního klenotnictví 
Cartier),“ dodává Blanka Vačková z JLL. Svůj 
největší obchod v rámci střední Evropy otevřelo 
letos i britské hračkářství Hamleys (6 000 m2) 
v budově Na Příkopě 14.

Rozrůstání pražských high streets potvrdila i spo-
lečnost CBRE: „Z důvodu uspokojení požadavků 
nájemců dochází k rozmachu stávajících obchod-
ních zón, a to nejen obchodů s luxusní módou. 
V blízké Široké ulici nedávno otevřela svou pro-
dejnu fi rma HUBLOT nabízející hodinky, prodejce 

šperků Boucheron nebo The Brands. V Havířské 
ulici lze nově zakoupit luxusní doplňky značky 
Cerruti.“ Stejný trend je patrný u nákupní třídy Na 
Příkopě, kdy značky expandují i do sousedních ulic 
Revoluční, Na Poříčí a V Celnici, či opačným smě-
rem do ulice 28. října, Národní či Jungmannova.

Desítky tisíc metrů čtverečních plochy pro nové 
obchody, restaurace a volný čas nabídne v příš-
tích letech projekt Savarin společnosti Crestyl. 
Ten spojí Václavské náměstí s Příkopy a ulicemi 
Jindřišskou a Panskou. „Začali jsme s demo-
licemi v bloku starých garáží. Současně spolu 
s památkáři pečlivě řešíme, jak nejlépe uchopit 
obnovu historické budovy jízdárny z 18. stole-
tí, která bude srdcem areálu,“ upřesnil Omar 
Koleilat, generální ředitel Crestylu. Investor 
ECE Bau- & Beteiligungs chystá rekonstrukci 
Paláce ARA na Jungmannově náměstí a k do-
končení se chýlí Palác Národní, kde je retailu 
vyčleněno 2 500 m2, nebo Šporkovský palác
v Hybernské. Významný nárůst maloobchodní 
plochy se také očekává v souvislosti s revitaliza-
cí Masarykova nádraží a plánovanou zástav-
bou podél ulice Na Florenci, kde má vzniknout 
nový městský bulvár v režii společnosti Penta.

K projektům, které se zatím pokračování nedo-
čkaly, patří pražský Palác Stromovka. S vleklými 
problémy se potýká i chystaná Galerie Prostějov 
společností Dandreet a Manthellan.

Slovenský maloobchod
Zatímco v České republice dosáhlo množství re-
tailový ploch 3,75 mil. m2, na Slovensku je tento 
objem zhruba třetinový. Na konci prvního čtvrtletí 

se přiblížil 1,6 milionu m2. Přispělo k tomu i loňské 
otevření nákupních center City Arena v Trnavě
(24 000 m2), Forum Poprad (23 000 m2) a Galéria 
Lučenec (10 000 m2). Bezmála 40 % retailové plo-
chy je koncentrováno v bratislavském regionu, za 
kterým následují Košice, Nitra a Žilina.

„Developeři se čím dál více zajímají o regionál-
ní města s menší nabídkou maloobchodních 
prostor,“ poznamenal Daniel Kúth, Senior kon-
zultant slovenské pobočky JLL. Příkladem může 
být Banská Bystrica, kde již staví společnost 
InterCora svůj projekt Terminal (11 000 m2)
zahrnující také nové autobusové nádraží, nebo 
Prešov, kde chystají developeři v příštích letech 
hned dvě nákupní centra: J&T – centrum pod ná-
zvem Eperia (22 000 m2) a společnost Multi – 
maloobchodní koncept s multikinem o 31 000 m2

pod názvem Forum. Katalyzátorem rozvoje pro-
jektu je červnové uzavření smlouvy o budoucím 
odkupu s vlastníkem staršího obchodního centra 
Tesco na sousední parcele. Právě na spojeném 
pozemku vybuduje Multi své nové obchodní cen-
trum Forum s cca 130 prodejnami a 500 parkova-
cími místy. Společnost to oznámila v tiskové zprá-
vě. Pokud vše půjde podle plánu, stavět se začne 
už v příštím roce. Dokončení plánuje developer 
koncem roku 2018.

Ještě letos by se také mohla v širším centru 
Bratislavy rozběhnout stavba nového obchodní-
ho centra Nivy Mall, nazývaného rovněž Stanica 
Nivy. Projekt, nabízející 70 000 m2 obchodních 
ploch, má zahrnovat i nový autobusový terminál na 
30 000 m2 či 1,5hektarový park s běžeckou dráhou 
na střeše. Developerem je fi rma HB Reavis.Projekt Savarin přinese do centra Prahy nové obchody, 

restaurace a veřejné prostory ■ Developer: Crestyl

Pražská luxusní nákupní zóna Pařížská se rozrůstá do 
okolních ulic

Na hlavní nákupní třídě Na Příkopě v centru Prahy 
otevřelo britské hračkářství Hamleys Nivy Mall, Bratislava (SR) ■ Developer: HB Reavis
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The rise of Prague’s high streets
“The number of new brands that entered the 
market in 2015 only goes to confi rm the unique 
position of Prague’s high streets. Zlatý kříž, Na 
Příkopě Street and Wenceslaus Square attracted 
brands such as Petit Bateau, Marc O’Polo and 
Barbour, which introduced their fi rst shops in the 
Czech Republic there. Tory Burch opened its new 
boutique last year in the centre of Prague’s luxu-
ry, in Pařížská Street, followed this year by COS, 
Breitling, Pinko and Patek Philippe, which is 
the brand’s only solo store in the CEE region,” 
stated JLL. Today there are more than 40 shops 
here from the leading luxury brands, 15 of which 
are operated directly by these brands (without lo-
cal representation stepping in). One of the largest 
shops is the three-level Louis Vuitton, which ope-
ned at the address Pařížská 3 in the autumn of 
2014 and which does not only off er its iconic pur-
ses and suitcases here, but also luxurious Prêt-à-
-porter collections of women’s and men’s clothing. 
“The interest in this prestigious address, which 
Pařížská Street is not able to satisfy due to its 
physical limits, is pouring over into the neighbou-
ring Široká and Kostečná streets and partially to 
the Old Town Square as well (in connection with 
the luxury jewellery shop Cartier),” added Blanka 
Vačková from JLL. This year the British toy shop 
Hamleys (6,000 m2) opened its largest shop in 
Central Europe in the building at Na Příkopě 14.

CBRE confi rmed the growth of Prague high 
streets: “In order to satisfy the tenants’ require-
ments there has been a blossoming of the cur-
rent retail zones, and that does not only mean 
shops with luxury fashions. HUBLOT recently 

opened its shop on nearby Široká Street, where 
it off ers watches, as did Boucheron jewellers 
and The Brands. On Havířská Street it is now 
possible to buy luxury accessories from the 
Cerruti brand.” The same trend can be seen at 
the Na Příkopě high street, where the brands are 
expanding to the nearby Revoluční, Na Poříčí 
and V Celnici streets or in the opposite direction 
on 28. října, Národní and Jungmannova streets.
Crestyl’s Savarin project will be off ering tens 
of thousands of square meters in the coming 
years for new shops, restaurants and leisure 
activities. It connects Wenceslaus Square with 
Na Příkopě and Jindřišská and Panská streets. 
“We started with the demolition in a block of old 
garages. We are currently, together with con-
servationists, carefully resolving how best to ma-
nage the renewal of the historical riding-school 
building from the 18th century, which will be the 
heart of the complex,” explained Omar Koleilat, 
the General Director of Crestyl. The investor 
ECE Bau- & Beteiligung is planning the recon-
struction of Palác ARA on Jungmannovo 
náměstí and Palác Národní, where 2,500 m2

is designated for retail, and Šporkovský palác
on Hybernská Street are nearing completion. 
A considerable increase in retail space is also 
expected in connection with the revitalisation 
of the Masaryk Train Station and the planned 
development along Na Florenci Street, where 
a new urban boulevard is supposed to arise un-
der the direction of Penta.

Project that have been put on hold inclu-
de Prague’s Palác Stromovka. Dandreet and 
Manthellan’s planned Galerie Prostějov has also 
run up against protracted diffi  culties.

Slovak retail
While the amount of the retail space in the Czech 
Republic reached 3.75 million m2, in Slovakia 
there is roughly one-third this volume. It the end 
of the fi rst quarter it was near 1.6 million m2. Last 
year’s opening of the City Arena shopping 

centre in Trnava (24,000 m2), Forum Poprad 
(23,000 m2) and Galéria Lučenec (10,000 m2) 
contributed to this. Almost 40% of the retail spa-
ce is concentrated in the Bratislava Region, fol-
lowed by Košice, Nitra and Žilina.

“Developers are getting more and more interest-
ed in regional cities with a smaller off er of retail 
space,” noted Daniel Kúth, a Senior Consultant of 
the Slovak branch of JLL. An example is Banská 
Bystrica, where InterCora is already building its 
Terminal project (11,000 m2), which also con-
tains the new bus station, or Prešov, where de-
velopers are planning two shopping centres in 
the coming years: J&T – a centre under the name 
Eperia (22,000 m2) and Multi – a retail concept 
with a multiplex cinema with a total of 31,000 m2

under the name Forum. The catalyst of the de-
velopment of the project is June’s conclusion of 
a future purchase contract with the owner of the 
older Tesco shopping centre on the neighbour-
ing parcel of land. Multi will be building its new 
Forum shopping centre on this connected land, 
with about 130 shops and 500 parking spots. The 
company announced its plans in a press release. 
If all goes according to plan, construction should 
get underway next year. The developer plans to 
complete the project at the end of 2018.

Construction could get underway before the year 
is out on the new Nivy Mall in the greater centre 
of Bratislava, also known as Stanica Nivy. The 
project, off ering 70,000 m2 of retail space, should 
also contain the new bus terminal on 30,000 m2

and a 1.5-hectare park with a cross-country ski 
trail on the roof. The developer is HB Reavis.

The Prague’s High Streets are growing
Forum Prešov (Slovakia) – under preparation
Developer: Multi
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Developerská společnost HB Reavis plánuje 
na podzim zahájit výstavbu obchodního cent-
ra Nivy Mall. Projekt v těsném sousedství cen-
trální business čtvrti Bratislavy propojí zcela 
nový autobusový terminál o rozloze 30 000 m2

s nákupní galerií o ploše 70 000 m2. K zajíma-
vostem obřího komplexu má patřit například 

tržnice s čerstvými potravinami, která bude 
součástí stravovací zóny, anebo 1,5hektarový 
zelený park na střeše, kde nechybí vybavení 
pro volný čas, mimo jiné běžecká dráha v dél-
ce 550 metrů. Architektem komplexu je lon-
dýnský ateliér Benoy. Centrum by mělo otevřít 
brány do konce roku 2019.

Projekt, který je nazýván také Stanica Nivy, je si-
tuován na pomezí městského historického centra 
a centrální business čtvrti. Nový komplex se má 
rozkládat podél ulice Mlynské Nivy a bude sa-
hat zhruba od místa, kde je dnes autobusové 
nádraží, až po hlavní ulici Svatoplukovu. O ná-
hradě za současné nádraží, na němž zub času 
zanechal zřetelnou stopu, se hovoří už léta. Věci 
se ale dávají do pohybu, alespoň podle slov de-
velopera HB Reavis, který projekt představil na 
letošním veletrhu MIPIM s tím, že stavba se roz-
běhne ještě letos, a to co možná nejdříve. „Projekt 

Nivy Mall (Stanica Nivy, Bratislava) spojí autobusový terminál na 30 000 m2 a obchodní galerii s rozlohou 70 000 m2 ■ Developer: HB Reavis ■ Architekt: Benoy

 Stavba bratislavského centra
Nivy Mall má začít letos na podzim
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Developer HB Reavis aims to start construc-
tion on Nivy Mall this autumn. The project, 
located next to Bratislava’s growing central 
business district, combines a totally new 
30,000 sqm bus station with a 70,000 sqm 
shopping centre. Among notable features in 
the supraregional complex will be a fresh-
food market hall integrated with its food 
and beverage zone and 1.5 hectares of land-

scaped greenery on the roof with leisure fa-
cilities including a 550 m running track. The 
multiuse development is designed by the 
studio of London based Benoy. HB Reavis 
aims to have Nivy Mall completed by the end 
of 2019.

The project, also referred locally to as Stanica 
Nivy, is located on border of the city’s his-

torical centre and central business district. The 
new complex will extend along the major street 
Mlynské Nivy roughly from the where the exist-
ing bus station now stands through to the ma-
jor thoroughfare Svatoplukova. Replacement 
of Bratislava’s bus station, now greatly showing 
its age, has been talked about for years. The 
plans are now moving forward says developer 
HB Reavis, which presented the project at this 

Nivy Mall, Bratislava combines a new 30,000 sqm bus station with a 70,000 sqm shopping centre (1.5 ha public park and a 550 m running track on the roof)
Developer: HB Reavis ■ Architect: Benoy

 Nivy Mall in Bratislava set to start construction this fall
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nového nádraží nyní čeká na územní rozhodnutí, 
za nímž by mělo následovat vydání stavebního 
povolení. Naší ambicí je začít stavět na podzim 
tohoto roku,“ říká project development manager 
Jakub Gossányi a dodává, že otevírat se bude 
nejdříve koncem roku 2019. „Vedle zásadní mo-
dernizace současného dopravního uzlu je 
naším cílem vybudovat nový společenský uzel, 
středobod dění, a reprezentativní vstupní brá-
nu do slovenské metropole.“ Podle Gossányiho 
uspokojí centrum potřeby zároveň několika sku-
pin – cestujících, pracujících v okolí, ale i obyvatel 
sousedních čtvrtí a návštěvníků přijíždějících za 
nákupy z celé Bratislavy a okolí. „Oblastí prochází 
řada lidí už v současnosti, protože je to hlavní au-
tobusový uzel, který odbaví denně až dvacet tisíc 
osob. Kromě toho pracuje v okolních kancelář-
ských budovách cca padesát tisíc zaměstnanců 
a v okolí bydlí kolem patnácti tisíc lidí.“

Nádraží se zelenou střechou
Komplex Nivy Mall má tvořit celkem pět pater. 
Autobusové nádraží, které obsluhuje i řadu 

mezinárodních autobusových linek, zabere 
30 000 m2 v jednom podzemním podlaží. Na 
ně pak naváže za obří prosklenou stěnou ote-
vřený prostorný terminál pro cestující, jenž 
bude propojen se třemi nadzemními patry ná-
kupní galerie o rozloze více než 70 000 m2. 
„V celkové architektonické koncepci se odráží 
historie místa. Mlynské Nivy byly původně mrt-
vým ramenem Dunaje, obklopeným množstvím 
zeleně, a tímto projektem tam chceme zeleň 
vrátit. Zvolili jsme design, který symbolizu-
je vzrostlý strom – spodní podlaží budovy 
představují kořeny, pak následuje kmen a horní 
podlaží znázorňují zelenou korunu. Materiály 
i dispozice centra tak korespondují s touto vizí. 
Dole začínáme betonem, pokračujeme dřevem 
a korunu tvoří zelená střecha,“ vysvětluje 
Gossányi. „Také uplatňujeme humanocentrické 
principy projektování, které odráží přirozené po-
třeby a chování návštěvníků.“

Nad samotným nádražím vzniknou celá dvě pa-
tra nových obchodů, včetně přízemí, které bude 

věnováno zejména praktickým službám a rych-
loobrátkovému spotřebnímu zboží. V návrhu 
nákupního centra se počítá i s rodinami, proto 
nabídne i několik vnitřních a venkovních zón 
vyhrazených právě dětem. „V současné době 
jednáme s klíčovými nájemci z různých sektorů 
maloobchodu, kteří odpovídají strategii a vizi pro-
jektu. Řada z nich uvažuje o tom, že by ve Stanici 
Nivy otevřeli svou vlajkovou prodejnu,“ zdůraz-
nil manažer pronájmů Maroš Zelenay. Jedním 
z dominantních prvků nového centra bude i jeho 
střecha, kde najde své místo 1,5 hektaru ze-
leně v podobě městského parku, 550 metrů 
dlouhá běžecká trať a také vybavení pro aktivní 
relaxaci a sport.

Tržnice v centru
Horní část nákupního centra bude věnována 
převážně volnočasovým aktivitám a stravová-
ní. Nedílnou součástí konceptu je také tržnice, 
pro niž je vyhrazeno 1 000 čtverečních metrů 
plochy. Vedle čerstvých sezonních produk-
tů a čerstvých potravin z domácí produkce tu 

Nivy Mall (Stanica Nivy), Bratislava ■ Developer: HB Reavis ■ Architekt: Benoy
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year’s MIPIM and aims to start construction as 
soon as feasible this year. “The new bus sta-
tion project currently awaits a zoning decision, 
following which the building permit should be 
issued. Our ambition is to start building in the 
autumn of this year,” says the project’s devel-
opment manager, Jakub Gossányi, adding that 
opening would be at the earliest the end of 2019. 
“Besides modernizing the existing transpor-
tation node, our objective is to build a new 
social hub and a representative entry gate to 
the capital of Slovakia.” Gossányi says it will 
cater to many groups at the same time, travel-
lers, people working in the vicinity, inhabitants of 
the neighbouring residential zones, and typical 
shoppers coming both from Bratislava and from 
out of town. “The area already has a natural fl ow 
of people, as it is the main city bus hub through 
which up to 20,000 people pass on daily basis. 
As well, there are roughly 50,000 employees in 
the surrounding offi  ce buildings and 15,000 in-
habitants living in that neighbourhood.”

Rooftop with city gardens
The Stanica Nivy complex will have a total of fi ve 
levels. The bus station, which has many interna-
tional routes, will occupy an area of 30,000 sqm 
one fl oor underground. Visible behind large 
glazed walls it will give onto a spacious and open 
passenger terminal area which will connect it to 
the three overground fl oors of the mall totalling 
over 70,000 sqm. “The overall architectural con-
cept refl ects the history of the location. Mlynské 

Nivy was originally a dead stream branch of the 
River Danube, surrounded by a lot of green-
ery which we want to bring back to the location 
through this project. We have chosen a design 
which symbolises a tree, i.e., the lower fl oors 
of the building represent the roots, followed by 
the trunk and the upper fl oors, symbolising the 
green crown. The materials and the layout of the 
centre comply with this concept, starting with 
concrete, continuing with wood and natural ma-
terials, topped off  with the green roof,” explains 
Gossányi. “We are also focusing on human-cen-
tric design principles, which naturally refl ect the 
needs and the behaviour of visitors.”

Above the station itself will be two full levels of re-
tail including a ground fl oor emphasizing practical 
services and fast moving consumer goods. The 
mall is also being designed with a family orienta-
tion and the project will include several indoor 
and outdoor zones for children. “We are cur-
rently negotiating with the key tenants from all 
segments of industry who fi t the strategic focus 

of the project. In this regard, most of them are 
considering placement of their fl agship outlets at 
Stanica Nivy,” pointed out the leasing manager, 
Maroš Zelenay. One of the defi ning features of the 
new mall’s design is indeed its rooftop, which will 
include a 1.5 hectare green area with city gar-
dens, a 550 meter long running track, and equip-
ment for active relaxation and sports.

Market hall
The upper section of the mall will be mostly 
dedicated to leisure and food. An integral part of 

Nivy Mall, Bratislava ■ Visualisation: bus terminal with shopping gallery above

Nivy Mall – Mlynské Nivy Street, Bratislava Nivy Mall – interior
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najdou návštěvníci i škálu restaurací a prémio-
vých cateringových konceptů, včetně rychlého 
občerstvení, kaváren i obchodů s kvalitními po-
travinami. Jak říká Gossányi, centrum Nivy má 
být trendy destinací, kam zamíří každý, kdo chce 
nakoupit skvělé potraviny, a také místem, kte-
ré bude atrakcí pro turisty. „Nechceme vytvářet 
umělé prostředí, chceme sem vrátit atmosféru 
tržiště v době jeho slávy.“

Komplex nákupního centra Nivy bude mít tři vcho-
dy pro veřejnost, čtyři vjezdy/výjezdy pro auta 
a dva pro autobusy. Vedle každého vchodu bude 
zastávka hromadné dopravy, takže nákupní cent-
rum bude snadno dostupné ze všech čtvrtí města. 
V centru bude také k dispozici asi 2 150 parko-
vacích míst, z nichž zhruba polovina bude ve 
dvou úrovních v podzemí a ostatní na vyhraze-
ných plochách na střeše, což umožní rovnoměrný 
návštěvnický provoz ve všech patrech.

Součástí komplexu bude i výrazná výško-
vá kancelářská věž na rušném nároží ulice 
Mlynské Nivy a ulice Svatoplukova. „Za velmi 
důležitou považujeme multifunkčnost projektu 
Nivy; synergie dopravního uzlu, kanceláří, ma-
loobchodu i volnočasových aktivit je pro tuto 
část města benefi tem;“ podotýká Robert Bishop, 
ředitel společnosti Benoy pro Evropu, která je 
architektem centra. „Tržnice v nejvyšším patře 
i prostor pro gastronomii je navíc paralelou tra-
dičního náměstí a věřím, že se stane jedinečným 
místem a atraktivní destinací pro obyvatele i ná-
vštěvníky.“

the design is the large market hall, for which 
1,000 sqm has been reserved. Based on a fresh-
-food concept, with seasonal and home-grown 
production, it will be set together with a range 
of restaurants and premium catering concepts 
including fast food, cafes and quality food stores. 
The aim is to make the Nivy Mall a trendy food 
destination and potentially an important tourist 
attraction for the city in itself, says Gossanyi. “We 
don’t want to create an artifi cial environment but 
to bring back the atmosphere of markets during 
the days of their glory.”

The Nivy Mall complex will have three public en-
trances, and for vehicles four entry/exit points for 
cars and two for buses. Public transport stops 
are located next to each entrance, providing 
easy access from all city districts. The project 
will also include some 2,150 parking spaces, 

out of which roughly half will be below ground on 
two levels and the rest in designated areas of the 
roof, positioning which will help provide for an 
even fl ow of visitors on all fl oors of the complex.

An additional component of the Nivy complex 
will be a signature offi  ce building tower on the 
busy corner of Mlynske Nivy and Svatoplukova. 
“We see the mixed-use credentials of the Nivy 
project as a defi ning feature; the integration of the 
transport hub, offi  ces, retail and leisure are posi-
tive contributions to this part of the city; the unat-
tractive monopoly of a single land-use has been 
avoided,” comments Robert Bishop, Director 
and Head of Europe studio at Benoy. The roof 
level Market Hall and dining space, analogous to 
a traditional town square, is planned to become 
a new and unique destination for the local and 
visiting communities.”

Nivy Mall – shopping centre with a 1,000 m2 market hall ■ Architect: Benoy

Nivy Mall – interiér
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Ekonomický růst, akcent na gastronomii 
a volnočasové aktivity, renovace i další seg-
mentace nákupních center, to jsou specifi ka 
českého a slovenského retailu posledních let. 
Dokládá to i společnost Active Retail Asset 
Management (ARAM), která má v portfoliu 
významná centra českých regionů: ostrav-
ské Forum Nová Karolina (58 000 m2) – ikonu 
Moravskoslezského kraje s více než 240 pro-
dejnami, Futurum Hradec Králové (35 000 m2) 
či Forum Ústí nad Labem (27 000 m2). Co je 
generátorem návštěvnosti, jaké jsou aspekty 
aktivní správy a jaké aktuální trendy? O tom 
hovoříme s Martinem Kubíkem, generálním 
ředitelem společnosti ARAM.

Jaké hlavní trendy vnímáte na současném 
maloobchodním trhu?
Trendem současnosti je pokračující segmentace 
center. Zatímco prémiová centra jsou vnímána 
jako módní a zábavní destinace a mohou si do-
volit uvítat i luxusnější koncepty a značky, které 
nově vstupují na trh, jiná se vyprofi lovala svou 
polohou a postavením vůči konkurenci ve spá-
dové oblasti jako místa s nabídkou denní spotře-
by, jsou nucena pracovat se změnou konceptu či 
sortimentu a v některých případech i zabojovat 
o vlastní existenci.

Dnešní zákazník již také nechápe centra jen jako 
místo pro nákupy, roste tak i jejich společenská 
role. Do popředí vstupuje kvalitní gastronomie, 
atraktivní design a novodobé pojetí stravovacích 
a restauračních zón. Obdobný trend vidíme také 
u volnočasové složky, například v nástupu nových 
konceptů herních a zábavních parků, nahrazují-
cích původní dětské koutky, za nimiž rodiny přijíž-
dějí cíleně i z větších vzdáleností. To vše zvyšuje 
kredit center v očích návštěvníků a odráží se pozi-
tivně v růstové křivce.

Refl ektují zmíněné tendence vámi spravova-
ná centra? Jak s nimi pracujete?
Projekty v našem portfoliu jsou ve svém regionu 
dominantní. Do vínku dostaly polohu v centrech 
měst a správnou velikost, aby dokázaly přilákat 
kritickou masu, což představuje stabilní základ, 
který pak dotváří a rozvíjí právě aktivní správa. 
U všech center, která spravujeme, je základem 
kvalitně zpracovaná strategie, která refl ektuje po-
třeby daného centra. Tzn. na základě vývoje zá-
kaznických preferencí i nových trendů budujeme 
nadstavbu v podobě dalších služeb a především 

nových atraktivních značek a konceptů, což dává 
centru jedinečnost a posiluje jeho pozici.

Forum Nová Karolina se etablovalo jako módní 
a volnočasová destinace celého kraje. Za úspěch 
považujeme představení značek, které se obje-
vily v regionu poprvé. Z poslední doby například 
americký Chaps módního guru Ralpha Laurena, 
italský módní koncept Nuna Lie nebo skandináv-
ský Tiger s designovým dárkovým zbožím, který 
má přes 500 obchodů ve 25 zemích. Úspěšný 
je i německý koncept Peek & Cloppenburg, 
a přestože trvalo nějaký čas, než se zapsal do 
povědomí Ostravy jako obchodní dům se širokým 
spektrem dámské i pánské značkové módy, dnes 
láká i řadu zákazníků až z Polska; podobně jako 
multibrandové obchody Guess by Marciano, 
Armani Jeans, Michael Kors, Diesel, Replay
nebo tradiční brandy Gas či Gant, které jsou velmi 
oblíbené. „Luxusní zónu“ tak plánujeme rozší-
řit, zatraktivnit její atmosféru a podtrhnout no-
vým designem části pasáže v prvním patře, což 
bude otázkou příštích měsíců. Přípravy jsou v pl-
ném proudu. Finalizujeme návrhy architekta a vě-
řím, že zákazníky příjemně překvapíme už letos.

Jaké jsou plány v oblasti gastronomie? 
Forum Nová Karolina má v rámci regionů vý-
jimečně koncipovanou stravovací zónu…
Stravovací zóna je pojata skutečně velkoryse 
a v tuto chvíli je zákazníkům k dispozici 14 kon-
ceptů, včetně 3 velkých restaurací. Pizzerie 
Coloseum (800 m2) disponuje dokonce rozleh-
lou střešní terasou s výhledem na náměstí, která 
je oblíbená nejen v létě. Restaurace Kaskáda 
je zase vyhlášená domácí českou kuchyní. 
Gastronomie obecně dnes zaujímá stále vý-
znamnější roli a zákazník se mnohem více za-
měřuje na kvalitu, proto i tady přivádíme nová 

 Active Retail Asset Management: 
Trendy rozvoje nákupních center
Český maloobchod hlásí progresivní růst

Martin Kubík, generální ředitel společnosti ARAM

ASSET MANAGEMENT
ACTIVE         RETAIL
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Economic growth, an accent on gastron-
omy and leisure activities, renovations 
and the further segmentation of shopping 
centres, those are the specifi cs of Czech 
and Slovak retail in recent years. This is 
also demonstrated by Active Retail Asset 
Management (ARAM), which has impor-
tant centres from the Czech regions in its 
portfolio: Ostrava’s Forum Nová Karolina 
(58,000 m2 – an icon of the Moravian-Silesian 
Region with more than 240 shops), Futurum 
Hradec Králové (35,000 m2) and Forum Ústí 
nad Labem (27,000 m2). What generates 
visits, what are the aspects of active man-
agement and what are the current trends? 
We discussed this with Martin Kubík, the 
General Director of ARAM.

