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Investiční aktivita na českém nemovitostním trhu bude pravděpo-
dobně pokračovat znatelně pomalejším tempem: na straně prodá-
vajících i kupujících, podobně jako na všech evropských trzích, do-
chází k úpravě cen nemovitostí, refl ektující současnou makroekono-
mickou situaci. Ceny nemovitostí se mění také v již rozpracovaných 
transakcích, z nichž mnohé probíhají po řadu měsíců, v důsledku 
různých negativních faktorů, především rostoucích úrokových sa-

zeb. Se Stuartem Jordanem, výkonným ředitelem poradenské spo-
lečnosti Savills Česká republika, hovoříme o současných ekonomic-
kých dopadech na tempo investiční aktivity, pohledu zahraničních 
investorů na český trh i výzvách, kterým bude realitní sektor v příš-
tích měsících čelit. 

Jak obecně hodnotíte současný investiční trh? Letošní rok byl mír-
ně řečeno hodně dynamický…
Extrémně obtížný. Nevzpomínám si, kdy bylo ve hře tolik faktorů takového 
významu, především prudce rostoucí infl ace, která nutí evropské centrální 
banky rychle a agresivně zvyšovat úrokové sazby. Je snadné koncentro-
vat se a hovořit pouze o nákladech na dluhové fi nancování, je ale potře-
ba položit si i řadu dalších otázek a hluboce se zamyslet nad poměrem 
výnosu a rizika nemovitostí v současné době, a tedy i nákladů na vlast-
ní kapitál. Jaké očekávané výnosy jsou přiměřené v aktuálním prostředí? 
Samozřejmě, některé transakce probíhají, většinou se ale jedná o obcho-
dy započaté už v roce 2021 nebo na počátku roku 2022 – nové transakce 
jsou mnohem sporadičtější a objemy investic více granulární.

Jaký objem investic jste zaznamenali v prvních třech čtvrtletích 
roku 2022? 
Za 1. až 3. čtvrtletí 2022 dosáhly kumulativní investice do nemovitostí v ČR 
přibližně hodnoty 1,41 miliardy eur. 

Na jaké úrovni se tedy dnes pohybují výnosy a ceny nemovitostí? 
Čím si vysvětlujete reportované objemy za předchozí kvartály?
Časem. Kvartální objemy za 2. a 3. čtvrtletí nereprezentují aktuální klima – 
přestože dnes projednávané transakce již částečně zohledňují přecenění, 
pravděpodobně stále ještě neodrážejí správnou cenu, která by odpovídala 
nové tržní cenové hladině.

Vidíme řadu potenciálních kupců a stále více prodávajících, rozdíl v ceno-
vých očekáváních je ale stále ještě značný. Bude tedy ještě nějakou dobu 
trvat, než se přecenění z primárních trhů, rozšíří i na sekundární trhy: takže 
zatímco ve Spojeném království a Německu již došlo k výraznému pře-
cenění a posunu výnosů, v zemích střední a východní Evropy je patrná 
časová prodleva a nedostatek průkazných transakcí.
 
Podle mého názoru se však bude jednat o přecenění významné. Je zřej-
mé, že se projeví odlišně v jednotlivých sektorech a v různých hladinách 
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INVESTIČNÍ TRH UPROSTŘED PŘECENĚNÍ
Savills očekává zásadní přelom v „dynamice“ obchodování

Stuart Jordan, výkonný ředitel poradenské společnosti Savills Česká republika
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Real estate investment deals in CR are likely 
to continue at a comparatively slower pace 
as buyers and sellers, as in all European 
markets, continue to adjust prices in re-
sponse to the macroeconomic environment. 
Prices in ongoing deals, many in the works 
for several months, have been adjusting as 
a multitude of concerns, fi rst and foremost 
interest rates, have developed. We speak 
with Stuart Jordan, Managing Director at 
Savills Czech Republic, about current eco-
nomic eff ects on the pace of investment 
activity, the view of foreign investors on the 
Czech market and the challenges facing the 
property sector in the months ahead. 

How do you see the investment market gen-
erally now? It has been a more dynamic year 
to say the least…
Extremely diffi  cult. I don’t remember a time when 
there were so many factors of such magnitude 
at play but most signifi cantly runaway infl ation 
forcing European Central Banks to hike interest 
rates so quickly and aggressively. It is easy to get 
purely distracted talking about the cost of debt, 
but there are enough questions and soul search-
ing to be done about the risk-reward of real es-
tate today and hence the cost of your own equity. 
What return expectations are reasonable in the 
current environment? Certainly, there is some 
trading ongoing, but mostly this relates to trans-
actions formulated in 2021 or at the start of 2022 
– newer conceived transactions are much more 
sporadic and investment volumes on a deal ba-
sis, more granular.

What volumes were recorded in the fi rst 
three quarters across the sectors? 
Taken over Q1–Q3 2022 cumulative investment 
in CR totalled some EUR 1.41 billion. 

What explains the recent quarterly volumes 
being reported? Where do we stand in terms 
of prices and what yields are represented?
Time. Quarterly volumes in Q2 and Q3 are not 
representative of the prevailing climate – even 
if transactions are repricing somewhat prior to 
closing, they are likely still not marked to market 
for what would be a new arm’s length price point.

There are many would-be bidders and increas-
ingly plenty of sellers but the price delta is still 
large. It will also take time from repricing in fi rst-
mover markets to spread to secondary markets, 
so whereas we already see yields having sub-
stantially repriced in the UK and Germany, there is 
a time lag and lack of trading evidence still in CEE.

In my view, the repricing will be however signifi -
cant. Clearly, it will react diff erently in diff erent sec-

tors and diff erent value sectors therein – of course 
prime stock will be relatively well insulated and 
secondary stock discounts will be more fi erce.

The rhetoric six months ago was of a 10% val-
ue shift, at Expo Real there was more discus-

INVESTMENTS IN MIDST OF REPRICING
Savills expects signifi cant shifts in ‘trading dynamics’ 

Ilustrační foto / Illustrative photo
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 Q1-Q3 2022 TOTAL INVESTMENT VOLUME
BY SECTOR (CZECH REPUBLIC) 
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Zdroj/Source: Savills
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hodnot; prvotřídní nemovitosti budou samozřej-
mě odolávat lépe, zatímco u sekundárních ne-
movitostí budou slevy vyšší.

Ještě před půl rokem se hovořilo o 10procent-
ním posunu hodnoty nemovitostí, na podzimním 
Expo Realu se už diskutovalo o 10–20 procen-
tech a myslím, že stále častěji, přinejmenším 
v dohledném období, se tyto korekce budou blížit 
spíše k 20 %. Navýšení yieldů o 100 bazických 
bodů oproti vrcholu tak už dnes není tak šokující 
myšlenkou, jako tomu bylo v prvním čtvrtletí. 

Pokud lze dnes pozorovat nějaký trend v pro-
dejích, odehrává se pravděpodobně na obje-
mově menším konci spektra, s objemem pod 
30 milionů eur a na trhu s relativně dobrou lik-
viditou, kde operují rodinné private ekvity fi rmy, 
PropCos investoři a aktivní správci aktiv, zatím-
co sektor o objemech 100 milionů eur je z hle-
diska zájmu investorů oslabený – s výjimkou 
nemovitostí, kde je prodávající ochoten prodat 
s výraznou slevou. 

Jak vnímáte posun v oblasti bankovního fi -
nancování a jeho dopady? ECB v listopadu 
již podruhé zvýšila úrokové sazby…
Trh je enormně zadlužený a my se nacházíme 
uprostřed cyklu zvyšování úrokových sazeb v ta-
kovém tempu a rozsahu, jaký jsme nezažili mnoho 
let. Rétorika velkých centrálních bank (např. ECB, 
Bank of England, Fed) je jasná: jsou ochotny, po-
kud k tomu budou skutečně nuceny, zabrzdit eko-

nomiku, aby dostaly celkovou infl aci pod kontrolu. 
To se již začalo projevovat ve zpomalení poptávky 
spotřebitelů a zdá se, že Evropu čeká rozsáhlej-
ší recese. Měnová politika působí se zpožděním: 
vyšší úrokové sazby ovlivní poptávku až po urči-
té době a průzkumy naznačují, že toto zpoždění 
může být dlouhé a může trvat až dva roky. Z toho 
plynou určité obavy, že banky mohou zajít příliš 
daleko. To je pro investory důležité, protože hlavní 
hnací silou výnosů je ekonomický růst. 

Nezdá se tedy pravděpodobné, že by se úro-
ky v dohledné době měly vrátit na úroveň před 
rokem 2022, a proč by se vlastně měly vracet? 
Náklady na dluh u nemovitostí nejsou vysoké: 
3 % jsou zhruba na úrovni 25letého průměru – 
jen jsme si zvykli na to, že evropský dluh je téměř 
zdarma, což mimořádně silně stimulovalo realitní 
sektor. To znamená, že nemovitosti je nezbytné 
přecenit, což z hlediska dlouhodobé stability ne-
považuji za nic zvlášť hrozného. Ani ten nejza-
tvrzelejší rezidenční developer by dnes zřejmě 
netvrdil, že dosavadní růst cen a nedostupnost 
bydlení nebo poměr příjmů k výši hypotéky byly 

z pohledu investora nebo konečného uživatele 
udržitelné a zdravé. 

Jaké další faktory dnes ovlivňují trh? 
Pozitivním faktem je, že klesly ceny komodit 
z nedávných maxim, za čímž stojí očekávání 
budoucí slabší poptávky. Průmyslové kovy, které 
jsou mimořádně citlivé na úroveň aktivity v Číně, 
zaznamenaly snížení o přibližně 30 %. Tlaky 
v dodavatelských řetězcích nadále slábnou, což 
by mělo podpořit pokles výrobních cen, které 
obvykle stimulují ceny spotřebitelské. Můžeme 
to vidět i v nákladech na nákladní dopravu, kte-
ré v důsledku zpomalení světového obchodu 
se zbožím prudce klesly a světové přístavy již 
nejsou zahlcené. Což může být určitým indi-
kátorem pro uvolnění tlaku na ceny stavebních 
materiálů a vyřešení další neznámé z developer-
ské rovnice.

Očekáváte v souvislosti se změnou cen ne-
movitostí např. nárůst distressed prodejů, 
nebo výprodeje ze strany některých retailo-
vých fondů? 
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sion about 10–20 % and I think increasingly at 
least for the foreseeable trading period, those 
adjustments may be better benchmarked at 
20 %. 100 bps yield discount from peak is not as 
shocking a concept as it was in Q1.

If there is a pattern in selling, it is probably to-
wards the smaller end of the spectrum with rela-
tively decent liquidity at the sub EUR 30 million 
end of the market populated by Family Offi  ces, 
PropCos and active Asset Managers, whereas 
the EUR 100 million sector is thin in terms of in-
vestor depth unless there is an asset whereby 
the seller is willing to trade at signifi cant discount. 

How do you see the evolution of bank fi -
nancing and what eff ect is this having? The 
ECB for example raised rates a second time 
in November…
There’s an enormous amount of debt in the sys-
tem, and we are in the midst of a rate hiking cycle 
on a speed and scale that we haven’t seen for 
many years. The rhetoric emanating from the ma-
jor central banks (like the ECB, Bank of England, 
the Fed) is clear: they are willing if really forced, to 
break economies in order to bring headline infl a-
tion under control. This has already started to re-
fl ect in depressed consumer demand and it seems 
inevitable that Europe is set to experience a wider 
recession. Monetary policy acts with a lag – it takes 

time for higher interest rates to impact demand, 
and research suggests these lags can be long, up 
to two years. Hence the concern that the banks will 
go too far. This is important for investors, as eco-
nomic growth is the primary driver of returns. 

Debt seems unlikely to return to pre-2022 levels 
again any time soon, and why should it in fact? 
The cost of real estate debt today is not high: 3 % 
base rates are about a 25 year average – we just 

got used to European debt being almost free, 
which was turbocharging the real estate sector. 
It simply means real estate has to reprice, and 
from a long term stability point of view, I don’t 
see this as a particularly bad thing. Not even the 
most hardened residential developer would ar-
gue that recent price rises, aff ordability of hous-
ing metrics or salary-mortgage multipliers were 
sustainable or healthy from an investor or end-
use point of view.
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V souvislosti s infl ací se drobní investoři zajímají 
více o peníze v hotovosti než o spekulaci na bu-
doucí výnosy, a proto mohou zaznamenat retai-
lové fondy drobných investorů určitý odliv svých 
fi nancí, což znamená, že může docházet i k pro-
dejům nemovitostí. Není to ale samozřejmě tak-
to přímočaré: správci mnohých fondů nedovolí 
prodej nemovitostí pod účetní hodnotou, tržní 
hodnoty tedy budou v dané chvíli nepochybně 
zaostávat za těmi reálnými. Časová dispropor-
ce tak bude mít za důsledek nutnost stanovení 
nového benchmarku, který povede k obnovení 
likvidity na trhu.

Co se týče nucených prodejů (distressed sa-
les), z mého pohledu je tento výraz značně 
nadužívaný. Na otázku, zda dojde u některých 
investičních produktů k nějakým fi nančním tla-
kům, odpovídám: ano. Produkty s vyšším za-
dlužením v jakékoli formě budou více náchylné 
k zátěžovým testům. Pokles hodnoty nemovi-
tosti ale neznamená distressed, je to jednodu-
še funkce kapitálového trhu, přestože mladší 

generace zažila pouze období, kdy hodnota 
nemovitostí setrvale jen rostla.

Dalším tématem souvisejícím s přeceněním, je 
otázka, zda a do jaké míry budou porušeny dlu-
hové kovenanty. Při poklesu tržní hodnoty nemo-
vitosti se pozornost obvykle soustředí na poru-
šení LTV (poměru úvěru k hodnotě nemovitosti). 
Vezměme však do úvahy non-core portfolia, která 
se potýkají s vyšší neobsazeností, a tedy vyššími 
náklady vlastníka plynoucími ze servisních po-
platků a energií, a jak tyto faktory ovlivní čistý pro-
vozní příjem nemovitosti (NOI), a tedy i ukazatele 
krytí dluhové služby (DSCR).

Jaká je pozice ČR v očích zahraničních in-
vestorů, dochází k nějakým změnám?
Změny, které vidíme na českém trhu, nejsou dů-
sledkem nárůstu rizik v porovnání se zbytkem 
Evropy, ale pouze následováním celoevropské-
ho trendu. V ČR jsme nikdy nezažili, že by se na-
bídka vymkla kontrole, vždy jsme měli bezpečný 
polštář, což je jedním z důvodů, proč se institu-

cionální investoři v ČR, zejména v kancelářském 
a průmyslovém sektoru, vždy rádi angažovali. 
I proto mohly být tržní ceny agresivnější v porov-
nání se sousedními zeměmi.

Omezená nabídka se projevila ve vysokých ce-
nách pozemků, které se ale nyní mohou dostat 
pod tlak, protože rostoucí stavební náklady, úro-
kové sazby i výnosy musí být kompenzovány v ji-
ných částech developerského cyklu.

Poté, co se cenový posun na investičním trhu 
vyjasní, uvidíme návrat většího objemu privát-
ního kapitálu, který se zaměřuje na vyšší výnos, 
a více příležitostí pro investice. Bude zapotřebí 
provést proces rekapitalizace, přičemž už nyní je 
ve střední a východní Evropě dostatek investič-
ních struktur, schopných rozšířit okruh investorů 
oproti předchozímu cyklu, kdy hlavní roli hrály 
převážně americké private ekvity fondy. 

Jaká je situace na straně českých investorů?
Pokud jde o domácí investory, samozřejmě uvi-
díme rozdíl mezi fondy, které drží core aktiva, 
která jsou z hlediska výkonnosti více odolná, 
a fondy, které působí v oblasti value-add aktiv; 
stejně tak mezi těmi, které realizovaly své akvi-
zice za využití adekvátního fi nančního pákového 
efektu, a těmi, které jsou vystaveny významné-
mu strukturovanému dluhu. 

Které sektory budou patřit do budoucna 
z hlediska poptávky k nejsilnějším?
Silnou pozici si udrží průmyslový sektor, kde 
poptávka výrazně převyšuje nabídku. Nájemné 
možná neporoste takovým tempem jako v po-
slední době, nicméně lze očekávat, že nadále 
poroste. Průmysl a logistika zůstanou stále ak-
tivní i atraktivní, je ale zřejmé, že pro uskuteč-
nění core transakcí bude nezbytné, aby došlo 
i v rámci ČR k přecenění. Vsadit na dosud re-
portované výnosy by znamenalo výrazně vyš-
ší ceny než v sousedním Německu, a s touto 
představou se náš pohled na věc zásadně ne-
ztotožňuje.

Ilustrační foto / Illustrative photo
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What other factors are infl uencing the mar-
ket today?
Positively, we record that commodity prices have 
fallen back from recent highs, underpinned by ex-
pectations of weaker future demand. Industrial 
metals, extremely sensitive to the pace of activity in 
China, have fallen by around 30 % from recent highs. 
Undoubtedly supply chain pressures continue to 
abate, which should support a decline in global pro-
ducer prices, which typically lead consumer prices. 
You can see this with cost of shipping freight, which 
has fallen sharply in line with a slowdown in global 
trade in goods, while the world’s major ports are no 
longer congested. This may be an indicator of some 
pressure easing on construction prices, which may 
take one block out of the development equation.

In connection with the change in real estate 
prices, do you expect, for example, an in-
crease in distressed sales, or sales by some 
retail funds?
As infl ation bites, retail investors are concerned 
about cash in hand, not future return speculation 
and hence retail funds will experience increased 
redemptions, which means they’ll need liquidity 
and likely disposals will follow. However, it is of 
course not always so simple – much fund gover-
nance will not allow disposals below book values 
and market values will certainly be lagging reality 
at this time. That time lag again manifests itself, 
where re-benchmarking values will be needed to 
create liquidity again.

For me however, the word distressed is terribly 
overused. Will there be fi nancial events within 
certain vehicles? Certainly – and those vehicles 
with higher debt in whatever form will be most 
prone to stress tests. But falling values doesn’t 
mean distress, it is simply a function of a capital 
market and just that younger generations have 
experienced a climate in which real estate val-
ues only ever go up...

Another issue that is going to appear is where 
and how debt covenants are breached. The focus 

tends to be on LTV (loan to value ratio) breaches 
as market values fall, but consider non-core port-
folios which carry signifi cant vacancy and how 
service charges and energy leakage is depleting 
NOI (net operating income) and poking trouble 
at DSCRs (debt-service coverage ratios). 

How has the Czech market fared in the eyes 
of foreign investors lately and are there any 
changes? 
Any changes we’re seeing now in the Czech market 
are not because of infl ated risk relative to the rest of 
Europe, it has just been following the trend across 
Europe. In CR, we never saw development supply 
getting out of hand, so that’s always the comfort 
blanket we’ve had and why institutions have always 
liked to get exposure in CR, especially in the offi  ce 
and industrial sector, and why the market prices 
more aggressively ahead of its neighbours. 

That supply-side constraint refl ected itself in 
very high land values but these will come under 
pressure now whereby construction costs, inter-
est rates and softening yield projections have to 
be counterbalanced by a discount elsewhere in 
the development cycle.

As the prices shift with more clarity we will see 
more private equity come back into play – be-
cause there’ll be higher returns sought, funding 
structuring to be done, and gaps to be funded. 
Recapitalisation of vehicles will be needed and 

there are enough savvy investment vehicles in 
CEE now to deepen this audience compared to 
the last cycle where mostly US PE fi lled the need.   

What is the situation regarding domestic in-
vestors?
Regarding domestic investors, you’ll of course 
see a divergence between those funds holding 
core assets which will be more insulated in terms 
of performance and those funds who are toward 
the value-add arena; likewise, those who acquired 
selectively and leveraged appropriately and those 
whose are more exposed to structured debt. 

What sectors/segments will be strong in 
terms of demand or trading until new year 
and into the fi rst quarter?
Industrial will still be a solid sector because sup-
ply is completely outstripped by demand. Rents 
may not propel at their recent pace, but are 
widely expected to grow. The sector will remain 
active and attractive but clearly there is a need 
for CR to reprice for core transactions to happen 
– believing current-yield snapshot data would in-
dicate that long-dated income in the CR prices 
signifi cantly ahead of Germany and clearly our 
house view does not subscribe to that notion.

Residential is very dynamic from an investment 
perspective at the moment as interest rates have 
meant that the number of private unit sales has 
plunged, and even where buyers engage at devel-
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Rezidenční sektor je z investičního hlediska 
v současnosti velmi dynamický. V důsledku na-
výšení úrokových sazeb hypoték významně po-
klesl objem prodaných bytů, a i v případě, kdy 
jsou kupující ochotni akceptovat vysoké ceny 
developerů, zamítají banky značný počet žá-
dostí o hypotéku. To tlačí množství lidí zpět do 
nájmu a výše nájemného citelně roste. Což je 
dobrá zpráva pro investory do nájemního bydle-
ní (PRS). Podobně jako v případě průmyslových 
nemovitostí tak vidíme stav, který naznačuje, že 
zvýšení nájemného vyrovná diskont ve výno-
sech, což udrží kapitálovou hodnotu.

Co se týče kanceláří, jsem obecně pozitivní: na 
trhu není tak masivní objem budov, a když se 
podíváme na počet těch, které odpovídají po-
žadavkům na ekologicky šetrné a vyhovující po-
žadavkům ESG, je tato nabídka poměrně malá. 
Covid přinesl na trh další výzvy týkající se obsa-
zenosti, fl ex- a co-workingu a nákladů na služ-
by a energie; zdá se ale, že je na stole přinej-
menším několik těchto témat (i když náročných 
a složitých), které lze posouvat a řešit. Starší 
budovy, které nejsou v souladu s ESG, budou 
stále obtížněji fi nancovatelné, nicméně trh po 

globální fi nanční krizi obecně stanovil správný 
cenový rozdíl mezi core a sekundárními budo-
vami, takže se domnívám, že i v tomto sektoru 
je přidaná hodnota pro investory.

Maloobchod zůstává i nadále výzvou: již delší 
dobu se řeší otázka nabídky, budoucnosti i změ-
ny účelu maloobchodních nemovitostí, takže 
téma spotřebitelské zkušenosti se vyvíjí. Kupní 
síla v období infl ace a recese bude samozřejmě 
pro investory zásadním kritériem.

Pokud se podíváme do budoucna, jaké vý-
zvy trh čekají v roce 2023?
Bylo by jednoduché generalizovat, že vše bude 
negativní, to je ale kapitálový trh: ne všichni stále 
vyhrávají a současnost je zlomovým okamžikem, 
kdy dojde k určitému otřesu trhu a do hry vstoupí 
nová dynamika. Což přináší zajímavé obchodní 
příležitosti. Zkušení investoři, developeři i provo-
zovatelé nemovitostí se zdravými bilancemi a do-
statkem likvidity mají před sebou velmi zajímavé 
období a předpokládám, že vzhledem k tomu, že 
v první polovině roku 2023 dojde k přecenění, in-
vestiční objemy i aktivita se později v příštím roce 
opět rozběhnou.

oper pricing, banks are refusing a signifi cant num-
ber of mortgage applications. This is pushing a lot 
of people back into the rental market and rents are 
rising fast which is good news for investors in the 
PRS sector, and similar to industrial, there is an ar-
gument to suggest that rental increases will off set 
yield discounting to hold capital values. 

For offi  ces I’m positive on the market generally be-
cause again we don’t have such a huge amount 
of stock, and if you’re looking at the number of fu-
ture/green-proofed/ESG compliant buildings, that 
stock is small. Additionally, covid threw a lot of 
challenges on the market with occupational ques-
tions, fl ex and co-working, and service charge/
energy costs; hence it feels like at least a lot of 
the topics (even if challenging and complex) are 
somewhat on the table and therefore can be as-
sessed and dealt with. Older buildings which are 
less ESG compliant will be harder and harder to 
fi nance, but post GFC (global fi nancial crisis) the 
market generally established proper price delta 
between core and non-core so it still feels like 
there is good value for investors in this sector.
 
Retail will continue to be challenging but again, 
stock challenges and the future and repurposing 
of retail have been in focus for a while so consumer 
experience topics are evolving. Infl ation-recession 
spending power is of course the vital assessment 
criterion for investors at this specifi c time.

So looking broadly, how do you see chal-
lenges or activity unfolding into 2023?
It’s easy to generalise that this is all negative, but 
it’s simple capital markets – not everybody wins 
long term, this is a juncture in the market where 
there will be some shake up and new dynamics 
will come in to play. That makes for interesting 
and exciting trading opportunities. Experienced 
investors, developers and operators of real estate 
with healthy balance sheets and dry powder will 
have some exciting times ahead and I suspect as 
benchmarking occurs in H1 2023, volumes and 
activity will kick back into gear later in the year.

Ilustrační foto / Illustrative photo
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Na pražský trh s nájemním bydlením v Praze 
vstupuje nový hráč, který se chystá inves-
tovat 2–3 miliardy korun do nákupu port-
folia 1 000 bytů. První akvizice dojednalo 
Arcibiskupství pražské s developery Trigema 
a Central Group, nezávisle na nich pracuje 
i na přípravě vlastního rezidenčního projektu 
Habrovka, který by měl do konce roku získat 
stavební povolení. K pronájmu již nabízí pro-
střednictvím realitní kanceláře Lexxus byty 
v činžovním domě v Jaselské ulici na Praze 
6, který zrekonstruovala Trigema Building. Na 
nákup i rekonstrukce bytových domů plánuje 
církev využít prostředky z náhrad za nevráce-
ný majetek. Doplní je výnosy z prodeje zbyt-
ných nemovitostí, které nevyužije pro svou 
hlavní činnost, a naopak by musela investo-
vat do jejich renovace. Aktuálně nejsledova-

nější připravovanou transakcí je prodej pa-
mátkově chráněné Jindřišské věže v Praze 1. 

Do sektoru nájemního bydlení v Praze vstoupilo 
arcibiskupství ve druhé polovině roku 2022, kdy 
začalo pronajímat byty v nově zrekonstruova-
ném domě v Jaselské ulici na rozhraní Dejvic 
a Bubenče v Praze 6 a v novostavbě v těsné 
blízkosti stanice metra Zličín. Z celkem 16 bytů 
luxusního standardu v Jaselské ulici zatím re-
alitní kancelář Lexxus pronajala zhruba čtvrti-
nu, na Zličíně je podle generálního vikáře Jana 
Balíka, který byl pověřen ekonomickou činností 
pražského arcibiskupství, obsazený zatím jeden 
největší byt. 

Bytový dům s celkem 63 byty v komplexu Park 
Zličín, který developer Central Group dokončil 

letos na jaře, koupila církev včetně navazující 
nárožní restaurace a dvou retailových prostor 
v parteru dalších bytových domů. Na spadnutí je 
podle vikáře Balíka také uzavření dalšího obcho-
du s tímto developerem: nákup bytového domu 
s 33 jednotkami v Roudnické ulici v Praze na 
Střížkově. „Část bytů v obou lokalitách jsme zís-
kali směnou pozemků a část jsme doplatili ho-
tově. Pozemek farnosti Hostivař byl směněn za 
byty na Zličíně a pozemek farnosti Bohnice za 
jeden dům na Střížkově. Za druhý dům v lokalitě 
zaplatíme 100 milionů,“ vypočítává Balík a do-
dává, že s Central Group jednají také o dalších 
obchodech. S fi rmou Trigema se církev dohod-
nula na odkupu 42 bytů ve dvou sekcích byto-
vého projektu Lihovar Smíchov, které by měla 
převzít v roce 2023, a v jednání je 32 jednotek 
včetně retailových prostor v parteru. O dva roky 
později by mělo arcibiskupství získat od téhož 
developera dalších 67 bytů v projektu Paprsek 
Stodůlky. „Můžeme tedy říci, že v současné 
době máme nasmlouváno 300 bytů a o další 
stovce jednáme,“ shrnuje Balík. 

V lednu nebo v únoru věří Jan Balík v zahájení 
stavebních prací na prvním vlastním develo-
perském projektu, kterým je Habrovka poblíž 
stanice metra Budějovická v Praze 4. Investicí 
400 milionů korun tu pro arcibiskupství vybuduje 
stavební fi rma Trigema Building podle projektu 
architektů Black n‘ Arch osm vil a pět bytových 
domů s 82 byty. 

Byty na pronájem nabízí pražské arcibiskupství 
pod značkou XPlace, kterou Jan Balík prezentuje 
jako koncept nájemního bydlení na celý život. Tento 
záměr vyžaduje diverzifi kaci bytového fondu, který 
by měl zahrnovat byty od těch luxusních v nejlep-
ších pražských lokalitách až po cenově dostupněj-
ší oblasti mimo Prahu. „Jedním z takových příkladů 
může být záměr směnit pozemky, které vlastní-
me v Kolíně, za nové domy,“ uvádí Balík. Součástí 
portfolia budou i domy pro seniory, které kromě ko-
merčního nájemního bydlení nabídnou i specializo-
vané služby. „Tyto projekty ale musí být výnosné,“ 
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ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ
investuje do nájemního bydlení

První akvizice dojednalo Arcibiskupství pražské s developery Trigema a Central Group. Celkem 63 bytů určených 
k pronájmu získá investor od Central Group v komplexu Park Zličín, 33 dalších v bytovém domě v ulici Roudnická 
na pražském Střížkově ■ Vizualizace: Roudnická, Praha-Střížkov ■ Developer: Central Group

BW_IV_2022.indb   14BW_IV_2022.indb   14 18.12.22   19:3418.12.22   19:34



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
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

15

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

A new player is entering the Prague rental 
housing market and is planning to invest CZK 
2–3 billion in the purchase of a portfolio of 
1,000 fl ats. The Archdiocese of Prague com-
pleted the negotiations for its fi rst acquisi-
tions with the developers Trigema and Central 
Group, while it is also independently working 
on the preparation of its own residential proj-
ect Habrovka, which should obtain a building 
permit by the end of the year. It already off ers 
fl ats for rent through the Lexxus real estate 
agency in a block of fl ats on Jaselská Street 
in Prague 6, which Trigema Building recon-
structed. The Church plans to use funds from 
the compensation for unreturned property for 
the purchase and reconstruction of blocks of 
fl ats. They will be complemented by proceeds 
from the sale of residual properties that they 
do not use for their main activity and, on the 
contrary, they would have to invest in their 
renovation. The currently most watched trans-
action under preparation is the sale of the 
listed Jindřišská Tower in Prague 1. 

In the second half of 2022, the Archdiocese of 
Prague entered the rental housing sector, when 

it began renting fl ats in a newly renovated 
building on Jaselská Street on the edge of 
Dejvice and Bubeneč in Prague 6 and in a new 
building in close proximity to the Zličín metro sta-
tion. The Lexxus real estate agency has leased 
about a quarter of the total of 16 fl ats in a luxury 
standard in Jaselská Street, while the largest 
fl at has been occupied in Zličín so far, accord-
ing to the Vicar-General Jan Balík, who has been 
entrusted with the economic activities of the 
Archdiocese of Prague.

The Church bought the block of fl ats with a total 
of 63 fl ats in the Park Zličín complex, which 
the developer Central Group completed this 
spring, including a connected corner restau-
rant and two retail spaces on the ground fl oor 
of other blocks of fl ats. According to the Vicar-
General Balík, another transaction is about to 
be concluded with this developer: the purchase 
of a block of fl ats with 33 units on Roudnická 
Street in Prague-Střížkov. “We acquired part of 
the fl ats in both locations with an exchange of 
land and paid part in cash. The land of the par-
ish of Hostivař was exchanged for the fl ats in 
Zličín and the land of the parish of Bohnice for 

one building in Střížkov. We will pay 100 million 
for the second building in the locality,” Balík cal-
culated, adding that Central Group is also nego-
tiating about other transactions. With Trigema, 
the Church agreed to purchase 42 fl ats in two 
sections of the Lihovar Smíchov residential 
project, which it should take over in 2023, and
there are 32 units under negotiation, includ-
ing retail space on street level. Two years later, 
the Archdiocese should obtain another 67 fl ats 
in the Paprsek Stodůlky project from the 
same developer. “So, we can say that we cur-
rently have 300 fl ats contracted and we are 
negotiating about the next hundred,” Balík 
summarised. 

Jan Balík believes that the construction work 
on its fi rst own development project, which 
is Habrovka near the Budějovická metro sta-
tion in Prague 4, will get underway in January 
or February. The construction company Trigema 
Building will be constructing eight villas and fi ve 
blocks of fl ats with 82 fl ats here according to 
a design by the architects from Black n’ Arch for 
an investment of 400 million crowns. 

The Archdiocese of Prague is off ering the fl ats for 
rent under the name XPlace, which Jan Balík 
presents as a concept of rental housing for life. 
This plan requires the diversifi cation of the housing 
stock, which should range from luxury fl ats in the 
best Prague locations to more aff ordable areas out-
side Prague. “One example of this could be the in-

 ARCHDIOCESE of Prague
investing in rental housing

The Archdiocese of Prague completed the negotiations for its fi rst acquisitions with the developers Trigema
and Central Group ■ Visualisation: Park Zličín ■ Developer: Central Group

With Trigema, the Archdiocese of Prague agreed to 
purchase 42 fl ats in two sections of the Lihovar Smíchov 
residential project and 67 fl ats in the Paprsek Stodůlky
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zdůrazňuje vikář. „Sociální bydlení samozřejmě 
provozujeme v rámci charitativní činnosti. Nájemní 
bydlení, o němž nyní hovoříme, má za cíl zhodno-
cení prostředků získaných z restitucí a prodejem 

zbytného majetku, tak aby církev byla schopna 
fi nancovat vlastní provoz a své klíčové aktivity i po 
roce 2030, kdy přestane dostávat příspěvek na 
svoji činnost od státu. Výnos z nájemního bydlení 
by měl dosahovat 4 %.“ 

Mezi takzvaně zbytnými nemovitostmi, které se 
církev rozhodla nabídnout k prodeji, vyvolala 
největší pozornost Jindřišská věž, chráněná 
historická památka v centru Prahy. Arcibiskupství 
ji nabídlo k prodeji za 75 milionů korun prostřed-
nictvím realitní kanceláře, která podle generálního 
vikáře registruje zatím přes 20 potenciálních kup-
ců. „Je mezi nimi minimálně pět velmi vážných 
zájemců. Jednali jsme také s hl. m. Prahou, do 
konce roku mají možnost se do koupě zapojit. 
Upřednostněn bude ale ten, kdo přijde s lepší na-
bídkou,“ uvádí Jan Balík a dodává, že arcidiecéze 
zvažuje také například prodej zámeckého hote-
lu Clara Futura v Dolních Břežanech.  

Realitní byznys bude arcibiskupství realizovat 
pod nově založenou Skupinou AP. Pod ní patří 
svěřenecký fond, holding i jednotlivé projektové 
společnosti značky XPlace. Na správu realitní-
ho portfolia vytvořilo arcibiskupství společnost 
XPlace Services. 

tention to exchange the land we own in Kolín for 
new buildings,” Balík stated. The portfolio will include 
senior citizen homes that, in addition to commercial 
rental housing, will also off er specialised services. 
“But these projects must be profi table,” the Vicar-
General stresses. “Of course, we are operating the 
social housing as part of our charity activities. The 
rental housing that we are talking about now aims to 
appreciate the funds obtained from restitution and 
the sale of residual properties so that the Church 
can fi nance its own operations and its key activities 
even after 2030, when it will cease to receive a con-
tribution for its activities from the state. The yield 
from rental housing should reach 4 %.” 

Among the so-called residual properties that the 
church decided to off er for sale, Jindřišská 
Tower, a listed historical monument in the centre 
of Prague, has attracted the greatest attention. The 
Archdiocese off ered it for sale for CZK 75 million 
through a real estate agency that, according to the 
Vicar-General, has registered more than 20 poten-
tial buyers so far. “There are at least fi ve very seri-
ous candidates among them. We also negotiated 
with the city of Prague. They have the option to 
participate in the purchase until the end of the year. 
But the one who comes with a better off er will be 
given preference,” said Jan Balík, adding that the 
Archdiocese is also considering selling the Hotel 
Chateau Clara Futura in Dolní Břežany.  

The Archdiocese will operate its real estate busi-
ness under the newly-established AP Group. It 
includes a trust fund, a holding and the individ-
ual XPlace project companies. The Archdiocese 
created XPlace Services to manage the real es-
tate portfolio. 

Mezi nemovitostmi, které se církev rozhodla nabídnout 
k prodeji, vyvolala největší pozornost Jindřišská věž, 
chráněná historická památka v centru Prahy

Archdiocese of Prague is investing in rental housing –
300 fl ats were contracted, the next hundred is under 
negotiations

Akvizice nájemních bytů plánuje Arcibiskupství pražské fi nancovat i prostřednictvím výnosů z prodeje tzv. zbytných 
nemovitostí, které již nepotřebuje ke svém provozu. Zvažuje také například prodej zámeckého hotelu Clara Futura
v Dolních Břežanech
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VIA UNA – majestátní prvorepublikový palác 
v sousedství historické dominanty Prašné 
brány v samotném srdci Prahy, který býval 
v minulosti hlavním sídlem České eskompt-
ní banky, se představil v plném lesku po 
náročné citlivé renovaci. Ikonická stavba 
v jedné z nejexponovanějších pražských lo-
kalit, kde se potkává luxusní nákupní třída 
Na Příkopě s ulicí Celetná, hlavní turistickou 
trasou na Staroměstské náměstí, dnes na-
bízí špičkové kanceláře a unikátní maloob-
chodní prostory, v nichž se snoubí prvore-
publiková noblesa se soudobým designem, 
exkluzivními materiály a moderními tech-
nologiemi. Budova, jíž vtiskl novou podobu 
renomovaný ateliér Marani Architects, je 
součástí portfolia německého investičního 

fondu Commerz Real. Developerem renova-
ce je rakouská skupina S+B Gruppe AG; ta 
má dlouholeté zkušenosti s realizací kance-
lářských, bytových i obchodních projektů, 
na českém trhu působí od roku 1988.

Citlivá renovace pod taktovkou S+B Gruppe AG 
a amerického studia Marani Architects navrátila 
paláci jeho někdejší lesk, kterým se pyšnil v do-
bách své největší slávy. Design zároveň oboha-
tila o řadu inovativních prvků. Interiér tak zaujme 
na první pohled velkorysými prostory, které jsou 
dekorovány mramorem v široké barevné škále 
a v jemné harmonii s přírodním tmavým dřevem, 
mléčným sklem zlatě rámovaných panelů na stě-
nách vstupních i výtahových lobby, či mosaznými 
prvky a vytříbenými detaily provedenými ve zlatém 

odstínu, které se prolínají celou budovou VIA UNA. 
To vše dotváří zeleň, vítající návštěvníka v každé ze 
tří designových reprezentativních recepcí.

Nejvyšších šest podlaží VIA UNA zaujímají prvo-
třídní moderní kancelářské plochy. Půdorys paláce 
ve tvaru trojúhelníku se zaobleným průčelím a pro-
storným otevřeným atriem uprostřed vtiskl domu 
výrazný benefi t v podobě přílivu denního světla, 
které proudí do obou hlavních kancelářských 
křídel ze všech stran. Skrze vysoká dvoukřídlá 
okna i z venkovních teras po obvodu se nabízejí 
impozantní výhledy na siluetu Prašné brány, ruch 
Příkopů lemovaných honosnými historickými bu-
dovami, i do ulice Celetná – někdejší královské 
cesty, s jejími dobovými paláci a bohatě zdobený-
mi měšťanskými domy. Takřka na dosah se zdviha-

VIA UNA nabízí prvotřídní kanceláře a maloobchodní prostory, kde se snoubí prvorepubliková noblesa se soudobým designem, exkluzivními materiály a moderními technologiemi  
Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG ■ Architekt: Marani Architects

VIA UNA – klenot v ulici Na Příkopě
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VIA UNA, the majestic First Republic pal-
ace in the vicinity of the historical landmark 
known as the Powder Tower in the very heart 
of Prague that used to be the main seat of the 
Bohemian Escompte-Bank in the past, was 
presented in all its glory after demanding and 
sensitive renovations. Today, the iconic build-
ing in one of Prague‘s most exclusive loca-
tions, where the luxury high street Na Příkopě 
meets Celetná Street, the main tourist route to 
the Old Town Square, off ers prime offi  ces and 
unique retail spaces, combining First Republic 
elegance with a contemporary design, exclu-
sive materials and modern technologies. The 
building, which was given a new makeover by 
the renowned studio Marani Architects, is part 
of the portfolio of the German investment fund 

Commerz Real. The developer of the renova-
tion is the Austrian Group S+B Gruppe AG, 
which has had many years of experience in 
the construction of offi  ce, residential and re-
tail projects and has been operating on the 
Czech market since 1988.

The sensitive renovation, under the direction of 
S+B Gruppe AG and the American studio Marani 
Architects, restored the palace to its former splen-
dour, which it took pride in during the period of its 
greatest glory. At the same time, it enriched the 
design with a number of innovative features. Thus, 
the interior catches the eye with grand spaces 
that are decorated with marble in a wide range 
of colours and in a delicate harmony with natu-
ral dark wood, the milky glass of the gold framed 

VIA UNA – the landmark of the main Prague highstreet  
Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG

VIA UNA – a jewel on Na Příkopě Street
VIA UNA – entrance offi  ce lobby in Na Příkopě highstreet ■ The majestic First Republic palace in the vicinity of the historical landmark known as the Powder Tower in the very heart
of Prague is presented in all its glory after demanding and sensitive renovations ■ Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG ■ Architect: Marani Architects
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jí věže Týnského chrámu a Staroměstské radnice, 
za nimiž prosvítá panorama Pražského hradu.

