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ABSOLUTNÍ VÍTĚZ
SOUTĚŽE PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2021

HAVEL & PARTNERS s kancelá emi v Praze, Brn , Bratislav , Plzni, Olomouci 
a Ostrav  je s týmem 31 partner  a celkem 290 právník  a da ových poradc  
nejv tší nezávislou právnickou  rmou ve st ední Evrop

  Tým více než 30 zkušených právník  v etn  7 partner  zam ených na nemovitosti, 
stavebnictví a právo životního prost edí

Právní a da ové služby v souvislosti s nákupem a  nancováním nemovitostí, 
vyjednávání smluv p i akvizicích nemovitostí a projektovém  nancování jak na 
stran  investora, tak na stran   nancující instituce

   Klientela z ad p edních mezinárodních a domácích developerských spole ností, 
investor , stavebních spole ností, bank a ve ejné správy

  Nejúsp šn jší kancelá  v eské republice a na Slovensku dle celkového sou tu 
všech nominací a titul  v rámci dosavadních ro ník  sout že Právnická  rma 
roku a nejlepší právnická  rma p sobící v eské republice dle prestižního 
mezinárodního ocen ní Chambers Europe v letech 2020–2022
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V prvním kvartálu tohoto roku přilákaly 
české nemovitosti více než 900 milionů 
eur. Na trh se vrátily po dvou letech pan-
demie velké investiční transakce, uza-
vřeno bylo hned několik obchodů, které 
prolomily stomilionovou hranici a další 
se očekávají v příštích měsících. Prodej 
portfolia obchodních center IGY České 
Budějovice a Citypark Jihlava, které získal 
za cca 215 milionů eur slovenský investor 
365.invest ze skupiny J&T, následovala ak-
vizice pražského Centra Bořislavka českou 
společností REICO (cca 180 mil. eur) a ná-
kup průmyslového portfolia 4 nemovitostí 
v okolí Prahy (114 mil. eur) globálním in-
vestorem Hines. Jak uvádí poradenské spo-
lečnosti Colliers a Knight Frank, za téměř 
77 % objemu investic stál kapitál ze střední 
Evropy. Druhé čtvrtletí přineslo dlouho oče-
kávaný prodej portfolia obchodních center 
Tesco, které si připsal na konto maďarský 

investor Adventum; a zdá se, že retail bude 
hrát podstatnou roli i do budoucna. Na trhu 
se spekuluje o prodeji pražského obchod-
ního centra Letňany a rozsáhlého portfolia 
víc než 50 retailových nemovitostí v ČR 
a na Slovensku. U obou transakcí se očeká-
vá, že mohou atakovat až 250 mil. eur.

První kvartál přilákal 900 mil. eur
Největší objem investic zaznamenal v prvním 
čtvrtletí sektor multifunkčních nemovitostí. Více 
než 300 milionů eur ve třech transakcích mu 
zajistilo podíl 33 %. Druhým nejsilnějším sek-
torem byl podle Colliers s 29 % maloobchod, 
třetí příčku si připsaly s 24 % kanceláře, které 
následoval s odstupem průmysl a logistika re-
prezentující 14 %.

Z pohledu původu kapitálu dominovali trhu in-
vestoři ze střední Evropy, kteří stáli za 77 % cel-
kové investiční aktivity: Český kapitál představo-
val 49 %, následován slovenským kapitálem ve 
výši 24 %, shodují se CBRE, JLL a Knight Frank. 
O 5 % se postarali investoři z Polska. Zbývající 
podíl mají na kontě investoři z USA (12,5 %) 
a Německa (10 %).

Retail v centru dění
Dominantní transakce prvního kvartálu se ode-
hrála netradičně v maloobchodním sektoru: Na 
loňský nákup českobudějovického nákupního 
centra Géčko navázal slovenský správce in-
vestičních fondů 365.invest z fi nanční skupiny 
J&T akvizicí dvou významných regionálních ob-
chodních center. Jak se uvádí v tiskové zprávě, 
akvizice center IGY v Českých Budějovicích 
a Citypark v Jihlavě, která budou součás-
tí portfolia Realitního fondu a Realitního fondu 
Plus, přišla investora bezmála na čtvrt miliardy 
eur. IGY nabízí na ploše 24 500 m2 spolu s deví-
tisálovým multikinem Cinestar cca 120 prodejen 
s nájemci jako H&M, New Yorker, Takko Fashion, 
McDonald‘s, KFC, CCC, Tommy Hilfi ger, A3 
Sport a další. Součástí je i 4 800 m2 kanceláří. 
Jihlavský Citypark disponuje na ploše 28 500 m2 
cca 110 prodejnami, které doplňuje multikino se 
čtyřmi sály. Prodejcem byla skupina CPIPG.

Majitele změnilo v prvním kvartále i brněnské ob-
chodní centrum Avion Shopping park, to získal 
od skupiny INGKA polský investor Mercury. Jak 
podotýká Knight Frank, jde teprve o druhou pol-
skou investici v Česku za posledních 10 let.

 „Retailový trh nabízí ve srovnání s ostatními ne-
movitostními segmenty vyšší výnosy, je tedy pro 
investory z pohledu ceny zajímavější,“ komentu-
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 NA ČESKÝ INVESTIČNÍ TRH 
se vracejí velké transakce

Prime yields by sector Colliers CBRE Knight Frank

Offi ce 4% 4,25% 4,50%

Shopping centres 5,50% 5,75% 5,50%

High street retail 3,75% x 4,50%

Industrial 4% 4% 4%

Retail parks x x 6%

Obchodní centrum Citypark Jihlava koupil od skupiny CPIPG v prvním čtvrtletí 2022 
slovenský správce investičních fondů 365.invest za víc než 100 milionů eur

IGY České Budějovice – akvizice portfolia obchodních center IGY České Budějovice 
a Citypark Jihlava společností 365.invest z fi nanční skupiny J&T je největší investiční 
transakcí prvního kvartálu 2022 s hodnotou cca 215 mil. eur
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Czech real estate attracted more than 
900 million euros in the fi rst quarter of this 
year. After two years of the pandemic, large 
investment transactions are returning to the 
market. Several transactions were concluded 
that broke a hundred million and others are 
expected in the coming months. The sale of 
the portfolio of the IGY České Budějovice and 
Citypark Jihlava shopping centres, which 

was acquired by Slovak investor 365.invest 
from the J&T group for about 215 million 
euros, was followed by the acquisition of 
Prague‘s Centrum Bořislavka by the Czech 
company REICO (about 180 million euros) 
and the purchase of the industrial portfo-
lio of 4 properties in the vicinity of Prague 
(114 million euros) by the global investor 
Hines. According to the consulting compa-

nies Colliers and Knight Frank, capital from 
Central Europe was behind almost 77 % of 
the investment. The second quarter brought 
the long-awaited sale of Tesco‘s shopping 
centre portfolio, which was credited to the 
Hungarian investor Adventum, and it seems 
that retail will play a major role in the future. 
There is speculation surrounding the sale 
of the Prague shopping centre Letňany and 
a large portfolio of more than 50 retail prop-
erties in the Czech Republic and Slovakia. 
Both transactions are expected to attack up 
to 250 million euros.

The fi rst quarter attracted
900 million euros
The multifunctional real estate sector recorded 
the largest volume of investments in the fi rst 
quarter. More than 300 million euros in three 
transactions secured it a 33 % share. According 
to Colliers, retail was the second strongest sec-
tor with 29 %, offi  ces ranked third with 24 %, 
followed at a distance by industry and logistics 
representing 14 %.

With regard to the origin of the capital, the mar-
ket was dominated by investors from Central 
Europe, who were behind 77 % of the total in-
vestment activity: Czech capital represented 
49 %, followed by Slovak capital with 24 %, 
CBRE, JLL and Knight Frank agreed. Investors 

LARGE TRANSACTIONS returning 
to the Czech investment market

Letňany shopping centre – the largest shopping centre in Prague – is expected
to be sold to the new owner CPI industrial portfolio in Prague region was acquired by Hines in Q1/2022 for EUR 114 mil.

Selected investment transactions in Q1+Q2/2022

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

Q1 2022 IGY ČB & Citypark Jihlava Č. Budějovice, Jihlava Retail est. 215 CPIPG 365.invest

Q1 2022 Centrum Bořislavka Prague 6 Offi ce/Retail est. 180 KKCG REICO

Q1 2022 CPI Industrial portfolio 4 assets Prague region Industrial 114 CPIPG Hines

Q1 2022 Charles Square Center Prague 2 Offi ce/Retail est. 90+ Commerz Real KGAL

Q1 2022 Coral Offi ce Park Prague 5 Offi ce est. 90 Portland Trust Mint Investment

Q1 2022 BB Centrum E (ČEZ) Prague 4 Offi ce 70+ CPIPG RSBC

Q1 2022 Smíchoff Prague 5 Offi ce 50 Penta Portiva

Q1 2022 Avion Shopping Park Brno Retail 41 INGKA Mercury

Q1 2022 Kaiserštejnský palác Prague 1 Hospitality na x Private Individual

Q1 2022 KB Vysočany Offi ce complex Prague 9 Offi ce na KB Central Group

Q1 2022 Airport Business Centre Prague 6 Offi ce na Immofi nanz Jet Investments

Q2 2022 Tesco portfolio CR + HU Regions Retail 280 Tesco Adventum Group/Gradevel

Q2 2022 Red Court (sale before complet.) Prague 8 Offi ce na J&T Real Estate BlackBird Real Estate 

Q2 2022 ŘSD Headquarters Prague 4 Offi ce na HNWI Passerinvest Group

Q2 2022 Bělehradská 128 Prague Offi ce na Modrá Parymida Anero

Q2 2022 Retail portfolio Regions Retail na KPD + Traxial ZDR Investments

Q2 2022 Hagibor Delta (sale before complet.) Prague 3 Residential na Crestyl Invesco

Q2 2022 Smíchov Gate (not closed yet) Prague 5 Offi ce na Redside/Nova RE Star Capital

Q2 2022 Karlovarská Business Park (not closed yet) Prague West Industrial na Accolade Cromwell

Source/Zdroj: BW, Colliers, Knight Frank, AY, CBRE, JLL, market sources ■ Price*: market sources/estimate
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je Jakub Stanislav, ředitel oddělení kapitálových 
trhů v CBRE. „Vidíme zájem o retailparky, které 
se ukázaly jako stabilní aktivum i během covidu. 
S rostoucí poptávkou předpokládáme, že vzros-
te i počet transakcí s obchodními centry.“ S tím 
souhlasí také Kevin Turpin, ředitel kapitálových 
trhů Colliers: „Na poli maloobchodních nemovi-
tostí jsou nyní aktivní zejména lokální hráči. Lze 
tedy očekávat další nákupy retailparků a ojedi-
něle také dobře performujících obchodních cen-
ter, zejména v regionech. V této oblasti budou 
vidět především investoři z regionu CEE.“

Tesco dokončilo prodej obchodních 
center v Česku a Maďarku
Ve druhém kvartále dospěl do fi nále i dlou-
ho očekávaný prodej maloobchodních center 
a retailparků Tesco Stores: Maďarská skupina 
Adventum oznámila akvizici portfolia 18 malo-
obchodních nemovitostí s celkovou rozlo-
hou 360 000 m2 v Česku a Maďarsku, jejichž 
hlavním nájemcem je Tesco. Transakci v hodnotě 
280 milionů eur uzavřela fi rma jménem svého 
investičního fondu Adventum Penta. Jak vy-
plývá z obchodního rejstříku, v Česku se jedná 
o čtyři obchodní centra: v Karlových Varech, 

Chrudimi, Ostravě a Opavě. Daňové a právní 
aspekty akvizice měly na starosti společnosti 
Deloitte Advisory a Deloitte Legal. Realitní po-
radenství kupujícímu poskytly ESTON a Savills.

Transakce na obzoru
Významné maloobchodní transakce se očekáva-
jí i v příštích měsících. Jak potvrdilo několik zdro-
jů z trhu, ve fázi exkluzivity je prodej pražského 
obchodního centra Letňany. To je s dvěma 

stovkami obchodů na víc než 125 000 m2 jedním 
z největších center v České republice. Dalším 
výjimečným obchodem, o němž se na trhu 
spekuluje, je prodej retailového portfolia ně-
meckého developera a investora, které by mělo 
zahrnovat 37 prodejen Penny Market, 11 ne-
movitostí řetězce Billa a 10 retailparků v ČR 
a na Slovensku. Také v tomto případě sehraje 
zřejmě klíčovou roli lokální kapitál. Předpokládá 
se, že každý z těchto obchodů by mohl zazna-
menat investiční objem v hodnotě oscilující 
okolo 230–250 milionů eur.

Multifunkční centra, kanceláře
a logistika
Sílu domácího kapitálu potvrdil také druhý nej-
větší obchod počátku tohoto roku. Multifunkční 
Centrum Bořislavka zahrnující 30 000 m2 
kanceláří a nákupní pasáž se 60 prodejnami na 
10 000 m2 připojil do svého portfolia český inves-
tiční fond REICO. Novostavbu u stejnojmenné 
stanice metra získal od developerské společ-
nosti KKCG.  V kancelářském segmentu inves-
tovali v prvním kvartálu rovněž domácí investoři 
Mint Investments (Coral Offi  ce Park), Portiva 
(Smíchoff ), RSBC (BB Centrum – E) nebo 
Central Group (KB Vysočany). Do centra Prahy 
zamířil naopak již podruhé německý investiční 
fond KGAL: Centrum Charles Square nabíze-

Retailparky a retailová portfolia jsou vyhledávaným investičním aktivem především ze strany středoevropských
a domácích investorů

Multifunkční centrum Bořislavka v Praze 6 získala do portfolia v prvním čtvrtletí 2022 společnost REICO
za cca 180 mil. eur od developerské společnosti KKCG
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from Poland took care of 5 %, while the re-
maining shares went to investors from the USA 
(12.5 %) and Germany (10 %).

Retail in the centre of action
The dominant transaction of the fi rst quarter 
took place untraditionally in the retail sector: the 
Slovak investment fund manager 365.invest
followed up last year’s purchase of the Géčko
shopping centre in České Budějovice from the 
J&T fi nancial group with the acquisition of two 
major regional business centres. The acqui-
sition of the shopping centres IGY in České 
Budějovice and Citypark in Jihlava, which will 
be part of the portfolio of the Real Estate Fund 
and Real Estate Fund Plus, cost the investor al-
most a quarter of a billion euros. In addition 
to a nine-screen multiplex cinema, IGY off ers 
about 120 shops with tenants such as H&M, 
New Yorker, Takko Fashion, McDonald’s, KFC, 
CCC, Tommy Hilfi ger, A3 Sport and more on an 
area of 24,500 m2. It also includes 4,800 m2 of 
offi  ces. Jihlava’s Citypark has about 110 shops 
on an area of 28,500 m2, which is complemented 
by a multiplex with four halls. The CPIPG group 
was the seller.

The Avion Shopping Park in Brno also changed 
hands in the fi rst quarter, with the Polish inves-
tor Mercury acquiring it from the INGKA group. 
As Knight Frank points out, it is only the second 
Polish investment in the Czech Republic in the 
last 10 years.

“The retail market off ers higher returns com-
pared to other real estate segments, so it is 
more interesting for investors from the point of 
view of the price,” commented Jakub Stanislav, 
Director of Capital Markets in CBRE. “We see an 
interest in retail parks, which have proven to be 
a stable asset even during covid. With increasing 
demand, we expect the number of transactions 
with shopping centres to increase.” Kevin Turpin, 
Director of Capital Markets in Colliers, also 
agrees: “Primarily local players are now active in 

retail real estate. Thus, further purchases of re-
tail parks and, in isolated cases, well-performing 
shopping centres can be expected, especially in 
the regions. Investors from the CEE region will 
primarily be visible in this area.”

Tesco has completed the sale
of its shopping centres in the Czech 
Republic and Hungary
In the second quarter, the long-awaited sale of 
the Tesco Stores shopping centres and retail 
parks has also been successfully completed: 
Hungary’s Adventum group announced the ac-
quisition of the portfolio of 18 retail properties 
with a total area of 360,000 m2 in the Czech 
Republic and Hungary, whose main tenant 
is Tesco. The company concluded the trans-
action worth EUR 280 million on behalf of its 
Adventum Penta investment fund. According 
to the Commercial Register, this applies to 
four shopping centres in the Czech Republic:
Karlovy Vary, Chrudim, Ostrava and Opava. 
Deloitte Advisory and Deloitte Legal were in 
charge of the tax and legal aspects of the acqui-
sition. ESTON and Savills provided real estate 
consultancy to the buyer.

Transactions on the horizon
Signifi cant retail transactions are expected in the 
coming months. As confi rmed by several sources 
from the market, the sale of Prague’s Letňany 
shopping centre is in the phase of exclu-
sivity. With two hundred stores on more than 
125,000 m2, this is one of the largest centres in 
the Czech Republic. Another exceptional trans-
action that is the subject of speculation on the 
market is the sale of the retail portfolio of 
a German developer and investor, which should 
include 37 Penny Market stores, 11 Billa 
properties and 10 retail parks in the Czech 

The planned acquisition of the Letňany shopping centre in Prague could be one of the largest deals of the year in 
the Czech Republic

Smíchov Gate in Prague 5 is in process of acquisition
by Star Capital
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jící vedle 14 000 m2 kanceláří nákupní galerii na 
6 000 m2 koupil za částku převyšující 90 mil. eur 
od německého investora Commerz Real.

Zahraniční kapitál přilákala letos především logis-
tika. Portfolio 4 nemovitostí v okolí Prahy s roz-

lohou cca 66 000 m2 připojil do svého portfolia 
globální investor Hines. Nemovitosti v Brandýse 
nad Labem, Vestci (2 areály) a Jažlovicích zís-
kal jménem investičního fondu Hines European 
Core Fund za cca 114 milionů eur od CPIPG. Do 
fi nále míří podle zdrojů z trhu i prodej pražského 

areálu Karlovarská Business Park, jehož no-
vým majitelem by měla být společnost Cromwell. 
Právě logistika, která je díky převisu poptávky 
a pokračující rekordní nájemní aktivitě nedostat-
kovým artiklem, si drží již druhý kvartál mezi sek-
tory nejnižší hladinu prime yieldů v úrovni 4 %. Jak 
upozornil Ondřej Vlk, vedoucí oddělení průzkumu 
trhu Knight Frank, s výjimkou logistiky výnosy 
vzrostly napříč segmenty. 