What main trends do you perceive on the 
current retail market?
A current trend is the continuing segmentation of 

centres. While premium centres are perceived as 
fashion and entertainment destinations and can 
also aff ord to welcome more luxury concepts and 
designs that are newly entering the market, other 
profi le themselves by their location and position 
with relation to the competition in the catchment 
area as a place off ering day-to-day shopping, 
they are forced to work with a changed concept 
or assortment and in some cases they are even 
fi ghting for their very existence.

Today’s customers no longer see a centre as 
a place for shopping, but its social role has also 
increased. Quality gastronomy is coming to the 
forefront, as is an attractive design and a modern 
concept for the food court and restaurant zone. 
We also see a similar trend with leisure compo-
nents, such as the rise of a new concept of game 
and entertainment parks replacing the original 
children’s corners. Families are coming longer 
distances just for these parks. This all increases 

the credit of the centre in the eyes of the visitors 
and is positively refl ected in the growth curve.

Do the centres you manage refl ect the afore-
mentioned tendencies? How are you work-
ing with them?
The projects in our portfolio are the dominant 
ones in their regions. They were given the gift of 
a location in the centre of the cities and a suitable 
size in order to attract the critical mass, which 
represents a solid foundation that active manage-
ment then rounds out and develops. In all of the 
centres that we manage the foundation is a well-
prepared strategy that refl ects the requirements 
of the given centre. This means that on the basis 
of the development of customer preferences and 
new trends we will build on the centres in the form 
of further services and, primarily, new attractive 
brands and concepts, which make the centre 
unique and strengthen its position.

Forum Nová Karolina is established as a fash-
ion and leisure destination for the entire region. 
We consider the introduction of brands that 
appeared in the region for the fi rst time to be 
a success. Recently this includes, for example, 
America’s Chaps from the fashion guru Ralph 
Lauren, the Italian fashion concept Nuna Lie
or Scandinavia’s Tiger with designer gift items, 
which has more than 500 shops in 25 countries. 
Germany’s Peek & Cloppenburg concept is 
also successful and even though it took some 
time before Ostrava came to know it as a depart-
ment store with a wide spectrum of women’s and 
men’s brand-name fashions, today it attracts 
customers all the way from Poland; similarly like 
the multi-brand shops Guess by Marciano, 
Armani Jeans, Michael Kors, Diesel, Replay
or traditional brands like Gas and Gant, which 
are very popular. We are also planning to ex-
pand the “Luxury Zone”, to make its atmo-
sphere more attractive and to underscore parts 
of the mall on the fi rst fl oor with a new design, 
which will be a question of the next few months. 

Shopping and entertainment center Forum Nová Karolina in Ostrava city centre
Owner: Meyer Bergman ■ Asset management: ARAM

 Active Retail Asset Management: 
shopping centre development trends
Czech retail announces progressive growth
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jména. V prosinci jsme představili úspěšnou re-
stauraci Spice Box, vůbec první v ČR, nabíze-
jící orientální delikatesy výhradně z autentických 
čerstvých surovin, dále nový koncept pro vegany 
a vegetariány Vegg-Go nebo oblíbený koncept 
s kvalitními hot dogy Parky’s. Tzn. preferujeme 
značky, které jsou ve svém segmentu jasně vy-
profi lované. V současné době rozvíjíme atraktiv-
ní koncept UGO, který je proslulý svými koktejly, 
saláty a zmrzlinami z čerstvého ovoce a zeleniny 
a v Karolině otevře na ploše 300 m2. Což bude 
nejen v Ostravě určitě unikátní. Navíc pokud je 
zóna vhodně propojena s nabídkou multikina, 
přichází návštěvníci také na večeři a centrum 
žije i ve večerních hodinách.

Zmínil jste také zábavní složku. Chystáte 
i tady nějaké novinky?
Pozitivní změny nás čekají i v tomto směru. 
Přestože disponujeme v každém z center vel-
kým multiplexem a fi tness, plánujeme význam-
ně investovat do zábavy malých návštěvníků. 
V Ostravě připravujeme velkorysý projekt zá-
bavního a herního parku na ploše 800 m2, a na 
více než 300metrový dětský park se mohou tě-
šit i zákazníci Futura v Hradci. Vedle tradičního 
koutku s hlídací službou tak rozšíříme nabídku 
o řadu sportovních i zážitkových atrakcí a aktivit 

pro větší děti, kde mohou trávit čas společně se 
svými rodiči a prarodiči. V tuto chvíli vybíráme 
nejvhodnější formát. Zda to bude Žirafa, Bongo, 
nebo jiný koncept, ještě neprozradím. Ale rádi by-
chom otevírali ještě před Vánoci tohoto roku.

Jak se vám dařilo v loňském roce?
Napříč centry i ukazateli registrujeme vzestupnou 
křivku. Největší dynamiku vykazuje Forum Nová 
Karolina, které je otevřené relativně krátce (od roku 
2012), a daří se nám zákaznickou základnu stále 
významně rozšiřovat. Zde bych rád vyzdvihl skvělou 
spolupráci nájemců i celého týmu ARAM. Jen loni 
jsme dosáhli téměř 9 milionů návštěvníků a naším 
cílem ve tříletém horizontu je překonat 11milionovou 
hranici. Vedle návštěvnosti, která rostla v posledních 
třech letech v průměru o víc než 15 % ročně, došlo 
i k razantnímu navýšení tržeb nájemců centra, kde 
se za stejné období blížíme hodnotě 13 %.

Jaká jsou specifi ka ostatních center ve vaší 
správě?
Futurum Hradec Králové i Forum Ústí nad Labem 
představují již zavedená centra. Futurum je s plo-
chou 35 000 m2 a 130 prodejnami dominantním 
centrem celých východních Čech, s velkou kon-
centrací módních značek od C&A, New Yorker, 
H&M, Lindex, Humanic, Baťa, CCC až po 

Guess, Gant, Otto Berg nebo Desigual, se sil-
ným hypermarketem a špičkovým osmisálovým 
multikinem, které je co do návštěvnosti třetím 
nejúspěšnějším kinem CineStar v Česku. Loni 
jsme přivítali např. luxusní italský módní kon-
cept Napapijri, stylovou prodejnu jeansů Live 
in Levi’s nebo parfumerii Douglas. Pracujeme 
také na zatraktivnění stravovací zóny, už letos 
představíme nový dětský herní a zábavní park
o 300 m2, a v tuto chvíli pokračují práce na zkom-
fortnění parkovacího systému, který umožní rych-
lejší a bezpečnější provoz.

Futurum je centrum s 15letou tradicí a výsledky jed-
noznačně potvrzují, že je atraktivní jak pro zákazní-
ky, tak i nové značky. Loni přilákalo bezmála 6 mili-
onů návštěvníků, což se promítlo i v dvouciferném 
navýšení obratu maloobchodníků – v průměru 
o 11 % – o 7,5 % vzrostl meziročně nákupní košík. 
Úspěšnost dokládá i fakt, že nájemní smlouvy, 
které měly končit v letech 2016 a 2017 jsou z vět-
šiny prodlouženy a centrum je plně pronajaté. 
Aktuálně pracujeme na expiracích v druhé polovině 
roku 2017 a 2018, a nových značkách pro centrum.

Podobný úspěch jsme zaznamenali také 
v Ostravě, kde se nám podařilo prodloužit již 
50 % všech pětiletých nájemních smluv končících 
v březnu 2017 a na dalších intenzivně pracujeme.

Je tedy ještě prostor i pro nové značky?
Nové koncepty, které jsou v souladu se směřo-
váním centra, rádi přivítáme. V každém projektu 
existuje určitý podíl zdravé fl uktuace, ať jde o cen-
trum sebeúspěšnější. Posílení skladby nájemců je 

Restaurace Spice Box v OC Forum Nová Karolina

Forum Nová Karolina, Ostrava – food court (nově přibyde dětský zábavní park na ploše 800 m2 a luxusní značková zóna)
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Preparations are fully underway. We are fi nalis-
ing the architectural designs and I am sure that 
we will pleasantly surprise the customers before 
the year is out.

What are the plans in the area of gastrono-
my? Forum Nová Karolina has a food court 
whose concept is unique within the region…
The food court is really large and at this time 
customers have 14 concepts available, includ-
ing 3 large restaurants. Pizzeria Coloseum 
(800 m2) even has an expansive rooftop terrace 
with a view of the square and it is not only popu-
lar in the summer. The Kaskáda restaurant, on 
the other hand, is renowned for its homemade 
Czech cuisine. Today gastronomy generally 
plays a more important role and the customer is 
far more oriented on quality, which is why we 
are bringing new names here. In December we 
introduced the successful Spice Box restaurant, 
the very fi rst in the Czech Republic, off ering ori-
ental delicacies exclusively from fresh authentic 
ingredients, plus a new concept for vegans and 
vegetarians Vegg-Go or the popular concept 
with quality hotdogs Parky’s. In other words we 
prefer brands that are clearly profi led in the seg-
ment. We are currently developing an attractive 
UGO concept, which rose to fame with its cock-
tails, salads and ice cream from fresh fruit and 
vegetables, and in Karolina it will be opening on 
an area of 300 m2. This will defi nitely be unique, 
and not only in Ostrava. Plus if a food court is 
suitably joined by the off er of a multiplex cinema, 
then visitors will also come for supper and the 
centre also lives in the evening hours.

You also mentioned the entertainment compo-
nent. Are you also planning anything new here?
Positive changes also await us in this area. Even 
though we have a large multiplex cinema and 
fi tness centre in each of the centres, we are 
planning signifi cant investments into entertain-
ment for our younger visitors. In Ostrava we are 
preparing a large entertainment and games 

park on an area of 800 m2 and customers in 
Futurum in Hradec can also look forward to 
a children’s park on more than 300 metres. 
In addition to traditional children’s corners with 
a babysitting service, we are expanding the of-
fer to include a number of experiences and 
sporting attractions for larger kids, where they 
can spend time together with their parents and 
grandparents. At this time we are choosing the 
most suitable format. I won’t reveal whether it will 
be Žirafa, Bongo or another concept yet. But we 
would like to open before Christmas this year.

How did you fare last year?
We have noticed a rising curve across the 
centres and indicators. The greatest dynamic 
is seen at Forum Nová Karolina, which has 
been open relatively shortly (since 2012), and 
we have succeeded in continuing to expand the 
customer base signifi cantly. Here I would like to 
mention the excellent cooperation of the tenants 
and the entire ARAM team. Last year alone we 
reached almost 9 million visitors and our goal 

over a three-year horizon is to surpass 11 mil-
lion. In addition to the number of visitors, which 
has increased by more than 15% a year on av-
erage over the last three years, there has also 
been a striking increase of sales among the cen-
tre’s tenants, where we are approaching a value 
of 13% over the same period.

What are the specifi cs of the other centres 
you manage?
Futurum Hradec Králové and Forum Ústí nad 
Labem represent already established cen-
tres. With its area of 35,000 m2 and 130 shops 
Futurum is the dominant centre in all of Eastern 
Bohemia, with a large concentration of fashion 
brands from C&A, New Yorker, H&M, Lindex, 
Humanic, Baťa, CCC to Guess, Gant, Otto 
Berg and Desigual, with a strong hypermarket 
and state-of-the-art eight-screen multiplex cin-
ema, which is the third most successful CineStar 
cinema in the Czech Republic in terms of the 
number of visitors. Last year, for example, we 
welcomed the Italian luxury fashion concept 
Napapijri, the stylish vendor of jeans Live in 
Levi’s or the Douglas perfumery. We are also 
working on making the food area more attractive, 
introducing a new children’s game and enter-
tainment park on an area of 300 m2 this year, 
and at this moment work is continuing on making 
the parking system more comfortable to enable 
faster and safer traffi  c.

Futurum is a centre with 15 years of tradition and 
the results clearly confi rm that it is attractive both 

Forum Nová Karolina – food court with the roof terrace ■ Source: ARAM

Forum Nová Karolina – Douglas perfumery opening
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ostatně jednou z hlavních rolí asset manažera. Je 
to vždy otázkou komunikace a vzájemné spolu-
práce. A věřím, že na prostor v prémiových cen-
trech řada značek nějaký čas ráda počká.

Jak si vede ústecké Forum? Centrum získal 
nedávno nový vlastník.
Od konce předchozího kvartálu je majitelem cen-
tra jihoafrický nemovitostní fond NEPI, který již 
provozuje a vlastní řadu velkých nákupních cen-
ter i kancelářských budov zejména v Rumunsku, 
kde má také svou centrálu, a podniká aktivně 
i v oblasti developmentu. Ke středoevropským 
investicím fondu patří mimo jiné košický Aupark 
a Aupark Žilina.

Aktuálně připravujeme novou strategii pronájmů. 
Forum je plnosortimentní galerie, jejíž devizou je 
poloha v samotném středu města a díky pětisá-
lovému multikinu a unikátní atrakci, jíž je lanová 
dráha spojující pasáž s nedalekým výletním zá-
mečkem Větruše, je také oblíbeným místem zá-
bavy v regionu. V únoru získalo dokonce primát 
v meziročním růstu tržeb s hodnotou 14 %. Tzn. 
určitě zde vnímáme potenciál.

Spravujete centra (i retailové parky) několika 
vlastníků v různých městech. Jak refl ektujete 
regionální specifi ka?
Jak jsem již zmínil, základem je vždy kvalitně 
připravená strategie refl ektující záměry investora 
i potřeby daného centra. Regionální záležitos-
tí je samozřejmě také marketing, který vnímání 
centra v očích veřejnosti může podstatně změnit. 
V Ostravě se nám výborně osvědčila aktivní účast 
na veřejném životě města a podpora či spoluor-
ganizace akcí, jimiž město žije. Z nejúspěšněj-
ších mohu jmenovat např. Colours of Ostrava, 
což je největší hudební festival v Česku, oblíbený 
Oktoberfest, který pravidelně pořádáme, nebo již 

tradiční Běh žen, jehož účast s oblibou zdravého 
životního stylu každoročně roste. Začínali jsme na 
třech stovkách účastnic a dnes jich k nám běhá 
více než desetinásobný počet. Ve Vídni, kde jsme 
čerpali inspiraci, již dosahuje účast 40 000 lidí. 
Intenzivně spolupracujeme také se sousedním 
Trojhalím a daří se nám v řadě kulturních i spor-
tovních událostí propojit unikátní veřejný prostor 
náměstí s prostory naší galerie. A podobné příkla-
dy bych mohl jmenovat také v Ústí či v Hradci.

Vaše portfolio dnes tvoří centra s téměř 
500 nájemci. Můžete stručně představit také 
společnost ARAM?
Společnost Active Retail Asset Management, 
jejíž centrála je v Praze, je zaměřena na správu 
maloobchodních center ve středoevropském 
regionu. Poskytujeme vlastníkům individuálně 
nastavený asset management založený na udrži-
telné strategii, zvyšování stability a progresivním 
růstu hodnoty center. Nejde nám jen o krátkodobý 
profi t. Stavíme na dlouhodobém vztahu s nájemci 
i zákazníky, což se nám vrací v podobě stoupající 
návštěvnosti i rostoucím výkonu portfolia. V sou-
časné době se koncentrujeme především na 
český a slovenský trh. A přestože máme ambice 
expandovat, neklademe si za cíl spravovat rutin-
ně desítky center. Preferujeme proaktivní přístup 
generující výsledky. To je naší přidanou hodnotou.

Na otázky odpovídal Martin Kubík, který je dlou-
holetým profesionálem v oblasti property a asset 
managementu. Podílel se na vytváření fi nanční 
a růstové strategie maloobchodních projektů v řá-
dech stovek milionů eur – mimo jiné bratislavské-
ho centra Eurovea. V současnosti působí v pozici 
generálního ředitele společnosti ARAM.

Futurum Hradec Králové – pasáž

Forum Nová Karolina, Ostrava

Obchodně-zábavní centrum Futurum Hradec Králové přilákalo loni přes 6 milionů návštěvníků ■ Asset management: ARAM

Book BW_II_2016.indb   78Book BW_II_2016.indb   78 21.06.16   2:0221.06.16   2:02



SH
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

SH
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
O

PP
IN

G
 C

EN
TR

ES
  S

H
79

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

for customers and for new brands. Last year it at-
tracted nearly 6 million visitors, which was re-
fl ected in the double digit increase in turnover 
for the retailers – on average by 11% – with the 
shopping cart growing by 7.5% year-on-year. The 
success is also documented by the fact that the 
lease agreements that should expire in the years 
2016 a 2017 have, for the most part, been ex-
tended and the centre is fully leased. We are cur-
rently working on expirations from the second half 
of 2017 and 2018 and new brands for the centre.

We have also registered similar success in Ostrava, 
where we have managed to extend 50% of all of the 
fi ve-year lease agreements ending in March 2017 
and we are working intensively on the others.

So is there still room for new brands?
We gladly welcome new concepts that cor-
respond to the centre’s orientation. In each 
project there is a certain share of healthy fl uc-
tuation, no matter how successful the centre is. 
Strengthening the composition of the tenants is 
one of the main roles of the asset manager. It is 
always a question of communication and mutual 
cooperation. And I am sure that a lot of brands 
are willing to wait a certain amount of time for 
space in the premium centres.

How is the Ústí’s Forum doing? The centre 
recently got a new owner.
Since the end of the previous quarter the owner of 
the centre is the South African property fund NEPI, 
which already owns and operates several large 
shopping centres and offi  ce buildings, primarily in 
Romania, where it also has its head offi  ce, and it is 
also actively doing business in the area of develop-

ment. The Košice Aupark and Aupark Žilina belong 
to the central European investment fund. We are 
currently preparing a new leasing strategy. Forum 
is a full-assortment mall. Its strength is its position 
in the very centre of the city and thanks to the fi ve-
-screen multiplex cinema and a unique attraction, 
the cable car connecting the mall with the nearby 
Větruše summer chateau, it is also a popular 
place for entertainment in the region. In February 
it even achieved fi rst place in the year-on-year 
increase in revenue with a value of 14%. So we 
defi nitely perceive potential here.

You manage the centres (and retail parks) of 
several owners in various cities. How do you 
refl ect the regional specifi cs?
As I already mentioned, the foundation is always 
a well-prepared strategy refl ecting the inves-
tor’s plans and the needs of the given centre. 
Marketing, of course, is also a regional matter 
and it can signifi cantly change the perception of 
the centre in the eyes of the public. In Ostrava 
active participation in the city’s public life and 
the support or co-organisation of events that 
brings the city to life have been seen to be ex-
cellent. The most successful include, for ex-
ample, Colours of Ostrava, which is the largest 
music festival in the Czech Republic, the popu-
lar Oktoberfest, which we regularly organise, or 
the traditional Women’s Run, whose participa-
tion is growing every year with the popularity of 
a healthy lifestyle. We started with three hundred 
participants and today more than ten times that 
many run to us. In Vienna, which we drew upon 
for inspiration, the participation has already 

reached 40,000 people. We are also cooperat-
ing intensively with the neighbouring Trojhalí, 
or Triple Hall, and we have managed to involve 
the unique public spaces of the square and the 
spaces of our mall in many cultural and sporting 
events. And I could also name similar examples 
in Ústí or in Hradec.

Today your portfolio comprises centres with 
almost 500 tenants. Can you also briefl y in-
troduce ARAM?
Active Retail Asset Management, whose head of-
fi ce is in Prague, is oriented on the management 
of retail centres in the Central European region. 
We provide owners with individually confi gured 
asset management based on sustainable strat-
egies, increasing stability and the progressive 
growth of the of the centre’s value. We are not 
just interested in short-term profi t. We are build-
ing on long-term relations with the tenants and 
the customers, which we get back in the form of 
increasing numbers of visitors and the growing 
performance of the portfolio. We are currently 
concentrating primarily on the Czech and Slovak 
markets. And since our ambition is to expand, our 
goal is not to manage dozens of centres in a rou-
tine manner. We prefer a proactive approach gen-
erating results. That is our added value.

The questions were answered by Martin Kubík, 
who is a longstanding professional in the area 
of property and asset management. He has 
contributed to the creation of the fi nancial and 
growth strategies of retail projects on the or-
der of hundreds of million euros – including the 
Bratislava’s Eurovea centre. He currently works 
in the position of the General Manager of ARAM.

Forum Nová Karolina Ostrava attracted new brands

Forum Nová Karolina with a public square

Futurum Hradec Králové attracted more than 6 milion 
visitors last year ■ Asset management: ARAM
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Modernizací stávajícího IGY Centra a výstav-
bou jeho další části zahájila realitní investič-
ní skupina CPI Property Group v Českých 
Budějovicích projekt Nové IGY Centrum. 
Přístavba na rohu ulic Pekárenská a Pražská 
třída rozšíří stávající obchodní plochy 
o zhruba 8 500 metrů čtverečních. Nové IGY 
Centrum tak nabídne dohromady více než 
29 tisíc metrů čtverečních prodejních ploch 
s celkem 130 obchody a 700 parkovacími 
místy. Součástí bude i multikino s devíti sály. 
Podle investora je nyní pronajato přes 60 pro-
cent nových prostor. Komplex má být dokon-
čený na podzim 2017, tak aby nové centrum 
mohlo otevřít v předvánoční sezoně.

Investice do výstavby IGY 2 dosáhnou 420 milio-
nů korun, rekonstrukce současného objektu vy-

jde na dalších 330 milionů korun. Financování 
poskytly Komerční banka a UniCredit Bank. 
Původní IGY Centrum, otevřené před deseti lety, 
si vyžádalo revitalizaci a rozšíření s ohledem na 
rostoucí nároky zákazníků, zachování konkuren-
ceschopnosti i poptávku po dalších obchodech 
a službách. „Spíš než na nové projekty se trh za-
měřuje na oživení interiérů i celkovou moderniza-
ci už existujících obchodních center. Ta postupně 
zastarávají a mají-li prosperovat, je potřeba do 
nich investovat. To je aktuálně velké téma i pro 
realitní skupinu CPI, kdy nyní začínáme s pro-
měnou Pražské třídy v Českých Budějovicích,“ 
uvedl Tomáš Salajka, ředitel akvizic, správy aktiv 
a obchodu v CPI Property Group.

Původní architekturu má nahradit komplex s mo-
derním designem. Architektonický návrh rekon-

strukce i nového objektu vzešel z dílen českobu-
dějovického studia Atelier 8000 a britské architek-
tonické kanceláře Chapman Taylor. Generálním 
dodavatelem stavby je fi rma Metrostav.

„Byly provedeny nezbytné zemní práce pro přípravu 
pilotovací roviny a současně byly zahájeny práce na 

Obchodní centrum IGY České Budějovice prochází dostavbou a rekonstrukcí ■ Architekt: Atelier 8000, Chapman Taylor

CPI buduje Nové IGY Centrum v Českých Budějovicích

Poklepání základního kamene
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CPI Property Group began the moderni-
sation of the existing IGY Centrum and its 
further construction in České Budějovice 
with the New IGY Centrum project. The 
additional construction on the corner of 
Pekárenská Street and Pražská třída will 
expand the current retail space by approxi-
mately 8,500 square metres. Thus the New 
IGY Centrum will off er more than 29 thou-
sand square metres of retail space with 
a total of 130 shops and 700 parking spots. 
It will also include a multiplex cinema with 
nine screens. According to the investor 
over 60 percent of the new space has al-
ready been leased. The complex should be 
completed in the autumn of 2017 so that 
the new centre can open in the pre-Christ-
mas season.

The investment in the construction of IGY 2 
reached 420 million crowns; the reconstruc-
tion of the current building will come to a fur-
ther 330 million crowns. Komerční banka and 
UniCredit Bank provided the fi nancing. The 
original IGY Centrum, which opened ten years 
ago, required renovation and expansion with 
regard to the growing demands of the custom-
ers as well as to maintain competitiveness and 
to meet the demand for more shops and ser-
vices. “The market is not so much focusing on 
new projects than on the renovation of interiors 
and the overall modernisation of existing shop-
ping centres. They are gradually becoming obso-
lete and, if they are to prosper, they are going to 
need investments. That is currently also a main 
theme for the CPI property group, where we are 
now starting to transform Pražská třída in České 

Budějovice,” stated Tomáš Salajka, The Director 
of Acquisitions, Asset Management and Sales in 
CPI Property Group.

The original architecture is to be replaced by 
a complex with a modern design. The architec-
tural design of the reconstruction and the new 
building is the work of the České Budějovice 
studio Atelier 8000 and the British architectural 
fi rm Chapman Taylor. The general contractor
of the construction is Metrostav.

“The necessary excavation work was performed 
for the preparation of the piling plane and work 
was simultaneously begun on the realignment 
of the civil engineering infrastructure,” explained 
Marketing Manager Markéta Toulová with regard to 
the current phase of the construction. The recon-

IGY České Budějovice – food court

CPI building New IGY Centrum in České Budějovice
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přeložkách inženýrských sítí,“ popsala aktuální fázi 
výstavby manažerka marketingu Markéta Toulová. 
Rekonstrukce i výstavba budou probíhat prakticky 
současně. Rekonstrukce začne letos v červen-
ci, a to za provozu nákupního centra. Hrubá stavba 
nové budovy dosáhne nejvyššího bodu na přelomu 
roku. Následovat budou práce na opláštění objektu 
a hlavní stavební činnost se přesune do interiérů. 
Hlavním architektonickým cílem je oživení stávající-
ho prostoru a vytvoření dominantního objektu, který 
bude vizuálně přitažlivý pro návštěvníky.

Netradiční bude obchodní pasáž, která propojí 
oba objekty nad silnicí v Pekárenské ulici, a lidé 
tak budou moci volně přecházet. Propojení má 
být vedeno v takové výšce, aby pod ním moh-
la dál projíždět MHD. Parkovací místa vzniknou 
kromě stávajícího parkovacího domu nově i na 
dvouúrovňovém střešním parkovišti.

Projekt má zahrnovat také administrativní část 
s téměř 5 000 metry čtverečními kanceláří. 
Zákazníci Nového IGY Centra se mohou těšit 
na multikino s devíti sály, dvě patra obcho-
dů, služeb a zábavy, a dále také restaurace, 
kavárny i rychlé občerstvení. Konkrétní jména 
nových nájemců nechce zatím investor zveřejnit. 
„Půjde o širší nabídku módních značek, spor-
tu, prodejen s elektronikou a zábavu,“ uvedla 

Toulová. Současnými kotevními nájemci jsou 
supermarket Albert, módní značky H&M, Lindex, 
Takko Fashion, New Yorker, sportovní řetězec 
Sportisimo a hračky Dráčik.

Zcela nové multikino bude umístěné ve 3. nadzem-
ním podlaží staršího objektu, stejně jako fi tness, 
jehož plocha se však oproti stávajícímu stavu 
zmenší. Kino nahradí i nynější prostory KC Bazilika. 
Operátora multikina investor zatím nezveřejnil.