Chloubou kancelářské části „bankovního“ palá-
ce je někdejší ředitelské patro ve 3. nadzemním 
podlaží. Impozantní prostory, které jsou dnes jako 
celek chráněnou kulturní památkou, jsou zdobe-
ny v celé své výšce jednoho a půl patra původ-
ními obklady z přírodního masivu, jež kontrastují 
s vysokými stropy a podtrhují celkově exkluzivní 
monumentální dojem místa. Lobby patra, dekoro-
vané mramorem, pojí široké mramorové schodi-
ště s hlavním foyer v parteru ústícím na Příkopy. 
Prostory, z nichž dodnes dýchá elegance a pr-
vorepubliková noblesa, tak podle slov Hanky 
Scholzové, ředitelky pronájmů z S+B Gruppe AG, 
nabízí příležitost pro vznik exkluzivního sídla, re-
prezentativních společenských sálů, nebo luxus-
ní kavárny s vlastním vstupem v prémiové lokalitě 
a s ojedinělou atmosférou ve stylu 30. let.

Architekti budovu vybavili také nejmoderněj-
šími technologiemi: nechybí tepelná čerpadla, 
inteligentní systém řízení vnitřního klimatu nebo 
sprinklery, které jsou však skryty oku návštěv-
níka. Kanceláře i retailové plochy obsluhuje 
celkem 9 vstupů a 11 výtahů. Z proskleného pa-

noramatického výtahu, který je jedním ze šperků 
budovy, se otevře z ptačí perspektivy unikátní 
pohled na dominanty Starého Města. 

V parteru, na úrovni luxusní nákupní třídy Na 
Příkopě, se počítá s využitím pro vlajkovou pro-

dejnu některé z prémiových retailových značek 
a s kavárnou přímo pod Prašnou bránou. Ta je 
přitom jedním z výchozích bodů turistických 
tras přes Staroměstské náměstí až na Karlův 
most. Původní velkorysá bankovní dvorana, do 
níž se vstupuje honosným historickým portálem 
i hlavním vstupem z Příkopů, je členěna řadou 
sloupů s obklady z mramoru; charisma exklu-
zivních retailových prostor podtrhne i denní 
světlo pronikající dovnitř skleněnými luxferami 
v klenbě stropu a několika řadami podélných 
stropních panelů z mléčných skel. Benefi tem je 
přitom přístup jak z obchodní třídy Na Příkopě, 
tak z Celetné. Dvě nejnižší podzemní podlaží 
mohou být zasvěcena například zábavě, gast-
ronomii nebo kultuře. Vzniknout tu může špičko-

VIA UNA – jedinečné ztvárnění s akcentem na detail, respektující ducha památkově chráněné stavby, vyzdvihla porota 
mezinárodní soutěže Laufen European Property Awards, kde získali tvůrci nejvyšší ocenění za nejlepší multifunkční 
design ve střední Evropě ■ Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG ■ Architekt: Marani Architects

VIA UNA – nejvyšších šest podlaží paláce nabízí 
prvotřídní moderní kancelářské prostory

VIA UNA – vstupní lobby z ulice Celetná ■ Palác obsluhuje celkem 9 vstupů a 11 výtahů ■ Investor: Commerz Real  
Developer: S+B Gruppe AG ■ Architect: Marani Architects
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panels on the walls of the entrance and elevator 
lobby, and the brass elements and refi ned details 
made in a shade of gold that permeates the en-
tire VIA UNA building. All this is completed by the 
greenery, welcoming visitors in each of the three 
representative designer receptions.

The top six fl oors of VIA UNA are taken up by 
prime modern offi  ce spaces. The fl oor plan of 
the triangle-shaped palace with a curved front 
and a spacious open atrium in the middle gave 
the building a signifi cant benefi t in the form of an 
abundance of daylight, which fl ows into both of 
the main offi  ce wings from all sides. There are im-
pressive views through the high double windows 
and from the outdoor terraces around the circum-
ference, featuring the silhouette of the Powder 
Tower, the hustle and bustle of Na Příkopě lined 
with opulent historical buildings, and also Celetná 
Street, the former Royal Road, with its period pal-
aces and richly-decorated burgher houses. The 
towers of the Týn Church and the Old Town Hall 
rise almost within reach, behind which the pan-
orama of the Prague Castle shines through.

The pride of the offi  ce section of the “bank” palace 
is the former Director’s fl oor on the 3rd above fl oor. 
The grand spaces, which are now a listed cultural 
monument, are decorated throughout their entire 
height of one and a half fl oors with the original nat-
ural solid wood panelling, which contrast with the 

high ceilings and emphasise the overall exclusive 
monumental impression of the space. The lobby 
fl oors, decorated with marble, are connected by 
a wide marble staircase to the main foyer on the 
ground fl oor that leads to Na Příkopě Street. In the 
words of Hanka Scholzová, the Leasing Manager 
of S+B Gruppe AG, the spaces, which still exude 
elegance and First Republic refi nement, off er 
the opportunity to create an exclusive seat, rep-
resentative social halls, or a luxury café with its 
own entrance in a premium location and a unique 
atmosphere in the style of the 1930s.

The architects also equipped the building with 
state-of-the-art technologies: heat pumps, a smart 
indoor climate control system and sprinklers, 
which are not visible to the visitors. A total of nine 
entrances and eleven lifts serves the offi  ces and 
retail spaces. A unique bird’s eye view of the land-
marks of the Old Town can be seen from the glass 
panoramic lift, one of the jewels of the building. 

On the level of the luxury high street Na Příkopě, 
there are plans for the fl agship store of one of the 
premium retail brands and a café directly below the 
Powder Tower. This is one of the starting points of 
the tourist routes through the Old Town Square to 

VIA UNA – the palace in one of Prague‘s most exclusive locations, where the luxury high street Na Příkopě meets 
Celetná Street, off ers prime offi  ces and unique retail spaces, combining First Republic elegance with a contemporary 
design, exclusive materials and modern technologies ■ Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG

VIA UNA, Prague 1 – the offi  ce lift lobby ■ Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG ■ Architect: Marani Architects
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vá restaurace, stejně jako trendy klub s barem, 
nebo umělecká galerie. Do prostor ústí eskalá-
tory z nově vybudovaného foyer v Celetné ulici, 
nesoucího opět svébytný designový rukopis ar-
chitektů Marani Architects.

Již krátce po svém dokončení byla VIA UNA 
ověnčena hned několika prestižními cena-
mi. Jedinečné ztvárnění s akcentem na detail 
a promyšlené proporce, respektující ducha pa-
mátkově chráněné stavby, vyzdvihla porota me-
zinárodní soutěže Laufen European Property 
Awards, kde získali tvůrci nejvyšší ocenění za 
nejlepší multifunkční design ve střední Evropě. 
Na stupních vítězů mezi nejlepšími kancelářský-
mi projekty stanula VIA UNA i v rámci respekto-
vaného soutěžního klání Best of Realty 2022.

Palác v lokalitě, jíž procházely dějiny, získal investor 
Commerz Real v roce 2018. Jeho historie se ale za-
čala psát již téměř o sto let dříve. O novém sídle za-
čala Česká eskomptní banka uvažovat v roce 1920. 
O dekádu později byly zahájeny stavební prá-
ce podle projektu, za nímž stáli architekti Rudolf 
Hildebrant, Karel Jaray, Alexander Neumann, 
Ernest von Gotthilf a Josef Sakař; v roce 1932 byl 
palác dokončen. Stavbu, na niž bylo zapotřebí více 
než 1 000 technických výkresů, se podařilo realizo-
vat za 48 milionů korun. Zajímavostí je i fakt, že ho-
nosný palác byl výsledkem architektonické soutěže. 

Při realizaci byly zvoleny vysoce kvalitní mate-
riály, tak aby v návštěvnících zanechaly trvalý 
dojem a zároveň vytvořily dokonalou harmonic-
kou souhru. Schodiště byla vyvedena v bílém 
mramoru, ladícím s leštěným, jemně žilkovaným 
slezským mramorem na stěnách a vysokých 
stropech. Na portálech dveří a v lobby někte-
rých pater se dodnes skví červený slivenecký 
mramor. V roce 1958 byla budova zařazena na 
seznam historických kulturních památek.

Již v době svého vzniku se budova pyšnila i po-
kročilými technickými a stavebními prvky. Patřila 
k nim například křídlová výklopná okna pražské 
fi rmy Hirschler Berger, která se ale nedochovala. 

Ve spodních patrech, hluboko v nitru budovy, se 
nacházel trezor, který byl obehnaný ze všech stran 
pevnými zdmi. Trezor byl navržen jako dvoukomo-
rový, s hlavním trezorovým sálem a se separátním 
prostorem pro trezorové schránky, do nichž se 
vcházelo masivními ocelovými vraty. Po 2. světo-
vé válce byla budova zestátněna; v 60. letech zde 
sídlilo Ministerstvo dopravy a v roce 1992 budovu 
převzala Komerční banka. Ta zde setrvala 25 let. 
S novým vlastníkem došlo k dalším stavebním 
úpravám, přestavěna byla především horní patra, 
tak aby mohla sloužit bankovnímu provozu. 

Komerční banka je dnes i prvním z nájemců, kte-
ří v již nově renovované budově VIA UNA sídlí. 
Zaujímá část mezaninového patra, v parteru pro-
vozuje svou zákaznickou pobočku a v podzem-
ním podlaží jsou umístěny sejfové schránky. Jak 
dodává Hanka Scholzová, prvotřídní kanceláře 
v majestátním paláci v srdci Prahy a na dohled 
dvou linek metra, vzbudily na trhu značný ohlas: 
a přestože jsou podlaží fl exibilně dělitelná až pro 
5 klientů a mohou tak nabídnout prostory již zhru-
ba od 200 m2, nájemci se zajímají většinou o celá 
nebo téměř celá patra. Některé prostory jsou již 
pronajaty a další dvě nájemní smlouvy na celá 
podlaží jsou nyní před podpisem. Zájemcům, s ni-
miž dnes developer jedná, je k dispozici showro-
om s plně vybavenými vzorovými kancelářemi. 
Intenzivní jednání pak probíhají rovněž o exkluziv-
ních retailových plochách na pražské high stre-
et. „Celková rekonstrukce trvala dva roky, a ani 
přes řadu náročných výzev, s nimiž se potýkal 
celý svět, nedošlo k žádnému zpoždění,“ uzavírá 
Hanka Scholzová z S+B Gruppe AG.

VIA UNA
Na Příkopě 969/33, Praha 1
Investor: Commerz Real
Developer: S+B Gruppe AG
Architekt: Marani Architects
Dokončení rekonstrukce: Q3/2022
Kancelářské prostory: 9 535 m2

Plocha typického kancelářského podlaží:
1 250–1 950 m2

Maloobchodní prostory: 4 997 m2

VIA UNA, Praha 1 ■ Prvotřídní kancelářské prostory jsou dělitelné až pro 5 nájemců s plochou od 200 m2

Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG

VIA UNA – z oken i venkovních teras se otevírají výhledy 
na dominanty Starého Města
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the Charles Bridge. The original grand bank hall, 
which is entered through a magnifi cent historical 
portal and the main entrance from Na Příkopě, is 
segmented by a number of columns with marble 
tiles; the charisma of exclusive retail space is under-
scored by daylight penetrating inside through glass 
blocks in the vault of the ceiling and several rows of 
oblong ceiling panels made of milk glass. The ac-
cess from the high streets Na Příkopě and Celetná 
is an added benefi t. The two lowest underground 
levels can be dedicated, for example, to entertain-
ment, gastronomy or culture. A top restaurant, just 
like a trendy club with a bar or an art gallery could be 
created here. Escalators from the newly built foyer 
on Celetná Street, once again bearing a distinctive 
design from Marani Architects, lead into the space.

Shortly after its completion, VIA UNA was already 
awarded several prestigious awards. The jury 
of the international Laufen European Property 
Awards highlighted the unique workmanship with 
an accent on details and thoughtful proportions, 
respecting the spirit of the listed building, where 
the architects received the highest award for the 
best mixed use design in Central Europe. VIA 
UNA was also among the best offi  ce projects in 
the respected competition Best of Realty 2022.

The investor Commerz Real acquired the palace, in 
a locality at the crossroads of history, in 2018. But 
it fi rst made its mark in history almost a hundred 
years earlier. The Bohemian Escompte-Bank be-
gan deliberating on its new headquarters in 1920. 
A decade later, construction work began according 
to a design that was the work of architects Rudolf 
Hildebrant, Karel Jaray, Alexander Neumann, 
Ernest von Gotthilf and Josef Sakař; in 1932 the 
palace was completed. The building, for which more 
than 1,000 technical drawings were required, was 
successfully completed for CZK 48 million. It is also 
interesting to note that the magnifi cent palace was 
the result of an architectural competition. 

High-quality materials were chosen during the 
construction in order to leave a lasting impression 

on visitors, while creating a perfect harmonious in-
terplay. The staircase was made of white marble, 
matching the polished, fi nely-veined Silesian mar-
ble on the walls and high ceilings. Red plum marble 
still gleams on the door portals and in the lobbies of 
some fl oors. In 1958, the building was included in 
the list of historical cultural monuments.

Even back when it was newly built, the building 
could boast advanced technical and construction 
elements. These included, for example, case-
ment awning windows from the Prague company 
Hirschler Berger, which have not been preserved. 
On the lower fl oors, deep inside the building, 
there was a safe, surrounded by solid walls from 
all sides. The safe was designed with two cham-
bers, with a main safe room and a separate space 
for safety deposit boxes, which were accessed 
by massive steel gates. The building was nation-
alised after World War Two and in the 1960s the 
Ministry of Transport was headquartered here. In 
1992, the building was taken over by Komerční 
banka. It remained here for 25 years. With this 
new owner, there were further construction modi-
fi cations. The upper fl oors were mainly rebuilt so 
that they could serve banking operations. 

Now, Komerční banka is the fi rst tenant located 
in the newly renovated VIA UNA building. It occu-

pies part of the mezzanine, operates its customer 
branch on street level, and has safety deposit box-
es on an underground fl oor. As Hanka Scholzová 
added, the prime offi  ces in the majestic palace in 
the heart of Prague and in view of two metro lines 
have met with a considerable response on the 
market and even though the fl oors are fl exibly di-
visible for up to 5 clients and can off er spaces rang-
ing from about 200 m2, tenants are mostly inter-
ested in entire or almost entire fl oors. Some of the 
spaces have already been leased and two other 
lease agreements for entire fl oors are just about to 
be signed. A showroom with fully-equipped model 
offi  ces is available for those who have approached 
the developer. Intensive negotiations are also un-
derway for exclusive retail spaces on Prague’s high 
street. “The overall reconstruction lasted two years, 
and despite the many demanding challenges 
facing the world, there was no delay,” concluded 
Hanka Scholzová from S+B Gruppe AG.

VIA UNA
Na Příkopě 969/33, Prague 1
Investor: Commerz Real
Developer: S+B Gruppe AG
Architect: Marani Architects
Completion of reconstruction: Q3/2022
Offi  ce spaces: 9,535 m2

Area of a typical offi  ce fl oor: 1,250–1,950 m2

Retail spaces: 4,997 m2

VIA UNA, Prague 1 ■ The palace off ers 6 fl oors of prime modern offi  ce space in the heart of Prague
Investor: Commerz Real ■ Developer: S+B Gruppe AG

BW_IV_2022.indb   23BW_IV_2022.indb   23 18.12.22   19:3418.12.22   19:34



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 

24

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

Okolí stanice metra Kolbenova v pražských 
Vysočanech prochází v posledních letech 
velmi intenzivní proměnou. Stovky bytů 
v plánovaných nebo již budovaných rezi-
denčních areálech zde nabízí řada velkých 
jmen, jako jsou AFI Europe, CPIPG, Skanska 
nebo YIT. Nabídku kancelářských ploch ve 
Vysočanech, která za tou rezidenční zatím 
pokulhává, rozšiřuje nyní developer Mount 
Capital o atypické kanceláře v nově rekon-
struované průmyslové hale E Factory v are-
álu bývalé Pragovky, který plánuje postupně 
přeměnit v novou městskou čtvrť pro něko-

lik tisíc lidí. Prvním nájemcem v objektu, je-
hož novou podobu navrhla architektonická 
kancelář TaK Architects, je umělecky zamě-
řená vysoká škola Prague City University. Za 
master plánem nové čtvrti stojí ateliér Pavel 
Hnilička Architects + Planners.

Konverzi průmyslového areálu bývalé to-
várny Praga o rozloze 22 ha u stanice metra 
Kolbenova v pražských Vysočanech odstarto-
val developer Mount Capital rekonstrukcí budo-
vy E Factory: rozlehlé industriální haly ve tvaru 
písmene E, která je situovaná poblíž hlavního 

vjezdu do areálu Pragovky z místní dopravní tep-
ny, ulice Kolbenova. Památkově chráněný ob-
jekt promění v převážně administrativní budovu 
s celkovou využitelnou plochou 27 000 m2, 
cílící svým charakterem především na nájemce 
z řad start–upů a kreativních společností z ob-
lasti umění, vzdělávání, technologií, reklamy 
a marketingu. Administrativní prostory o rozloze 
13 500 m2 ve dvou vyšších patrech čtyřpodlaž-
ního objektu doplní umělecké ateliéry, v parteru 
pak obchody, kavárna a umělecká galerie. Podle 
developera se nejedná o kanceláře korporátní-
ho typu: zachovány zůstanou vyšší světlé výšky 

E FACTORY MÁ PRVNÍHO NÁJEMCE
Rekonstrukce průmyslové haly startuje proměnu 
browfi eldu Pragovky v novou čtvrť

Developer Mount Capital zahájil rekonstrukci průmyslové haly E Factory (27 000 m2) v brownfi eldu někdejší továrny Praga v Praze 9 – Vysočanech.
Prvním nájemcem budovy je umělecky zaměřená vysoká škola Prague City University ■ Architekt: TaK Architects
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The surroundings of the Kolbenova metro 
station in Prague-Vysočany have under-
gone a very intensive transformation in re-
cent years. Hundreds of fl ats in planned or 
already-built residential areas are off ered 
here by a number of big names such as AFI 
Europe, CPIPG, Skanska and YIT. The off er 
of offi  ce space in Vysočany, which is still 
lagging behind the residential space, is now 
being expanded by Mount Capital to include 
atypical offi  ces in the newly reconstruct-
ed E Factory industrial hall in the former 
Pragovka complex, which it is planning to 
gradually transform into a new urban district 

for several thousand people. The fi rst tenant 
in the building, whose new appearance was 
designed by the TaK Architects, is the artis-
tically-oriented Prague City University. Pavel 
Hnilička Architects + Planners are behind 
the master plan of the new neighbourhood.

The conversion of the industrial complex 
of the former Praga factory with an area 
of 22 ha by the Kolbenova metro station in 
Prague-Vysočany was begun by the develop-
er Mount Capital with the reconstruction of the 
E Factory building: the expansive E-shaped 
industrial hall, which is situated near the main 

entrance to the Pragovka complex from the lo-
cal traffic artery, Kolbenova Street. The listed 
object will primarily be transformed into an 
office building with a total usable area of 
27,000 m2, targeting mainly tenants from the 
ranks of start-ups and creative companies in 
the fields of art, education, technology, adver-
tising and marketing. The 13,500 m2 of office 
space on the two higher floors of the four-story 
building will be complemented by art studios, 
while on street level there will be shops, a café 
and an art gallery. According to the developer, 
these are not corporate-type offices: the high-
er headrooms of 4.5 to 7 m, typical industrial 

E Factory (27,000 m2), Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Mount Capital ■ Architect: TaK Architects

E FACTORY HAS ITS FIRST TENANT
The reconstruction of the industrial hall begins the transformation 
of the Pragovka brownfi eld into a new neighbourhood
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4,5 až 7 m, typická industriální okna, odhalené 
konstrukce a další prvky. 

Práce na první fázi revitalizace E Factory, kte-
rá zahrnuje dva severnější prsty objektu, zahájili 
stavbaři BAK v květnu a developer nyní fi nalizuje 
nájemní smlouvu s prvním nájemcem: vysokou 
školou Prague City University, která si v budo-
vě pronajala 3 000 m2. Své sídlo najde v horním 
patře prostředního prstu, kde je zvýšená střecha, 
což vytváří prostor s výškou přes dvě patra. Do 
něj developer plánuje vložit mezanin s plochou 
zhruba 500 m2, který rozšíří užitnou plochu a spo-
lu s vnitřním schodištěm zatraktivní prostory 
univerzity. „Cílem bylo vytvoření auditoria, které 
se stane těžištěm této části budovy. Po obvodu 
vzniknou galerie se vstupy do učeben a v nižším 
podlaží do dílen,“ popisuje Marek Tichý z ate-
liéru TaK Architects, který je architektem rekon-
strukce. „Na dalších 2 500 m2 v prvním poschodí 
prostředního prstu vznikne tzv. ArtZone, která na-
váže na současnou roli Pragovky jako spontánně 

vzniklého hubu pro umělce.“ V parteru prostřední-
ho prstu počítá projekt ateliéru TaK Architects se 
vstupní lobby s recepcí, kavárnou a eventovým 
prostorem. Do vstupní haly povedou také oba 
hlavní vchody ze dvou zálivů mezi prsty Éčka. 

Náplň dalších dvou prstů E Factory bude do 
značné míry záviset na budoucích nájemcích. 
Dopředu je jasné zatím umístění umělecké ga-
lerie v parteru severního prstu přiléhajícího ke 
Kolbenově ulici. Dalším potenciálním nájemcem, 

kterého má Mount Capital pro budovu E Factory 
v hledáčku, je poskytovatel sdílených kanceláří, 
fi rma Scott Weber Workspace. Nejjižnější prst 
se dočká revitalizace ve druhé fázi rekonstrukce 
E Factory. Důvod rozdělení prací je podle deve-
lopera provozní: do nejjižnějšího prstu se zatím 
přesunula dnes již populární kavárna Pragovka 
Café a některé ateliéry a výstavní prostory.
 
S dokončením první fáze rekonstrukce E Factory 
počítá Mount Capital ve třetím kvartálu 2023, 
celkově by mělo být hotovo o rok později. Kdy 
se ale do objektu nastěhují první uživatelé, zatím 
není úplně jasné, protože developer podal podle 
sdělení jeho jednatele Petra Zimovjana žádost 
o změnu stavby před dokončením, mimo jiné 
kvůli záměru zabudovat mezanin do budoucího 
prostoru pro Prague City University. 
 
Nová čtvrť pro 8 tisíc lidí
Redevelopment celého areálu Pragovky pro-
běhne rovněž ve dvou etapách, z nichž prv-

Vizualizace: Pragovka – pobytové schody ■ Někdejší brownfi eld továrny Praga ve Vysočanech nahradí nová čtvrť se 3 000 pracovními místy a bydlením pro 5 000 lidí. První etapa 
revitalizace odstartovala rekonstrukcí průmyslové haly E Factory. Druhá, jižní etapa blíže k říčce Rokytce čeká na změnu územního plánu. Za urbanistickým masterplánem stojí
ateliér Pavel Hnilička Architects + Planners (PHAP) ■ Developer: Mount Capital

E Factory, Praha 9 – Vysočany
Developer: Mount Capital
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windows, exposed structures and other ele-
ments will be preserved. 

In May, the builders of BAK began work on the 
fi rst phase of the revitalisation of E Factory, 
which includes the two northern fi ngers of the 
building, and the developer is now fi nalising the 
lease agreement with the fi rst tenant, Prague 
City University, which leased 3,000 m2 in the 
building. It will fi nd its headquarters on the upper 
fl oor of the middle fi nger, where there is an el-
evated roof, which creates a space with a height 
of over two fl oors. The developer plans to insert 
a mezzanine with an area of about 500 m2 into 
it, which will expand the usable area and, to-
gether with the internal staircase, will make the 
university spaces more attractive. “The goal was 
to create an auditorium that will become the fo-
cal point of this part of the building. A gallery will 
be built around the perimeter with entrances to 
classrooms and, on the lower fl oor, into work-
shops,” described Marek Tichý from the studio 
TaK Architects, which is the architect of the 
reconstruction. “An ‘ArtZone’ is being created on 
another 2,500 m2 on the fi rst fl oor of the middle 
fi nger, which will build on Pragovka’s current role 
as a spontaneously-created hub for artists.” On 
the ground fl oor of the middle fi nger, the studio 
TaK Architects is planning an entrance lobby with 
a reception, café and event space. Both main en-
trances from the two bays between the fi ngers of 
the ‘E’ will also lead to the entrance hall. 

The fi lling of the other two fi ngers of E Factory 
will largely depend on future tenants. So far, the 
placement of an art gallery on street level in the 
northern fi nger adjacent to Kolbenova Street is 
clear in advance. Another potential tenant that 
Mount Capital has in its sights for E Factory is the 
shared offi  ce provider Scott Weber Workspace. 
The southernmost fi nger will be revitalised in the 
second phase of the reconstruction of E Factory. 
According to the developer, the reason for the 
division of the work is operational: the popular 
Pragovka Café and some studios and exhibition 
spaces have moved to the southernmost fi nger 
for the time being.

Mount Capital has slated the completion of the 
fi rst phase of the reconstruction of E Factory for 
the third quarter of 2023, while the rest should be 
fi nished a year later. It is not yet clear, however, 
when the fi rst users will be moving into the build-
ing because the developer submitted a request 
for a change of the construction before comple-
tion, according to a communication from its ex-
ecutive director Petr Zimovjan, due in part to the 
intention to build the mezzanine into the future 
space for Prague City University. 

A new neighbourhood
for 8 thousand people
In addition to the reconstructed E Factory, the 
redevelopment of the entire Pragovka com-
plex will also take place over two phases, 
the fi rst of which, the northern phase, will also 
off er two buildings of student and short-term 
housing, a local landmark in the form of a listed 
factory chimney with a water tower and art work-
shop in the “Strojírna” building. Building permits 
are now being prepared for the revitalisation of 
this section, with the exception of the already 
implemented E Factory. According to architect 
Pavel Hnilička, whose architectural offi  ce Pavel 
Hnilička Architects + Planners (PHAP) is be-
hind the urban master plan of the whole area, 
the main square of the new neighbourhood, 
which will be enlivened by the design element in 
the form of the preserved above-ground metal 
construction of the original pipeline, will also be 
part of the northern phase. The authors of the 
design of future student housing buildings with 
an area of 6,000 m2 and other buildings focused 
on accommodation services that surround the 
original factory chimney are the architects from 
Schindler Seko. 

E Factory, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Mount Capital ■ Architect: TaK Architects

E Factory, Prague 9 – Vysočany
Developer: Mount Capital ■ Architect: TaK Architects
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ní, severní, nabídne kromě zrekonstruované 
E Factory také dva objekty studentského a krát-
kodobého bydlení, místní dominantu v podobě 
památkově chráněného továrního komínu s vo-
dojemem a umělecké dílny v objektu tzv. Strojírny. 
Na revitalizaci této části, s výjimkou již realizované 
E Factory, se nyní připravují stavební povolení. 
Součástí severní etapy bude podle architekta Pavla 
Hniličky, jehož architektonická kancelář Pavel 
Hnilička Architects + Planners (PHAP) stojí za 
urbanistickým master plánem celého areálu, 
také hlavní náměstí nové čtvrti, které ozvláštní 
designový prvek v podobě zachované nadzem-
ní kovové konstrukce původního produktovodu. 
Autory designu budoucích objektů studentského 
bydlení o rozloze 6 000 m2 a další budovy zamě-
řené na ubytovací služby, které obklopí původní 
tovární komín, jsou architekti Schindler Seko. 

Druhá, jižní etapa orientovaná k říčce 
Rokytce čeká na změnu územního plánu; na 
území o rozloze 12 hektarů by měl vzniknout 
mix funkcí s převahou bydlení, doplněný ad-
ministrativou a živým parterem s obchody, 
službami, restauracemi, parkem, sportovišti, 
základní školou a školkou. Budoucí zástavbu 

charakterizuje architekt Pavel Hnilička jako ty-
picky urbánní, s blokovou strukturou a zelenými 
vnitrobloky. „Naším záměrem bylo vytvořit zde ži-
vou multifunkční čtvrť s bydlením pro 5 000 lidí 
a 3 000 pracovních míst,“ uvádí Hnilička.  

Změna územního plánu se podle sdělení jed-
natele Mount Capital Petra Zimovjana týká 
především zvýšení koefi cientu zastavěnosti 
z původních 180 000 m2 rezidenčních ploch na 
280 000 m2. Změna umožní postavit v jižní části 

Pragovky 5–6patrové domy, které svojí výškou 
respektují sousední městskou bytovou zástavbu 
ze 30. let. Dominantami jižní části Pragovky bu-
dou podle architekta Hniličky dvě památkově 
chráněné industriální haly, označené v pro-
jektu čísly 18 a 19. Před nimi naplánoval ateliér 
PHAP dvě menší náměstí. Říčku Rokytku bude 
lemovat zelený rekreační park s rybníkem 
a vybavením pro venkovní sportování a projekt 
rovněž počítá s rozšířením areálu lokálního rag-
byového klubu o tréninkové hřiště a moderní 
zázemí. Další menší park vznikne podél ulice 
U Vysočanského pivovaru. V jeho sousedství 
pak developer vyhradil pozemek o rozloze 
6 000 m2, na němž plánuje Praha 9 postavit vel-
kou základní školu. 

Vysočany lákají velké hráče
Pragovka je jedním z mnoha projektů, které se 
v oblasti Vysočan nyní realizují nebo připravují. Své 
plány na revitalizaci území u bývalého průmyslo-
vého areálu ČKD tu mají téměř všichni velcí hráči. 
Přímo naproti Pragovce u stanice metra Kolbenova 
připravuje společnost CPIPG rezidenční projekt 
Kolbenova Park a Cronesta zde nově rozvíjí zá-
měr bytového areálu Kolben Gate. V pokročilej-
ším stadiu výstavby jsou projekty přímo sousedící 
s Pragovkou – Čtvrť Emila Kolbena zde buduje 
Skanska, komplex Výhledy Rokytka již dokončila 
Cronesta, která jej před zahájením výstavby pře-

Nová čtvrť pro 8 000 lidí vyroste na území někdejší továrny Praga ve Vysočanech ve dvou etapách
Urbanistický masterplán: Pavel Hnilička Architects + Planners (PHAP)

Pragovka – centrální náměstí budoucí čtvrti ■ Zdroj: Pavel Hnilička Architects + Planners
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The second, southern phase toward the 
Rokytka Stream is waiting for a change of the 
zoning plan; on an area of 12 hectares, a mix of 
functions should be going up here, with a pre-
dominance of housing, complemented by 
offi  ces and a lively street level with shops, 
services, restaurants, a park, sports facilities, 
a primary school and a preschool. The future 
construction is characterised by architect Pavel 
Hnilička as a typically urban block-structure 
with green courtyards. “Our intention was to cre-
ate a living multifunctional neighbourhood with 
housing for 5,000 people and 3,000 jobs,” 
Hnilička said.  

According to the information from Mount Capital 
Executive Director Petr Zimovjan, the change 
in the zoning plan mainly concerns an increase 
in the plot ratio from the original 180,000 m2 of 
residential space to 280,000 m2. The change will 
make it possible to build 5 to 6-storey buildings 

in the southern part of Pragovka, so that their 
height respects the neighbouring urban residen-
tial buildings from the 1930s. The dominant fea-
tures of the southern part of Pragovka, according 
to Hnilička, will be two listed industrial halls, 
designated in the project as numbers 18 and 19. 
The atelier PHAP has planned two smaller 
squares in front of them. The Rokytka River will 
be lined with a green recreational park with 

a pond and facilities for outdoor sports, and the 
project also counts on the extension of the lo-
cal rugby club grounds to include a training fi eld 
and modern facilities. Another smaller park will 
be built along U Vysočanského pivovaru Street. 
In its vicinity, the developer then reserved a plot 
of 6,000 m2, on which Prague 9 plans to build 
a large primary school. 

Vysočany attracting big players
Pragovka is one of the many projects that are 
now being implemented or prepared in the area 
of Vysočany. Almost all the big players have their 
own plans to revitalise the territory at the former 
ČKD industrial site. Directly opposite Pragovka 
by the Kolbenova metro station, CPIPG is pre-
paring the residential project Kolbenova Park
and Cronesta is newly developing the project 
of the Kolben Gate residential complex here. 
The projects directly adjacent to Pragovka are in 
a more advanced stage of construction: Skanska 

Pragovka – a new city district for 8,000 people in Prague 9 – Vysočany ■ Masterplan: Pavel Hnilička Architects + Planners ■ Developer: Mount Capital

Pragovka – Industrial hall number 20 with a view
on the historical chimney
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vzala od developera Codeco. O 100 metrů dále od 
stanice metra vzniká několikafázový projekt Vivus 
Kolbenova developera Milana Šrejbera a na 
území někdejší dělnické zástavby u říčky Rokytky 
staví další dva projekty – Suomi a Lappi – deve-
loper YIT. Skupina AFI Europe, která vstoupila 
do lokality jako jedna z vůbec prvních, buduje na 
patnáctihektarovém území podél Kolbenovy ulice 
novou multifunkční čtvrť se 110 000 m2 kancelář-
ských, obchodních a ubytovacích ploch a 470 byty. 
V současnosti zde vznikají dva apartmánové domy 
se 640 jednotkami určenými k nájemnímu bydlení. 
Dominantou lokality je 75 metrů vysoká kancelář-
ská věž AFI City 1. Dalším hráčem v rozvojové 
oblasti Vysočan je developer Central Group s pro-
jektem Tesla Hloubětín, který má nabídnout víc 
než 1 500 bytů. Výraznější roli v bývalé průmyslové 
aglomeraci chce sehrát také městská část Praha 9, 
která plánuje u stanice metra Českomoravská vy-
tvořit nové centrum Vysočan s ústředním náměs-
tím Emila Kolbena. 
 
Pouhý výčet developerských záměrů, které se 
připravují nebo již budují na brownfi eldech v oko-

lí stanice metra Kolbenova naznačuje, že oblast 
Vysočan se po Smíchovu, Karlínu a Žižkovu stává 
další dynamicky rostoucí částí metropole. Značně 
zde ale převažuje rezidenční výstavba, v hledáč-
ku kancelářského developmentu se tato oblast 
v podobné míře zatím neuplatnila. „V prvním čtvrt-
letí letošního roku byla na Praze 9 dokončena ad-
ministrativní budova Harfa Business Center B 
investiční skupiny Kaprain s 25 200 m2 kanceláří,“ 
upřesnila Lenka Šindelářová z poradenské spo-
lečnosti 108 Agency. „Kromě projektu Pragovka je 
ve Vysočanech plánována výstavba dalších fází 
projektu AFI City developerské společnosti AFI 
Europe a v dlouhodobějším horizontu i příprava 
třetí fáze administrativní budovy Harfa Offi  ce Park 
u metra Českomoravská.“ O tom, že Vysočany na 
svou příležitost na kancelářském trhu stále čekají, 
svědčí také míra neobsazenosti. I přesto, že zde 
společnost Škoda AUTO podepsala ve třetím čtvrt-
letí pronájem o velikosti téměř 5 000 m2 v budově 
AFI City 1, který byl třetí největší transakcí v daném 
období, Praha 9 vykazuje podle statistik Prague 
Research Fora nejvyšší míru neobsazenosti 18 %, 
zatímco pražský průměr dosahuje 8,1 %.  

Areál Pragovky o rozloze 22 ha získal v roce 
2004 od fi rmy Prague Real britský a švýcarský 
kapitál prostřednictvím společnosti Creviston. 
Po odprodeji švýcarského podílu v roce 2015 
a změně vlastnické struktury pak Pragovka pře-
šla pod společnost Praga Centrum. Developer 
Mount Capital, který v ČR rozvíjí nemovitosti brit-
ské investiční skupiny Mount Capital European 
Real Estate, zahájil o dva roky později ve spolu-
práci se Státním fondem životního prostředí de-
kontaminaci areálu, na níž získal dotaci. V roce 
2020 se fi rma Creviston rozdělila na tři účelové 
společnosti: E Factory, pod kterou spadá rekon-
strukce stejnojmenné budovy, Pragovka, do níž 
byla převedena zbývající část území Crevistonu, 
a Pragovka Events, která nevlastní nemovitý 
majetek, ale zaměřuje se na pořádání kulturních 
akcí v lokalitě. V roce 2021 podal Mount Capital 
žádost o změnu územního plánu na druhou, jižní 
etapu revitalizace Pragovky na základě urbani-
stické studie zpracované ateliérem architekta 
Pavla Hniličky. Revitalizaci první fáze území za-
hájil developer v květnu 2022 rekonstrukcí budo-
vy E Factory.  

Pragovka, Praha 9 – Vysočany – nové náměstí před památkově chráněnou průmyslovou halou číslo 19 ■ Zdroj: Pavel Hnilička Architects + Planners
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is building Čtvrť Emila Kolbena here, Cronesta 
has already completed the Výhledy Rokytka
complex, which it took over from the developer 
Codeco before construction got underway. One 
hundred meters away from the metro station, 
the multi-phase Vivus Kolbenova project from 
the developer Milan Šrejber is going up and two 
other projects, Suomi and Lappi, are being built 
by the developer YIT in the area of the former 
workers’ buildings near Rokytka Stream. The 
AFI Europe group, which was one of the very 
fi rst to enter the site, is building a new multifunc-
tional neighbourhood with 110,000 m2 of offi  ce, 
retail and accommodation space and 470 fl ats 
on a 15-hectare territory along Kolbenova Street. 
At present, two blocks of fl ats with 640 units 
meant for rental housing are being built here. The 
dominant feature of the locality is the 75-metre-
high offi  ce tower AFI City 1. Another player in 
the Vysočany development area is the developer 
Central Group with the Tesla Hloubětín proj-
ect, which should off er more than 1,500 fl ats. 
The Prague 9 city district also wants to play 
a more prominent role in the former industrial 
agglomeration. It is planning to create the new 
centre of Vysočany with the central náměstí 
Emila Kolbena.  

A mere list of development projects that are be-
ing prepared or already being built on brown-
fi elds around the Kolbenova metro station sug-
gests that the area of Vysočany is becoming an-

other dynamically-growing part of the metropolis 
along the lines of Smíchov, Karlín and Žižkov. 
However, residential construction is largely pre-
dominant here, and this area has not yet been 
in the sights of offi  ce development to a simi-
lar extent. “In the fi rst quarter of this year, the 
Harfa Business Center B offi  ce building from 
the Kaprain investment group was completed in 
Prague 9 with 25,200 m2 of offi  ces,” stated Lenka 
Šindelářová from the consultancy company 
108 Agency. “Apart from the Pragovka project, 
the construction of other phases of the AFI City
project is planned in Vysočany by the devel-
oper AFI Europe as is, over the longer term, the 
preparation of the third phase of the Harfa Offi  ce 
Park by the Českomoravská metro station.” The 
vacancy rate is also indicative of the fact that 
Vysočany is still waiting for its opportunity on the 
offi  ce market. Even though Škoda AUTO signed 
a lease of almost 5,000 m2 in the AFI City 1 
building in the third quarter, which was the third-
largest transaction in the given period, Prague 9 
shows the highest vacancy rate of 18 % accord-
ing to statistics from Prague Research Forum, 
while the Prague average is 8.1 %.  

In 2004, British and Swiss capital acquired the 
22 ha Pragovka complex through the company 
Creviston. After the sale of the Swiss share in 2015 
and a change of the ownership structure, Pragovka 
then came under the company Praga Centrum. 
Mount Capital, which is developing properties 
of the British investment group Mount Capital 
European Real Estate in the Czech Republic, be-
gan the decontamination of the site two years later 
in cooperation with the State Environmental Fund, 
for which it received a subsidy. In 2020, Creviston 
was divided into three special-purpose compa-
nies: E Factory, under which the reconstruction of 
the building of the same name falls, Pragovka, into 
which the remaining part of the Creviston’s terri-
tory was transferred, and Pragovka Events, which 
does not own real estate, but focuses on organis-
ing cultural events in the locality. In 2021, Mount 
Capital applied for a change of the zoning plan for 
the second, southern phase of the revitalisation of 
Pragovka on the basis of an urban study prepared 
by the architect Pavel Hnilička. The developer be-
gan the revitalisation of the fi rst phase of the ter-
ritory in May 2022 with the reconstruction of the 
E Factory building.

E Factory, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Mount Capital ■ Architect: TaK Architects

Pragovka – Park Rokytka 
Source: Pavel Hnilička Architects + Planners
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V multifunkčním areálu Vlněna, který vzni-
kl na browfi eldu někdejší továrny v centru 
Brna, staví developer CTP již jedenáctou 
kancelářskou budovu. Ta bude aspirovat 
na jeden z nejmodernějších objektů toho-
to typu v Česku. Vedle inteligentních tech-
nologií se pochlubí i unikátním systémem 
dronové pošty. V srdci moravské metropole 
tak do poloviny roku 2024 vyroste stavba 
se zajímavou a udržitelnou architektu-
rou, za jejímž návrhem stojí Studio acht. 
Šestnáctipodlažní budova s celoproskle-

nou fasádou nabízející 6 850 m2 kanceláří 
a 360 m2 obchodních prostor, vyjde develo-
pera na 600 milionů korun. 

Návrh budovy je dílem architekta Václava 
Hlaváčka z pražského Studia acht, na technic-
kém řešení se podílela švýcarská fi rma Sauter. 
Architekti navrhli pro CTP výškovou proporčně 
členitou budovu, jejíž realizace bude náročná 
nejen fi nančně, ale také po technické stránce. 
Technické řešení fasády má na starost fi rma 
MFS Group, která má za sebou řadu realizací 

v Londýně, Amsterodamu, Paříži, Štrasburku 
a Düsseldorfu. Pracovní místa v kancelářích 
budou podél prosklené fasády umístěna tak, 
aby nabízela optimální světelné podmínky, a ze 

Vlněna Business Park, Brno 
Developer: CTP ■ Architekt: Studio acht

V centru Brna vyrůstá kancelářská 
BUDOVA S HELIPORTEM pro drony

Vlněna Business Park, Brno – Budova I ■ Developer: CTP ■ Architekt: Studio acht
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In the multifunctional Vlněna complex, which 
was built on the brownfi eld of a former fac-
tory in the centre of Brno, CTP is building 
its eleventh offi  ce building. It will aspire to 
be one of the most modern buildings of this 
type in the Czech Republic. In addition to 
intelligent technologies, it will also boast 
a unique drone mail system. Thus, in the 
heart of the Moravian metropolis, a building 
with interesting and sustainable architec-
ture will be built by mid-2024, with a design 
by Studio acht. The sixteen-storey building, 
with a fully-glazed façade off ering 6,850 m2

of offi  ces and 360 m2 of retail space, will 
cost the developer CZK 600 million. 