Do letošních objemů promluví také investiční 
společnost Immofi nanz a její majoritní vlastník 
CPIPG. Immofi nanz v červnu oznámila svůj 
plán evropských divestic v objemu 1 miliardy 
eur, které hodlá reinvestovat vedle splacení úvě-
rů i do nových kancelářských a retailových akvi-
zic. Ty by se mohly dotknout mimo jiné i nemovi-
tostí v České republice.

Průmyslový areál Karlovarská Business Park včetně pozemků pro development kupuje podle zdrojů z trhu investiční 
společnost Cromwell
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Republic and Slovakia. Local capital is also 
likely to play a key role in this case. It is assumed 
that each of these transactions could mean an 
investment of around 230–250 million euros.

Multifunctional centres, offi  ces
and logistics
The strength of domestic capital was also con-
fi rmed by the second largest transaction earlier 
this year. The Czech investment fund REICO 
added the multifunctional Centrum Bořislavka, 
comprising 30,000 m2 of offi  ces and a shopping 
mall with 60 shops on 10,000 m2, to its portfolio. 
It obtained the new building by the metro station 
of the same name from the development compa-
ny KKCG. In the offi  ce segment, domestic inves-
tors Mint Investments (Coral Offi  ce Park), Portiva 
(Smíchoff ), RSBC (BB Centrum – E) and Central 
Group (KB Vysočany) also invested during the 
fi rst quarter. On the other hand, the German 
investment fund KGAL headed to the centre 
of Prague for the second time: it purchased 
Centrum Charles Square, which off ers a shop-
ping mall on 6,000 m2 in addition to 14,000 m2 of 

offi  ces, for an amount exceeding EUR 90 million 
from the German investor Commerz Real.

Logistics primarily attracted foreign capital this 
year. The global investor Hines added a port-

folio of 4 properties in the vicinity of Prague 
with an area of about 66,000 m2 to its portfolio. It 
acquired the properties in Brandýs nad Labem, 
Vestec (2 complexes) and Jažlovice on behalf 
of the Hines European Core Fund for about 
114 million euros from CPIPG. According to mar-
ket sources, the sale of Prague’s Karlovarská 
Business Park is also heading into the fi nal 
stretch. Its new owner should be Cromwell. 
Thanks to the excess demand and the ongoing 
record-breaking activity, logistics is in short sup-
ply and, at 4 %, has held the lowest level of prime 
yields of all the sectors for the second consecu-
tive quarter. As Ondřej Vlk, head of the Knight 
Frank Market Research Department, pointed 
out, with the exception of logistics, yields have 
risen across segments. 

The investment company Immofi nanz and 
its majority owner CPIPG will also aff ect this 
year’s volumes. In June, Immofi nanz an-
nounced its European divestment plan in a vol-
ume of 1 billion euros, which it intends to reinvest 
in new offi  ce and retail acquisitions in addition to 
paying off  loans. This could also aff ect properties 
in the Czech Republic.

Charles Square Centre in Prague 2 was acquired in Q1/2022 by KGAL from Commerz Real for more than 90 million EUR

Coral Offi  ce Park in Prague 5 – Nové Butovice was acquired in Q1/2022 by Mint Investments for EUR 90 million
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Investiční skupina RSJ akceleruje své aktivity na českém a slovenském 
trhu. V krátké době otevírá už druhý podfond kvalifi kovaných investorů 
zaměřený na segment průmyslu a logistiky a nové fondy představila 
také pro komerční aktiva a rezidence. Do výnosových nemovitostí a de-
veloperských projektů napříč realitním spektrem investovala RSJ jen 

v posledním půlroce z vlastního kapitálu přes 80 milionů eur: prémiová 
kancelářská budova Pradiareň 1900 v Bratislavě, rezidence Vesi v praž-
ské Hostivaři, bytový areál u plánované stanice metra Libuš a logistic-
ký park v Hradci Králové na hlavním dálničním tahu, to je jen krátký 
výčet z letošních akvizic skupiny, která se netají ambiciózními expanz-
ními plány. Současně posiluje RSJ oblast developmentu, kde dnes 
spolu s partnery připravuje a staví přes 1 700 bytů a cca 125 000 m2 
výrobních a distribučních prostor. Ty již přilákaly nadnárodní giganty 
zvučných jmen: např. německý Jungheinrich či americký Amazon.

„Věříme v logistiku a v tomto sektoru chceme nadále posilovat. Podobně 
jsme přesvědčeni, že rezidenční development, i přes současné zdražování 
cen energií a hypoték, dává smysl. V projektu Vesi s YIT máme polovič-
ní podíl, v Libuši, kterou připravujeme s developerem JRD, nadpoloviční. 
A Pradiareň je unikát, jde o nádhernou stavbu, která nám přirostla k srdci. 
Jako trofejní nemovitost ji plánujeme držet dlouhodobě,“ popisuje součas-
nou strategii Lukáš Musil, člen představenstva investiční skupiny RSJ. 

Pradiareň ve fondu RSJ
Naposledy nakupovala RSJ v centru Bratislavy. Koupě 50% podílu JV 
partnera YIT Slovakia v citlivě zrekonstruovaném objektu Pradiarně 1900 
v lokalitě Mlynské nivy byla rozhodnutím na poslední chvíli, přiznává Lukáš 
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RSJ NAKUPOVALA v Česku i na Slovensku:
získala nemovitosti za miliardy a představuje
nové fondy pro kvalifi kované investory

Lukáš Musil, člen představenstva investiční skupiny RSJ
Trofejní kancelářskou nemovitost Pradiareň 1900 v moderním centru Bratislavy umístila 
investiční skupina RSJ do investičního fondu Real Estate IV ■ Zdroj: RSJ Investments

BW_II_2022.indb   12BW_II_2022.indb   12 26.06.22   19:1426.06.22   19:14



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

13

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

The investment group RSJ is accelerating 
its activity on the Czech and Slovak markets. 
In a short time, it will be opening its second 
sub-fund for qualifi ed investors focused on 
the industrial and logistics segment and it 
also introduced new funds for commercial 
assets and residences. In the last half-year 
alone, RSJ invested more than EUR 80 mil-
lion of its equity in income properties and 
development projects across the real estate 
spectrum: the prime offi  ce building Pradiareň 
1900 in Bratislava, the Vesi residence in 
Prague-Hostivař, a complex of fl ats by the 
planned Libuš metro station and a logistics 
park in Hradec Králové on the main motor-
way, this is only a short list of this year’s ac-
quisitions by the group, which makes no 
secret of its ambitious expansion plans. At 
the same time, RSJ is bolstering its devel-
opment plans, where today, together with 
partners, it is preparing and building over 
1,700 fl ats and about 125,000 m2 of manu-
facturing and distribution space. These have 
already attracted multinational giants with 
big names, e.g., Germany’s Jungheinrich 
and America’s Amazon.

“We believe in logistics and we want to continue 
to get stronger in this sector. Similarly, we are 
convinced that residential development, despite 
the current increase in energy prices and mort-
gages, makes sense. We have a 50% share in 
the Vesi project with YIT, and more than half in 
Libuš, which we are preparing with the developer 
JRD. And Pradiareň is unique. It is a wonderful 
building that we have grown fond of. As a trophy 
property, we plan to hold it for the long term,” 
stated Lukáš Musil, a member of the Board of 

Directors of the investment group RSJ, describ-
ing the current strategy. 

Pradiareň in the RSJ Fund
RSJ was last shopping in the centre of Bratislava. 
The purchase of a 50% share of the JV partner 
YIT Slovakia in the sensitively reconstructed 
Pradiareň 1900 building in the locality of 
Mlynské nivy was a last-minute decision, Lukáš 
Musil admitted. A competition was announced 
for the sale of the building, but in the end, thanks 
to the decision of the investors, RSJ moved it all 
into the newly-established Real Estate IV in-
vestment fund. “Pradiareň 1900 represents our 
entry into the Slovak market of income proper-
ties. It is a unique, listed industrial building that 
has a genius loci and completes the story of the 
newly-emerging Zwirn neighbourhood, which 
we are gradually creating together with YIT in the 

former Cvernovka complex. Last but not least, it 
has an excellent mix of tenants, including such 
companies as Microsoft, Takeda, YIT Slovakia 
and Erste. Currently less than 10 % of the total 
15,500 m2 of leasable space is available,” stat-
ed Lukáš Musil, a member of the Board of RSJ 
Investments. RSJ plans to complete the atmo-
sphere of the neighbourhood with the placement 
of a statue that would allude to the industrial his-
tory of the site. The purchase of half of Pradiareň 
cost the group EUR 35 million. 

Residences are also going up in the new neigh-
bourhood and sales results suggest that there is in-
terest in living in the wider centre of Bratislava. The 
fi rst stage, Zwirn I, with 267 fl ats, which already 
has the carcase fi nished, can boast 80% pre-
sales. RSJ is planning on building the part called 
Zwirn III, with 195 fl ats and non-residential prem-

Pradiareň 1900, Bratislava – the trophy offi  ce asset was moved by RSJ Investments into the newly-established
Real Estate IV Investment Fund

RSJ PURCHASING in Czech Republic
and Slovakia: it acquired property for billions and 
presented new funds for qualifi ed investors

BW_II_2022.indb   13BW_II_2022.indb   13 26.06.22   19:1426.06.22   19:14



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
T

14

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

Musil. Na prodej budovy byla vyhlášena soutěž, 
nakonec se ale díky rozhodnutí investorů RSJ 
stěhovala celá do nově založeného investič-
ního fondu Real Estate IV. „Pradiareň 1900 
představuje náš vstup na slovenský trh výnoso-
vých nemovitostí. Jedná se o unikátní, památ-
kově chráněnou industriální budovu, která má 
genius loci a dotváří příběh nově vznikající čtvrti 
Zwirn, jíž v areálu bývalé Cvernovky postupně 
vytváříme společně s YIT. A v neposlední řadě 
má vynikající skladbu nájemců, mezi nimiž mů-
žeme jmenovat fi rmy jako Microsoft, Takeda, 
YIT Slovakia nebo Erste. Volných je v součas-
né době méně než 10 % z celkových 15 500 
m2 pronajímatelných ploch,“ vypočítává Lukáš 
Musil, člen představenstva RSJ Investments. 
Atmosféru čtvrti plánuje RSJ dokreslit umístěním 
sochy, která by odkazovala na industriální historii 
lokality. Odkup polovičního podílu v Pradiarni při-
šel skupinu na 35 milionů eur. 

Nová čtvrť se rozrůstá také o rezidence a vý-
sledky prodejů naznačují, že o bydlení v šir-
ším centru Bratislavy je zájem. První etapa, 
Zwirn I s 267 byty, která má již dokončenu 
hrubou stavbu, se může chlubit 80% předpro-

daností. Jako druhou fázi plánuje RSJ postavit 
část nazvanou Zwirn III se 195 byty a nebytový-
mi prostory určenými rovněž k prodeji. Stavba 
již byla zahájena a její součástí je i 13podlažní 
kancelářská budova Zwirn Offi  ce s 9 600 m2 
plochy, kde budou k prodeji jednotlivé kancelář-
ské jednotky fi nálním uživatelům. Jako poslední 
pak přijde na řadu nejrozsáhlejší porce, Zwirn II, 
s více než 350 byty. S týmž developerem staví 
investiční skupina RSJ v Bratislavě také projek-
ty Nuppu, včetně Nuppu Magnolie, a Lukáš 
Musil se netají tím, že by skupina měla zájem 
o další investice do rezidenčního developmentu 
na Slovensku.  

Investice do rezidencí
Portfolio rezidenčních projektů v Česku se 
letos rozrostlo o podíly ve dvou developer-
ských projektech zařazených do podfondu 
Development III. Jedná se o komplex pěti byto-
vých domů Vesi Hostivař, který buduje od loňska 
developer YIT Česká republika v Praze 10, a by-
tový projekt u budoucí stanice metra D Libuš, 
který vznikne v režii společnosti JRD. 

Vesi Hostivař vyrůstá v areálu bývalé pily 
Kaplan podél ulice K Jezeru podle návrhu 
pražského architektonického ateliéru Hlaváček 
& partner. RSJ vstoupila do projektu v břez-
nu 2022, kdy výstavba pokročila již do úrovně 
1. nadzemního podlaží. Rezidence v sousedství 
lesoparku a vodní nádrže Hostivař, která je ob-
líbeným výletním cílem Pražanů, jdou rychle na 
odbyt: už v době uzavření akvizice bylo předpro-
dáno 30 procent z celkových 208 bytů. 

Investiční skupina RSJ získala letos i většinový 
podíl v projektu, který přímo u plánované sta-
nice metra D, v dynamicky se rozvíjející loka-
litě Praze-Libuši, postaví JRD Development. 
Developerský projekt, který je dnes v počáteč-
ním stadiu návrhu studie a výběru architekta, 
naváže na předchozí aktivity developera v loka-
litě. Pozemek při ulici Novodvorská je určený pro 
bytovou výstavbu s možností umístění komerč-
ních prostor v parteru; nová výstavba nahradí 
chátrající parkovací dům a společně s dvěma 
stávajícími bytovými domy vytvoří klidný zele-
ný vnitroblok. Celková investice má dosáhnout 
1,5 miliardy korun.

Z Prahy do regionů
Vedle akvizic pokračuje skupina i ve výstavbě 
svých stávajících bytových projektů: Rezidence 
u Šárky v Praze 6 s developerem Finep, 
Bohdaleckého kvarteta v pražské Michli ve 
spolupráci s JRD a do stadia realizace dospěl 
i luxusní projekt Rezidence Bella Vista v praž-
ské Troji v režii téhož developera. Komorní kom-
plex nabídne pouze 26 exkluzivních rezidencí 

Do stadia realizace dospěl luxusní projekt Bella Vista
v pražské Troji, který staví investiční skupina RSJ v joint 
venture s developerem JRD ■ Zdroj: RSJ Investments

Investiční skupina RSJ staví v partnerství s developerem YIT Slovakia v Bratislavě rezidenční komplex NUPPU 
zahrnující stovky nových bytů ■ Zdroj: RSJ Investments
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ises also intended for sale, as the second stage. 
The construction has already begun and it includes 
a 13-storey offi  ce building, Zwirn Offi  ce, with 
9,600 m2 of space, where the individual offi  ce units 
will be sold to the fi nal users. The most extensive 
section, Zwirn II, with more than 350 apartments, 
will be the last in line. The RSJ investment group is 
also building the Nuppu project in Bratislava with 
the same developer, including Nuppu Magnolia,
and Lukáš Musil has made no secret that the group 
would be interested in further investments in resi-
dential development in Slovakia.  

Investment in residences
The portfolio of residential projects in the Czech 
Republic has grown this year with shares in 
two development projects included in the 
Development III sub-fund. These are a com-
plex of fi ve blocks of fl ats named Vesi Hostivař, 
which has been under construction by the devel-
oper YIT Česká republika in Prague 10 since last 
year, and a residential project that will be going 
up under the direction of JRD by the future Libuš 
metro station on the D line. 

Vesi Hostivař is going up in the complex of the 
former Kaplan sawmill along K Jezeru Street ac-
cording to a design by the Prague architectural 
studio Hlaváček & partner. RSJ entered the proj-
ect in March 2022, when construction had al-
ready progressed to the fi rst above-ground fl oor. 
The residences in the neighbourhood of the 
Hostivař forest park and water reservoir, which 
is a popular destination for Prague residents, is 
going fast: even when the acquisition was con-
cluded, 30 percent of the total 208 apartments 
were pre-sold. 

This year the RSJ investment group also gained 
a majority share in a project that will be built by JRD 
Development right by the planned D-line metro 
station, in the dynamically developing location of
Prague-Libuš. The development project, which is 
now at the initial stage of the study design and the 
choice of architect, will follow the developer’s previ-
ous activities in the locality. The land on Novodvorská 
Street is designed for residential construction with 
the possibility of placing commercial space on street 
level; the new construction will replace the dilapidat-
ed car park and together with two existing blocks of 
fl ats will form a peaceful green courtyard. The total 
investment is expected to reach CZK 1.5 billion. 

From Prague to the regions
In addition to the acquisitions, the group is also 
continuing with the construction of its exist-
ing residential projects: Rezidence u Šárky in 
Prague 6 with the developer Finep, Bohdalecké 
kvarteto in Prague-Michle in cooperation with 
JRD and the luxury project Rezidence Bella 
Vista in Prague-Troja under the direction of the 
same developer has reached the construction 
phase. The intimate complex will off er just 26 ex-
clusive residences in a premium location close 
to the zoo. “In the future we would like to ex-
pand our scope and implement projects of 
aff ordable housing,” stated Lukáš Musil. “The 

Vesi Hostivař, Prague 10 – RSJ Investments acquired the 50% share in the residential project Vesi Hostivař in Q1/2022
Developer: YIT/RSJ Investments

Zwirn – the new city quarter in Bratislava – under 
construction ■ Developer: YIT Slovakia/RSJ Investments

Bella Vista, Prague – Troja ■ Developer: JRD/RSJ Investments
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v prémiové lokalitě a v těsné blízkosti zoologické 
zahrady. „Do budoucna chceme rozšířit náš 
záběr a realizovat i projekty dostupného by-
dlení,“ uvádí Lukáš Musil. „Rozhodujícím kritéri-
em pro výběr lokality je především dobrá doprav-
ní dostupnost Prahy. Zajímají nás tedy například 
Kladno, Tábor, Písek, Beroun, Benešov, z kraj-
ských měst Plzeň, Hradec Králové, Pardubice 
nebo Jihlava. S partnerem, s nímž bychom mohli 
realizovat více investic, připravujeme nyní náš 
pilotní projekt v regionech.“ 

Na vlně logistiky – Do Chomutova 
míří Amazon
Paralelně s výstavbou bytů se RSJ intenziv-
ně věnuje také oblasti logistického develop-
mentu. V partnerství s developerem Panattoni 
skupina rozvíjí zatím dva logistické parky, 
u Chomutova a nově u Hradce Králové. 