V Českých Budějovicích už funguje od roku 2002 
multikino CineStar v Obchodním a zábavním 
centru Čtyři Dvory na sídlišti Máj. Centrum patří do 
portfolia ČS nemovitostního fondu, který obhospo-
dařuje Reico investiční společnost České spořitel-
ny. CineStar tam promítá v celkem osmi sálech.

Vylepšené IGY Centrum nabídne i nově vybudo-
vaný, větší food court, který bude situovaný na 
místě nynější prodejny řetězce Sportisimo. Plocha 
supermarketu Albert zůstane beze změny.

CPI Property Group vlastní v Českých 
Budějovicích i další obchodní centrum Géčko, 
jehož nákup oznámila letos na jaře. V Géčku, kte-
ré funguje od roku 2007, je na zhruba 9 500 me-
trech čtverečních celkem šest desítek obchod-
ních jednotek. „Akvizice je v souladu s investiční 

strategií skupiny. Opět jsme posílili naše portfolio 
kvalitních nákupních center se stabilními nájemci 
a v atraktivních lokalitách,“ uvedl Salajka. 

České Budějovice jsou s více než 90 tisíci 
obyvateli a s příznivými ekonomickými ukazateli 
pro maloobchodní nájemce atraktivní. „Největší 
obchodní centra v rámci města jsou nyní IGY 
a Mercury, následuje Globus s vlastní ob-
chodní pasáží a k němu přilehlé Géčko. Po 
svém rozšíření má IGY potenciál ještě posílit vý-
znam,“ míní Kateřina Široká, senior konzultantka 
maloobchodních nemovitostí v poradenské spo-
lečnosti JLL. Nezanedbatelnou úlohu ve městě 
má podle ní i „high street“, zejména Lannova 
ulice, kde jsou zastoupeny například značky 
H&M, New Yorker, Marks & Spencer a Tiger.

Na začátku letošního roku CPI Property Group 
koupila rovněž obchodní centrum Bondy 
v Mladé Boleslavi. Společnost už také zahá-
jila rekonstrukci nákupního centra v Kolíně. 
Objekt na náměstí Republiky projde modernizací 
za provozu, změn se budova dočká zvenku i v in-
teriérech. Investice do rekonstrukce se vyšplhají 
zhruba na 65 milionů korun. Předpokládaným 
termínem dokončení přestavby je únor 2017.

Návštěvníkům obchodního centra, kterému do-
minuje supermarket Billa, slibuje CPI Property 
Group nový centrální vstup a rozšíření mixu ná-
jemců, prodejní plocha se rozšíří i do druhého 
patra. Přibude nová prosklená pasáž, eskalátory 
a prosklený výtah. Současně dochází k přestav-
bě prodejny Billa. V Kolíně fi rma vlastní také ma-
loobchodní centrum Futurum poblíž vlakového 
nádraží, které získala loni za částku 23 milionů 
eur od GE Real Estate.

IGY České Budějovice – pasáž

Obchodní centrum Kolín prochází rekonstrukcí
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struction and construction will take place at practi-
cally the same time. The reconstruction will be-
gin this July under the continuing operation of the 
shopping centre. The carcase of the new building 
will reach its highest point by the turn of the year. 
This will be followed by work on the cladding of 
the building and the main construction activity will 
move indoors. The main architectural goal is to liv-
en up the existing space and to create a dominant 
building that will be visually attractive for visitors.

The shopping passage that connects both the 
buildings above the street in Pekárenská Street 
so people will be able to move freely. The con-
nection should be at such a height as to enable 
the mass transit to continue to drive under it. In 
addition to the existing car park building, there 
will also be a new bi-level covered parking lot.

The project should also include an offi  ce sec-
tion with almost 5,000 square metres of offi  ces. 
Customers of the New IGY Centrum will also be 
able to look forward to a multiplex cinema with 
nine halls, two fl oors of shops, services and 
entertainment as well as restaurants, cafés and 
fast food. The investor does not want to reveal the 
concrete names of the new tenants at this time. 
“They are a wide assortment of fashion brands, 
sporting goods, electronic shops and entertain-

ment,” stated Toulová. The current anchor tenants 
are the Albert supermarket, the fashion brands 
H&M, Lindex, Takko Fashion and New Yorker, the 
Sportisimo sporting goods chain and Dráčik toys.

The brand new multiplex cinema will be located 
on the third storey of the older building, just like 
the fi tness club, which will be smaller than it cur-
rently is. The cinema will also be replacing the 
current spaces of KC Bazilika. The investor has 
not yet named the multiplex cinema operator.

In České Budějovice the CineStar multiplex cin-
ema has been operating since 2002 in the Čtyři 
Dvory shopping and entertainment centre in the 
Máj housing estate. The centre belongs to the port-
folio of the ČS Property Fund, which is managed 
by Reico investiční společnost České spořitelny. 
CineStar there has a total of eight screens.

The improved IGY Centrum also off ers a newly-
-built and larger food court, which will be located 
on the site of the current Sportisimo store. The area 
of the Albert supermarket will remain unchanged.

CPI Property Group also owns the Géčko shop-
ping centre in České Budějovice, the purchase 
of which it announced in the spring. In Géčko, 
which has been operating since 2007, there 

are a total of sixty retail units on approximately 
9,500 square metres. “The acquisition is in ac-
cordance with the group’s investment strategy. 
We have once again strengthened our portfolio 
of quality shopping centres with stable tenants 
and in attractive localities,” stated Salajka.

With a population of more than 90 thousand 
and favourable economic indicators, České 
Budějovice is attractive for retail tenants. “The 
largest shopping centres in the town are now 
IGY and Mercury, followed by Globus with its 
own shopping mall and the adjacent Géčko. 
Following its expansion IGY has the potential 
to increase its importance,” expects Kateřina 
Široká, the Senior Consultant of Retail Property 
in the JLL consulting company, according to 
whom the “high street” also plays a signifi cant 
role in the city, particularly Lannova Street, 
where brands such as H&M, New Yorker, 
Marks & Spencer and Tiger are represented.

At the beginning of this year CPI Property Group 
also purchased the Bondy shopping centre in 
Mladá Boleslav. The company has also already 
begun the reconstruction of a shopping cen-
tre in Kolín. The building on náměstí Republiky 
will undergo modernisation under continuing 
operations, the building will see a change in ap-
pearance from the outside and the inside. The 
investment into the reconstruction will rise to 
approximately 65 million crowns. The expected 
date of completion is February 2017.

CPI Property Group promises the visitors of the 
shopping centre, which is dominated by the Billa 
shopping market, a new central entrance and ex-
pansion of the mix of tenants, the sales area will 
also be expanded to the second fl oor. There will also 
be a new glass passage, escalators and a glass el-
evator. The Billa will also undergo reconstruction. In 
Kolín the company also owns the Futurum retail cen-
tre close to the train station, which it acquired last 
year for 23 million euros from GE Real Estate.

IGY České Budějovice after renovation ■ General contractor: Metrostav
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TREI Real Estate Czech Republic s.r.o.
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OTEVŘENÉ PROJEKTY
KYJOV (CZ)

 JABLONEC NAD NISOU (CZ)
 ROUDNICE NAD LABEM (CZ)

MOHELNICE (CZ)
VLAŠIM (CZ)

 STARÁ ĽUBOVŇA (SK)
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU (SK)

GALANTA (SK)

MILANÓWEK (PL)
NYSA (PL)

 CHELM (PL)

PLÁNOVANÉ PROJEKTY
 ZLATÉ MORAVCE (SK)

SUŠICE (CZ)
MIŃSK MAZOWIECKI (PL) 

Galanta... Bánovce nad Bebravou...  Stará Ľubovňa...

Roudnice nad Labem... Kyjov... Vlašim... Jablonec nad Nisou...

VENDO PARK ZLATÉ MORAVCE
OTEVÍRÁME JIŽ NA PODZIM 2016
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Developerská skupina HB Reavis poprvé 
v Česku představí svůj koncept obchod-
ních center Aupark. V Hradci Králové otevře 
na podzim osvědčený model ze slovenské-
ho trhu v lokalitě U Koruny na Gočárově 
třídě. Hradecký Aupark bude disponovat 
22 000 m2 pronajímatelných ploch. Podle 
sdělení developera je nyní pronajato 80 pro-
cent obchodních jednotek. Některé meziná-
rodní značky se v Hradci Králové představí 
poprvé, jako například Ecco, Marc O’Polo, 
Le Premier, Muziker, kavárenský řetězec 
Costa Coff ee a vegetariánská/veganská re-
staurace Vegg-Go.

Koncept obchodního centra vytvořili architekto-
nický ateliér Benoy a generální projektant spo-
lečnost Obermeyer Helika. „Zajímavým prvkem 
při pohledu zvenku bude zvlněná fasáda v ulici 
Puškinova. Exteriér bude dokončen letos v létě, 
první nájemci si začnou přebírat obchodní plochy 
počátkem srpna,“ popsal Milan Mašša, Leasing 
Manager retailových projektů HB Reavis. Pasáž 

Auparku bude třípodlažní se supermarketem 
Billa v prvním podlaží. Součástí centra bude také 
zhruba 1 500 m2 kancelářských ploch. Parkování 
je umístěno jak v suterénu pod obchodním cen-
trem, tak i v parkovacím domě, přímo spojeném 
s objektem Auparku.

Generálním dodavatelem stavby je fi rma HB 
Reavis Management CZ. Projektové fi nanco-
vání poskytla ČSOB. Celkovou výši investice 
developer nezveřejnil.

Aupark bude přístupný z hlavní královéhra-
decké dopravní tepny, kterou denně projede 
víc než 18 000 automobilů. I z toho důvodu byl 
navržen tak, aby nabídl velkokapacitní garáže 
s 1 100 parkovacími místy. Návštěvnost bude 
čerpat i z přilehlého autobusového a vlakového 
nádraží, které denně využívá víc než 42 000 lidí.

V Auparku Hradec Králové budou zastoupeny 
módní značky jako H&M, C&A, New Yorker, 
Terranova, Orsay, Levi’s, Tommy Hilfi ger, 

Guess, Marc O’Polo, Le Premier, obuvní ře-
tězce CCC Shoes & Bags, Reno obuv a Ecco, 
dále klenotnictví Pandora a Klenoty Aurum. 
Segment zdraví a krásy reprezentuje například 
dm drogerie, Yves Rocher, Manufaktura 
a FAnn parfumerie. Dalšími nájemci budou 
Knihy Dobrovský, elektro Euronics, obchod 
se sportovními potřebami Sportisimo, fi tness 
centrum Re-Fit Fitness Club, obchod s hudeb-
ními nástroji Muziker či hračkářství Bambule. 
Food court v nejvyšším patře centra nabídne 
téměř 300 míst k sezení. K dispozici má být cel-
kem sedm fastfoodových jednotek, dvě restau-
race a tři kavárny. Rodinám s dětmi bude vyhra-
zena dětská zóna i koutek Dětský svět. Design 
food courtu je inspirovaný přírodními organický-
mi tvary.

„Realizovali jsme už čtyři Auparky na Slovensku, 
počínaje úspěšným nákupním centrem v Bratislavě. 
Řada renomovaných značek, s nimiž spolupracuje-
me na Slovensku, otevře své pobočky také v Hradci 
Králové,“ uvedl Mašša. Na Slovensku jsou kromě 
hlavního města Auparky zastoupeny i v Košicích, 
Žilině a Piešťanech.

„Hradec Králové je součástí třetí největší měst-
ské aglomerace v České republice. Dlouhodobě 
patří mezi města s nejvyšší životní úrovní a pra-
videlně se umisťuje na předních místech v žeb-
říčku měst, kde by Češi chtěli žít. Přesto má ze 
všech velkých měst v Česku nejnižší saturaci 
maloobchodních ploch. Na tisíc obyvatel jich 

Obchodní centrum Aupark Hradec Králové – pohled z ulice Puškinova

 Hradecký Aupark otevře letos na podzim

Součástí centra je 1 500 m2 kanceláří
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For the fi rst time in the Czech Republic the 
HB Reavis development group will be pre-
senting its Aupark shopping centre concept. 
It will be opening in the autumn in Hradec 
Králové in an area known as U Koruny on 
Gočárova třída. The Hradec Aupark will 
have 22,000 m2 of leasable space available. 
According to information from the developer 
80 percent of the retail units have already 
been leased. Some international brands will 
be appearing in Hradec Králové for the fi rst 
time, such as Ecco, Marc O’Polo, Le Premier, 
Muziker, Costa Coff ee and the Vegg-Go veg-
etarian/vegan restaurant.

The shopping centre’s concept was created by 
the architectural atelier Benoy and the general 
designer Obermeyer Helika. “The wavy façade 
on Puškinova Street will be an interesting ele-
ment when viewed from the outside. The exte-
rior will be completed this summer and the fi rst 
tenants will begin taking over their retail spaces 
at the beginning of August,” explained Milan 

Mašša, the Leasing Manager of Retail Projects 
for HB Reavis. The Aupark mall will have three 
levels with a Billa supermarket on the fi rst fl oor. 
The centre will also include approximately 
1,500 m2 of offi  ce space. Parking is located both 
in the underground levels below the shopping 
centre and in the car park directly connected to 
the Aupark building.

The general contractor of the construction 
is HB Reavis Management CZ. The project 
fi nancing was provided by ČSOB. The devel-
oper did not publicise the total amount of the 
investment.

Aupark will be accessible from Hradec 
Králové’s main traffi  c artery which sees more 
than 18,000 cars a day. This is one of the rea-
sons it was designed to off er a high-capacity 
garage with 1,100 parking spots. It will also 
draw visitors from the adjacent bus and train 
stations, which more than 42,000 people use 
each day.

Aupark Hradec Králové will off er fashion brands 
such as H&M, C&A, New Yorker, Terranova, 
Orsay, Levi’s, Tommy Hilfi ger, Guess, Marc 
O’Polo and Le Premier, shoes stores such 
as CCC Shoes & Bags, Reno and Ecco, plus 
Pandora and Klenoty Aurum jewellers. The 
health and beauty segment is represented, 
for example, by dm drogerie, Yves Rocher, 
Manufaktura and FAnn parfumerie. Other ten-
ants include the Knihy Dobrovský bookshop, 
Euronics electronics, Sportisimo sporting 
goods, the Re-Fit Fitness Club, Muziker mu-
sical instruments and Bambule toys. The food 
court on the uppermost fl oor of the centre off ers 
almost 300 seats. There should be a total of sev-
en fast food outlets, two restaurants and three 
cafes available. Families with children will have 
a designated children’s zone and a Dětský svět 
children’s corner. The design of the food court is 
inspired by natural organic shapes.

“We have already built four Auparks in Slovakia, 
beginning with the successful shopping cen-
tre in Bratislava. Many of the renowned brands 
that we are cooperating with in Slovakia will also 
be opening their branches in Hradec Králové,” 
stated Mašša. In Slovakia the Auparks are repre-
sented in Košice, Žilina and Piešťany in addition 
to the capital city.

“Hradec Králové is part of the third largest urban 
agglomeration in the Czech Republic. The city 
has long had one of the highest standards of liv-
ing in the country and it is regularly ranked among 
the cities where Czechs would most like to live. 
In spite of this, Hradec Králové currently has the 
lowest saturation of retail space of all the larger 
cities in the Czech Republic, with approximately 
750 square metres per thousand inhabitants,” 
stated the developer. The existing Hradec Králové 
shopping centre, Futurum, will be competition. The 
centre, with about 35,000 m2 of space, an eight-
-screen CineStar multiplex cinema and 130 shops 
is owned by the British company Meyer Bergman.

Aupark Hradec Králové ■ Developer: HB Reavis ■ Architect: Benoy, Helika

 Hradec Králové’s Aupark to open this autumn
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připadá zhruba 750 metrů čtverečních,“ uvádí 
developer. Konkurencí nového projektu bude 
stávající hradecké centrum Futurum. Centrum 
s cca 35 000 m2 plochy, osmisálovým multikinem 
CineStar a 130 prodejnami vlastní britská inves-
tiční společnost Meyer Bergman.

Další Aupark chystá HB Reavis už několik let 
v Brně poblíž autobusového nádraží Zvonařka. 
Brněnský Aupark má být součástí tamní rozvojo-
vé oblasti jižní centrum.

Kancelářská expanze
Původem slovenská mezinárodní skupina HB 
Reavis aktuálně v tuzemsku připravuje i dva 
kancelářské projekty. Novou budovu chce po-
stavit v brownfi eldu někdejších autoopraven 
mezi Radlickou ulicí a sportovním areálem 
SK Motorlet v Praze 5. Architektonický návrh 
zpracovalo studio Jakub Cigler Architekti. 
Více informací o projektu developer zatím nepo-
skytl. Druhým připravovaným projektem je no-
vostavba polyfunkční budovy na Vinohradské 
v Praze 2, která nahradí stávající objekty býva-
lého Centrálního dispečinku tranzitního plynovo-

du a doprovodných administrativních budov ze 
70. let minulého století. Také návrh tohoto nové-
ho projektu pochází z dílny architekta Jakuba 
Ciglera. Jeho výstavbu však zatím komplikují 

snahy zvrátit souhlas pražských památkářů 
s demolicí původních objektů. Ministerstvo kultu-
ry totiž z podnětu Klubu Za starou Prahu zkoumá 
možnost prohlásit soubor tří budov mezi ulice-
mi Vinohradská a Římská za kulturní památku. 
„Zatím nám nejsou výsledky řízení Ministerstva 
kultury známy,“ sdělil Mašša.

Další projekt HB Reavis, již loni dokončený admi-
nistrativní komplex Metronom Business Center
v Praze 5, je nyní z víc než 90 procent zaplněný. 
Začátkem července se tam nastěhuje softwa-
rová společnost SAP, která si pronajala téměř 
25 000 m2 kanceláří. Aktuálně probíhají interiérové 
práce na fi t-outech. K posledním novým nájem-
cům patří biofarmaceutická společnost AbbVie, 
která v Metronomu obsadila prostory o rozloze 
1 600 m2. Podle developera je také jeho karlínský 
kancelářský komplex River Garden II/III v Praze 8 
téměř kompletně pronajatý, z víc než 25 tisíc metrů 
čtverečních zbývají jen poslední menší volné plo-
chy. Mezi nájemce patří společnosti JCDecaux, 
Philips, NCR, STRV, Regus nebo Hill’s.

Aupark Hradec Králové – food court

Metronom, Praha 5 – Nové Butovice – v červenci se nastěhuje softwarová společnost SAP (25 000 m2)
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HB Reavis has been planning another Aupark 
for a number of years in Brno near the Zvonařka 
bus station. Brno’s Aupark should be part of the 
south centre development zone there.

Offi  ce expansion
The originally Slovak international HB Reavis 
group is also currently preparing two offi  ce proj-
ects in the Czech Republic. It wants to construct 
a new building in the brownfi eld of the former car 
repair service between Radlická Street and the 
SK Motorlet sports complex in Prague 5. The 
architectural design was prepared by the studio 
Jakub Cigler Architekti. The developer has not 
provided any further information so far. The second 
prepared project is the new construction of a mul-
tifunctional building on Vinohradská Street in 
Prague 2, which will replace the existing building 
of the former Central Transit Gas Pipeline Control 
and its accompanying offi  ce buildings from the 
1970s. The design of this new project also comes 
from the architect Jakub Cigler. Its construction, 
however, is so far being complicated by eff orts on 
the part of Prague conservationists to overturn the 
approval to demolish the original buildings. The 

Ministry of Culture is looking into the suggestion 
by the Club for Old Prague to declare the set of 
three buildings between Vinohradská and Římská 
streets a cultural monument. “We do not yet know 
the results of the Ministry of Culture’s proceed-
ings,” informed Mašša.

Another HB Reavis project, the Metronom 
Business Center completed last year in 
Prague 5, is now more than 90 percent full. At 
the beginning of July the SAP software compa-
ny will be moving in there. It has leased almost 
25,000 m2 of offi  ces. The interior work on the 
fi t-outs is currently underway. One of the lat-
est new tenants is the AbbVie pharmaceutics 
company, which occupied spaces measuring 
1,600 m2 in Metronom. According to the devel-
oper, its River Garden II/III offi  ce complex in 
Prague 8 – Karlín is almost completely leased, 
with only a few smaller free areas of the more 
than 25 thousand square metres available. The 
tenants include JCDecaux, Philips, NCR, 
STRV, Regus and Hill’s.

Aupark Hradec Králové – shopping mall connected to car park

River Garden II & III, Prague 8

Vinohradská, Prague 1 – project under preparation ■ Architect: Jakub Cigler Architects
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Adéla Havlová, partnerka
Havel, Holásek & Partners
Romana Derková, vedoucí advokátka
Havel, Holásek & Partners

Dne 29. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů zve-
řejněn nový zákon o zadávání veřejných za-
kázek č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), který nabude 
účinnosti dne 1. 10. 2016. Jedná se o nej-
větší legislativní změnu v oblasti veřejného 
zadávání za posledních 10 let. Zákon trans-
ponuje tři nové zadávací směrnice přijaté na 
úrovni Evropské unie a stane se základním 
kodexem české právní úpravy veřejného 
investování, pro zakázky veřejných i sek-
torových zadavatelů, jakož i koncesí. Nová 
právní úprava má přispět k fl exibilnějšímu, 
efektivnějšímu a administrativně méně ná-
ročnému zadávání veřejných zakázek.

V čem konkrétně se fl exibilita projeví?
ZZVZ ruší povinné zveřejňování předběžného 
oznámení, které veřejným zadavatelům zbyteč-
ně prodlužovalo zadávací řízení, a stejně tak 
odůvodnění veřejné zakázky dosud povinně 
zveřejňované na profi lech zadavatelů.

Pro podlimitní zakázky bude možné použít jed-
nací řízení s uveřejněním i bez naplnění důvodů. 
Zjednodušené podlimitní řízení se použije pro 
stavební práce až do předpokládané hodnoty 
50 mil. Kč. Pro veřejné zakázky bez zásadního 
přeshraničního přesahu (např. zdravotní, sociál-
ní, kulturní a právní služby) zavádí ZZVZ méně 
formalizovaný tzv. zjednodušený (light) režim.

ZZVZ zároveň dává zadavatelům větší prostor 
pro vlastní úpravu průběhu a podmínek zadáva-
cího řízení, kdy se budou moci odchýlit od zákon-
ných pravidel (při dodržení základních zásad).

Novinkou urychlující zadávací proces je možnost 
zadavatele, aby nejprve provedl hodnocení na-
bídek a stanovil jejich pořadí a teprve následně 
u vybraného uchazeče posoudil splnění podmí-
nek účasti v zadávacím řízení. Zadavatel tak ne-
bude muset posuzovat nabídky ostatních účast-
níků zadávacího řízení, s nimiž nebude uzavírat 
smlouvu.

Dodavatelé ocení fl exibilnější možnost doplnění 
chybějících dokladů či údajů v nabídce. Vedle 
dokladů o kvalifi kaci bude možné doplnit nebo 
změnit zjednodušeně řečeno cokoliv, co není 
předmětem hodnocení (údaje, doklady, vzorky 
apod.). Dokonce bude možná i oprava položko-
vého rozpočtu, včetně opravy nulových položek, 
nebude-li tím dotčena celková nabídková cena či 
jiné kritérium hodnocení.

Jaké další novinky ZZVZ přináší?
Mimo jiné nové výjimky z působnosti ZZVZ. 
Týkají se právních služeb spočívajících v zastu-
pování či obhajobě zadavatele ve sporných říze-
ních, včetně přípravy na tato řízení (nejde tedy 
o vynětí veškerých právních služeb). Další úle-
vou je zavedení výjimky na úvěry nebo zápůjčky. 
Ke zpřesnění dochází také u tzv. in-house výjim-
ky, kdy ZZVZ poprvé specifi kuje, že činnost ovlá-
daného subjektu ve prospěch zadavatele musí 
představovat více než 80 % celkové činnosti.

ZZVZ nově upravuje tzv. předběžné tržní kon-
zultace. Jejich účelem je získat bližší informace 
o předmětu zadávaného plnění od dodavatelů či 
odborníků z praxe, aby byl zadavatel schopen co 
nejotevřeněji a nejpřesněji defi novat podmínky 
účasti v řízení.

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Adéla Havlová, partnerka
Havel, Holásek & Partners

Romana Derková, advokátka
Havel, Holásek & Partners
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Adéla Havlová, Partner
Havel, Holásek & Partners
Romana Derková, Associate
Havel, Holásek & Partners

On 29 April 2016, the new Public Procurement 
Act, Act no. 134/2016 Sb. (the PPA), was pub-
lished in the Collection of Laws and will come 
into eff ect on 1 October 2016. This is the larg-
est legislative amendment relating to public 
procurement in the past 10 years. The act 
transposes three new directives on public 
procurement at the EU level and will become 
the principal codex for Czech public invest-
ment legislation, public contracts, sector 
contracting entities, as well as concessions. 
The new legislation should make public pro-
curement more fl exible, more eff ective, and 
administratively less demanding.

How will public procurement be more fl exible?
The PPA cancels the mandatory publication of 
preliminary notices which unnecessarily pro-
longs procurement procedures as well as the 
obligation to rationalise public contracts, thus far 
required in the profi les of contracting parties.

For contracts below the threshold, it will be pos-
sible to use negotiated procedures with prior 
notifi cation, even without providing justifi cation. 
Simplifi ed below-the-threshold procedures are 
used for construction work up to the assumed 
value of CZK 50 million. For public contracts 
without signifi cant cross-border involvement 
(e.g. healthcare, social, cultural, and legal ser-
vices), the PPA introduces a less formalised, 
simplifi ed (light) system.

In addition, the PPA gives contracting parties 
more manoeuvring room to adjust the organ-

isation and terms of procurement procedures, 
allowing them to deviate from mandatory rules 
(while upholding the basic principles).

In order to speed up the procurement process, 
contracting authorities may now carry out an as-
sessment of the bids and establish the order fi rst 
and then assess the selected candidate’s fulfi l-
ment of the terms for participating in the procure-
ment procedure. Thus, a contracting authority 
will not need to assess the off ers of other parties 
to the procurement procedure with which it will 
not conclude a contract.

Contractors will appreciate the more fl exible way 
of supplementing missing documents or data 
in the bids. In addition to documents related to 
qualifi cations, it will simply be possible to sup-

plement anything that is not the subject of as-
sessment (data, documents, samples, etc.). In 
fact, it will also be possible to adjust the itemised 
budget, including corrections to zero entries, 
provided that the overall bid price or other as-
sessment criteria are not aff ected.

What are some of the other new develop-
ments relating to the PPA?
Among other things, new exceptions with re-
spect to the scope of the PPA. This relates to 
legal services for representing or defending con-
tracting authorities in dispute proceedings, in-
cluding preparations for those proceedings (thus 
it does not involve all legal services). Another 
positive aspect is introducing an exception to 
credit or loans. In addition, in-house exceptions 
are specifi ed in more detail. The PPA stipulates 

New Public Procurement Act

Tým pro oblast veřejných zakázek v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners tvoří více než 25 právníků.
The Havel, Holásek & Partners public sector team is comprised of more than 25 lawyers.
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Zadavatel bude moci znovu ověřovat ekono-
mickou způsobilost dodavatelů (s výjimkou 
architektonických služeb), a to na základě mi-
nimálního ročního obratu za 3 bezprostředně 
předcházející účetní období. Minimální výše 
ročního obratu nesmí až na výjimky přesahovat 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky. Novinkou je rovněž to, že osvědčení 
objednatele o referenčních zakázkách budou 
dodavatelé povinně p ředkládat pouze u staveb.