The design of the building is the work of architect 
Václav Hlaváček from Prague’s Studio acht, 
while the Swiss company Sauter participated 
in the technical design. The architects designed 
a high-rise, proportionally structured building for 
CTP, the construction of which will be demanding 
not only fi nancially, but also in technical terms. 
MFS Group, which has several projects under 
its belt in London, Amsterdam, Paris, Strasbourg 
and Düsseldorf, is responsible for the techni-
cal design of the façade. The offi  ce workplaces 
will be located along the glass façade in order 
to off er optimal lighting conditions and from its 
height of 61 meters, the building will off er at-
tractive views of all of Brno.

The concept of smart offi  ces includes, for exam-
ple, lighting that will be controlled by smart tech-
nologies. A sensor detects how many people are 

Vlněna Business Park, Brno – Building I ■ Developer: CTP ■ Architect: Studio acht

Vlněna Business Park, Brno – Clubco coworking center  
Developer: CTP

An offi  ce building with a HELIPORT FOR
DRONES to go up in the centre of Brno
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své výšky 61 metrů nabídne objekt i atraktivní 
výhledy na celé Brno.

Koncept chytrých kanceláří zahrnuje například 
osvětlení, které bude ovládáno inteligentní techno-
logií. Čidlo rozpozná, kolik je na daném místě osob, 
a podle toho nastaví intenzitu osvětlení jednotlivých 
pracovních míst. Systém zajistí vysoký světelný 
komfort pracoviště, ale také přinese úsporu energií. 
Pod kontrolou bude i kvalita vzduchu díky inteligent-
nímu ovládání topení, chlazení a ventilace, včetně 
rekuperace a nastavení vlhkosti vzduchu. 

Nájemcům budovy bude k dispozici také uni-
kátní systém dronové pošty. „Drone helipad“ 
je řešení pro přebírání zásilek od dronů či jiných 
bezpilotních systémů, které budou naváděny 
pomocí laserových senzorů, tzv. LiDAR (Light 
Detection And Ranging), na střechu budovy. 
Řešení na míru vyvíjí společnost 3L Robotics, 
a CTP bude podle slov Jakuba Kodra, obchodní-
ho ředitele CTP, vůbec první fi rmou, která Drone 
helipad instaluje v rámci ČR i celé Evropy. 

Svým konceptem se bude objekt řadit k pasiv-
ním budovám. Developer cílí na nejvyšší úroveň 

certifi kace BREEAM Outstanding a WELL 
Platinum. Na výstavbu jsou podle Kodra vy-
užívány stavební materiály s nízkou uhlíkovou 
stopou. Kromě inteligentně řízeného osvětlení 
a kontroly kvality vzduchu bude také využívána 
tzv. šedá voda. CTP aktuálně realizuje monoli-
tickou konstrukci objektu, která již dosáhla 
úrovně 4. patra. Objekt s šestnácti nadzem-
ními a jedním podzemním podlažím a výškou 
61 metrů si vyžádá investici cca 600 milionů ko-
run. Hotovo by mělo být v horizontu cca 1,5 roku.

Areál Vlněny se dnes rozkládá na téměř 8 hek-
tarech. Kromě kancelářských budov, které vyu-

žívají především IT a technologické společnos-
ti, jako Oracle, Avast, Infosys, a nejnověji také 
Zebra Technologies nebo KPMG, jsou v areálu 
také retailové prostory, kde se nachází např. 
fi tcentrum, kavárny, restaurace apod. Na jaře 
loňského roku otevřela CTP ve Vlněně také své 
první coworkingové centrum Clubco, které 
v letošním roce rozšířila o další dvě patra. Jak 
potvrdil Jakub Kodr, v blízké budoucnosti areál 
doplní také rezidenční plochy. 

Proměnu někdejší továrny na výrobu vlněné 
příze v moderní multifunkční kampus zahájil 
developer v roce 2016. Objekty bývalé továrny 
Vlněna byly s výjimkou historického Bochnerova 
paláce, který prošel citlivou rekonstrukcí, po-
stupně asanovány a na jejich místě vznikl nový 
moderní areál. Ten dnes sestává z 10 budov se-
skupených okolo vnitřního nádvoří, které je sou-
časně komunikační trasou mezi ulicemi Dornych, 
Přízová a Mlýnská. Nádvoří, které tvoří střechu 
podzemních garáží, je koncipováno jako parko-
vá plocha s množstvím trávníků, vodních prvků, 
květinových záhonů a nově zasazených vzrost-
lých stromů. Krajinářské úpravy byly provedeny 
podle návrhu holandského zahradního architekta 
Lodewijka Baljona ve spolupráci se Studiem acht.

CTP je v současnosti s téměř 27% podílem na 
tamním trhu největším kancelářským develo-
perem v Brně. V jihomoravské metropoli je ale 
dlouhodobě aktivní i na poli průmyslu a logistiky 
– v Brně provozuje mimo jiné i svůj druhý největší 
český logistický park o rozloze přes 500 tisíc m2. 
Celkem dnes CTP rozvíjí a vlastní bezmála 
9,9 milionu m2 průmyslových a skladovacích pro-
stor v 10 evropských zemích. Od jara 2021 je fi r-
ma kotovaná na amsterdamské burze Euronext.

Na jaře loňského roku otevřel developer CTP v areálu Vlněny své první coworkingové centrum Clubco, které letos 
rozšířil o další dvě patra ■ Architekt: Studio acht

Vlněna Business Park, Brno
Developer: CTP ■ Architekt: Studio acht

Vlněna Business Park, Brno ■ Developer: CTP
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at a given location and adjusts the light intensity 
of each workspace. The system will provide high-
ly comfortable lighting for the workplaces, but 
will also bring energy savings. The air quality will 
also be managed thanks to the intelligent con-
trol of heating, cooling and ventilation, including 
heat recovery and humidity settings. 

A unique drone mail system will also be avail-
able to the tenants of the building. The “drone 
helipad” is a solution for receiving shipments 
from drones or other unmanned systems that 
will be guided by laser sensors, called LiDAR 
(Light Detection And Ranging), on the roof of 
the building. Customised solutions are being de-
veloped by 3L Robotics, and CTP, according to 
Jakub Kodra, CTP’s Sales Director, will be the 
fi rst company to install a drone helipad within the 
Czech Republic and throughout Europe. 

Due to its concept, the building will be classifi ed as 
a passive building. The developer is aiming at the 
highest level of BREEAM Outstanding and WELL 
Platinum certifi cation. Building materials with a low 
carbon footprint are being used for the construction 
according to Kodra. In addition to smart lighting and 
air quality control, “grey” water will also be used. CTP 
is currently building the monolithic building struc-
ture, which has already reached the 4th-storey 
level. The building, with sixteen storeys and one 
underground level and a height of 61 meters, will 
require an investment of about 600 million crowns. It 
should be completed in about 1.5 years.

The Vlněna complex is now spread out over 
almost 8 hectares. In addition to offi  ce build-
ings, which are mainly used by IT and technol-
ogy companies such as Oracle, Avast, Infosys 
and most recently also Zebra Technologies 
and KPMG, there are also retail spaces in the 
complex, such as a fi tness centre, cafés, res-
taurants, etc. In the spring of last year, CTP also 
opened its fi rst Clubco coworking centre in 
Vlněna, which expanded this year with two more 
fl oors. As Jakub Kodr confi rmed, in the near fu-
ture the complex will also be joined by resi-
dential areas. 

The developer launched the transformation
of the former wool yarn factory into a mod-
ern multifunctional complex in 2016. With 
the exception of the historic Bochnerův palác, 
which underwent sensitive reconstruction, the 
buildings of the former Vlněna factory were 
gradually cleaned up and a new modern com-
plex was built in their place. Today it consists of 

10 buildings grouped around an inner courtyard, 
which is simultaneously a communication route 
between Dornych, Přízová and Mlýnská streets. 
The courtyard, which forms the roof of the under-
ground garages, is designed as a park area with 
a number of lawns, water features, fl ower beds 
and newly planted mature trees. Landscape 
modifi cations were carried out according to a de-
sign by the Dutch landscape architect Lodewijk 
Baljon in cooperation with Studio acht.

CTP is currently the largest offi  ce developer in 
Brno with almost a 27% market share on the lo-
cal market. It has also long been active in the 
South Moravian capital, however, in the fi eld of 
industry and logistics: in Brno, it also operates its 
second largest Czech logistics park with an area 
of over 500 thousand m2. Today, CTP is develop-
ing and owns nearly 9.9 million m2 of industrial 
and storage space in 10 European countries. 
Since the spring of 2021, the company has been 
listed on Amsterdam’s Euronext stock market.

Vlněna Business Park, Brno ■ Developer: CTP ■ Architect: Studio acht

Vlněna Business Park, Brno
Developer: CTP ■ Architect: Studio acht
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 Na Kostelním náměstí v centru Ostravy začala realizace první etapy 
polyfunkčního domu Václav. Projekt, který nabídne byty, kancelář-
ské prostory a komerční jednotky, si vyžádá investici 300 milionů 
korun. Developerem je skupina Antracit, generálním dodavatelem 
1. fáze je ostravská stavební fi rma HSF System.

Na rezidenčním a kancelářském projektu „Polyfunkční dům Václav“ byly 
v listopadu 2022 zahájeny přípravné práce a archeologický průzkum. 
První etapa zahrnuje i přeložku veřejného osvětlení a vodohospodářské 
stavby. Práce na samotném polyfunkčním objektu nezačnou dříve než 
za rok; s výstavbou se počítá v roce 2024. Komplex v těsné blízkosti 
Masarykova náměstí a nejstaršího ostravského kostela svatého Václava 
dotvoří městský blok a vyplní proluku vzniklou asanací původních měst-
ských domů v historickém centru Ostravy. Po dokončení v roce 2026 
bude dům zahrnovat 2 500 m2 kanceláří a 16 bytů, doplněných o 600 m2

retailových prostor v parteru. Objekt je členěný do vizuálně různorodých 
a výškově odstupňovaných celků: Zatímco kancelářská část je plně pro-

sklená, dům s byty navrhli architekti s klasickou fasádou a lodžiemi. Za 
architektonickým návrhem stojí ateliér Arkos.

 The construction of the fi rst stage of the multifunctional Václav buil-
ding has begun on Kostelní náměstí in the centre of Ostrava. The 
project, which will off er fl ats, offi  ce space and commercial units, 
will require an investment of CZK 300 million. The developer is 
the Antracit group, the general contractor of the fi rst phase is the 
Ostrava-based construction company HSF System.

The preparatory work and archaeological research were launched on 
the “Multifunctional Václav building” residential and offi  ce project in 
November 2022. The fi rst stage includes the relocation of public lighting 
and water management structures. The work on the multifunctional build-
ing itself will not start earlier than in a year; the construction is planned 
for 2024. The complex, in close proximity to Masarykova náměstí and the 
Church of St. Wenceslaus, the oldest church in Ostrava, will complete the 
city block and fi ll in the empty lot created by the clearance of the origi-
nal city buildings in the historical centre of Ostrava. Upon its completion 
in 2026, the building will include 2,500 m2 of offi  ces and 16 fl ats, supple-

mented by 600 m2 of retail space on street level. The building is divided into 
visually diverse and tiered units: While the offi  ce part is fully glazed, the 
building with fl ats was designed by the architects with a classic façade and 
loggias. The studio Arkos is behind the architectural design.

POLYFUNKČNÍ DŮM VÁCLAV nabídne byty a kanceláře 
v centru Ostravy

 THE MULTIFUNCTIONAL VÁCLAV BUILDING off ers fl ats and 
offi  ces in the centre of Ostrava

Polyfunkční dům Václav, Ostrava – komerční část ■ Developer: Antracit ■ Architekt: Arkos

Václav multifunctional building, Ostrava – residential part 
Developer: Antracit ■ Architect: Arkos
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V posledních několika letech došlo na trhu 
s nemovitostmi k nebývalým změnám a na-
stal čas přehodnotit, co a jak stavět. O tom, 
jak se s těmito výzvami vypořádat, hovoří-
me s Jonem Halem, ředitelem představen-
stva skupiny, a Filipem Pokorným, ředitelem 
pražského studia Chapman Taylor. 

Klimatické změny, pandemie, rostoucí úro-
kové sazby, infl ace, ruská invaze na Ukrajinu 
a následná energetická krize – to vše před-
stavuje nebývalé výzvy pro developery i sta-
vební průmysl. Co mohou architekti udělat 
pro zmírnění situace? 
JH: Sám toho může kdokoli z nás udělat jen vel-
mi málo. Klíčem k dosažení potřebných změn 

v oblasti nemovitostí a stavebnictví je spolupráce 
napříč celým odvětvím. Musíme spolupracovat 
na vytvoření nových udržitelných modelů, které 
budou refl ektovat ekologickou krizi a náročné 
ekonomické podmínky, kterým čelíme. Musíme 
vzít v úvahu několik rovin, včetně energetických 
zdrojů, plánování měst i naléhavé potřeby přejít 
na stavebnictví s nulovými emisemi uhlíku. 

Jak se Chapman Taylor s těmito výzvami vy-
pořádává?
JH: Pokud jde o plánování, musíme zajistit, 
aby byla města plánována udržitelnějším způ-
sobem. Stávající komerční modely neumožňují 
jednoduchou integraci a kombinaci různých 
funkcí v budovách. Typickou smíšenou zástav-

bu dnes tvoří převážně samostatné kancelář-
ské, obytné a maloobchodní budovy, které stojí 
vedle sebe, ale nejsou vhodně integrovány. 
Zavedením fl exibilnějších nájemních struktur 
lze umožnit i umístění dalších funkcí, jako jsou 
dílny, kulturní a vzdělávací prostory, a vrátit tak 
do zástavby rozmanitější směsici, která odráží 
každodenní život pulzujícího města. V případě 
jednotlivých budov již dochází k prolínání nebo 
rozostřování některých funkcí, trh obecně ale 
čeká ještě dlouhá cesta. V oblasti hotelnictví 
se již objevují nové funkce v podobě cowor-
kingu, nebo zábavy ve formě divadelních a hu-
debních sálů. Je však nezbytné otevřít budovy 
i dalším odvětvím a zjistit, jak můžeme obohatit 
naše města.

Nová městská čtvrť Liget City, Budapešť ■ Architekt: Chapman Taylor

 PROJEKTY SE SMÍŠENÝM VYUŽITÍM – 
vytváření komunitní a sociální hodnoty
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The last few years have seen some unprec-
edented changes in the real-estate market 
and it’s time to re-evaluate what and how to 
build. We speak to Jon Hale, Group Board 
Director and Filip Pokorný, Director of the 
Prague Studio of Chapman Taylor about how 
to meet the challenges. 

Climate change, the pandemic, rising inter-
est rates, infl ation, the Russian invasion of 
Ukraine and the resulting energy crisis have 
all combined to create unprecedented chal-
lenges for developers and for the construc-
tion industry. What can architects do to help 
mitigate the situation? 
 JH: Alone there is very little any of us can do. 
The key to achieving the necessary change in 
real estate and construction is collaboration 
across the whole industry. We have to work to-

gether to create new sustainable models, that 
refl ect the environmental crisis and tough eco-
nomic conditions that we are facing. There are 
a number of levels we have to consider, including 
energy resources, the planning of our towns and 
cities and the urgent need to move towards a net 
zero carbon construction industry. 

How is Chapman Taylor tackling these chal-
lenges?
JH: When it comes to planning, we need to en-
sure that cities are planned in a more sustainable 
manner. It is also the case that existing commer-
cial models do not easily support the integration 
and mix of diff erent functions within buildings. At 

Mixed-use project Galerie Pernerka, Pardubice ■ Architect: Chapman Taylor

 MIXED-USE PROJECTS – creating
community and social value
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FP: Aby bylo možné porozumět potřebám míst-
ních obyvatel a začlenit jejich nápady a podněty do 
projektů, musí místní úřady, klienti i projekční týmy 
začít nasloucháním. Zapojení komunity již od po-
čátku procesu navrhování může pomoci zajistit, že 
stavby budou plánovány tak, aby zahrnovaly i so-
ciální infrastrukturu nezbytnou pro jejich úspěšné 
fungování. Naše projekty, jako je přestavba čtvrti 
Liget City v Budapešti, která spojuje rozmanitý 
program využití s různými typy veřejných prostor, 

umožňují interakci obyvatel, zaměstnanců i ná-
vštěvníků a vytváří městské prostředí, kde náhod-
ná setkání vedou k novým příležitostem.

Jaká další opatření lze přijmout na podporu 
těchto změn v plánování měst a budování 
komunit? 
JH: Odpovědnost musí být rozdělena mezi ko-
merční developery, místní úřady i urbanisty. 
Je potřeba vytvořit správné podmínky pro plá-
nování, které budou vycházet z přesných dat 
a z podrobného poznání potřeb města a lidí, 
kteří v něm žijí a pracují. Některé ze stávajících 
technických a „hygienických“ norem jsou pro 
obyvatele přínosem, mnohé z nich ale ve sku-
tečnosti jen zatěžují město, navyšují dopravu, 
zvyšují stavební náklady a vytvářejí nepřiroze-
ná urbanistická řešení. Například v Londýně si 
nevzpomínám na žádnou kancelářskou budovu 
z poslední doby, jejíž výstavba by byla podmí-
něna vybudováním suterénních parkovišť. Ve 
skutečnosti žádný požadavek na parkování ne-
existuje, a tudíž ani na velký suterén. Suterénní 
prostory, pokud jsou k dispozici, slouží zpravidla 

jako skladovací plochy, technické prostory a zá-
zemí pro „aktivní dojíždějící“, tj. cyklisty a běžce. 
Tím se snižují náklady na výstavbu, výrazně kle-
sá množství vázaného uhlíku v betonových kon-
strukcích, urychluje se proces výstavby a snižuje 
stavební ruch, hluk a prašnost. Což je ve výsled-
ku výhrou pro všechny.  

Ateliér Chapman Taylor už několik let hovo-
ří o „zodpovědném designu“, můžete tento 
termín více přiblížit?

Nová městská čtvrť Ameside Plzeň ■ Architekt: Chapman Taylor

Multifunkční projekty přispívají k budování komunity
a sociální hodnoty ve městech ■ Zdroj: Chapman Taylor

Projekt architektonického ateliéru Chapman Taylor 
Liget City v Budapešti sdružuje širokou škálu funkcí 
umožňujících interakci obyvatel, zaměstnanců 
i návštěvníků
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the most, a typical mixed-use development will 
have separate offi  ce, residential and retail build-
ings sitting side by side, but not properly integrat-
ed. By introducing more fl exible lease structures, 
other functions, such as workshops, cultural 
and educational spaces can be accommodated 
and bring back a more diverse mix, refl ecting 
the day-to-day life of a vibrant city. At the scale 
of the individual building, we are already seeing 
the blending, or blurring, of some functions, but 
there is still a long way to go. In hospitality, we 
see the introduction of workplace in the form of 
coworking, and entertainment in the form of the-
atre and music performance spaces. We need to 
open that out to other sectors and see how we 
can enrich our cities.

FP: To help understand the needs of the local 
population and incorporate its ideas and initia-
tives into projects the local authority, the clients 
and the design team need to start by listening. 
Engaging with the community early in the design 
process can help to ensure that developments 
are planned to include the social infrastructure 
needed to ensure their success. Our proposals 
for the Liget City redevelopment in Budapest
brought together a diverse programme of uses 
with diff erent types of public space to allow the 
residents, workers and visitors to interact and 
generate an urban environment where chance 
encounters lead to new opportunities.

What other measures can be taken to sup-
port these changes in how we plan cities 
and build communities?
JH: The responsibility has to be shared between 
commercial developers, the local authorities and 
the city planners. The right planning conditions 
need to be put in place, based on accurate data, 
and a detailed understanding of the needs of the 
city and the people living and working there. Some 
of these technical, or “hygiene”, requirements are 
for the benefi t of residents, but many actually just 
burden the city, increasing traffi  c, increasing con-
struction costs and creating unnatural urban solu-

tions. In London for example, I cannot recall any 
recent offi  ce buildings conditioned on the provi-
sion of basement car parks. There is, in fact, no 
requirement for parking, and therefore no require-
ment for a large basement. When provided, base-
ment space is used for storage, technical space 
and facilities for “active commuters”, i.e., cyclists 
and runners. This reduces the construction cost, 
massively reduces the embodied carbon in con-
crete structures, speeds up the construction pro-
cess and reduces construction traffi  c, noise and 
dust. It is a win-win for everyone.  

Chapman Taylor has been talking about 
“Responsible Design” for a few years, can 
you explain a bit about this?
JH: We reviewed how we were discussing proj-

ects with clients and started to question the use 
of the word “sustainability” as it was being inter-
preted very narrowly – really just focusing on the 
“green” aspects, the solar PV and energy use. 
We looked at the UN’s Sustainable Development 
Goals, from which it is clear that the solutions for 
meeting the demands of the future are extremely 
diverse and the “green”, or “sustainable” parts 
are only a fraction of the whole. The areas we 
needed to discuss in more detail included; diver-
sity, water cycle, health and wellbeing, land-use 
and mobility. By focusing on these wider issues, 
we needed to redefi ne the description of our de-
sign objectives and the phrase “responsible de-
sign” emerged as a more accurate expression.

We have been designing highly energy effi  cient 
buildings for many years and have successfully 
ticked the “operational carbon” box. This is re-
fl ected in the Breeam Outstanding certifi cates 
that we have achieved to date. We are now fo-
cusing strongly on reducing the embodied and 
whole life carbon of our projects and addressing 
the social and governance aspects. 

How do these principles apply to your proj-
ects in the region? 
FP: As we spoke about earlier, we aim to add 
community value to our projects by designing 

The new city district Ameside Pilsen ■ Architect: Chapman Taylor

Mixed-use project Liget City, Budapest – landscape
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JH: Přehodnotili jsme způsob, jakým s klienty 
komunikujeme o projektech, a revidovali význam 
slova „udržitelnost“, které bylo interpretováno 
často jen velmi úzce: ve skutečnosti bralo v potaz 
jen „zelené“ aspekty, fotovoltaiku a využití energie 
v budovách. Pokud se ale podíváme na cíle udr-
žitelného rozvoje OSN, je zřejmé, že řešení pro 
splnění požadavků budoucnosti jsou velmi různo-
rodá a „zelené“ nebo „udržitelné“ aspekty jsou jen 
zlomkem celku. Mezi oblasti, které je potřeba de-
tailně diskutovat, patří i diverzita, přirozený kolo-
běh vody, zdraví a pohoda, využívání půdy a mo-
bilita. Tím, že jsme se zaměřili na tato komplexněj-
ší témata, jsme museli nově defi novat i své vlastní 
cíle v oblasti architektury: a jako nejvýstižnější se 
osvědčil termín „odpovědný design“.

Již řadu let navrhujeme energeticky vysoce účin-
né budovy a položku „provozní uhlík“ jsme si tak 
úspěšně odškrtli. Což se odráží v nejvyšších cer-
tifi kacích Breeam Outstanding, kterých dosahu-
jeme. V současné době se v našich projektech 
výrazně zaměřujeme na snižování emisí uhlíku 
v celém životním cyklu budov a na aspekty jako 
sociální a společenská odpovědnost. 

Jak se tyto zásady promítají ve vašich pro-
jektech v ČR? 
FP: Jak jsme již zmínili, snažíme se svým pro-
jektům dát přidanou hodnotu pro komunitu, tím, 

že je navrhujeme s ohledem na sociální a de-
mografi ckou rozmanitost, akcentujeme udrži-
telnou kombinaci využití, silný smysl pro lokalitu 
a spolupracujeme s místními fi rmami, abychom 
vytvářeli pracovní příležitosti a zajistili lidem lepší 
zážitek z města.

Náš projekt Ameside v Plzni vznikal řadu let 
a za velmi úzké spolupráce s městem, které pro 
území stanovilo jasný a relevantní soubor pravi-
del. Projekt prošel několika koly veřejných pro-
jednání a věříme, že naplňuje kritéria pro vznik 
sociálně udržitelného prostředí se smíšeným 
využitím. Veřejná prostranství mají svůj jasně 
defi novaný účel a zajistí i tolik potřebné propo-
jení hlavního nádraží se stávající urbanistickou 
strukturou města. Mix nových funkcí, kombinující 
bydlení, pracovní příležitosti, kulturní i maloob-
chodních prostory v ulicích, tak pomůže vytvořit 
novou živou čtvrť pro Plzeň.

Další náš projekt – Galerie Pernerka v Pardubicích 
– vznikne rovněž v sousedství hlavních městských 
dopravních uzlů – železnice, tramvají a autobusů. 
Multifunkční koncept zde počítá s víceúčelovým sá-
lem, který bude sloužit jako konferenční zázemí pro 
čtyřhvězdičkový hotel, ale také jako kulturní centrum 
pro celou místní komunitu.
 
JH: Kombinace kanceláří, maloobchodu, gas-
tronomie, komunitního využití a bydlení vytváří 
synergii, jíž nelze dosáhnout dominancí jednoho 
sektoru, například maloobchodu. To má i svůj 
ekonomický přínos, protože „místa“, která vytvá-
říme, jsou využívána nepřetržitě po celý den, což 
podporuje návštěvnost, která je nezbytná pro ko-
merční funkce, ale pomáhá také propojovat širší 
komunitu a diverzifi kovat pracovní příležitosti. 

FP: V současné době v České republice pracu-
jeme na řadě velkých multifunkčních projektů, 
kde tyto aspekty dále rozvíjíme. Zkoumáme na-
příklad, jak využitím modulární výstavby a MMC 
metod snížit uhlíkovou stopu budov po dobu je-
jich životnosti a omezit dopady stavební činnosti 
a stavebního odpadu. Terénní úpravy navrhu-
jeme tak, aby maximálně zadržovaly dešťovou 
vodu v území, a využíváme veškeré dostupné 
„zelené“ principy a technologie ke snížení dopa-
dů výstavby na životní prostředí. V počátečních 
fázích projektu využíváme také stále častěji soft-
warové nástroje k testování energetické účin-
nosti, přirozeného osvětlení, výkonnosti obvo-
dových plášťů i k měření uhlíkové stopy budov. 
Je to fascinující a strmá cesta učení, ale vede 
k mnohem lepší budoucnosti!

Liget City, Budapešť ■ Architekt: Chapman Taylor

Liget City, Budapešť ■ Architekt: Chapman Taylor
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for social and demographic diversity, incorporat-
ing a sustainable mix of uses, creating a strong 
sense of place and working with local business-
es to bring employment opportunities and an en-
hanced urban experience.

The Ameside project in Plzeň has been devel-
oped over a number of years with very close co-
operation of the City who established a clear and 
relevant set of regulations for the site. The project 
has been subject of several rounds of public con-
sultations and we believe meets the criteria to 
deliver a socially sustainable mixed-use develop-
ment. The public spaces have clear purpose and 
provide much needed links from the main railway 
station to the existing urban structure of the city. 
The mix of uses, including residential, workplace, 
cultural and street level retail and will help deliver 
a vibrant new quarter for Plzeň.

The Galerie Pernerka project in Pardubice is 
also developed adjacent to the main city trans-

portation nodes of railway, trams and busses. The 
blended uses include a multi-function hall that 
serves as a conference facility for the 4-star hotel, 
but also as a cultural venue for the local community.

JH: Providing a mix of offi  ce, retail, food, commu-
nity use and residential creates a synergy that 
cannot be achieved with the dominance of one 
sector, such as retail. There are economic ben-
efi ts too, as the ‘places’ we create are used con-

tinuously during the day, which supports footfall, 
which is essential for the commercial functions, 
but it also helps diversifi es employment opportu-
nities, and brings the wider community together.

FP: We are currently working on a number of 
large mixed-use developments in the Czech 
Republic where we are developing these as-
pects further. We are looking at modular and 
MMC (modern methods of construction) as ways 
to reduce the whole life carbon of the buildings 
and to reduce construction traffi  c and waste. 
The landscaping is developed to maximally re-
tain rainfall on the site and we are using all the 
“green” principles and technologies available to 
reduce the environmental impact of the develop-
ments. We are increasingly using software tools 
in the early design stages to test for energy use 
effi  ciency, daylighting, building envelope perfor-
mance and to measure embodied carbon. It is 
a fascinating and steep learning curve, but the 
future looks much brighter!

Liget City, Budapest ■ Architect: Chapman Taylor

Liget City, Budapest – landscape
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Předkupní právo obecně vyžaduje, aby 
vlastník nebo spoluvlastník v případě za-
mýšleného prodeje nemovitost nejprve na-
bídl předkupníkovi, který má na nemovitost 
předkupní právo. Až když předkupník před-
kupní právo nevyužije nebo ho odmítne, je 
pak možné nemovitost prodat nebo převést 
na třetí osobu. 

Spoluvlastníci a jejich předkupní právo
Legislativa týkající se předkupního práva se 
v posledních letech několikrát měnila. V roce 

2014 bylo s přijetím nového občanského záko-
níku zrušeno. O čtyři roky bylo opět zavedeno. 
Pokud chtěl některý ze spoluvlastníků prodat 
svůj podíl na nemovitosti, musel ho nejprve 
přednostně nabídnout k odkoupení ostatním. 
Například pokud vlastnili dva sourozenci dům po 
rodičích, nemohl ani jeden svůj podíl prodat tře-
tí osobě, aniž by ho nejprve nenabídl druhému 
sourozenci. Jedním z účelů předkupního práva 
spoluvlastníků tedy byla pojistka proti tomu, aby 
vlastník neprodal svůj podíl na nemovitosti bez 
vědomí ostatních spoluvlastníků.
 
Taková úprava předkupního práva ale značně 
komplikovala prodeje u nemovitostí s více spo-
luvlastníky, typicky v bytových domech. Když ně-
kdo prodával byt a spolu s ním prodával i podíl na 
společných prostorech či v garážích, než uzavřel 

smlouvu s potenciálním kupujícím, musel nejpr-
ve nabídnout tento podíl všem spoluvlastníkům.
 
To znamenalo nabídnout odkoupení jednotky nebo 
podílu na společných jednotkách (typicky garážo-
vá stání) třeba i desítkám spoluvlastníků v bytovém 
domě. Teprve když nikdo z nich předkupní právo 
neuplatnil, bylo možné podíl zájemci prodat. To 
prodeje značně prodlužovalo a takové zdržování 
v mnoha případech potenciální kupující odrazova-
lo, případně mělo za důsledek snížení kupní ceny.
 
V roce 2020 následně další novela předkupní 
právo spoluvlastníků znovu zrušila. Výjimkou je 
pouze předkupní právo dědiců. To se uplatňuje 
půl roku od nabytí dědictví (a obdobně u ně-
kterých dalších případů, kdy je spoluvlastnictví 
založeno bez ohledu na vůli stran). Při případ-
ném prodeji je tedy třeba předkupní právo brát 
v potaz nebo počkat, až půlroční doba uplyne. 
Předkupní právo se zároveň u zděděného podílu 
neuplatňuje, pokud jej převádíte na jiného spolu-
vlastníka nebo příbuznému v rodině.

Zákonné předkupní právo nájemců
Zákonné předkupní právo je tradičním nástrojem 
ochrany nájemců nemovitostí. Podle občanské-
ho zákoníku má ovšem nájemce předkupní prá-
vo k pronajatému bytu, pouze pokud jde o byt 
v domě, který dosud nebyl rozdělený na jednot-
ky a vlastník nově dům na jednotky rozdělí.
 
Po rozdělení nemovitosti má pak nájemce při 
prvním prodeji bytu, který je nově defi novaný 
jako jednotka, k této jednotce předkupní právo. 
Vlastník nemovitosti tedy jednotku musí nejdříve 
nabídnout ke koupi nájemci. Nepřijme-li nájemce 
nabídku do šesti měsíců, předkupní právo zani-
ká. Předkupní právo vzniká pouze nájemci – fy-
zické osobě, nikoli např. obchodní společnosti.

PŘEDKUPNÍ PRÁVO A JEHO VYUŽITÍ
u převodu a prodeje nemovitostí

Ilustrační foto / Illustrative photo
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The pre-emption right generally requires the 
owner or co-owner, in the event of intent to 
sell or transfer property, to fi rstly off er it to 
the pre-emption right holder. Only if the pre-
emption right is not exercised or refused by 
the holder, the property may then be sold or 
transferred to a third party. 

Co-owners and their pre-emption right
Legislation on pre-emption right has changed 
several times in recent years. The pre-emption 
right was abolished in 2014 with the adop-

tion of the new Civil Code. Four years later it 
was reintroduced. If one of the co-owners had 
wished to sell his/her share in the property, he/
she first had to offer it to the other co-owners 
first. For example, if two siblings had owned 
their parents’ house, neither of them could sell 
their share to a third party without first offering 
it to the other sibling. One of the purposes of 
the co-owners’ pre-emption right was therefore 
to prevent the owner from selling his/her share 
in the property without the knowledge of the 
other co-owners.

However, such regulation of the pre-emption 
right signifi cantly complicated sales of proper-
ties with multiple co-owners, typically in apart-
ment buildings. If someone was selling an apart-
ment and a share in the common premises or 

garages together with it, he/she had to fi rst off er 
the share to all the co-owners before concluding 
a contract with the potential buyer.

This meant off ering to purchase a unit or a share 
in common units (typically garage parking spac-
es) to perhaps dozens of co-owners in an apart-
ment building. Only when none of them exer-
cised the pre-emption right it was possible to sell 
the share to the interested party. This prolonged 
the sales considerably and in many cases, such 
delays discouraged potential buyers or resulted 
in a lower purchase price.

In 2020, another amendment subsequently abol-
ished the pre-emption right of co-owners again. 
The only exception is the pre-emption right of 
heirs. This may be exercised half a year after the 
inheritance is acquired (and similarly in some 
other cases where co-ownership is established 
regardless of the will of the parties). Then, the 
pre-emption right must be taken into account in 
a potential sale or wait until the six-month period 
has expired. At the same time, the pre-emption 
right is not exercised in respect of an inherited 
share if one transfers it to another co-owner or to 
a relative in the family.

Statutory pre-emption right
of tenants
The statutory pre-emption right is a traditional 
tool for the protection of tenants of real estate. 
However, under the Civil Code, the tenant has 
a pre-emption right to the rented apartment only 
if it is an apartment in a building that has not yet 

 PRE-EMPTION RIGHT AND ITS USE
when transferring or selling real estate

JUDr. Zuzana Hájková, LL.M., senior associate
HAVEL & PARTNERS

Mgr. Martin Ráž, M.Jur., partner, 
HAVEL & PARTNERS
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Jednotka je určitá funkční část budovy (typicky byt, 
případně nebytový prostor), s níž lze separátně na-
kládat (prodat, zastavit či jinak zatížit). S jednotkou 
je neoddělitelně spojen podíl na společných čás-
tech budovy, spoluvlastnický podíl na pozemku, na 
němž budova stojí, případně na přilehlých pozem-
cích. S těmito podíly nelze nakládat separátně. 

Pokud ale bytový dům není (za trvání nájemního 
vztahu) rozdělen na jednotky, může jeho vlast-
ník tuto nemovitost (či její část) prodat, aniž by 
byl povinen ji nejdříve nabídnout ke koupi ná-
jemcům. Zákonné předkupní právo nájemcům 
u takových nemovitostí nevzniká. To platí i pro 
případ, kdy jednotka vznikne již výstavbou ne-
movitosti (nikoli tedy až následně, prohlášením 
vlastníka). Ani tehdy nemají nájemci jednotek při 
jejich prvním převodu zákonné předkupní právo.
 
Celkem značný problém však může nastat při 
transakcích, kdy různé obchodní společnosti 
historicky vlastnící lukrativní domy v centru měst 
chtějí prodat část zahrnující nájemní byty, ale 
chtějí si ponechat pobočku v přízemních neby-
tových prostorách. Pokud oddělí všechny byty 
do jedné jediné jednotky, kterou pak nabízejí ke 
koupi jako celek, není to s předkupním právem 
nájemců jednoznačné a určitě lze doporučit tako-
vou situaci před prodejem konkrétně analyzovat.

Stavba jako součást pozemku 
a předkupní právo
K uplatnění předkupního práva může dojít i v si-
tuaci, kdy se vlastník pozemku liší od vlastníka 
stavby na pozemku. Starý občanský zákoník při-
pouštěl, že vlastník pozemku a stavby na něm 
postavené nemusí být tatáž osoba. Nový občan-
ský zákoník v roce 2014 ovšem znovu zavedl zá-
sadu, že stavba je součástí pozemku, a tím toto 
pravidlo vyloučil.
 
Ačkoliv není aktuálně možné mít dva různé 
vlastníky (s výjimkou práva stavby), stále lze 
na tuto situaci v praxi narazit, protože s účin-
ností nového zákona nebylo možné všechny 
vlastníky najednou sjednotit. Proto stále exis-
tuje vzájemné předkupní právo mezi těmito 
vlastníky, které má pro tyto případy pomoci 
zajistit vlastnictví k pozemku a stavby stejnou 
osobou.
 
Předkupní právo obligační a věcné
Předkupní právo patří mezi tzv. vedlejší ujedná-
ní při kupní smlouvě. Je ale možné si jej dojed-
nat i v jiných smlouvách, jako je např. darovací 
či směnná smlouva. Předkupní právo si mohou 
sjednat strany také samostatnou smlouvou, 
která vůbec nesouvisí s prodejem či převodem 
nemovitosti.

Při sjednávání smluv pak platí, že záleží na 
stranách, na jakých podmínkách se dohodnou. 
Pokud se pohybují v zákonných mezích, je mož-
né si při sjednávání předkupního práva nastavit 
jakékoliv podmínky. Lze jej sjednat na dobu ur-
čitou i neurčitou, za úplatu i bezplatně. Je také 
možné omezit předkupní právo jen na určitý druh 
koupě či období nebo určit, že se uplatní, kdyby 
chtěl vlastník prodat nemovitost pouze určitému 
okruhu osob. Zdaleka nejčastější variantou ale 
je, že „běžné“ předkupní právo se vztahuje na 
všechny případy prodeje nemovitosti.
 
Předkupní právo, které vzniká na základě smlou-
vy, může být sjednáno jako obligační, nebo věc-
né. Obligační předkupní právo se nezapisuje 
do katastru nemovitostí a je účinné pouze mezi 
smluvními stranami. Kupující tak nemůže z ve-
řejně dostupných rejstříků zjistit, zda se na ne-
movitost, takové předkupní právo vztahuje, a je 
odkázán pouze na prohlášení aktuálního vlastní-
ka. V případě uzavírání kupních smluv pro jistotu 
doporučujeme zařadit smluvní pokutu, pokud by 
prodávající nepravdivě sdělil, že se k nemovitosti 
žádné takové právo nevztahuje. Kupujícímu pak 
může vzniknout škoda, resp. náklady s hájením 
své pozice, pravidelně však nebude následkem 
neplatnost koupě.

Věcné předkupní právo se oproti tomu zapisuje 
do katastru nemovitostí, lze ho tedy zjistit z ve-
řejných rejstříků. U něj už ale neplatnost koupě 
v případě ignorování předkupního práva hrozí. 
Doporučujeme proto vždy ověřit, zda se k nemo-
vitosti předkupní právo váže. Klíčem k případné 
bezproblémové koupi je pak komunikace s aktu-
álním vlastníkem a osobou, která může uplatnit 
překupní právo.

Autor: HAVEL & PARTNERS

Ilustrační foto / Illustrative photo
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been divided into units and the owner newly di-
vides the building into units.

After the division of the property, the tenant 
then has a pre-emption right at the fi rst sale of 
the apartment which is newly defi ned as a unit. 
Therefore, the property owner must fi rst off er 
the unit for purchase to the tenant. If the tenant 
does not accept the off er within six months, the 
pre-emption right expires. The pre-emption right 
arises only for the tenant – a natural person (not, 
for example, a company).

A unit is a certain functional part of a build-
ing (typically an apartment or non-residential 
space) that can be separately disposed of 
(sold, mortgaged or otherwise encumbered). 
Inseparably attached to the unit is a share in the 
common parts of the building, a co-ownership 
share in the land on which the building stands 
and/or in the adjacent land. These shares can-
not be disposed of separately.

If the apartment building is not divided into 
units (for the term of the lease), the owner may 
sell the property (or part of it) without being 
obliged to offer it for purchase to the tenants 
first. With respect to such properties, a statu-
tory pre-emption right does not rise for ten-
ants. This is also the case if the unit is already 
created upon construction of the property (not 
only afterwards, upon declaration of the own-
er). Even then, the tenants of the units do not 
have a statutory pre-emption right when they 
are first transferred.

However, quite a signifi cant problem may arise 
in transactions where various companies his-
torically owning lucrative buildings in city centres 
want to sell the part comprising rental apart-
ments, but want to keep their branch in business 
premises on the ground fl oor. If they separate 
all the apartments into one single unit, which 
they then off er for sale as a whole, it is not clear 
whether the tenants’ pre-emption right applies. It 

is certainly advisable to analyse such a situation 
specifi cally before the sale.

Structure as part of land
and pre-emption right
The pre-emption right may also be exercised in 
a situation where the owner of the land diff ers 
from the owner of the structure on the land. The 
previous Civil Code admitted that the owner of the 
land and of the structure on it may not be the same 
person. However, the new Civil Code in 2014 rein-
troduced the principle that a structure is part of the 
land, thereby eliminating this rule.