Výstavba Panattoni Parku Chomutov North 
u obce Jirkov vzdálené 7 km od Chomutova, který 
má rozlohu 90 000 m2 ve dvou budovách, začala 
letos v lednu pracemi na průmyslové hale o roz-

loze 37 000 m2 pro německého dodavatele ma-
nipulační techniky, fi rmu Jungheinrich. Zároveň 
byla zahájena realizace 15 000 m2 v druhé, větší 
hale, pro americký gigant v oblasti online prodeje 
Amazon. Prostory hodlá fi rma využívat na výrobu 
a potisk triček a doplňků na zakázku. „Větší halu 
s celkovou pronajímatelnou plochou 53 000 m2 
budeme realizovat po částech. Nyní se staví pro 
Amazon, kde předpokládáme dokončení letos 
v říjnu. Infrastruktura je již realizována a díky tomu 
můžeme nabídnout jedinečný prostor 38 000 m2 

pod jednou střechou v dnešní době v rekordním 
čase 6–9 měsíců,“ popisuje Musil. Lokalita s vy-
nikajícím napojením na dálnice D7, D8 a D6 je 
podle něj atraktivní jak pro fi rmy z oblasti e-co-
mmerce, tak pro výrobce, pro něž je klíčová dobrá 
dostupnost na německý trh. 

Logistic Development II – Logistická 
aktiva za 100 milionů eur
Nově založený podfond Logistic Development II 
vznikl paralelně s investicí do projektu logistické-
ho parku ve Smiřicích na Hradecku, situované-
ho u nového úseku dálnice D11 ve směru přes 

Náchod do Polska. Ve spolupráci s Panattoni tu 
plánuje RSJ vybudovat moderní halu o rozlo-
ze 35 000 m2. „Fond by měl mít kapacitu zhruba 
25–30 milionů eur vlastního kapitálu, mohli bychom 
tedy do fondu umístit ještě dvě až tři další inves-
tice,“ vypočítává Lukáš Musil. Fond s očekávanou 
výkonností nad 10 % chce investiční skupina RSJ 
naplnit do konce letošního roku. „Vývoj logistické-
ho sektoru hodnotíme nadále pozitivně, zpomalení 
neočekáváme,“ uvádí Musil. „Výrazným impulzem 
bude podle našeho názoru přesun výroby zpět do 
Evropy, který započal již v době pandemie, která 
odhalila zranitelnost mezinárodních distribučních 
kanálů. Další relokace si pravděpodobně vyžádá 
situace na Ukrajině a v Rusku.“ 

Kromě stávající výstavby bytů a skladovacích 
a průmyslových prostor se investiční skupina 
RSJ rozhlíží i po dalších příležitostech. Posilovat 
by do budoucna mohl také podíl výnosových 
nemovitostí, které jsou zatím v portfoliu zastou-
peny kancelářskou budovou Enterprise na 
Pankráci, nákupním centrem Pivovar Děčín, 
Pradiarní 1900 v Bratislavě a hotelovým resor-
tem Zuri Zanzibar v Africe. 

Zuri Zanzibar čeká expanze a prodej
Luxusní rekreační resort z podfondu RSJ 
Property vykázal podle Lukáše Musila v posled-
ních dvou sezónách velmi pozitivní výsledky, a to 
i v období pandemie. Letos se jeho obsazenost 
pohybuje nad 80 %. Ceny za pokoj vzrostly mezi-
ročně o víc než 10 %. RSJ proto zajišťuje staveb-
ní povolení na druhou fázi, která bude zaměřena 
na rodiny s dětmi. „Počet bungalovů se zvýší 
z 56 na 80 a přibude také dětské hřiště a bazén 
pro děti,“ popisuje. „Výhodou je, že máme hoto-
vou veškerou infrastrukturu a nebude potřeba ji 
rozšiřovat. Výstavba ani samotný provoz „fami-
ly zóny“ nebude v žádném případě rušit hosty 
stávajícího resortu.“ Skupina podle něj zvažuje 
také variantu prodeje luxusního areálu na jihový-
chodním pobřeží Afriky a očekává, že nabídka 
osloví především potenciální investory z oblasti 
Blízkého a Středního východu.

Průmyslový park v Chomutově, který po svém dokončení bude zahrnovat 90 000 m2 pronajímatelných prostor, přilákal 
německého výrobce Jungheinrich a americký Amazon. Další průmyslový park chystá investiční skupina RSJ spolu 
s developerem Panattoni v Hradci Králové
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decisive criterion for the selection of a location 
is mainly good transport accessibility to Prague. 
We are interested, for example, in Kladno, Tábor, 
Písek, Beroun, Benešov, or from the regional 
cities Plzeň, Hradec Králové, Pardubice and 
Jihlava. We are currently preparing our pilot proj-
ect in the regions with a partner with which we 
could make more investments.” 

On the wave of logistics – Amazon is 
heading to Chomutov
In parallel with the construction of fl ats, RSJ is 
also intensively engaged in the area of logistics 
development. So far, in partnership with the de-
veloper Panattoni Group, it has been develop-
ing two logistics parks, near Chomutov and 
newly near Hradec Králové. 

The construction of Panattoni Park Chomutov 
North by the town of Jirkov, 7 km from Chomutov, 
with an area of 90,000 m2 in two buildings, start-
ed this January with work on an industrial hall of 
37,000 m2 for the German supplier of handling 
equipment, Jungheinrich. At the same time, the 
construction of 15,000 m2 was launched in the 
second, larger hall for the American giant in the 
area of online sales, Amazon. The company in-
tends to use the premises for the production and 
printing of T-shirts and accessories on demand. 
“We will be constructing a larger hall with a total 
leasable area of 53,000 m2 in parts. It is now be-
ing built for Amazon, where we expect it to be 
completed this October. The infrastructure has 
already been implemented, thanks to which we 
can off er a unique space of 38,000 m2 under one 
roof these days in a record time of 6–9 months,” 
Musil explained. According to Musil, the location, 
with an excellent connection to the D7, D8 and 
D6 motorways, is attractive for both e-commerce 
companies and manufacturers for whom good 
accessibility to the German market is key. 

Logistic Development II – logistics 
assets for 100 million euros
The newly-established Logistic Development II 

sub-fund was created in parallel with the invest-
ment in the logistics park project in Smiřice 
in the Hradec Králové region, situated by 
the new section of the D11 motorway through 
Náchod to Poland. In cooperation with Panattoni, 
RSJ is planning on building a modern hall with 
an area of 35,000 m2. “The fund should have 
a capacity of around EUR 25–30 million of eq-
uity, so we could place two or three additional 
investments in the fund,” said Lukáš Musil. The 
RSJ investment group wants to fi ll the fund, with 
an expected performance above 10 %, by the 
end of this year. “We continue to assess the de-
velopment of the logistics sector positively; we 
do not expect a slowdown,” Musil said. “In our 
opinion, the shift in production back to Europe, 
which already started during the pandemic, 
which exposed the vulnerability of international 
distribution channels, will be a major impulse. 
The situation in Ukraine and Russia will also 
probably require a further relocation.” 

In addition to the existing construction of fl ats 
and storage and industrial premises, the in-
vestment group RSJ is also looking at other 
opportunities. The share of income proper-
ties, which are currently represented in the 

portfolio by the Enterprise offi  ce building in 
Pankrác, the Pivovar Děčín shopping centre, 
Pradiareň 1900 in Bratislava and the Zuri 
Zanzibar resort hotel in Africa, could also be 
strengthened in the future.

Zuri Zanzibar to be expanded and sold
According to Lukáš Musil, the luxury holiday re-
sort from the RSJ Property sub-fund has shown 
very positive results in the last two seasons, 
even during the pandemic period. This year, its 
occupancy is above 80 %. Prices per room rose 
by more than 10 % year-on-year. RSJ is there-
fore arranging the building permit for the second 
stage, which will focus on families with children. 
“The number of bungalows will increase from 
56 to 80 and a playground and pool for children 
will also be added,” he described. “The advan-
tage is that we have all the infrastructure ready 
and there will be no need to expand it. Neither 
the construction nor actual operation of the “fam-
ily zone” will in any way disturb the guests of the 
existing resort.” according to Musil, the group is 
also considering the option of selling the luxury 
complex on the south-east coast of Africa and 
expects the off er to appeal primarily to potential 
investors from the Middle East region.

Zuri Zanzibar – the luxury holiday resort is expected to be expanded and sold ■ Source: RSJ Investments
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V polovině května vyhlásila odborná porota 
na slavnostním večeru v pražském Centru 
architektury a městského plánování CAMP 
výsledky mezinárodní architektonické sou-
těže na podobu nové Vltavské fi lharmonie: 
vítězný návrh dánského studia Bjarke Ingels 
Group (BIG) vybrala z 19 soutěžních návr-
hů architektonických ateliérů, které uspě-
ly mezi 115 původně přihlášenými zájemci 
z 25 zemí. Druhou až pátou příčku obsadily 
ateliéry Barozzi Veiga + Atelier M1 architekti, 
Bevk Perović Arhitekti, Petr Hájek Architekti 
a Snøhetta. Následovat bude zpracování 
projektové dokumentace a získání potřeb-
ných povolení k zahájení stavby. V roce 2026 
plánuje město vybrat v soutěži zhotovitele, 
a pokud vše půjde podle plánu, výstavba by 
se měla rozběhnout o rok později. Prvním 

návštěvníkům by se měl nový koncertní sál 
otevřít v roce 2032.
   
Vítězný návrh budovy Vltavské fi lharmonie může 
evokovat říční peřeje, zvlněný terén Šumavy, od-
kud Vltava pramení, návrší, na nichž je rozložena 
Praha, nebo symfonickou báseň Vltava Bedřicha 
Smetany, jíž se při navrhování úspěšného pro-
jektu podle slov architekta Bjarke Ingelse inspi-
roval tým dánského ateliéru Bjarke Ingels Group. 
Design koresponduje s charakterem místa, kde 
má významná kulturní instituce vyrůst. Na slo-
žitém výškově členitém pozemku se potkávají 
tři pražské čtvrti s odlišnou morfologií i historií 
– Letná, Holešovice a nově také Bubny-Zátory. 
Projektování koncertní budovy, jíž bylo nezbyt-
né dokonale izolovat od zvuků okolí, ovlivnila 
i poloha na komplikovaném dopravním uzlu, kde 

Nová budova Vltavské fi lharmonie bude žít venku i uvnitř: Šikmé navrstvené střechy umožní návštěvníkům vystoupat od řeky až na vrchol budovy a kochat se výhledy na Vltavu 
i historické centrum Prahy. V rámci projektu vznikne na břehu Vltavy nová náplavka, takže kulturní stánek bude v permanentním přímém kontaktu s řekou. Objekt nabídne velký hlavní
sál pro 1 800 lidí, dva menší sály i prostory pro hudební oddělení a kreativní hub Městské knihovny v Praze, zároveň bude novým sídlem České fi lharmonie a Symfonického orchestru 
hlavního města Prahy ■ Architekt: Bjarke Ingels Group (BIG)

Mezinárodní architektonická soutěž má vítěze:
VLTAVSKÁ FILHARMONIE ponese rukopis
dánských architektů BIG

Bjarke Ingels z dánského architektonického studia 
BIG, jehož návrh zvítězil v mezinárodní architektonické 
soutěži mezi 115 týmy z 25 zemí
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In the middle of May, the professional jury 
announced the results of the international 
architectural competition for the design of 
the new Vltava Philharmonic at a gala ce-
remony in Prague’s Centre of Architecture 
and Urban Planning (CAMP): it selected the 
winning design of the Danish studio Bjarke 
Ingels Group (BIG) from 19 competing de-
signs from the architectural ateliers that 
succeeded among the 115 original appli-
cants from 25 countries. The ateliers Barozzi 
Veiga + Atelier M1 architekti, Bevk Perović 
Arhitekti, Petr Hájek Architekti and Snøhetta 
placed second to fi fth. This will be followed 
by the preparation of the project documen-
tation and the acquisition of the required 

permits to begin the construction. In 2026, 
the city is planning to select the contractor 
in a tender, and if all goes according to plan, 
the construction should get underway a 
year later. The new concert hall should open 
to the fi rst visitors in 2032.

The winning design of the Vltava Philharmonic 
building can evoke river rapids, the undulating ter-
rain of the Šumava Mountains, where the Vltava 
rises, the hills over which Prague spreads out, or 
the symphonic poem Vltava by Bedřich Smetana, 
which inspired the team of the Danish atelier 
Bjarke Ingels Group when designing the suc-
cessful project, according to the words of archi-
tect Bjarke Ingels. The design corresponds to the 

character of the place where the important cul-
tural institution is to go up. Three Prague districts 
with diff erent morphologies and histories – Letná, 
Holešovice and newly also Bubny-Zátory – meet 
on a complex plot of diff ering heights. The design 
of the concert hall, which was necessary to per-
fectly isolate from the sounds of the surroundings, 
was also infl uenced by its location on a compli-
cated transport node, where the routes of trains, 
trams, the metro and the main and most frequent-
ed traffi  c artery, the Prague Magistrála, intersect.

The resulting cocktail, seasoned with the overall 
more intimate style of the Prague skyline, was han-
dled by the architects from the Danish studio BIG 
with humility and ingenuity. With humility to the char-

The Vltava Philharmonic, Prague 7 – the winning design of the Danish studio Bjarke Ingels Group (BIG)
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 The international architectural competition has
a winner: THE VLTAVA PHILHARMONIC will be
the work of the architects from Denmark’s BIG
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se protínají trasy vlaků, tramvají, metra i hlavní 
a nejfrekventovanější dopravní tepny – pražské 
magistrály.

Výsledný koktejl, okořeněný celkově komorněj-
ším stylem pražské zástavby, zvládli architekti 
z dánského studia BIG s pokorou a vynalézavos-
tí. S pokorou k charakteru města, který si nežádá 
megalomanské stavby, i řeky, na níž bude stavba 
navazovat. Zároveň návrh plní požadavek zada-
vatelů soutěže, aby Vltavská fi lharmonie nebyla 
jen místem pro poslech klasické hudby, ale no-
vým kulturním a společenským srdcem Prahy, 
které bude bít 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Šikmé navrstvené střechy umožní návštěvníkům 
vystoupat od řeky až na vrchol budovy a kochat 
se výhledy na historické centrum města z ven-
kovních teras. Kromě obdivovaného pražského 
panoramatu zde bude k dispozici také střešní re-

staurace a chybět nebude ani kavárna. Zároveň 
v rámci projektu vznikne na břehu Vltavy nová ná-
plavka, takže kulturní stánek bude v permanent-
ním přímém kontaktu s řekou. Díky kompletně 
proskleným stěnám bude zvenku vidět i dovnitř. 

Na západ od budovy navrhli architekti BIG nové 
dlážděné náměstí, které bude lákat k posezení 
a společenským aktivitám, a díky přestřešení 
frekventovaného Bubenského nábřeží přímo na-
váže na Hlávkův most. Zároveň se stane vstupní 
branou do nové čtvrti, Bubny-Zátory, která vy-
roste v návaznosti na zmodernizované Nádraží 
Bubny. Od Vltavské fi lharmonie si experti na 
územní plánování Prahy v čele s prvním náměst-
kem primátora Petrem Hlaváčkem a ředitelem 
IPR Ondřejem Boháčem slibují, že bude silným 
impulzem proměny sousedícího brownfi eldu 
v novou pulzující městskou čtvrť, kde bude po 
dokončení v 11 000 bytech žít 25 000 lidí.

Vedle dopravní obslužnosti všemi prostředky 
městské hromadné dopravy včetně metra, vlaku 
a lodi nabídne Vltavská fi lharmonie i další unikát-
ní možnost: zahraniční hudební fanoušci budou 
moci do Prahy na koncert přiletět a vystoupit 
na moderním nádraží v sousedství koncertního 
sálu z vlaku, který spojí Bubny s letištěm Václava 
Havla. „Nová budova Pražské fi lharmonie přitáh-
ne do Prahy jiný typ turistů, kteří přijedou za kul-
turou,” popisuje ambice města primátor Zdeněk 
Hřib, který přiznává, že vítězný návrh byl od za-

čátku jeho favoritem. „Projekt přichází s něčím, 
co v Praze ještě nemáme. Řeší vlastně tři věci 
najednou. To místo bude žít od řeky až po stře-
chu – terasy fi lharmonie budou veřejně přístup-
né přímo z přilehlého náměstí, a tak si budovu 
bude moct užít opravdu každý, i ten, kdo není 
fanouškem vážné hudby. Navíc samotné okolí 
metra Vltavská je nyní neutěšeným místem, které 
k návštěvě příliš neláká, a to se změní. A koneč-
ně, naše město potřebuje moderní architekturu, 
která s velkou pokorou doplní dílo našich předků.” 

Na první koncert se mohou obyvatelé i návštěv-
níci Prahy těšit v roce 2032, kdy by měla být 
Vltavská fi lharmonie dokončena. Projekt, který 
si podle současných odhadů vedení metropole 
vyžádá investici přesahující 6 miliard korun, na-
bídne akusticky dokonalý sál pro 1 800 lidí, další 
dva menší sály, prostory pro hudební oddělení 
i kreativní hub Městské knihovny v Praze. Budova 

Budova Vltavské fi lharmonie vyroste v exponované lokalitě na úpatí Hlávkova mostu 
u stanice metra Vltavská, v jednom z největších rozvojových území v Praze: Bubny-Zátory

Na západ od budovy Vltavské fi lharmonie navrhli architekti BIG nové náměstí, které 
bude vstupní branou do nové čtvrti Bubny-Zátory. Díky přestřešení Bubenského nábřeží 
naváže plynule na Hlávkův most ■ Zdroj: IPR

Vltavská fi lharmonie – schéma budoucího rozvoje 
oblasti Bubny-Zátory

Vltavská fi lharmonie – předpolí Hlávkova mostu 
v současné době
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acter of the city, which does not require megaloma-
niac structures, and the river to which the building 
will be connected. At the same time, the proposal 
fulfi ls the requirement of the competition’s contract-
ing authorities that the Vltava Philharmonic should 
not be just a place for listening to classical music, 
but a new cultural and social heart of Prague, which 
will beat 24 hours a day, 7 days a week. 

The sloped design of the roofs will allow visitors 
to climb from the river to the top of the building 
and enjoy views of the historical city centre from 
the outdoor terraces. In addition to the admired 
Prague panorama, there will also be a rooftop 
restaurant as well as a café. At the same time, 
a new embankment will be created on the bank 
of the Vltava River as part of the project, so the 
cultural hall will be in permanent direct contact 
with the river. Thanks to completely glazed walls, 
it will be possible to see inside from the outside. 