ZZVZ upravuje nové důvody, pro které může být 
dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Týkají se 
např. předchozího závažného profesního pochy-
bení nebo závažných či dlouhodobých pochybení 
při plnění dřívějšího smluvního vztahu v posledních 
3 letech, pokusu o neoprávněné ovlivnění rozhod-
nutí zadavatele nebo podezření ze zakázaných 
dohod. Ze zadávacího řízení bude moci zadavatel 
nově vyloučit také akciovou společnost, která ne-
bude mít výlučně zaknihované akcie.

ZZVZ zároveň nově umožňuje dodavatelům bránit 
se jejich vyloučení, pokud prokáží tzv. obnovení 
způsobilosti (self cleaning). Vhodnými náprav-
nými opatřeními mohou být např. úplná náhrada 
újmy způsobené spácháním trestného činu nebo 

profesním pochybením, uhrazení dlužných částek 
nebo aktivní spolupráce s vyšetřujícími nebo pře-
zkumnými orgány.

Úplnou novinkou při otevírání obálek s nabídkami 
v případě hodnocení nabídek dle kritérií kvality je 
tzv. dvouobálková metoda. Zadavatel může v za-
dávací dokumentaci stanovit, že údaje o nabídko-
vé ceně nebo nákladech musí dodavatelé uvést 
v samostatné obálce, která bude zadavatelem ote-
vřena až po vyhodnocení kritérií kvality.

ZZVZ také výslovně umožňuje, aby zadavatel v za-
dávacích podmínkách stanovil fi xní cenu a hodno-

til nabídky pouze podle kvalitativních kritérií (např. 
kvality týmu osob).

Nově a mnohem fl exibilněji jsou upraveny změny 
závazků po uzavření smluv, které se považují za ne-
podstatné a které bude možné provádět bez dalšího, 
mimo tzv. jednací řízení bez uveřejnění. Změny do 
10 % (u stavebních prací do 15 %) původní hodnoty 
veřejné zakázky, pokud nedosahují limitu podlimitní 
zakázky a nemění její celkovou povahu, lze provádět 
bez odůvodnění v rámci tzv. kategorie „de minimis“. 
Pro dodatečná a nepředvídatelná plnění byl po dlou-
hé diskuzi v Parlamentu schválen limit 50 % původní 
hodnoty závazku s tím, že dohromady nesmí dojít 
k nárůstu původní ceny o více než 30 %.

Dodavatele jistě potěší i úplné vypuštění správních 
deliktů dodavatelů a sankcí za jejich spáchání, 
včetně tzv. black listu (rejstříku osob se zákazem 
plnění veřejných zakázek), který se v praxi jako 
účinný nástroj neosvědčil a docházelo k jeho zne-
užívání v rámci konkurenčního boje.

Nový zákon tak přináší řadu možností a příležitostí 
k nastavení efektivního výběru dodavatele. Nakolik 
se nové možnosti osvědčí a uchytí v praxi, bude 
samozřejmě záležet primárně na zodpovědném 
přístupu zadavatele a kvalitní přípravě zadávacích 
řízení. A samozřejmě na schopnosti zadavatele 
řádně odůvodnit svůj postup i vůči dodavatelům 
a kontrolním orgánům.

Ilustrační foto / Illustrative photo

Ilustrační foto / Illustrative photo
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for the fi rst time that the activity of a controlled 
entity carried out for a contracting entity must be 
more than 80% of the total activities.

The PPA now regulates preliminary market con-
sultation. The objective of this is to obtain more 
detailed information about the subject matter of 
the contracted performance from contractors or 
practitioners so that the contracting authority is 
capable of defi ning the terms for participation 
in the procedures as openly and accurately as 
possible.

The  contracting authority will now be able to 
verify the fi nancial health of contractors (with 
the exception of architecture services) based 
on minimum annual turnover for the past three 
accounting periods. The minimum annual turn-
over must not exceed, with few exceptions, two 
times the anticipated value of the public contract. 
Another new development is that contractors will 
be required to submit customer verifi cation of 
reference contracts only for construction.

The PPA sets out new reasons for which a con-
tactor may be disqualifi ed from procurement 
procedures. This relates, for example, to serious 
professional misconduct in the past or serious or 
long-term misconduct when fulfi lling contractual 
relations during the past three years, attempts to 
unfairly infl uence a contracting authority’s deci-
sion, or suspicion of prohibited contracts. A con-
tracting authority will now be able to exclude 
a joint-stock company from procurement proce-
dures if all of its shares are not dematerialised.

In addition, the PPA now allows contractors 
to challenge their disqualifi cation if they dem-
onstrate their renewed status (self-cleaning). 
Appropriate remedies might be, for example, 
complete compensation of damage caused by 
a criminal act or professional misconduct, the 
payment of debts, or active corroboration with 
investigating or review bodies.

The double-envelope method is a completely 
new system for opening envelopes with bids 
when assessing bids according to quality crite-
ria. The contracting authority may specify in the 
procurement documentation that the data on 
the bidding price or costs must be contained in 
a separate envelope that will not be opened by 
the contracting authority until it has assessed the 
quality criteria.

The PPA also explicitly allows the contracting 
authority to establish a fi xed price in the procure-
ment terms and to assess the bids only accord-
ing to quality criteria (e.g. quality of the team).

Changes to obligations after entering into con-
tracts that are considered insignifi cant and that 
may be made without notice are now regulated 
in a more fl exible manner, such as negotiated 
procedures without prior notifi cation. Changes 
up to 10% (for construction work, up to 15%) 
of the original value of a public contract may be 
made, as long as it does not reach the limit for 
the below-the-threshold contract and does not 
change its overall nature, without providing justi-

fi cation as a part of the “de minimis” category. For 
supplementary and unforeseen performance, 
a limit of 50% of the original value of the contract 
was approved in Parliament after a long discus-
sion, and the original price may not increase 
overall by more than 30%.

Contractors will also be pleased that adminis-
trative off ences of contractors and penalties for 
committing these off ences are to be completely 
cancelled, including the black list (a register of 
persons who are prohibited from public con-
tracts), which did not prove to be an eff ective 
instrument and was abused in relation to com-
petitiveness.

Hence, the new act introduces many new pos-
sibilities and opportunities for the eff ective selec-
tion of contractors. How these new possibilities 
will work in practice depends primarily on the 
contracting authority’s responsible approach 
and thorough preparation of procurement pro-
cedures – and of course, the contracting author-
ity’s ability to duly justify its actions to contractors 
and supervisory authorities alike.

Ilustrační foto / Illustrative photo
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Developerské aktivity společnosti Crestyl 
v zeleném okolí Prahy nabírají obrátky. V rám-
ci druhé fáze projektu Zámecké zahrady, 
který vyrůstá na parcelách vedle golfového 
hřiště v lokalitě Vysoký Újezd, plánuje deve-
loper postavit stovku nových vil a dvojdomků. 
V srdci lokality, hned vedle historického zám-
ku, vybuduje také městské centrum s kavár-
nou, restaurací, prodejnou potravin a dalšími 
službami. S generálním ředitelem skupiny 
Crestyl Omarem Koleilatem hovoříme o vý-
voji rezidenčního trhu, plánech společnosti 
ve Vysokém Újezdě i blízkém Berouně a také 
o současných projektech v Praze.

Rezidenční trh zaznamenal loni významný 
růst. Jak ho vnímáte letos?
Rezidenční trh pokračuje i letos v růstu a napříč 
všemi projekty rostou také ceny, o tom již není 
pochyb. Pokud jde konkrétně o skupinu Crestyl, 
vnímáme současný vývoj s optimismem, což nám 

dovoluje i více investovat, a to nejen v Praze, ale 
i mimo ni – ve Vysokém Újezdě a v Berouně.

V jaké fázi je dnes projekt Zámecké zahrady? 
Plánovali jste také rozvoj městského centra…
Prodali jsme už dvě stě parcel a ve výstavbě 
Vysokého Újezdu pokračujeme, vytváříme z něj 
skutečnou komunitu se skvělým standardem. 
A chceme-li toho dosáhnout, musíme se postarat, 
aby zde byla k dispozici veškerá občanská vyba-
venost. Máme tak připravenu ucelenou koncepci 
městského centra a momentálně jsme ve fázi žá-
dosti o povolení. Zároveň plánujeme vybudovat 
v příštích dvou letech zhruba stovku nových vil 
a dvojdomků. Tím můžeme předurčit celkový cha-
rakter zástavby v lokalitě – podle něj se pak lidé 
budou moci orientovat, až si budou stavět i své 
vlastní domy. Do současné doby jsme dokončili 
deset vzorových domů, spíše abychom si ověřili 
ideální koncept, a nyní podnikáme ten velký krok, 
který vnese do projektu velký podíl architektury 
a urbanismu. S touto fází začneme letos. Vznikne 
zde celkem 34 vil a v centru asi 60 řadových domů 
spolu s bytovými domy. Naším cílem je nabídnout 
skvělý design, protože nové rezidence jsou určeny 
pro hráče golfu, ale také pro lidi, kteří tu žijí, napří-
klad pokud někdo bude chtít pěkný byt pro děti, 
nebo naopak pro rodiče.

Jak tedy bude koncipováno nové centrum 
lokality?
Zámek, který jsme prodali české společnosti, pro-
jde rekonstrukcí a nový vlastník jej plánuje promě-
nit v butikový hotel se všemi službami. Je to histo-
rický zámek s nádherným pozemkem, který maji-
telé právě otevřeli také veřejnosti. Další služby, cca 
2 000 m2, nabídneme hned v sousedství, kde bude 
k dispozici kavárna, restaurace (stejně jako v zá-
meckém hotelu) a také asi deset obchodů, které 
nabídnou vše potřebné. Právě jednáme se super-
marketem a drogerií a současně také s obecním 
úřadem o umístění pobočky pošty. Takže Vysoký 
Újezd získá krásné a fungující centrum. Kolem je 
prodáno již asi dvě stě parcel, takže už to není jen 

Omar Koleilat, generální ředitel společnosti Crestyl

V projektu Zámecké zahrady u golfového resortu Vysoký Újezd postaví Crestyl stovku luxusních vil a řadových dvojdomů

 Crestyl: Výstavba v Zámeckých zahradách 
a v Berouně nabírá obrátky
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Crestyl is now boosting its development 
plans in the green surroundings of Prague. 
As part of the second phase of Zámecké 
zahrady, it’s land parcel project next to the 
golf course in the village of Vysoký Újezd, it 
plans to build 100 of its own villas and semi-
detached homes. It will also create a new 
town centre next to the community’s historic 
castle which will include a cafe, restaurant, 
grocery store and other services. We speak 
to Omar Koleilat, CEO of Crestyl Group, 
about the market, the company’s plans here 
and in picturesque Beroun nearby, as well 
as its ongoing projects in Prague.

The residential market was strong last year. 
How do you see it now?
We continue to see a strong market this year – 
prices are increasing, there is no doubt, across all 
projects. For us in particular the market today al-
lows us to be a little bit more bullish, to invest a little 
bit more, not only in Prague but in our projects just 
outside of the city in Vysoký Újezd and Beroun.

What is the status of Zámecké zahrady now? 
There were also plans for a town centre...
After having 200 parcels already sold, we are 
continuing to develop the village of Vysoký Újezd, 
making it into a serious community with great 
standards. For that to happen we have to make 
sure the centre of the town happens; that includes 
all the amenities, and we have what we think is 
a beautiful concept for the town centre we are 
permitting right now. At the same time, we plan to 
build our own villas and semi-detached houses, 
some 100 in the next two years, on our own. By 
doing this we can build on the location to provide 
a main character to the houses – then people can 
build on this when they build theirs, which will 
have their own characters. Up to now we’ve done 
about 10 houses on our own, more as a means of 
seeing what’s best, so now we are taking this big 
step which will bring a lot to the architecture and 
urbanism of the project. This second phase is be-
ing launched this year. It will be 34 villas and, in the 
town centre, about 60 rowhouses together with 
apartments. We’re looking to do the apartments 

in a very cool design for the golf players and to 
cater to the people who live there, for example, if 
somebody wants an apartment for daughter or fl at 
for their mother-in-law.

What will happen in terms of amenities in the 
centre?
There is a castle in the village which we sold to 
a Czech company which is now refurbishing it 
and developing a boutique hotel with all the ser-
vices – it’s a historic castle with beautiful grounds 
which the owners have just opened up to the pub-
lic. Right nearby we’re adding some 2,000 sqm of 
retail – a cafe, restaurant (there will be one in the 
castle too) and other services, about 10 shops in 
all, to cover the basic needs; we’re talking to a su-
permarket and drugstore now and also to the town 
about bringing a post offi  ce. So Vysoký Újezd is 
set to have a beautiful and functioning town centre. 
And around this today we already have 200 parcels 
sold – so it’s not a vision, there are already a lot of 
people moving in. So with all this combined you 
will be seeing a big transformation over the next 

Zámecké zahrady, Vysoký ÚjezdZámecké zahrady, Vysoký Újezd – 100 luxury villas and houses next to a golf resort ■ Developer: Crestyl

 Crestyl boosting development in Zámecké zahrady and Beroun
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vize, ale řada lidí se již stěhuje. To vše bude zna-
menat během příštích dvanácti měsíců pro Vysoký 
Újezd obrovskou pozitivní změnu. V pěti fázích zde 
plánujeme postavit ještě dalších čtyři sta domů. 
Projekt zahrnuje asi osm set parcel. Domy na více 
než polovině z nich navrhujeme sami. Velká část je 
vlastně již připravena, zejména v nejluxusnějších 
lokalitách u golfového hřiště.

Jak se rozvíjí projekt v Berouně, kde vlastní 
společnost Crestyl další pozemky?
V Berouně, který je vlastně nedaleko, jsou naše 
plány obdobné. Projekt je trochu dále od cent-
ra, ale nabízí velmi příjemné bydlení uprostřed 
historického města s veškerým zázemím. Naše 
pozemky jsou v krásné lokalitě na jižním svahu, 
odkud se dá snadno dojít pěšky na náměstí v his-
torickém centru. Plánujeme zde kombinaci vil, 
dvojdomků a bytových domů; koncept je velmi 
podobný, jako ve Vysokém Újezdě. Máme územ-
ní rozhodnutí, které se upravuje, a rádi bychom 
začali stavět ještě letos.

S jakým počítáte standardem?
Jak ve Vysokém Újezdě, tak v Berouně – a ko-
neckonců ve všech projektech Crestylu – věnuje-
me designu velkou pozornost ve všech fázích; od 

raných fází při navrhování dispozice až po detai-
ly – například kam se posadit, kde pověsit ručník 
nebo jakou zvolit kliku u dveří. U každého produk-
tu Crestylu je důležité, že je na něm něco sexy – 
něco, co vás přiměje, že když vejdete do bytu či 
do koupelny, řeknete „no teda“. Byli jsme první, kdo 
zavedl do bytů inteligentní systémy. Začali jsme 
v projektu DOCK – a uplatníme je i ve Vysokém 
Újezdu. Pro Beroun chystáme tytéž prvky jako 
v našem projektu 4Blok v Praze-Vršovicích. A není 
to ani náš nejluxusnější projekt v Praze – i přesto 
jsou společné prostory stylové a netradiční a naše 
koupelny vytváří bytoví architekti. Používáme kva-
litní armatury, povrchy, sklo, kámen, detaily osvět-
lení – to vše tam rezidenti najdou. Navzdory tomu, 
co zaznělo ohledně designu i vysokého standardu, 
jsme si vědomi, že musí být atraktivní i cena.

Jaká je tedy cena a vaše cílová klientela?
Počítáme s něčím mezi 5–7,5 milionu Kč – to je 
cena za fantastickou vilu provedenou ve vynikající 
kvalitě. Například z dvojdomků v centru Vysokého 
Újezdu bude krásně vidět zámek, hned za rohem 
je možné nakoupit a na golfové hřiště můžete jít 
s vozíkem pěšky. Jedná se tedy o tutéž klientelu, 
pro jakou je určeno naše portfolio v Praze – je to 
střední až vyšší management, lidé, kteří upřed-

nostní design a nedívají se jen na cenu. Projekt má 
nádherné okolí, je posazen do zvlněné krajiny blíz-
ko Karlštejna, ale také velmi blízko Zličína; takže 
místo 3+kk za 6 milionů v Praze můžete mít dům 
s pozemkem 800 m2, ale o něco dál. Jestliže něk-
do pracuje třeba na Smíchově, dalo by se dokon-
ce tvrdit, že se odtud snáz dostane do Vysokého 
Újezdu než na druhý konec Prahy.

Když se vrátíme do Prahy, jak postupuje pro-
dej bytů?
V projektu Podolské schody nám zbývá už jen 
pět bytů a věříme, že je prodáme do začátku léta. 
Projekt 4Blok je prodaný z 65 % a dokončení 
se předpokládá v březnu příštího roku, takže je 
ještě čas. Už se pomalu začíná rýsovat prostor 
nádvoří, které tam chystáme. S jeho návrhem si 
opravdu vyhrajeme; je obrovské, bude to jakási 
oáza uprostřed města s hotspoty a knihobudka-
mi (místy pro sdílení knih).

V DOCKu je první bytová fáze samozřejmě zce-
la vyprodaná. Druhá fáze, River Watch 1 (RW1) 
je prodaná z 65 % a z další fáze, RW2, má už 
majitele 30 % bytů. Věříme, že do konce léta 

Luxusní rezidenční projekt Zámecké zahrady ve Vysokém Újezdě vzniká v sousedství golfového resortu Albatross
Developer: Crestyl

4BLOK, Praha 10 – ve výstavbě ■ Developer: Crestyl
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12 months in Vysoký Újezd. We plan to do another 
400 homes in fi ve phases. The project has about 
800 land plots, so more than half will be designed 
by us, and about half by diff erent people. A big part 
of those are in fact already done, in the very high 
end areas around the golf course.

Crestyl also has plots in Beroun – what are the 
plans here?
In nearby Beroun our plans will be following in step. 
The setting here is a bit farther out of town but of-
fers countryside living in existing historic town with 
all the amenities. The plots we have are in a beauti-
ful location on a southern-oriented hillside in walk-
ing distance from the old town square. We’re doing 
a combination of villas, semi-detached houses and 
apartments, in a very similar concept to Vysoký 
Újezd. We have a planning permit which is being 
adjusted and we would like to go on site this year.

What standards will these projects have?
In both Vysoký Újezd and Beroun – and all Crestyl 
projects – we bring design into every level, from 
very early stages of defi ning the spaces right 
down to where you might sit, hang your towel, 
the choice of the door handle. What is important 
for any Crestyl product is that it has a certain 
sexiness, that something that when you walk into 
apartment or the bathroom, you say “wow”. We 
were the fi rst to bring intelligent systems into our 
apartments in DOCK – and we’re bringing them 
as well into Vysoký Újezd. And in Beroun the proj-
ect you’ll be getting the same features as in 4Blok, 
our project in Prague’s Vršovice district. This is not 

even our premium product in Prague yet the com-
mon areas are stylish and funky, and we still bring 
in interior designers for the bathrooms. It’s about 
the high quality fi ttings, textures, glass, stone, the 
lighting detail – this is what you’ll be getting, at 
least. Having said that about the design and stan-
dard, we do realize that the price point has to be 
attractive for people.

What is your target price and clientele?
We’re targetting between CZK 5–7.5 million – this 
price for fantastic quality villas with good design. 
In the town centre of Vysoký Újezd for instance 
the semi-detached houses will have a view on 
the castle, just around the corner from where 
shops will be, and you can walk with your buggy 
to the golf course. So it is the same clientele who 
would buy in our portfolio in Prague – middle to 
upper middle management, people who under-
stand design and are not only price driven. The 
area is beautiful, it’s set in the rolling hills close 
to Karlštejn and very close to Zličín; so instead of 
a CZK 6 million 3+kk in Prague, here someone 
can have a house with a 800 sqm land plot, but 
a bit further away. I might even argue that if you 

work anywhere in Smíchov it’s probably easier for 
you to get to Vysoký Újezd than to the other side 
of Prague.

Turning to Prague, how is the residential in 
terms of sales?
In Podolské schody we have just fi ve apartments 
left and we believe it will be all sold by early 
summer. 4Blok is 65% sold and completion is 
in March next year, so there is still some time. 
There the courtyard environment we’re creating 
is now taking shape. We’re designing it exten-
sively; it is huge, it’ll be a sort of oasis in the mid-
dle of the city including hotspots and “knihobud-
ky” (book-share stations). Looking at DOCK, the 
fi rst residential phase is of course fully sold. The 
second phase, River Watch 1 (RW1) is 65% sold 
and the next phase, RW2, is 30% sold. We be-
lieve we’ll be 100% sold on RW1 by end of sum-
mer and we’re completing RW2 in September, 
so we’re looking to start the last two residential 
phases of DOCK in one go – so RW3 and Marina 
Boulevard will go together as about 150 apart-
ments, instead of doing 60 and then 90. That will 
mean all of the DOCK’s residential is completed.

DOCK – River Watch, Prague 8 – luxury living by the Vltava River ■ Developer: Crestyl

Podolské schody, Prague 4 – Podolí – fi nished
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bude RW1 vyprodaná, a v září pak dokončuje-
me RW2. Poslední dvě rezidenční fáze projektu 
DOCK chceme stavět najednou – RW3 a Marina 
Boulevard budou vznikat společně a nabídnou 
současně asi sto padesát bytů, nikoli šedesát 
a později devadesát. Tím bude celá rezidenční 
část projektu DOCK dokončena.

Pokračujete také na kancelářské části projek-
tu DOCK…
Plynule jsme navázali výstavbou druhé kance-
lářské budovy – zvané DOCK IN 02, která na-
bídne plochu 8 500 m2 a do níž se má v břez-
nu nastěhovat Saint-Gobain. Podepsali jsme 
také předběžné podmínky nájmu (heads of 
terms) s kavárnou Double B, což je velmi tren-
dy koncept, a v přízemí pracujeme na posilov-
ně. Koncem roku plánujeme zahájit další etapu 
o ploše 16 000 m2. Vnímáme dnes značný nárůst 
poptávky, první fáze je bezmála plná a věříme, 
že do konce roku budeme mít pronajato přinej-
menším 60 procent druhé z budov. Současná 
poptávka je částečně důsledkem růstu ekono-
miky. Současně ale významně stoupá atraktivita 
této části Prahy. Zatímco dříve byl v centru zájmu 
Smíchov, dnes je tím populárním místem právě 
Karlín. Se svou specifi ckou atmosférou a svými 

kavárničkami a restauracemi; a díky Futuramě 
(a nyní i rostoucí Rustonce) se tato módní čtvrť 
rozšiřuje naším směrem. Máme navíc specifi cké 
mikroklima, protože budova DOCK IN 02 je svou 
terasovitou fasádou obrácena k říční Marině. Do 
konce příštího roku budeme mít sto míst pro člu-
ny, takže v celé oblasti to začíná žít. Také přibývá 
zeleň a chodníčky pro pěší, což vytváří neopako-
vatelnou atmosféru. A kromě toho nám pomohl 
také tunel Blanka, k němuž se lze dostat hned 
dvěma směry. Což je pro nájemce skvělé.

Jak pokračuje příprava projektu Savarin 
v centru Prahy? Plánujete také další akvizice?
V Savarinu jsme začali s demolicemi v bloku sta-
rých garáží. Velkou část prací provádíme dokonce 
ručně, abychom co nejméně rušili lidi, kteří v okolí 
pracují. Současně společně s památkáři pečlivě 
řešíme, jak nejlépe uchopit obnovu historické 
budovy jízdárny z 18. století, která bude zlatým 
hřebem projektu. Pokud jde o akvizice, určitě 
expandujeme. Nadále nás zajímá maloobchodní 
development v regionech a maloobchodní, byto-
vá i kancelářská výstavba v Praze. Zvažujeme ale 
pouze lokality, kde můžeme vytvořit produkt ve 
standardu společnosti Crestyl; rozhodně tak musí 
být něčím unikátní.

And you are progressing on DOCK offi  ce as 
well...
We’re now smoothly into construction on the 
second DOCK offi  ce building, DOCK IN 02, with 
Saint-Gobain set to move in March. We signed 
heads of terms in the 8,500 sqm building with 
Double B, a very hip cafe, and we’re working on 
a gym on the ground fl oor. We plan to start the 
next phase of 16,000 sqm by the end of the year. 
We’re seeing very good lease-up, the fi rst phase 
is now close to being fully leased and we believe 
we’ll be at least 60% leased on the current one 
by the end of the year. To explain the specifi c de-
mand here, it’s clear the offi  ce market’s improv-
ing – but it’s not only that. This side of town is 
becoming increasingly attractive. The phenom-
enon used to be Smíchov in terms of what was 
created there, but now Karlín is a cool place, 
with all the cafes and restaurants, and because 
of Futurama and now Rustonka the district is be-
ing extended our way. Then we have our specifi c 
microclimate – DOCK IN 02 has its facade of ter-
races facing the marina. By the end of next year 
it will have 100 boat spots, so the whole area is 
becoming alive, together with the walking paths 
and greenery. It’s a unique atmosphere. Finally, 
Blanka Tunnel, which we have two ways to ac-
cess, has really helped us as well, it’s great.

How is Savarin in the centre of Prague pro-
gressing? Do you plan further acquisitions?
In Savarin we have started some demolition on 
parts of the old garages. We’re doing a lot of this 
even by hand to reduce disturbance for people 
working nearby. And we’re going over carefully 
with the heritage department now into the de-
tails of how best to preserve the 18th century 
riding stable which will be the centrepiece of the 
project. As for acquisitions, yes, for sure. We re-
main interested in retail development outside of 
Prague, and in retail, residential and offi  ce inside 
Prague. We only consider locations where we 
can create a Crestyl product, so absolutely, there 
has to have something special to it.

Savarin – multifunkční projekt v centru Prahy, jehož srdcem je historická budova jízdárny ■ Developer: Crestyl
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Investor projektu Zlatý lihovar se poohlíží 
po partnerovi do joint venture pro přestavbu 
brownfi eldu bývalého lihovaru na Smíchově. 
Koncem dubna investiční společnost Goldfi n 
Investments schválila nový designový 
koncept. Většinu z celkových 621 bytů na 
47 000 m2, které vzniknou revitalizací areálu, 
mají tvořit menší byty 2+kk, společně s další-

mi ve škále cenových relací, včetně prvotříd-
ních rezidencí v patnáctipodlažní výškové 
věži. Historické stavby, komín a varnu, plánu-
je společnost zachovat a dát jim novou mo-
derní funkci – v případě pětipodlažní varny 
s restauracemi a obchody v nižších patrech 
a s luxusním penthousem o 200 metrech 
čtverečních nahoře. Dalších 3 000 m2 je vy-

hrazeno maloobchodu v sousedství nového 
náměstí. Investor, spolupracující s architekty 
GeddesKaňka, plánuje přestavbu historic-
ké varny zahájit příští rok v květnu. Na zby-
tek projektu očekává územní rozhodnutí do 
června 2017. Celková investice se odhaduje 
zhruba na 2,3 miliardy korun. Poradcem pro 
řízení nákladů je fi rma Arcadis.