Although it is currently not possible to have two 
diff erent owners (except for the specifi c right of 
construction), it is still possible to encounter this 
situation in practice, because with the new law 
in force it was not possible to unite all owners at 
once. Therefore, there is still a mutual pre-emp-
tion right between these owners to help secure 
ownership of the land and of the structure by the 
same person in these cases.

Pre-emption right as an obligation 
and in-rem
The pre-emption right is one of the so-called 
secondary provisions in the purchase contract. 
However, it can also be set up in other contracts, 
such as a donation or exchange contract. The 
parties may also set up the pre-emption right in 

a separate contract, which is not related to the 
sale or transfer of the property at all.

When negotiating contracts, it is up to the parties 
what terms they agree on. As long as they are 
within legal limits, it is possible to set any terms 
when setting up the pre-emption right. It may be 
arranged for a defi nite or an indefi nite period, for 
consideration or for no consideration. It is also 
possible to limit the pre-emption right to a cer-
tain type of purchase or period, or to specify that 
it shall be exercised if the owner wants to sell 
the property only to a certain group of persons. 
However, by far the most frequent option is that 
the “standard” pre-emption right applies to all 
cases of real estate sale.

The pre-emption right that arises under the con-
tract may be arranged as an obligation or in rem
(permanent fi xture of the property). The obligation 
of pre-emption is not registered in the Real Estate 
Register and is eff ective only between the parties. 
The buyer cannot therefore fi nd out from publicly 
available registers whether the property is subject 
to such a pre-emption right and can only rely on 
the declaration of the current owner. In the case of 
concluding purchase contracts, to be on the safe 
side we recommend including a contractual pen-
alty if the seller falsely declares that no such right is 
attached to the property. The buyer may then incur 
damage or costs in defending its position, but usu-
ally, this will not cause the purchase to be voided.

On the other hand, the pre-emption right in rem 
(permanent fi xture of the property) is entered in 
the Real Estate Register and can therefore be 
identifi ed from public registers. Ignoring its ex-
istence may actually cause invalidity of a pur-
chase. We therefore recommend always checking 
whether there is any pre-emption right attached 
to the property. Communication with the current 
owner and the person who may exercise the pre-
emption right is the key to a smooth purchase.

Author: HAVEL & PARTNERS

Ilustrační foto / Illustrative photo

BW_IV_2022.indb   47BW_IV_2022.indb   47 18.12.22   19:3518.12.22   19:35



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

48

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

Autor:
Ondřej Zabloudil MRICS
Director | Real Estate & Construction,
Deloitte Advisory s.r.o.
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Pražský developerský trh zažívá již několik 
měsíců významné ochlazení prodeje. V dů-
sledku propadu hypotečního trhu klesla už 
v létě poptávka po pražských bytech v de-
veloperských projektech až o 80 %. Situaci 
odráží i počet volných bytů v nabídce deve-
loperů. Na trhu jich bylo k dispozici v červnu 
až srpnu 2022 na 5 000. V porovnání s loň-
skem to znamená o 1 847 volných bytů více, 
což představuje 60% nárůst. Zpomalení po-
ptávky nahrává naopak trhu bydlení v ná-
jmu. Sedm krajských měst včetně Prahy 
zaznamenalo ke konci září dvouciferný me-
ziroční růst ceny nájemného.

Drahé hypotéky
Průměrná sazba hypoték dosáhla za druhé 
čtvrtletí 2022 úrovně 5,71 %, to se výrazně 
odrazilo i na celkovém objemu hypoték. Ve 
druhém čtvrtletí činil pouze 45 miliard Kč, což 
představuje pokles o více než 60 % v porovnání 
s druhým čtvrtletím 2021. 

Mezi lety 2016 až 2020 byl objem hypotečních úvě-
rů relativně stabilní, s lehkým poklesem v roce 2019. 
Koncem roku 2020 již odstartoval strmý nárůst. Ten 
dosáhl svého maxima ve druhém kvartálu 2021 
s objemem 118 miliard Kč. Celkový objem jistin za 
rok 2021 byl rekordní: s 411,6 miliardami Kč téměř 
dvojnásobný ve srovnání s rokem 2020, kdy činil 
objem hypoték 245,6 miliard Kč. Hnací silou tohoto 
trendu byla i nízká úroková míra, která se počátkem 
roku 2021 dostala pod 2 %. 

Obrat a postupné zvyšování úrokových sazeb 
hypoték, jejichž dynamika výrazně vzrostla, zna-
menal přelom let 2021 a 2022, jako odpověď 
na zpomalení ekonomiky a zvyšování sazeb 
Českou národní bankou.

Růst cen nových bytů se zastavil
Cena bytů v pražských novostavbách vzrost-
la letos v porovnání s loňskem o 16,4 % na 
155 800 Kč za m2. Do cenových relací nových 
bytů v rámci developerských projektů se promítly 

REZIDENČNÍ TRH zažívá
ochlazení, nájmy ale rostou

Ondřej Zabloudil MRICS
Director | Real Estate & Construction,
Deloitte Advisory s.r.o.

VÝVOJ OBJEMU POSKYTNUTÝCH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ
NA ČESKÉM TRHU V LETECH 2016–2022 (Zdroj: Deloitte)
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The Prague development market has been 
experiencing a signifi cant cooling of sales 
for several months now. As a result of the de-
cline in the mortgage market, the demand for 
Prague fl ats in development projects fell by up 
to 80 % in the summer.  The situation is also 
refl ected in the number of vacant fl ats devel-
opers are off ering. Around 5,000 were avail-
able on the market from June to August 2022. 
Compared to last year, this means 1847 more 
vacant fl ats, which represents a 60% increase. 
On the other hand, the slowdown in demand 
is helping the rental housing market. Seven re-
gional cities, including Prague, recorded dou-
ble-digit year-on-year growth in rental prices 
at the end of September.

Expensive mortgages
The average mortgage rate reached 5.71 % in the 
second quarter of 2022, which was signifi cantly 

refl ected in the total volume of mortgages. In the 
second quarter, it amounted to only CZK 45 bil-
lion, which represents a decrease of more than 
60 % compared to the second quarter of 2021. 

Between 2016 and 2020, the volume of mortgage 
loans was relatively stable, with a slight decrease 
in 2019. By the end of 2020, a steep increase had 
already started. It reached its peak in the second 
quarter of 2021 with a volume of CZK 118 billion. 
The total amount of the principal for 2021 was 
record-breaking: with CZK 411.6 billion, it was al-
most double compared to 2020, when the volume 
of mortgages was CZK 245.6 billion. The driving 
force behind this trend was low interest rates, 
which fell below 2 % at the beginning of 2021. 

The turn of 2021 and 2022 marked the turnaround 
and gradual increase in mortgage interest rates, 
whose dynamics have increased signifi cantly, in 
response to the economic slowdown and the in-
crease in rates by the Czech National Bank.

The rise in prices of new fl ats
has stopped
The price of fl ats in Prague’s new buildings in-

creased by 16.4 % this year compared to last 
year to CZK 155,800 per m2. The construction 
costs, the development of which has not been 
favourable in recent months, has also been re-
fl ected in the prices of new fl ats within develop-
ment projects. However, during September and 
October, the increase in the price of fl ats slowed 
signifi cantly: the average off er price is now stag-
nating, and although developers are not budging 
with their price lists, various marketing events 
are starting to appear to support sales. Vouchers 
for the purchase of a kitchen or for the furnishing 
of apartments, for example, are no exception. 

Second hand after the turning point
The second-hand market, i.e., the off er of fl ats 
for sale on real estate servers, reacted to chang-
es in the economy signifi cantly faster than the 
price lists of developers. Thus, it was possible 
to monitor the trend of lowering the price of of-
fered fl ats from the spring. The decline is most 
evident in Prague, though it can also be seen in 
the regions. Corrections in the expectations of 
the sellers, and thus also in the off ered prices of 
second-hand fl ats in particular, were recorded in 
all regional cities of the Czech Republic.

THE RESIDENTIAL MARKET is experiencing 
a cooling down, but rents are rising
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i stavební náklady, jejichž vývoj nebyl v posled-
ních měsících příznivý. V průběhu září a října 
nicméně růst cen bytů významně zpomalil: prů-
měrná nabídková cena nyní stagnuje, a přestože 
developeři se svými ceníky nehýbou, začínají se 
objevovat různé marketingové akce na podporu 
prodeje. Výjimkou tak nejsou například vouchery 
na pořízení kuchyně či na vybavení bytů. 

Second hand za obdobím zlomu
Trh second handu, tedy nabídka bytů k prode-
ji na realitních serverech, reagoval na změny 
v ekonomice o poznání rychleji než ceníky deve-
loperů. Trend snižování cen nabízených bytů tak 
bylo možno sledovat již od letošního jara. Pokles 
je nejvíce patrný v Praze, pozorovat jej lze nic-
méně i v regionech. Korekce v očekávání prodá-
vajících, a tedy i v nabídkových cenách zejména 
secondhandových bytů, byly zaznamenány ve 
všech krajských městech ČR.

Stejně jako u developmentu, pozorujeme na 
trhu second handu nárůst počtu bytů k prode-
ji, a to v podstatě již od konce roku 2021. V le-
tech 2018–2021 přitom počet nabídkových inze-
rátů klesal nejen v Praze, ale i zbytku republiky.

V přechozích letech poptávka po bydlení setrvale 
rostla; s ní šly díky levnému a dostupnému fi nan-
cování nahoru i ceny bytů, a to v podstatě celosvě-
tově. Vypuknutí válečného konfl iktu na Ukrajině na 
jaře 2022 vneslo do celé Evropy obrovskou míru ne-
jistoty, která se odrazila i na trhu nemovitostí – oba-
vou lidí z budoucnosti, ale také změnou klíčových 

ekonomických parametrů: vysokou infl ací a zvy-
šující se cenou peněz. Na to reagovala i spotřeba 
domácností, která začala v srpnu klesat, v září byla 
ve srovnání s loňskem nižší o 3,6 %. Infl ace naopak 
výrazně rostla: na začátku roku překonala milník 
10 % a vrcholit by měla koncem roku 2022 s hladi-
nou okolo 20 %. Snižovat se bude jen pozvolna. Za 
celý letošní rok očekáváme infl aci v průměru 16 %. 
V příštím roce by měla činit v průměru 9,1 %.

Nejdražší byty v Praze a Brně
Nejvyšší prodejní ceny bytů jsou dlouhodobě 
dosahovány v Praze: transakční ceny v hlavním 
městě se pohybovaly ve druhém čtvrtletí v průmě-
ru na úrovni 122 900 Kč za m2. Druhá nejvyšší ce-
nová hladina byla dosažena se 101 400 Kč za m2 
v Jihomoravském kraji. Naopak nejnižší transakč-
ní ceny bytů vykázaly kraje Ústecký, Karlovarský 
a Moravskoslezský, kde byla průměrná cena pod 
úrovní 50 000 Kč za m2. Praha je také zdaleka nej-
větším trhem s byty: podíl transakcí s rezidenč-
ními nemovitostmi realizovaný v Praze stojí za 

téměř 60 procenty všech rezidenčních transakcí 
v České republice. Ceny rezidenčních nemovitos-
tí měly od roku 2000 až donedávna rostoucí trend, 
s mírným poklesem mezi lety 2008 až 2013 způ-
sobeným celosvětovou fi nanční krizí. Transakční 
cena bytů, tedy cena z kupních smluv uložených 
v katastru nemovitostí, se přitom v posledních pěti 
letech téměř zdvojnásobila: ze 49 800 Kč za m2 
ve druhém čtvrtletí 2017 na 93 100 Kč za m2 ve 
druhém čtvrtletí 2022. 

Výstavba zpomaluje
Zatímco loni došlo k výraznému oživení výstav-
by a zahájení celkem 9 698 bytů, což znamenalo 
překonání rekordu z roku 2007 o 23 %, v polo-
vině tohoto roku byl už počet zahájených bytů 
jen 3 118. S aktuální ekonomickou situací a si-
tuací na trhu nemovitostí lze tedy očekávat, že 
v nejbližších obdobích výstavba dále zpomalí. 

Nájemní trh na vzestupu
Na nájemním trhu s bydlením ceny naopak ros-
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As with development, we have essentially seen 
an increase in the number of fl ats for sale on 
the second-hand market since the end of 2021. 
In 2018–2021, the number of ads off ering fl ats 
decreased not only in Prague, but also in the rest 
of the Republic.

In previous years, demand for housing has grown 
steadily; the prices of fl ats have also gone up with 
it, owing to cheap and aff ordable fi nancing, es-
sentially worldwide. The outbreak of the war in 
Ukraine in the spring of 2022 brought a huge de-
gree of uncertainty throughout all of Europe that 
has also been refl ected in the real estate market 
– people’s fear of the future, but also by changing 
key economic parameters: high infl ation and ris-
ing money values. Household consumption, which 
started to decline in August, also reacted to this; in 
September it was lower by 3.6 % compared to last 
year. Infl ation, on the other hand, grew signifi cantly: 
at the beginning of the year, it exceeded the 10 % 
milestone and it should peak at around 20 % at the 
end of 2022. It will only decrease gradually. We ex-
pect average infl ation to be 16 % for all of this year. 
It should average 9.1 % next year.

The most expensive fl ats
in Prague and Brno
Prague has long had the highest selling prices of 

fl ats: transaction prices in the capital averaged 
CZK 122,900 per m2 in the second quarter. The 
second highest price level was reached in the 
South Moravian Region at CZK 101,400 per m2. 
The lowest transaction prices for fl ats, on the 
contrary, were reported by the Ústí nad Labem, 
Karlovy Vary and Moravian Silesian regions, 
where the average price was below CZK 50,000 
per m2. Prague is also by far the largest housing 
market: the share of residential property trans-
actions carried out in Prague is behind almost 
60 percent of all residential transactions in the 
Czech Republic. Residential property prices have 
had an increasing trend from the year 2000 until 
recently, with a slight decrease between 2008 and 
2013 caused by the global fi nancial crisis. The 
transaction price of fl ats, i.e., the price from the 
purchase contracts stored in the land register, has 
almost doubled in the last fi ve years, from CZK 
49,800 per m2 in the second quarter of 2017 to 
CZK 93,100 per m2 in the second quarter of 2022. 

Construction slows down
While last year there was a substantial revival of 
construction and a total of 9,698 fl ats were start-
ed, which meant the record of 2007 was broken 
by 23 %, in the middle of this year the number 
of fl ats started was only 3,118. With the current 
economic situation and the situation on the real 

estate market, it can therefore be expected that 
construction will further slow in the near future. 

The rental market is on the rise
On the rental housing market, on the other hand, 
prices are rising. Several factors contributed to the 
growth dynamics in 2022, in particular the refugee 
crisis due to the war in Ukraine, which led to an 
increase in demand, as well as high interest rates 
for mortgages, thus favouring rental housing over 
ownership. Seven regional cities, including Prague, 
recorded a double-digit year-on-year rise in rents 
between 9/2021 and 9/2022. The highest rent is in 
Prague, where the average price per m2 and month 
is CZK 367, with Brno in second place at CZK 322, 
followed by Olomouc with CZK 249. At the other 
end of the spectrum, there is Ústí nad Labem 

THE AVARAGE BID PRICE OF FLATS
IN THE CZECH MARKET IN 2017–2022 (Source: Deloitte)

TOTAL VOLUME OF BIDS (ADS) IN THE CZECH
MARKET IN 2017–2022 (Source: Deloitte)
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tou. K dynamice růstu přispělo během roku 2022 
několik faktorů, zejména uprchlická krize v dů-
sledku války na Ukrajině, což vedlo k nárůstu 
poptávky, a dále vysoké úrokové sazby hypo-
ték, které tak zvýhodňují nájemní bydlení opro-
ti vlastnickému. Sedm krajských měst včetně 
Prahy zaznamenalo v období 9/2021 až 9/2022 
dvouciferný meziroční růst ceny nájmů. Nejvyšší 
nájemné je v Praze, kde je průměrná cena za 
m2 a měsíc 367 Kč, na druhém místě stojí Brno 
s 322 Kč, následované Olomoucí s 249 Kč. Na 
opačném konci spektra pak je Ústí nad Labem 
(196 Kč), Ostrava (198 Kč) a Karlovy Vary 
(199 Kč). Nejvyšší byl tento růst v Praze, a to 
o 21 %, následovaný Ústím nad Labem s 14 %, 
Olomoucí se 13 % a Brnem s 12 %.

Průměrný nabízený nájem v Praze rostl relativ-
ně stabilním tempem s drobnými výkyvy od led-
na 2017 až do března 2020. V lednu roku 2017 
byla průměrná nájemní nabídková cena v Praze 
267 Kč za metr čtvereční a v březnu 2020 byla cena 
již 332 Kč za metr čtvereční za měsíc. Průměrná 
výše nájmu rezidenčních nemovitostí v Praze byla 
ale v průběhu roku 2020 výrazně ovlivněna epide-
mií koronaviru, která způsobila razantní odliv turis-
tů i studentů a uvolnění bytů v centru města použí-
vaných na krátkodobý pronájem a z toho plynoucí 
nižší průměrný nájem. V důsledku epidemie klesla 
postupně nájemní cena nabízených bytů v Praze 
z 332 Kč za m2 až na 278 Kč za m2 v květnu 2021. 
Poté, v návaznosti na uvolnění opatření, začal ná-
jem opět růst až na nynější rekordní úroveň, kde se 
nejspíše nezastaví. 

Vysoké sazby hypoték prodražují byty také prona-
jímatelům, takže je zde patrná snaha aspoň část 
nákladů přenést na nájemce formou vyššího ná-
jemného. V neposlední řadě stojí za růstem cen 
nájemného extrémní infl ace, která tlačí nájmy na-
horu skrze indexaci či přejednání nájemních smluv. 

Investice & nájemní bydlení
Atraktivitu českého nájemního trhu zaregistrovali 

rovněž institucionální investoři. Prvotní diskuze 
s developery probíhaly již delší dobu. Investoři 
však byli ohledně vstupu na český rezidenční 
trh opatrní, developeři navíc v dobách vysoké 
poptávky prodávali byty fyzickým osobám, ne-
měli tedy důvod prodávat investorům. Výsledkem 
bylo, že investoři neměli často co nakupovat. 
Developerské projekty a byty v nich navržené 
byly navíc pro účely institucionálního nájmu spíše 
nevhodné. Byty na nájem by měly být například 
prostorově efektivnější a jinak dispozičně řeše-
né. Postupem času však k sobě obě strany na-
šly cestu a ukazuje se, že spolupráce může být 
oboustranně výhodná, zejména v období poklesu 
poptávky fyzických osob. Bytové projekty zamě-
řené na nájemní bydlení se tak v optimalizované 
formě začaly postupně opět připravovat a stavět.

Změna podmínek na trhu, zejména zdražení ban-
kovního fi nancování v tomto roce znamená sice 
dočasné ochlazení investiční poptávky, nicméně 
očekáváme, že do budoucna opět poroste; glo-
bálně se jedná o segment s nejvyšším transakč-
ním objemem: v roce 2021 předstihly rezidence 
i dlouhodobě dominantní segment kanceláří.

Autor: Deloitte (redakčně upraveno)Ilustrační foto / Illustrative photo

PRŮMĚRNÁ NABÍZENÁ VÝŠE NÁJEMNÉHO V NÁJEMNÍCH BYTECH 
V ČR V OBDOBÍ 2017–2022 (Zdroj: Deloitte)

VÝVOJ POČTU INZERÁTŮ NABÍZEJÍCÍCH BYTY K PRONÁJMU V PRAZE 
A KRAJSKÝCH MĚSTECH (Zdroj: Deloitte)

U počtu inzerátů bytů k pronájmu lze pozorovat opačný trend než u prodejů –
počty bytů k pronájmu mají od roku 2020, kdy byly velmi vysoko z důvodu začínající 
pandemie koronaviru, sestupnou tendenciVýše nájemného na pražském rezidenčním trhu v tomto roce strmě roste
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(CZK 196), Ostrava (CZK 198) and Karlovy Vary 
(CZK 199). This growth was the highest in Prague 
at 21 %, followed by of Ústí nad Labem with 14 %, 
Olomouc at 13 % and Brno at 12 %.

The average rent offered in Prague grew at 
a relatively stable pace with slight fluctua-
tions from January 2017 to March 2020. In 
January 2017, the average rent offered in 
Prague was CZK 267 per square meter and in 
March 2020 the price was already CZK 332 per 
square meter per month. However, the average 
rent of residential properties in Prague was sig-
nificantly affected by the coronavirus epidemic 
during 2020, which caused a sharp outflow 
of tourists and students and the freeing up of 
flats in the city centre used for short-term rent 
and resulting lower average rent. As a result of 
the epidemic, the rental price of offered flats in 
Prague gradually fell from CZK 332 per m2 to 
CZK 278 per m2 in May 2021. After that, follow-
ing the relaxation of the covid measures, the 
rent began to rise again to the current record 
level, where it probably will not stop. 

The high mortgage rates will also increase the 
cost of the fl ats for the landlords, so there is a no-
ticeable eff ort to transfer at least part of the costs 
to the tenant in the form of higher rents. Last but 
not least, extreme infl ation is also behind the rise 
in rental prices, as it pushes rents up through in-
dexation or the renegotiation of lease contracts. 

Investments & rental housing
Institutional investors have also registered the at-
tractiveness of the Czech rental market. Initial dis-
cussions with developers have been taking place 
for a longer time. However, investors were cautious 
about entering the Czech residential market, while 
property developers also sold fl ats to natural per-
sons in times of high demand, so they had no rea-
son to sell to investors. As a result, there was nothing 
for the investors to buy. Moreover, the development 
projects and fl ats proposed in them were rather in-
appropriate for institutional rental purposes. For ex-
ample, fl ats for rent should be more space-effi  cient 
and have a diff erent layout design. Over time, how-
ever, both sides have come together and it turns out 

that cooperation can be mutually benefi cial, espe-
cially in a period of decline in the demand of natural 
persons. Thus, they gradually started to once again 
prepare and build residential projects focused on 
rental housing in an optimised form.

While the change in market conditions, especially 
the increase in bank fi nancing this year, means 
a temporary cooling of investment demand, we 
nevertheless expect it to grow again in the future. 
Globally, it is the segment with the highest trans-
action volume: in 2021, residences even overtook 
the long-term dominant segment of offi  ces.

Author: Deloitte (edited)
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Dvouciferný pokles objemu prodejů bytů 
v České republice v posledních měsících mo-
tivuje developery ve stále větší míře k úva-
hám o tom, zařadit do své nabídky i nájem-
ní bydlení, kde naopak ceny nájmů rostou. 
Tento trend následuje i brněnský developer 
Domoplan. Počátkem prosince společnost 
oznámila, že plánuje nabídnout třetinu bytů 
ze svých připravovaných a rozestavěných 
projektů v Brně a dalších lokalitách v Česku 
k nájmu. Ze zhruba 800 bytových jednotek, 
které dnes Domoplan projektuje nebo staví, 
tak může být až 270 bytů nájemních.

Brněnský developer Domoplan ze skupiny Fipox 
v současné době rozvíjí několik bytových projek-
tů v Brně a Brandýse nad Labem. Generálním 
dodavatelem staveb je technologicko-staveb-
ní koncern Thierra, rovněž z holdingu Fipox. 
Domoplan je aktivní v České republice i za-

hraničí, konkrétně v Chorvatsku a Srbsku, kde 
se zaměřuje na výstavbu horských a holiday 
resortů, rezidenčních nemovitostí a nově i na 
jejich pronájem a správu. Spolupracuje s něko-
lika architektonickými ateliéry, například s mezi-
národním studiem se sídlem v Londýně Identity 
Design, brněnskými Dimense architects nebo 
Atelierem RAW, kteří se podílejí na přípravě pro-
jektů v Česku.

Aktuálně největším brněnským projektem deve-
lopera je Rezidence Pekárenský dvůr v lokalitě 
Cejl; ten bude nově rozšířený o dalších sto bytů 
oproti původně plánovaným 239 jednotkám. 
Jedná se o komplex pěti domů – Františkův dům, 
Eduardův dům, Karlův dům a Ottův dům včet-
ně trojice townhousů a luxusního penthousu. 
Celkem se počítá s výstavbou 339 bytů. Z toho 
by přibližně třetina, tedy 113 jednotek, měla být 
po dokončení projektu ve třetím kvartálu 2024 

určena k pronájmu. Návrh rezidence zpracovala 
studia Identity Design a Dimense architects.

V Zábrdovicích plánuje Domoplan výstavbu dvou 
bytových domů v ulici Příční číslo 12 a 14 podle 
návrhu Atelieru RAW a realizaci dvou bytových 
domů v ulici Stará pod vedením architekta Ing. 
arch. Romana Gale. V Příční 14 je navrženo 34 jed-
notek, o kapacitě Příční 12 a rezidence Stará zatím 
Domoplan neinformuje, třetina bytů by však měla být 
také dostupná k pronájmu. V rezidenci Stará vznik-
nou kromě bytů i dva komerční prostory. Další připra-
vovanou stavbou developera v Brně je Rezidence 
Žižkova na Veveří v blízkosti Konečného náměstí. 
Luxusní budova s moderním architektonickým řeše-
ním nabídne 69 bytových jednotek do velikosti až 
5kk s garáží a dvorem s parkovou úpravou. Projekt 
navrhli architekti z ateliéru Kuba & Pilař architekti.

V současné době je již ve výstavbě rezidence 
Starý pivovar v ulici Kollárova v blízkosti býva-
lého klášterního pivovaru v Brně – Králově poli. 
„Pracujeme na výkopech a betonáži konstrukcí 
ve spodních patrech, jako jsou dojezdy výtahů, 

Rezidence Žižkova, Brno ■ Developer: Domoplan ■ Architekt: Kuba & Pilař architekti

DOMOPLAN NABÍDNE třetinu nových bytů
ze svého portfolia k pronájmu

Rezidence Stará, Brno ■ Developer: Domoplan
Architekt: Ing. arch. Roman Gale
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The double-digit decline in the sales vol-
ume of fl ats in the Czech Republic in recent 
months has motivated developers to increas-
ingly consider off ering rental housing, where 
rents, conversely, are rising. The Brno devel-
opment company Domoplan is also following 
this trend. At the beginning of December, the 
company announced that it plans to off er one-
third of the fl ats from its planned and unfi n-
ished projects in Brno and other locations in 
the Czech Republic for rent. It will be possible 
to rent up to 270 of the roughly 800 fl ats that 
Domoplan is currently designing or building.

The Brno-based development company 
Domoplan from the Fipox group is currently de-
veloping several residential projects in Brno and 
Brandýs nad Labem. The general contractor of 
the construction is the Thierra technological and 
construction concern, also from the Fipox hold-

ing company. Domoplan is active in the Czech 
Republic and abroad, specifi cally in Croatia and 
Serbia, where it focuses on the construction of 
mountain and holiday resorts, residential proper-
ties and now also on their rental and management. 
It cooperates with several architectural studios, 
for example with an international studio based in 
London, Identity Design, Dimense architects in 
Brno, and Atelier RAW, which is involved in the 
preparation of projects in the Czech Republic.

The largest project the developer is currently 
building in Brno is Rezidence Pekárenský dvůr
in the locality of Cejl, which will newly be ex-
panded by another hundred fl ats compared to 
the originally planned 239 units. It is a complex 
of fi ve buildings: Františkův dům, Eduardův dům, 
Karlův dům and Ottův dům, including a trio of 
townhouses and a luxurious penthouse. In total, 
there are plans for the construction of 339 fl ats. 

Of this, approximately one-third, or 113 units, 
should be designated for rental after the comple-
tion of the project in the third quarter of 2024. The 
design of the residence was prepared by the stu-
dios Identity Design and Dimense architects.

In Zábrdovice, Domoplan is planning the construc-
tion of two blocks of fl ats on Příční Street 12 and 14 

Rezidence Pekárenský dvůr, Brno (339 fl ats) ■ Developer: Domoplan ■ Architect: Identity Design and Dimense architects

DOMOPLAN WILL OFFER a third
of the new fl ats from its portfolio for rent

Rezidence Pekárenský dvůr, Brno – under construction  
Developer: Domoplan
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parkovací zakladače, zpětné zásypy a základo-
vé konstrukce,“ komentuje Lukáš Cibulka, výrob-
ní ředitel koncernu Thierra. Dokončení komplexu 
47 apartmánů s dispozicemi 2kk až 3+1 včetně 
krytých garáží a parku je naplánované na první 
kvartál roku 2024. Pod architektonickým koncep-
tem je podepsaný Atelier RAW. K pronájmu by 
měla být třetina bytů, tedy 15 jednotek. 

Nová Líšeň je komorní rezidencí, jíž Domoplan 
v současnosti staví v Brně rovněž ve spolupráci 
s Thierrou. „Zahájili jsme zemní práce na pozem-
ku, nejprve hrubé terénní úpravy, následně při-
jdou na řadu výkopy, rýhy a přeložky inženýrských 
sítí,“ upřesňuje aktuální stav realizace výrobní ře-
ditel Thierry. V projektu, za nímž stojí ateliér knesl 
kynčl architekti, vznikne celkem 14 bytů o veli-
kosti 1kk až 3kk s balkony a venkovními terasami. 

S nájemním bydlením počítá Domoplan 
i v Brandýse nad Labem u Staré Boleslavi 
v rezidenci Na Mariánské cestě. Jedná se 
o rezidenční komplex v severském stylu s par-
kem a vodní plochou ve vnitrobloku. Návrh 
projektu je dílem studia Identity Design. 
Projekt je od začátku roku 2022 ve výstavbě. 
V dubnu byla položením základního kamene 
oficiálně zahájena první etapa, která nabíd-
ne 168 bytů z celkových 321. Její dokončení 
je stanoveno na třetí kvartál roku 2024, kdy by 
měl být zahájen i pronájem třetiny vybraných 
jednotek (56 bytů v první etapě).

Celkově by mohl Domoplan během roku 2024 a po 
dokončení svých dalších projektů nabídnout pro 
účely nájemního bydlení až 270 bytů. O proná-
jem se postará dceřiná fi rma – Domoplan Assets, 
která bude zajišťovat i správu jednotlivých domů. 
Rozhodnutí o pronájmu téměř třetiny nových byto-
vých jednotek je motivováno především turbulence-
mi na současném trhu: „Do dceřiné společnosti vlo-
žíme třetinu nově postavených bytových jednotek. 
Domoplan tak reaguje na měnící se situaci na trhu, 
kdy kvůli rostoucím úrokovým sazbám hypoték vý-
razně roste poptávka po nájemním bydlení,“ vysvět-
luje Tomáš Vavřík, zakladatel a CEO Domoplanu 
a CEO holdingu Fipox. K rostoucí popularitě nájmu 
bytů oproti vlastnictví přispívá rovněž celková eko-
nomická nestabilita a extrémní infl ace, která se pro-
pisuje také na trhu s nemovitostmi.

Již v prvním kvartálu 2022 dokončil developer by-
tové jednotky v brněnské Rezidenci Hvězdová; 
v současné době jsou všechny prodané a obsa-
zené novými vlastníky. 

Rezidence Starý pivovar, Brno ■ Developer: Domoplan ■ Architekt: Atelier RAW

Rezidence Starý pivovar, Brno – ve výstavbě
Developer: Domoplan

Rezidence Pekárenský dvůr, Brno ■ Developer: Domoplan

Rezidence Na Mariánské cestě, Brandýs nad Labem (321 bytů) ■ Developer: Domoplan ■ Architekt: Identity Design
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according to the design from Atelier RAW and the 
construction of two blocks of fl ats on Stará Street
under the direction of architect Ing. arch. Romana 
Gale. There are 34 units designed for Příční 14, 
while Domoplan has not yet reported the capaci-
ties of Příční 12 and the Stará residences, but 
a third of the apartments should also be available 
for rent. In addition to the fl ats, two retail spaces 
will be built in the Stará residences. Another build-
ing under preparation by the developer in Brno 
is Rezidence Žižkova in Veveří near Konečné 
náměstí. The luxurious building with a modern ar-
chitectural design will off er 69 fl ats up to a size of 
fi ve rooms with a garage and a landscaped court-
yard. The project was designed by the architects 
from the studio Kuba & Pilař architekti.

Rezidence Starý pivovar on Kollárova Street is 
already under construction near the former mon-
astery brewery in Brno – Královo Poli. “We are 
working on the excavation and concrete work of 
the structure on the lower fl oors, such as the ele-
vator pits, parking foundation, backfi lls and foun-
dation structures,” commented Lukáš Cibulka, 
Production Director of Thierra. The complex 
of 47 apartments with layouts of from two to 
three rooms with kitchenettes, including covered 
garages and a park, is slated for completion in 
the fi rst quarter of 2024. Atelier RAW is behind 
the architectural design. A third of the fl ats, i.e., 
15 units, should be for rent. 

Nová Líšeň is a small residence that Domoplan 
is currently building in Brno, also in cooperation 
with Thierra. “We started the earthwork on the 

land, fi rst the rough landscaping, which will be fol-
lowed by the excavation, ditches and relocation 
of the civil engineering infrastructure,” explained 
the Production Director of Thierry with regard to 
the current state of the construction. The project, 
which is the work of the studio knesl kynčl ar-
chitekti, will create a total of 14 fl ats with sizes 
from one to three rooms with kitchenettes and 
balconies and outdoor terraces. 

Domoplan is also planning on rental housing in 
the Rezidence Na Mariánské cestě in Brandýs 
nad Labem near Staré Boleslav. This is 
a Nordic-style residential complex with a park and 
a water surface in the courtyard. The design of the 
project is the work of the studio Identity Design. 
The project has been under construction since 
the beginning of 2022. In April, the fi rst stage

was offi  cially launched with the laying of the foun-
dation stone. It will off er 168 out of a total of 
321 fl ats. Its completion is set for the third quarter 
of 2024, when the rental of a third of the selected 
units (56 fl ats in the fi rst stage) should begin.

Overall, Domoplan could off er up to 270 apart-
ments for rental housing during 2024 and 
after completion of its other projects. The leas-
ing will be managed by a subsidiary, Domoplan 
Assets, which will manage the individual build-
ings. The decision to lease almost one third of 
the new housing units is motivated mainly by 
the turbulence on the current market: “We will 
be putting a third of the newly-built housing units 
into our subsidiary. Domoplan is thus responding 
to the changing market situation, where demand 
for rental housing is increasing signifi cantly due 
to rising interest rates on mortgages,” explained 
Tomáš Vavřík, the founder and CEO of Domoplan 
and CEO of Fipox holding. Overall economic in-
stability and extreme infl ation, which is also re-
fl ected on the real estate market, also contribute 
to the increasing popularity of fl at rental versus 
property ownership.

In the fi rst quarter of 2022, the developer already 
completed fl ats in Rezidence Hvězdová in 
Brno; at the current time, they have all be sold 
and occupied by the new owners. 

Rezidence Nová Líšeň, Brno ■ Developer: Domoplan ■ Architect: knesl kynčl architekti

Rezidence Příční, Brno
Developer: Domoplan ■ Architect: Atelier RAW

Rezidence Na Mariánské cestě, Brandýs nad Labem
(1th phase under construction) ■ Developer: Domoplan 
Architect: Identity Design
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V pražských Radlicích zahájí v roce 2024 
developer Skanska výstavbu tří obytných 
budov. Jednou z nich bude i dřevostavba 
s příznačným názvem Radlický dřevák, kte-
rá vyroste na brownfi eldu v ulici Radlická. 
Z celkem 177 nových bytových jednotek jich 
bude téměř 80 právě v budově z dřevěných 
desek. Se čtyřmi podlažími bude Radlický 
dřevák doposud nejvyšším dřevěným byto-
vým domem v České republice. 

Radlický projekt je součástí snahy Skansky o eko-
logicky šetrnější výstavbu. Při využití dřeva sází na 
jeho dlouhou životnost a snadnou recyklaci v pří-
padě demolice. Výhodou využití dřeva je i o 28 % 
nižší uhlíková stopa při výstavbě budovy než při 
použití běžných materiálů. Po dokončení výstavby 
by měla budova rovněž přispět ke snižování emisí 
CO2, který dřevo dokáže dlouhodobě vstřebávat. 
„V rámci jednoho projektu máme jedinečnou pří-
ležitost porovnat dvě různé stavební technologie, 

a to nejen z hlediska rychlosti výstavby a manage-
mentu stavby, ale především redukce uhlíkové sto-
py,“ uvádí výhody synchronní výstavby budovy ze 
dřeva a budov z běžných stavebních materiálů Petr 
Michálek, generální ředitel Skanska Residential. 
Developer věří, že projektem prokáže funkčnost 
dřeva jako běžného stavebního materiálu pro obyt-
né domy; v budoucnu plánuje v Radlicích postavit 
i komerční budovu ze dřeva. Vedle udržitelnosti 
a energetické efektivity si Skanska klade v projektu 
za cíl také vybudování zázemí pro místní komunitu 
v podobě altánu, laviček a prolézaček. 

Hledání udržitelných řešení je důležitým tématem 
i pro autora projektu, architektonické studio Jakub 

Radlický dřevák, Praha 5 – Radlice ■ Developer Skanska Residential postaví v Radlicích nejvyšší rezidenční dřevostavbu v České republice ■ Architekt: Jakub Cigler Architekti 

NEJVĚTŠÍ DŘEVĚNÝ obytný 
dům v Čechách postaví Skanska
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The Skanska development company will 
begin the construction of three residential 
buildings in 2024 in Prague-Radlice. One of 
them will be a wooden building with the dis-
tinctive name Radlický dřevák, which will be 
going up on a brownfi eld on Radlická Street. 
From a total of 177 new fl ats, almost 80 will 
be in the building made of wooden panels. 
With four fl oors, Radlický dřevák will be the 
tallest wooden block of fl ats to date in the 
Czech Republic. 

The project in Radlice is part of Skanska’s eff orts 
for more environmentally-friendly construction. 
With the use of wood, it relies on its long life and 
easy recycling in the event of demolition. Another 
advantage of using wood is a 28 % lower car-
bon footprint in building construction than when 
using conventional materials. After the comple-
tion of the construction, the building should also 
contribute to reducing CO2 emissions, which the 
wood can absorb over the long term. “We have 
a unique opportunity to compare two diff erent 

building technologies in the framework of a single 
project, not only in terms of the speed of construc-
tion and construction management, but above all 
the reduction of the carbon footprint,” stated Petr 
Michálek, the Managing Director of Skanska 
Residential, on the synchronous construction of 
a building made of wood and buildings made of 
common building materials. The developer be-
lieves that the project will demonstrate the func-
tionality of wood as a standard building material 
for residential buildings; in the future, it also plans 

Radlický dřevák, Prague 5 – Radlice ■ Developer: Skanska Residential ■ Architect: Jakub Cigler Architekti

Skanska to build the LARGEST WOODEN
RESIDENTIAL BUILDING in the country
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Cigler Architekti. To se použitím přírodních mate-
riálů zabývá dlouhodobě a v posledních letech se 
zaměřuje na dřevo jako na základní stavební mate-
riál. Zakladatel ateliéru, Jakub Cigler, vysvětluje, že 
konstrukce budovy není jediným aspektem, který 
přispěje k jejímu udržitelnému provozu: „Musíme 
hledat cesty, jak snížit spotřebu energie v budo-
vách; rovněž hospodaření s vodou uvnitř i mimo 
budovu je otázkou, na kterou dnes projekty musí 
hledat úspornější odpověď.“ Využití šedé vody 
sníží spotřebu pitné vody a teplo z jejího zpracová-
ní poslouží na předehřátí vody užitkové. Dešťová 
voda zachycovaná v retenčních nádržích se bude 
využívat k zalévání sdílených zelených ploch. 

Návrh budovy odpovídá kritériím environmentál-
ního certifi kátu BREEAM a současně má ambici 
splnit požadavky kategorie A energetické nároč-
nosti podle PENB. K regulaci teploty přispějí kro-
mě dřevěných desek také izolační trojskla a ven-
kovní žaluzie, jinak běžně využívané v evropských 
zemích s průměrnými vyššími celoročními teplo-
tami. Střechy budou pokryty zelení, která v letních 
měsících rovněž přispěje k ochlazování budov.

Nosná konstrukce čtyřpodlažního domu bude 
postavena z takzvaných Cross Laminated 
Timber panelů, neboli CLT, na železobetonovém 
podnoží. Jejich využití navíc zrychluje stavební 

proces. Křížem lepené desky jsou pevné, tepel-
ně izolují a nepředstavují riziko z hlediska po-
žární bezpečnosti. Právě požární bezpečnost je 
přitom aspektem, který v rámci české legislativy 
brání stavět domy ze dřeva vyšší než 12 metrů. 
Ačkoli bude Radlický dřevák nejvyšším obytným 
dřevěným domem v Čechách, ve městech jako 
Melbourne, Bergen, Vancouver nebo Vídeň se 
lze setkat i s osmi- a vícepodlažními dřevostav-
bami. Plánovaný mrakodrap Oakwood Timber 
Tower v Londýně by měl mít podlaží dokonce 
osmdesát a dosahovat 300 výškových metrů. 
V tomto kontextu lze dům na Radlické vnímat 
jako první vykročení k zahraničním trendům.

Radlický dřevák, Praha 5 – Radlice ■ Nosná konstrukce čtyřpodlažního domu bude postavena z takzvaných Cross Laminated Timber panelů neboli CLT. Křížem lepené desky jsou 
pevné, tepelně izolují a nepředstavují riziko z hlediska požární bezpečnosti ■ Developer: Skanska Residential
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to build a commercial building out of wood in 
Radlice. In addition to sustainability and energy 
effi  ciency, Skanska also aims to build facilities for 
the local Community in the project in the form of 
a gazebo, benches and climbing frames. 

The search for sustainable solutions is an impor-
tant topic for the project author, the architectural 
studio Jakub Cigler Architekti. It has been en-
gaged in the use of natural materials for a long time 
and in recent years has been focussing on wood 
as a basic building material. The founder of the stu-
dio, Jakub Cigler, explained that the building con-
struction is not the only aspect that will contribute 
to its sustainable operation: “We need to look for 
ways to reduce energy consumption in buildings; 
water management inside and outside the building 
is also a question for which projects must now look 
for a more economical answer.” The use of grey 
water will reduce drinking water consumption and 
the heat from its processing will serve to pre-heat 
the utility water. Rainwater captured in retention 
tanks will be used to water shared green spaces. 