To the west of the building, BIG’s architects de-
signed a new paved square that will entice with 
seating and social activities and, thanks to the 

covering of the busy Bubenské nábřeží, will be 
connected directly with Hlávkův Bridge. At the 
same time, it will become the gateway to a new 
neighbourhood, Bubny-Zátory, which will going 
up in connection with the modernised Bubny 
Station. According to the experts in the urban 
planning of Prague, headed by fi rst Deputy 
Mayor Petr Hlaváček and the Director of IPR 
Ondřej Boháč, the Vltava Philharmonic building 
will be a strong impulse in the transformation of 
the adjacent brownfi eld into a new and vibrant 
urban neighbourhood, where 25,000 people will 
live in 11,000 fl ats upon their completion. 

In addition to transport services by all means of 
public transport including metro, train and boat, 
the Vltava Philharmonic will off er another unique 
option: foreign music fans will be able to fl y to 
Prague for a concert and get off  at a modern rail-
way station next to the concert hall from the train 
that connects Bubny with the Václav Havel Airport. 
“The new Prague Philharmonic building will at-
tract another type of tourist to Prague, one who 
will come for culture,” said Mayor Zdeněk Hřib, 

who admits that the winning design was his favou-
rite from the beginning. “The project comes with 
something we don’t have in Prague yet. It actually 
resolves three things at once. This place will live 
from the river all the way up to the roof – the ter-
races of the Philharmonic will be publicly accessi-
ble directly from the adjacent square, so everyone 
will be able to enjoy the building, even those who 
are not fans of classical music. Moreover, the sur-
roundings of the Vltavská metro station are now a 
dreary place that is not very attractive to visit, and 
that will change. Finally, our city needs modern 
architecture, which with great humility will comple-
ment the work of our ancestors.” 

The residents and visitors to Prague can look 
forward to the fi rst concert in 2032, when the 
Vltava Philharmonic should be fi nished. The proj-
ect, which according to current estimates by the 
city’s management, will require an investment of 
more than CZK 6 billion, will off er an acoustically 
perfect hall for 1,800 people, two more smaller 
halls, spaces for the Music Department and the 
creative hub of the Municipal Library in Prague. 

The Vltava Philharmonic – a new embankment will be created on the bank of the Vltava River as part of the project, so the cultural hall will be in permanent direct contact with the river  
Architect: BIG ■ Source: City of Prague
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Vltavské fi lharmonie bude zároveň sídlem dvou 
orchestrů – Symfonického orchestru hlavního 
města Prahy FOK a České fi lharmonie. 

Jedním z důvodů, které vedly město k tomu, že po le-
tech diskuzí a příprav skutečně pokročilo k realizaci 
záměru, je fakt, že v Praze nevznikl koncertní sál pro 
symfonickou hudbu již více než 100 let. „Nejmladší, 
Smetanova síň Obecního domu, byla otevřena kon-
cem roku 1912. Dvořákova síň Rudolfi na dokonce 
již roku 1885. I když oba sály byly rekonstruovány, 
stále se jedná o sály historické. Nejenom že již ne-
odpovídají standardům 21. století, ale beze zbytku 

ani akustickým požadavkům pro koncerty symfonic-
ké hudby,“ uvedl Petr Hlaváček.

V novém projektu je akustice věnována maximál-
ní pozornost a na jejím řešení se architekti spojili 
se světovou špičkou: japonskými specialisty z fi r-
my Nagata Acoustics. Sály v nové budově navrhli 
uzavřené do dvou betonových plášťů, které bu-
dou konstrukčně oddělené a zajistí tak dokona-
lou akustickou izolaci. Sál je zároveň uspořádán 
tak, aby diváci byli co nejblíže podiu, které je po-
sunuto více ke středu, což umožňuje intenzivněj-
ší vizuální zážitek. Pocit intimity pak umocní oblo-
žení dřevem, které by mělo pocházet ze Šumavy, 
kde Vltava pramení. 

„Ateliér Bjarke Ingels Group je v současné době 
absolutní světovou špičkou, i tak mě ale překva-
pilo, s čím dokázali přijít. Jsem přesvědčen, že se 
budova okamžitě stane ikonou, symbolem Prahy. 
Je otevřená všem, demokratická, přesto má jas-
ný řád. Autoři skvěle pochopili místo, kam budo-
vu vsazují, ale přicházejí s pro Prahu zcela novým 
přístupem k veřejnému prostoru. Nutí nás nad 
ním více přemýšlet a přibližují nás k naší řece,“ 
shrnul Petr Hlaváček. 

The Vltava Philharmonic building will also be the 
seat of two orchestras – the Prague Symphony 
Orchestra and the Czech Philharmonic. 

One of the reasons that led the city to truly ad-
vance to the implementation of the plan after 
years of discussions and preparations is the fact 
no concert hall for symphonic music has been es-
tablished in Prague for more than 100 years. “The 
youngest, the Municipal House’s Smetana Hall, 
was opened at the end of 1912. Rudolfi num’s 
Dvořák Hall as far back as 1885. Even though 
both halls have been reconstructed, they are still 
historical halls. Not only do they no longer meet 
the standards of the 21st, but they do not fully 
meet the acoustic requirements for symphonic 
music concerts,” explained Petr Hlaváček. 

In the new project, acoustics are given the ut-
most attention and the architects have teamed 
up with the world’s leading specialists from 
Japan’s Nagata Acoustics for their design. The 
halls in the new building were designed as en-
closed in two concrete slabs, which will be 
structurally separated and thus provide perfect 
acoustic insulation. The hall is also arranged so 
that the audience is as close as possible to the 
stage, which is moved more toward the centre, 
allowing for a more intense visual experience. 
The feeling of intimacy is then enhanced by the 
lining with wood, which should come from the 
Šumava Mountains, where the source of the 
Vltava is located.  

“The studio Bjarke Ingels Group is currently the 
absolute world leader, but even so I was surprised 
by what they were able to come up with. I am con-
vinced that the building will immediately become 
an icon, a symbol of Prague. It is open to all, dem-
ocratic, yet it has a clear order. The designers had 
an excellent understanding of the place where 
the building was built, but they came with a com-
pletely new approach to public space for Prague. 
It forces us to think more about it and brings us 
closer to our river,” summarised Petr Hlaváček.

Vltavská fi lharmonie – sál je uspořádán tak, aby diváci byli 
co nejblíže podiu, které je posunuto více ke středu, což 
umožní intenzivnější vizuální zážitek

Vltavská fi lharmonie nabídne akusticky dokonalý sál pro 1 800 lidí, dva menší sály a prostory pro hudební oddělení 
a kreativní hub Městské knihovny v Praze. Zároveň bude novým sídlem Symfonického orchestru hlavního města Prahy 
FOK a České fi lharmonie ■ Architekt: BIG ■ Zdroj: Hlavní město Praha
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THE FLOW BUILDING 
PRAGUE, CZECH REPUBLIC
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KOTELNA PARK II, PRAGUE, CZECH REPUBLIC
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Developerská společnost J&T Real Estate 
vstoupila do letošního roku ve velkém stylu. 
Vedle zahájení stavby kancelářské budovy 
Red Court na Invalidovně a komplexu stu-
dentského bydlení Comenius v lokalitě praž-
ských Petřin, pokročila významně s přípravou 
dalších projektů v Praze i regionech. Expanzi 
připravuje v oblasti Karlína, v etablované lo-
kalitě Smíchova chystá moderní rezidenci se 
450 byty a výhledem na Vltavu za téměř tři mili-
ardy korun a nové projekty představí už v blíz-
ké budoucnosti. V srdci Brna vybuduje deve-
loper multifukční čtvrť v exponované lokalitě 
mezi ulicemi Opuštěná-Trnitá a budoucím 
ústředním bulvárem největšího brněnského 

rozvojového území – Jižní centrum. Další akti-
vity rozvíjí např. v Hradci Králové a Krušných 
horách. O stávajících projektech, rezidenčním 
a komerčním trhu i dalších plánech hovoříme 
s Martinem Kodešem, výkonným ředitelem 
společnosti J&T Real Estate CZ, a.s. 

Jak se dařilo společnosti J&T Real Estate 
v posledním roce? Zahájili jste realizaci 
dvou projektů a pokročili s přípravou dal-
ších v Praze i v regionech. J&T má na kontě 
i největší novou kancelářskou transakci prv-
ního kvartálu 2022: pronájem 7 100 m2 spo-
lečnosti Czechoslovak Group, která obsadí 
celou budovu Red Court…

Navzdory covidu a turbulencím trhu se nám dařilo 
nad očekávání dobře. Plány, které jsme si stano-
vili, se nám podařilo splnit. Máme kompletně pro-
najato a jednáme se zájemci o budovách, které 
dnes připravujeme. Kancelářskému trhu věříme 
a spolu se segmentem rezidencí, který bude 
tvořit v našich aktivitách majoritu, bude patřit 
i v budoucnu k hlavním pilířům našeho podnikání. 
Máme připraveny kvalitní projekty v dobrých loka-
litách, a pokud nedojde k nějakému zásadnímu 
zlomu, např. v oblasti legislativy, tak myslím, že 
máme do budoucna velmi dobře nakročeno.

V lokalitě Invalidovny v Praze 8 J&T Real 
Estate v předchozích letech vybudova-

J&T REAL ESTATE PŘIPRAVUJE v Česku 
projekty za víc než 20 miliard korun 
Vybuduje stovky nových bytů, moderní kanceláře i celé čtvrti, 
a rozhlíží se po dalších příležitostech 

Red Court, Praha 8 ■ Kancelářská budova Red Court navazující na sousední areál Rustonky bude novým sídlem 
společnosti Czechoslovak Group, která obsadí všech 7 100 m2 kancelářských prostor. Po dokončení získá budovu 
investiční společnost BlackBird Real Estate ■ Developer: J&T Real EstateMartin Kodeš, výkonný ředitel J&T Real Estate CZ, a.s.
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The development company J&T Real Estate 
has entered this year in grand style. In ad-
dition to beginning the construction of the 
Red Court offi  ce building in Invalidovna and 
the Comenius student housing complex in 
Prague-Petřiny, it has made signifi cant prog-
ress in the preparation of other projects in 
Prague and the regions. It is preparing an 
expansion in Karlín, while in the established 
locality of Smíchov it is preparing a modern 
residence with 450 fl ats and a view of the 
Vltava river for almost three billion crowns 
and it will be presenting new projects in the 
near future. In the heart of Brno, the devel-
oper will be building a multifunctional neigh-
bourhood in a prominent location between 
Opuštěná-Trnitá streets and the future cen-
tral boulevard of Brno’s largest develop-

ment area – Jižní centrum. Other activities 
are being developed, for example, in Hradec 
Králové and the Ore Mountains. We talked 
to Martin Kodeš, Managing Director in J&T 
Real Estate CZ, a.s., about existing projects, 
the residential and commercial markets and 
further plans.

How did J&T Real Estate fare over the last 
year? You have begun the construction of 
two projects and have progressed with the 
preparation of others in Prague and in the 
regions. J&T also has the largest new offi  ce 
transaction in Q1 2022: the lease of 7,100 m2

by Czechoslovak Group, which will occupy 
the entire Red Court building…
Despite covid and market turbulence, we per-
formed well above expectations. We managed 

to fulfi l the plans we set for ourselves. We have 
everything completely leased, and we are ne-
gotiating with parties interested in the buildings 
that we are preparing today. We believe in the 
offi  ce market that, together with the residential 
segment, will form a majority of our activities and 
also be one of the main pillars of our business 
in the future. We have prepared quality projects 
in good locations, and if there is no fundamental 
reversal, for example in the area of legislation, 
I think we are well on track for the future.

In previous years, J&T Real Estate has built 
and successfully sold four offi  ce buildings 
in the Ruston I and II projects in Invalidovna 
in Prague 8 to the fi nal investors. You are fol-
lowing up the completion of the J&T Bank 
headquarters with the construction of a fi fth 
building. When do you see the building be-
ing completed? What are your further plans 
in that location?
The Red Court building, where we are work-
ing with CMC architects again, will be ready in 
March of next year. We are currently completing 

J&T Bank and J&T Group new headquarters in Prague 8 ■ Developer: J&T Real Estate

J&T REAL ESTATE preparing projects in the 
Czech Republic for more than 20 billion crowns  
It will build hundreds of new fl ats, modern offi  ces and entire 
neighbourhoods, and they are looking around for other opportunities

Red Court, Prague 8 – leased and sold
Developer: J&T Real Estate
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la a úspěšně prodala fi nálním investorům 
čtyři kancelářské budovy v projektech 
Rustonka I a II. Na dokončení centrály J&T 
Banky navazujete výstavbou páté budovy. 
V jakém horizontu bude stavba hotova? 
Jaké jsou vaše další plány v území?
Budovu Red Court, kde pracujeme opět s ate-
liérem CMC architects, bude hotova v březnu 
příštího roku. V současnosti dokončujeme druhé 
podzemní podlaží. Projekt je inspirovaný průmy-
slovou historií lokality, architektonicky tedy na-
vazujeme na koncepci sousedního úspěšného 
areálu Rustonka, s kvalitním veřejným prostorem 
a fasádou tvořenou keramickými obklady, které 
se ale liší barevným pojetím. V nejvyšším podlaží 
vzniknou terasy s výhledem na Vltavu a v parte-
ru obchodní jednotky. V předprostoru bude nová 
parková zeleň se vzrostlými stromy, a stejně jako 
v případě Rustonky a centrály J&T Banky, počí-
táme i tady s uměleckým dílem.

Od příštího roku tady bude sídlit průmyslově-tech-
nologický holding Czechoslovak Group; se společ-
ností BlackBird Real Estate máme podepsanou 
smlouvu o smlouvě budoucí na koupi celé budovy.

Projekt J&T RE v centru Brna mezi ulicemi 
Opuštěná-Trnitá a budoucím ústředním bulvá-

rem bude startovní čarou první etapy revitali-
zace největšího rozvojového území města – tzv. 
Jižního centra (140 ha). Té otevřelo cestu před 
několika lety rozhodnutí města Brna o přesu-
nu hlavního vlakového nádraží. Jaký bude mít 
nová část města charakter a jaký bude harmo-
nogram realizace vašeho projektu?
V návaznosti na centrum města vznikne v léta 
zanedbaném brownfi eldu mezi stávajícím a no-
vým hlavním nádražím moderní nová čtvrť krát-
kých vzdáleností, s převahou bytů, kancelářemi, 
kulturními a veřejnými stavbami i zelenými par-
kovými plochami. J&T vlastní v lokalitě, která je 
dnes jedním z nejexponovanějších míst v Brně, 
pozemky o ploše 4 hektarů a podílela se v rámci 
spolupráce s městem i na přípravě studie širšího 
území. Kancelář architekta města Brna (KAM) 
spolu s ateliérem Burian Křivinka zpracovala urba-
nistickou studii rozvoje prvních 50 hektarů území 
Jižního centra už v letech 2018/2019 a ke spolu-
práci přizvala renomovaného amerického urba-
nistu a architekta Marka Johnsona, který má zku-
šenosti s realizací obdobných projektů po celém 
světě. Město a KAM tu odvedly v rámci celé řady 
workshopů skutečně velký kus profesionální práce. 

Věříme, že s realizací budeme moci začít 
v roce 2024. V současnosti máme podanou žá-

dost o územní rozhodnutí na první etapu. Naší vizí 
je vybudovat živou část městské čtvrti zahrnují-
cí cca 120 000 m2 užitných prostor s majoritním 
podílem bytů, které budou tvořit spolu s ateliéry 
a jednotkami Work & Live zhruba 61 % ploch. 
Kancelářské budovy, které vzniknou podél cent-
rálního bulváru a frekventované tepny Opuštěná, 
doplní živý parter s obchody, gastronomií a služ-
bami. Uvnitř jednotlivých městských bloků, na 
jejichž designu se podílí spolu s hlavním architek-
tem – ateliérem Burian Křivinka i studia UNIT ar-
chitekti, Atelier RAW, Jura Et Consortes a conse-
quence forma, budou zelené zahrady, dětská hři-
ště a odpočinkové prostory pro obyvatele domů. 
Každý dům tak ponese svou vlastní estetiku. Nyní 
fi nalizujeme smlouvu o kontribucích a spolupráci 
s městem, v rámci níž vybudujeme mimo jiné část 
potřebné infrastruktury: tj. nových komunikací 
a veřejných prostor. Předpokládáme, že do kon-
ce července by mohla být dohoda podepsána. 
V nové čtvrti by měly najít v příštích letech bydlení 
a práci desetitisíce lidí.

V Brně představíte také koncept Work & Live, 
co si pod ním můžeme představit?
Koncept Work & Live, který je dnes v západní 
Evropě velmi populární, kombinuje v rámci dvou-
podlažní jednotky bytové i pracovní prostory: 
např. byt a kancelář (nebo třeba grafi cké studio), 
které budou určeny k prodeji do osobního vlast-
nictví. Čerpáme inspiraci v zahraničí a zároveň 
jdeme naproti požadavkům nového životního 
stylu. Majoritu bude mít ale tradiční moderní 
vlastnické bydlení, které dnes Brnu akutně chybí.

Vraťme se ještě zpět do Prahy. Velkorysý 
rezidenční projekt se 450 jednotka-
mi připravujete také v oblíbené lokalitě 
Smíchova, na brownfi eldu mezi ulicemi 
Nádražní a Strakonická v sousedství býva-
lého Zlíchovského lihovaru poblíž nádraží 
Smíchov. Vedle zajímavé architektury na-
bídne i kontakt s řekou. Můžeme si přiblížit 
hlavní parametry? Kdy by se mohlo poprvé 
kopnout do země?

Projekt J&T Real Estate v lokalitě Opuštěná-Trnitá bude startovní čarou rozvoje největšího transformačního území 
v centru Brna – Jižního centra. Územní studie nové čtvrti Trnitá, kterou zpracovala Kancelář architekta města Brna,
byla schválena v roce 2021
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the second underground level. The project is in-
spired by the industrial history of the site, so we 
are architecturally building on the concept of the 
successful neighbouring Rustonka complex, with 
a high quality public space and a façade formed 
by ceramic tiles, which diff er in colour. On the top 
fl oor there will be terraces overlooking the Vltava 
River and on the street level there will be retail 
units. There will be new park greenery with grown 
trees in the front space, and just like in the case of 
the Rustonka and the J&T Bank headquarters, we 
are counting on a work of art here.