Zlatý lihovar: Revitalizací areálu Zlíchovského lihovaru na Smíchově v Praze 5 vznikne 621 bytů ■ Investor: Goldfi n Investments ■ Architekt: GeddesKaňka 

Zlatý lihovar hledá partnera pr o joint venture
Přestavba historické budovy lihovaru má začít příští jaro

Book BW_II_2016.indb   100Book BW_II_2016.indb   100 21.06.16   2:0221.06.16   2:02



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
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

101

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

The investor of Zlatý lihovar is seeking 
a joint venture partner for continuing phas-
es of its redevelopment of the former distill-
ery grounds in Prague 5, Smíchov. Goldfi n 
Investments signed off  at the end of April on 
a new design concept that includes modifi -
cations made since November. Among these, 
smaller fl ats such as 2+kk form a larger part 
of the off er – in total 621 apartments, total-
ling over 47,000 sqm, in a range of prices in-
cluding premium units in a 15 storey tower. 
The developer plans to preserve the historic 
chimney and distillery building, convert-
ing them into modern use – the latter, a fi ve 

storey tall building, with gastro/retail on its 
lower levels and a luxury 200 sqm pent-
house at the top. Next to a new public area, 
currently referred to as Heritage Square, is 
set to be some 3,000 sqm of retail/services. 
The developer, working with project archi-
tects GeddesKaňka, plans to undertake the 
conversion of the historic distillery building, 
on its own, beginning in May next year. The 
developer aims for a planning permit on the 
rest of the property by July 2017. The total 
investment in construction is estimated at 
roughly CZK 2.3 billion. Arcadis is the cost 
consultant.

The triangular plot of 22,100 sqm is located be-
tween Strakonická and Nádražní streets on the 
southern border of Smíchov. The project is di-
vided into three development zones allowing for 
development in stages. The central one is where 
the historical structures are located and their 
refurbishment will launch the development. The 
aim at this point is to follow that with the north 
and south zones, respectively.

“We’re happy to go ahead with the fi rst part on 
our own but we’re now looking for a joint venture 
partner for the rest of the project,” says Michael 
Barnett, Chairman of the Board of the devel-
oper Zlatý lihovar. Barnett said that since the 
project was revived two years ago they’d been 
approached several times before they were ac-
tually ready for a JV. “We thought it would be bet-
ter to get any uncertainties out of the way by fi rst 
getting our planning permit. Then we would meet 
people who are like minded in terms of what we 
think should happen here.” Among companies 
Barnett says they’ve been in touch with were 
many of the known big developers in the Prague 
market. Many of these have made contact again, 

he said, adding that they are in discussions with 
several parties. “We’re looking for someone who 
knows Prague and has constructed here before, 
who has a vision of the overall project. A com-
pany with experience in developing and funding 
a project of this size and also has credibility in 
terms of fi nancing.” There are several possibili-
ties for working together, he notes. “We’re open 
to proposals, and will welcome that party’s ex-
pertise. We don’t pretend to be experienced de-
velopers, that’s why we need a local JV partner 
who is one.”

Reusing historical structures
The property was originally developed as an 
alcohol distillery in the fi rst half of the 19th cen-
tury. As a state-owned company from the 1950s 
it also became the CR’s largest vinegar pro-
ducer. In 1999, the assets were privatized and 
purchased by the company Zlatý lihovar. The in-
vestors of the new company initially continued 
production, but due to factors including more 
stringent labelling laws and inventory shrink-
age, the facilities were ultimately closed in 2001. 
Following that, explains Barnett, a view of how 
to best develop the property was adopted. “We 
brought in Professor Tomáš Šenberger from 
the Czech technical university to undertake an 
industrial survey to see what was architectur-
ally signifi cant and worth preserving – he found 
that the chimney and distillery building date 
back to 1836 and were very much worth pre-
serving. Nothing else was of signifi cant archi-
tectural value – the majority of structures were 
from the Communist era.” Zlatý lihovar began to 
work with architects Clark Geddes and Tomáš 
Kaňka and plans began for a largely residential 
project. The Lihovar project was revived only 
in 2014 – the onset of the fi nancial crisis and 
then the enduring slump in Prague’s residential 

Zlatý lihovar, Prague 5 – Smíchov

 Zlatý lihovar interested in joint venture partner
Conversion of historic distillery building aimed to start next spring
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Trojúhelníkový pozemek o ploše 22 100 m2 leží 
mezi ulicemi Strakonická a Nádražní na jižním 
okraji Smíchova. Projekt je rozdělen do tří zón, 
což umožňuje výstavbu po etapách. V centrál-
ní zóně se nacházejí historické budovy a právě 
jejich renovací bude výstavba zahájena. Podle 
plánu by pak měla následovat výstavba nejprve 
v severní a pak v jižní zóně.

„Do první části se pustíme sami, ale hledáme 
partnera do joint venture na zbytek projektu,“ 
říká Michael Barnett, předseda představenstva 
investora, společnosti Zlatý lihovar. Jak uvedl 
Barnett, od doby před dvěma lety, kdy se k pro-
jektu vrátili, byli osloveni několikrát, ale teh-
dy ještě na společný podnik nebyli připraveni. 
„Mysleli jsme, že bude lepší vyloučit veškerou 
nejistotu a nejprve získat územní rozhodnutí. Až 
pak jsme chtěli oslovit partnery, kteří by měli po-
dobný názor, pokud jde o rozvoj území.“ Podle 
Barnettových slov byla mezi fi rmami, s nimiž byli 
v kontaktu, i řada známých developerů pražské-
ho trhu. Mnozí je, jak říká, kontaktovali znovu 
a s několika stranami jednají. „Díváme se po ně-
kom, kdo Prahu zná, už tady něco postavil a má 
určitou vizi – tzn. kredibilní fi rmu, která má zkuše-
nosti s developmentem a fi nancováním projektů 

této velikosti.“ Podle Barnetta je možností spolu-
práce několik. „Jsme otevřeni návrhům a uvítá-
me názor druhé strany. Nepředstíráme, že jsme 
zkušení developeři; právě proto hledáme místní-
ho JV partnera, který takové zkušenosti má.“

Nová tvář historické stavby
Objekt byl postaven v první polovině 19. století, 
původně jako destilovna lihu. V 50. letech 20. sto-
letí přešel do vlastnictví státu a stal se největším 
českým výrobcem octa. V roce 1999 byl podnik 
privatizován a koupila ho společnost Zlatý lihovar. 
Investoři ve výrobě nějakou dobu pokračovali, ale 
díky souhře faktorů, jako např. přísnější zákony 
o značení výrobků či nerentabilita výroby, se brá-
ny provozu v roce 2001 defi nitivně uzavřely. Jak 
doplnil Michael Barnett, následně se rozhodli dát 
areálu zcela novou funkci. „Přizvali jsme profesora 
Tomáše Šenbergera z ČVUT, aby provedl staveb-
ně-historický průzkum a zjistil, co má architek-
tonickou hodnotu a stojí za to zachovat – cenný 
se ukázal původní komín a budova varny, které 
pochází už z roku 1836. Ostatní budovy neby-
ly shledány jako nijak zvlášť hodnotné, většina 
z nich byla postavena až za komunistické éry.“ 
Společnost tak navázala spolupráci s architekty 
Clarkem Geddesem a Tomášem Kaňkou a zača-

la rozvíjet obří rezidenční projekt. Podle Barnetta 
projekt Lihovaru znovu ožil až v roce 2014 – do té 
doby přípravy zmrazil nástup fi nanční krize a dlou-
hodobý propad pražského rezidenčního trhu.

Památkově chráněné náměstí
Hlavními komponenty projektu mají být právě 
komín a historická varna. Od padesátých let 
k ní přibyla řada přístaveb, ty ale čeká demoli-
ce. „Blízko varny stavět nebudeme,“ zdůrazňu-
je Barnett. „Budova může být jednou nádherná 
a po renovaci se sama o sobě stane dominantou. 
Mezi varnou a komínem zůstane otevřené pro-
stranství, které nazýváme Památkové náměstí, 
ale pravděpodobně získá jiný název, který nějak 
souvisí s tímhle místem. Náměstí bude přístupné 
veřejnosti, bude zahrnovat i vodní prvky, a proto-
že má být centrální oblastí celého projektu, pře-
vážně kolem něj budou situovány také obchody. 
Momentálně čekáme na povolení k demolicím 
v areálu a usilujeme o stavební povolení, aby-
chom mohli příští květen začít s renovací varny; 
ta by nám měla trvat asi deset měsíců.“

„Na sousedních pozemcích je dočasná staveb-
ní uzávěra, ale náš pozemek je jediný, na který 
se nevztahuje. Můžeme stavět třeba okamžitě. 
Ostatní budou až za námi,“ říká Barnett. „To je 
výhoda pro nás, chceme tu vytvořit živé cent-
rum, kam budou lidé chodit, a to si vyžádá svůj 
čas. Věříme, že na celý projekt získáme územní 
rozhodnutí do července 2017 a stavební povole-
ní do března 2018.“

Změny v projektu
V listopadu 2015 se koncepce projektu změnila. 
Jak říká Barnett, nejnovější průzkum trhu ukázal, 
že navrhované byty jsou příliš velké. „Nově jsme 
si určili, kdo bude naší cílovou klientelou, a sníže-
ním průměrné velikosti bytu jsme se z 500 bytů 
dostali na 621.“ V podzemí vznikne třípodlažní 
parkoviště pro 680 aut. K dalším změnám patří 
snížení budov v okolí varny a přidání spojky mezi 
Strakonickou a Nádražní ulicí na severní hranici 

Zlatý lihovar: Revitalizace historické varny Zlíchovského lihovaru má začít v květnu 2017

20
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market until then made the start of development 
unfeasible, explained Barnett.

Heritage Square
The chimney and historical distillery building 
will be central features of the project. The latter 
has had a number of wings attached since the 
1950s which will be removed. “We won’t build 
close to the Varna,” points out Barnett, using 
the Czech word for boiler house. “It’s potentially 
a magnifi cent building; once renovated it will be 
a landmark in itself. The area from the Varna to 
the chimney will be an open area we’re currently 
calling Heritage Square, but it will probably get 
a locally meaningful name. It will be open to the 
public with water features and be the new cen-
tral area of the project, and the future retail de-
velopment will be mainly around this square. At 

this point we’re waiting on the demolition permit 
for the site as a whole and aim to have a build-
ing permit to start the Varna renovation by May 
next year, and it should take about 10 months 
to complete.” 

“There’s a temporary construction ban on neigh-
bouring sites, but we’re the only land plot outside 
of it that has permission to start right away. The 
rest will lag behind,” Barnett says. “This suits us, 
as we’ll need time to create a destination point. 
We hope to have the planning permit for the 
overall project by July 2017 followed by a build-
ing permit by hopefully March 2018.”

Modifi cations in design
The design concept was amended in November 
because the latest market research commis-

sioned showed that they were aiming for fl ats 
that were too big, notes Barnett. “We re-iden-
tifi ed who the likely clientele were to be and 
by reducing the average fl at size we went from 
500 apartments to 621.” There will be three 
fl oors of parking underground for 680 cars. 
Other modifi cations were made, including drop-
ping the height of a building near the Varna 
and adding a link road on the northern border 
between Strakonická and Nádražní, providing 
a new opportunity to turn between the two ma-
jor thoroughfares. The newest plan also takes 
into account possible widening of either road. 
“It’s now in discussions between Prague 5 and 
the Prague Magistrate and could go either way 
but we’ve moved our boundary inwards, so no 
matter what happens it won’t aff ect our Design 
Concept.”

info@geddeskanka.cz
Tel.: +420 257 210 364
www.geddeskanka.cz

    architecture

urbanism

interiors

 development

International expertise. Local knowledge.

2016 05 - Building World indd 4 19/05/16 10:22
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areálu. Ta řidičům umožní se mezi oběma hlavními 
ulicemi otočit. Nejnovější verze projektu také počí-
tá s možným rozšířením jedné z těchto dvou ulic. 
„V současné době o tom jedná Praha 5 a pražský 
magistrát a obě varianty zůstávají ve hře, my jsme 
si ale posunuli hranice dovnitř, takže ať to dopadne 
jakkoli, na náš projekt to nebude mít žádný dopad.“

Rezidenční bloky
Rozvržení projektu do tří zón odráží historickou 
morfologii Prahy – seskupování budov kolem dvo-
rů. Většinu bytové zástavby, celkem 47 500 m2, 
tak budou tvořit dva bloky – na sever a na jih od 
centrální zóny. „Hodláme postavit osmdesát bytů 
v centrálním sektoru A a pak další stovku bytů roč-
ně, nejprve v severním sektoru B. První fázi toho-
to bloku, část podél Nádražní ulice, bychom chtěli 
zahájit začátkem roku 2020 a o dva roky později, 
jak věříme, začneme s jižním sektorem.“ Celý pro-
jekt má být dokončen v roce 2024.

„Nově se zaměřujeme na věkovou skupinu 25 až 
40 let a většina bytů bude 2+kk a 1+kk. Opravdu 
velké jednotky v projektu téměř nemáme; počí-
táme s 25 byty 4+kk, což budou pravděpodob-
ně penthousy s výhledem na řeku a některé 
také se střešními terasami. V jihozápadním cípu 

u Strakonické ulice vznikne 15podlažní domi-
nanta s luxusními byty 3+kk až 5+kk. Ceny ostat-
ních bytů se budou pohybovat v průměru kolem 
65 000 Kč/m2.“

Obchody a varna
Kolem náměstí plánuje developer maloobchodní 
prostory o cca 3 000 m2. „Počítáme s restaurací, 
kavárnami a běžnými obchody a službami, jako 
například potraviny, drogerie, kadeřnictví atd., 
které budou určeny pro místní obyvatele. Pro 
varnu chystáme něco speciálního – právě tam 
bude ona unikátní restaurace.“ O způsobu vyu-
žití celé varny ještě není defi nitivně rozhodnuto: 
může tam být gastronomický provoz, koncept 
„jídlo a víno“, anebo v nižších podlažích obchody 
a jedno nebo dvě horní podlaží kanceláří či bytů. 
„Zůstalo tam krásné točité schodiště stoupající 
přes čtyři podlaží, které zachováme. Prostor var-
ny bude rozčleněn do pater, ale vložené stropy 
nebudou sahat až k vysokým oknům v průčelí. 
Chceme totiž vytvořit efekt atria. Tvar budovy 
měnit nebudeme, ale doplníme schodiště a vý-
tah.“ Z pátého podlaží se bude vstupovat do 
mezonetového bytu o ploše 200 m2. „Bude to 
nejexkluzivnější prostor v celém projektu, který 
nabídne i úžasný výhled.“

Residential quadrangles
The three-zone layout of the project is meant to 
refl ect Prague’s historical morphology, massing 
buildings around courtyards. The two quadrangles 
to the north and south of the central zone will form 
the majority of residential building, in total some 
47,500 sqm. “We aim to construct 80 apartments in 
the central sector A and then build about 100/year, 
beginning with sector B, the northern one – we’d 
like to start the fi rst phase of this sector, the part 
along Nádražní St., in early 2020, and two years 
later, we hope, we’ll start on the southern sector. 
The entire project is slated to fi nish in 2024. 

The new target age group is 25 to 40 and the ma-
jority of the apartments are 2+kk and 1+kk. We 
haven’t focused on really large units; there will be 
25 4+kks, and they will most probably be pent-
houses and others with river views and some 
with terraced roofs. There will be in the south-
-west corner along Strakonická, a 15 storey land-
mark building. It will have 3 to 5 +kks, and they’ll 
be premiumly priced. Prices for the development 
will average CZK 65,000 per sqm.”

Retail and Varna
Retail along the square will total some 3,000 sqm. 
“We’ll include a restaurant, cafes and mix of con-
venience shopping like groceries, boutiques, 
hairdresser, etc., meant to service the people liv-
ing there. In the Varna we see something special 
– that’s where the signifi cant restaurant will be.” 
Plans for the Varna still incorporate alternatives: 
gastro such as a food and wine concept or retail 
for lower levels and one or two fl oors of offi  ce, or 
residential above. “There’s a beautiful old four sto-
rey spiral staircase which we shall keep.” Floors will 
be added into the distillery space, keeping them 
set back from the front multi-storey windows to pro-
vide an atrium eff ect. “We won’t change the build-
ing’s shape but we’re adding both stairs and a lift.” 
The fi fth storey will give access to a 200 sqm apart-
ment on two levels. “This will be the most exclusive 
space in the project. Views will be amazing”.

Zlatý lihovar: V prostorách historické varny vznikne restaurace a luxusní penthouse o 200 m2
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Tel.: 800 123 200

TULIPA TŘEBEŠÍN – BYDLENÍ V KLIDNÉ ČTVRTI NEDALEKO CENTRA
Úspěšný projekt Tulipa Třebešín vstupuje do druhé fáze výstavby. V druhé etapě vzniknou 2 bytové domy s 250 byty o velikosti 1+kk až 4+kk. 
Předpokládaný termín zahájení stavby je podzim 2016. Urbanistické pojetí představuje polouzavřené bloky s terasami svažujícími se k jihu. 
Budovy budou mít 9 nadzemních podlaží. 

TULIPA CITY – NOVÉ BYTY NA METRU B KOLBENOVA
Společnost AFI EUROPE přichází na trh s novým projektem TULIPA CITY. Projekt se nachází v Praze 9, jen 3 minuty od stanice metra B Kolbenova. 
Celkem se počítá s výstavbou 259 bytů ve 4 bytových domech v dispozicích od 1+kk do 4+kk. V okolí naleznete plnou občanskou vybavenost 
a přímo v místě unikátní halu Freestyle Kolbenka či dětskou zábavní hernu Brumbambule. Ofi ciální zahájení prodeje je plánováno na léto 2016.

Prodejní centrum: K Červenému dvoru 24, Praha 3. 
Otevírací hodiny: Po, St 9–16 hodin, Út, Čt 10–18 hodin, Pá 9–14 hodin. 
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Ve vilové zástavbě Barrandova v Praze 5 staví 
společnost Top.Estates nízkoenergetický by-
tový dům Barrandovská zahrada. Komorní re-
zidenční projekt čítající 13 bytů bude stát na 
parcele o rozloze 3 350 m2 na okraji barran-
dovského skalního masivu u Filmařské ulice. 
Pozemek a projekt se stavebním povolením 
koupil investor a developer Top.Estates loni 
v červenci, dokončení výstavby je plánováno 
na třetí čtvrtletí roku 2017.

Rezidenci na místě někdejší prvorepubli-
kové vily budou tvořit dvě hlavní části budovy 
spojené skleněnou hmotou schodiště a vstupní 
halou. Díky nízkému počtu bytů o dispozicích 
1+kk až 5+kk a výměrách 42 až 166 m2 má být 
součástí každého bytu i vlastní zahrada. Na hra-
ně pozemku pak mají vzniknout soukromé uza-
vřené pergoly s výhledem na Vltavu i na město.

„Byly dokončeny výkopové práce a zahájili jsme 
výstavbu monolitických konstrukcí,“ informova-
la o aktuální fázi projektu obchodní manažerka 
Top.Estates Jana Šífová.

Autorem projektu je architekt David Cais
a jeho fi rma C.A.I.S. architekti. Zahrady vytváří 
ateliér zahradní architektury Flera pod vede-

ním Ferdinanda Leffl  era. Generálním doda-
vatelem stavby je sesterská stavební společ-
nost Top.Estates Construction Management. 
Exkluzivním prodejcem se stala Realitní kance-
lář Svoboda & Williams.

Barrandovská zahrada, Praha ■ Developer: Top.Estates ■ Architekt: C.A.I.S. architekti

Barrandovská 
zahrada
Komorní luxus

Barrandovská zahrada ■ Developer: Top.Estates
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Top.Estates is building the low-energy 
Barrandovská zahrada block of fl ats in the 
Barrandov villa area in Prague 5. The small-
-scale residential project featuring 13 fl ats 
will stand on a parcel of land with an area of 
3,350 m2 on the edge of the Barrandov mas-
sif by Filmařská Street. The investor and de-
veloper purchased the land and the project, 
along with its building permit, last July and 
the construction is slated for completion in 
the third quarter of 2017.

The residences on the site of former First 
Republic villas will be comprised of two main build-
ing sections connected by the glass mass of the 
stairwell and entrance hall. Thanks to the low num-
ber of fl ats with layouts of from one to fi ve rooms 

with kitchenettes and areas of from 42 to 
166 m2 each fl at should also have its own yard. 
Private enclosed arbours with a view of the Vltava 
and the city should arise on the edge of the land.

“The excavation work has been concluded and 
we have started the construction of the mono-
lithic structure,” informed Jana Šífová, the Sales 
Manager of Top.Estates with regard to the cur-
rent phase of the project.

The project was designed by architect David 
Cais and his company C.A.I.S. architekti. The 
yards are being created by the Flera landscaping 
atelier under the direction of Ferdinand Leffl  er. 
The general contractor of the construction is 
Construction Management, a company affi  liated 
with Top.Estates. The Svoboda & Williams real 
estate company is the exclusive seller.

The developer off ers variable fl at layouts that 
can change according to the client’s wishes. The 
fl ats can be mutually connected both on the fl oor 
and connecting fl oors, as a duplex. “The prices 

range around 100,000 crowns including VAT 
per square metre,” stated Šífová.

The London atelier Jestico + Whiles contrib-
uted to the arrangements and fi ttings of the 
interiors. “The entrance hall is the gateway to 
the home. It is of key importance to use quality 
materials that are visually related to the architec-
tural concept as a whole. Stone as a traditional 
material in combination with the stainless steel 
of the info panel and the black metal railing cre-

Barrandovská zahrada, Prague ■ Developer: Top.Estates ■ Architect: C.A.I.S. architekti

Barrandovská zahrada, Prague – bathroom

Barrandovská zahrada, Prague – entrance hall

 Barrandovská
zahrada
Cosy luxury
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ate a timeless quality and elegance. The lighting 
is a combination of indirect lighting with striking 
spherical lights – objects that form the dominant 
feature of the interior while also useful behind 
the glass façade of the stairwell in the night-time 
hours,” explained architect Pavel Machar from 
Jestico + Whiles.

The architect designed two types of standards 
for the interior. “The concept connects artistically 
striking walls with drawings of stone and neutral 
natural tiling. The selection of bathroom fi ttings 
contains elegant black taps alternated with tra-
ditional chrome. The fl oors are fi rst-rate quality 
with colour tonality for the individual selection of 
the client. The extra high doors are fi tted with de-
signer doorknobs,” added Machar.

Top.Estates is currently preparing another resi-
dential project in Barrandov. It is planning to 
build approximately 130 fl ats on land with an 
area of 16,500 m2 not far from the Barrandov 
housing estate. It should also include a semi-
private park and a playground.

Top.Estates is once again preparing a smaller proj-
ect with four family houses called Truhlárna in 
Prague 6 – Břevnov. The inspiration here should 
be London’s townhouses from the Bedford Park 
or Hampstead neighbourhoods. The third com-
plex under preparation is the multifunctional 
Milhouse building in Brno on the intersection of 
Mlýnská, Masná and Zvonařka streets.
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Developer nabízí variabilní dispozice bytů, které 
se mohou měnit na přání klienta. Bytové jednot-
ky lze vzájemně spojovat jak na patře, tak mezo-
netovým způsobem. „Cenové relace se pohybují 
kolem 100 000 korun včetně DPH za čtvereč-
ní metr,“ uvedla Šífová.

Na dispozicích a vybavení interiérů se podílí 
londýnský ateliér Jestico + Whiles. „Vstupní 
hala je bránou do domu, klíčové je použití kva-
litních materiálů, které vizuálně souvisí s archi-
tektonickým pojetím celku. Kámen jako tradič-
ní materiál v kombinaci s nerezem infopanelu 
a černým kovovým zábradlím vytváří nadčaso-
vou kvalitu a eleganci. Osvětlení je kombinací 
nepřímého osvětlení s výraznými kruhovými 
světly – objekty, které vytvářejí dominantu in-
teriéru a zároveň se uplatňují za prosklenou fa-
sádou schodiště v nočních hodinách,“ popsal 
architekt Pavel Machar z Jestico + Whiles.

V interiérech bytů navrhli architekti dva typy 
standardů. „Koncept propojuje výtvarně vý-

razné stěny s kresbou kamene s neutrálními 
přírodními obklady. Výběr vybavení koupelen 
zahrnuje elegantní černé baterie alternované 
tradičními chromovými. Podlahy jsou prvotříd-
ní kvality s barevnou tonalitou pro individuální 
výběr klienta. Nadstandardně vysoké dveře 
jsou osazeny designovými klikami,“ doplnil 
Machar.

Top.Estates v současné době připravuje na 
Barrandově další rezidenční projekt. Na 
pozemcích o rozloze 16 500 m2 nedaleko bar-
randovského sídliště plánuje výstavbu zhruba 
130 bytů. Součástí má být i poloveřejný park 
s dětským hřištěm.

Na Břevnově v Praze 6 chystá Top.Estates 
opět komorní projekt čtyř rodinných domů, 
nazvaný Truhlárna. Inspirací zde mají být lon-
dýnské městské domy ze čtvrtí Bedford Park 
či Hampstead. Třetím komplexem v přípravě je 
polyfunkční budova Milhouse v Brně na roz-
cestí ulic Mlýnská, Masná a Zvonařka.

Barrandovská zahrada, Praha ■ Developer: Top.Estates ■ Architekt: C.A.I.S. architekti

Barrandovská zahrada, Prague
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Z výsledků studie realitně-poradenské 
společnosti CBRE vyplývá, že si odvětví e-
-commerce získalo pozici tahouna realitního 
trhu a jeho význam i nadále roste. On-line 
obchodníci získali v loňském roce do proná-
jmu více než 300 tis. m2 skladových prostor, 
z čehož dvě třetiny obsluhují zákazníky ji-
ných západoevropských zemí, převážně 
Německa. Německé e-shopy si, v souladu 
s tímto novým trendem, efektivně optimali-
zují své provozní náklady, aniž by došlo ke 
snížení kvality poskytovaných služeb. V le-
tošním roce je očekáván další růst pronájmu 
i investic do výstavby skladů pro německý 
trh. První kvartál již přinesl pronájmy e-sho-
pů a maloobchodníků ve výši 163 000 m2.

Třetí tisíciletí přeje on-line nákupům. K dispo-
zici je téměř cokoliv od potravin, po obleče-
ní, elektroniku, sportovní vybavení, dětské 

potřeby, hračky, knihy a další. Internetové 
obchody zásadně mění nákupní chování spo-
třebitelů nejen v České republice, ale na celém 
světě. Masivní rozvoj e-commerce je patrný také 
v retailovém sektoru a internetové obchody si 
pronajímají historicky rekordní množství skla-
dů a skladovacích prostor. Objem pronajatých 
skladů on-line prodejnami v letošním roce dle 
očekávání společnosti CBRE meziročně vzroste 
z 300 tis. m2 na 600 tis. m2.

„Významný podíl na zvyšování objemu prona-
jatých skladů v České republice mají německé 
e-shopy. Zahraničním fi rmám se, i přes vyšší 
náklady na dopravu, vyplatí provozovat svou čin-
nost s využitím lokálních prostor i pracovníků,“ 
říká CBRE. Ačkoliv je zboží objednáno na ně-
meckých stránkách a doručeno německou poš-
tou, fyzicky je cílovému zákazníkovi v Německu 
expeduje český pracovník z českého skladu.