The design of the building meets the criteria of 
the BREEAM environmental certifi cate and at the 
same time has the ambition to meet the require-

ments of the category A energy performance ac-
cording to PENB. In addition to wooden panels, 
insulating triple glazing and outdoor blinds, other-
wise commonly used in European countries with 
average higher year-round temperatures, also 
contribute to temperature control. The roofs will be 
covered with greenery, which will also contribute to 
the cooling of buildings in the summer months.

The supporting structure of the four-storey build-
ing will be built from “Cross Laminated Timber” 
panels, or CLT, on a reinforced concrete base. 
Moreover, their use will speed up the construc-
tion process. Cross Laminated panels are strong, 
thermally insulating and do not pose a fi re safety 
hazard. Fire safety is an aspect that prevents 
the construction of timber houses greater than 
12 meters tall under Czech legislation. Although 
Radlický dřevák will be the tallest wooden 
residential building in the country, in cities like 
Melbourne, Bergen, Vancouver and Vienna you 
can also encounter wooden buildings with eight 
storeys or more. In fact, the planned Oakwood 
Timber Tower skyscraper in London should have 
eighty fl oors and reach 300 meters in height. In 
this context, the house on Radlická Street can 
be seen as the fi rst step towards foreign trends.

Radlický dřevák, Prague 5 – Radlice ■ From a total of 177 new fl ats, almost 80 will be in the building made of wooden 
panels ■ Developer: Skanska Residential

Rolety | Protisluneční ochrana | Rolovací 
vrata |  Okna | Dveře | Fasády | Služby  
heroal.cz

heroal D 72 domovní dveře a  
dveře do objektů:
+  Proměnlivé tvary, vysoce kvalitní 

povrchové úpravy
+  Bezbariérový práh s integrovanou 

drenáží
+  Nejlepší hodnoty v tepelné a 

hlukové izolaci

Myslete ve velkém 
do nejmenšího 
detailu.

Architects’
Darling
Award
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Rezidenční projekt Šantovka Living, kte-
rý společnost Redstone Real Estate staví 
v sousedství svého úspěšného nákupního 
komplexu Galerie Šantovka v širším centru 
Olomouce, vzbudil intenzivní zájem ze stra-
ny kupujících. Byty v prvních dvou fázích, 
jejichž dokončení se plánuje v průběhu příš-
tího roku, jsou téměř vyprodané: z celko-
vých 68 jednotek je dnes v nabídce pouhých 
sedm. Vysoká poptávka vedla developera již 
v srpnu k rozhodnutí uvést v srpnu na trh 
další, třetí etapu. Jedním z klíčových fakto-
rů atraktivity v očích investorů i budoucích 
obyvatel je energetická úspornost. Podle 
vyjádření expertů Redstone dokáže využití 
progresivních technologií snížit poplatky za 
energie v bytech až o tři čtvrtiny. 

„Nízká energetická náročnost bydlení je v sou-
časnosti velkým tématem a jedním z hlavních in-
dikátorů úspěšných rezidenčních projektů, i když 
klienti pochopitelně nezapomínají ani na občan-
skou vybavenost, dopravní dostupnost a přede-
vším lokalitu. Obecně se zajímají o bytové pro-
jekty, které nabízejí synergii řady benefi tů. Naším 
záměrem je nabídnout produkt, který si svou cenu 
udrží i v delším časovém horizontu,“ popisuje Petr 
Hlávka, tiskový mluvčí skupiny Redstone. 

„Od chvíle, kdy se zvýšily úrokové sazby a mezi 
klienty se výrazně zmenšil podíl žadatelů o hypo-
téku, okruh zájemců o vlastní bydlení se zúžil na 
ty, kteří disponují volnou hotovostí. Ti jsou i vzhle-
dem k výši infl ace připraveni svoje úspory rozum-
ně investovat. A přestože se výnos z investičních 

bytů pohybuje okolo pouhých 2 %, představuje 
nákup bytů pro jednotlivce či rodinu v současné 
turbulentní době nejméně riskantní možnost, jak 
ochránit své fi nanční prostředky. Zvlášť v mo-
mentě, kdy se na trhu objeví nadčasový projekt 
s energeticky úspornými technologiemi. Investoři 

Šantovka Living, Olomouc – v srpnu 2022 uvedl developer Redstone na trh již třetí etapu projektu. Celkem vznikne v lokalitě 12 nízkoenergetických bytových domů v šesti etapách

ŠANTOVKA LIVING USPOŘÍ majitelům
bytů za energie tisíce korun ročně

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone
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The Šantovka Living residential project, 
which Redstone Real Estate is building 
next to its successful Galerie Šantovka 
shopping complex in the wider centre of 
Olomouc, has attracted intense interest 
from buyers. The fl ats in the fi rst two phas-
es, planned to be completed in the course 
of next year, are almost sold out: from a to-
tal of 68 units, only seven are on off er to-
day. The high demand led the developer to 
decide in August to launch the next, third 
phase. Energy effi  ciency is one of the key 
factors of attractiveness in the eyes of in-
vestors and future residents. According to 
experts, Redstone can reduce the cost of 
energy in fl ats by up to three quarters using 
progressive technologies. 

“The low energy intensity of housing is current-
ly a hot topic and one of the main indicators of 
successful residential projects, although clients 
naturally are not forgetting about civic amenities, 
transport accessibility and especially the loca-
tion. In general, they are interested in housing 

projects that off er a synergy of many benefi ts. 
Our intention is to off er a product that will keep its 
price over the longer term,” stated Petr Hlávka, 
the Press Spokesperson for the Redstone group. 

“Ever since interest rates increased and the num-
ber of mortgage applicants has signifi cantly de-
creased among clients, the range of people inter-
ested in their own housing has narrowed to those 
with free cash. They are prepared to invest their 
savings sensibly, in part with regard to the level of 
infl ation. And even though the yield from invest-
ment apartments is only at around 2 %, the pur-
chase of fl ats for individuals or families is currently 
the least risky option to protect their fi nances in 
these turbulent times. Especially when a timeless 
project with energy-saving technologies appears 

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone

ŠANTOVKA LIVING WILL SAVE thousands
of crowns a year in energy for the fl at owners

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone
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vědí, že svou hodnotu si udrží byty, které budou 
umístěny v perspektivní lokalitě a budou nabízet 
chytrá energetická řešení,“ vysvětluje Hlávka.
 
Geotermální vrty, tepelná čerpadla 
i solární elektrárna
Šantovka Living vyrůstá v bývalém areálu to-
várny Milo, výstavba na volném pozemku tak 
umožňuje využití geotermálních vrtů ve spojení 
s inovativními tepelnými čerpadly fungujícími na 
principu země – voda. Tento typ zařízení je zá-
kladním zdrojem pro vytápění a ohřev teplé vody 
v celém rezidenčním projektu. „Jeho princip spo-
čívá v tom, že odebírá teplo ze země a předává 
je do prostor v bytech skrze podlahové topení,“ 
vysvětluje Jaroslav Schwarz, projektový mana-
žer Šantovka Living. „V letních měsících může 
být tepelné čerpadlo naopak zdrojem chladu: 
voda je přímo ochlazována ve vrtu a následně 
proudí stropy v bytech a ochlazuje místnosti.“ 

Elektrickou energii zde spotřebovává pouze 
oběhové čerpadlo, jedná se přitom o položku 
v řádu korun za den. „Lze říci, že tento způsob 
chlazení sníží celkové provozní náklady, neboť 
vzniklá úspora je větší, než náklady na provoz 
tepelného čerpadla.“ Na pokrytí spotřeby jed-

noho bytového domu v projektu Šantovka Living 
bude zapotřebí 10 vrtů 120 metrů hlubokých. 
Samozřejmostí je rovněž kvalitní zateplení domů.

„Při kombinaci výroby tepla, ohřevu vody a chla-
zení lze u malých staveb dosáhnout úspory v řá-
dech desítek tisíc korun, u rozsáhlejších staveb 
typu bytových domů i stovek tisíc korun ročně,“ 
shrnuje ekonomický přínos Jaroslav Schwarz. 
„Jednoduchým vodítkem je topný faktor, který 
udává poměr mezi topným výkonem tepelného 
čerpadla a elektrickým příkonem nutným pro 
jeho pohon. Pokud má tepelné čerpadlo udaný 
topný faktor např. 4, pak to znamená, že zapla-
títe pouze náklady na jednu čtvrtinu vyrobené 
tepelné energie a zbývající tři čtvrtiny získáte 
ze země prakticky zdarma. Podobné technolo-
gie mohou výrazně snížit náklady na provoz do-
mácnosti a zároveň mohou být i účinnou strategií 
vedoucí k vyšší energetické soběstačnosti.“ 

Bydlení obklopené přírodou
Další oceňovanou předností komplexu Šantovka 
Living, který vyrůstá na poloostrově lemovaném 
řekou Moravou a Mlýnským potokem, je možnost 
bydlení na klidném místě obklopeném zelení, při-
tom v bezprostřední blízkosti historického centra 

Olomouce s jeho pestrým mixem kaváren, muzeí 
i galerií. Lokalita tak nabízí možnost všestranného 
vyžití od relaxace a sportovních aktivit až po ná-
kupy a kulturu. Paletu obchodů, restaurací a slu-
žeb najdou budoucí obyvatelé také v soused-
ním obchodním a společenském centru Galerie 
Šantovka, v němž nechybí ani multikino a divadlo.    

Na 4hektarovém pozemku plánuje skupina 
Redstone vybudovat celkem 12 pětipodlažních 
bytových domů v šesti etapách. Cílem archi-
tektonického ztvárnění projektu z dílny architek-
tonicko-urbanistické kanceláře Stopro ve spolu-
práci s krajinným architektem Jakubem Fingerem 
z Atelieru Partero bylo vytvořit nadčasové bydle-
ní, které se vyznačuje čistým designem, vysokou 
kvalitou použitých materiálů a smyslem pro detail. 

Bílé fasády domů rozčlení prostorné zapuštěné 
lodžie a předsazené balkóny. Francouzská okna 
kontrastující s tmavými obkladovými panely do-
dají fasádám lehkost a příjemně prosvětlí všech-
ny obytné místnosti, výrazně prosklené stěny po-
dél schodišť vnesou do prostor vzdušnost a dal-
ší přirozené denní světlo. K velké části bytů v pří-
zemí budou náležet vlastní předzahrádky, mezi 
sousedícími domy vzniknou společné zahrady 

Šantovka Living – bydlení obklopené přírodou ■ Developer: Redstone
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on the market. Investors know that fl ats that will 
be located in a perspective location and off er 
smart energy solutions will maintain their value,” 
explained Hlávka.

Geothermal wells, a heat pump
and a solar power plant
Šantovka Living is going up in the former Milo fac-
tory complex, so the construction on the free land al-
lows the use of geothermal wells in conjunction with 
innovative heat pumps operating on the principle of 
earth – water. This type of equipment is the basic 
source for heat and hot water heating throughout 
the residential project. “Its principle is that it removes 
heat from the ground and transfers it to the space 
in the fl ats through underfl oor heating,” explained 
Jaroslav Schwarz, the Project Manager of Šantovka 
Living. “In the summer months, the heat pump can 
conversely be a source of cold: the water is directly 
cooled in the well and then fl ows through the ceil-
ings in the fl ats and cools the rooms.” 

Only the circulation pump consumes electric-
ity here, and it is an item in the order of a few 
crowns per day. “It can be said that this type of 
cooling will reduce the total operating costs as 
the resulting savings are greater than the cost of 
running a heat pump.” To cover the consumption 
of one block of fl ats in the Šantovka Living proj-
ect, 10 wells 120 meters deep will be needed. Of 
course, there is also the high-quality insulation 
of the buildings.

“When combining heat production, water heat-
ing and cooling, savings of tens of thousands of 
crowns can be achieved in small buildings, and 
even hundreds of thousands of crowns a year in 
larger buildings such as blocks of fl ats,” Jaroslav 
Schwarz stated in summary of the economic 
contribution. “A simple guide is the heating fac-
tor, which indicates the ratio between the heating 
power of the heat pump and the electrical power 
required for its operation. If a heat pump has a giv-
en heating factor of say 4, then it means that you 
only pay the cost of one quarter of the heat energy 
produced and get the remaining three quarters 
practically free of charge from the ground. Similar 
technologies can signifi cantly reduce the cost of 
running a household while also being an eff ective 
strategy for greater energy self-suffi  ciency.” 

A home surrounded by nature
Another award-winning advantage of the Šantovka 
Living complex, which is going up on a peninsula 

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone
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a polosoukromá náměstíčka. Byty ve vyšších 
podlažích nabídnou otevřený výhled na park, 
řeku nebo historické centrum. 

3. etapa na startu
V současné době jsou ve výstavbě první dvě fáze 
komplexu Šantovka Living, tedy domy B1, B2, C1 
a D1, s jejich dokončením developer počítá na jaře, 
respektive na podzim roku 2023. Každá z již budo-
vaných etap nabídne 34 bytů s plochou od 32 do 
145 m2. Ceny nejmenších bytů začínají na 3,8 mili-
onech korun. „V srpnu tohoto roku jsme vzhledem 
k velkému zájmu o první dvě etapy spustili nabídku 
3. etapy, která má stát na podzim 2024. I zde pro-
bíhá prodej intenzivně, svého majitele má dnes té-
měř polovina nabízených bytů,“ uvádí Hlávka.

Šantovka Living není jediným bytovým projek-
tem, který Redstone rozvíjí v Olomouci.  V sou-
časnosti skupina připravuje také rezidenční 
komplex Kašparova, který vznikne v atraktiv-
ní lokalitě v těsné blízkosti Androva stadionu. 
Vyrůst by zde měly tří- až čtyřpatrové vila-domy 
s privátními terasami a zahrádkami, zasazené 
do parku průchozího pro veřejnost. Rozsáhlé by-
tové kapacity plánuje developer vybudovat také
v  multifunkční čtvrti Nová Velkomoravská, kte-
rá by měla vzniknout v horizontu příštích 15 let.

lined by the Morava River and the Mlýnský Brook, 
is the possibility of living in a quiet place sur-
rounded by greenery, while being in the immedi-
ate vicinity of the historic centre of Olomouc with 
its varied mix of cafés, museums and galleries. 
The location off ers a wide range of activities 
from relaxation and sports activities to shopping 
and culture. The future home owners will also 
fi nd a variety of shops, restaurants and services 
in the neighbouring Galerie Šantovka shopping 
and social centre, which also includes a cinema 
and a theatre.    

Redstone Group is planning to build a total of 
12 fi ve-story blocks of fl ats over six stages
on a 4-hectare plot. The aim of the architectural 
design of the project from the Stopro architectur-
al/urbanistic offi  ce in cooperation with landscape 
architect Jakub Finger of the Atelier Partero, was 
to create timeless housing, characterised by 
a clean design, a high quality of materials used 
and a sense of detail. 

The white façades of the buildings are divided 
by spacious recessed loggias and protruding 
balconies. The French windows contrasting with 
the dark cladding panels add lightness to the 
façades and pleasantly brighten all the living 

rooms, while the signifi cantly glazed walls along 
the stairs bring an airiness to the space along 
with more natural daylight. A great number of the 
fl ats on the ground fl oor will have their own front 
gardens, while shared gardens and a semi-pri-
vate square will be created between the neigh-
bouring buildings. The fl ats on the higher fl oors 
off er an open view of the park, the river or the 
historical centre. 

3rd phase getting started
Currently, the fi rst two phases of the Šantovka 
Living complex, namely buildings B1, B2, C1 
and D1, are under construction, and the devel-
oper plans to complete them in the spring and 
autumn of 2023. Each of the phases already built 
will off er 34 fl ats with an area of between 32 and 
145 m2. The prices of the smallest fl ats start at 
CZK 3.8 million. “In light of the great interest in 
the fi rst two phases, in August of this year we 
launched the off er of stage three, which should 
be standing in the autumn of 2024. The sales are 
also intense here, as well, and almost half of the 
fl ats today have owners,” said Hlávka.

Šantovka Living is not the only residen-
tial project that Redstone is developing in 
Olomouc.  Currently, the group is also prepar-
ing the Kašparova residential complex, 
which will be going up in an attractive location 
in close proximity to the Ander stadium. Three 
to four-story villa buildings with private terraces 
and gardens should be built here, set in a park 
accessible to the public. The developer is also 
planning to build large housing capacities in the 
multifunctional Nová Velkomoravská district, 
which should be built over the course of the 
next 15 years.

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone

2024 ■ De

Šantovka Living, Olomouc ■ Developer: Redstone
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Kde jsou lidé, 
tam se musí větrat
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Část bývalého areálu slavného podniku 
ČKD neboli Českomoravská-Kolben-Daněk 
v pražských Vysočanech se promění na více 
než dvě stě luxusních bytů. Rekonstrukce, 
která byla zahájena letos v listopadu, by 
měla být dokončena v roce 2024. Byty jsou 
aktuálně v prodeji. Architektonický návrh re-
fl ektující industriální ráz budovy i její histo-
rický kontext uprostřed bývalé průmyslové 
čtvrti, je dílem architektů Masák & Partner.

Využití bývalých průmyslových budov, nejčastěji 
skladů a továren, jako bytových domů, komerč-
ních objektů, galerií a uměleckých ateliérů není 
v zahraničí ničím vzácným. Příkladem může být 
amsterdamský komplex kanceláří Kraanspoor 
postavený na lodním jeřábu v bývalé loděnici 
NDSM podle návrhu ateliéru OTH architecten 
v roce 2007, někdejší továrna na zpracování 
mléka, jíž studio EM2N proměnilo na kampus 
curyšské univerzity ZHdK Toni-Areal, či slav-

ný obytný komplex Ricarda Bofi lla, La Fábrica, 
v Barceloně, který byl původně cementárnou. 
Zrenovované industriální budovy jsou díky své 
atmosféře a příběhu atraktivní nejen pro kupce, 
ale i pro architekty, kteří hledají kreativní využi-
tí původních průmyslových objektů pro obytné 
a komerční prostory. 
 
Modernizace na bytové jednotky nyní čeká i jed-
nu z budov továrního areálu ČKD na Praze 9, 
známého pod názvem Kolbenka. Továrna začala 
vznikat v roce 1896, když český elektrotechnik, 
vynálezce a podnikatel Emil Kolben po návra-
tu z USA založil fi rmu Kolben a spol. Historická 
budova s charakteristickými velkými členitými 
okny a masivní železobetonovou konstrukcí in-
spirovala architekty z ateliéru Masák & Partner 
a investora RSBC Development Financing. 
V roce 2021 získali od privátního vlastníka po-
zemek i s někdejší industriální halou, kde dnes 
vzniká projekt Lofty Kolbenova. Bankovní fi nan-
cování zajišťuje Raiff eisen Leasing, odhadova-
ná investice do výstavby všech 215 bytů dosáh-
ne přibližně 2 miliardy korun.

Lofty Kolbenova, Praha 9 – Vysočany ■ Developer: Masák & Partner, RSBC Development Financing

ZE ZCHÁTRALÉ TOVÁRNY MODERNÍ LOFTY – světový 
trend pod taktovkou zkušených architektů ve Vysočanech 

Lofty Kolbenova, Praha 9 – Vysočany ■ Developer: 
Masák & Partner, RSBC Development Financing
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Part of the former premises of the famous com-
pany ČKD, or Českomoravská-Kolben-Daněk, 
in Prague-Vysočany will be transformed into 
more than two hundred luxury fl ats. The recon-
struction, which was launched this November, 
is slated for completion in 2024. The fl ats are 
currently for sale. The architectural design re-
fl ecting the industrial character of the build-
ing and its historical context in the middle of 
a former industrial district is the work of the 
architects from Masák & Partner.

The use of former industrial buildings, most of-
ten warehouses and factories, as blocks of fl ats, 
commercial buildings, galleries and art studios, 
is not rare abroad. Examples of this include the 
Kraanspoor offi  ce complex in Amsterdam, built 
on a ship crane in the former NDSM shipyard, 
designed by OTH architecten in 2007, the former 
dairy factory that the studio EM2N transformed into 
the Zurich University campus ZHDK Toni-Areal, 
and Ricardo Bofi ll’s famous residential complex 
La Fábrica in Barcelona, which was originally a ce-

ment works. Thanks to their atmosphere and back 
story, renovated industrial buildings are attractive 
not only for buyers, but also for architects looking 
for the creative use of original industrial buildings 
for residential and commercial spaces. 

Modernisation into fl ats now awaits one of the 
buildings of the ČKD factory complex in Prague 9, 
known under the name Kolbenka. The factory 
construction began in 1896, when Czech elec-
trical engineer, inventor and entrepreneur Emil 
Kolben founded Kolben a spol. after returning 
from the USA. The historical building with its char-Lofty Kolbenova, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Masák & Partner, RSBC Development Financing

From a dilapidated FACTORY TO MODERN LOFTS –
an international trend under the direction of experienced 
architects in Vysočany 

Lofty Kolbenova, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: 
Masák & Partner, RSBC Development Financing

Part of the former factory of the famous company ČKD
in Prague – Vysočany will be transformed into more than 
two hundred luxury fl ats ■ Architect: Masák & Partner
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Modernizace a rekonstrukce historických bu-
dov je jednou ze specializací ateliéru Masák & 
Partner. Za zmínku stojí jejich práce na rekon-
strukci a dostavbě areálu Vršovického zámečku 
v Praze 10, rekonstrukce historické a provozní 
budovy Státní opery Praha či obnova historic-
kých budov zámku Lednice spolu se zámeckým 
parkem. Bývalá strojírna na Kolbenově ulici na 
Praze 9 stojící na pozemku o ploše 3 697 m² 
by se měla pod taktovkou architektů Masák & 

Partner proměnit na byty s dispozicí od 1kk do 
6kk do roku 2024. 

Respektování historického kontextu budov a je-
jich výrazných architektonických prvků, které 
připomínají jejich historii, je při modernizaci jed-
ním z důležitých aspektů. Kanceláře Kraanspoor 
v Amsterdamu se tyčí šestnáct metrů nad vodní 
hladinou jako původní jeřáb, a La Fábrica je jedi-
nečná pro své betonové bloky a bývalá sila. I praž-
ská Kolbenka má své osobité industriální rysy, kte-
ré akcentují ocelová a lithiová interiérová schodiš-
tě, trámové stropy a původní sloupy. Budova navíc 
není památkově chráněná a její přestavba je tak 
plně v rukách architektonického studia. 

„Specifi ka původní továrny, jako jsou například 
vysoké světlé výšky či velké hloubky traktů, jsou 
pro nás jen výhodou. V tomto případě se nám na-
víc podařilo zachovat řadu původních artefaktů, 
které budou součástí interiérů a architektury,“ vy-
světluje podrobnosti plánované modernizace in-
dustriální budovy hlavní architekt Jakub Masák. 
Materiál nových stavebních prvků je zvolen tak, 
aby ladil s charakterem původního vzhledu bu-
dovy, v návrhu jsou zakomponovány železobeto-

nové konstrukce, ale i zděné či prosklené dělicí 
příčky. Byty v druhém nadzemním podlaží budou 
disponovat terasami, loftové byty v pátém nad-
zemním podlaží budou mít jak balkon, tak střešní 
terasu. Kromě luxusních bytů jsou součástí návr-
hu budovy i menší komerční prostory.

Stavba byla formálně zahájena v listopadu 2022. 
V současnosti jsou dokončeny bourací a vyklízecí 
práce a byla rovněž provedena sanace nosných 
konstrukcí. Ty nyní splňují současné statické i po-
žární parametry. Ceny bytů jsou závislé na jejich 
velikosti, dispozici, umístění a orientaci. Rámcově 
se pohybují od 4,5 milionu korun za byt 1kk s jed-
ním podlažím a mohou se vyšplhat až na hodnoty 
vyšší než 20 milionů korun za prostorné několika-
patrové luxusní lofty. Jednotlivé bytové jednotky 
jsou dostupné k prodeji od října 2022.

Původně průmyslová aglomerace, jejíž industri-
ální charakter v minulosti určovaly hlavně budo-
vy továren a výrobní haly, se v posledních letech 
díky aktivitám developerů mění v atraktivní měst-
skou čtvrť s kulturním, sportovním a společen-
ským zázemím. Příkladem tohoto trendu je kul-
turní centrum Pragovka v blízkosti areálu ČKD. 
Ačkoli projekt Lofty Kolbenova počítá s renovací 
jen jedné z budov bývalé továrny, ateliér Masák 
& Partner má ve vysočanské lokalitě další plány. 
Příležitosti pro transformaci dalších průmyslo-
vých objektů na luxusní bydlení s industriálními 
prvky a jedinečným geniem loci jsou podle zá-
stupců fi rmy v současnosti v jednání. 

Lofty Kolbenova, Praha 9 – Vysočany ■ Developer: Masák & Partner, RSBC Development Financing

Lofty Kolbenova, Praha 9 – Vysočany ■ Developer: 
Masák & Partner, RSBC Development Financing

Někdejší tovární hala ČKD na výrobu malých strojů
se promění na 215 luxusních bytů
Architekt: Masák & Partner
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acteristic large articulated windows and massive 
reinforced concrete construction inspired the 
architects from Masák & Partner and the inves-
tor RSBC Development Financing. In 2021, they 
acquired the land from a private owner along 
with the former industrial hall, where the Lofty 
Kolbenova project is now being developed. The 
bank fi nancing is provided by Raiff eisen leasing; 
the estimated investment in the construction of all 
215 fl ats will reach approximately CZK 2 billion.

The modernisation and reconstruction of historical 
buildings is one of the specialisations of the Masák 
& Partner. It is worth mentioning their work on the 
reconstruction and completion of the Vršovický 
zámeček complex in Prague 10, the reconstruc-
tion of the historical and operational building of 
the State Opera Prague and the reconstruction 
of the historical buildings of the Lednice Chateau 
together with the castle park. The former engineer-
ing works on Kolbenova Street in Prague 9, stand-
ing on a plot with an area of 3,697 m², should be 
transformed under the direction of the architects of 
Masák & Partner into fl ats with a layout from one to 
six rooms with kitchenettes until 2024. 

Respecting the historical context of buildings and 
their signifi cant architectural elements that bring 
to mind their history is one of the important as-
pects of modernisation. The Kraanspoor offi  ces in 
Amsterdam are sixteen meters above the water 
surface like the original crane and La Fábrica is 
unique for its concrete blocks and former silos. 
Prague’s Kolbenka also has its distinctive industri-
al features, which accentuate the steel and lithium 
interior staircases, beamed ceilings and original 
columns. Moreover, the building is not listed and 
its reconstruction is thus fully in the hands of the 
architectural studio. 

“The specifi cs of the original factory, such as high 
ground clearance or large depths of the sections, 
are simply advantages for us. In this case, we have 
also managed to preserve a number of original ar-
tefacts that will be part of interiors and architecture,” 

explained main architect Jakub Masák with regard 
to the details of the planned modernisation of the 
industrial building. The material of the new building 
elements is chosen to go together with the character 
of the original appearance of the building, the design 
includes built-in reinforced concrete structures, as 
well as masonry or glazed partition walls. The fl ats 
on the second fl oor will have terraces, while the lofts 
on the fi fth fl oor will have both a balcony and a roof-
top terrace. Apart from luxury fl ats, smaller commer-
cial spaces are part of the design of the building.

The construction was formally begun in November 
2022. The demolition and cleaning work have cur-
rently been completed and the rehabilitation of the 
load-bearing structures has also been carried out. 
These now fulfi l the current structural and fi re pa-
rameters. The prices of the fl ats depend on their 
size, availability, location and orientation. They 
range from CZK 4.5 million for a single-story one-

room fl at with a kitchenette and can rise to more 
than CZK 20 million for spacious, multi-story luxury 
lofts. The individual housing units have been avail-
able for sale since October 2022.

Originally an industrial agglomeration, whose 
industrial character was determined mainly by 
factory buildings and production halls, has been 
transformed in recent years into an attractive urban 
district with cultural, sporting and social facilities 
thanks to the activities of developers. An example 
of this trend is the Pragovka cultural centre near the 
ČKD complex. Although the Lofty Kolbenova proj-
ect counts on renovating only one of the buildings 
of the former factory, the Masák & Partner studio 
has further plans in Vysočany. The opportunities for 
transforming other industrial buildings into luxuri-
ous housing with industrial elements and a unique 
genius loci are currently under negotiation, accord-
ing to the company’s representatives. 

Lofty Kolbenova, Prague 9 – Vysočany ■ Developer: Masák & Partner, RSBC Development Financing
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Na začátku roku 2023 plánuje developer JRD 
zahájit výstavbu dvou exkluzivních vilado-
mů v pražské Troji. Komorní projekt v pasiv-
ním energetickém standardu s 26 luxusními 
byty pod názvem Rezidence Bella Vista ne-
daleko Vltavy a Trojského zámečku nabídne 
bydlení s atmosférou a s výhledy do privátní 
komunitní zahrady s ostrůvky vzrostlé vege-
tace. První majitelé rezidencí se nastěhují ve 
druhé polovině roku 2024. Za urbanistickým 
konceptem a architektonickým ztvárněním 
stojí ateliér SYNC Architecture.

Lokalita, kde projekt vznikne, inspirovala i archi-
tektonické řešení Rezidencí Bella Vista: cílem 
architektů bylo domy citlivě zasadit do původní 
dobové zástavby Troji a nabídnout obyvatelům 
vysokou míru soukromí. „Do návrhu jsme se 

snažili zakomponovat několik zdánlivě nesou-
rodých motivů: eleganci místní vilové architek-
tury, prvky africké divočiny a tvarosloví okolních 
funkcionalistických staveb. Exotika našla své 
vyjádření v hravém hmotovém řešení balkónů 
a teras odkazujícím na práci s ornamentem 
u tradičních afrických kultur. Funkcionalismus 
pak v čistých tvarech a hladké fasádě domů, 
která přirozeně kontrastuje s ostatními motivy,“ 
popsal architekt Jan Klaška ze studia SYNC 
Architecture. 

Rezidence Bella Vista vyroste v lokalitě Pod 
Hrachovkou, která leží v Troji nedaleko vltav-
ských břehů, Trojského zámečku s uměleckou 
expozicí a unikátním zámeckým parkem, praž-
ské ZOO a botanické zahrady. Oblast nabízí 
množství příležitostí k aktivnímu trávení vol-

ného času, včetně cyklostezky kopírující břeh 
Vltavy, po níž lze pohodlně dojet až do Libně. 
Díky své atmosféře, množství zeleně a blízkosti 
rozsáhlých parků a přírodních rezervací, včet-
ně Drahanského a Čimického údolí či nedaleké 
Stromovky, je Troja jednou z nejvyhledávaněj-
ších rezidenčních lokalit v Praze. 

Vzniknou tu dva nízkopodlažní viladomy s ustu-
pujícími posledními patry a zelenými střechami. 
Interiéry s prvotřídními standardy základního 
vybavení navrhlo designové studio Formafatal. 
V bytech se počítá s luxusními podlahami z ma-
sivu, koupelny budou obloženy velkoformáto-
vými rektifi kovanými porcelánovými dlaždicemi 
imitujícími vzhled betonu s matným povrchem, 
což podtrhne celkově moderní minimalistický 
design. Všech 26 bytů v dispozicích od 1+kk až 
po velkorysé 4+kk s rozlohou kolem 120 metrů 
čtverečních doplní předzahrádka, balkón nebo 
terasa s výhledy do zeleně, jíž bude tvořit bohatá 
vegetace ve společné komunitní zahradě. V té 

Rezidence Bella Vista v pražské Troji nabídne ve dvou viladomech z dílny studia SYNC Architecture 26 luxusních bytů vybavených chytrými technologiemi
Developer/Investor: JRD Development / RSJ Investments

BELLA VISTA – udržitelný design
z dílny SYNC Architecture
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At the beginning of 2023, the development 
company JRD is planning to start the con-
struction of two exclusive villas in Prague-
-Troja. The intimate project in the passive en-
ergy standard with 26 luxury fl ats under the 
name Rezidence Bella Vista near the Vltava 
River and the Troja Chateau will off er housing 
with atmosphere and views of a private com-
munity garden with islands of grown vegeta-
tion. The fi rst owners of the residences will 
move in during the second half of 2024. The 
studio SYNC Architecture is behind the urban 
concept and architectural design.

The location where the project is going up also 
inspired the architectural design of Rezidence 
Bella Vista: the goal of the architects was to sen-
sitively place the buildings among Troja’s original 

period buildings and off er the inhabitants a high 
degree of privacy. “We tried to incorporate several 
seemingly disparate motifs into the design: the 
elegance of local villa architecture, elements of 
African wilderness and the morphology of the sur-
rounding functionalist buildings. The exotic was 
expressed in the playful design of the balconies 
and terraces alluding to work with ornaments in 
traditional African cultures. The functionalism, on 
the other hand, is in the clean shapes and smooth 
façade of the buildings, which naturally contrasts 
with the other motifs,” said architect Jan Klaška 
from the studio SYNC Architecture. 

Rezidence Bella Vista will be going up in the lo-
cality of Pod Hrachovkou, which lies in Troja near 
the Vltava embankment, the Troja Chateau with art 
exhibits and a unique chateau park, the Prague 

Zoo and the botanical gardens. The area off ers 
a number of opportunities for active leisure ac-
tivities, including a cycling path that follows the 
Vltava River bank by which you can comfortably 
reach Libeň. Thanks to its atmosphere, an abun-
dance of greenery and its proximity to large parks 
and nature reserves, including the Drahanské and 
Čimické valleys or nearby Stromovka, Troja is one 
of the most popular residential localities in Prague. 

Rezidence Bella Vista, Prague-Troja ■ Developer/Investor: JRD Development / RSJ Investments

BELLA VISTA – sustainable design from
the drawing board of SYNC Architecture

Rezidence Bella Vista, Prague-Troja
Interior design: Formafatal
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developer umístí také zastřešenou pergolu s gri-
lem, vodní prvek s mlžítkem, zónu se stolkem na 
společenské hry, část s dětským pískovištěm, 
houpací sítí a hracími prvky či užitkovou zahrád-
ku pro pěstování ovoce a zeleniny. 

Příjemné prostředí zajistí špičkové moderní tech-
nologické vybavení v kombinaci s přírodními ma-
teriály v interiéru. Součástí bytů bude řízené vě-
trání s rekuperací tepla, tepelná čerpadla šetřící 
spotřebu elektrické energie a moderní systém 
topení a účinného chlazení stropem s aktivací 
betonového jádra. Rezidenti navíc ocení systém 
chytré domácnosti, který umožní vzdáleně ovlá-
dat topení, chlazení, vzduchotechniku a předo-
kenní žaluzie pomocí mobilní aplikace. 

Svého majitele už našla téměř polovina bytů. 
Aktuálně je jich v nabídce posledních 14. Cena 
se pohybuje od 6,9 milionu korun za 1+kk až po 
téměř 30 milionů za více než stometrový 4+kk.

Projekt disponuje platným územním rozhodnu-
tím a developer na něm spolupracuje s inves-
tiční skupinou RSJ. S výstavbou se počítá v ob-
dobí od začátku roku 2023 do druhé poloviny 
roku 2024.

There will be two low-rise villas built here with reced-
ing upper fl oors and green roofs. The interiors with 
fi rst-class standards of basic fi ttings were designed 
by the Formafatal design studio. The fl ats are de-
signed with luxurious fl oors made of solid wood, 
the bathrooms will be lined with large rectifi ed por-
celain tiles imitating the appearance of concrete 
with a matte fi nish, which will underline the overall 
modern minimalist design. All 26 fl ats in layouts from 
one-room to large four-room fl ats with kitchenettes 
with an area of around 120 square meters will in-
clude a front garden, balcony or terrace with views 
of the greenery, which will consist of rich vegetation 
in a common community garden. The developer will 
also place a covered pergola here, along with a grill, 

a water feature with a mist curtain, a zone with a table 
for board games, a section with a children‘s sand-
box, hammocks and playground features, and a util-
ity garden for growing fruits and vegetables. 

The state-of-the-art modern technological equip-
ment combined with natural materials in the interior 
will ensure a pleasant environment. The apartments 
will include controlled ventilation with heat recovery, 
heat pumps saving electricity consumption and 
a modern heating system and eff ective cooling ceil-
ing with concrete core activation. In addition, resi-
dents will appreciate the smart home system that 
allows the remote control of heating, cooling, venti-
lation and window blinds using a mobile app. 

Almost half of the fl ats already have owners. 
There are currently 14 remaining on off er. The 
prices range from CZK 6.9 million for a one-room 
fl at to almost CZK 30 million for a four-room fl at 
with more than one hundred square metres.

The project has a valid zoning and planning deci-
sion and the developer is cooperating with the in-
vestment group RSJ. The construction is planned 
for the period from the beginning of 2023 until the 
second half of 2024.

Rezidence Bella Vista, Praha-Troja ■ Součástí bytů bude řízené větrání s rekuperací tepla, tepelná čerpadla šetřící spotřebu elektrické energie a moderní systém topení a účinného 
chlazení stropem s aktivací betonového jádra. Rezidentům bude k dispozici komunitní zahrada se zelení vybavená pergolou a místem pro grilování, hrací zónou s pískovištěm pro
děti a houpací sítí, i zahrádka pro pěstování ovoce a zeleniny ■ Developer: JRD

Rezidence Bella Vista, Praha-Troja ■ Systém chytré 
domácnosti umožní ovládat topení, chlazení, 
vzduchotechniku i předokenní žaluzie na dálku pomocí 
mobilní aplikace ■ Developer: JRD
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Vysoké úrokové sazby, energetická krize, 
ale i udržitelnost nebo digitalizace. To jsou 
témata, která hýbou realitním trhem, shodli 
se zástupci developer , poradc , architekt  
a dalších odborník  na nemovitostní trh na 
nejv tší jihomoravské realitní konferenci Real 
Estate Forum, kterou na podzim v Brn  po á-
dala advokátní kancelá  HAVEL & PARTNERS. 

In  ace, nedostatek stavebních materiál , rostoucí 
úrokové sazby – v dnešní dob  je složité pláno-
vat. Z developmentu se kv li tomu stalo dobro-
družství, p iznal zakladatel TOP Estates Dušan 
Dvo ák. Kv li zdražení úv r  ubývá zájemc , kte í 
kupují nemovitosti na hypotéku. „Hypote ní trh se 
zastavil. Standardní v tší projekty mají 50 procent 
hypote ních kupc , ti ale vymizeli a byty kupují 
lidé, kte í mají cash,“ upozornil Dvo ák.

Lidé jsou opatrn jší a váhav jší, p iznal také 
Zden k Vojtek, regionální editel SVOBODA & 
WILLIAMS pro Moravu. Stále se ale prodávají in-
vesti ní byty zamýšlené na pronájem. Kv li drahým 
hypotékám totiž stoupá zájem o nájemní bydlení. 
Rostoucí výnosy z n j jsou pro investory zajímavé.
 
Podobn  je tomu i na trhu kancelá ských prostor. 
Ceny nájm  dál stoupají. „P ed deseti lety byl nej-
vyšší nájem v centru Brna 12,5 euro za m2, dnes 
je to 16,5 eur,“ vypo ítává Lukáš Netolický, part-

ner a vedoucí regionálního zastoupení spole nosti 
Cushman & Wake  eld. A ceny podle n j budou dál 
r st. Za pár let by se tak nájem u kancelá í v prémio-
vých projektech mohl dostat i na cenu okolo 20 eur.
 
Investice v eurech
Zvyšování úrokových sazeb zasáhlo i investory, 
kte í využívají bankovní dluh. P j ování v koru-
nách je drahé. „Kombinace drahých materiál , 
jedn ch z nejvyšších cen energií, ale i vysoké 
úrokové sazby nás donutily podívat se na zahra-
ni ní trhy, kde transakce probíhají v eurech,“ p i-
pustil Josef Šilhánek, editel DRFG Real Estate.
 
Že by bylo  rmám s eurem lépe, nazna il i Pavel 
Rydzyk, p edseda p edstavenstva YD Capital: 
„Situace s úrokovými sazbami a rychlost, jak šly 
nahoru, nás sune k euru.“ I proto investo i hledají 
nové p íležitosti a dá se o ekávat, že daleko v t-
ší objem investic p jde do zahrani í.

Budoucnost je v datech
Ve stavebnictví je podle oborník  dnes už také 
nutností digitalizace a vyhodnocování dat. Bez 
zásoby dat a jejich so  stikované analýzy dnes 
není možné na trhu obstát, zazn lo na realitní 
konferenci Real Estate Forum v Brn .

„Dneska se data mohou m nit ve dnech, v týd-
nech. Ceny energií, zásahy centrálních bank… 
Musíte být na špici informa ních technologií, 
abyste dokázali udržet vaši strategii a ned lat 
chyby,“ potvrdil Martin Skalický, p edseda pora-
denského týmu spole nosti Progresus.
   
Podle Petra Vašiny ze spole nosti Siebert & 
Talaš je budoucností oboru zárove  i automa-
tizace: „Pracovní síly je málo. ím víc budeme 
schopni zpracovat stavbu n kde v hale a p ivézt 
ji hotovou, tím víc zrychlíme výstavbu a m žeme 
tím i lépe kontrolovat kvalitu.“

V dob  energetické krize sílí i tlak na energetic-
kou sob sta nost i udržitelnost budov. „Klienta 
v první ad  zajímá, kolik bude platit celkov  
za energie. Jde po úsporách. Zajímají se pro-
to o obálku, jak d m dokáže udržet teplo nebo 
chlad,“ popsal zkušenosti Miroslav Pekník, edi-
tel projektu Nová Zbrojovka.
 