From next year, the industrial/technological 
holding Czechoslovak Group will be based 
here; we have signed a preliminary contract with 
BlackBird Real Estate for the purchase of the en-
tire building.

The J&T RE project in the centre of Brno 
between Opuštěná-Trnitá streets and the 
future central boulevard will be the starting 
line of the fi rst stage of revitalisation of the 
city’s largest development territory of the 
city, Jižní centrum (140 ha). The decision of 
the city of Brno a few years ago to move the 
main train station opened the way for this.  
What character will the new part of the city 
have and what will be the timetable for the 
realisation of your project?
In connection with the city centre, a modern new 
district of short distances will be established in 
the long-neglected brownfi eld between the exist-
ing and the new main train stations, with a pre-
dominance of fl ats, offi  ces, cultural and public 
buildings and green park areas. J&T owns land 
with an area of 4 hectares in the locality, which is 
now one of the most prominent places in Brno, 
and has also participated in the preparation of 
a study of the wider territory in cooperation with 
the city. The Brno City Architect’s Offi  ce (KAM), 
together with the atelier Burian Křivinka, pre-
pared an urban study of the development of the 
fi rst 50 hectares of Jižní centrum in 2018/2019 
and invited the renowned American urbanist 

and architect Mark Johnson, who has experi-
ence with the implementation of similar projects 
around the world, to cooperate. The City and 
KAM have done a great deal of professional 
work here within a wide range of workshops. 

We believe that we could begin with the con-
struction in 2024. We currently have submitted 
the request for a zoning and planning decision 
for the fi rst stage. Our vision is to build a liv-
ing part of the city district comprising about 
120,000 m2 of usable space with a majority of 
fl ats that, together with studios and Work & Live 
units, will account for about 61 % of the area. The 
offi  ce buildings, which will be built along the cen-
tral boulevard and busy Opuštěná Street, will be 
complemented by a lively street level with shops, 
dining and services. There will be green yards, 
playgrounds and relaxation areas for residents of 
the buildings inside the individual city blocks, the 
design of which is the work of the main architect, 
Burian Křivinka studio, together with the studios 
UNIT architekti, Atelier RAW, Jura Et Consortes 
and consequence forma. Thus, each building will 
have its own aesthetics. We are now fi nalising 
a contract on contributions and cooperation with 
the city, within which we will build, among other 
things, part of the necessary infrastructure: new 

roads and a public space. We expect the agree-
ment could be signed by the end of July. Tens of 
thousands of people should fi nd a place to live 
and work in the new neighbourhood in the com-
ing years.

In Brno, you will also be introducing the 
Work & Live concept, what can we imagine 
under that name?
The Work & Live concept, which is now very 
popular in Western Europe, combines both resi-
dential and working spaces within a two-story 
unit: for example, a fl at and an offi  ce (or a graph-
ics studio), which is intended to be sold. We are 
drawing inspiration from abroad and at the same 
time we are meeting the demands of a new life-
style. But the majority will have traditional mod-
ern home ownership, which is acutely lacking in 
Brno these days.

Let’s go back to Prague. A generous resi-
dential project with 450 units is also being 
prepared in the popular Smíchov local-
ity, on a brownfi eld between Nádražní and 
Strakonická streets in the neighbourhood 
of the former Zlíchovský distillery near the 
Smíchov Railway Station. In addition to the 
interesting architecture, it will also off er 

Opuštěná-Trnitá, Brno – a new city district in Brno city center ■ Architect: Burian Křivinka as the main architect together with 
the studios UNIT architekti, Atelier RAW, Jura Et Consortes and consequence forma ■ Developer: J&T Real Estate
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Na Smíchově spolupracujeme s pražským ate-
liérem Chmelař architekti, který zvítězil v archi-
tektonické soutěži s projektem čtyř převážně 
bytových domů s výrazným podílem zeleně, je-
jichž design je inspirovaný právě blízkostí Vltavy. 
Zajímavě řeší především tvarosloví domů, díky 
němuž vzniknou v ustupujících podlažích terasy, 
a domy nabídnou z různých úhlů krásné výhledy 
na řeku a na Vyšehrad. Téměř každý z bytů bude 
mít balkon nebo lodžii. Prostory otevřeného vni-
trobloku zaplní zeleň, na střeše bude k dispozici 
všem vlastníkům bytů sportoviště a společná 
komunitní zahrada. Součástí projektu je také 
poměrně velká mateřská škola. Dnes máme 
hotovou a projednanou studii, a na první etapu, 
zahrnující jeden dům orientovaný k řece a jeden 
u Nádražní ulice, je připravený projekt pro územ-
ní řízení. Pro zbývající dva domy probíhá změ-
na územního plánu, která by mohla doběhnout 

ještě letos. Zhruba 60–70 % z celkové kapacity 
40 000 m2 tak vybudujeme v první fázi a věřím, 
že plynule navážeme další etapou. Výše inves-
tice by se měla pohybovat v úrovni cca 3 miliard 
korun. Pokud vše půjde podle plánu, s výstavbou 
bychom mohli začít na přelomu let 2023 a 2024.

Jak obecně hodnotíte současný rezidenční trh?
Praha, a dnes už také Brno, se potýkají se zásad-
ním nedostatkem bytů. Navzdory rostoucím saz-
bám hypoték nabídka nedokáže uspokojit poptáv-
ku, což znamená, že ceny dál porostou. Kupující 
motivují vedle potřeby bydlení i vysoká infl ační oče-
kávání: Lidé chtějí ochránit své úspory před infl ací 
investicemi do rezidenčních nemovitostí, které se 
tak přelévají do nabídky bydlení k nájmu. Dalším 
zásadním faktorem je nedostatek stavebních po-
zemků a jejich rostoucí ceny, které se opět promíta-
jí v kupních cenách bytů. Bude tedy záležet na mu-

nicipalitách měst, jak rychle dokážou odblokovat 
brownfi eldy a transformační území, která dnes leží 
ladem, a otevřít je pro novou rezidenční výstavbu.

Vedle vlastnického bydlení rozvíjí J&T RE 
nové záměry i v oblasti studentského uby-
tování a stále populárnějších rekreačních 
nemovitostí. V lednu jste zahájili výstavbu 
budovy Comenius v tradiční lokalitě stu-
dentského bydlení „Větrník“ na pražských 
Petřinách; v severních Čechách chystáte 
projekt rekreačních apartmánů…
Naším záměrem je postavit v lokalitě Petřin archi-
tektonicky zajímavý objekt nabízející studentům 
moderní alternativu a soudobý standard, který je 
dnes běžný v zahraničí. Požadavky na student-
ské bydlení se v porovnání s minulostí zásad-
ně změnily. V budově Comenius tak vznikne na 
ploše 14 000 m2 kombinace garsoniér o rozloze 

V etablované lokalitě Smíchova mezi ulicemi Nádražní a Strakonická vznikne podle projektu ateliéru Chmelař architekti nový rezidenční areál se 450 byty a výhledem na řeku Vltavu
Developer: J&T Real Estate
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contact with the river. Can you give us an 
idea of the main parameters? When do you 
think you’ll be breaking ground?
In Smíchov, we are cooperating with the Prague 
atelier Chmelař architekti, which won the architec-
tural competition with a project of four mostly resi-
dential buildings with a signifi cant share of green-
ery, the design being inspired by the proximity of 
the Vltava River. It primarily has an interesting de-
sign for the shape of the buildings, thanks to which 
terraces will be created on the receding fl oors, and 
the buildings will off er beautiful views of the river 
and Vyšehrad from diff erent angles. Almost each 
of the fl ats will have a balcony or loggia. The prem-
ises of the open courtyard will be full of greenery, 
while sports facilities and a common community 
garden on the roof will be available to all owners 
of the fl ats. The project also includes a relatively 
large preschool. Today we have a completed and 
negotiated a study, and a project for the zoning 
proceedings is ready for the fi rst stage, including 
one building facing the river and one on Nádražní 
Street. A change to the zoning plan is underway for 
the remaining two buildings, which could be com-
pleted this year. Thus, we will be building about 
60–70 % of the total capacity of 40,000 m2 in the 
fi rst stage and I believe that we will smoothly con-
tinue with the next stage. The amount of the invest-
ment should be around CZK 3 billion. If all goes ac-
cording to plan, we could start with the construction 
at the turn of 2023 and 2024.

How do you generally evaluate the current 
residential market?
Prague, and now Brno, are faced with a signifi cant 
shortage of fl ats. Despite rising mortgage rates, 
supply cannot satisfy demand, which means that 

prices will continue to rise. In addition to housing 
needs, buyers are also motivated by high infl ation 
expectations: people want to protect their savings 
from infl ation by investing in residential proper-
ties, which are thus overfl owing into the supply of 
housing for rent. Another crucial factor is the lack 
of building parcels and their rising prices, which 
are again refl ected in the purchase prices of fl ats. 
It will therefore depend on how quickly the munici-
palities of cities can unblock brownfi elds and the 
transformation areas that are now lying unused 
and open them for new residential construction.

In addition to home ownership, J&T RE is 
also developing new projects in the fi eld of 
student accommodation and increasingly 
popular holiday properties. In January, you 
started the construction of the Comenius 
building in the traditional location of the 
student dorm “Větrník” in Prague-Petřiny; in 
northern Bohemia you are planning a holi-
day apartment project…
Our intention is to build an architecturally interest-
ing building in Petřiny off ering students a mod-
ern alternative and contemporary standard, 
which is now common abroad. The demands on 
student housing have changed fundamentally 

compared to the past. Thus, in the Comenius 
building a combination of a studio fl ats with an 
area of 23 m2 and two-room fl ats with kitchen-
ettes will be created on an area of 14,000 m2, 
off ering quality fl oors, shower stalls, social facili-
ties and preparation for a kitchen unit. In total we 
are planning about 230 units.  On street level, the 
Lidl chain will be opening a store, plus there will 
be a reception, a green garden in an atrium and 
private underground parking. Within walking dis-
tance there is a metro station, so the project will 
also off er great accessibility by public transport. 
We are currently negotiating with several inves-
tors who are interested in operating the premises 
and renting the units to the students. We will not 

Smíchov Rezidence, Prague 5
Developer: J&T Real Estate ■ Architect: Chmelař architekti

Bouřňák hotel in the Ore Mountains will be sensitively 
reconstructed and supplemented with holiday 
apartments for sale ■ Developer: J&T Real Estate

Comenius – the modern student housing in Prague 6 – Petřiny with 230 units, under construction
Developer: J&T Real Estate

BW_II_2022.indb   29BW_II_2022.indb   29 26.06.22   19:1526.06.22   19:15



D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

30

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

23 m2 a 2kk, které budou disponovat kvalitními 
podlahami, sprchovým koutem, sociálním záze-
mím a přípravou na kuchyňskou linku. Celkem 
počítáme s cca 230 jednotkami. V parteru otevře 
svou prodejnu řetězec Lidl, k dispozici bude re-
cepce, zelená zahrada v atriu a soukromé pod-
zemní parkoviště. V docházkové vzdálenosti se 
nachází stanice metra, takže projekt nabídne 
i skvělou dostupnost MHD. V současné době 
vedeme jednání s několika investory, kteří mají 
zájem areál provozovat a jednotky studentům 
pronajímat. Nebudeme je tedy prodávat jednot-
livě, ale budovu získá fi nální investor, nebo sku-
pina investorů, kteří ji zařadí jako hotový produkt 
do svého investičního portfolia. V případě zájmu 
umíme vybavit jednotky odlišným standardem 
nebo nábytkem. Architektem je ateliér KAAMA. 
Do konce tohoto roku dokončí fi rma Geosan hru-
bou stavbu a s celkovým dokončením projektu 
počítáme v průběhu roku 2023. 

V Krušných horách jsme získali objekt chátrající-
ho hotelu Bouřňák, který plánujeme citlivě zrekon-
struovat a doplnit o rekreační apartmány k prodeji. 
Dům vznikl už v roce 1920, chceme tedy navázat 
na jeho víc než stoletou historii a obnovit ho do 
podoby jeho největší slávy v období první repub-
liky, kdy patřil k oblíbeným výletním destinacím. 

V regionech připravujete i další projekt: 
V Hradci Králové vlastní J&T RE území 
o rozloze 40 hektarů, kde by měla v příštích 
letech stát nová obchodní zóna s názvem 
„Nová Zelená“, podle lokality, kde projekt 
vznikne. V jakém je aktuálně stadiu?
Dnes rozvíjíme první etapu, tedy území o rozlo-
ze 20 hektarů v katastrálním území Kukleny, kde 
vznikne obchodní zóna zahrnující projekt retail-
parku s 30 obchodními jednotkami a s tradičním 
nájemním mixem: od lékárny, přes elektro, oděvy, 
drogerii, sport až po gastronomii nebo potřeby 
pro domácnost, které doplní samostatně stojící 
prodejna potravin Lidl, obchodní dům s nábyt-

kem, hobbymarket a budovy dalších retailerů, 
včetně prodejen rychlého občerstvení. Součástí 
zóny bude i samoobslužná myčka a nová čerpací 
stanice pro návštěvníky. V sousedství nákupního 
parku vybudujeme na našich pozemcích velký 
park s hřištěm a relaxační zelení, vodními prvky 
a cyklostezkou, který bude druhým největším 
parkem na území města. Což jak věříme, uvítají 
i obyvatelé Hradce. Aktuálně probíhá proces EIA. 
Podali jsme návrh na závazné stanovisko na od-
bor životního prostředí Hradeckého kraje: zóna 
je v souladu s územním plánem, vypořádali jsme 
všechny připomínky a získali kladná stanoviska 
všech dotčených orgánů – takže jsem optimista. 

Plánujete i další akvizice? Jaké segmenty 
považujete za zajímavé?
V našem portfoliu tvoří zhruba třetinu kanceláře 
a multifunkční projekty, cca 70 % představují re-
zidence, tedy segmenty, kde máme know-how 
a které dlouhodobě rostou. A tento poměr chceme 
zachovat i do budoucna. Preferujeme v obou přípa-
dech především Prahu a Brno, kde jsme úspěšní 
a etablovaní. Nevyhýbáme se ale ani dalším seg-
mentům a trhům, jsme oportunistický investor, tzn. 
je to otázkou zajímavé nabídky a příležitosti.

Zvažujete také vstup do zahraničí? 
Měli jsme na stole bytový projekt v Berlíně, komerční 
projekt a logistiku v Polsku ve spolupráci s místním 
partnerem, ale i třeba rezidence v Srbsku. Každý 
z těchto trhů má svou kulturu, legislativu a svá speci-
fi ka. Jsme tedy zatím opatrní. Německo a Rakousko, 
která jsou nám kulturně blízká, považujeme určitě za 
atraktivní, není to ale „mainstream“. 

Jaká je tedy vaše vize do budoucna? Jednáte 
o další expanzi?
V Česku, stejně jako na Slovensku, je J&T Real 
Estate jedním z nejvýznamnějších developerů. 
V současné době rozvíjíme jen na českém trhu pro-
jekty v hodnotě víc než 20 miliard korun a pracuje-
me na nových akvizicích. Máme silné fi nanční záze-
mí, skvělé architekty i perspektivní lokality. A věřím, 
že další představíme už v blízké budoucnosti.

Comenius, Praha 6 ■ V tradiční lokalitě studentského bydlení na pražských Petřinách vzniká podle projektu ateliéru 
KAAMA dům s 230 jednotkami doplněný relaxačním atriem se zelení, centrální recepcí, obchody v parteru a privátním 
podzemním parkovištěm ■ Developer: J&T Real Estate

Obchodní zóna Nová Zelená, Hradec Králové
Developer: J&T Real Estate

BW_II_2022.indb   30BW_II_2022.indb   30 26.06.22   19:1526.06.22   19:15



D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

31

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

be selling them individually, but the building will 
be acquired by a fi nal investor or a group of in-
vestors who will add it to their investment port-
folio as a fi nished product. If there is interest, we 
can equip units with a diff erent standard or furni-
ture. The architect is the studio KAAMA. By the 
end of this year, Geosan will have completed the 
carcase and we are expecting the overall com-
pletion of the project during the course of 2023. 

In the Ore Mountains, we have acquired the 
dilapidated Bouřňák hotel building, which we 
are planning to sensitively reconstruct and sup-
plement with holiday apartments for sale. The 
building was built in 1920, so we want to build 
on its more than century of history and restore 
it to the period of its greatest fame during the 
First Republic, when it was a popular tourist 
destination. 

In the regions, you are also preparing anoth-
er project: In Hradec Králové, J&T RE owns 
a territory of 40 hectares, where a new com-
mercial zone called “Nová Zelená” should be 
built in the coming years, depending on the 
location where the project will be created. 
What stage is it currently in?
Today we are developing the fi rst stage, i.e., an 
area of 20 hectares in the cadastral territory of 
Kuklena, where a commercial zone will be cre-
ated, including a retail park project with 30 retail 

units and a traditional lease mix: from a phar-
macy, electronics shop, fashions, a drug store, 
sporting goods to gastronomy and housewares, 
which will be complemented by a separate Lidl 
grocery story, a furniture store, a home improve-
ment shop and other retail buildings, including 
fast food shops. The zone will also include a self-
service car wash and a new petrol station for visi-
tors. In the vicinity of the shopping park, we will 
build a large park with a playground and relaxing 
greenery, water features and a cycling path that 
will be the second largest park in the city. We are 
sure that the inhabitants of Hradec will welcome 
this. The EIA process is currently underway. We 
have submitted a proposal for a binding opinion 
to the Environmental Department of the Hradec 
Region: the zone is in line with the zoning plan, 
we have incorporated all the comments and ob-
tained positive opinions from all the authorities 
concerned – so I am an optimist. 

Are you planning any other acquisitions? 
What segments do you consider interesting?
In our portfolio, roughly one-third is comprised of 
offi  ces and multifunctional projects, about 70 % 
makes up residences, thus the segments where 
we have know-how and which have been growing 

for a long time. And we want to maintain this ratio 
in the future. In both cases we prefer Prague and 
Brno, where we are successful and established. 
But we are not avoiding other segments and mar-
kets, we are an opportunistic investor, i.e., it is 
a question of an interesting off er and opportunity.

Are you also considering going abroad? 
We had a residential project in Berlin on the 
table, a retail project and logistics in Poland in 
cooperation with a local partner, as well as a res-
idence in Serbia. Each of these markets has its 
own culture, legislation and specifi cs. So we 
have been cautious so far. We defi nitely consider 
Germany and Austria, which are culturally close 
to us, attractive, but it is not “mainstream”. 