Celková plocha českých skladů aktuálně činí 
5,78 mil. m2. Největším skladem zahraniční fi rmy 
v Česku je Amazon, který se nachází cca 120 km 
od německých hranic. V plzeňském regionu funguje 
centrální sklad společnosti Allyouneed.com, jedno-
ho z největších německých on-line supermarketů 
a v Kadani má sklad společnost Babymarkt.de. 
Poptávka německých fi rem se podle analytiků za-
měřuje převážně na oblast Prahy, ideálně v blíz-
kosti letiště a česko-německého pohraničí, tedy 
okolí Chebu, Plzně nebo Ústí nad Labem. „V sou-
časné době registrujeme poptávku německých 
on-line prodejců po českých skladových plo-
chách v objemu přes 300 tis. m2,“ upřesnil Michal 
Bezděka, Head of Industrial z CBRE.

První kvartál 2016 přinesl pronájmy e-shopů 
a maloobchodníků ve výši 163 000 čtvereč-
ních metrů. Na hrubé poptávce se podílely podle 
poradců z JLL z přibližně 52 procent. Ještě vyšší, 
60procentní podíl si připsaly v celkovém objemu 
nových pronájmů. Růst role retailu a prodeje on-li-
ne tak dokládají i největší transakce prvních měsí-
ců roku 2016: Tchibo (73 100 m2) v Chebu, Mall.cz
(20 500 m2), čínský e-shop Linemart (18 200 m2), 
nejmenovaný řetězec v Rudné (9 400 m2), Lidl
(7 900 m2) v Plzni, Rohlik.cz (7 700 m2) či on-line 
prodejce bytového vybavení Bonami (5 800 m2). 
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Německý maloobchodní řetězec Tchibo otevře distribuční centrum o 73 100 m2 v Chebu (předpronájem)

Maloobchodníci míří i na západ Prahy
Foto: Segro logistický park Praha

 E-shopy stále častěji obsluhují 
zákazníky z českých skladů

Prostor pronajatý on-line obchodníkům v ČR kumulovaně

200 000
100 000

300 000
400 000
500 000
600 000
700 000

v 
m

2

2012 2013 2014 2015 2016 (plán)

Pro český trh Primárně pro německý trh

Zdroj/Source: CBRE
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S výjimkou německých značek Tchibo a Lidl zamí-
řili všichni na území či do okolí Prahy.

Logistický trh v prvním čtvrtletí 2016
Co do nabídky si Praha drží již dlouhodobě do-
minantní čtyřicetiprocentní tržní podíl. O druhou 
příčku pak bojují střídavě Brno (14,9 %) s Plzní 
(15,3 %). Praha-západ a Plzeňsko/Karlovarsko 
jsou také regiony, kde se dnes nejvíce staví – 
podle statistik JLL zaujímají 70 % z celkové 
současné výstavby, která se pohybuje na cca 
271 000 m2. V druhé polovině roku tak průmys-
lový trh v Česku pokoří hranici 6 milionů m2

výrobních a skladovacích ploch.

Přispějí k tomu i velké projekty, které jsou aktuál-
ně ve výstavbě: především plzeňský Mountpark
(44 000 m2), P3 Park Prague D8, kde roste na 
zakázku 23 500 m2 VF Corporation, a Panattoni 
Park Prague Airport II s halou o 23 300 m2 pro 
DSV. Jak uvedla JLL, v prvním kvartále 2016 se 
dokončilo cca 84 300 m2 nových skladů. To je 
o 112 % více než ve stejném období loni. K nej-
větším patří hala potravinářské fi rmy Globus

v Prologis Parku Prague-Jirny (33 500 m2), objekt 
dodavatele automobilky Škoda Auto v CTParku 
Kvasiny (10 600 m2) a budova Megatech 
Industries (10 500 m2) v CTParku Brno-Modřice. 
V červnu pak následovala hala prodejce nábytku 
on-line Exiteria (10 800 m2) v P3 Prague D11.

Míra neobsazenosti klesla na historické mini-
mum 4,2 %. „Vzhledem k pokračujícímu poklesu 
míry neobsazenosti prostor sílí spekulativní vý-
stavba. Po delší odmlce má tento trend opět ros-
toucí tendenci a podílí se na celkové stavební ak-
tivitě rekordními 43,9 %,“ upozornila 108 Agency.

V prvních třech měsících roku 2016 se prona-
jalo 313 600 m2 průmyslových a skladovacích 
ploch. To je bezmála o třetinu (29 %) více než 
v roce 2015. Poptávku táhli podle JLL maloob-
chodníci a sektor commerce (52 %), jimž sekun-
dovaly s 24% podílem fi rmy 3PL.

Čistá poptávka dosáhla 210 900 m2. O více než 
38 % tak překonala pětiletý průměr.

Zdroj: CBRE, JLL, 108 Agency

The results from a study by the CBRE real 
estate consulting company show that the e-
commerce branch has achieved the position 
of the driving force of the real estate mar-
ket and its importance continues to grow. 
On-line vendors leased more than 300 thou-
sand m2 of warehouse space last year, two-
thirds of which serve customers in other 
West European countries, predominantly 
Germany. German e-shops are eff ectively 
streamlining their operating expenses in 
accordance with this new trend without low-
ering the quality of the provided services. 
This year the further increase of leasing and 
investments into the construction of ware-
houses for the German market is expected. 
The fi rst quarter has already brought leases 
of e-shops and retailers in the amount of 
163,000 m2.

The third millennium belongs to on-line shopping. 
Almost everything is available from groceries, 
clothing and electronics to sporting goods, 
children’s wares, toys, books and more. 

Globus opened another hall in Prologis Park
Prague-Jirny (33 500 m2)

Mall.cz expanduje v Prologis Parku Prague-Jirny (20 500 m2)Lidl expanduje v CTParku Plzeň

 E-shops serving 
customers from 
Czech warehouses 
more often

Selected industrial transactions in Q1/2016

Industriální park / Property Nájemce/Tenant Pronajatá plocha / Size Typ nájemce / Sector

Panattoni Park Cheb Tchibo 73 100 m2 retail

Planá nad Lužnicí Yanfeng 25 000 m2 industry/automotive

CTPark Aš Petainer 22 400 m2 industry

Prologis Park Prague-Airport Linemart 18 200 m2 e-commerce

Prologis Park Prague-Rudná na 9 400 m2 retail

CTPark Plzeň Lidl 7 900 m2 retail

Source/Zdroj: IRF/JLL  

Selected industrial transactions in Q1–Q2/2016

Prologis Park Prague-Jirny Mall.cz 20 500 m2 e-commerce

Panattoni Žatec Yanfeng 11 000 m2 industry/automotive

Westpoint Prague 6 Rohlik.cz 7 700 m2 e-commerce

CTPark Ostrava A123 7 000 m2 industry/automotive

CTPark Plzeň Sumisho Global Logistics (SGL) 6 000 m2 3PL logistics

Prologis Park Prague-Airport Bonami 5 800 m2 e-commerce
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Internet shops have fundamentally changed the 
shopping behaviour of consumers in the Czech 
Republic and all over the world. The massive 
development of e-commerce is also evident in 
the retail sector and internet shops are leasing 
a record amount of warehouses and warehouse 
space. CBRE expects the volume of the leased 
warehouses of on-line shops to increase year-on-
year from 300 to 600 thousand m2.

“German e-shops have a signifi cant share in the 
increase of the volume of leased warehouses in 
the Czech Republic. In spite of the higher trans-
portation expenses, it is economic for foreign 
companies to operate their business with the use 
of local spaces and employees,” stated CBRE. 
Even though the goods are ordered on German 
pages and delivered by the German post offi  ce, 
a Czech employee physically expedites them to 
the target customer in Germany from a Czech 
warehouse.

The total Czech warehouse space cur-
rently amounts to 5.78 million m2. The largest 
warehouse of foreign companies in the Czech 
Republic is Amazon, which is located about 
120 km from the German border. The central 
warehouse of Allyouneed.com, one of the larg-
est German on-line supermarkets, operates 
in the Plzeň region, and Babymarkt.de has a 
warehouse in Kadaň. The demand on the part 
of German companies, according to analysts, is 
oriented primarily on the Prague region, ide-
ally close to the airport, and the Czech/German 
border, i.e. around Cheb, Plzeň and Ústí nad 
Labem. “We currently register demand on the 

part of German on-line vendors for Czech 
warehouse spaces in a volume exceeding 
300 thousand m2,” explained Michal Bezděka, 
Head of Industrial from CBRE.

The fi rst quarter of 2016 brought leases 
by e-shops and retailers in the amount of 
163,000 square metres. According to the con-
sultants from JLL the gross take-up was about 
52 percent. New leases accounted for an even 
higher 60 percent share of the total volume. 
The growth of the role of on-line retail and sales 
is also documented by the largest transactions 
of the fi rst months of 2016: Tchibo (73,100 m2) in 
Cheb, Mall.cz (20,500 m2), the Chinese e-shop 
Linemart (18,200 m2), an unnamed chain in 
Rudná (9,400 m2), Lidl (7,900 m2) in Plzeň, 
Rohlik.cz (7,700 m2) and the on-line vendor of 
household goods Bonami (5,800 m2). With the 
exception of the German brands Tchibo and Lidl, 
all were in or around Prague.

The logistics market in the fi rst 
quarter of 2016
In terms of the off er Prague has long held a domi-
nant forty-percent market share. Brno (14.9%) 
alternates with Plzeň (15.3%) in the battle for sec-
ond place. Prague-West and Plzeň/Karlovy Vary 
are also the regions with the most construction 
these days; according to JLL’s statistics they take 
70% of the current overall construction, which 
amounts to around 271,000 m2. In the second 
half of the year, the industrial market in the 
Czech Republic will pass the limit of 6 mil-
lion m2 of production and warehouse space.

The large projects that are currently under con-
struction contribute to this: especially Plzeň’s 
Mountpark (44,000 m2), P3 Park Prague D8, 
where 23,500 m2 of customised space is going up 
for VF Corporation, and Panattoni Park Prague 
Airport II with a hall with 23,300 m2 for DSV. As 
JLL stated, about 84,300 m2 of new warehouse 
space was completed in Q1/2016. That is about 
112% more than in the same period last year. The 
largest are the hall of the Globus grocery chain in 
Prologis Park Prague-Jirny (33,500 m2), the build-
ing of the Škoda Auto automobile manufacturer’s 
suppliers in CTPark Kvasiny (10,600 m2) and the 
Megatech Industries building (10,500 m2) in 
CTPark Brno-Modřice. This was followed in June 
by the hall of the on-line furniture vendor Exiteria 
(10,800 m2) in P3 Prague D11.

The vacancy rate dropped to the historic mini-
mum of 4.2%. “Speculative construction is grow-
ing in light of the continuing drop in the vacancy 
rate. After a long pause this trend is once again 
rising and contributes a record-breaking 43.9% 
to the overall construction activity,” pointed out 
108 Agency.

The fi rst three months of 2016 saw 313,600 m2

of industrial and warehouse space leased. That 
is almost one-third (29%) more than in 2015. 
The driving force behind the take-up, accord-
ing to JLL, was the retail and commerce sectors 
(52%), followed by 3PL companies with a 24% 
share. The net take-up reached 210,900 m2, 
which exceeded the fi ve-year average by more 
than 38%.

Source: CBRE, JLL, 108 Agency
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Prologis Park Prague-Rudná

Prologis Park Prague-Airport attracted Chinese e-shop 
Linemart (18,200 m2) Panattoni Park Prague Airport II – DSV (23,300 m2)
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Sektor logistiky zaznamenává trvalou a stá-
le rostoucí poptávku ze strany fi rem prodá-
vajících zboží on-line. V posledních třech 
měsících do začátku června byly oznámeny 
nové nájmy na cca 80 000 m2, z nichž k nej-
novějším patří Mall.cz s 20 500 m2 plochy 
a Bonami na 5 800 m2. Oba kontrakty se 
podepsaly letos v květnu. Začátkem červ-
na pak bylo otevřeno distribuční centrum 
internetového prodejce nábytku Exiteria na 
11 000 m2 v logistickém parku P3 Prague 
D11. Vzestup obchodu on-line, stejně jako 
expanze tradičních maloobchodníků, mají 
být motorem trhu i v příštím roce.

Na vlně on-line
Podle údajů Asociace pro e-komerci v České re-
publice (APEK) překonala loňská čísla všechny 
předpoklady, když nákup po internetu vzrostl 
meziročně o 20 % na 3 miliardy eur. To se zře-
telně odrazilo i na poptávce po prostorech urče-

ných pro skladování a distribuci, jež od loňského 
oznámení nájmu Exiterie znatelně nabrala na ob-
rátkách. Potvrdil to i Martin Šumera, ředitel oddě-
lení industriálních nemovitostí v 108 Agency, jež 
řadu transakcí zprostředkovala. Podle jeho slov 
byl poslední kvartál obzvláště rušný: „Nová hala 
on-line prodejce nábytku Exiteria, který si pro-
najal 10 787 m2 ve Mstěticích v P3 parku Prague 
D11, otevřela počátkem června. Dále jsme pode-
psali smlouvu se společností Rohlik.cz na zhru-
ba 7 700 m2 v rámci Westpoint parku v Praze 6, 
s prodejcem Mall.cz na expanzi o 20 000 m2

v Prologis Parku Prague-Jirny, a s českou společ-
ností Bonami – která prodává bytové doplňky 
on-line. Ta si pronajme 5 795 m2 v Prologis Parku 
Prague-Airport DC1.“ Nájemní smlouvou Bonami, 
jež následuje jen krátce poté, co zamířil k letišti 
i čínský e-shop Linemart (18 200 m2), je spe-
kulativně postavený areál Prologisu zcela zaplně-
ný. „Struktura poptávky v Česku se začíná měnit. 
Zatímco dříve byl tahounem automobilový průmy-
sl, v posledních dvou letech přebírá veslo ma-
loobchod, včetně e-komerce. Naopak poptávka 
ze strany poskytovatelů logistických služeb mírně 
klesá,“ podotýká Šumera a dodává, že on-line 
maloobchodníci si logistiku obvykle řídí sami.

Exiteria chystá expanzi
„Nábytkářský segment e-komerce zažívá zjevně 
období růstu,“ říká Michal Bezděka, vedoucí sek-
ce průmyslových nemovitostí v CBRE. „Lidé pře-
konali svůj negativní postoj k nákupům dražšího 
zboží a zboží dlouhodobé spotřeby na internetu, 
kam patří i nábytek a bytové vybavení. Hybnou 
silou obchodu on-line byla nejdříve elektroni-
ka, jíž dodnes patří přední místo, pak přišlo bílé 
zboží a samozřejmě oblečení a textil, a nyní 
to je i nábytek, a myslím, že bude nadále růst.“ 
Podle údajů fi rmy Exiteria, což je mateřská 
společnost značek MT-nábytek, MT-nábytok
a Mabyt, zaměřených výhradně na internetový 
obchod, prodala fi rma v roce 2015 nábytek do 
62 000 domácností, zatímco ještě předloni to 
byla necelá polovina (27 000). Jak uvedla tisko-
vá mluvčí Petra Triščíková, díky nové distribuční 
hale, která přibyla ve Mstěticích, je logistická síť 
fi rmy dostatečně naddimenzovaná, aby mohla 

Prologis Park Prague–Airport přilákal čínský e-shop Linemart (18 200 m2) a český internetový obchod Bonami (5 800 m2)

Exiteria (internetový prodejce nábytku) otevřela distribuční centrum v P3 parku Prague D11

 Poptávka e-komerce a maloobchodu 
bude tahounem trhu i v roce 2017
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The logistics sector has seen steady and 
increasing demand from companies selling 
goods online. In the three month period to 
the beginning of June, some 80,000 sqm 
of warehouse space was accounted for by 
new lease announcements, among them 
most recently, Mall.cz (20,500 sqm) and 
Bonami (5,800 sqm), both in May. The new 
11,000 sqm distribution centre for the on-
line furniture retailer Exiteria in the P3 
Prague D11 park also opened at the begin-
ning of June. Growth in online demand is 
expected to continue alongside similarly 
strong growth in traditional retail channels 
into 2017.

Growth in purchases of goods online exceeded 
expectations in 2015, growing from the previous 
year over 20% to over EUR 3 billion, according 
to information released through APEK, the asso-

ciation for e-commerce in Czech Republic. This 
has been increasingly refl ected in the demand 
for storage and distribution space where there 
has been a notable fl urry of leases since the an-
nouncement of Exiteria at the end of last year. 
According to Martin Šumera, head of industrial 
real estate at 108 Agency, which advised on 
these deals, the last quarter or more was espe-
cially busy. “The new hall for furniture e-retailer 
Exiteria, which took some 10,787 sqm of space 
in P3 Park D11 in Mstětice, opened at the be-
ginning of June. We also signed with Rohlik.cz, 
which is taking some 7,700 sqm in Westpoint 
in Prague 6, Mall.cz, which signed in May 
for a 20,000 sqm extension in Prologis Park 
Prague-Jirny, and Bonami, the Czech home-
wares e-retailer, which is taking 5,795 sqm at 
Prologis Park Prague-Airport DC1, also in May.” 
The Bonami lease, which follows a lease by 
the Chinese e-shop Linemart in the same park 

in March, renders the speculatively built facility 
fully occupied. “The structure of demand for dis-
tribution centres in the Czech Republic is starting 
to change. While the automotive industry used to 
be the dominant force, over the last two years the 
driver has been the retail segment, including 
e-commerce. Conversely, demand from logistics 
providers has been slightly receding,” points out 
Šumera, noting that online retailers generally 
choose to govern logistics themselves.

Exiteria plans European growth
“The furniture segment of e-commerce is clear-
ly in a growing phase,” says Michal Bezděka, 
head of industrial agency at CBRE. “People are 
overcoming their resistance to buying larger, 
more long-lasting items such as furniture online. 
Electronics was the early driver and still today 
the main one, then came white goods, and tex-
tiles of course. Now it’s furniture as well and 
I think it will continue to grow.”

Exiteria, the mother company of online-only 
brands including MT-nábytek (MT-nábytok
in Slovakia) and Mabyt reports that in 2014 
MT-nábytek sold to 27,000 households while 
in 2015 that number more than doubled to 
62,000 households. With the new distribu-
tion facility now added in Mstětice, the e-re-
tailer’s network has extra capacity to handle 
both future growth and the introduction of other 
products, said the company’s spokesperson 
Petra Triščíková. “The existing warehouse in 
Rousínov u Brna (10,000 sqm) will continue to 
serve Moravia and Slovakia and once opera-
tional the new distribution centre in Prague will 
serve Bohemia,” she pointed out, adding that 
the aim is to ultimately serve other EU coun-
tries including Western Europe.

The newly opened hall has classic unloading 
ramps installed to Exiteria requirements. “Above 
each ramp will be an information screen con-
nected to the information system. From the un-
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Mall.cz is expanding in Prologis Park Prague–Jirny (20,000 m2)

 Demand from e-commerce and retail 
set to remain strong into 2017
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pokrýt zavádění nových produktů do prodeje 
i budoucí růst. „Stávající sklad v Rousínově 
u Brna (10 000 m2) bude vyhrazen pro ob-
sluhu Moravy a Slovenska, a nové distribuční 
centrum v Praze bude sloužit pro obsluhu na-
šich zákazníků v Česku,“ uvedla s tím, že cílem 
je vstoupit v budoucnu i do dalších zemí EU, 
včetně těch západoevropských.

Nově otevřená hala má klasické vyskladňovací 
rampy instalované na míru podle požadavků. 
„Nad každou rampou bude zavěšena obra-
zovka připojená k informačnímu systému. Od 
vykládky zboží ve skladišti až po závěrečnou 
distribuci k zákazníkovi se bude jednat o řízený 
tok zboží se sdílenými informacemi,“ vysvětluje 
Jiří Kolínský, manažer logistiky fi rmy. Exiteria 
dodává zboží od roku 2012 i na slovenský 
trh, kdežto maďarský e-shop je v provozu od 
února 2016 a k distribuci využívá kancelářský 
a skladovací komplex v Törökbálintu jihozápad-
ně od Budapešti. „Zatím využíváme 500 m2, ale 
v brzké době distribuční plochu nepochybně roz-
šíříme,“ dodala Triščíková.

E-komerce napříč spektrem
Obchodní strategie jednotlivých maloobchodní-
ků se liší, e-komerce roste napříč sektory. „U vel-
kých hráčů internetového obchodování je zřejmá 
jistá konsolidace: V Mall.cz již proběhla, v Alze
postupuje po etapách a HP Tronic konsolidaci 
připravuje. Další e-shopy plánují do budoucna 
expanzi, například on-line obchod s módním 
zbožím Zoot či Sportisimo, kde nejde sice 
o čistý e-shop, ale v Rudné významně roste,“ 
komentuje Petr Zaoral, šéf oddělení industriál-

ních nemovitostí v Colliers. Do sféry on-line má 
proniknout rovněž IKEA. „Podle našich informa-
cí by mohli začít v Irsku a pokračovat ve Velké 
Británii. Česko by mohlo přijít na řadu přibližně 
za 2,5 roku, mezitím bude IKEA zřejmě rozvíjet 
koncept ‚click & collect‘ (tj. nákup on-line a vy-
zvednutí zboží v prodejně). Silný je i potravinový 
segment. Nejen Rohlik.cz, ale také Tesco pro-
dává čerstvé potraviny v e-shopu, a smlouvu na 
nové plochy pro e-komerci podepsal i Lidl,“ při-
pomíná Zaoral. Lidl uzavřel smlouvu v CTParku 
Plzeň na expanzi pro potřeby obchodu on-line 
už v březnu 2016. Jedná se o renovaci a do-
stavbu stávající haly o 30 000 metrech čtvereč-
ních. „Pracujeme i s několika dalšími předními 
místními hráči; není to ale Mall ani Alza, nýbrž 
konkurenti. Hledají prostory a momentálně 
chystají strategii na příští rok. Ta by měla být 
hotova letos v létě. Rozhodně tedy nečekáme, 
že by se v roce 2016 a 2017 rozmach e-komer-
ce nějak zbrzdil, zvlášť ne u elektroniky.“ Podle
tiskové mluvčí Kateřiny Papežové registruje 
rostoucí poptávku ve svém e-shopu i módní ře-
tězec H&M. Firma spustila prodej po internetu 
v CEE loni na jaře, což si vyžádalo následně 
i nové skladovací plochy. Centrum v Poznani je 
dnes hlavním distribučním uzlem středo- a vý-
chodoevropského regionu. V České republice, 
konkrétně v Chebu, pak plánuje údajně zřídit své 
distribuční centrum i čínský internetový obchod 
Alibaba. Konzultantem má být JLL, nicméně ta 
se vyjádřit nechtěla. „Mohlo by se jednat o cca 
40 000 m2,“ uvedl další ze zdrojů.

V popředí maloobchod
V Chebu vyroste obří distribuční centrum 
o 74 000 m2 rovněž pro obchodní značku 
Tchibo. Ne veškerou poptávku maloobchodníků 
tak generuje čistě e-komerce. Výstavba centra 
již byla zahájena, a jak uvádí některé zdroje, do 
dvou let může fi rma své plochy rozšířit o dal-
ších 30 000 m2. Německý řetězec, který si pro 
svou distribuci vybral Česko, je příkladem vel-
kých zahraničních fi rem, které si zřídí své sklady 

tam, kde jsou prostory i pracovní síla méně ná-
kladné, což zlevní celkový provoz.

„V posledních čtyřech či pěti měsících vstu-
puje tradiční maloobchod do popředí. Jsme 
svědky projektů fi rem jako Kaufl and (v Praze 
a Olomouci téměř 9 000 m2) a spekuluje se také 
o dalších velkých hráčích. Ti ovlivní celková čís-
la pravděpodobně mnohem více, než se čeka-
lo,“ říká Bezděka z CBRE. To potvrzují i ostatní 
z branže. „Momentálně pracujeme se třemi po-
ptávkami, dvě reprezentuje potravinový sek-
tor a třetí průmysl,“ dodává Zaoral z Colliers 
s tím, že ve všech případech se jedná o více 
než 10 000 m2. Uzavření smlouvy se očekává 
ještě letos anebo začátkem roku 2017. „Jedním 
z potravinářů je zahraniční fi rma, která tu v prv-
ní fázi plánuje zřídit pilotní projekt pro němec-
ké zákazníky. Pokud vše bude fungovat podle 
jejich představ, plánují expandovat o dalších 
30 000 m2.“

Podle některých spekulací se poohlíží po nových 
plochách i rakouský nábytkářský gigant XXXLutz.
„Údajně plánují až 100 000 m2. Uvidíme, kdy 
a zda k tomu dojde,“ komentuje Zaoral. Jiný zdroj 
odhaduje poptávku až na 150 000 m2. „Parků, kde 
lze vybudovat tak obrovské centrum, je tak málo, 
že nejde ani tak o výběr konkrétní lokality, ale spíš 
o to, podobné místo vůbec najít,“ dodává Zaoral. 
„Podle našich informací už nehledají, ale je mož-
né, že poptávku jen dočasně přerušili a rozhlížejí 
se například v Polsku, Německu nebo Rakousku.“ 
Mírně skepticky se vyjádřili i další agenti. Podle 
Zaorala může fi rma zvažovat i jiné varianty, napří-
klad pro účely logistiky využít služeb třetích stran.

Exiteria – otevření distribučního centra v P3 Prague D11 V CTParku Plzeň expanduje Lidl
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loading of goods into the warehouse to the fi nal 
handling of goods for delivery to the customer, it 
will be a controlled process of the fl ow of goods 
with shared information,” explained Jiří Kolínský, 
Exiteria’s manager of operations. Exiteria has 
served the Slovak market since 2012, while 
the Hungarian e-shop business, operational 
since February 2016, is served from an offi  ce 
and warehouse complex in Törökbálint, south-
west of Budapest. “So far we have a warehouse 
of 500 sqm and it will soon be greater.”

Planned expansion in several 
segments
While strategies are being evaluated by in-
dividual retailers, e-commerce is set to grow 
across sectors. “We see some consolidations in 
the market among a large e-commerce players: 
Mall.cz, which is done, Alza, which progresses 
in phases, and HP Tronic, which has consoli-
dation planned. Additional existing e-shops are 
planning future expansions, for example (online 
fashion e-retailer) Zoot and Sportisimo (not 
a pure e-shop, but which is expanding quite sig-
nifi cantly in Rudná),” says Petr Zaoral, director of 
industrial agency at Colliers. IKEA is also con-
sidering its foray into e-retailing. “From our infor-
mation it would seem they are starting in Ireland, 
and GB will follow; Czech Republic is currently 
scheduled to go live in approx 2.5 years but 
in the meantime the company will try to go for 
a ‘click & collect’ concept (i.e. you shop online 
but have to pick up the goods at the store). 
The food segment is also strong. In addition to 
Rohlik.cz, Tesco is selling fresh food through 
its e-shop, and Lidl has also contracted for new 
facilities,” notes Zaoral. Lidl signed a contract 
in March for its e-retailing operations in CTP 
Plzeň for a 30,000 sqm hall (including expan-
sion), which will be a renovation of an existing 
building. “We are also working with some large 
local e-commerce players not Mall or Alza but 
their competitors; they are looking for space 
but are currently preparing their strategy for next 

year, which should be done this summer. So we 
certainly don’t expect to see the e-commerce 
trend slowing down in 2016, and next year also, 
particularly in the electronics space.” Fashion re-
tailer H&M is also seeing strong demand in its e-
shop points out Kateřina Papežová, PR man-
ager. The e-commerce business was launched 
in CEE countries by H&M in spring last year 
and required additional logistics facilities in 
Poznaň, the main distribution centre for the CEE 
region, she pointed out. Chinese internet retailer 
Alibaba is also said to be in the process of ar-
ranging a distribution centre in CR, in Cheb. JLL 
is said to be the agent advising. JLL declined to 
comment on the arrangement. “We have heard 
that it’s for a lease of 40,000 sqm,” said one 
source in the industrial sector in Prague.