A udržitelnost není d ležitá jen kv li úspo e 
energií. Firmy zajímá i kv li povinnostem souvi-
sejícím s ESG. Energeticky sob sta né a ekolo-
gicky šetrn jší budovy jsou tak novým standar-
dem ve sv t  nemovitostí. 

-Inzerce-

NOVÁ REALITA NEMOVITOSTNÍHO TRHU – 
dobrodružství a pohled do budoucna
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Průmyslový a logistický trh v České republice 
zaznamenává v oblasti nové výstavby historic-
ký rekord. Víc než 1,3 milionu m2 dokončených 
skladovacích a výrobních prostor očekávají 
realitní poradci za rok 2022. Jen ve třetím kvar-
tálu přibylo přes 500 000 m2 v celkem 18 par-
cích, což znamená oproti loňsku obří – téměř 

244% nárůst. Přes 95 % projektů bylo v době 
dokončení předpronajato. Průměrná míra ne-
obsazenosti na českém trhu se tak pohybuje 
na úrovni kolem 1 %. Nejvyšší měsíční nájem-
né průmyslových a skladovacích prostor za m2 
se drží na hodnotách 7,00–7,50 eur za m2.

Transakce roku:
230 000 m2 v Chebu pro H&M  
Nejvíce se podle statistik Industrial Research 
Fora aktuálně staví v Karlovarském kraji, kde 
vzniká plných 27 % všech nových průmyslových 
a skladovacích ploch. Druhým nejaktivnějším re-
gionem v oblasti výstavby je kraj Jihomoravský 
s 13% podílem, jen těsně následován Plzeňským 
regionem se 12 %. 

Na Karlovarsku vyrůstá i historicky největší prů-
myslová stavba v Česku: supermoderní automa-
tizované distribuční centrum, které buduje od léta 
developer Panattoni v západočeském Chebu, 
dosáhne rozlohy přes 233 000 m2. Pronájem 
233 000 m2 v Chebu švédským módním ře-
tězcem H&M je současně největší transakcí 
roku a zřejmě i největším obchodem několika 
posledních dekád. O třetinu překoná dokonce 
i letos dokončenou halu Amazonu v Kojetíně na 
Přerovsku, která dosahuje rozlohy 186 700 m2. 

Celkový objem moderních nájemních průmyslových 
ploch a skladů v Česku se na přelomu let 2022/2023 
přiblíží 11 milionům m2. Míra neobsazenosti se při-
tom stále pohybuje kolem 1 %; podle 108 AGENCY 

PRŮMYSLOVÝ TRH láme v objemu výstavby rekordy

Selected important new deals in 2022 by quarter

NA 36 400 m2 Panattoni Park Pilsen West II Q1/2022

NA 30 500 m2 Panattoni Park Pilsen West Q1/2022

Česká pošta 28 000 m2 Ostrava Airport Multimodal Park Q1/2022

H&M* 233 000 m2 Panattoni Park Cheb Q2/2022

DB Schenker 58 600 m2 Prologis Park Rudná Q2/2022

Amazon 14 900 m2 Panattoni Park Chomutov North Q2/2022

Fast ČR 31 400 m2 GLP Park Brno Holubice Q3/2022

DHL Supply Chain 31 400 m2 Panattoni Park Pilsen West Q3/2022

Fielmann 29 100 m2 Garbe Park Chomutov Q3/2022

Zdroj/source:  IRF, BW, *Market sources

Zdroj: 108 AGENCY
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The industry and logistics market in the Czech Republic has seen 
a historical record in the area of new construction. Real estate advi-
sors expect more than 1.3 million m2 completed warehouse and pro-
duction space for the year 2022. In the third quarter alone, more than 
500,000 m2 was added in a total of 18 parks, which represents a giant 
almost 244% increase compared to last year. Over 95 % of the projects 
were pre-leased at the time of completion. Thus, the average vacancy 
rate on the Czech market is around 1 %. The highest monthly rent for in-
dustrial and storage space per m2 remained at 7.00–7.50 euros per m2.

Transaction of the year:
230,000 m2 in Cheb for H&M  
According to statistics from the Industrial Research Forum, the most con-
struction is currently underway in the Karlovy Vary Region, where a full 
27 % of all new industrial and warehouse spaces are being built. The sec-
ond most active region in the area of construction is the South Moravian 
Region with a 13% share, followed closely by the Plzeň Region with 12 %. 

The largest ever industrial building in the Czech Republic is also going up 
in the Karlovy Vary Region: the super-modern automated distribution cen-

tre, which the development company Panattoni has been building since 
the summer in Cheb in West Bohemia, will have an area of more than 
233,000 m2. The rental of 233,000 m2 in Cheb by the Swedish fash-
ion chain H&M is simultaneously the largest transaction of the year and 
probably the largest transaction of the last few decades. It will even 
surpass by one-third the Amazon hall completed this year in Kojetín near 
Přerov, which has an area of 186,700 m2. 

The total volume of modern leasable industrial spaces and warehouses in 
the Czech Republic will approach 11 million m2 at the turn of 2022/2023. 

VGP Park Olomouc (213,800 m2) – more than 90 % is leased ■ Developer: VGP

Panattoni Park Cheb (Karlovy Vary Region) ■ Investor: Accolade ■ According to statistics from the Industrial Research Forum, the most construction is currently underway
in the Karlovy Vary Region, where a full 27 % of all new industrial and warehouse spaces are being built

2022 Net Take up Take up Vacancy Supply/fi nished Renegotiation

Q1/2022 384,100 m2 724,300 m2 1.80% 307,000 m2 47%

Q2/2022 530,500 m2 670,700 m2 1.50% 146,600 m2 21%

Q3/2022 354,100 m2 482,400 m2 1% 511,100 m2 27%

Q4/2022 NA NA NA 340,000 m2 NA

In total 1,268,700 m2 1,877,400 m2 x 1,304,000 m2 x

Source: IRF, BW

 THE INDUSTRIAL MARKET is breaking
records in construction volume
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je proto stále takřka nemožné najít větší volné pro-
story k nastěhování do 6 měsíců. „Výjimkou jsou 
kraje Plzeňský a Moravskoslezský, kde se nyní 
nachází nejvíce neobsazených logistických nebo 
výrobních prostor,“ podotýká 108 AGENCY.

Jak uvádí IRF, za první tři kvartály 2022 se 
nově pronajalo cca 1,27 milionu m2. To je 
podle CBRE další historický rekord. Hrubá 
poptávka (včetně obnovených pronájmů) se vy-
šplhala od ledna do konce září 2022 na 1,88 mi-
lionu m2. K dominantním transakcím třetího kvar-
tálu se zařadil pronájem distributora elektroniky 
Fast ČR v Holubicích u Brna (31 400 m2), DHL 
Supply Chain (31 400 m2) v Panattoni Parku 
Plzeň West a nájem německého výrobce optiky 
Fielmann (29 100 m2) v Garbe Parku Chomutov.

„Patrná je snaha developerů soustředit se na vel-
ké, stabilní nájemce a využít nedostatku disponi-
bilních prostor. Noví nájemci musí počítat s poža-
davky minimálně na pětileté, ideálně pak ale na 
sedmi- nebo desetileté nájemní smlouvy,“ uvádí 

Matěj Indra, vedoucí oddělení průmyslových a lo-
gistických nemovitostí 108 AGENCY. Ofenzivní pří-
stup developerů preferujících stále více pronájem 
co největší plochy na co nejdelší dobu je podpořen 
i zvyšujícími se úrokovými sazbami pro developer-
ské úvěry, bez ohledu na to, zda jsou čerpány v ko-
runách nebo v eurech. Nemluvě o přetrvávajících 
volatilních cenách stavebních prací a materiálu. 
Jistota a bezpečnost nájmu, resp. investice, se 
skloňuje stále více i v souvislosti s očekávanou 
ekonomickou nestabilitou v příštím roce.

Změnu v trendu naznačil již třetí kvartál. Objem 
nově pronajatých prostor činil 354 000 m2. „V ab-
solutních číslech jde o nejnižší objem od 1. čtvrtletí 
2021, oproti průměru za posledních pět let se ale 
jedná o 75 % lepší výsledek,“ upřesnila JLL. Na 
změny poptávce upozornila i CBRE: „Dochází ke 
zpomalení poptávky ze strany e-commerce a zá-
silkových fi rem, ze strany logistických společností 
a výrobců zůstává zájem i nadále silný. V příštím 
roce nicméně očekáváme, že se aktivita bude po-
hybovat pod úrovní let 2021 a 2022.“ 

Proměnlivý vývoj celého trhu spojeného s lo-
gistikou a průmyslovou výrobou ještě umocňují 
další faktory. Vedle nejistoty na úrovni poptávky 
spotřebitelů, jež se týká e-commerce i mnohých 
dalších odvětví, dopadá na fi rmy rovněž nedo-
stupnost pracovní síly. To se propisuje, a do bu-
doucna bude propisovat ještě intenzivněji, do 
strategií většiny velkých výrobců i poskytovatelů 
logistických služeb.

Omezená nabídka a silná poptávka tlačila dosud 
výši nájemného vzhůru. Ve 3. čtvrtletí se ale podle 
108 AGENCY růst měsíčního nájemného v Praze 
a Brně zastavil. V Praze a okolí se drželo na 
7,00 až 7,50 eur za m2, v Jihomoravském kraji na 
5,50–6,75 eurech. Ostatní regiony vykázaly podle 
CBRE mezičtvrtletní nárůst minimálně o 0,25 eur/
m2/měsíc. 

Do celkových provozních nákladů i sentimen-
tu na trhu se již ovšem také negativně pro-
mítají skokové nárůsty cen energií. „Trh je 
pod tlakem inflace, úrokových sazeb, rostou-
cích nákladů a nižší poptávky nájemců, kteří 
dále řeší pokles poptávky svých zákazníků. 
To časem povede k uvolnění části dnes ob-
sazených prostor, což bude příležitostí k ex-
panzi pro větší firmy se stabilním zázemím,“ 
dodává Michal Bílý, z oddělení průzkumu trhu 
108 AGENCY. 

Nadále je ve výstavbě přes 1,1 milionu m2 no-
vých průmyslových a skladovacích ploch.

Prague Park Rudná – Zásilkovna ze skupiny Packeta 
otevřela v říjnu 2022 v Rudné nové depo o rozloze 
12 600 m2 ■ Developer: Prologis

P3 Ostrava Central ■ Developer: P3
Po dokončení nabídne 44hektarový areál 157 000 m2 
pronajímatelných prostor

CTPark Ostrava Poruba – plochu 11 430 m2 si pronajala výrobní společnost 
Savera Components

Panattoni Park Plzeň West – prostory o rozloze 31 400 m2 si pronajala v Q3/2022 
společnost DHL Supply Chain
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Meanwhile, the vacancy rate is still around 1 %; 
according to 108 AGENCY, it is therefore still 
almost impossible to fi nd larger free space to 
move into within 6 months. “The exceptions are 
the Plzeň and Moravian-Silesian regions, where 
the most vacant logistics or production space is 
now located,” added 108 AGENCY.

According to IRF, for the fi rst three quarters of 
2022, approximately 1.27 million m2 was newly 
leased. This is another historical record accord-
ing to CBRE. Gross take-up (including renewed 
leases) increased from January to the end of 
September 2022 to 1.88 million m2. The dominant 
transactions of the third quarter include the lease of 
the electronics distributor Fast ČR in Holubice near 
Brno (31,400 m2), DHL Supply Chain (31,400 m2) 
in Panattoni Park Plzeň West and the lease of 
the German manufacturer of optics Fielmann 
(29,100 m2) in Garbe Park Chomutov.

 “There is an evident eff ort on the part of develop-
ers to concentrate on large, stable tenants and to 
exploit the lack of available space. New tenants 
must expect requirements for a minimum of fi ve 
years, but ideally for seven- or ten-year lease 
agreements,” stated Matěj Indra, Head of the 
Industrial and Logistics Real Estate Department 
in 108 AGENCY. The off ensive approach of de-
velopers, who prefer to lease the largest area as 
possible for as long as possible, is also support-
ed by increasing interest rates for development 
loans, regardless of whether they are drawn in 

crowns or in euros. Not to mention the persistent 
volatile prices of construction work and materi-
als. There is also increasing talk of the certainty 
and security of rent or investments in connec-
tion with the expected economic instability 
next year.

The third quarter marked a change in the 
trend. The volume of newly-leased premises 
was 354,000 m2. “In absolute terms, this is the 
lowest volume since the Q1 2021, but compared 
to the average over the last fi ve years, it is a 75 % 
better result,” JLL explained. CBRE also pointed 
out changes in demand: “The demand is slow-
ing down on the part of e-commerce and mail 
order companies, while the interest of logistics 
companies and manufacturers remains strong. 
Nevertheless, next year we expect the activity to 
be below the levels of 2021 and 2022.” 

The variable development of the entire logistics 
and industrial production market is further exac-
erbated by other factors. In addition to the uncer-

tainty on the level of consumer demand, which 
concerns e-commerce and many other sectors, 
companies are also aff ected by the unavailability 
of labour. This is refl ected, and will be refl ected 
even more intensively in the future in the strate-
gies of the majority of large manufacturers and 
logistics service providers.

The limited supply and strong demand have 
pushed rents up. But the growth of monthly rents 
in Prague and Brno, according to 108 AGENCY, 
stopped in the 3rd quarter. In Prague and its sur-
roundings, it held at EUR 7.00 to 7.50 per m2, in 
the South Moravian Region at EUR 5.50–6.75. 
Other regions showed a quarter-on-quarter in-
crease of at least EUR 0.25/m2/month, accord-
ing to CBRE. 

The jumps in energy prices have also already 
been negatively refl ected in the overall operating 
costs and sentiment on the market. “The market 
is under pressure from infl ation, interest rates, 
rising costs and lower demand from tenants, who 
are continuing to address the decline in demand 
from their customers. In time, this will eventu-
ally lead to the release of part of the spaces oc-
cupied today, which will be an opportunity for 
larger fi rms with stable backgrounds to expand,” 
added Michal Bílý, from 108 AGENCY’s Market 
Research Department. 

Over 1.1 million m2 of new industrial and ware-
house space remain under construction.

P3 Prague D11 – 154,000 m2 – fully leased
Developer: P3

Contera Park Ostrava D1 – Sportisimo robotic distribution centre (90,000 m2)
The park will off er in total 151,000 m2 of leasable area on 35 hectars
Finished: 3 halls with 120,000 m2 CTPark Hradec Králové – 5,000 m2 leased by Geis
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Developerská společnost Panattoni pokra-
čuje ve výstavbě dosud největší distribuční 
haly v Česku. Se zprovozněním budovy o roz-
loze 233 700 m2, která je navržena jako vy-
soce automatizované robotické centrum pro 
e-commerce, se počítá na počátku roku 2025. 
Jak potvrdilo několik zdrojů z trhu, centrum 
v západočeském Chebu bude využívat švéd-
ský módní gigant H&M. V září dokončil deve-
loper čtyřpodlažní distribuční centrum pro 
světovou jedničku e-commerce Amazon na 
ploše 187 000 m2 v Kojetíně na Přerovsku. 
V současné době Panattoni v ČR dokončuje 
nebo staví celkem 11 projektů o souhrnné 
ploše přes půl milionu m2.

Výstavba obří skladovací haly v Chebu na zá-
padě České republiky u hranic s Německem 
odstartovala letos v létě. Budova o rozloze přes 

230 000 m2 bude přitom víc než dvakrát vět-
ší než stávající distribuční centrum Amazonu 
poblíž pražského letiště Václava Havla. „Nová 
budova v Chebu bude využita jako vysoce 
robotizované distribuční centrum. Bude ale 
výjimečná i z konstrukčního hlediska, polovina 
budovy bude dosahovat výšky 20 metrů, 

což je oproti standardní deset metrů vysoké 
hale dvojnásobek,“ uvedl Pavel Sovička, ge-
nerální ředitel Panattoni pro Českou republiku 
a Slovensko. Vzhledem k velikosti a technické 
náročnosti budovy bude trvat více než dva roky, 
než bude dokončena, přičemž termín uvedení 
do provozu je podle Sovičky stanoven na prv-
ní čtvrtletí roku 2025. Přestože jméno klienta 
Sovička zatím neprozradil s tím, že je důvěrné, 
podle zdrojů z trhu má supermoderní distribuční 
centrum v Chebu využívat švédský maloob-
chodní řetězec s módou H&M.

Panattoni uzavřela jen letos 20 nových smluv 
o pronájmu, což představuje plochu 440 707 m2. 
Největším dokončeným projektem v tomto 
roce je robotizované centrum Amazonu o roz-
loze 187 000 m2 v Panattoni Parku Kojetín 
na Přerovsku. Půdorys budovy činí 51 000 m2, 
výška objektu se čtyřmi podlažími v hodno-
tě víc než 5 miliard korun přesahuje 27 metrů. 
Centrum světové jedničky e-commerce je tak 
prvním plnohodnotným vícepodlažním distri-
bučním centrem v Česku. K dalším již dokon-
čeným projektům Panattoni v tomto roce patří 
například hala B v Panattoni Parku Ostrov North 
(20 000 m2) nebo nová hala v Panattoni Parku 
Stříbro (20 000 m2).

V létě tohoto roku zahájil developer Panattoni v Chebu výstavbu moderního vysoce automatizovaného distribučního 
centra pro švédský módní gigant H&M. S rozlohou 233 700 m2 jde o historicky největší logistickou stavbu na českém 
trhu. Uvedení distribučního centra v Chebu do provozu se očekává v roce 2025 

Panattoni Park Týniště –  v září 2022 převzala své nové prostory společnost Dachser ■ Developer: Panattoni

PANATTONI ZAHÁJILA VÝSTAVBU
230tisícové haly v Chebu pro H&M
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Panattoni has a 233,700 sqm hall under con-
struction in Cheb in Western CR. The built-
to-suit hall is designed as a highly auto-
mated distribution centre for a company ac-
tive in e-commerce and is slated to open in 
early 2025. According to market sources, the 
facility is meant for the fashion giant H&M. 
Panattoni currently has some 11 projects 
under construction or on the verge of fi nish-
ing in CR, representing over 500,000 sqm of 
industrial and logistics space. In September, 
the developer completed a four-storey dis-
tribution centre for Amazon in Panattoni 
Park Kojetín, in the Přerov region of Moravia.

Construction of the large hall in Cheb, in western 
CR at the German border, started this summer. At 
over 230,000 sqm, the building is set to be over 
twice the size of the country’s current second 
largest distribution centre, that of Amazon near 
the Prague airport. “The new building in Cheb 
will be highly roboticized for its use as a dis-
tribution centre. It will also feature diff erences 
in terms of structure, with half of the building 
at a height of 20 sqm, above the regular 10 m 

height,” said Pavel Sovička, Panattoni’s General 
Manager for the Czech Republic and Slovakia. 
Due to its size and technical complexity it will 
take over two years to be completed, with tim-
ing for the building opening set for the fi rst 
quarter of 2025, Sovička explained. Sovička 
would not reveal the name of the client which he 
said is still confi dential. However, according to 
sources in the market, the new hall is meant for 
fashion retailer H&M.

Panattoni signed a total of 20 deals this year, 
which add to 440,707 sqm. The largest park 
completed was in Panattoni Park Kojetín for 
client Amazon, with an area of 187,000 sqm. 
The fulfi llment centre for the e-commerce giant is 
the fi rst fully-fl edged (across the building’s entire 
51,000 sqm fl oor plan) multi-storey distribution 
centre in the Czech Republic. The height of the 
4 story building, worth more than CZK 5 billion, 
exceeds 27 metres. Other buildings completed 

Amazon robotic distribution center in Panattoni Park Kojetín (187,000 m2) – completed in 2022 ■ Developer: Panattoni

PANATTONI STARTED CONSTRUCTION 
of a 230,000 sqm hall for H&M in Cheb

Panattoni Park Cheb South ■ Panattoni currently has 11 projects in CR under construction
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Developer aktuálně staví 11 projektů o cel-
kové rozloze přes 500 000 m2 napříč celou 
Českou republikou; některé jsou přitom už 
v závěrečné fázi realizace. Prakticky hotov je 
Panattoni Park Týniště (26 228 m2), kde pro-
bíhají poslední dokončovací práce na vybavení 
prostor pro Totem Bikes. Český výrobce elek-
trokol si pronajímá halu o 9 900 m2, kde zahájí 
výrobu koncem roku. V září převzala do užívání 
8 000 m2 v sousední hale logistická společnost 
Dachser, čímž je park zcela zaplněný. Přes 
8 000 m2 tu využívá i C.S.CARGO.

„V současné době dokončujeme další halu pro 
Amazon o ploše 14 000 m2 v parku Chomutov 
North, která by měla být předána v prvním čtvrt-
letí 2023; průmyslový závod o zhruba 35 000 m2 
pro německého výrobce vysokozdvižných vozí-
ků Jungheinrich bude uveden do provozu tento 
měsíc,“ vypočítává Sovička. V Panattoni Parku 
Plzeň Digital se současně blíží do fi nále výstav-
ba téměř padesátitisícové haly pro společnost 
Ball, největšího světového výrobce hliníkových 
nápojových obalů. 

Poslední volné prostory v komplexu Panattoni Park 
Teplice South byly v listopadu pronajaty meziná-
rodním logistickým společnostem Maersk, Raben 
a výrobní společnosti Exyte Technology. Maersk 
obsadí celkem 14 000 m2, které budou sloužit pro 
distribuci baterií pro elektromobily, zatímco Raben 

využije 2 500 m2 pro své cross-dockové operace. 
Německá fi rma Exyte Technology bude na 6 350 m2 
vyrábět technologie pro čisté prostory. Připojí se tak 
k vůbec prvnímu nájemci parku, prodejci sanitár-
ního vybavení Sanitino, který koncem roku obsadil 
5 800 m2. Park v Hostomicích na Teplicku disponu-
jící rozlohou přibližně 32 000 m2 vznikl revitalizací 
brownfi eldu někdejší sklárny Kavalier.

Stavební práce pokračují i v dalších průmy-
slových a logistických parcích developera. 
V Panattoni Parku Cheb South podepsala 
v srpnu smlouvu na zhruba 5 000 m2 americko-
-česká společnost ShipMonk zajišťující logis-
tické operace pro americké e-shopy, což před-
stavuje její premiéru na českém trhu. Výstavba 

haly o celkové rozloze 15 000 m2 byla zahájena 
hned v září, předání prostor je plánováno na 
první čtvrtletí 2023. Ve stejném parku pokračuje 
i stavba haly, kde otevře své distribuční centrum 
na 31 500 m2 německý online prodejce automo-
bilových dílů Autodoc. Celkem park, který staví 
Panattoni společně s investorem Accolade, na-
bídne přes 74 000 m2 pronajímatelných prostor.

V průmyslové zóně Panattoni Park Pilsen 
West II se do nových prostor o ploše 58 605 m2 
nastěhuje tamní dodavatel karoserií Shape Corp, 
který se přesune ze svého stávajícího působiště 
v plzeňských Borských polích. Novou moderní 
halu o rozloze 49 263 m2 buduje developer i na 
Berounsku v Panattoni Parku Zdice.

Panattoni Park Teplice – poslední volné prostory parku byly v listopadu pronajaty logistickým společnostem Maersk, Raben a výrobní fi rmě Exyte Technology

Panattoni Park Cheb South – zahájení výstavby nové haly pro ShipMonk
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this year also include Panattoni Park Ostrov North 
hall B (20,000 sqm) and Panattoni Park Stříbro 
(20,000 sqm).

Panattoni currently has 11 projects un-
der construction, representing more than 
500,000 sqm across CR, several of which are 
reaching fi nal stages. Panattoni Park Týniště
(26,228 sqm) is virtually completed, with only 
remaining fi t-out works for Totem Bikes still in 
construction. The Czech manufacturer of elec-
tric bicycles occupies a whole hall of 9,900 sqm 
and aims to start production at the end of this 
year. In September, logistics company Dachser 
took over use of 8,000 sqm in the neighbouring 
hall, rendering the park full. That hall also houses 
C.S.CARGO in a space of over 8,000 sqm.

“We are currently fi nishing a building for Amazon of 
14,000sqm in Chomutov Park North which should 
be handed over in the fi rst quarter of 2023, as well 
as a build-to-suit building of about 35,000 sqm for 
global forklift producer Jungheinrich in the same 
location which is just about to go live this month,” 
Sovička pointed out. Also coming to fruition is con-
struction in Panattoni Park Pilsen Digital, on 

a hall of 47,534 sqm for Ball, the world’s largest 
manufacturer of aluminium beverage cans. 

In November, the last vacant spaces in the 
complex Panattoni Park Teplice South were 
reported leased to international logistics com-
panies Maersk and Raben, and manufacturing 
company Exyte Technology. Maersk will take over 
14,000 sqm for the distribution of batteries for 
electric vehicles while Raben will use 2,500 sqm 
for its cross-dock operations. German fi rm Exyte 
Technology will occupy 6,350 sqm to manufacture 
clean room technology. They add to the park’s fi rst 
tenant, sanitary equipment retailer Sanitino, which 

took over 5,800 sqm at the end of last year. In all 
the park, located in Hostomice, comprises some 
32,000 sqm of space and is a brownfi eld revitali-
sation of the former Kavalier glassworks.

Several other projects are under construction. 
In Panattoni Park Cheb South (Building C), 
American-Czech company ShipMonk, which con-
ducts logistics outsourcing for American e-shops, 
signed in August for some 5,000 sqm, representing 
its fi rst space in the Czech Republic. Construction 
on the building, with a total size of 15,000 sqm, 
started in September this year, and handover 
of the premises is planned for the fi rst quarter 
of 2023. In the same park (Building B) construction 
continues on the 31,500 sqm distribution centre for 
German online automotive parts retailer Autodoc.

Construction is advanced in the industrial zone 
Panattoni Park Pilsen West II. Plzeň-based 
automotive body structure supplier Shape Corp 
is preparing to move into 58,605 sqm; the com-
pany is moving into the new hall from Borske 
Pole (Pilsen). Construction also continues in 
Panattoni Park Zdice, (Hall B, 49,263 sqm) in 
the Beroun region.

Panattoni Park Ostrov North – Hall B ■ Developer: Panattoni

Panattoni Park Teplice ■ Developer: Panattoni
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Investiční skupina RSJ koupila část pozem-
ků průmyslového areálu Poldi Kladno. Torzo 
někdejší továrny, která se proslavila výrobou 
a zpracováním oceli, se tak po letech chátrá-
ní dočká revitalizace. Výstavbu nového par-
ku se dvěma skladovacími a výrobními ha-
lami vybavenými moderními technologiemi 
zajistí developer Panattoni. Celková plocha 
komplexu, který má nabídnout až 2 000 pra-
covních pozic, dosáhne 88 500 m2. Zahájení 
bouracích a sanačních prací se očekává 
koncem roku 2022.

Skupina RSJ na poli investování do výnoso-
vých nemovitostí a realitního developmentu není 
nováčkem. Prostřednictvím několika fondů kva-
lifi kovaných investorů fi rma investuje do admi-
nistrativních budov, průmyslových nemovitostí, 
obchodních center i do bytového, kancelářského 
a logistického developmentu v České republice 
a na Slovensku. 

RSJ se již dříve netajila tím, že v logistice bude 
dále posilovat a do nové průmyslové výstav-
by hodlá investovat dalších zhruba 100 mili-
ónů eur. Pro skupinu jde o několikátý projekt 
v oblasti logistiky. S developerem Panattoni 
už rozvíjí průmyslový areál v severočeském 
Jirkově u Chomutova, jehož zatím největším 
nájemcem je německý Jungheinrich. Výstavbu 
haly o ploše 37 000 m2 pro německého doda-
vatele manipulační techniky zahájil investor 
v lednu 2022 zároveň s druhou halou, kde cca 
15 000 m2 obsadila světová jednička e-co-
mmerce Amazon. Další projekt chystá RSJ spo-
lečně s Panattoni vedle Kladna i v obci Smiřice 
u Hradce Králové.

Po demolicích a sanaci kladenského brown-
fi eldu plánuje Panattoni na pozemcích RSJ 
vybudovat moderní průmyslový park, kte-

rý se bude skládat ze dvou hal o výměře 
55 500 a 33 000 m2. Obě haly budou cílit na 
hodnocení „Excellent“ v rámci ekologické cer-
tifi kace BREEAM New Construction a budou 
vybaveny pokročilými technologiemi, které mají 
za cíl snížit dopady na životní prostředí. Projekt 
již má vydané územní rozhodnutí a po dokon-
čení sanace území by výstavba mohla začít 
v průběhu příštího roku.

V blízkosti se nacházejí klíčové dálnice D7, D6 
a D5. Výhodou je železniční zastávka Kladno-
-Švermov, která se nalézá několik minut chůze od 
budoucího areálu. „Příslibem do budoucnosti je 
i možné propojení Prahy, letiště a Kladna pomo-
cí plánované rychlodráhy. Spojení s Německem 
a západní Evropou je zajištěno hned několi-
ka hlavními dopravními tahy,“ doplňuje Pavel 

Sovička, ředitel Panattoni pro ČR a SR.

V okolí Prahy se pohybuje neobsazenost průmy-
slových a logistických nemovitostí kolem jedno-
ho procenta. Jedná se tak o jedno z mála míst 
ve Středočeském kraji, kde je možnost výstavby 
výrobních a logistických provozů s přímým napo-
jením na existující infrastrukturu. 

Kromě logistiky plánuje RSJ rozšířit své aktivity 
i v oblasti developmentu bytů. „Investici v mís-
tě bývalých oceláren vnímáme jako vklad pro 
celkovou rekultivaci území,“ uvedl Lukáš Musil, 
člen představenstva RSJ: „V této lokalitě je to 
již náš druhý projekt a věřím, že není poslední. 
Kladensko má obecně ideální předpoklady pro 
další rozvoj, i proto ve městě zvažujeme také 
možnosti budoucí rezidenční výstavby.“

Na brownfi eldu někdejší ocelárny Poldi Kladno vzniknou dvě logistické a průmyslové haly o výměře 55 500 a 33 000 m2

Developer: Panattoni ■ Investor: RSJ Investments

RSJ KOUPILA část pozemků Poldi Kladno,
postaví tam dvě průmyslové haly s 85 000 m2
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The RSJ investment group has purchased part 
of the land of the Poldi Kladno industrial site. 
After years of dilapidation, the torso of the 
former factory, which was renowned for the 
production and processing of steel, will be re-
vitalised. The development company Panattoni 
will build a new park with two warehouses and 
production halls equipped with modern tech-
nologies. The total area of the complex, which 
will off er up to 2,000 jobs, will reach 88,500 m2. 
The launch of demolition and remediation 
work is expected at the end of 2022.

The RSJ group is no newcomer to the fi eld of 
investments in income properties and real estate 
development. Through several qualifi ed investor 
funds, the company invests in offi  ce buildings, 
industrial properties, shopping centres and in 

residential, offi  ce and logistics development in 
the Czech Republic and Slovakia. 

RSJ has made no secret of the fact that will 
continue to strengthen logistics and that it plans 
to invest an additional approximately 100 mil-
lion euros in new industrial construction. For the 
group, it is the latest in a long line of projects in 
the fi eld of logistics. It is already developing an 
industrial complex in Jirkov u Chomutova, 
North Bohemia, together with the development 
company Panattoni. So far, its largest tenant is 
Germany’s Jungheinrich. The investor began the 
construction of a hall with an area of 37,000 m2

for a German supplier of handling equipment in 
January 2022 together with a second hall, where 
about 15,000 m2 was occupied by the world lead-
er in e-commerce, Amazon. RSJ is preparing an-
other joint project with Panattoni next to Kladno
and in the town of Smiřice u Hradce Králové.

After the demolition and rehabilitation of the Kladno 
brownfi eld, Panattoni plans to build a modern in-
dustrial park on RSJ land, consisting of two halls 
with an area of 55,500 and 33,000 m2. Both halls 
will focus on the “Excellent” evaluation as part of the 
BREEAM New Construction environmental certi-
fi cation and will be equipped with advanced tech-
nologies aimed at reducing environmental impacts.
The project already has its zoning and planning 

decision issued and after the completion of the re-
habilitation of the territory, the construction could 
begin during the course of next year.

The key D7, D6 and D5 motorways are in the vi-
cinity. The Kladno-Švermov railway stop, which is 
located a few minutes’ walk from the future com-
plex, is an advantage. “The possible planned 
high-speed train connecting Prague, the airport 
and Kladno is also a promise for the future. The 
connection with Germany and Western Europe 
is ensured by several main transport routes,” 
added Pavel Sovička, the Director of Panattoni 
for the Czech Republic and Slovakia.

In the vicinity of Prague, the vacancy rate of in-
dustrial and logistics properties is around one 
percent. This is one of the few places in the 
Central Bohemian Region where it is possible 
to build production and logistics operations with 
a direct connection to the existing infrastructure. 

In addition to logistics, RSJ is planning to expand 
its activities in the area of the development of fl ats. 
“We see investments in former steelworks as 
a contribution to the overall reclamation of the ter-
ritory,” stated Lukáš Musil, a member of the Board 
of RSJ: “This is already our second project in this 
area and I’m sure it’s not the last. The Kladno re-
gion is generally ideal for further development, so 
we are also considering the possibility of future 
residential construction in the city.”

Panattoni Park Chomutov North
Investor: RSJ Investments

Poldi Kladno brownfi eld is waiting for redevelopment 
into a modern logistics park ■ Investor: RSJ Investments

RSJ PURCHASED part of the land of Poldi Kladno
and will build two industrial halls with 85,000 m2 there
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Průmyslový a logistický areál GLP Park Brno 
Holubice je z 80 % pronajatý. Ve 3. kvartá-
lu 2022 smlouvu o pronájmu 31 400 m2 po-
depsala společnost FAST ČR, jeden z nej-
větších tuzemských distributorů elektroniky 
a domácích elektrospotřebičů. Holubický 
areál bude fi rma využívat pro distribuci zbo-
ží v Čechách a na Moravě a poskytování ser-
visu elektroniky.

FAST ČR se tak připojuje k fi rmám Zásilkovna, 
fi scher automotive systems a ROHLIG SUUS 
Logistics, které podepsaly smlouvu o pronájmu 
průmyslových a distribučních prostor parku už 
v předchozích měsících. „Holubický park jsme 
si vybrali díky jeho ideální poloze, která nám vý-
znamně pomůže s expanzí na Moravě,“ uvedl 
Petr Kouba, fi nanční ředitel FAST ČR. Park se 
nachází pouhých 9 km od Brna a v bezprostřed-
ní blízkosti dálnic D1 a D2. K dispozici je zastáv-
ka MHD a nedaleko i železniční stanice.

Do areálu by se měly fi rmy nastěhovat v příštím 
roce. „Z celkových 70 000 m² zbývá k pronájmu 

posledních 14 000 m2. Jednáme s několika zá-
jemci a předpokládáme, že do konce roku bude 
celý park pronajatý,“ říká Jan Palek, ředitel GLP 
pro Českou republiku a Slovensko. Park v Brně-
-Holubicích je koncipován jako multifunkční 
s možností přizpůsobit prostory na míru jednotli-
vým fi rmám. Všechny etapy výstavby by měly být 
dokončeny v průběhu roku 2023.

V areálu počítá developer i s úspornými technolo-
giemi: Využita budou tepelná čerpadla a střechy 
skladovacích a průmyslových hal budou osazeny 

fotovoltaickými panely, které přispějí ke snížení 
provozních nákladů budov. Parková úprava po-
slouží podle Palka pro odpočinek zaměstnanců.

Developer pomáhá obci Holubice také zvýšit ka-
pacitu vodovodního řadu a podílí se na moderni-
zaci čistírny odpadních vod. Ve stadiu realizace 
je biokoridor z ovocných stromů a v plánu je další 
spolupráce s obcí. Jak dodává Jan Palek, v ho-
lubickém areálu budou sídlit fi rmy, které v průbě-
hu příštího roku vytvoří desítky a časem možná 
i stovky pracovních míst. 

GLP Park Brno Holubice ■ Developer: GLP

GLP Park Brno Holubice nabídne ve třech halách 70 000 m2 průmyslových a skladovacích prostor ■ Developer: GLP

NOVÝM NÁJEMCEM GLP Parku Brno Holubice je FAST ČR
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Eighty percent of the industrial and logistics 
complex GLP Park Brno Holubice has been 
leased. In the 3rd quarter of 2022, FAST ČR, 
one of the largest domestic distributors of 
electronics and home appliances, signed 
a lease agreement for 31,400 m2. The company 
will be using the complex in Holubice for the 
distribution of goods in Bohemia and Moravia 
and for providing service for electronics.

FAST ČR will therefore be joining Zásilkovna, 
fi scher automotive systems and ROHLIG SUUS 
Logistics, which signed agreements for the lease 
of the park’s industrial and distribution spaces in 
previous months. “We chose the Holubice park 
thanks to its ideal position, which will help us con-
siderably with our expansion to Moravia,” stated 

Petr Kouba, the Financial Director of FAST ČR. 
The park is located a mere 9 km from Brno and 
in the immediate vicinity of the D1 and D2 motor-
ways. There is a mass transit stop available and 
also a railway station nearby.

The companies should be moving into the com-
plex next year. The last 14,000 m2 from the total 
of 70,000 m2 remain to be leased. We are ne-
gotiating with several interested parties and we 
expect the entire park to be leased by the end 
of the year,” said Jan Palek, the Director of GLP 
for the Czech Republic and Slovakia. The park 
in Brno-Holubice is conceived as multifunctional 
with the option of customising the spaces for 
individual fi rms. All the stages of development 
should be completed during the course of 2023.

The developer is also planning energy-saving tech-
nologies in the complex: Heat pumps will be used 
and photovoltaic panels will be mounted on the 
roofs of the warehouse and industrial halls, which 
will contribute to decreasing the buildings’ operat-
ing expenses. The landscaped areas will be used 
for relaxation by the employees, according to Palek.

The developer is also helping Holubice increase the 
capacity of the water supply system and is contrib-
uting to the modernisation of the waste water treat-
ment plant. A bio-corridor made of fruit trees is in 
the construction stage and further cooperation with 
the town is also planned. As Jan Palek added, there 
will be companies in the Holubice complex that will 
create dozens and in time maybe even hundreds of 
jobs during the course of the coming year. 

FAST ČR IS A NEW TENANT of GLP Park Brno Holubice
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Průmyslový developer Garbe Industrial Real 
Estate pokračuje v rozvoji svých projektů 
v Česku. Prostory v prvním parku společ-
nosti v severočeském Chomutově obsadí 
německý výrobce optiky Fielmann, který si 
pronajme halu o ploše 30 000 m2. Firma bude 
prostory využívat jako své výrobní a auto-
matizované distribuční centrum pro zásobo-
vání trhů po celé Evropě. Stavba by měla být 
hotova v první polovině roku 2023. Nedávno 
dokončil developer na Chomutovsku i další 
akvizici. Současně pokročil s přípravou par-
ku v Českých Budějovicích, kde počítá se 
zahájením stavby v prvním kvartálu příštího 
roku. Krátce po podpisu nájemní smlouvy 
s poskytovatelem outsourcingových služeb 
Naut ve slovenském Green Parku Piešťany, 
zahájila Garbe spekulativní výstavbu už dru-
hé haly o ploše 18 000 m2.

Na trhy ČR i střední Evropy vstoupila Garbe 
koncem roku 2020 akvizicí 6,5hektarového 
brownfi eldu v Chomutově, kde vznikl její první 
park. Po demolici a revitalizaci území představu-

jící investici 13 milionů korun, zahájil developer 
počátkem tohoto roku výstavbu haly o rozloze 
30 000 m2. V létě pak oznámil uzavření smlou-
vy s německou společností Fielmann, která 

Třicetitisícovou halu v průmyslovém a logistickém parku v Chomutově obsadí německý výrobce optiky Fielmann ■ Developer: Garbe Industrial Real Estate

V přípravě je první etapa výstavby průmyslového a logistického parku v Českých Budějovicích
Developer: Garbe Industrial Real Estate

Do CHOMUTOVSKÉHO PARKU GARBE míří 
Fielmann, na startu je park v Českých Budějovicích
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Garbe Industrial Real Estate is moving for-
ward on its projects in Czech Republic. 
German eyewear producer Fielmann will 
lease the 30,000 sqm hall in Garbe’s fi rst 
park, located in Chomutov in northern CR. 
The company will use the premises as a pro-
duction and automated fulfi lment centre to 
serve markets across Europe. Construction 
is set to be fi nished in the fi rst half of 2023. 
A new greenfi eld acquisition has recently 
been made in the Chomutov area. Garbe is 
making headway on its new park in České 
Budějovice, with plans to start construction in 
the fi rst quarter of 2023. In Slovakia, following 
an agreement signed with outsourcing ser-
vices company Naut for 4,700 sqm in Green 
Park Piešťany, Garbe began speculative con-
struction of a second 18,000 sqm hall. 

It was at the end of 2020 when Garbe entered the 
Czech market – and CEE – with the purchase of 
the 65,000 sqm brownfi eld in Chomutov for de-
velopment of their fi rst park. Following demolition 
and revitalization, an investment of CZK 13 mil-
lion, Garbe began construction of a 30,000 sqm

hall at the beginning of this year. In the summer it 
revealed a future lease agreement with German 
eyewear producer Fielmann, which will oc-
cupy the hall. “It is proceeding as a build-to-suit 
construction, on schedule to be completed in the 
fi rst half of 2023,” said Martin Polák, Managing 
Director Central & Eastern Europe at Garbe 
Industrial  Real Estate. Fielmann plans to invest 
up to EUR 65 million to develop its new high-
tech plant to improve throughput times, costs 
and decrease the carbon footprint. The produc-
tion facility will an initial capacity nearly 5 million 
lenses, with yearly production and distribution of 

2.5 million eyewear pieces to its 900 branches 
across Europe. The park is situated in the Ústí 
nad Labem region at the highway exit D7, 18 km 
from the German border and 98 km from Prague.