What, then, is your vision for the future? Are 
you negotiating about further expansions?
J&T Real Estate is one of the most important 
developers in the Czech Republic, just like in 
Slovakia. We are currently developing projects 
worth more than CZK 20 billion just on the Czech 
market and are working on new acquisitions. We 
have a strong fi nancial background, great archi-
tects and promising locations. And I believe that 
we will be presenting others in the near future.

Nová Zelená retail zone (20 ha), Hradec Králové ■ Developer: J&T Real Estate

Nová Zelená retail zone, Hradec Králové – a new green 
park with sport facilities ■ Developer: J&T Real Estate
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V dubnu zahájil DPP po letech příprav výstavbu první části plánova-
né trasy metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory. Na úsek s pěti stani-
cemi, zahrnující Pankrác, Olbrachtovu, Nemocnici Krč, Nádraží Krč 
a Nové Dvory, na nějž DPP získal stavební povolení letos v březnu, 
naváže realizace dalších dvou částí: jižního úseku z Nových Dvorů 
přes Libuš a Písnici do Depa Písnice, a také severní části směrem do 
centra Prahy, tedy z Pankráce přes Náměstí Bratří Synků na Náměstí 
Míru. Trasa metra D s 10 stanicemi bude celkově měřit 10,6 km, a vy-
žádá si podle současných předpokladů investici 97,79 miliardy ko-
run. Na první část trasy metra si bude moci Praha půjčit od Evropské 
investiční banky zhruba 22,76 miliardy korun, úvěr pokryje přibližně 
polovinu celkových nákladů stavby. Pokud vše půjde podle plánu, 
počítá pražský Dopravní podnik s tím, že první cestující se automa-
tizovanými vlaky bez řidiče svezou v roce 2029. Zároveň se zaháje-
ním výstavby oznámilo vedení města také sejmutí stavebních uzá-
věr z atraktivních pozemků u budoucích stanic metra, což otevírá 
cestu realizaci projektů, které developeři Refl ecta Development, CIB 
Group, Central Group, JRD či Pražská developerská společnost při-
pravují nad plánovanými vestibuly a v jejich bezprostředním okolí. 

Kromě majitelů dotčených pozemků potěšil tento krok také obyvatele při-
lehlých sídlišť, která se dočkají revitalizace. „Čtvrtá linka metra je pro 
Prahu zásadní krok. A nejedná se jen o zlepšení městské dopravy, které je 
evidentní. Na stavbu nové linky metra navazuje několik záměrů, které jsme 
koordinovali a několik let připravovali. Těším se na nový přestup na vlak na 
Nádraží Krč, nové okolí Nemocnice Krč s náměstím před Thomayerovou 
nemocnicí, městskou čtvrť na Nových Dvorech, novou stanici Libuš a její 
okolí nebo na stanici v Písnici, kde bude stát nové P+R parkoviště, a veřej-
ný prostor rekreačního charakteru navazující na okolní krajinu,“ shrnul Petr 
Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje 
a územního plánu. Budoucí stanice metra se stanou gravitačními centry 
sídlišť, která je obklopují, jimž často chyběly veřejné prostory, jako jsou ná-
městí s obchody a službami, kde by se mohly odehrávat nejrůznější spole-
čenské aktivity, a také kvalitní zelené plochy.
 
Tyto nedostatky řeší územní studie, které k podobě nadzemní zástavby pro-
stor jednotlivých stanic metra vypracovala architektonická studia UNIT archi-
tekti a Pavel Hnilička Architects + Planners. „Všichni vlastníci pozemků musí 
územní studii respektovat a podepsat ji ve smlouvách s městem. Tím se z ní 
stává de facto regulační plán,“ vysvětluje architekt Filip Foglar z Hlaváčkova 

Náměstí Bratří Synků

Pankrác

Olbrachtova

Nádraží Krč

Nemocnice Krč

Nové Dvory

Libuš

Písnice

Depo Písnice

Náměstí Míru

V dubnu 2022 zahájil Dopravní podnik hl. m. Prahy výstavbu první části plánované trasy 
metra D s pěti stanicemi: Pankrác, Olbrachtova, Nemocnice Krč, Nádraží Krč a Nové Dvory  
Zdroj: IPR

 ZAHÁJENÍ STAVBY NOVÉ TRASY METRA D 
akceleruje development v okolí nových stanic
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In April, after years of preparation, the Prague 
Public Transit Company (DPP) began the con-
struction of the fi rst part of the planned D met-
ro line between Pankrác and Nové Dvory. This 
section with fi ve stations, comprising Pankrác, 
Olbrachtova, Nemocnice Krč, Nádraží Krč and 
Nové Dvory, for which DPP received the build-
ing permit in March, will be followed by the 
construction of two more sections: the south-
ern section from Nové Dvory through Libuš 
and Písnice do Depo Písnice, and a northern 
section heading in the direction of the cen-
tre of Prague, from Pankrác through Náměstí 
Bratří Synků to Náměstí Míru. The D metro line 
will have 10 stations and will measure a total of 
10.6 km and will require, according to current 
expectations, an investment of 97.79 billion 
crowns. Prague will borrow roughly 22.76 bil-
lion crowns from the European Investment 

Bank for the fi rst section of the metro line, 
which will cover approximately half of the total 
construction expenses. If all goes according 
to plan, the Prague Public Transit Company 
anticipates that the fi rst passengers will be 
able to travel on the automated trains in 2029. 
At the same time, the city management an-
nounced the removal of the building closure 
from attractive land by future metro stations, 
which opens the way for the construction of 
projects that the property developers Refl ecta 
Development, CIB Group, Central Group, JRD 
and Pražská developerská společnost are pre-
paring over the planned vestibules and in their 
immediate vicinity. 

In addition to the owners of the land in question, 
this step was also good news to the residents of the 
adjacent housing estates, which will be renovated. 

“The fourth metro line is an important step for 
Prague. And it is not just about improving the ur-
ban transport, which is evident. The construction of 
the new metro line is connected to several plans, 
which we coordinated and prepared for several 
years. I am looking forward to the new transfer to 
the Krč Train Station, to the new surroundings of 
the Krč Hospital with a square in front of Thomayer 
Hospital, to the new city neighbourhood in Nové 
Dvory, to the new Libuš station and its surround-
ings and to the station in Písnice, where there will 
be a new P+R parking lot and public space of a rec-
reational character in relation to the surrounding 
countryside,” summarised Petr Hlaváček, Deputy 
Mayor of Prague for the area of territorial develop-
ment and the zoning plan. The future metro stations 
will become centres of gravity for the housing es-
tates that surround them, which often lacked public 
spaces such as squares with shops and services, 

Visualisation of the new development at Nádraží Krč metro station: Refl ecta Develoment is preparing a transformation of the surroundings of the Nádraží Krč Station.
It has conceived this location as an offi  ce centre, which will be going up by the metro station connected to the train station ■ Source: Refl ecta Development

Start of construction ON THE NEW D METRO LINE 
accelerates development in vicinity of new stations
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týmu. Realizaci většiny projektů u budoucích sta-
nic ale nadále brzdí probíhající změny územního 
plánu: i tam, kde zahájení prací nebrání zábor 
pozemků pro výstavbu metra, budou moci de-
velopeři, včetně městské Pražské developerské 
společnosti, začít stavět zhruba za 5 let. 

Refl ecta promění okolí Nemocnice Krč 
Nejblíže realizaci je v současné době pro-
jekt Nová Krč developera Refl ecta, který 
rozvíjí pozemky soukromých vlastníků mezi 
Thomayerovou nemocnicí a Štúrovou ulicí, na 
nichž leží plánovaná stanice metra Nemocnice 
Krč. Předseda představenstva společnos-
ti Jakub Sklenka deklaruje, že jejich projekt je 
v souladu se změnou územního plánu, která 
byla podmínkou pro umožnění výstavby samot-
ného metra D. Kromě výstavby nové polikliniky
a dalšího zdravotního zařízení, dvou kance-
lářských budov, krytého výstupu z metra, 

náměstí, parku a bytových domů, řeší také 
podchod pod ulicí Vídeňská, který zajistí 
bezpečný a pohodlný příchod od stanice metra 
k Thomayerově nemocnici, a také dopravní na-
pojení nového plánovaného urgentního příjmu 
nemocnice na hlavní místní dopravní tepnu. 

V první fázi developmentu plánuje Refl ecta vybu-
dovat na ploše stávajícího parkoviště před nemoc-
nicí náměstí a moderní polikliniku s využitelnou 
plochou 15 000 m2. V menším sousedním objektu 
s rozlohou 3 000 m2 by mohlo vzniknout specia-
lizované zdravotnické pracoviště. Pod budovou 
polikliniky plánuje developer postavit tři patra pod-
zemních garáží s kapacitou pro 300 aut. Ta by měla 
řešit defi cit parkovacích možností v lokalitě.

Vstup do metra, s nímž propojí prostor před 
Thomayerovou nemocnicí nový podchod pod 
Vídeňskou ulicí, bude tvořit polouzavřená skle-

něná hala se střechou částečně porostlou ze-
lení, obklopená z obou stran šestipatrovými 
kancelářskými budovami. Vznikne tak krytý 
prostor, který bude možné využít pro umístě-
ní informačního stánku nebo výstavní plochy. 
Zároveň oddělí od rušné Vídeňské ulice náměstí 
s plochou 2 500 m2, které nabídne klidné pro-
středí pro posezení v plánované restauraci nebo 
pro pořádání místních akcí. 

Na náměstí naváže pěší bulvár, vedoucí územím 
developera Central Group, který zde v roce 2017 
koupil od Pražské správy nemovitostí kancelářský 
areál Centrum Zálesí. Na ploše 38 000 m2 podél 
ulice Pod Višňovkou plánoval vybudovat nájemní 
bydlení nebo hotelový komplex, tiskový mluvčí 
společnosti Ondřej Šťastný ale uvádí, že na po-
zemku probíhá změna územního plánu a pro-
jekt je zatím ve stadiu úvah. Pěší komunikace 
následně vyústí do parku opět na pozemcích 

U plánované stanice metra Nemocnice Krč v Praze 4 připravuje developerská společnost Refl ecta Development rozsáhlý projekt Nová Krč zahrnující výstavbu budovy moderní 
polikliniky a specializovaného zdravotnického zařízení, dvou kancelářských budov a krytého vstupu do stanice metra, nového náměstí s pěším bulvárem a 600 bytů. Počítá se 
i s novým podchodem pod frekventovanou dopravní tepnou Vídeňská ■ Zdroj: Refl ecta Development
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where various social activities could take place, as 
well as high-quality green areas.

These shortcomings are resolved by the urban 
study that, in the form of above-ground installation of 
the spaces of the individual metro stations, was pre-
pared by the architectural studios of UNIT architekti 
and Pavel Hnilička Architects + Planners. “All land 
owners must respect the urban study and sign it in 
their contracts with the city. This makes it a de facto 
regulatory plan,” explained architect Filip Foglar of 
Hlaváček’s team. However, the implementation 
of most projects at future stations continues to be 
hampered by ongoing changes to the zoning plan: 
even where the start of the work is not prevented by 
the collection of the land for the construction of the 
metro, developers, including the city’s Pražská de-
veloperská společnost, will be able to start building 
in roughly 5 years. 

Refl ecta transforming 
the surroundings of Krč Hospital 
The Nová Krč project from the Refl ecta Devel-
opment company is currently the closest to be-
ing implemented. Refl ecta is developing the land 
of private owners between Thomayer Hospital 
and Štúrova Street, on which the planned metro 
station Nemocnice Krč is located. Jakub Sklenka, 
the Chairman of the Board of Directors, declares 
that their project is in line with the change in the 
zoning plan, which was a condition for the con-
struction of the D metro line itself. In addition to 
the construction of a new health clinic and other 
health facilities, two offi  ce buildings, a cov-
ered exit from the metro, a square, a park and 
blocks of fl ats, it is also resolving an under-

pass below Vídeňská Street, which will ensure 
the safe and comfortable arrival from the metro 
station to Thomayer hospital, as well as the con-
nection of the hospital’s new planned emergency 
reception to the main local traffi  c artery. 

In the fi rst phase of the development, Refl ecta 
is planning on building a square and a modern 
medical clinic on the area of the existing park-
ing lot in front of the hospital with a usable area of 
15,000 m2. A specialised medical workplace could 
be established in a smaller neighbouring building 
with an area of 3,000 m2. Under the medical cen-
tre building, the developer is planning on building 
three levels of underground parking with a capac-
ity for 300 cars. This should address the defi cit of 
parking opportunities in the locality.

The entrance to the metro, which will be connected 
to the space in front of Thomayer Hospital by a new 
underpass under Vídeňská Street, will comprise 
a semi-enclosed glass hall with a roof partly cov-
ered with greenery, surrounded by six-story offi  ce 
buildings on both sides. This will create a covered 
space that can be used for the placement of an in-
formation stand or exhibition area. It will also sepa-
rate the square, with an area of 2,500 m2, which will 
off er a quiet environment for sitting in a planned res-
taurant or for the organisation of local events, from 
the busy Vídeňská Street. 

The square will be connected to a pedestrian 
boulevard, leading through the territory of the de-
veloper Central Group, which bought the Centrum 
Zálesí offi  ce complex from Pražská správa nemo-
vitostí in 2017. It had planned to build rental hous-

ing or a hotel complex on the area of 38,000 m2

along Pod Višňovkou Street, though the compa-
ny’s press spokesperson Ondřej Šťastný stated 
that the land is undergoing a change to the zoning 
plan and the project is still under consideration as 
of now. The pedestrian road will then lead to 
a park, once again on Refl ecta’s land, in which 
Jakub Sklenka is planning on placing a statue of 
a prominent local personality. “An internal axis of 
the entire territory will be created here, which will 
be calm, as cars will not be allowed here. People 
will come out of the metro, do some shopping and 
walk among the blocks of fl ats on the pedestrian 
boulevard lined with trees,” he described. The fi rst 
phase of the Refl ecta project, according to a de-
sign by Studio acht architect Václav Hlaváček, will 
require an investment of CZK 3–4 billion. 

In the second phase, the developer is planning 
to build approximately 600 fl ats in six buildings, 
half of which will be for rent and half for sale, ac-
cording to Sklenka. 

Nádraží Krč will be complemented
by offi  ces and a hotel
The same developer is also preparing a transfor-
mation of the surroundings of the Nádraží Krč 
Station. It has conceived this location as an of-
fi ce centre, which will be going up by the metro 
station connected to the train station. It will 
make use of transport accessibility by all modes of 
transport and will also be surrounded by a natu-
ral park with ponds, which the developer plans to 
revitalise. The Refl ecta project includes the con-
struction of three offi  ce buildings, two of which 
will be built south of the south ring road – the fi rst 

In April 2022 the Prague Public Transit Company (DPP) began the construction of the fi rst part of the planned D metro line with fi ve stations, comprising Pankrác, Olbrachtova, 
Nemocnice Krč, Nádraží Krč and Nové Dvory ■ Source: DPP
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developera Refl ecta, do něhož Jakub Sklenka 
plánuje umístit sochu významné místní osobnosti. 
„Vznikne tu vnitřní osa celého území, která bude 
zklidněná, nebudou zde jezdit auta. Lidé vyjdou 
z metra, nakoupí si a půjdou mezi bytovými domy 
po pěším bulváru lemovaném stromy,“ popisuje. 
První fáze projektu Refl ecty podle návrhu Studia 
acht architekta Václava Hlaváčka si vyžádá inves-
tici ve výši 3–4 miliardy korun. 

Ve druhé fázi plánuje developer postavit zhru-
ba 600 bytů v šesti domech, z nichž polovina 
bude podle Sklenky určena k pronájmu a polovi-
na na prodej. 

Nádraží Krč doplní administrativa 
a hotel
Stejný developer připravuje také proměnu okolí 
stanice Nádraží Krč. Tuto lokalitu pojímá jako 
administrativní centrum, které vyroste u sta-
nice metra propojené s vlakovým nádražím. 
Bude využívat dopravní dostupnost všemi druhy 
dopravy a zároveň bude obklopeno přírodním 
parkem s rybníky, který plánuje developer revi-
talizovat. Projekt společnosti Refl ecta zahrnuje 
výstavbu tří kancelářských budov, z nichž dvě 
vzniknou na jih od Jižní spojky – první podél kole-

jí a druhá za současnou restaurací McDonald‘s; 
třetí administrativní objekt plánuje developer na 
severní straně směrem k ulici Na Strži. 

V sousedství stanice metra a nádraží vyroste 
komplex tří vzájemně propojených kancelář-
ských věží s téměř 1 300 m2 retailu v parteru. 
„Vzniknout by zde měl minimarket na ploše 
800 m2, který s největší pravděpodobností obsa-
dí Penny, restaurace na 390 m2, kavárna o rozlo-
ze 130 m2 a coworking s plochou 430 m2, který 
bude komunikovat s restaurací. Ta bude k dispo-
zici nájemcům kanceláří od brzkého rána až do 
pozdního večera,“ popisuje Jakub Sklenka.

Kapacitu stávajícího pětihvězdičkového hotelu 
Chateau St. Havel s 25 pokoji a zámeckou re-
staurací doplní nový hotel v kategorii 4* plus. 
Nabídne dalších 60 pokojů a restauraci, kterou 
budou moci využívat také zaměstnanci z kance-
lářských budov a rodiny s dětmi, které do lokality 
přiláká cyklostezka. „Nový hotel bude provozovat 
majitel hotelu Chateau St. Havel, fi rma Prague 
Hotels majitele Michala Filipa, která je operá-
torem například také hotelu v Tančícím domě,“ 
uvádí Sklenka. V části u nádraží nabídne projekt 
také parkoviště P+R s kapacitou pro 600 aut.

Budovou situovanou severně od Jižní spojky s vy-
užitelnou plochou 30 000 m2, skládající se ze dvou 
částí různé výšky, bude procházet pasáž se zhru-
ba 200 m2 retailových ploch, které pravděpodob-
ně obsadí menší kavárna nebo bageterie, sloužící 
primárně cestujícím procházejícím od autobusů 
k metru a vlakům. Směrem k ulici Na Strži plánu-
je Refl ecta přidat autobusové zastávky linky 125, 
která zajistí spojení s Nádražím Smíchov a také 
s Chodovem; propojí tedy trasy metra B, D a C. 