Demand in traditional retail
Not all of signifi cant demand for warehouse 
space being recorded is pure e-commerce. 
Tchibo will have a new 74,000 sqm distribution 
centre in Cheb. Construction has started, and 
market sources say that the company plans ex-
pansion in two years for another 30,000 sqm. 
The German based company choosing CR for 
its business is a good example of big foreign 
fi rms setting up distribution where space and la-
bour are less expensive.

“In the last four or fi ve months traditional retail
has been worthy of attention. We’ve seen proj-
ects done by companies such as Kaufl and (in 
Prague and Olomouc last December, totalling 
almost 9,000 sqm), and there is some specu-
lation about other big players; those will prob-
ably have an infl uence on the whole set of data 
much more than we expected,” says Bezděka. 
The sentiment is backed up by others. “We’re 
just now in progress with three other players, not 
just e-commerce. We can expect two in food in-
dustry and one in the ‘high and heavy’ industry,” 
says Zaoral, adding that they’re all in excess of 
10,000 sqm and deals are expected possibly by 
end of year, or in early 2017. “One of them in food 
is a foreign company which will do a fi rst phase 
as a pilot project here; if everything is functional 
in terms of logistics (because customers are in 
Germany) they will then continue with approxi-
mately another 30,000 sqm of new facilities.”

Scouting a site for furniture
There have also been rumours that the furniture 
retailer XXXLutz is scouting the Czech Republic 
for a new hall. “They were allegedly planning 
a 100,000 sqm warehouse. We will see when 
that will happen,” said Zaoral. “According to our 
information it could be as much as 150,000 sqm,” 
said another source following the sector in 
Prague. Either way the size of that requirement 
is signifi cant, as Bezděka points out: “There are 
so few parks where you could build something 
so huge, that it’s not really about choosing a par-
ticular location in CR, it’s more about actually 
fi nding a site that would suit, so they were es-
sentially looking all over the country trying to fi nd 
a location. According to our information, they’re 
not looking anymore, but it could be that they put 
it temporarily on hold and are looking instead in 
Poland, Germany or Austria, for example.” The 
sentiment is echoed by other agents. Zaoral 
adds that the furniture retailer may be also ex-
amining other options such as using third-party 
logistics providers.
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Jihočeský ECO-DESIGN, který se na sklonku 
loňského roku stal součástí skupiny HORMEN, 
se již více než 20 let orientuje na ruční výrobu 
svítidel a světelných říms z ekologických ma-
teriálů, jako je sádra, sklo a nerez. Specializace 
českého výrobce tkví zejména v originalitě, je-
dinečnosti a precizním zpracování a současně 
sází na kvalitu produkce, protože každý kus 
je díky ruční výrobě originálem. O estetické 
a technické vyváženosti svítidel svědčí také 
řada prestižních designérských ocenění jako 
Top Design nebo Vynikající výrobek roku. 
Z významných realizací lze uvést především 
reprezentativní prostory a historická síd-
la jako např. velvyslanectví ČR v Argentině 
a Maďarsku, hrady a zámky (Hluboká nad 
Vltavou, Helfštýn), Ministerstvo zahraničních 

věcí a Justiční palác na Slovensku či show-
room Moser v Brně nebo hotely Růže v Českém 
Krumlově, Marriott v Praze a řada dalších.

Designová a bytová svítidla
S rostoucí fi nanční bonitou a náročností klientů 
roste i poptávka po atypických světelných řeše-
ních do nadstandardních a luxusních bytových 
interiérů. Zákazník má dnes specifi cké poža-
davky a žádá si individuální řešení, která kon-
zultuje se světelným či interiérovým designérem. 
Výsledkem je pak komplexní projekt osvětlení dle 
zadaných parametrů, typu a účelu jednotlivých 
místností. Požadavek vyváženosti a možnosti 
regulace síly osvětlení během dne je pro svítidla 
příležitostí, jak přispět k celkové světelné pohodě 
v interiéru. Proto je většina stropních či nástěn-
ných svítidel ECO-DESIGN vybavena systémem 
digitálního či analogového stmívání. Za svítidla 
budoucnosti můžeme označit světla vybavená 
LED moduly, která jsou energeticky a technicky 
mnohem šetrnější než tradiční světelné zdroje. 
Např. přisazený modul LED linie je možné posklá-
dat do různých délek či tvarů a decentní světelná 
linka tak může lemovat podhledy, vestavěný ná-
bytek či stěnu v obývacím pokoji.

Barevný RGB systém pro náročné
Naprostou specialitou je možnost barevné va-
riability u svítidel GONDWANA a ARCTIC. 
Multibarevného efektu je dosaženo zabudováním 
RGB systému barevných LED pásků v barvách 
RGB (červená, zelená, modrá). Ve svítidle pak 
vznikají mixováním těchto tří základních RGB ba-
rev duhové barvy, které je navíc možné pomocí 
ovladače skládat do různých barevných efektů.

Nové barevné povrchy
Přírodní sádra je ekologický materiál, který přímo 
vybízí ke kreativnímu experimentování s barva-
mi a povrchovými úpravami. Poslední novinkou 

v tomto směru jsou nové mramorové a štukové 
designy vybraných nástěnných a přisazených 
svítidel. Mramorového efektu je dosaženo pro-
barvením přírodní sádry minerálními pigmenty 
a sádrové svítidlo s touto povrchovou úpravou je 
na první pohled od pravého mramoru k neroze-
znání. Různé kombinace minerálních pigmentů 
nabízejí nekonečnou škálu barevných variací 
a odstínů. Štukové patinované povrchy vznikají 
speciální metodou, spočívající v nanášení omít-
kové stěrky v barevných odstínech, jako např. 
olovo, okr, slonová kost či antracit. Odlišnými po-
stupy při zpracování stěrky tak vzniká jemný či 
hrubší štuk. Díky ručnímu zpracování opět platí, 
co kus to originál.

www.eco-design.cz -PR-

GONDWANA – barevný systém RGB

Nástěnná světelná římsa pro přímé a nepřímé osvětlení. 
Je možné instalovat ji v neomezených délkách, 
může kopírovat jakýkoliv půdorys. Vybavena může 
být zářivkami nebo LED pásky, je dostupná také ve 
stmívatelné nebo RGB verzi.
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Vymyslet a vyrobit nové svítidlo
je pro nás výzva. Lpíme na designu 

a vynikajících technických parametrech. 
Naprojektujeme osvětlovací soustavy

na míru projektu. Vypočítáme osvětlení, 
zrealizujeme dodávku a zajistíme servis.

Uspoříme energii.

Vymyslet a vyrobit nové svítidlo
je pro nás výzva. Lpíme na designu

a vynikajících technických parametrech.
Naprojektujeme osvětlovací soustavy

na míru projektu. Vypočítáme osvětlení, 
zrealizujeme dodávku a zajistíme servis.

Uspoříme energii.

HORMEN CE a.s., Libušská 8/191, Praha 4  I  T: +420 244 470 408, E: hormen@hormen.cz  I  www.hormen.cz

HORMEN dodával atypická svítidla 
pro kancelářské prostory komplexu 
Quadrio v centru Prahy. 
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Poté, co posbírala společnost Bogle 
Architects nejvyšší ocenění v Cannes 
i v Praze, začíná poodhalovat více o svých 
projektech v Česku i na Slovensku. 
Architektonický ateliér získal ocenění za 
svůj projekt ELI Beamlines, budovu posta-
venou na zakázku Evropské unie v Dolních 
Břežanech, která bude domovem nejvýkon-
nějšího laseru na světě. Na jejím návrhu se 
podílely také fi rmy PBA v pozici projektanta 
TZB a AED jako projektant vlastní stavby. 
Výzkumné centrum získalo titul Nejlepší 
průmyslový development světa na letošním 
veletrhu MIPIM v Cannes a další prvenství 
hned v květnu v kategorii novostaveb české 
architektonické soutěže Grand Prix. Ateliér, 
který má své kanceláře v Praze, Londýně 
a v Hongkongu, se podílí na řadě rozsáhlých 
staveb v Evropě, ale i v Rusku a na Dálném 
východě.

České laserové zařízení spravované českým 
Fyzikálním ústavem Akademie věd je prv-
ním ze tří laserových center budovaných v rámci 
programu fi nancovaného Evropskou unií zva-
ným ELI (Extreme Light Infrastructure) – na 
dalších se pracuje v Maďarsku a v Rumunsku. 
Centra jsou částí evropského plánu na vybu-
dování velkých výzkumných pracovišť nové 
generace, která budou využívána v různých 
odvětvích vědy, například ve fyzice, v biologii či
v medicíně. Český laser bude nejvýkonnější 
na světě – jeho intenzita bude desetkrát vyšší 
než jakéhokoli jiného laseru současnosti. „Nikdo 
ještě nic podobného nevytvořil, zařízení tohoto 
typu je naprosto jedinečné. Existuje sice několik 
laserových center, ale žádné z nich není srovna-
telné s tímto – nebylo tak kde si vzít vzor,“ říká 
Viktorie Součková, výkonná ředitelka Bogle 
Architects v Praze. Být spojován s nejvýkonněj-
ším laserem světa je působivé, ale někdy zastíní, 

co všechno takový projekt a jeho návrh obnášejí. 
„Protože se jedná o velké výzkumné centrum, 
požadavkem byla multifunkčnost – nutností bylo 
zázemí pro personál, pro stálý i pro hostující vý-
zkumné pracovníky, kterých může být až sto pa-
desát, a dále auditorium, jídelna, knihovna a la-
boratoře. Ujali jsme se poměrně komplikovaného 
úkolu a řádně jsme ho odvedli. Splnili jsme vše, 
co bylo potřeba z hlediska technologií, a ostatní 
jsme zpestřili a ozvláštnili. Myslím, že právě pro-
to jsme zaznamenali takový úspěch.“

Synergie technologií a funkcí
Laserová hala má jedno podzemní a dvě nad-
zemní podlaží. Představuje největší hmotu 
komplexu a nachází se v jeho zadní části. Mezi 
vstupem a laserovou halou je umístěno všech-
no ostatní. „Naším záměrem bylo dát prostoru 
atmosféru kampusu. Celý komplex jsme pře-
kryli lehkou stínící střechou, abychom všechny 
funkce sjednotili.“ Střecha nad vstupem směřu-
je personál či návštěvníky do prosklené atriové 
vstupní haly, která má výšku tří podlaží a slouží 
mnoha účelům. „Kanceláře jsou na jedné stra-
ně a multifunkční zázemí na opačné, takže jsou 
všechny funkce dobře přehledné – a to je pod-
statné u všech našich projektů; jakmile vejdete, 
víte, kam jít a rychle se zorientujete. Uspořádání 

Bogle Architects na slavnostním ceremoniálu MIPIM Awards ■ Foto zleva: Frank Khoo (Global Head of Asia – Axa Real 
Estate) – byl jedním z porotců MIPIM Awards 2016;  Viktorie Součková – Managing Director Bogle Architects s.r.o.;
Barbora Markechová – Director Bogle Architects s.r.o.

ELI Beamlines, Dolní Břežany (ČR) – kancelářská část
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 Bogle Architects získala cenu na MIPIMu 
i Grand Prix za ELI Beamlines
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Following recent wins in both Cannes and 
Prague, Bogle Architects is beginning to 
unveil more of its projects in both CR and 
Slovakia. The studio has recently garnered 
awards for ELI Beamlines, a project commis-
sioned by the EU in Dolní Břežany, south of 
Prague, which will house the world’s most 
powerful laser. Designed with support by 
PBA as MEP engineer and AED as civil engi-
neer, the research centre won the category 
of Best Industrial and Logistics Development 
at this year’s MIPIM, in Cannes in March. The 
project also won the prize in the category of 
New Construction at the Czech architectural 
competition Grand Prix in May. The practice, 
which has studios in London, Prague and 
a further company in Hong Kong, has large-
-scale projects underway in Europe, Russia 
and the Far East.

The Czech laser facility, administered by the 
Czech Institute of Physics, Academy of 
Sciences, is the fi rst of three laser centres in 
an EU-funded program known as the Extreme 
Light Infrastructure (ELI) project – centres 
in Romania and Hungary are also being imple-
mented. The centres are part of a European 
plan to build a new generation of large research 
facilities to contribute to various branches of 
science, including physics, biology and medi-
cine. The Czech laser in particular will be 
the world’s most powerful, with an inten-
sity 10 times anything currently existing. “No 
one had ever done this before. It’s typologically 
unique. There are several laser centres existing 
but not one like this – there was no manual to fol-
low,” says Viktorie Součková, Managing Director 
of Bogle Architects in Prague. While being con-
nected to the world’s most powerful laser is im-

pressive, it sometimes covers up what was really 
involved in the project and its design. “As a large 
research centre, there was also a requirement 
for multiuse functions – for personnel, both per-
manent and up to 150 visiting researchers, as 
well as an auditorium, canteen, library and labo-
ratories. In the end we took a relatively compli-
cated brief and presented it properly, handling 
what was necessary technologically and making 
the rest varied and interesting. I think that’s why it 
was so successful.”

Unifying functions and technology
The laser hall has one underground level and two 
above-ground levels and forms the largest bulk at 
the back of the complex. Between the entrance 
and the laser hall are all the other functions. “Our 
intention was to give it the feeling of a campus. 
We covered the entire complex with the canopy 
to unify the functions.” The canopy extends in 
front of the entrance area to lead staff  or visitors 
into a glazed atrium entrance hall, a triple height 
space which serves many functions. “Offi  ces are 
on one side and all the multiuse is on the other, 
so it’s easy to understand – this is important in all 
our projects, that when you arrive you see where 
you want to go, and you feel at ease within the 
space. It’s a gallery-like setting, so people in the 

ELI Beamlines, Dolní Břežany (CR) – MIPIM Award winner “The Best Industrial Development” ■ Architect: Bogle Architects

 Bogle Architects – ELI Beamlines 
wins at MIPIM and Grand Prix

ELI Beamlines – atrium – offi  ce
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prostoru je navrženo ve stylu galerie, takže lidé, 
kteří jsou uvnitř, mohou sejít dolů a uvítat ná-
vštěvníky. Je ale také možné využít ho ke shro-
mažďování a prezentaci projektů, na kterých se 
tu právě pracuje.“

Pokud jde o technickou stránku, citlivost laseru 
a jeho kalibrace představovaly pro konstrukci 
budovy specifi cká omezení, vysvětluje Martin 
Ďuriš, společník v Peter Brett Associates
v Praze. „Parametry a fungování systémů řídí-
cích vnitřní prostředí musí vyhovovat extrémně 
přísným požadavkům a tolerancím stanoveným 
pro čisté prostory a pro regulaci teploty vzdu-
chu. Konstrukce pro laserové zařízení musí být 
naprosto nezávislá na ostatních částech budovy 
a také musí být extrémně silná, aby se na lasero-
vé technologie nemohly přenést žádné vibrace.“ 
Stěny budovy, která ukrývá laserovou halu, jsou 
z hutného betonu o tloušťce 1,6 m.

„Příprava projektu ELI, která sestávala z řady 
dílčích technických odborností, znamenala 
ohromné úsilí v mnoha oborech, přičemž všich-
ni pracovali v prostředí mimo běžnou projekční 
praxi a technickou legislativu, či spíše v prostře-

dí, které je značně přesahovalo,“ dodal Zbyněk 
Ransdorf, předseda představenstva AED pro-
ject. „Laserové haly musí splňovat mimořádně 
vysoké technické parametry související se stí-
něním, ionizací a elektromagnetickými pulzy,“ 
podotýká Ransdorf. „Konstrukce musí splňovat 
i další specifi cké požadavky, zejména na obvo-
dový plášť s vysokou tepelnou stabilitou. Zadání, 
které zahrnuje takové množství komplexních 
stavebně-technických řešení, je rozhodně v pro-
jekční praxi výjimečnou výzvou.“

Zatímco vývoj laserového zařízení ještě probíhá, 
dokončení samotné budovy se slavilo v říjnu 2015, 
kdy se také nastěhoval personál. Kolaudační 
rozhodnutí bylo vydáno v prosinci. V lednu 2016 
bylo oznámeno, že budova postoupila jako jedna 
ze čtyř z celého světa ve své kategorii do užší-
ho výběru na prestižní cenu veletrhu MIPIM
a v březnu v Cannes tuto cenu opravdu dostala. 
V květnu získala další ocenění v Praze – v kate-
gorii novostaveb na Grand Prix, kterou pořádá 
Obec architektů a Česká komora architektů.

Projekty ve dvaceti zemích
Podle slov Viktorie Součkové pracují Bogle 

Architects v Česku na řadě projektů, ale mnohé 
jsou v rané fázi návrhu, a proto se o nich nemů-
že ještě rozpovídat. „Letos začneme stavět pro 
Daramis ve Vokovicích luxusní rezidenční 
projekt, který začlení prvky ultramoderního byd-
lení do historického kontextu usedlosti ze 17. sto-
letí. Také pracujeme na dvou kancelářských 
budovách, z nichž každá má plochu 10 000 m2 
a obě budou stát na Smíchově. Momentálně 
čekáme na územní rozhodnutí. Další kancelářská 
budova o 17 000 m2 vyroste v Karlíně. Bohužel je 
řada těch, s nimiž se ještě nemůžeme pochlubit. 
Máme rozpracováno přes čtyřicet projektů, což 
je určitě skvělá zpráva.“ I když má ateliér kance-
láře v Londýně, Praze a v Hongkongu, projekty 
společnosti, které jsou aktuálně v různých sta-
diích rozpracovanosti, jsou určeny pro dvacít-
ku zemí – mimo jiné Singapur, Čínu, Rusko či 
Tanzanii. „Máme zhruba 25 % komerčních pro-
jektů, 25 % bytových, 25 % vzdělávacích a 25 % 
ostatních, což jsou například hotely, lázně – a la-
serová centra! – a to platí pro naši praxi obec-
ně. Nyní máme další želízka v ohni v Česku, na 
Slovensku, v Rakousku, Německu, Nizozemsku 
a v Dánsku.“

Jeden z asijských projektů, který stojí za pozor-
nost, vzniká v Singapuru, kde Bogle Architects 
nedávno vyprojektovali největší mateřskou 
školu na světě. Projekt o ploše 50 000 m2 se 
právě staví. „Další školu stavíme ve Vietnamu. 
Není moc lidí, kteří mají takové zkušenosti se 
školami – jsme takoví průkopníci, a řekla bych, 

ELI Beamlines, Dolní Břežany – atrium ■ Architekt: Bogle Architects

Bogle Architects má rozpracováno 40 projektů
ve 20 zemích
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facility can come down and greet visitors, but it 
can also be used as a gathering space to pres-
ent projects they’re working on.”

From a technical point of view, the sensitivity of 
the laser and its calibration placed its own con-
straints on the building’s engineering, explained 
Martin Ďuriš, partner at Peter Brett Associates 
in Prague. “The parameters and functioning of 
the systems controlling the internal environment 
had to respect the extremely stringent specifi -
cations and tolerances set for clean rooms and 
air temperature regulation. The structure carry-
ing the laser equipment had to be completely 
independent from the rest of the building and 
extremely stiff  to ensure no vibrations were 
transferred to the laser technologies.” The build-
ing’s walls for the laser hall are in fact made of 
solid 1.6 m thick concrete.

“The preparation of the ELI project, which com-
prised many partial technical specialties, in-
volved enormous eff orts of many disciplines 
where all partners worked in an environment 
outside or rather beyond standard design prac-
tice and technical legislation,” added Zbyněk 
Ransdorf, chairman at AED project. “Laser halls 
have to respond to extraordinarily high techni-
cal demands – shielding, ionising and electro-
magnetic pulses”, comments Mr Ransdorf. “The 
structure also had to meet many other specifi c 
requirements, in particular providing a building 
envelope with high thermal stability. A brief which 
stipulates such complex technical construction 
challenges is certainly exceptional in design 
practice.”

While the development of the laser equipment 
itself is in the process of being implemented, the 
building celebrated its completion in October 
2015 when staff  moved in, with usage approval 
granted in December 2015. The announcement 
of short-listing for the prestigious MIPIM Awards
followed in January – one of only four projects 

worldwide in its category, and the building was 
actually awarded the prize in March of this year 
in Cannes. In May it won yet another accolade – 
the New Construction Prize at the Grand Prix
in Prague, organized by the Society of Czech 
Architects and the Czech Chamber of Architects.

Design across 20 countries
Bogle Architects is working on several projects 
in CR, though many are in at an early planning 
stage and therefore confi dential, says Viktorie 
Součková. “We’ll start on-site on Vokovice, 
a high-end residential project for Daramis 
this year. It seamlessly combines a new ele-
ment of ultra-contemporary living within the his-
toric context of a 17th century farmstead. We’re 
also working on two offi  ce buildings, of about 

10,000 sqm each, in Smíchov, which are now 
submitted for planning. Another offi  ce building of 
about 17,000 sqm in Karlín is also in the early 
stages of planning. There is sadly a lot we can’t 
show yet. In fact we have over 40 projects on 
the drawings boards, which is very exciting.” 
While the studio has offi  ces in London, Prague 
and Hong Kong, it is active with projects in vary-
ing stages in 20 countries, including Singapore, 
China, Russia and Tanzania. “We do roughly 
25% commercial, 25% residential, 25% educa-
tion and 25% other functions, such as hotels, 
spas – and laser centres! – and this basically ap-
plies to our practice as a whole. We also have 
pitches underway now in CR, Slovakia, Austria, 
Germany, Netherlands and Denmark.”

One of the noteworthy projects in Asia is in 
Singapore, where Bogle Architects has recently 
designed the largest kindergarten school in 
the world. The 50,000 sqm scheme is now un-
der construction. “We’re building another school 
in Vietnam. There are not many people who 
have this knowledge of schools – we’re pioneers 
I would say, and have built up a certain under-
standing of how they work. That’s in fact how Ian 
Bogle and I met – we met at Foster + Partners on 
a school project, in 2001. One of the markets we 

Staromestská Offi  ces, Bratislava (Slovakia) ■ Architect: Bogle Architects

Bogle Architects is working on 40 projects across 
20 countries
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že jsme získali poměrně hluboké poznatky 
o tom, jak školy fungují. Tak jsme se vlastně 
také s Ianem Boglem seznámili. Setkali jsme 
se v roce 2001 u Foster + Partners při práci na 
projektu školy. Jedním z trhů, kde ještě nepůso-
bíme, ale rádi bychom tam vstoupili, je Polsko. 
Nedávno jsme obdrželi poptávku z hotelového 
sektoru, takže to vypadá velmi slibně.“

Bogle Architects v Bratislavě
Projekty v pokročilejší fázi rozvíjí společnost 
ve slovenské metropoli. „Pracujeme na první 
fázi soukromé internátní školy asi 20 km od 
Bratislavy, která se zaměřuje na podnikatelské 
vedení a je určena pro studenty z celé střední 
a východní Evropy,“ říká Barbora Markechová, 
ředitelka v pražském ateliéru. „Nyní připravu-
jeme projekt k územnímu řízení. Kromě toho 
se už staví náš další projekt Staromestská 
Offi  ces, který jsme vytvořili pro Cresco Group.“ 
Sedmipodlažní budova poblíž Starého Mesta 
a Prezidentského paláce je revitalizací pozem-
ku, který byl po léta prázdný a v posledních 
letech sloužil jako parkoviště. „Nadzemní kon-
strukce je hotová a celá stavba by měla být do-

končena do konce roku,“ upřesnila Markechová. 
„Pro téhož klienta pracujeme i na dvou dalších 
stavbách. Jednou je luxusní bytový dům, asi 
40 bytů, v exkluzivní rezidenční a diplomatické 
čtvrti, a v dubnu jsme zvítězili také v soutěži na 
druhou zakázku – což je multifunkční převážně 
bytový projekt o ploše asi 35 000 m2 na dunaj-
ském nábřeží. Jedná se o část druhé fáze 
River Park 2, která bude stát na místě bývalé 
PKO. (První fáze z dílny developera J&T je už 
postavená.) V současnosti je projekt ve stadiu 
návrhu konceptu a další fáze má začít v říjnu. 
Kromě toho jsme navrhovali i jednu neobvyklou 
privátní vilu, která by se už brzy měla stavět.“

are not in yet but would like to enter is Poland. 
Bogle Architects has recently been getting some 
enquiries in the hotel sector from there and so 
this is looking promising.”

Bogle Architects in Bratislava
A number of projects are in more advanced stag-
es in Bratislava, explains Barbora Markechová, 
Director in the Prague studio. “We’re doing the 
fi rst phase of a private boarding school about 
20 km outside of Bratislava. It’s a college focusing 
on entrepreneurial leadership for students com-
ing from around CEE. We’re defi ning the zoning 
plan now. In addition the Staromestská Offi  ces 
development for developer Cresco Group is cur-
rently on site.” The seven story building, next to 
the Old Town and the Presidential Palace, regen-
erates a plot that had lain empty for years, save 
for recent use as a car park. “The superstructure 
is fi nished and it should be completed by the end 
of year,” says Markechová.

We’re working on two other projects for the same 
client. One is a luxury residential develop-
ment of about 40 units, in an exclusive residen-
tial area where many embassies are located and 
in April we won a competition for the second 
project – a mixed use, mostly residential project 
of about 35,000 sqm on the Danube embank-
ment. It is one part of the second phase of the 
former PKO site, River Park 2 (the fi rst phase 
by J&T is already developed). It is currently in 
the concept design phase and the next phase 
is targeted to start in October. In addition to this 
we have designed an exceptional private villa
which we expect to start on site soon.”

Interior ■ Source: Bogle Architects

Staromestská Offi  ces – Bratislava

Staromestská Offi  ces, Bratislava ■ Architekt: Bogle Architects
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Radní schválili novelu Pražských staveb-
ních předpisů (PSP). Mají začít platit 1. srp-
na 2016. Uzavřela se tak série sporů o jejich 
znění, která trvala přes dva roky. Zároveň 
byl zveřejněn návrh dalšího developery 
očekávaného strategického dokumentu – 
Metropolitního plánu. Ten má určit pravidla 
rozvoje Prahy na příštích 15 až 20 let. Jeho 
projednávání začne nejspíš letos na podzim.

Novela PSP vznikla už za minulého vedení 
magistrátu, ministerstvo pro místní rozvoj ale 
tehdy jejich platnost pozastavilo. Kvůli nejasnos-
tem v několika odstavcích se posunula i notifi ka-
ce Evropské komise. „Připomínky jsme řádně vy-
pořádali. Evropská komise předpisy notifi kovala. 
Ten administrativní proces skončil, a proto jsme 
je na Radě mohli schválit,“ konstatovala primá-
torka Adriana Krnáčová (ANO).
Zároveň připomněla, že vlastní stavební předpisy 
jsou pro Prahu zásadním dokumentem: „Praha, 
jako jediné město v České republice, má výsadu 

vlastních stavebních předpisů a bylo pro mě důle-
žité, aby nám zůstala. Nemůže se tu stavět podle 
norem, které jsou platné jinde, protože Praha je 
v mnoha ohledech specifi cká a jedinečná.“

Na schválení pravidel čekali i samotní developeři. 
„Pomine právní nejistota, která komplikovala práci 
investorům i stavebním úřadům. Co se týká naší 
aktuální práce, požadavky nových PSP vyvolají 
změny projektové dokumentace, potažmo i poža-
davky na nový proces projednávání,“ uvedla ge-
nerální ředitelka Skanska Reality Naďa Ptáčková. 
Firma Central Group v této souvislosti podotýká, 
že možnost stanovovat vlastní předpisy Praze 
může stále ještě odebrat vznikající novela sta-
vebního zákona. Celostátní předpisy ale nepočí-
tají například s metrem či nezohledňují rozsáhlé 
centrum s těsně semknutou městskou zástavbou.