Garbe is now preparing to launch construction 
in its second Czech park, in České Budějovice, 
in the South Bohemia Region. Five halls, totaling 
about 75,700 sqm, are currently in preparation. 
“All have a planning permit and the fi rst few have 
a building permit. We are working hard at the 
moment to start construction in coming months,” 
said Polák. Construction is expected to begin in 
Q1 on two halls, followed by another two to three, 
all part of the fi rst phase. There will be fi ve build-
ings in phase I and three in phase II. “We can’t 
comment on tenants yet but demand is solid,” 
says Polák. The park is located about 4.8 km 
from České Budějovice Airport and is in the im-
mediate vicinity of the D3 motorway, about 70 km 
away from the German border.

Garbe aims to make more acquisitions. “The 
next steps are to focus on development of our 
land bank and build a strong portfolio in the next 

Garbe Logistics Park Chomutov (under construction)  
Developer: Garbe Industrial Real Estate

Garbe Logistics Park České Budějovice ■ Developer: Garbe Industrial Real Estate

GARBE FULLY LEASES CHOMUTOV, prepares
to start construction in České Budějovice 
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obsadí celou halu. „Hala je stavěna nájemci na 
míru a dokončení je plánováno v první polovině 
roku 2023,“ upřesnil Martin Polák, ředitel Garbe 
Industrial Real Estate pro Střední a východní 
Evropu. Fielmann plánuje do nového high-tech 
závodu investovat až 65 milionů eur s cílem 
optimalizovat výrobní nák lady, zkrátit čas do-
dávek a snížit uhlíkovou stopu. Závod bude mít 
počáteční kapacitu téměř 5 milionů brýlových 
čoček; ročně vyrobí a rozdistribuuje 2,5 milionu 
kusů brýlí do celkem 900 poboček po celé 
Evropě. Nemovitost se nachází v Ústeckém kraji 
u dálničního sjezdu D7, 98 km od Prahy a 18 km 
od německých hranic.

Developer nyní chystá realizaci svého druhé-
ho českého parku, který vyroste v Českých 
Budějovicích v Jihočeském kraji. V přípravě je 
aktuálně pět hal s celkovou plochou přibližně 
75 700 m2. „Všechny haly mají územní rozhod-
nutí a některé stavební povolení. V současné 
době pracujeme na tom, abychom mohli v příš-
tích měsících začít stavět,“ uvedl Polák. Očekává 
se, že v prvním kvartálu 2023 bude zahájena 
realizace dvou hal, které budou následovat dvě 
až tři další haly v rámci první fáze. Zatímco první 
etapa nabídne pět budov, ve druhé fázi vzniknou 
tři. „Nájemce zatím necháváme bez komentáře, 
ale poptávka není špatná,“ uvádí Polák. Park se 
nachází zhruba 4,8 km od českobudějovického 
letiště, v bezprostřední blízkosti dálnice D3, asi 
70 km od hranic s Německem.

Garbe usiluje také o nové akvizice. „Dalším kro-
kem bude zaměřit se na rozvoj naší pozemkové 
banky a v příštích 24 měsících vybudovat sil-
né portfolio, které bude moci být následně 
uvedeno na kapitálový trh,“ vysvětluje Polák. 
„Hledáme pozemky v zavedených lokalitách 
a s příznivou situací v oblasti povolování. Nedávno 
jsme uzavřeli akvizici pozemku na zelené lou-
ce na severu Čech, v oblasti Chomutova.“ 
Podle Poláka přicházejí v úvahu jak greenfi eldy, 
tak  brownfi eldy, a to ve všech regionech, včet-
ně Prahy, Brna a Ostravy. „Záleží spíše na lokalitě 
a připravenosti pozemků,“ dodal. 

Garbe na Slovensku
K posunu došlo i za hranicemi, v prvním slo-
venském parku Garbe, Green Park Piešťany. 
Naut – poskytovatel profesionálních outsourcin-
gových služeb podepsal nájemní smlouvu na 
4 700 m2 ve spekulativně budované hale, která 
je tak nyní plně obsazena. Naut se zaměřuje na 
maloobchod, komplexní řešení pro e-commerz, 
skladování a logistiku. Podle Pavola Kohára, ma-
nažera obchodu Naut Group SK, plánuje fi rma 
v nové hale zavedení specializovaných automa-
tizovaných procesů, které jsou klíčové pro elekt-
ronický obchod a distribuci.

Garbe se poté rozhodla zahájit i výstavbu 
druhé haly o celkové ploše 18 000 m2. Obě 
budovy budou vybaveny tepelnými čerpadly, 
která mají zajistit snížení uhlíkové stopy par-

ku. Stavba bude využívat fotovoltaické panely, 
vodu z místní studny a cirkulární systém recy-
klace vody. „První nájemní smlouvy druhé haly 
očekáváme v prvním čtvrtletí 2023 a dokončení 
koncem druhého kvartálu,“ uvedl Polák. Park je 
vzdálen 80 km od Bratislavy a 110 km od Žiliny. 
Po dokončení má Green Park Piešťany zahr-
novat ve dvou halách 26 000 m2 průmyslových 
a skladovacích prostor. Jak uvedl Polák, investi-
ce přesáhne 20 milionů eur.

Poptávka v regionu je podle Poláka dobrá. „Není 
to sice tak zavedená lokalita jako Senec, ale 
úspěšně pronajímáme a na straně místních fi -
rem vnímáme značný potenciál. Zatím máme 
dva zájemce o logistické i průmyslové prostory 
a zdá se, že silnější poptávka bude ze strany 
výrobců. Žádná z poptávek ale zatím nenabyla 
podobu smlouvy.“ Garbe pracuje současně na 
akvizici dvou pozemků pro logistiku v širším 
okolí Bratislavy, podrobnosti zatím developer 
nezveřejnil: „Potrvá nejméně 9–12 měsíců, než 
budeme moci být konkrétní.“ 

Na Slovensku vlastní Garbe spolu s německým 
investorem Union Investment park v Senci, 
městě cca 25 km východně od Bratislavy. Park 
s plochou 32 400 m2 generuje výnos z nájemné-
ho a je aktuálně plně pronajatý nájemcům, jako 
např. DSV. 

V rámci Evropy má Garbe své poboč-
ky vedle ČR a Slovenska také v Nizozemí, 
Lucembursku, Francii, Itálii, Španělsku, 
Velké Británii a Polsku. Během prvního polo-
letí 2022 zvýšila fi rma objem spravovaných ak-
tiv o osm procent na cca 10,3 miliardy eur. Její 
portfolio v Evropě dnes zahrnuje 194 nemovi-
tostí s celkovou pronajímatelnou plochou 5,3 mi-
lionu m2. Ve svém developerském plánu má 
projekty za dalších 2,8 miliardy eur. Počátkem 
roku dokončila Garbe první closing nového pa-
nevropského logistického fondu. Fond investuje 
do zavedených logistických lokalit v Evropě a ve 
vybraných růstových regionech.

Green Park Piešťany ■ Developer: Garbe Industrial Real Estate
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24 months which can be then put on the capital 
market,” Polák explained. “We continue looking 
for sites with a good permitting situation in es-
tablished locations. Recently we closed a new 
acquisition – a greenfi eld in north CZ, in the 
Chomutov area of the Ústí region.” For future lo-
cations, Polák said both greenfi eld or brownfi eld 
sites are in consideration as are all regions of the 
country, including Prague, Brno and Ostrava. “It 
depends more on quality of the site and permit-
ting stage,” he said. 

Garbe in Slovakia 
Development is also progressing over the bor-
der, in Garbe’s fi rst Slovak park, Green Park 
Piešťany. The fi rst tenant, professional outsourc-
ing services company Naut, signed an agreement 
for 4,700 sqm in the speculatively developed fi rst 
hall, rendering it fully occupied. Naut’s business 
is focused on retail, complex e-commerce solu-
tions, warehousing, and logistics. According to 
Pavol Kohár, Business Development Manager, 
Naut Group SK, plans are to implement specifi c 
automatic processes in the facility, which are key 
for logistics and e-commerce.

Right after Garbe decided to start the second 
hall, a building of 18,000 sqm. Both buildings 
are being equipped with heat pumps, designed 
to make the park’s carbon footprint neutral. The 

development features photovoltaic panels, water 
from a well on site, and a circular water recycling 
system. “We expect the fi rst leasing deals for the 
second hall in Q1 and completion in late Q2,” 
said Polák. The park is 80 km from Bratislava 
and 110 km from Žilina. Garbe Green Park 
Piešťany allows for 2 buildings, off ering in total 
26,000 sqm. The total investment into the park 
will be above EUR 20 million, said Polák.

Demand in the area is good, he notes. “It’s not 
as established a location as Senec, however 
leasing went well so far and there is signifi cant 
potential within companies from that region. So 

far we have two logistic / warehousing tenants 
– it seems like there is stronger demand from 
manufacturers, however none of the require-
ments has materialized so far.” Garbe is work-
ing on acquisition of two other sites for logistics 
use in the greater Bratislava area, which are at 
the moment confi dential. “It should be at least 
9–12 months before we can speak about it.” 

In Slovakia Garbe also owns jointly with Union 
Investment a park in Senec, a town some 25 km 
east of Bratislava. The income generating park 
covering 32,400 sqm is fully leased to tenants 
including DSV. 

Across Europe, Garbe has offi  ces in the 
Netherlands, Luxembourg, France, Italy, 
Spain, the United Kingdom, the Czech 
Republic, Poland and Slovakia. The company 
increased its assets under management by eight 
percent to c. EUR 10.3 billion during the fi rst half-
year of 2022. The portfolio across Europe now 
includes 194 assets with a total lettable area of 
5.3 million sqm. The company has projects worth 
another EUR 2.8 billion in its property develop-
ment pipeline. Earlier this year, Garbe completed 
the fi rst closing for its new pan-European logis-
tics fund. The fund invests in established logis-
tics sites across Europe as well as in selected 
growth regions.

Green Park Piešťany ■ Developer: Garbe Industrial Real Estate

Illustrative photo
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Společnost Grinity, přední hráč v segmen-
tu technického a stavebního poradenství, 
navazuje na úspěšnou historii svého pů-
sobení na trzích v ČR a na Slovensku jako 
Arcadis Czech Republic a rozšiřuje spek-
trum svých služeb v oblasti udržitelnosti 
a technického poradenství o možnost ener-
getické optimalizace existujících budov. 
Experti Grinity tak reagují na intenzivní po-
ptávku po zefektivnění a zlevnění provozu 
nemovitostí tváří v tvář měnícím se cenám 
energií na evropských trzích. Realizací byl 
pověřen samostatný specializovaný tým, 
jehož členové mají na poli optimalizací bu-
dov v rámci již dříve poskytovaných služeb 
dlouholeté know-how. Jak probíhá audit bu-
dov, jakými opatřeními investičního i nein-
vestičního rázu lze dosáhnout úspor a s ja-
kou účinností a návratností lze počítat? 
O tom hovoříme s ředitelem Grinity Pavlem 

Čermákem, Sector Leaderem Sustainability 
Lenkou Matějíčkovou a Sector Leaderem 
Commercial Developers Jakubem Pavelkou. 

Letošní rok byl v řadě směrů turbulentní. 
Navíc jste procházeli zásadní reorganizací 
vašeho byznysu. Jak se vám dařilo zvlád-
nout náročnou transformaci a zároveň uspo-
kojit sílící poptávku po specializovaném po-
radenství?      
PČ: První polovina roku 2022 byla pro nás ve 
znamení transformace na novou společnost 
a jejího uvedení na trh. Poté, co se skupina 
Arcadis rozhodla ukončit činnost v České re-
publice a na Slovensku, dohodlo se tuzemské 
vedení na manažerském odkupu dceřiné spo-
lečnosti. Převzali jsme celé domácí klientské 
a projektové portfolio a již v průběhu transfor-
mace našim partnerům i klientům poskytova-
li servis v plném rozsahu a kvalitě. Do nově 

vzniklé společnosti přešel celý náš sehraný 
expertní tým s více než sto členy, který nadále 
sídlí v kancelářích v Praze a v Bratislavě. Vlastní 
management nám umožnuje daleko pružněji 
reagovat na změny na trhu a na potřeby našich 
zákazníků. V současné době, kdy je transfor-
mace úspěšně ukončena, se tak plně soustře-
díme na růst obchodních aktivit a na rozšiřování 
nabídky o nové služby. Naším cílem je upevnit 
své postavení jednoho z největších stavebně-
-technických poradců v ČR a na Slovensku 
a současně pokračovat v rozvoji významných 
projektů v rámci celé Evropy i mimo ni.

Společnost Grinity je v oboru stavebně-
-technického poradenství a udržitelnosti líd-
rem. V reakci na otřesy na trzích s energiemi 
rozšířila nově své portfolio o službu energe-
tické optimalizace stávajících nemovitostí…
PČ: V našem týmu máme skvělé stavební, ale 

ENERGETICKOU OPTIMALIZACÍ budovy
lze snížit provozní náklady až o 40 % 

Pavel Čermák,
CEO společnosti Grinity

Lenka Matějíčková,
Sector Leader Sustainability, Grinity

Jakub Pavelka,
Sector Leader Commercial Developers, Grinity
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Grinity, a leading player in the technical 
and construction consultancy segment, is 
following in the footsteps of its successful 
history on the Czech and Slovak markets as 
Arcadis Czech Republic and expanding the 
spectrum of its sustainability and technical 
consultancy services to include the oppor-
tunity for the energy optimization of exist-
ing buildings. Thus, Grinity‘s experts are 
responding to the intense demand for more 
effi  cient and cheaper property operations 
in the face of changing energy prices on 
European markets. The implementation was 
entrusted to a separate specialized team, 
whose members have long-term experience 
in the fi eld of building optimization as part 
of the previously provided services. How are 
buildings audited, through what investment 
and non-investment measures can savings 

be achieved and what effi  ciency, and re-
turn can be expected? We discussed this 
with the Grinity CEO Pavel Čermák, Sector 
Leader Sustainability Lenka Matějíčková 
and Sector Leader Commercial Developers 
Jakub Pavelka. 

This year was turbulent in several ways. 
What’s more, you have gone through a ma-
jor business reorganization. How did you 
manage a challenging transformation while 
meeting the growing demand for specialized 
advice?      
PČ: For us, the fi rst half of 2022 was marked 
by our transformation into the new company 
and its launch on the market. After the Arcadis 
group decided to conclude its activities in the 
Czech Republic and Slovakia, the local leader-
ship agreed on the management buy-out of the 

company. We took over the entire domestic cli-
ent and project portfolio and have already pro-
vided our partners and clients with full scope 
and quality services during the transformation. 
Our well-coordinated team of experts, with over 
100 members, which continues to be based in 
offi  ces in Prague and Bratislava, came over to 
the newly established company. Our in-house 
management allows us to react much more fl ex-
ibly to changes on the market and the clients´ 
needs. Now that the transformation has been 
successfully completed, we are entirely focused 
on the growth of our business activities and the 
expanding our off er to include new services. Our 
goal is to maintain our position as one of the 
most signifi cant construction/technical consul-
tants in the Czech Republic and Slovakia, while 
simultaneously continuing to develop essential 
projects throughout Europe and beyond.

 OPERATING EXPENSES can be lowered by up to 
40 % through building energy optimization

Amazon Kojetín (184,000 m2) – the most advanced robotic distribution centre in CR with BREEAM Excellent certifi cation 
Developer/Investor: Panattoni/Accolade ■ Shadow design, Cost Management, Technical advisory and BREEAM certifi cation: Grinity
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i strojní a technologické inženýry, kteří mají zku-
šenosti ze stovek realizovaných objektů – sází-
me tedy na toto obrovské stavebně-technické 
know-how. V rámci naší standardní činnosti jsme 
přítomni u všech fází životního cyklu budov: od 
designu, přes výstavbu a řízení projektu, až po 
uvedení do provozu a následný prodej. Pro in-
vestory zajišťujeme v průběhu akvizičního pro-
cesu i technická due diligence, tj. analýzy tech-
nického stavu nemovitosti, energetické efektivi-
ty, kvality provozu i předpokládaných investic. Už 
ve fázi projektování a certifi kací vytváříme navíc 
také energetické 3D modely budov a navrhuje-
me opatření směřující k udržitelnému a efektiv-
nímu provozu. Logickým vyústěním těchto aktivit 
bylo nabídnout našim stávajícím i novým klien-
tům službu energetické optimalizace také u stá-
vajících budov. Na rostoucí poptávku odpovídá-
me založením specializovaného interního týmu, 
který sdílí zkušenosti napříč celou společností, 
ale věnuje se výhradně této nové službě.

Jak konkrétně proces energetické optimali-
zace nemovitosti probíhá? 
JP, LM: Prvním krokem je prohlídka s následující 

důkladnou analýzou nemovitosti včetně sběru 
dat z reálných odečtů spotřeby veškerých energií 
a médií. Následně vytváříme energetický 3D mo-
del budovy, díky němuž jsme schopni v reálném 
čase přesně defi novat, kde a jakým způsobem 
dochází k úniku a plýtvání energiemi. Tak zjistí-
me, zda je budova správně provozovaná a jaký 
je potenciál úspor. Už v rámci modelu lze navíc 
testovat nová nastavení technologií či uvažova-
ná investiční opatření a ověřovat jejich efektivitu. 
Po konzultaci s klientem pak doporučíme několik 
možných scénářů optimalizace, včetně předpo-
kládané investice a její návratnosti. Vždy se sna-
žíme kombinovat krátkodobá režimová opatření, 
která nevyžadují vyšší náklady, se střednědobý-
mi, investičně náročnějšími, která ale přinášejí 
výraznější úspory. Následně zajišťujeme rov-
něž dohled při realizaci a díky 3D simulačnímu 
modelu můžeme účinnost realizovaných řešení 
opět efektivně sledovat a vyhodnocovat. 

Pro jaký typ nemovitostí je služba energetic-
ké optimalizace nejčastěji poptávána? Jedná 
se pouze o komerční budovy, nebo vnímáte 
zájem také o zefektivnění bytových domů?

LM: Energeticky optimalizovat lze jakékoliv ob-
jekty, tedy i rezidenční, obchodní, hotelové nebo 
také průmyslové nemovitosti. Majoritu našich za-
kázek tvoří administrativní budovy, kde je hned 
po výrobních podnicích potenciál úspor zpravi-
dla nejvýraznější.

Jak ovlivní míru úspory stáří budovy? 
JP, LM: Rozhodující je vždy kombinace několika 
faktorů: stáří, technologického vybavení, tepelně 
technických parametrů obvodových konstrukcí 
a kvality provozu. Budovu vnímáme vždy jako 
celek a v širším kontextu. Obvykle platí, že čím 
starší budovy, tím mají zastaralejší technické vy-
bavení a tím větších úspor lze tudíž dosáhnout 
vhodnými investičními opatřeními. Pokud se jed-
ná o objekt, který je morálně i technicky zastara-
lý, je namístě repase či výměna technologických 
celků nebo jejich částí. 

Zmínili jste investiční a režimová opatření. 
Co si lze pod těmito pojmy představit? 
LM: K režimovým, nebo také neinvestičním opat-
řením, která mohou majitelé v budovách zavést, 
patří například efektivnější nastavení provozního 
harmonogramu velkých technologických celků 
v závislosti na obsazenosti objektu. To znamená, 
že systémy vytápění, chlazení i větrání jsou v pl-
ném provozu pouze v pracovní době, přes noc 
probíhá temperace, nebo noční předchlazování, 
a večer i o víkendech dochází k útlumu techno-
logií. Dalším může být omezení osvětlení budov 
během noci. V neposlední řadě lze energetickou 
náročnost výrazně snížit osazením měřicí tech-
niky pro jednotlivé funkční jednotky, protože ná-
jemci budou mít v ruce nástroj, který jim umožní 
ovlivnit vlastní spotřebu energie. Těmito kroky 
lze někdy dokonce uspořit až 20 % nákladů.
JP: Investiční opatření, vyžadující zásahy do tech-
nického vybavení, jsou fi nančně náročnější, o to 
větší úsporu ale přinesou. Může se jednat o re-
konstrukce/refi t vzduchotechniky, modernizaci 
systémů osvětlení, případně o stavební úpravy 
v podobě renovace fasád nebo zateplení objek-
tu. K často realizovaným opatřením patří výměna 

Centrála společnosti Generali, Praha 4 – Pankrác ■ Komplexní poradenství  v oblasti udržitelnosti, optimalizace provozu
a zefektivnění stavebně-technických parametrů komplexu budov v souladu s parametry ESG: Grinity
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Grinity is a leader in the fi eld of construction 
and technical consultancy and sustainabil-
ity. In response to the turmoil on the energy 
markets, it has expanded its portfolio to in-
clude an energy optimization service for ex-
isting properties…
PČ: We have great civil engineers in our team, as 
well as mechanical and technological engineers, 
who have experience from hundreds of con-
structed buildings, so we have bet on this wide 
construction/technical know-how. As part of our 
standard activities, we are present at all stages of 
the buildings life cycle: from the Design, construc-
tion, and Project Management to putting them 
into operation and their subsequent sale. We also 
provide Technical Due Diligence for investors dur-
ing the acquisition process, i.e., an analysis of the 
technical state of the property, energy effi  ciency, 
quality of operation and anticipated investments. 
In the early design and certifi cation stage, we also 
create 3D energy models of buildings and pro-
pose measures leading to sustainable and effi  -
cient operations. The logical outcome of these ac-
tivities was to off er our existing and new clients an 
energy optimization service also for existing build-
ings. We have responded to the growing demand 
by establishing a specialized internal team that 
shares experience throughout the entire company 
but is dedicated exclusively to this new service.

How specifi cally does the process of energy 
optimization of the property take place? 
JP, LM: The fi rst step is an inspection with the 
subsequent thorough analysis of the property, in-
cluding the collecting data from actual readings 
of all energy and utility consumption. We then 
create a 3D energy model of the building, which 
allows us to defi ne precisely where and how en-
ergy leakage and waste occur in real-time. That 
is how we determine if the building is operating 
correctly and what the potential for savings is. In 
addition, new technology settings or investment 
measures under consideration can be tested, 
and their eff ectiveness verifi ed as part of the 
model. After consulting with the client, we rec-

ommend several possible optimization scenar-
ios, including the expected investment and its 
return. We always try to combine short-term re-
gime measures that do not require higher costs 
with medium-term, more investment-intensive 
ones, which bring more signifi cant savings. Our 
team also subsequently provides supervision 
during the implementation, and thanks to the 3D 
simulation model, we can again eff ectively moni-
tor and evaluate the eff ectiveness of the imple-
mented solutions. 

For which type of property is the energy op-
timization service most often requested? 
Are they only commercial buildings, or do 
you also see interest in making blocks of 
fl ats more effi  cient?
LM: Any building can have its energy-optimized, 
thus also residential, retail, hotel or even industrial 
properties. Most of our projects are offi  ce build-
ings, where the savings potential is usually the 
most signifi cant after manufacturing companies.

How does the age of the building infl uence 
the amount of savings? 
JP, LM: A combination of several factors is always 
decisive: the age, technological facilities, thermal 
technical parameters of the perimeter construc-
tion, and the quality of operations. We always 

perceive the building as a whole and in a broader 
context. Usually, the older buildings are, the more 
outdated the technical equipment is, and the 
greater the savings appropriate investment mea-
sures can achieve.If a building that is morally and 
technically obsolete, the overhaul or replacement 
of technological units or their parts is required. 

You mentioned investment and regime mea-
sures. What can be understood by these 
terms? 
LM: The regime or non-investment measures 
that building owners can implement include, for 
example, a more effi  cient confi guration of the 
operating schedule of large technological units 
depending on the occupancy of the building. 
This means that heating, cooling, and ventilation 
systems are only in full operation during working 
hours, while overnight, the temperature is re-
duced, or the building is pre-cooled, and in the 
evening and on weekends, the technologies are 
dampened. Another can be the limitation of the 
lighting of buildings during the night. Finally, the 
energy intensity can be signifi cantly reduced by 
the fi tting of measuring equipment for individual 
functional units because tenants will have a tool 
in hand that will allow them to infl uence their own 
energy consumption. These steps can some-
times even save up to 20 % of the expenses.

Roztyly Plaza, Prague 4 – Pankrác (under construction) ■ Developer: Passerinvest Group
Project Management, Cost Management and Technical advisory: Grinity
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starých ventilátorů za nové s EC motory, tak aby 
bylo možno regulovat intenzitu větrání. Stále více 
majitelů zvažuje instalaci alternativních zdrojů 
energie jako tepelná čerpadla a fotovoltaika.
LM: S požadavkem na instalaci tepelných čer-
padel se setkáváme v posledním roce také 
u nových administrativních projektů nebo při 
rekonstrukcích kancelářských budov, kde jsou 
instalována namísto centrálního zásobování 
teplem nebo plynových kotlů. U průmyslových 
nemovitostí nejčastěji řešíme, zda instalovat na 
střechy fotovoltaické panely. Efektivitu ovlivní 
také sklon a umístění panelů, a podstatná je 
i skutečnost, zda je možno je připojit do sítě. 
Dokážeme rovněž efektivně propojit odpadní 
teplo z výrobních technologií, které je poté vy-
užíváno pro vytápění prostor. U kancelářských 
vestaveb pak doporučujeme instalaci venkov-
ních žaluzií, které slouží v létě i v zimě při správ-
ném užívání jako nečekaně efektivní tepelná 
izolace. V bytových domech se naše doporuče-
ní týkají vedle stavebních úprav také například 
využití vhodného systému řízené ventilace a in-
stalace účinnějších LED svítidel.

Jaká je obecně efektivita navrhovaných opat-
ření a jak rychlá je návratnost investice? 

JP: Kombinací režimových a investičních opat-
ření lze dosáhnout snížení provozních nákla-
dů o 10–40 %. Návratnost se může pohybovat 
v závislosti na konkrétním řešení od okamžitých 
přímých úspor v případě neinvestičních opatření 
až po 10 let, je ale ovlivněna i aktuální situací na 
trhu. Ve chvíli, kdy ceny energií výrazně vzrostly, 
doba návratnosti investice se významně zkracu-
je. To je také jedním z důvodů, proč v poslední 
době velmi citelně sílí poptávka po naší službě 
energetické optimalizace. 

Od jaké klientely registrujete největší zájem 
o proces energetické optimalizace?
PČ, LM: Zájem vnímáme ze strany developerů 
a majitelů novostaveb i starších budov. O posou-
zení energetické náročnosti nemovitosti včetně 
návrhu možných úsporných opatření a jejich ná-
kladnosti se zajímají také investoři v rámci akvi-
zic. Ti všichni si dnes naléhavě uvědomují, že 
pokud chtějí mít jistotu, že jejich portfolio zůsta-
ne do budoucna udržitelné a budovy si zachovají 
svoji hodnotu a pronajímatelnost, musí maxi-
málně zefektivnit jejich provoz. O energetických 
úsporách se hovoří již řadu let, ale teprve letos 
se v důsledku dramatického zvýšení cen ener-
gií staly skutečně zásadním tématem. A mění se 

i pohled nájemců, kteří čím dál častěji vyvíjejí tlak 
na vlastníky nemovitostí, aby optimalizovali spo-
třebu energií ve svých objektech. 

Grinity dnes nabízí široké portfolio služeb. 
Můžete připomenout i některé z budov, na 
kterých nyní pracujete? 
PČ, JP: Aktuálně pracujeme na několika pro-
jektech pro společnosti Passerinvest Group, 
Kooperativa Vienna Insurance Group a Generali 
Real Estate. Významnými klienty Grinity z řad 
developerů a investorů administrativních bu-
dov jsou také například Penta Real Estate, Mint 
Investments nebo Finep. Pro Českou spořitelnu 
jsme ve spolupráci s projektantem optimalizovali 
její budoucí centrálu v komplexu Smíchov City – 
Jih, což je jeden z největších připravovaných 
projektů současnosti. V rezidenčním sektoru 
bych rád vyzdvihl investiční společnost Zeitgeist, 
která rozvíjí řadu projektů nájemního bydlení ne-
jenom v České republice.  
LM: V sektoru industriálních nemovitostí našich 
služeb využívají prakticky všichni významní de-
velopeři, kteří působí na českém a slovenském 
trhu, především Panattoni, Accolade, Prologis, 
P3, GLP, Contera, Arete, VGP a další.
PČ: Podporujeme naše klienty na významných 
projektech širokou škálou služeb technického 
poradenství a nově tedy i poradenstvím energe-
tické optimalizace budov.

Aktivity společnosti se ale neomezují pouze 
na tuzemský trh… 
LM: Grinity působí vedle Evropy i v některých 
exotických destinacích. Ve Spojených arabských 
emirátech jsme se například podíleli na projek-
tu skupiny luxusních hotelových rezortů v rámci 
projektu Red Sea, který je zajímavý tím, že má 
fungovat jako ostrovní systém. Veškeré energie 
bude tedy generovat obrovská fotovoltaická 
elektrárna a chlazení v nočním čase zajistí vel-
ké zásobníky chladu. Naším úkolem byla práce 
na certifi kaci LEED a optimalizace energetic-
ké náročnosti jednotlivých hotelů, bungalovů 
i apartmánů. 

Budoucí nová centrála České spořitelny v komplexu Smíchov City – Jih ■ Energetická optimalizace: Grinity
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JP: Investment measures requiring interventions 
in the technical equipment are more expensive, 
but they bring more savings. It can be the recon-
struction or refi t of the ventilation, modernization 
of lighting systems, or construction modifi cations 
in the form of the renovation of façades or insula-
tion of the building. The frequently implemented 
measures include replacing old fans with new 
EC motors so that it is possible to regulate the 
ventilation intensity. More and more owners are 
considering installing alternative energy sources 
such as heat pumps and photovoltaics.
LM: We have also encountered requests to in-
stall heat pumps in the last year in new offi  ce 
projects or during the reconstruction of offi  ce 
buildings, where they are installed instead of 
the central heat supply or gas boilers. We often 
resolve whether to install photovoltaic panels on 
roofs for industrial properties. The gradient and 
placement of the panels will also aff ect the effi  -
ciency as well as whether they can be connected 
to the network. We can also effi  ciently connect 
waste heat from production technologies, which 
is then used for heating the spaces. For offi  ce 
buildings, we recommend the installation of out-
door blinds, which are used in summer and win-
ter as unexpectedly effi  cient thermal insulation 
when used correctly. In residential buildings, our 
recommendations concern the use of a suitable 
controlled ventilation system and the installa-
tion of more effi  cient LED lighting, in addition to 
building modifi cations.

What is the general eff ectiveness of the pro-
posed measures, and how fast is the return 
on the investment? 
JP: Through a combination of regime and invest-
ment measures, operating costs can be reduced 
by 10–40 %. The return may range from immedi-
ate direct savings in the case of non-investment 
measures to 10 years, depending on the specifi c 
solution, but is also aff ected by the current market 
situation. At a time when energy prices have in-
creased signifi cantly, the return on the investment 
is signifi cantly shortened. This is also one of the 

reasons why lately the demand for our energy op-
timization service has been increasing noticeably. 

From which clients do you register the great-
est interest in energy optimization?
PČ, LM: We have seen interest from developers 
and owners of both new and older buildings. As 
part of acquisitions, investors are also interested 
in assessing the property’s energy performance, 
including the design of possible optimization 
measures and their cost. They are all urgently 
aware that if they want to be sure that their port-
folio will remain sustainable in the future and that 
the buildings will retain their value and leasability, 
they must make their operations as effi  cient as 
possible. Energy savings have been discussed for 
many years, but only this year, due to the dramatic 
increase in energy prices, have they become an 
essential theme. And the perspective of tenants 
is also changing. They are increasingly exerting 
pressure on property owners to optimize energy 
consumption in their buildings. 

Grinity off ers a wide portfolio of services. 
Can you also mention some of the projects 
you are currently working on? 
PČ, JP: We are currently working on several proj-
ects for Passerinvest Group, Kooperativa Vienna 
Insurance Group and Generali Real Estate. Penta 
Real Estate, Mint Investments and Finep are also 
among Grinity’s major clients from the ranks of 
developers and investors of offi  ce buildings. For 

Česká spořitelna, in cooperation with the de-
signer, we have optimized its future headquarters 
in the Smíchov City – Jih complex, which is one 
of the most signifi cant projects currently under 
preparation. In the residential sector, I would like 
to highlight the investment company Zeitgeist, 
which is developing a number of rental housing 
projects in the Czech Republic and beyond.  
LM: In the industrial real estate sector, practical-
ly all the major developers who operate on the 
Czech and Slovak markets use our services, es-
pecially Panattoni, Accolade, Prologis, P3, GLP, 
Contera, Arete, VGP and others.
PČ: We support our clients on important projects 
with a wide range of technical consulting ser-
vices and, therefore, now also with the building 
energy optimization advisory.

The company’s activities, however, are not 
limited to just the domestic market… 
LM: In addition to Europe, Grinity operates in 
some exotic destinations. In the United Arab 
Emirates, we participated, for example, in 
a project for a group of luxury hotel resorts as 
part of the Red Sea project, which is interesting 
because it is supposed to function as an island 
system. Thus, all the energy will be generated by 
a huge photovoltaic power plant, and large cold 
boxes will provide cooling at night time. Our task 
was to work on LEED certifi cation and the opti-
mizethe energy performance of individual hotels, 
bungalows and apartments.

Red See, United Arab Emirates ■ The group of luxury hotel resorts is supposed to function as an island system. All the 
energy will be generated by a huge photovoltaic power plant and large coldboxes will provide cooling at night time 
Advisory in the optimalisation and certifi cation proces: Grinity
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Rok 2022 znamenal pro stovky českých 
společností období návratu zaměstnanců 
do kanceláří a na svá pracoviště. Výkonnost 
a pohodu zaměstnanců, kteří tvoří největší 
fi remní růstový potenciál, přitom významně 
ovlivňuje kvalitní, zdravé a příjemné pra-
covní prostředí. Firmy by tak měly dbát na 
to, aby veškerá pracoviště, včetně stolů, 
podlah, koberců i společných prostor, byla 
čistá, vzdušná a dokonale uklizená. Prestiž 
fi rem neurčují pouze obchodní výsledky, ale 
i prostředí, kde se lidé potkávají a ve kterém 
se business odehrává. Perfektně a profesio-
nálně udržované budovy a fi remní kanceláře 
v souladu s ESG jsou tak pro úspěšnou spo-
lečnost tou nejlepší vizitkou, říká Lubomír 
Porubský, produktový a technický ředitel 
divize úklidových služeb Centra a.s. 

Jaké trendy dnes dominují oblasti úklidu kan-
celářských prostor? Jak se změnila vaše práce 
v porovnání s předchozími 2 lety s covidem?
V tomto roce se většina fi rem i jejich zaměstnanců 
vrátila na svá pracoviště a do svých kanceláří. Po 
zkušenosti se dvěma lety covidové pandemie jsou 
ale společnosti ještě více obezřetné a důsledně 
dbají na to, aby pracovní prostředí bylo příjemné, 
ale i bezpečné a především zdravé. V tom hraje 
profesionální úklid zcela zásadní roli. Prostředí zbaví 
nejenom prachu a nečistot, ale i bakterií, virů a řady 
patogenů. Což přispívá významnou měrou ke sníže-
ní nemocnosti a zvýšení produktivity na pracovišti. 
Důležité je samozřejmě použití kvalitních dezinfekč-
ních a čisticích prostředků, které neobsahují dráž-

divé a těkavé látky a naopak ovzduší příjemně pro-
voní. Důsledný úklid je nezbytný i v okamžiku, kdy 
přibývají geometrickou řadou sdílená pracovní místa 
a u jednoho stolu či klávesnice se vystřídá denně 
několik lidí. Zatímco v období před covidem tvořila 
sdílená pracoviště možná jednotlivá procenta, dnes 
jsou to již vyšší desítky procent.

Jakou roli hraje ve vaší činnosti faktor udr-
žitelnosti?
Velké nadnárodní fi rmy a korporace dnes akcen-
tují v rámci našich služeb stále častěji i parametry 
ESG – tam zdravé prostředí pro zaměstnance jed-
noznačně patří, současně vstupují do popředí en-
vironmentální aspekty a ohleduplnost FM procesů 
k životnímu prostředí. Součástí nabídky společ-
nosti Centra je tak tzv. Ekologický úklid. Tedy spe-
cializované služby, kdy je výrazně omezeno použití 
chemie, preferovaný je mechanický úklid a využí-
vány jsou výhradně čisticí prostředky, které jsou 
certifi kované a k životnímu prostředí ohleduplné.

Samozřejmostí je udržitelné odpadové hospodář-
ství, jehož program jsme již úspěšně implemento-
vali v řadě korporátních fi rem i komerčních budov.

Profesionálně uklizená kancelář je vizitkou každé fi rmy
Úklidové služby ovládly inovace a ESG

Ilustrační foto / Illustrative photoIlustrační foto / Illustrative photo

Lubomír Porubský, produktový a technický ředitel
divize úklidových služeb Centra a.s.

CENTRA A.S. poskytuje komplexní nabídku 
služeb klientům z privátního i veřejného sekto-
ru prostřednictvím osmi specializovaných divizí: 
Facility management, Správa nemovitostí, Údržba 
zeleně a zahradnické služby, Provoz a údržba bu-
dov, Inženýrsko-investiční činnost, Realitní služ-
by, Dopravní služby a Divize úklidových služeb. 
S 30 lety zkušeností a portfoliem víc než 900 ko-
merčních a rezidenčních nemovitostí i zdravot-
nických a ubytovacích zařízení po celé republice 
o ploše přesahující 2 miliony metrů čtverečních 
patří Centra k největším fi rmám v oboru FM na 
českém trhu.
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The year 2022 meant the return of employees 
to their offi  ces and workplaces for hundreds 
of Czech companies. The performance and 
well-being of the employees, who comprise 
the greatest company growth potential, is 
signifi cantly infl uenced by a high-quality, 
healthy and pleasant working environment. 
Thus, companies should ensure that all 
workplaces, including tables, fl oors, car-
pets and common areas, are clean, airy and 
perfectly tidy. The prestige of companies is 
not only determined by business results, 
but also by the environment where people 
meet and in which business takes place. 
Buildings and corporate offi  ces perfectly 
and professionally maintained in accor-
dance with ESG are the best advertisement 
for a successful company, stated Lubomír 

Porubský, Product and Technical Director of 
the Cleaning Services Division of Centra a.s. 

What trends currently dominate the area of 
the cleaning of offi  ces? How has your work 
changed compared to the previous two 
years with covid?
This year, most companies and their employees 
returned to their workplaces and their offi  ces. After 
the experience with two years of the covid pandem-
ic, however, companies are even more cautious 
and consistently making sure that the working en-
vironment is pleasant, but also safe and above all 
healthy. Professional cleaning plays a crucial role 
in this. Not only does it remove dust and dirt from 
the environment, but also bacteria, viruses and 
several pathogens. This contributes signifi cantly to 
reducing the rate of illness and increasing produc-

tivity in the workplace. Of course, the use of high-
quality disinfectants and cleaning agents that do 
not contain irritating and volatile substances and, 
on the contrary, provide a pleasant scent in the air 
is important. A thorough cleaning is also necessary 
when shared workplaces are being added expo-
nentially and several people are using one desk 
or keyboard daily. While in the period before covid, 
shared workplaces accounted for perhaps a few 
percent, today the percentage is in the upper tens.

What role does the factor of sustainability 
play in your activity?
Today, large multinational companies and corpora-
tions are increasingly emphasising ESG param-
eters in our services, a healthy environment for em-
ployees defi nitely belongs there, while at the same 
time environmental aspects and the environmental-
friendliness of FM processes are coming to the fore. 
Thus, Ecological Cleaning is part of Centra’s off er. 
This is a specialised service where the use of chem-
icals is signifi cantly restricted, mechanical cleaning 
is preferred and only cleaning agents that are certi-
fi ed and environmentally-friendly are used.

Sustainable waste management, which we have 
already successfully implemented in a number 
of corporations and commercial buildings, is 
a matter of course.

Centra provides professional cleaning ser-
vices for individual companies, as well as 

 A professionally cleaned offi  ce
makes every company look good
Innovation and ESG dominate cleaning services

Ilustrační foto / Illustrative photo

CENTRA A.S. provides a comprehensive off er of 
services to clients from the private and public sec-
tors through eight specialised divisions: Facility 
Management, Real Estate Management, Gardening 
Services, Operation and Maintenance of Buildings, 
Engineering-Investment Activities, Real Estate 
Services, Haulage and Cleaning Services. With 
30 years of experience and a portfolio of more than 
900 commercial and residential properties as well 
as medical and accommodation facilities with an 
area of more than 2 million square meters located 
throughout the entire country, Centra is one of the 
largest FM companies on the Czech market.
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Centra zajišťuje profesionální úklidové služby pro jednotlivé fi rmy, 
ale i celé kancelářské budovy nebo pobočkové sítě po celé republi-
ce. V čem spočívají specifi ka kancelářského sektoru? 
Specifi kem většiny moderních kancelářských objektů jsou rozsáhlé plochy 
celoprosklených fasád, pro jejichž šetrné a účinné čištění využíváme ho-
rolezeckou techniku a pracovníky, kteří jsou školeni pro práci ve výškách. 
Velká část budov v kancelářském sektoru zahrnuje také velmi nákladné 
vybavení a materiály, ať již se jedná o nábytek, prosklené příčky, nebo ši-
rokou škálu podlahových krytin – od masivního dřeva, přes dlažbu, až po 
přírodní kámen a různé typy mramorů. Aby byly zachovány jejich vlastnosti 
dlouhodobě, je nezbytné vždy používat takové čisticí prostředky a způsob 
čištění, které je doporučeno přímo výrobcem. Významnou roli hraje také 
frekvence úklidu. Při nárazovém čištění např. několikrát ročně se nečistoty 
nevratně vpijí a dříve exkluzivní materiál působí již po krátkém čase zašle. 
Pokud je mu ale věnována pravidelná péče, udrží si svůj vzhled i dlouhá 
léta a budova vypadá stále jako nová. Což je pro vlastníky budov nepo-
chybně důležitou vizitkou a přidanou hodnotou.