V současné době je záměr ve stadiu územní-
ho řízení: výstavba začne jižní částí projektu, 
protože severní část území bude DPP využívat 
při stavbě metra. Developer zde bude moci začít 
realizovat svůj záměr až po zprovoznění metra 
v roce 2028–29.

Byty na Nových Dvorech postaví PDS
Největším městským projektem na trase met-
ra D, který Praha svěřila Pražské developerské 
společnosti, je výstavba nové čtvrti u stanice 
Nové Dvory: po dokončení nabídne městské 
nájemní byty, kompletní veřejnou vybavenost 
a kultivovaný veřejný prostor. 

Celkově by mělo na Nových Dvorech do 15 let 
vzniknout 1 600–2 000 městských nájemních 
bytů. Bydlení doplní 35 000 m2 komerčních 
a 60 000 m2 kancelářských ploch. Zatímco byty 
by měly zůstat v majetku Prahy, u administrativních 
ploch, které vyrostou u centrálního náměstí, připou-
ští ředitel Pražské developerské společnosti Petr 
Urbánek možnou účast soukromých investorů. 

Jako první vznikne v oblasti nízkopodlažní by-
tový projekt Jalový dvůr. Ten bude kombinovat 
bytové a řadové domy a naváže na okolní rezi-
denční zástavbu Libuše. Na pozemku o rozlo-
ze 7 500 m2 by mělo vzniknout zhruba 75 bytů. 
Architekt bude vybrán v otevřeném výběrovém 
řízení a znám by měl být v letošním roce. 

Na konci května Rada hl. m. Prahy schválila 
další projekt s názvem Durychova I: dům se 

Největším městským projektem na trase metra D je výstavba nové čtvrti u stanice metra Nové Dvory: po dokončení
by měla nabídnout městské nájemní byty, kompletní veřejnou vybavenost a kultivovaný veřejný prostor. Celkem by do 
15 let mělo vzniknout na Nových Dvorech 1 600–2 000 bytů, 35 000 m2 komerčních prostor a 60 000 m2 kancelářských ploch  
Zdroj: Pražská developerská společnost
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one along the tracks and the second behind the 
current McDonald’s restaurant; the developer is 
planning the third offi  ce building on the north side 
toward Na Strži Street. 

Next to the metro and train stations, a complex of 
three interconnected offi  ce towers with almost 
1,300 m2 of retail on the street level will be going up. 
“There should be a mini market here on an area of 
800 m2, which Penny will most likely occupy, a res-
taurant on 390 m2, a café with 130 m2 and a cowork-
ing area on 430 m2, which will be connected to the 
restaurant. The latter will be available to the tenants 
of the offi  ces from early morning until late evening,” 
Jakub Sklenka explained.

The capacity of the existing fi ve-star Chateau St. 
Havel Hotel with 25 rooms and a chateau restau-
rant will be complemented by a new hotel in the 4* 
plus category. It will off er an additional 60 rooms 
and a restaurant, which can also be used by em-
ployees from the offi  ce buildings and families with 
children, who will be attracted to the site by a bicycle 
path. “The new hotel will be run by Prague Hotels 
owned by Michal Filip, who is also the owner of the 
Chateau St. Havel Hotel and operates the hotel in the 
Dancing House, for instance,” stated Sklenka. In the 
section near the railway station, the project will also 
off er a P+R parking lot with a capacity for 600 cars.

A passage with approximately 200 m2 of retail 
space, which is likely to be occupied by a small café 
or baguette shop, primarily serving passengers 
walking from the buses to the metro and trains, will 
pass through a building, situated north of the Jižní 
spojka, with a usable area of 30,000 m2, consist-
ing of two parts of diff erent heights. In the direction 
of Na Strži Street, Refl ecta is planning to add bus 
stops for line 125, which will provide a connection to 
Nádraží Smíchov as well as Chodov, thus connect-
ing metro lines B, D and C. 

At present, the project is in the process of zon-
ing proceedings: the construction will begin with 
the southern part of the project because DPP 

will be using the northern part of the territory for the 
construction of the metro. The developer will only be 
able to start implementing its project here after the 
metro is put into operation in 2028–29.

Flats will be built in Nové Dvory by PDS
The biggest urban project on the D metro line, 
which Prague has entrusted to Pražská developer-
ská společnost, is the construction of a new dis-
trict at the Nové Dvory station: upon completion, 
it will off er urban rental fl ats, complete public ameni-
ties and a cultivated public space. 

In total, 1,600–2,000 rental fl ats should be built 
in Nové Dvory within 15 years. The housing will 
be complemented by 35,000 m2 of retail and 
60,000 m2 of offi  ce space. While the fl ats should 
remain the property of Prague, the Director of 
Pražská developerská společnost, Petr Urbánek, 
acknowledges the possible participation of private 
investors in the offi  ce spaces that will be going up 
by the central square. 

The fi rst to go up will be Jalový dvůr, a low-rise 
residential project. It will combine blocks of fl ats and 
terraced houses and will be along the lines of the 
surrounding residential buildings of Libuš. About 
75 fl ats should be built on a plot of 7,500 m2. The 
architect will be selected in an open tender and 
should be known this year. 

At the end of May, the City Council of Prague ap-
proved another project called Durychova I: a build-
ing with 45 new rental fl ats will be going up city land 
at the crossroads of Durychova and Novodvorská 
streets. PDS was entrusted with the task of an-
nouncing the selection procedure for project con-
tractors and preparing documentation for the zon-
ing decision.     

There are two changes to the zoning plan un-
derway in the area of Nové Dvory, so the city will 
only announce the architectural competition after 
its completion. PDS will begin the construction after 
the completion of the metro, due to the claim to the 

land by DPP. “During the construction of the metro, 
it will be possible to build smaller projects in periph-
eral parts of the territory, such as the Jalový dvůr 
project or the Durychova I project, where the zoning 
plan does not change,” said Urbánek. One large 
and two small squares with shops and services 
will be created in the new neighbourhood, which 
will go up on an area of 15 hectares. An exten-
sive nature park in the area of the Jalodvorská 
Meadow will off er space for recreational and 
sports activities. There are plans for the construc-
tion of a school and preschool connected to it.  

According to a new decision, the tram line from 
Modřany, which was supposed to end at the Libuš 
station, will be extended to the Nové Dvory sta-
tion. It will end with a block loop, explained Urbánek. 

JRD’s Acquisition by the Libuš station 
The development company JRD is active in the 
area of the Libuš station; it has already completed 
the Zelená Libuš project here. “With the acquisition 
of land on Novodvorská Street, we are following up 
on previous plans to revitalise this area and develop 
it further. A new residential project with approxi-
mately 250 fl ats and a maximum of 10 fl oors, 
which we are planning to build on the site of a non-
functional car park building, will respect the urban 
study of the site. We are considering implementing 
retail spaces for shops and services in the complex. 
They will be located directly at the exit from the 
planned station of the new D metro line, public park-
ing lot or green courtyard,” explained Jan Řežáb, 
the owner of JRD. He expects the zoning and plan-
ning decision to be issued in 2024 for the project, 

Photo: Zelená Libuš, Prague 4 ■ Developer: JRD
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45 novými nájemními byty vyroste na měst-
ských pozemcích na křižovatce ulic Durychova 
a Novodvorská. PDS byla pověřena vypsáním 
výběrového řízení na dodavatele projektových 
prací a přípravou dokumentace pro územ-
ní rozhodnutí.     

V oblasti Nových Dvorů probíhají dvě změny 
územního plánu, takže architektonickou soutěž 
město vypíše až po jejich ukončení. Výstavbu za-
hájí PDS po dokončení metra, kvůli záboru po-
zemků Dopravním podnikem. „Během výstavby 
metra bude možné stavět menší projekty v okra-
jových částech území, jako například projekt 
Jalový dvůr, nebo Durychova I, kde se nemění 
územní plán,“ upřesňuje Urbánek. V rámci nové 
čtvrti, která vyroste na ploše 15 hektarů, vznik-
ne jedno větší a dvě menší náměstí s obcho-
dy a službami. Prostor pro rekreační a sportov-
ní vyžití nabídne rozsáhlý přírodní park v ob-
lasti Jalodvorské louky. V návaznosti na něj 
se počítá s výstavbou školy i mateřské školky.  

Ke stanici Nové Dvory bude také podle nové-
ho rozhodnutí prodloužena tramvajová trať
z Modřan, která měla původně končit u stanice 
Libuš. Zakončena bude blokovou smyčkou, po-
pisuje Urbánek. 

Akvizice JRD u stanice Libuš 
V oblasti stanice Libuš je aktivní developer JRD, 
který zde má na kontě již dokončený projekt 
Zelená Libuš. „Akvizicí stavebního pozemku v uli-
ci Novodvorská navazujeme na předchozí plány 
revitalizace této oblasti a dále je rozvíjíme. Nový 
rezidenční projekt s přibližně 250 byty a maxi-
málně 10 podlažími, který se chystáme postavit na 
místě zdejšího nefunkčního parkovacího domu, 
bude respektovat územní studii lokality. V areálu 
uvažujeme o realizaci komerčních prostor pro ob-
chody a služby, které se budou nacházet přímo 
u výstupu z plánované stanice nové linky metra 
D, veřejného parkoviště nebo zeleného vnitroblo-
ku,“ popsal Jan Řežáb, majitel společnosti JRD. 
Na projekt, na němž spolupracuje s fi nanční sku-

pinou RSJ, očekává vydání územního rozhodnutí 
v roce 2024. Realizace si vyžádá celkovou inves-
tici ve výši 1,5 miliardy korun. 

Projekt developera je v souladu s územní studií, 
kterou si na budoucí podobu okolí stanice metra 
Libuš nechalo vypracovat město. Architekti z ate-
liéru UNIT pro Libuš podobně jako developer CIB 
pro Písnici navrhují vybudování nového náměstí 
nad stanicí metra, nahrazení nevyhovujících par-
kovacích domů rezidenční zástavbou a proměnu 
Novodvorské ulice v městský bulvár. Plánovaná by-
tová výstavba si podle architektů vyžádá doplnění 
školy a školky, lékařské ordinace a dalších služeb. 

Sídliště Písnice čeká
celková revitalizace 
CIB Group, která je od roku 2017 vlastníkem 
sídliště v Písnici, plánuje nyní v souvislos-
ti s výstavbou metra jeho zásadní proměnu. 
Proces developer rozdělil do dvou etap: v první 
fázi, která je nezávislá na budování metra, do-
jde k revitalizaci stávajícího sídliště o rozloze 
10,6 hektaru, kde chce CIB Group zahustit zá-
stavbu tak, aby vytvořila jasnou uliční čáru po-
dél Libušské ulice. „Následně budeme řešit na-
pojení na krajinu, a to protažením Modřanské 
rokle do středu sídliště a jejím propojením 
s Centrálním parkem,“ popisuje výkonný ředi-
tel CIB Group Dušan Koňařík. „Tím dojde k vy-
tvoření zeleného celku, který posílí vztah sídliště 
a okolní přírody.“

Ve druhé fázi se promění oblast o rozloze 
8,5 hektaru v okolí budoucí stanice met-
ra Písnice: lidé z ní budou vystupovat na nové 
trojúhelníkové náměstí obklopené mixem 
kancelářských domů s obchody, službami, 
restauracemi a kavárnami v parteru. Další 
vybavenost nabídne také nový obchodní dům, 
jehož rozměry budou odpovídat lokálnímu za-
měření. Vyroste přímo na náměstí a nahradí 
stávající nákupní objekt z doby socializmu. Vyšší 
budovy kolem náměstí budou tvořit dominantu 
čtvrti a také odcloní klidovou obytnou zónu od 
hluku frekventované dopravní tepny Libušská.

V čele náměstí Písnice bude umístěna budova 
nové radnice městské části. Prostor bude se-
vřen mezi ulicemi Libušská a V Lužích a přeponu 
bude tvořit nová komunikace. Výstavba náměstí 
naváže na dokončení vestibulů stanice metra, 
které budou ležet přímo pod ním, s výstupy jak 
směrem k vjezdu do tržnice SAPA, tak také do 
sídliště. Na jižní vestibul metra naváže parkovi-
ště P+R. „Snažíme se vést dialog s vlastníky trž-
nice o spolupráci v rámci vybudování budoucího 
náměstí,“ uvádí Dušan Koňařík.

Výstupy z metra budou zakomponovány do 
podloubí budov obklopujících náměstí, proto 
je klíčové, aby včas proběhla změna územního 
plánu a do roku 2025 byla zafi xována defi nitivní 
podoba nadzemní zástavby nad stanicí metra. 
„Do dvou let bychom měli mít rozpracované naše 
studie a požádat o územní rozhodnutí,“ doplňuje 
Koňařík. Zahájení výstavby náměstí očekává po 
roce 2028. 

V současné době je v běhu územní rozhodnu-
tí na první etapu, tedy na revitalizaci sídliště, 
která zahrne úpravu celé koncepce parků s ohle-
dem na umístění budoucích výstupů z metra. 
„Mnozí turisté využijí zpřístupnění Modřanské 
rokle shora: od metra k ní budou procházet 
nově vytvořeným Centrálním parkem a po-
vede tudy také nová cyklostezka. Do roka by-
chom chtěli začít s realizací,“ plánuje Koňařík.

V území  o rozloze 8,5 ha u stanice metra Písnice vznikne 
v režii CIB Group nové náměstí s budovou radnice 
MČ lemované kancelářskými budovami s obchody 
a restauracemi v parteru. Počítá se i s novým obchodním 
domem. V rámci revitalizace sídliště přibydou také další 
bytové domy a veřejné prostory ■ Zdroj: CIB Group
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on which he is cooperating with the fi nancial group 
RSJ. The construction will take a total investment of 
CZK 1.5 billion. 

The developer’s project is in line with the urban 
study that the city had developed on the future 
appearance of the surroundings of the Libuš 
metro station. Similar to the developer CIB for 
Písnice, the architects of the studio UNIT are 
proposing the construction of a new square 
above the metro station for Libuš, replacing 
the substandard car park buildings with residen-
tial buildings and turning Novodvorská Street into 
an urban boulevard. According to the architects, 
the planned housing construction will require the 
addition of a school and preschool, medical 
surgeries and other services. 

Complete revitalisation awaits
the Písnice housing estate 
CIB Group, which has been the owner of the hous-
ing estate in Písnice since 2017, is now planning 
its fundamental transformation in connection with 
the construction of the metro. The developer divid-
ed the process into two stages: in the fi rst phase, 
which is independent of the construction of the met-
ro, the existing housing estate with an area of 
10,6 hectares will be revitalized. Here CIB Group 
wants to thicken the density of the buildings so as to 
create a clear street line along Libušská Street. “We 
will then resolve the connection to the countryside 
by stretching the Modřany Ravine to the centre 
of the housing estate and connecting it to the 

Central Park,” stated the CEO of CIB Group Dušan 
Koňařík. “This will lead to the creation of greenery 
that will strengthen the relationship between the 
housing estate and the surrounding nature.”

In the second phase, an area of 8.5 hectares in 
the vicinity of the future Písnice metro station
will be transformed: people will exit the station to 
a new triangular square surrounded by a mix 
of offi  ce buildings with shops, services, res-
taurants and cafés on the street level. A new 
department store, the dimensions of which will 
correspond to the local plan, will also off er addi-
tional amenities. It will go up directly on the square 
and replace the existing shopping building from the 
era of socialism. The higher buildings around the 
square will form a dominant feature of the neigh-
bourhood and also protect the quiet residential 
area from the noise of the busy Libušská Street.

The new town hall of the city district will be 
placed at the head of náměstí Písnice. The space 
will be enclosed between Libušská and V Lužích 
streets and the hypotenuse will form a new road. 
The construction of the square will follow the com-
pletion of the metro station vestibules, which 
will lie directly below it, with exits both toward the 
entrance to the SAPA market and also to the hous-
ing estate. The southern vestibule of the metro will 
be connected to a P+R parking lot. “We are try-
ing to engage in a dialogue with the market owners 
about cooperation in the construction of the future 
square,” said Dušan Koňařík.

The exits from the metro will be integrated 
into the arcades of the buildings surrounding 
the square, so it is crucial that the zoning plan is 
changed in time and the fi nal form of the above-
ground construction above the metro station has 
been fi xed by 2025. “Within two years we should 
have our studies prepared and ask for a zoning and 
planning decision,” added Koňařík. Construction of 
the square is expected to start after 2028.

At present, the zoning and planning decision is 
underway for the fi rst stage, i.e., the revitaliza-
tion of the housing estate, which will include the 
modifi cation of the entire concept of parks with re-
gard to the location of future exits from the metro. 
“Many tourists access the Modřany Ravine from 
above: from the metro they will walk to it through 
the newly created Central Park and a new cy-
cling path will run here as well. We would like to start 
with the construction within a year,” Koňařík plans.

In addition to the green spaces, the developer will 
also address the modifi cations and additions 
to the actual blocks of fl ats, in which a total of 
2,500 people live in rented fl ats.  The upgrade of 
the housing estate will include the completion of 
non-existent network of prefabricated buildings, 
which today form blank spaces without windows, 
the construction of parking spaces on street level, 
on the roofs of which small front gardens will be 
created, and also the addition of houses of 
a transitional height between the original family 
houses of old Písnice and the 8 to 12-storey pre-
fabricated buildings. “Within the housing estate, 
we are also planning the construction of another 
smaller square which will off er services not only 
for local residents, but also for visitors to Písnice,” 
added Koňařík. The future appearance of the sur-
roundings of the Písnice metro station is based on 
an urban study prepared by the architectural of-
fi ce Pavel Hnilička Architects + Planners. 

Where next? 
All ten of the already planned D line metro 
stations  should be completed and operational 

CIB Group, which has been the owner of the housing estate in Písnice since 2017, is now planning its fundamental 
transformation in connection with the construction of the metro D. The developer divided the process into two stages. 
Visualisation: a new square with town hall of the city district, offi  ces, shops and restaurants ■ Source: CIB Group
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Kromě zeleně bude developer řešit také úpravy 
a dostavby vlastních bytových domů, v nichž 
v pronajatých bytech žije celkem 2 500 lidí. 
Upgrade sídliště bude zahrnovat dostavbu ne-
existujících šítů panelových domů, které dnes 
tvoří slepé plochy bez oken, výstavbu parkova-
cích míst v parteru, na jejichž střechách vznik-
nou malé předzahrádky, a také doplnění domů 
přechodové výšky mezi původní rodinnou 
zástavbu staré Písnice a 8- až 12patrové pa-
nelové domy. „V rámci sídliště počítáme s vy-
budováním dalšího menšího náměstí, které 
nabídne obslužnost nejen pro místní obyvate-
le, ale také pro návštěvníky Písnice,“ dodává 
Koňařík. Budoucí podoba okolí stanice metra 
Písnice vychází z územní studie, kterou vypra-
covala architektonická kancelář Pavel Hnilička 
Architects + Planners. 