Dalším zásadním dokumentem pro rozvoj me-
tropole, jehož aktualizace byla už poněkolikáté 
posunuta, je územní plán Prahy. Nový strategic-

ký dokument je od roku 2012 připravován pod 
novým názvem Metropolitní plán. Jeho hlav-
ním tvůrcem je příspěvková organizace magis-
trátu Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy (IPR). Návrh připravovaného dokumentu 
IPR zveřejnil začátkem června na svém webu.
Stejnou verzi IPR odevzdal i pořizovateli územní-
ho plánu, tedy magistrátnímu odboru územního 
rozvoje. „Je ovšem nutné zdůraznit, že zveřejně-
ním plánu ještě nezačíná proces projednávání 
ve smyslu stavebního zákona,“ doplnil mluvčí 
IPR Adam Švejda. „O začátku ofi ciálního projed-
návání rozhodne pořizovatel. Očekáváme, že by 
se to mohlo stát se začátkem nového školního 
roku,“ dodal.

Metropolitní plán bude nejméně další čtyři roky 
procházet projednáváním. Nový územní plán 
nicméně začala chystat ještě předchozí magis-
trátní koalice pod vedením primátora Pavla 
Béma (ODS). K jeho konceptu tehdy na magis-
trát dorazilo celkem 15 tisíc připomínek. Hotový 
měl být původně do roku 2015. Následující ve-
dení Prahy ale začalo pracovat na zbrusu novém 
Metropolitním plánu.
Dokument má určit jasná pravidla rozvoje Prahy 
na příštích 15 až 20 let. Skončit by mělo napří-
klad rozpínání města do polí na okraji Prahy 
a mělo by se stavět spíš v dosud nevyužívaných 
nádražních areálech nebo v brownfi eldech uvnitř 
města. Pořizovatel plánu argumentuje tím, že je 
to levnější pro město a šetrnější k životnímu pro-
středí. Silnice, veřejná doprava, energie, odpady 
a další infrastruktura tam totiž bývají na rozdíl od 
satelitních městeček zavedené.
„V posledním půlstoletí územní plány určovaly 
hlavně využití jednotlivých ploch – zjednodušeně 
jestli tam bude cukrárna nebo ordinace. Teď se 
mnohem víc soustředíme na to, jak budovy ovliv-
ňují své okolí, jak vypadají ulice, náměstí a parky 
ať už ve vilových čtvrtích, blokové zástavbě nebo 
na sídlišti. Nově bude plán také říkat, jak mohou 
být novostavby maximálně vysoké,“ tvrdí ředitel 
IPR Petr Hlaváček.

Návrh nového Metropolitního plánu zveřejnil IPR na svých webových stránkách ■ PSP začnou platit od 1. srpna 2016
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stavební předpisy
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City councillors have approved the amend-
ment to the Prague Building Regulations 
(PBR), which should come into eff ect on 
1 August 2016. This brought to an end a series 
of disputes about its wording, which lasted for 
more than two years. At the same time another 
proposal for a strategic document long awaited 
by developers was published: The Metropolitan 
plan. It should specify the rules for Prague’s de-
velopment over the next 15 to 20 years. Its dis-
cussions will most likely begin this autumn.

The amendment to the PBR originated under 
the previous mayor, but the Ministry for Regional 
Development put a stop to it at the time. The 
notifi cation of the European Commission was 
also delayed due to uncertainties in a number of 
paragraphs. “We duly integrated the comments. 
The European Commission has notifi ed the reg-
ulations. That ended the administrative process, 
and so we could approve them in the Council,” 
stated Mayor Adriana Krnáčová (ANO).
She also pointed out that Prague’s own build-
ing regulations are an essential document for 
the city: “Prague is the only city in the Czech 
Republic to have the privilege of its own building 
regulations and it was important for me that we 
keep them. We cannot build here according to 
the standards that are valid elsewhere, because 
Prague is specifi c and unique in many ways.”

The developers themselves were also awaiting 
the approval of the rules. “It ends the legal uncer-
tainty that complicated the work of the investors 
and the building authorities. As far as our actual 
work is concerned, the requirements of the new 
PBR will result in changes to the project docu-
mentation and, in turn, requirements on the new 
hearing process,” stated the General Director 
Skanska Reality, Naďa Ptáčková. In this context 
Central Group points out that the amendment 
to the construction act currently being prepared 
can still take away Prague’s possibility to specify 
its own regulations. But the country-wide regula-
tions do not take into account, for example, the 
metro or the large centre with tightly-knit urban 
development.

Another important document for the develop-
ment of the city, the update of which has been 
pushed back a number of times, is Prague’s zon-
ing plan. Since 2012 the new strategic docu-
ment has been prepared under a new name, 
the Metropolitan Plan. Its main author is the 
Institute for the Planning and Development of 
the Capital City of Prague (IPD), an allowance 
organisation of city hall. It published a draft of the 
prepared IPD document on its web pages at the 
beginning of June.
It also gave the same version of the IPD to 
the guarantor, i.e. the City Hall Department of 

Regional Development. “Of course it is neces-
sary to emphasise that the publication of the 
plan does not lead to the hearing process in the 
sense of the construction act,” added the IPD 
spokesperson, Adam Švejda. “The guarantor 
decides on the beginning of the offi  cial hearings. 
We expect it to happen at the beginning of the 
new school year,” he added.

The Metropolitan Plan will go through hearings 
for at least another four years. A previous city hall 
coalition under Mayor Pavel Bém (ODS) started 
preparing the new zoning plan. At the time a total 
of 15 thousand comments came to the city hall 
with regard to his concept. It was originally sup-
posed to be ready by 2015, but the subsequent 
leadership of Prague started working on a brand 
new Metropolitan Plan.
The document is to specify clear rules for the de-
velopment of Prague for the next 15 to 20 years. 
For example, Prague’s expansion into fi elds on 
the city outskirts should end and construction 
should take place in unused rail station build-
ings or in brownfi elds inside the city instead. 
The guarantor of the plan argues that it is less 
expensive for the city and more environmentally 
friendly. Roads, public transport, utilities, waste 
and more infrastructure has already been set up 
there, unlike in new suburbs.

“In the last half a century the zoning plan deter-
mined the main use of the individual spaces, 
whether there will be a confectionary or doc-
tor’s offi  ce there, to put it simply. Now we are 
concentrating far more on how the buildings will 
infl uence their surroundings, what the streets, 
squares and parks look like, no matter if it is 
a residential neighbourhood, housing estate or 
urban block. Now the plan will also say how high 
a new building can be,” claimed the Director of 
IPD, Petr Hlaváček.

 Prague to (fi nally) have its building regulations

The Prague Building Regulations (Pražské stavební předpisy) should come into eff ect on 1 August 2016
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Developerská a investiční společnost RC 
Reinvest pokračuje v expanzi na zahraniční 
trhy. Poté, co se etablovala jako developer 
retailových parků a prodejen maloobchod-
ních i potravinových řetězců na území České 
republiky a Rumunska, posiluje rovněž v sou-
sedním Srbsku, nabízejícím podle majitelů 
fi rmy významný potenciál. Vedle retailových 
projektů, kterých už společnost dokončila 
téměř 80, rozšiřuje aktivity i v oblasti výstav-
by administrativních prostor. V ČR, kde má 
svou středoevropskou centrálu, podniká také 
v segmentu nájemních bytů. O stávajících ak-
tivitách, budoucích plánech i perspektivách 
jednotlivých trhů hovoříme s Miloslavem 
Hartmanem a Janem Prokopem, zakladateli 
a majiteli společnosti RC Reinvest.

Na českém trhu působíte 11 let. Kdy jste zahá-
jili expanzi do Rumunska? V jakých segmen-
tech jste aktivní?
JP: Skupina RC Reinvest byla založena 
v roce 2005 a základním segmentem její činnosti 
byl development retail parků a maloobchodních 
prodejen (hypermarketů a supermarketů) pro 
mezinárodní potravinové řetězce, které již byly 
v ČR etablovány anebo vstupovaly na trh. S nimi 
jsme prakticky s odstupem týdnů expandovali i do 
Rumunska, které zažívalo obrovský růst. O dva 
roky později jsme vstoupili do Bulharska a v roce 
2014 do Srbska. Rumunský trh byl určitě výzvou. 
Dnes je pro nás „domácím“ teritoriem, kde zajiš-
ťujeme pro klienty kompletní servis na klíč. Máme 
za sebou přes 80 projektů, z nichž víc než dvě 
třetiny jsou soustředěny právě v Rumunsku. Od 

maloobchodu, který je dominantní složkou naše-
ho businessu ve všech zemích, jsme postupně 
rozšířili aktivity o oblast energetiky (rozvoj so-
lárních elektráren), a následně o development 
moderních kancelářských budov – především 
v rumunských regionálních městech. Naší největ-
ší současnou investicí je administrativní projekt 
o cca 32 000 m2, který připravujeme v Bukurešti.

V kolika zemích jste tedy zastoupeni?
MH: V současné době podnikáme ve čtyřech ze-
mích. V České republice, kde se nachází i cent-
rála společnosti, a dále v Rumunsku, Bulharsku 
a Srbsku, kde jsou soustředěny regionální rea-
lizační týmy a místní zastoupení. Rumunsko je 
dnes naším největším trhem. Velký potenciál ale 
vnímáme také v Srbsku, a to jak v maloobchod-
ním, tak kancelářském sektoru. Vedle develop-
mentu projektů pro naše partnery dnes působíme 
také v roli investora. Tzn. dokončené retailové par-
ky a kancelářské budovy vlastníme, pronajímáme 
a spravujeme. V ČR je součástí portfolia společ-
nosti (vedle retailu) také např. objekt dentální klini-
ky v Praze, nebo soubor bytových domů v centru 
Brna, které prochází aktuálně přestavbou na cca 
70 rezidencí určených k pronájmu. Právě v ná-

Miloslav Hartman,
spolumajitel skupiny RC Reinvest

Jan Prokop,
spolumajitel skupiny RC Reinvest

Retail park Valašské Meziříčí (ČR)
Developer: RC Reinvest

RC Reinvest: Z České republiky na 
rostoucí trhy Rumunska a  Srbska
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The RC Reinvest development and invest-
ment company is continuing in its expan-
sion on foreign markets. After it established 
itself as a developer of retail parks and re-
tail and grocery chain stores in the Czech 
Republic and Romania, it is strengthening 
its position in neighbouring Serbia, which 
off ers considerable potential, according to 
the company owners. In addition to retail 
projects, 80 of which the company has al-
ready completed, it is also expanding its ac-
tivity to the construction of offi  ce spaces. In 
the Czech Republic, where it has its Central 
European headquarters, it is also involved 
in the rental fl at segment. We discussed the 
current activities, future plans and perspec-
tives of the individual markets with Miloslav 
Hartman and Jan Prokop, the founders and 
owners of RC Reinvest.

You have been operating on the Czech mar-
ket for 12 years. When did you begin expand-
ing to Romania? In which segments are you 
active?
JP: RC Reinvest was established in 2005 and the 
basic segment of its activities was the develop-
ment of retail parks and retail shops (hypermar-
kets and supermarkets) for international grocery 
chains that were already established in the Czech 
Republic or were entering the market. With an in-
terval of practically weeks we also expanded with 
them to Romania, which was experiencing huge 
growth. Two years later we entered Bulgaria and 
in 2014 Serbia. The Romanian market was defi -
nitely a challenge. Today it is “home turf” for us, 
where we can arrange a complete tailored service 
for clients. We have more than 80 projects behind 
us, more than two thirds of which are concentrat-

ed in Romania. From retail, which is the dominant 
component of our business in all the countries, 
we have gradually expanded our activity to the 
area of energy (the development of solar power 
plants), and subsequently to the development of 
modern offi  ce buildings – primarily in the regional 
Romanian cities. Our greatest current investment 
is an offi  ce project with about 32,000 m2, which 
we are preparing in Bucharest.

So how many countries are you represented in?
MH: We are currently doing business in four 
countries. In the Czech Republic, where our 
company’s headquarters is located, and also in 
Romania, Bulgaria and Serbia, where the region-
al implementation teams and local representation 
are concentrated. Today Romania is our largest 
market. We also see a great potential in Serbia, 
both in the retail and the offi  ce sectors. In addition 

to the development of projects for our partners, 
today we also act in the role of an investor. This 
means we own, lease and manage the complet-
ed retail parks and offi  ce buildings. In the Czech 
Republic the company’s portfolio includes a den-
tal clinic building in Prague, for example, in addi-
tion to retail, or a set of blocks of fl ats in the centre 
of Brno, which is currently undergoing reconstruc-
tion into about 70 residences meant for rental. It is 

RC Reinvest – Romanian team

 RC Reinvest: From the Czech Republic to the 
growing markets of Romania and Serbia

Retail park Vršac (Serbia)
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jemním bydlení vnímáme v Česku velký prostor 
pro další rozvoj.

Spolupracujete s velkými potravinářskými ře-
tězci. Připravujete projekty i pro další investory?
JP: Zajišťujeme komplexní servis, od vyhledání 
vhodné lokality a analýzy majetkoprávních vztahů, 
přes scelení a zasmluvnění pozemků, zasíťování, 
až po územněplánovací procesy, povolovací pro-
cesy a vlastní stavbu. Tzn. naším partnerem může 
být potravinový, sportovní či nábytkářský řetězec, 
stejně jako koncept DIY, nebo společnosti a de-
velopeři z oblasti maloobchodu, administrativy či 
logistiky. Máme zkušenosti se scelováním pozem-
ků i v řádu stovek hektarů. Klient navíc do projektu 
vstupuje v libovolné fázi. Někteří preferují převzetí 
nemovitosti již ve fázi územního rozhodnutí nebo 
stavebního povolení, jiní upřednostní realizaci ob-
jektu na klíč. Tzn. vytváříme řešení na míru potře-
bám konkrétního klienta i daného trhu.

Jak je to s povolovacími procesy v Rumunsku 
a Srbsku? Jak se vám daří se prosadit?
MH: Legislativa v těchto zemích má své nástrahy 
a specifi ka, zejména v oblasti majetkoprávních 
vztahů a jednání s katastry. V Srbsku je navíc kaž-
dý m2 zatížen významnou lokální taxou, což do 
značné míry brzdí další stavební rozvoj, především 
v Bělehradě. Je potřeba také brát v potaz čás-
tečně odlišnou mentalitu a specifi ka vyjednávání 
v zemích jihovýchodní Evropy. Pro řadu českých 
(i zahraničních) investorů tak najít důvěryhodného 
místního partnera nebylo a není úplně jednoduché. 
My tyto trhy dobře známe a to je i důvod, proč jsme 

zaznamenali takový úspěch. Dokážeme připravit 
obchodní koncept na míru a dovést až k úspěšné 
realizaci stavby. To je naše know-how. Od počátku 
pracujeme pro velké německé giganty, kde jsou 
velmi tvrdé podmínky a nároky na kvalitu, a shodný 
standard garantujeme i ostatním investorům.

Realizujete i vlastní developerské projekty. 
Jak hodnotíte perspektivy jednotlivých trhů? 
Na jakých projektech aktuálně pracujete?
JP: V Rumunsku jsou již velké potravinové řetěz-
ce více méně zastoupeny a místní trh je tak více 
nasycený, zatímco do Srbska tyto společnosti 
teprve nově vstupují, tzn. jak v oblasti jednotlivých 
prodejen (hypermarketů či hobbymarketů atd.), tak 
rozvoje retail parků zde vnímáme rostoucí poptáv-
ku a obrovský potenciál. Do budoucna je tento trh 
jednou z našich priorit. Ještě letos začínáme sta-
vět v srbském městě Vršac a přinejmenším jeden 
další z připravovaných projektů chceme posunout 
do fáze stavebního povolení. V brzké době zahájí-
me výstavbu retail parků v Dorohoi (Rumunsko), 
v Gherla (Rumunsko), a další lokality jsou ve sta-
diu příprav – např. projekt dvou hypermarketů do-
plněných retail parkem v Satu Mare, což je město 
s cca 120 000 obyvateli.
MH: Podařilo se nám najít mezeru dokonce na velmi 
konkurenčním trhu Bukurešti. Chystáme zde velký 
maloobchodní projekt s rozlohou v řádu desítek ti-
síc m2 a s investicí okolo 35 milionů eur. Rumunský 
zákazník je na módu a trendy jako takové hodně 
senzitivní, tzn. věříme, že bude pro něj atraktivní. 
Zatím jsme ale v počátcích a mohu prozradit jen to-
lik, že nepůjde o klasické shopping centrum.

Jaké jsou vaše aktivity v kancelářském sektoru?
MH: V kancelářském sektoru se koncentrujeme 
převážně na regionální města. Působí zde řada 
nadnárodních společností, především z průmyslo-
vé sféry, a na rozdíl od rumunské metropole, kde 
již vyrostla škála administrativních budov, zde mo-
derní kancelářské prostory prakticky nejsou k dis-
pozici. Aktuálně pracujeme i na našem doposud 
největším kancelářském projektu, a to v Bukurešti, 
který by se měl stát naší vlajkovou lodí.
JP: Chceme navázat na již dokončené stavby 
v portfoliu, zúročit předchozí zkušenosti a součas-
ně zaplnit mezeru na kancelářském trhu. V tuto 
chvíli jsme v několika tendrech, tzn. nemohu být za-
tím konkrétnější. Největším z připravovaných pro-
jektů a naší prioritou je již zmíněná budova v hlav-
ním městě, nabízející cca 32 000 m2 špičkových 
kanceláří v moderním standardu a s dostatečnou 
parkovací kapacitou. A věřím, že na ni navážou dal-
ší. Realizační a projektovou dokumentaci mají na 
starosti místní projektanti. Architektonický koncept 
ale připravujeme společně s architekty z Česka.

Pojďme tedy zpět do Čech. Jaké jsou vaše am-
bice na českém trhu?
JP: Český retailový trh je již značně saturovaný. 
I tady ale nacházíme příležitosti k růstu. Aktuálně 
připravujeme dva projekty retail parků v regionech 
a pracujeme na rozšíření těch stávajících o dal-
ší fáze – například ve Vyškově nebo v Letovicích. 
Renovací prochází náš park v Kyjově, kde doplní-
me nabídku o další nové prodejce.
MH: Nový potenciál vidíme zejména v oblasti re-
zidencí, resp. kvalitního nájemního bydlení, kde je 

Retail park Vyškov – 2. etapa (ČR) ■ Developer: RC Reinvest

Dentální klinika, Praha ■ Vlastník: RC Reinvest
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in these rental fl ats where we see huge potential 
for further development in the Czech Republic.

You are cooperating with large grocery 
chains. Are you also preparing projects for 
other investors?
JP: We are providing a comprehensive service, 
from the search for suitable localities, property 
relationship analyses, the consolidation and con-
tractual management of the land and the network-
ing of the engineering infrastructure to the zoning 
and planning process, permit procedures and 
the construction itself. In other words, our part-
ners can be grocery, sporting goods or furniture 
chains, just like DIY concepts or companies and 
developers from the area of retail, offi  ce or logis-
tics. We have experience with the consolidating 
land on the order of hundreds of hectares. Plus 
the client enters the project in any phase. Some 
want to take over the property in the zoning and 
planning or building permit phase, others prefer 
the turnkey construction of the building. So we are 
creating solutions tailored to a specifi c client and 
the given market.

How are the licensing processes in Romania 
and Serbia? How did you manage to break 
through there?
MH: The legislation in these countries has its spe-
cifi cs and pitfalls, particularly in the area of proper-
ty relations and negotiations with the land registry. 
In Serbia, moreover, each m2 is encumbered by 
a signifi cant local tax, which hinders further con-
struction development considerably, especially in 

Belgrade. It is also necessary, to a certain extent, 
to take into account a diff erent mentality and the 
specifi cs of negotiating in southeast European 
countries. Thus fi nding a trustworthy partner was 
not and is not all that easy for many Czech (and 
foreign) investors. We know these markets well, 
and that is one of the reasons why we succeeded 
to such an extent. We are able to prepare a tai-
lored business concept and take it all the way 
to the successful realisation of the construction. 
That is our know-how. From the beginning we 
have been working for German giants, where 
there are very tough conditions and demands on 
quality, and we guarantee an identical standard to 
our other investors as well.

You also realise your own development proj-
ects. How do you evaluate the perspectives 
of the individual markets? What projects are 
you currently working on?
JP: In Romania the large grocery chains are al-
ready more or less represented and thus the local 
market is more saturated, while these companies 
are only now entering Serbia, i.e. we see growing 
demand and huge potential both in the area of the 
individual shops (hypermarkets or home improve-
ment stores, etc.) and in the development of retail 
parks. This market is one of our priorities for the 
future. Before the year is out we will start building 
in the Serbian town of Vršac and we would like 
to move at least one of the other prepared proj-
ects to the building permit phase. We will soon 
begin the construction of retail parks in Dorohoi 
(Romania), in Gherla (Romania), and other lo-

calities are in the preparation phase, for example 
the project for two hypermarkets supplemented by 
a retail market in Satu Mare, which is a city with 
a population of about 120,000.
MH: We managed to fi nd a gap in the highly 
competitive Bucharest market. We are planning 
a large retail project here with an area on the or-
der of tens of thousands of m2 and with an invest-
ment of around 35 million euros. Romanian cus-
tomers are very sensitive to fashions and trends, 
so we trust that it will be attractive to them. But so 
far we are at the beginning and I can only reveal 
that it will not be a classic shopping centre.

What are your activities in the offi  ce sector?
MH: In the offi  ce sector we concentrate primarily 
on regional cities. There are a number of mul-
tinational companies operating here, especially 
in the industrial sphere, and unlike the Romanian 
capital, where a wide range of offi  ce buildings 
have already gone up, here there are practically 
no modern offi  ce buildings available. We are cur-
rently also working on our largest offi  ce building 
project to date, which is in Bucharest and should 
become our fl agship.
JP: We want to build on the already-completed 
buildings in the portfolio, to draw on our previous 
experience while fi lling a gap in the offi  ce market. 
At this moment we are in a number of tenders, so 
I cannot be any more specifi c as of yet. The larg-
est of our prepared projects is our priority, being 
the aforementioned building in the capital city, of-
fering about 32,000 m2 of prime offi  ces in a mod-
ern standard and with an abundance of parking 

Serbia is the market with a potential for retail expansion ■ Visualisation: Retail park Vršac
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capacity. And I believe that there will be more to 
follow. Local designers are responsible for the im-
plementation and project documentation, though 
we are preparing the architectural design together 
with architects from the Czech Republic.

So let’s return to the Czech Republic. What are 
your ambitions on the Czech market?
JP: The Czech retail market is already quite satu-
rated. But here, too, you can fi nd growth opportu-
nities. We are currently preparing two retail park 
projects in the regions and we are working on ex-
panding the existing ones by further phases – for 
example in Vyškov or in Letovice. Our park in Kyjov 
is also undergoing renovations. The assortment 
will be expanding by two new vendors here.
MH: We see new potential primarily in the area of 
residences, or quality rental housing, to be pre-
cise, where the off er has long been signifi cantly 
undersized. We are currently implementing a pi-
lot project in the centre of Brno and it is slated for 
completion this September. We have long been 
cooperating with UniCredit Bank for fi nancing. 
Through the reconstruction and additional con-
struction there will be 68 fl ats here, predominantly 

with one or two rooms and kitchenettes, which are 
attractive for wealthier students, or young people 
just out of school, who studied in Brno and are 
now working here, primarily in the technological 
companies. Brno is a hub of technology. There 
are two technical universities here and there are 
a number of development and manufacturing 
companies here that are linked to them. If the pilot 
project fulfi ls the expected ambitions, we see a lot 
of room here for the future.

Do you leave all your completed projects in 
the portfolio?
MH: We keep all the completed projects. But it is 
all a question of supply and demand and it is no 
secret that these days the market favours those 
who are divesting. Thus DRFG investment fund 
acquired the fi rst phase of the park in Vyškov this 
March. We are not against acquisitions, either, but 
we are primarily interested in property that has 
a development potential.

So what are your plans for the future? Are you 
also considering entering other countries?
MH, JP: The priority for us continues to be the 
markets that we know well and that have growth 
potential, in other words in the area of retail and 
offi  ces, primarily in Romania and Serbia, where at-
tractive and relatively large investments await us, 
whether in the area of our own development or in 
cooperation with partners. In the Czech Republic 
we are continuing in the development of retail proj-
ects and we believe in the potential of rental hous-
ing. This segment is interesting for us and, at the 
same time, it contributes to the diversifi cation of 
our assets. This means our goals are to strengthen 
the portfolio in all the countries and further growth. 
In the medium term we do not rule out expansion 
to the retail market in Poland.

RC Reinvest plans further growth

nabídka dlouhodobě výrazně poddimenzovaná. 
V současné době realizujeme pilotní projekt v cen-
tru Brna a s dokončením počítáme letos v září. 
Na fi nancování dlouhodobě spolupracujeme 
s UniCredit Bank. Rekonstrukcí a dostavbou zde 
vznikne 68 bytů převážně 1+kk a 2+kk, které jsou 
atraktivní pro movitější studenty, nebo mladé lidi 
po škole, kteří v Brně studovali a dnes zde pracují 
převážně v technologických fi rmách. Brno je tech-
nologický hub, jsou zde dvě technické univerzity 
a na ně je navázána řada vývojových a výrobních 
fi rem. Pokud pilotní projekt naplní předpokládané 
ambice, vnímáme zde velký prostor i do budoucna.

Necháváte si všechny dokončené projekty 
v portfoliu?
MH: Dokončené projekty si necháváme. Vše je 
ale otázkou nabídky a poptávky a není tajem-
stvím, že trh dnes přeje divesticím. První etapu 
parku ve Vyškově tak získal letos v březnu inves-
tiční fond DRFG. Nebráníme se ani akvizicím, 
primárně nás ale zajímají nemovitosti, které mají 
developerský potenciál.

Jaké jsou tedy plány do budoucna? Zvažujete 
také vstup do dalších zemí?
MH, JP: Prioritou jsou pro nás nadále trhy, které 
dobře známe a které mají růstový potenciál. Tzn. 
v oblasti maloobchodu a kanceláří především 
Rumunsko a Srbsko, kde nás čekají atraktivní 
a poměrně rozsáhlé investice – ať již v oblasti vlast-
ního developmentu nebo ve spolupráci s partnery. 
V České republice pokračujeme v rozvoji retailo-
vých projektů a věříme v potenciál nájemního byd-
lení. Tento segment je pro nás zajímavý a součas-
ně přispívá k diverzifi kaci našich aktiv. Tzn. naším 
cílem je posilování portfolia ve všech zemích a dal-
ší růst. Ve střednědobém horizontu nevylučujeme 
expanzi na maloobchodní trh v Polsku.

RC Reinvest a.s.
Brněnská 509/11a, Vyškov 682 01
e-mail: info@rcreinvest.cz
Tel.: +420 545 213 781
www.rcreinvest.cz

RC Reinvest a.s.
Brněnská 509/11a, Vyškov 682 01
e-mail: info@rcreinvest.cz
Tel.: +420 545 213 781
www.rcreinvest.cz
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