Pokud se týká síťových zakázek, což mohou být desítky, ale i stovky např. 
bankovních a klientských poboček, pojišťoven, obchodů nebo distribučních 

center po celé republice, klademe důraz především na propracovanou lo-
gistiku a time management. To znamená ve výsledku, že veškerý hygienický 
materiál pro uživatele daných prostor je vždy včas na svém místě a prostory 
jsou perfektně uklizeny ve stanoveném čase a vysoké kvalitě. V tom nám 
pomáhají i chytré mobilní aplikace napojené na centrální fi remní helpdesk. 
Zkouškou ohněm bylo pro nás právě období covidu: V době, kdy pandemie 
vrcholila, jsme dokázali zajistit bezpečnost a účinnou dezinfekci prostor 
i ochranné pomůcky v jeden moment na stovkách míst po celé zemi. Troufnu 
si tedy říci, že jsme obstáli v této náročné zkoušce na výbornou. 

Je v oblasti úklidových služeb také prostor pro inovace?
Bez následování nejnovějších trendů a implementace technických novinek 
se dnes velký moderní poskytovatel FM služeb našeho typu prakticky neo-
bejde. Centra zavádí inovace do svého strojového parku i do všech proce-
sů pravidelně a sází především na chytré online a autonomní technologie. 
Tedy nástroje, které mohou činnost významně zefektivnit a zkvalitnit. Pro 
úklidové služby velkých prostranství, jimž jsou například podzemní parko-
viště budov, chodby a prostory studentských kolejí či prostory nemocnic, 
využíváme autonomní roboty. Do paměti robota lze vložit komplexní plán 
uklízených prostor a v aktuálním čase online sledovat jeho výkonnost i po-
hyb. Tím jsou eliminovány situace, kdy některá místa zůstanou neuklizená. 
Robot si dokáže sám dobít baterie, napustit si vodu i doplnit čisticí pro-
středky, a v čase, jehož frekvenci lze nastavit dle potřeby, odesílá detailní 
report obsluze do mobilní aplikace. Na rozdíl od lidské síly ke své činnosti 
navíc nepotřebuje žádné světlo, významně tak spoří energetické zdroje, 
což je v současné době energetické krize dalším významným benefi tem. 

Zmiňujete i nemocnice a studentské koleje. Můžete připomenout ně-
které klienty z vašeho portfolia? V jakých segmentech je společnost 
Centra nejvíce aktivní?
Vedle kancelářských budov a již zmíněných síťových zakázek bych rád připo-
mněl například nadnárodní klienty: společnost Atoz, která se zabývá imple-
mentací software a pro niž spravujeme její českou centrálu, nebo společnost 
Worldline na Rohanském nábřeží, která podniká v oblasti platebních terminálů 
a karet. Dalším z klientů je společnost DataCamp, která provozuje v Praze 10 
datové centrum. Do portfolia Centry ale patří i rezidenční areály, jak v segmentu 
nájemního, tak vlastnického bydlení, nemovitosti z oblasti školství a zdravotnictví 
– především Vysokoškolské koleje Strahov a Masarykovy koleje, nebo největší 
pražské nemocnice Motol a Na Homolce. V období pandemie zajišťovala Centra 
také hloubkovou dezinfekci stanic pražského metra, tramvajových zastávek, ale 
i veřejných prostor a ulic v Praze. Takže naše portfolio je skutečně komplexní 
a rozmanité a zahrnuje jak privátní, tak veřejný sektor. Do budoucna vnímáme 
potenciál i v oblasti průmyslu a logistiky. Osobně jsem se podílel např. na správě 
závodu Procter and Gamble v Rakovníku. Takže expandujeme napříč sektory. 
A věřím, že jako jeden z největších hráčů FM na trhu máme co nabídnout.

Centra sází na inovace a autonomní technologie. Ke kvalitnímu úklidu rozsáhlých 
prostor využívá autonomní roboty, jejichž pohyb i výkonnost lze sledovat online 
prostřednictvím mobilní aplikace ■ Foto: Nemocnice Na Homolce 
FM: Centra a.s. ■ Autor fotografi e: Filip Činčera

BW_IV_2022.indb   100BW_IV_2022.indb   100 18.12.22   19:3718.12.22   19:37



AC
IL

IT
Y 

M
A

N
AG

EM
EN

T 
 F

AC
IL

IT
Y 

M
A

N
AG

EM
EN

T 
 F

AC
IL

IT
Y 

M
A

N
AG

EM
AC

IL
IT

Y 
M

A
N

AG
EM

EN
T 

 F
AC

IL
IT

Y 
M

A
N

AG
EM

EN
T 

 F
AC

IL
IT

Y 
M

A
N

AG
EM

101

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

entire offi  ce buildings or branch networks 
throughout the country. What are the specif-
ics of the offi  ce sector? 
Most modern offi  ce buildings are characterised by 
extensive areas of all-glass façades, for the gentle 
and eff ective cleaning of which we use mountain-
climbing equipment and workers who are trained to 
work at heights. A large number of buildings in the 
offi  ce sector also include very expensive equipment 
and materials, whether they are furniture, glazed 
partitions, or a wide range of fl oor coverings, from 
solid wood, fl oor tiles to natural stone and various 
types of marble. In order to maintain their properties 
over the long term, it is essential to always use such 
cleaning agents and cleaning methods as recom-
mended directly by the manufacturer. The cleaning 
frequency also plays an important role. During inter-
mittent cleaning, for example just a few times a year, 
the dirt is irreversibly absorbed and what used to be 
exclusive material looks tarnished after a short time. 
However, if it is given regular care, it will retain its ap-
pearance for many long years and the building will 
still look like new. This is undoubtedly an important 
calling card and added value for building owners.

With regard to network contracts, which could 
be dozens or even hundreds of bank and client 
branches, insurance companies, shops, or dis-
tribution centres across the country, for example, 
we place an emphasis on sophisticated logistics 
and time management. This means that all the 
hygienic material for the users of a given prem-
ises is always in place on time and the premises 
are perfectly cleaned in the specifi ed time and 
high quality. Smart mobile applications con-
nected to the central company helpdesk help us 
with this. This period of covid was a trial by fi re for 

us: when the pandemic was at its peak, we were 
able to ensure the safety and eff ective disinfec-
tion of the premises and protective equipment at 
one moment in hundreds of locations across the 
entire country. Thus, I dare to say that we have 
passed this diffi  cult test with fl ying colours. 

Is there room for innovation in the area of 
cleaning services?
Today, large modern FM service providers like 
us practically cannot get by without following the 
latest trends and implementing technical innova-
tions. Centra regularly introduces innovations to 
its machinery and to all its processes and relies 
mainly on smart online and autonomous technolo-
gies. These are tools that can signifi cantly stream-
line and improve the activity. We use autonomous 
robots for the cleaning services of large areas, 
such as underground parking lots, corridors and 
student halls or hospital spaces. A complete map 
of the space to be cleaned can be inserted in the 
robot’s memory and its performance and move-
ment can be monitored online in real time. This 
eliminates situations where some places remain 
uncleaned. The robot can recharge its own batter-
ies, and top up water and cleaning agents, and it 

sends a detailed report to the operator in a mobile 
application at a time that can be set to whatever 
frequency is needed. In addition, unlike manpow-
er, it does not need any light for its activities, thus 
it signifi cantly saves energy resources, which dur-
ing such an energy crisis as we are facing now is 
another important benefi t. 

You also talked about hospitals and student 
dormitories. Can you mention some of the 
clients from your portfolio? In which seg-
ments is Centra the most active?
In addition to offi  ce buildings and the network con-
tracts I talked about earlier, I would like to mention, 
for example, multinational clients: Atoz, which deals 
with the implementation of software and for which 
we are managing its Czech headquarters, and 
Worldline on Rohanské nábřeží, which operates in 
the fi eld of payment terminals and cards. Another 
client is DataCamp, which operates a data cen-
tre in Prague 10. Centra’s portfolio also includes 
residential complexes both in the rental segment 
and under ownership, properties from the area of 
education and healthcare, primarily the Strahov 
and Masaryk dormitories, and the largest Prague 
hospitals Motol and Na Homolce. During the pan-
demic, Centra also provided the deep disinfection 
of Prague’s metro stations, tram stops, as well as 
public spaces and streets in Prague. So, our portfo-
lio is truly comprehensive and diverse and includes 
both the private and public sectors. In the future, we 
also see potential in the fi eld of industry and logis-
tics. I personally participated in the management of 
the Procter & Gamble factory in Rakovník, for ex-
ample. Thus, we are expanding across sectors. And 
I believe that as one of the biggest FM players on 
the market, we have something to off er.

Ilustrační foto / Illustrative photo Ilustrační foto / Illustrative photo

Centra has more than 900 buildings with 2 million sqm 
under management ■ FM: Centra a.s.

BW_IV_2022.indb   101BW_IV_2022.indb   101 18.12.22   19:3718.12.22   19:37



AC
IL

IT
Y 

M
A

N
AG

EM
EN

T 
 F

AC
IL

IT
Y 

M
A

N
AG

EM
EN

T 
 F

AC
IL

IT
Y 

M
A

N
AG

EM
E

102

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

Omezení spotřeby energií a zefektivnění pro-
vozu všech typů nemovitostí je v současnosti 
naléhavou výzvou, na niž hledá odpovědi vět-
šina majitelů, developerů i uživatelů budov. 
Jak docílit pozitivní energetickou bilanci v ob-
dobí nejistoty a turbulencí na trzích s ener-
giemi a udržet náklady na provoz budov pod 
kontrolou a v přijatelných mantinelech? O ak-
tuálních trendech v oblasti správy nemovitos-
tí hovoříme s Michalem Ryvolou, jednatelem 
společnosti Rilancio, jednoho z největších 
poskytovatelů technického a integrovaného 
facility managementu v České republice.

Profesionální údržba technologií i celých bu-
dov získává v kontextu dramatického nárůs-

tu cen energií a plynu zcela novou dimenzi. 
Energetická spotřeba nemovitosti znamená 
totiž ve světle energetické krize klíčový pa-
rametr úspěšnosti jak na nájemním, tak na 
současném investičním trhu. Majitelé i správ-
ci budov jsou tak v porovnání s minulostí vy-
staveni násobně většímu tlaku na to, aby své 
nemovitosti provozovali efektivně a s péčí 
řádného hospodáře. To potvrzuje i jednatel 
firmy Rilancio, která disponuje oprávněním 
Ministerstva průmyslu a obchodu k výkonu 
činnosti energetický specialista. Jen za po-
sledních 9 měsíců má společnost na kontě de-
sítky technických a energetických auditů ne-
movitostí; výsledkem jsou opatření směřující 
k bezchybnému fungování technologií i sys-
témů měření a regulace v souladu s ideálními 

hodnotami danými projektovou dokumentací, 
ale také hledání rezerv, návrhy optimalizací 
a modernizací TZB či inovace vedoucí k úspo-
rám nákladů na provoz.

Vlastníci uvažují podle Michala Ryvoly také 
stále častěji o využití alternativních zdrojů 
energie, jako jsou solární elektrárny nebo te-
pelná čerpadla. „Každá budova má svá speci-
fika, přicházíme proto s řešeními a inovacemi, 
které jsou vždy uzpůsobeny na míru potře-
bám konkrétního objektu,“ zdůrazňuje Ryvola 
s tím, že potenciál pro vylepšení se nabízí 
nejenom u starších budov, ale i u moderních 
novostaveb.

Rilancio: Energetická krize posílila
roli facility managementu

Michal Ryvola, jednatel společnosti Rilancio

Florentinum, Praha 1 ■ Integrovaný facility management: Rilancio
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Reducing energy consumption and stream-
lining the operation of all types of real es-
tate is currently an urgent challenge, which 
is sought after by the majority of owners, 
developers and users of buildings. How 
can we achieve a positive energy balance 
in a period of uncertainty and turbulence 
on the energy markets and keep the costs 
of operating buildings under control and 
under acceptable constraints? We talked 
about current trends in facility management 
with Michal Ryvola, The Executive Director 
of Rilancio, one of the largest providers of 
technical and integrated facility manage-
ment in the Czech Republic.

In the context of the dramatic increase in energy 
and gas prices, the professional maintenance of 
technologies and entire buildings is gaining an en-
tirely new dimension. In the light of the energy cri-
sis, the energy consumption of real estate is a key 
parameter of success both on the rental market 
and on the current investment market. Compared 
to the past, both the owners and administrators of 
buildings are thus subject to much greater pres-
sure to operate their properties effi  ciently and 
with due care and diligence. This is confi rmed 
by the Executive Director of Rilancio, which has 
the authority of the Ministry of Industry and 
Trade to perform the activities of an energy spe-
cialist. In the last 9 months alone, the company 
has performed dozens of technical and energy 
audits of properties. The result is measures 
aimed at the fl awless functioning of technologies 
and measuring and regulation systems in accor-
dance with the ideal values given by the project 
documentation, but also the search for reserves, 
proposals for the optimisation and modernisation 
of building technical facilities or innovations lead-
ing to savings in operating costs.

According to Michal Ryvola, the owners are also 
increasingly considering the use of alternative 
energy sources such as solar power plants or 
heat pumps. “Each building has its own specif-
ics, so we come up with solutions and innova-
tions that are always tailored to the needs of 
a particular building,” Ryvola stressed, adding 
that the potential for improvement is off ered not 
only for older buildings, but also for modern new 
buildings.

As he adds, this year was extremely demand-
ing in a number of directions, nevertheless he 
considers it to be successful. “Thanks to a high-
quality experienced team, we are able to meet 
the clients’ expectations while continuing in the 

dynamic growth of our portfolio,” stated Ryvola. 
 Rilancio’s most important new orders include 
Florentinum, with a total area of 58,000 m2 the 
largest offi  ce complex in the centre of Prague, 
and the logistics complex Panattoni Park 
Ostrov u Stříbra with an area of 217,000 m2, 
which launched the company’s cooperation 
with the investors Panattoni and Accolade. The 
freshly-renovated landmark of Na Příkopě Via 
Una, the Praha City Center building and the 
Mezi vodami building in Prague-Modřany are 
also new this year. The retail park in Ostrava, 
Haná retail park in Olomouc and more than 
six dozen stores in the Grand Optical retail 
chain expanded the palette of retail proper-
ties. Thus, the company followed the exist-

Rilancio: The energy crisis has strengthened 
the role of facility management

Panattoni Park Ostrov u Stříbra ■ Developer/Investor: Panattoni/Accolade ■ Technical facility management: Rilancio
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Jak dodává, letošní rok byl v řadě směrů ex-
trémně náročný, přesto jej považuje za úspěšný. 
„Díky kvalitnímu zkušenému týmu se nám daří 
plnit očekávání klientů a současně pokračujeme 
v dynamickém růstu portfolia,“ říká Ryvola.  K nej-
významnějším novým zakázkám společnosti 
Rilancio patří Florentinum, s celkovou rozlohou 
58 000 m2 největší kancelářský komplex v centru 
Prahy, a logistický areál Panattoni Park Ostrov 
u Stříbra o ploše 217 000 m2, jímž zahájila fi r-
ma spolupráci s investory Panattoni a Accolade. 
Novinkou tohoto roku je také čerstvě zrenovova-
ná dominanta Příkopů – Via Una, budova Praha 
City Center nebo objekt Mezi vodami v praž-
ských Modřanech. Paletu maloobchodních ne-
movitostí rozšířil retail park v Ostravě, retail 
park Haná v Olomouci a více než šest desítek 
prodejen retailového řetězce Grand Optical. 
Tím fi rma navázala na stávající síťové zakázky 
pro klienty, jako jsou např. skupina Lagardere
nebo Foot Locker.  

Trend snižování energetické náročnosti budov 
reflektuje také česká legislativa. Ryvola připo-
míná především změny předpisů v oblasti 
provozování vyhrazených technických zaříze-
ní, navýšení frekvence revizí u vybraných zaří-
zení nebo zákaz uvádění některých světelných 
zdrojů na trhy EU. Už v blízké budoucnosti tak 
budou majitelé nemovitostí konfrontováni se 

situací, kdy bude nezbytné nahradit původní 
svítidla v kancelářích, obchodech i logistic-
kých halách za účinnější LED osvětlení s nižší 
spotřebou energie. „Veškeré legislativní změny 
monitorujeme a vlastníky v rámci již realizova-
ných auditů budov upozorňujeme na blížící se 
rizika, společně pak připravujeme strategii vý-
měny technologií s dostatečným předstihem, 
zohledňujícím také aktuálně dlouhé dodací 
lhůty a nedostatek některých žádaných pro-
duktů TZB na trhu.“

Do spotřeby energií a výše nákladů promlou-
vají výrazně i samotní nájemci komerčních bu-
dov. Správci tak apelují na uživatele, aby i oni 
jednali s péčí řádného hospodáře a zamezili 
plýtvání energiemi a tradičním pochybením 
způsobeným možností individuální regulace 
podmínek vnitřního prostředí nebo i vypínáním 
úsporných systémů osvětlení či automatické-
ho stínění. „Jsme připraveni nabídnout firmám 
analýzu veškerých procesů a odbornou tech-
nickou podporu, aby i ony mohly své podni-
kání provozovat efektivně a udržitelně,“ dodá-
vá Ryvola.

Své zkušenosti fi rma zúročuje nejenom při 
optimalizaci budov, prosadila se i v oblasti 
kvality vnitřního prostředí. Už loni předsta-
vilo Rilancio na českém trhu inovativní systém 

ionizátorů Global Plasma Solution, účinný 
nástroj pro zajištění zdravého a bezpečného 
ovzduší na pracovišti, který nabízí v Česku jako 
exkluzivní dodavatel. „Díky unikátní patentova-
né technologii NPBI zachytí vedle prachových 
částic a znečištění i všechny typy virů, včetně 
covidu, chřipky a ostatních patogenů, což při-
spívá ke snížení nemocnosti, omezení fl uktua-
ce a zvýšení produktivity práce zaměstnanců, 
kteří se letos ve velkém vrátili do kanceláří,“ vy-
světluje Ryvola a dodává, že dalším benefi tem 
technologie, která patří ve světovém měřítku 
k nejpokročilejším, je prakticky bezúdržbový 
provoz, kompatibilita se všemi systémy ventila-
ce a nízká náročnost na spotřebu energie. 

Ionizátory je možno instalovat jak do centrál-
ních jednotek vzduchotechniky a před výústky 
VZT, tak do výtahů, nebo přímo do kanceláře 
a lokálních fancoilů. Zdravé pracovní prostředí 
pro zaměstnance je přitom spolu s efektivitou 
prostor pro fi rmy jednou z priorit, a také vý-
znamným kritériem při výběru nových kancelá-
ří. To si uvědomují nejen vlastníci nemovitostí, 
ale i developeři. Inovativním systémem ioniza-
ce se tak do konce roku pochlubí už 20 budov 
v Praze, a jak naznačuje Ryvola, další realizace 
jsou nyní ve fázi intenzivních příprav. „V oblasti 
inovací a kvality si klademe za cíl být v oboru 
lídrem,“ podtrhuje jednatel Rilancia.

Úroveň svých služeb potvrzuje společnost opa-
kovaně: mimo jiné letošním obhájením certifi -
kace ISO 41001, která defi nuje procesy řízení 
kvality facility managementu, nebo důsledným 
prosazováním politiky ESG, jíž implementuje jak 
dovnitř fi rmy a veškerých procesů, tak i navenek 
– směrem ke svým zákazníkům. A svědčí o ní 
rovněž stabilní nárůst portfolia spravovaných bu-
dov, který činí jen v posledním roce 340 000 m2. 
Celkem dnes Rilancio zajišťuje služby technické 
a integrované správy na víc než 2,4 milionu me-
trů čtverečních plochy, což fi rmě zaručuje sta-
bilní pozici mezi klíčovými hráči v oboru facility 
managementu v ČR.

Via Una, Na Příkopě, Praha 1 ■ Integrovaný facility management: Rilancio
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ing network contracts for clients such as the 
Lagardere group and Foot Locker.  

The trend of reducing the energy performance 
of buildings is also refl ected in Czech legislation. 
In particular, Ryvola mentioned changes in the 
regulations on the operation of dedicated tech-
nical equipment, an increase in the frequency 
of revisions for selected equipment or a ban on 
the introduction of certain light sources on the 
EU market. In the near future, real estate owners 
will be confronted with a situation where it will be 
necessary to replace the original lighting in offi  c-
es, shops and logistics halls with more effi  cient 
LED lighting with lower energy consumption. 
“We are monitoring all the legislative changes 
and warn owners of the upcoming risks as part 
of the already implemented audits of buildings, 
together we prepare a strategy for the replace-
ment of technologies well in advance, taking into 
account the currently long delivery times and the 
lack of some of the requested building technical 
facility products on the market.”

The tenants of offi  ce buildings themselves have 
a signifi cant say in the energy consumption and 
cost levels. Administrators are thus appealing 
to users to act with the due care and diligence 
and to avoid wasting energy and making tradi-
tional mistakes caused by the possibility of the 
individual regulation of indoor conditions or even 
by switching off  energy-saving lighting systems 
or automatic shading. “We are ready to off er 
companies an analysis of all processes and 
expert technical support so that they, too, can 
run their business effi  ciently and sustainably,” 
Ryvola added.

The company will not only use its experience in 
building optimisation, it has also established 
itself in the area of the quality of the indoor 
environment. Last year, Rilancio introduced the 
innovative Global Plasma Solution system of 
ionisers, an eff ective tool for ensuring a healthy 
and safe atmosphere in the workplace, which 

it off ers in the Czech Republic as the exclusive 
supplier. “Thanks to the unique patented NPBI
technology, it captures, in addition to dust par-
ticles and pollution, all types of viruses, includ-
ing Covid, infl uenza and other pathogens, which 
contributes to reducing illnesses, reducing turn-
over and increasing the productivity of employ-
ees who returned to the offi  ce in a big way this 
year,” explained Ryvola, adding that another 
benefi t of the technology, one of the most ad-
vanced in the world, is virtually maintenance-
free operation, compatibility with all ventilation 
systems and low energy consumption. 

The ionisers can be installed both in the central 
air conditioning units and in front of the ventila-

tion outlets, as well as in elevators, or directly 
into offi  ces and local fan coils. A healthy working 
environment for employees, together with the ef-
fi ciency of the space for companies, are some of 
the priorities, as well as important criteria in the 
selection of new offi  ces. This is recognised not 
only by property owners, but also by develop-
ers. Thus, by the end of the year, 20 buildings in 
Prague will be able to boast the innovative ioni-
sation system and as Ryvola suggests, further 
implementation is now in the stage of intensive 
preparation. “In terms of innovations and quality, 
we aim to be a leader in the fi eld,” said Rilancia.

The company has repeatedly confi rmed its level 
of service, including by this year’s defence of 
the ISO 41001 certifi cation, which defi nes the 
quality management processes of facility man-
agement, or through the thorough enforcement 
of ESG policy, which it implements both inside 
the company and in all processes, and exter-
nally – toward its customers. And it is also shown 
by the steady increase in the portfolio of man-
aged buildings, which amounted to 340,000 m2

in the last year alone. Today, Rilancio provides 
technical and integrated facility management for 
more than 2.4 million square meters of space, 
which guarantees a stable position among the 
key players in the fi eld of facility management in 
the Czech Republic.

Prague City Center, Prague 1
Integrated facility management: Rilancio

Mezi Vodami Offi  ce Building, Prague 4 – Modřany ■ Technical facility management: Rilancio
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Na slavnostním galavečeru v pražském 
Foru Karlín byly v polovině listopadu 2022 
vyhlášeny výsledky a předána ocenění nej-
lepším projektům českého realitního trhu za 
uplynulý rok. O vítězích již 24. ročníku sou-
těže „Best of Realty“ rozhodla devítičlenná 
odborná porota. Z pěti desítek nominova-
ných si v letošním ročníku ocenění odnesly 
projekty napříč celou Českou republikou. 
Vítězná skleněná trofej tak putovala napří-
klad do Českých Budějovic, Hradce Králové, 
Kojetína, Lipna nad Vltavou, Opočna, 
Ostravy, Prahy či Plzně. Početně nejvíce 
zastoupenou kategorií byly již tradičně 
Rezidenční projekty.

O nominaci na titul Best of Realty se ucháze-
ly stavby dokončené na území České repub-
liky po 1. lednu 2021, a to v pěti základních 
kategoriích: Administrativní centra, Obchodní 
centra, Průmyslové a skladové areály, Hotely 
a Rezidenční projekty. Udělena byla také Zvláštní 
cena poroty a cena Asociace pro rozvoj trhu ne-
movitostí „ARTN Award for Excellence“; v nepo-
slední řadě se pak rozrostla o další výjimečnou 
osobnost Síň slávy Best of Realty.

Při posuzování projektů nominovaných na titul 
Nejlepší z realit klíčovou roli hraje urbanistické 
a architektonické řešení projektu, jeho přínos 
lokalitě, kvalita realizace a komerční úspěšnost. 

K těmto kritériím se v posledních letech přidal 
i aspekt udržitelnosti.

Mezi administrativními centry zvítězila budo-
va regionální centrály ČSOB – HHQ v Hradci 
Králové. Porota vyzdvihla komplexní řešení 
v oblasti úspornosti i kvality vnitřního prostředí 
budovy, jíž vytápí a chladí tepelná čerpadla se 

Budova regionální centrály ČSOB v Hradci Králové – vítěz soutěže Best of Realty v kategorii Administrativní centra ■ Developer: ČSOB ■ Architekt: Projektil architekti

BEST OF REALTY slaví 24. ročník 
přehlídkou nejlepších staveb roku

Obchodní centrum Novo Plaza, Praha 4 – druhý nejlepší projekt Best of Realty v kategorii Obchodní centra
Developer: Bluehouse ■ Architekt: Kyzlink Architects
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The results were announced and the awards 
handed out for the best projects of the Czech 
real estate market over the last year in the mid-
dle of November 2022 at the awards ceremony 
in Prague’s Forum Karlín. A nine-member pro-
fessional jury decided on the winners of the 
24th annual “Best of Realty” awards. Out of the 
fi fty nominees, projects throughout the Czech 
Republic were awarded this year. Thus, the 
glass trophy for the winners went, for example, 
to České Budějovice, Hradec Králové, Kojetín, 
Lipno nad Vltavou, Opočna, Ostrava, Prague 
and Plzeň. Residential Projects was tradition-
ally the category with the most entries.

The nomination for the title of Best of Realty was 
submitted for buildings completed on the territory of 
the Czech Republic after 1 January 2021 in fi ve ba-
sic categories: Offi  ce Centres, Shopping Centres, 
Industrial and Warehouse Complexes, Hotels and 
Residential Projects. The Special Jury Prize and the 

“ARTN Award for Excellence” were also awarded. 
Last but not least, the Best of Realty Hall of Fame 
grew by one more exceptional personality.

When assessing projects nominated for the title 
Best of Realty, the urbanistic and architectural de-
sign of the project, its contribution to the location, 
the quality of the construction and its commercial 
success play key roles. Sustainability has also 
been added to these criteria in recent years.

The regional headquarters of ČSOB – HHQ in 
Hradec Králové was the winning offi  ce centre. 
The jury highlighted the complex solution in the 
area of the effi  ciency and quality of the indoor 
environment of the building, which is heated and 
cooled by heat pumps with 108 geothermal wells 
that are 200 meters deep. It includes a rooftop 
garden with a retention tank for the use of rain 

Rokycanská shopping centre, Pilsen – the winner in the Shopping centre category
Developer/Investor: Trigea ■ Architect: Ing. arch. Ivan Šach

Via Una, Prague 1 ■ Best of Realty (Silver) – the second best project in the Offi  ce center category
Developer: S+B Gruppe ■ Architect: Marani Architects

BEST OF REALTY celebrates its 24th year with 
a showcase of the best buildings of the year
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108 geotermickými vrty, které jsou 200 metrů 
hluboké. Součástí je střešní zahrada s retenční 
nádrží pro využití dešťové vody a k vybavení pat-
ří zázemí pro cyklisty nebo nabíječky pro elektro-
mobily a elektrokola. Budova se současně stala 
držitelem ocenění Environmentální projekt 
roku. Garantem této kategorie je Česká rada pro 
šetrné budovy, podle níž je HHQ architektonicky 
nadčasovým projektem a zároveň jednou z nej-
zelenějších budov v ČR, což dokládá i certifi ka-
ce LEED Platinum.

Pomyslné stříbro na stupních vítězů mezi nejlep-
šími kancelářskými budovami roku slavil projekt 
citlivé renovace prvorepublikového paláce Via 
Una na hlavní obchodní třídě Na Příkopě v cen-
tru Prahy, za nímž stojí developerská společnost 
S+B Gruppe spolu s architektonickým studiem 

Administrativní centra
1. ČSOB – HHQ, Hradec Králové; Developer: 
Československá obchodní banka; Architekt / 
architekt interiéru: Projektil architekti / Projektil 
architekti

2. VIA UNA, Praha 1; S+B Plan & Bau Prag; 
MARANI ARCHITECTS / MARANI ARCHITECTS

3. Bastion Florenc, Praha 8; ČSAD Praha holding; 
Ing. arch. František Novotný a Ing. arch. Jaroslav 
Suchan / DB by DN

  
Obchodní centra
1. OC Rokycanská, Plzeň; Developer: Shopping Mall 

Plzeň; Architekt / architekt interiéru: Ing. arch. Ivan Šach
2. Novo Plaza, Praha 4; Bluehouse Capital; Kyzlink 

Architects / Kyzlink Architects
3. OC Řepy, Praha 17; Trikaya Asset Management; 

Aukett 

Hotely
1. Cukrovarnický palác – Sugar Palace a jeho 

rekonstrukce na hotel Andaz Prague, Praha 1; 
Developer: UBM Development Czechia; Architekt 
/ architekt interiéru: 1) Blue Sky Hospitality – 
interiérový architekt, restaurace ZEM, 2) Brime 
Robbins – interiérový architekt, pokoje a společné 
prostory, 3) UBM Development

2. Stages Hotel Prague, Praha 9; Bestsport; ADR 
– Aleš Lapka, Petr Kolář / Martin Kuklík, Anna 
Matoušková, Kateřina Kamenická, Gabriela 
Kopecká, Tereza Valošková

3. Hotel Element, Lipno nad Vltavou; CONDUCO; 
A8000 a ARD architects / A8000 a ARD architects

Průmyslové a skladové areály
1. Panattoni Park Kojetín – robotické distribuční 

centrum Amazon, Kojetín (okres Přerov); 
Developer: Panattoni Czech Republic / Accolade; 
Architekt / architekt interiéru: Rota Group / 
Amazon 

2. P3 Park Ostrava Central, Ostrava; P3 Logistic 
Parks; Projekt studio / Projekt studio

3. PZP Heating Opočno, Opočno pod Orlickými 
horami, Čánka; Czech Industrial Development; 
Rota Group / Rota Group

Rezidenční projekty menšího rozsahu 
1. Rezidence Čertův vršek, Praha 8; Developer: 

Skanska Residential; Architekt / architekt interiéru: 
Architektonická a projektová kancelář CASUA / 
CASUA

2. Rezidence Michelangelova Praha 10; JRD 
Development; Podlipný Sladký architekti / 
Podlipný Sladký architekti 

3. Kay River Lofts, Praha 8; Karlín Group, Horizon 
Holding, Ungelt Partners; Ivan Kroupa Architekti / 
Ivan Kroupa architekti

Rezidenční projekty většího rozsahu 
1. Molo Lipno Residence, Lipno nad Vltavou; 

Developer: REALACTIVA/INVESTIKA; Architekt / 
architekt interiéru: Chapman Taylor / Chapman Taylor

2. Bydlení Braník, Praha 4;Trigema Projekt Braník; 
QARTA Architektura / QARTA Architektura

3. Barrandez-vous, Praha 5; TOP ESTATES; Under-
construction architects+Atelier Flera / Machar & 
Teichman

Zvláštní cena poroty
Rekonstrukce Jihočeské fi lharmonie, Č. Budějovice
Investor: Jihočeský kraj Architekt / architekt interiéru: 
A8000 s. r. o., Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Petr 
Hornát, Stanislava Blažková, Martin Sedmák, Rita 
Correia

ARTN Award for Excellence
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček. V letech 2015–2016 
ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, od roku 
2018 zastupitel hl. m. Prahy a 1. náměstek primátora
 
Síň slávy – Lifetime achievement award
doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Environmentální projekt roku
ČSOB – HHQ, Hradec Králové Developer: ČSOB 
Architekt / architekt interiéru: Projektil architekti / 
Projektil architekti

Cena veřejnosti
Maison Ořechovka (2. etapa), Praha 6 Developer: 
Penta Real Estate / bpd development Architekt / 
architekt interiéru: QARTA Architektura / QARTA 
Architektura

VÍTĚZOVÉ 24. ROČNÍKU BEST OF REALTY

Cukrovarnický palác – Sugar Palace, Praha 1 – vítěz Best of Realty v kategorii Hotely ■ Developer: UBM Development Czechia
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water and there are also facilities for cyclists and 
chargers for electric cars and electric bikes. At 
the same time, the building was awarded the 
Environmental Project of the Year award. The 
guarantor of this category is the Czech Green 
Building Council, according to which HHQ is an 
architecturally timeless project and one of the 
greenest buildings in the Czech Republic, as evi-
denced by LEED Platinum certifi cation.

The project for the sensitive renovation of the 
First Republic palace Via Una on the main high 
street Na Příkopě in the centre of Prague, which 
is the work of the development company S+B 

Gruppe together with the architectural studio 
Marani Architects, celebrated the silver medal 
from among the best offi  ce buildings of the year.  
The bronze went to ČSAD Praha Holding for 
the new Bastion Florenc building in Prague 8, 
for which the jury appreciated the transforma-
tion of the brownfi eld at the base of the Prague 

Magistrála into a modern and energy-effi  cient 
building and the integration of archaeological 
fi nds in the locality into the interior of the com-
mon spaces and the entrance lobby.

In the category of shopping centres, the 
Rokycanská shopping centre in Plzeň came 
in fi rst. Second place went to the project of the 
successful remodelling of the Prague shopping 
centre Novo Plaza, where the expert jury high-
lighted the successful lease mix and the quality 
design of the mall’s interior and exterior spaces. 
Third place belongs to the Řepy shopping cen-
tre from Trikaya and the architects from Aukett.

Among hotels, the title went to the recon-
struction and transformation of the former
Cukrovarnický Palace building into hotel 
Andaz Prague in Prague 1. The renovation 
of the listed historical complex on Senovážné 
náměstí was the clear winner of its category 
thanks to its scale and sensitive conception.

Panattoni Park Kojetín – the Amazon robotic 
distribution centre was ranked the highest in the 
category of industrial and warehouse com-
plexes. It won mainly thanks to its environmen-
tally friendly construction on a brownfi eld using 
the latest technologies and recycled materials. 

Panattoni Park Kojetín – Amazon distribution center – the winner in the category of Industrial and logistics complexes  
Developer: Panattoni Czech Republic, Accolade ■ Architect: Rota Group

Čertův vršek, Prague 8 – the winner in the category of Small residential projects
Developer: Skanska Residential ■ Architect: Casua

Stages Hotel Prague, Prague 9 – the second best 
project in the Hotels category
Developer: Bestsport ■ Architect: ADR
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Marani Architects. Bronz putoval do ČSAD Praha 
Holding za novostavbu Bastion Florenc v Praze 
8, u té porota ocenila proměnu brownfi eldu na 
úpatí pražské magistrály v moderní a šetrnou bu-
dovu a začlenění archeologických nálezů v lokali-
tě do interiéru společných prostor a vstupní lobby.

V kategorii obchodních center náleží prvenství 
OC Rokycanská v Plzni. Na druhém místě sta-
nul projekt úspěšného remodelignu pražského 
obchodního centra Novo Plaza, kde odborná 
jury vyzdvihla zdařilý nájemní mix a kvalitní de-
sign vnitřních i vnějších prostor galerie. Třetí příč-
ka patří obchodnímu centru Řepy společnosti 
Trikaya a architektů Aukett.

Mezi hotely získala titul rekonstrukce a pro-
měna budovy bývalého Cukrovarnického 
paláce na hotel Andaz Prague v Praze 1. 
Renovace památkově chráněného historického 
komplexu na Senovážném náměstí se i díky své-
mu rozsahu a citlivému pojetí stala jednoznač-
ným vítězem své kategorie.

Na stupni nejvyšším v kategorii průmyslo-
vých a skladových areálů se umístil projekt 
Panattoni Park Kojetín – robotické distribuční 
centrum Amazon. Zvítězil zejména díky ekolo-
gicky šetrné výstavbě na brownfi eldu za použití 

nejmodernějších technologií a recyklovaných ma-
teriálů. Porota ocenila i fakt, že se jedná o první 
vícepodlažní budovu v České republice s výškou 
dosahující až 22 metrů, která má na střeše nain-
stalovány fotovoltaické panely o výkonu až 4 MW.

V nejsilněji zastoupené kategorii rezidenčních 
projektů získalo letos nominaci 22 uchazečů: 
dvanáct v kategorii bytových projektů menšího 
rozsahu (do 55 bytových jednotek) a deset v ka-
tegorii rezidenčních projektů většího rozsahu (od 
56 bytových jednotek). V první jmenované posta-
vili porotci nejvýše projekt Rezidence Čertův 
vršek v Praze 8. Ocenili vysokou míru využití 
technologií a materiálů šetrných k přírodě, archi-
tekturu respektující okolní zástavbu a moderní 
řešení společných částí bytového domu. 

V kategorii rezidenčních projektů většího rozsahu 
si vítězství odnesl projekt Molo Lipno Residence 
v obci Lipno nad Vltavou. Jury vyzdvihla jeho ne-
všední architekturu a kvalitní zpracování, za nímž 
stojí ateliér Chapman Taylor. Promyšlenými detai-
ly bytů i společných částí areálu splňuje projekt 
specifi cké požadavky rezidentů i návštěvníků lo-
kality. Rezidenční areál se díky svému uspořádá-
ní, ale i díky 150 metrů dlouhému vyhlídkovému 
molu zakončenému restaurací stal působivou do-
minantou města, kde vytváří nové centrum.

Cena veřejnosti patří 2. etapě rezidenčního 
areálu Maison Ořechovka v Praze 6.

Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí udělila letos 
svou cenu „Award for Excellence“ doc. Ing. arch. 
Petru Hlaváčkovi, který byl v letech 2015–2016 ře-
ditelem Institutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy, od roku 2018 pak zastupitelem a 1. náměst-
kem primátora. Právě jeho tým se zasadil o rozvoj 
Prahy jako otevřené, udržitelné a k obyvatelům 
vstřícné moderní metropole evropského formátu. 
Do Síně slávy byl v rámci 24. ročníku soutěže „Best 
of Realty“ uveden doc. Ing. arch. Jakub Cigler, za-
kladatel renomovaného pražského architektonické-
ho ateliéru Jakub Cigler Architekti. 

Zvláštní cenu poroty získala rekonstrukce 
Jihočeské fi lharmonie v Českých Budějovicích.

Molo Lipno Residence, Lipno nad Vltavou – vítěz Best of Realty v kategorii Rezidenční projekty většího rozsahu ■ Developer: Investika/Realactiva ■ Architekt: Chapman Taylor

Rekonstrukce budovy Jihočeské fi lharmonie
v Českých Budějovicích – Zvláštní cena poroty
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The jury also appreciated the fact that it is the 
fi rst multi-storey building in the Czech Republic 
with a height reaching up to 22 meters, which 
has photovoltaic panels with a capacity of up to 
4 MW installed on the roof.

This year, 22 candidates were nominated in 
the strongest category of residential projects: 
twelve in the category of Small Residential 

Projects (up to 55 housing units) and ten in the 
category of Large Residential Projects (over 
56 housing units). In the latter, the jury put the 
Rezidence Čertův vršek project in Prague 8 in 
fi rst place. They appreciated the high level of use 
of nature-friendly technologies and materials, ar-
chitecture respecting the surrounding construc-
tion and the modern design of the common parts 
of the block of fl ats. 

In the category of large residential projects, the 
Molo Lipno Residence project in Lipno nad 
Vltavou was victorious. The jury highlighted its 
uncommon architecture and quality workman-
ship, which is the work of the studio Chapman 
Taylor. The project meets the specifi c require-
ments of the residents and visitors to the locality 
with well-planned details of the fl ats and com-
mon parts of the complex. The residential com-
plex, thanks to its layout, but also thanks to the 
150-meter-long observation pier ending at a res-
taurant, has become an impressive landmark 
of the town, where it creates a new centre. The 
Public Choice Award went to the 2nd phase of 
the Maison Ořechovka residential complex in 
Prague 6.

This year, the Association for Real Estate 
Market Development gave its “Award for 
Excellence” to doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, 
who was the Director of the Prague Institute of 
Planning and Development in 2015–2016 and 
then, since 2018, a councillor and 1st Deputy 
Mayor. It was his team that took the lead in the 
development of Prague as an open, sustainable 
and friendly modern metropolis of European 
stature. Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, founder 
of the renowned Prague architectural studio 
Jakub Cigler Architekti, was inducted into the 
Hall of Fame as part of the 24th annual “Best 
of Realty” awards. 

The Special Jury Prize was won by the recon-
struction of the South Czech Philharmonic in 
České Budějovice.

Bydlení Braník, Prague 4 – the second best project in the category of Large residential projects
Developer: Trigema ■ Architect: Qarta Architektura

Barrandez-vous, Prague 5 – the third best project in the category of Large residential projects
Developer:  TOP ESTATES ■ Architect: Underconstruction architects+Atelier Flera / Machar & Teichman

Maison Ořechovka (II phase), Prague 6 – the Public Choice 
award ■ Developer: Penta Real Estate / bpd development
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THE FLOW BUILDING 
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
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KOTELNA PARK II, PRAGUE, CZECH REPUBLIC

OBALKY.indd   3OBALKY.indd   3 07.12.22   21:1707.12.22   21:17