Kam dál? 
Všech deset již vyprojektovaných stanic met-
ra D by mělo být dokončeno a zprovozněno v roce 
2029 a DPP nyní prověřuje možnosti dalšího 
pokračování trasy D severním směrem do cen-
tra Prahy. Konkrétně se jedná o stanice Hlavní 
nádraží s napojením na trasu C a dále Náměstí 
Republiky, resp. Petrské náměstí: to by umožnilo 
propojení tras D a B. Ve stanici Náměstí Míru se 
zvažuje také možnost přímého odbočení do oblasti 
Žižkova. Paralelně s výstavbou metra D pokračuje 
plánování páté, okružní trasy O. Ta by mohla pro-
pojit všechny stávající linky metra a – jak zdůraznil 
primátor Zdeněk Hřib – obsloužit nové rozvojové 
čtvrti s nyní prázdnými pozemky určenými pro bu-
doucí výstavbu městských bytů. Rada hl. m. Prahy 
na konci dubna schválila zřízení pracovní skupiny, 
kterou by pověřila přípravou studie proveditelnosti. 

in 2029 and DPP is now examining the possi-
bility of continuing the D line north towards 
the centre of Prague. This would specifi cally be 
the station Hlavní nádraží with a connection to 
the C line and then on to Náměstí Republiky, 
respectively.Petrské náměstí: this would allow 
the connection of lines D and B. The possibility 
of a direct branch to the area of Žižkov from the 
Náměstí Míru station is also under consideration. 
The planning of a fi fth, circular O line is continu-
ing in parallel with the construction of the D metro 
line. It could link all the existing metro lines and, as 
Mayor Zdeněk Hřib emphasised, serve new de-
velopment districts with now empty land intended 
for the future construction of urban fl ats. At the 
end of April, the Prague City Council approved 
the establishment of a working group to prepare 
a feasibility study.

GOLDBECK – v České republice působíme již od roku 1994, 
jsme rodinná firma s 50letou tradicí a centrálou v německém 
Bielefeldu. 

Naší doménou jsou průmyslové haly, kanceláře, parkovací 
domy, školní budovy a v neposlední řadě obytné domy.

Správně koncipovaný systém vícepodlažních parkovacích 
domů v provedení Split-Level nebo v plnopodlažní 
konstrukci – v závislosti na rozsahu, frekvenci a účelu 
použití – umožňuje v kombinaci se spolehlivým naváděcím 
systémem pro parkování intuitivní vnímatelné směrování 
provozu, přehlednost a krátké trasy.

Náš sortiment je široký, ale výchozí bod naší práce je vždy 
stejný: GOLDBECK staví na základě průmyslově vyráběných 
systémových komponentů, rychle, ekonomicky, na klíč. 

www.goldbeck.cz
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Developer Richard Morávek a jeho skupina 
REDSTONE pokračují v přípravě realizace 
hned několika rozsáhlých projektů v Česku. 
Druhá fáze úspěšné Galerie Šantovka 
v Olomouci i plánovaný multifunkční kom-
plex Galerie Pernerka v Pardubicích, které 
vyrostou na území někdejších brownfi eldů 
v centrech měst, získaly klíčová povolení 
a pochlubit se mohou i jménem operátora 
hotelů v obou projektech, jímž bude nadná-
rodní řetězec Marriott. Naznačují také směr, 
kterým se developer hodlá ubírat v příš-
tích letech. Souběžně s rozvojem oblasti 
Šantovky, která bude zahrnovat i moderní 
rezidence Šantovka Living a výškovou bu-
dovu Šantovka Tower, plánuje REDSTONE 
proměnu nedalekého bývalého průmys-
lového areálu o rozloze 17 ha v moderní 
městskou čtvrť. Další projekt staví deve-
loper v oblasti logistiky a nově vstupuje 
i do segmentu studentského bydlení. O bu-

dování nového centra Olomouce i dalších 
plánech hovoříme se zakladatelem skupiny 
REDSTONE, Richardem Morávkem.  

Skupina REDSTONE rozvíjí projekty napříč 
rea litním spektrem, pozornost ale přilákaly 
v poslední době především dva z nich: pláno-
vané rozšíření Galerie Šantovka v Olomouci 
a výstavba moderního centra Pardubic, kom-
plexu Galerie Pernerka. Jak jste pokročili s pří-
pravou a kdy se dočkají zahájení výstavby? 
V přípravě obou rozsáhlých multifunkčních 
záměrů jsme zaznamenali významný pokrok: 
Druhá etapa Šantovky v Olomouci získala sta-
vební povolení a nyní precizujeme poslední 
detaily projektu. Polyfunkční komplex Galerie 
Pernerka v Pardubicích bude mít v nejbližší době  
územní rozhodnutí a již jsme zahájili přípravu 
dokumentace pro stavební povolení. Intenzivně 
zároveň jednáme s potenciálními nájemci obou 
projektů a počítáme s tím, že výstavbu zahájíme 
v průběhu příštího roku.

Novinkou je také dohoda o umístění hotelo-
vého řetězce Marriott AC Hotels v obou lo-
kalitách. Můžete blíže představit plánovaný 
koncept? 
Síť AC Hotels je nejrychleji rostoucí značkou 
řetězce Marriott, proto považujeme jeho vstup 
do Pardubic i Olomouce za velký úspěch. Tyto 
lifestylové hotely, disponující jedinečnou atmo-
sférou a kvalitním designem, cílí jak na business, 
tak na rodinnou klientelu. Pardubický hotel na-
bídne 150 pokojů, olomoucký bude s 200 poko-
ji o něco větší. Nedaleko Galerie Šantovka se 
nachází kampus Univerzity Palackého, proto 
zde plánujeme i kongresové centrum. To ostat-
ně připravujeme také v Pardubicích, kde zatím 
velký mezinárodní hotel a kapacita pro kongresy 
a kulturně-společenské akce chybí, přestože má 
město značný ekonomický a rozvojový potenciál. 

Trh má za sebou dva roky s covidem. Jak 
si vedla Galerie Šantovka po odeznění loň-
ských restrikcí? 

Galerie Pernerka v Pardubicích přinese do centra města nové obchody, zábavu, kanceláře, veřejné prostory 
a čtyřhvězdičkový AC Hotel ze skupiny Marriott s kongresovým centrem ■ Developer: REDSTONE

Richard Morávek, zakladatel skupiny REDSTONE

REDSTONE ROSTE napříč segmenty
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The developer Richard Morávek and his 
REDSTONE group are continuing with the 
preparation of several large-scale projects in 
the Czech Republic. The second phase of the 
successful Šantovka Gallery in Olomouc and 
the planned multifunctional Galerie Pernerka 
complex in Pardubice, which will be going up 
on the territory of former brownfi elds in the 
centre of the cities, have acquired key per-
mits and can boast of the names of the hotel 
operators in both projects, which will be the 
multinational Marriott chain. They also indi-
cate the direction the developer intends to 
take in the coming years. In parallel with the 
development of Šantovka, which will include 
the modern Šantovka Living residence and 
the Šantovka Tower high-rise, REDSTONE is 
planning to transform a nearby former indus-
trial area with an area of 17 ha into a mod-
ern urban neighbourhood. The developer is 

building another project in the area of logis-
tics and is also newly entering the segment of 
student housing. We talked to the founder of 
REDSTONE, Richard Morávek, about building 
a new centre of Olomouc and further plans.  

The REDSTONE Group has been developing 
projects across the real estate spectrum, but 
two of them have recently attracted attention: 
the planned expansion of Galerie Šantovka in 
Olomouc and the construction of the modern 
centre of Pardubice, the Galerie Pernerka com-
plex. How have you proceeded with the prepa-
ration and when will the construction begin? 
We have seen signifi cant progress in the prepa-
ration of both large-scale multifunctional plans: 
The second stage of Šantovka in Olomouc has 
received its building permit and we are now speci-
fying the last details of the project. The multifunc-
tional Galerie Pernerka complex in Pardubice will 

have zoning and planning decision soon and we 
started already preparing documentation for the 
building permit. At the same time, we are dealing 
intensively with potential tenants of both projects 
and we are counting on the construction to start 
during the course of next year.

The agreement to place the Marriott AC Hotels 
chain in both locations is also new. Can you 
tell more about the planned concept? 
The AC Hotels network is the fastest growing 
brand of the Marriott chain, so we consider its en-
try to Pardubice and Olomouc to be a great suc-
cess. These lifestyle hotels, which have a unique 
atmosphere and quality design, target both a busi-
ness and family clientele. The Pardubice hotel 
off ers 150 rooms, while the one in Olomouc will 
be slightly larger with 200 rooms. The Palacký 
University campus is near Galerie Šantovka, so 
we are planning a congress centre here as well. 
We are also preparing this in Pardubice, where 
a large international hotel and capacity for con-
ventions and cultural and social events have been 
lacking until now, although the city has consider-
able economic and development potential. 

The market has two years of covid behind 
it. How did Galerie Šantovka fare after last 
year’s restrictions were lifted? 
Šantovka is a traditional popular shopping desti-
nation for the entire region and thus was able to 

A succesfull Galerie Šantovka shopping centre in Olomouc city center will be undergoing redesign and expanding by 
a second phase with new shops, theatre and the new AC Hotel by Marriott ■ Developer: REDSTONE Group

Galerie Pernerka Pardubice – shopping mall
Developer: REDSTONE

REDSTONE GROWING across segments
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Šantovka je tradiční oblíbenou nákupní destinací 
celého regionu a velmi rychle se tak dokázala vrá-
tit k hodnotám návštěvnosti z dob před pandemií, 
a čísla dále rostou. Lze říci, že i v obtížné době posí-
lila své postavení regionálního lídra v segmentu ob-
chodně-společenských center. V závěru loňského 
roku jsme navíc v rámci auditu společnosti CBRE 
získali certifi kaci Platinum, což je nejvyšší možný 
stupeň, jímž se může pochlubit jen několik center 
v České republice. Aby své postavení jedničky mezi 
obchodní centry udržela, připravujeme k desátému 
výročí otevření Galerie Šantovka kompletní refi t in-
teriéru i exteriéru budovy. Redesignem projde food-
court a změní se i celé restaurační patro. Střechy 
Šantovky zezelenají a zaplní je unikátní zahrady 
s rostlinami, které jsou využitelné i v gastronomii.

Připravovaný projekt rozšíření Galerie 
Šantovka, který naváže na první etapu, pro-
šel pozitivními změnami. Jak bude druhá 
etapa koncipována a co nabídne? 

Proces stavebního řízení byl i vzhledem k dopa-
dům covidu velmi dlouhý. Nucené přestávky jsme 
využili k opětovnému promyšlení a přepracování 
celého záměru: Původní monoblok jsme nahradili 
jednotlivými domy propojenými v podzemí. Přidali 
jsme veřejná prostranství, celý projekt je otevřeněj-
ší a vzdušnější, více pracujeme s kontextem řeky 
a reagujeme také na změnu hodnot a životního 
stylu zejména mladší generace. Retail jsme proto 
doplnili řadou nových funkcí: součástí projektu je 
divadlo a kulturní scéna, která bude místem pro 
nejrůznější akce včetně muzikálových představe-
ní. Mix funkcí rozšíří kromě už zmíněného hotelu 
i bydlení, kanceláře, sociální služby a zvažujeme 
také vzdělávání. Do konceptu chceme zapracovat 
také trendovou pop-up zónu kontejnerového typu 
s pouliční gastronomií. Nová Šantovka by měla žít 
venkovními i vnitřními akcemi 365 dní v roce.

Do další etapy příprav vstoupil také projekt 
výškové budovy Šantovka Tower, jejíž bu-

doucí podoba byla v Olomouci předmětem 
několik let trvajících bouřlivých diskuzí kvůli 
obavám o narušení panoramatu historic-
kého města. Jaký bude další postup po ví-
tězství fi rmy REDSTONE v soudním sporu 
o platnost vydaného územního rozhodnutí? 
Soud dospěl k závěru, že územní řízení proběhlo 
v souladu s právním řádem a argumenty proti-
strany nebyly odůvodněné. Máme tedy platné 
územní rozhodnutí a realizaci projektu již nic ne-
stojí v cestě. Na fi nálním designu věže pracuje 
architekt Robert Bishop a jeho StudioN; naším 
cílem je vybudovat v Olomouci ikonickou stavbu, 
která bude architektonickou dominantou a mo-
derní alternativou bohatému historickému dědic-
tví města. Věž, která bude zasvěcena převážně 
bydlení, vyroste při ulici Wittgensteinova a vyso-
ká bude 78 metrů. Intenzivně tak pracujeme i na 
možnosti zpřístupnění její části veřejnosti; město 
tak získá unikátní místo nabízející krásný výhled 
na panorama celé Olomouce.  

Šantovka Living – prémiové bydlení u řeky Moravy v centru Olomouce ■ Developer: REDSTONE Group

BW_II_2022.indb   44BW_II_2022.indb   44 26.06.22   19:1526.06.22   19:15



D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
EV

EL
O

PM
EN

T 
 D

EV
EL

O
PM

EN
T 

 D
E

45

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

return very quickly to the traffi  c numbers from the 
pre-pandemic period, and the numbers are con-
tinuing to grow. It can be said that even in diffi  cult 
times, it has strengthened its position as a re-
gional leader in the segment of shopping/social 
centres. In addition, at the end of last year, as part 
of a CBRE audit, we received Platinum certifi ca-
tion, which is the highest possible level, which only 
a few centres in the Czech Republic can boast. 
In order to maintain its position as number one 
among the shopping centres, we are preparing 
a complete refi t of the interior and exterior of the 
building for the tenth anniversary of the opening of 
Galerie Šantovka. The food court will go through 
a redesign and the entire restaurant fl oor will also 
change. The roofs of Šantovka will turn green and 
they will be fi lled with unique gardens with plants 
that are also usable in gastronomy.

A prepared project for the expansion of 
Galerie Šantovka, which will follow the fi rst 
stage, has undergone positive changes. How 
will the second stage be conceived and what 
will it off er? 
The process of construction management was also 
very long due to the impacts of Covid. We used the 
forced breaks to rethink and rework the whole plan: 
We replaced the original single structure with indi-
vidual buildings connected underground. We have 
added public spaces, the whole project is more 
open and airier, we are working more with the con-
text of the river and we are also responding to the 
change of values and lifestyle, especially among 

the younger generation. Thus, we have added 
several new features to retail: the project includes 
a theatre and a cultural stage that will be a place for 
various events, including musical performances. 
In addition to the aforementioned hotel, the mix 
of functions will expand to housing, offi  ces, social 
services and we are also considering education. 
We also want to incorporate the trend of pop-up 
container zones with street food into the concept. 
The new Šantovka should be alive with both out-
door and indoor events for 365 days a year.

The Šantovka Tower high-rise project, whose 
future appearance was the subject of several 
years of fi erce discussions in Olomouc due 
to concerns about the disruption of the pan-
orama of the historic city, has also entered 
the next stage of preparation. What will be 
the next steps after REDSTONE’s victory in 
a court dispute over the validity of the issued 
zoning and planning decision? 
The Court concluded that the zoning proceed-
ings were conducted in accordance with the law 
and the arguments of the counterparty were not 
substantiated. We therefore have a valid zoning 
and planning decision and nothing is standing 
in the way of the implementation of the project 
any longer. The architect Robert Bishop and his 
StudioN are working on the fi nal design of the 
tower; our goal is to build an iconic structure in 
Olomouc, which will be an architectural landmark 
and a modern alternative to the rich historical 
heritage of the city. The tower, which will mainly 
be dedicated to housing, will be going up on 
Wittgensteinova Street and will reach a height of 

Galerie Pernerka, Pardubice ■ Developer: REDSTONE

Galerie Šantovka – phase 2, Olomouc ■ The new design will introduce more public space and more services for visitors  
Developer: REDSTONE Group
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Další možnosti bydlení v centru Olomouce 
přinese rezidenční komplex Šantovka Living. 
Jak daleko pokročila výstavba, jaká je vaše 
zkušenost v oblasti prodeje bytů?
Šantovka Living nabídne celkově 228 bytů ve 
12 domech; stavět a uvádět na trh je budeme po 
etapách. U špičky poloostrova u Švýcarského 
nábřeží mezi řekou Moravou a Mlýnským po-
tokem už vyrůstají dva první domy; byty v nich 
jsme uvedli na trh loni těsně před Vánoci a díky 
velkému zájmu jsme následně nabídku rozšířili 
o další dva. I přesto budou zanedlouho celá prv-
ní a druhá etapa projektu vyprodané. Další fáze 
budeme spouštět v závislosti na aktuální po-
ptávce, přičemž nejbližší bude následovat letos 
v létě. Do svých nových bytů se první obyvatelé 
Šantovky Living budou moci stěhovat už příští 
rok na jaře.

Projekt disponuje jedinečnou atmosférou ve 
spojení s řekou. Zajímají se kupující vzhle-
dem k aktuální situaci také o energetickou 
náročnost svého budoucího bydlení?   
Je pravda, že zákazníci v poslední době kladou 
zvýšený důraz na energetickou úspornost bytů. 
V projektu Šantovka Living využíváme systém 
geotermálních vrtů, vytápění a chlazení tak zajis-
tí tepelná čerpadla. Další velkou devízou zůstává 
poloha: v docházkové vzdálenosti je k dispozici 
vše, co lidé potřebují k životu. Areál vzniká na do-

sah historického centra města i městských par-
ků, na březích řeky Moravy a Mlýnského potoka 
navíc nabídne velkorysý prostor pro relaxaci. 
Díky sousedství s Galerií Šantovka tu bude i výji-
mečně široká nabídka obchodů a služeb, včetně 
restaurací nebo divadla; další předností je velmi 
dobrá dopravní dostupnost autem i tramvají. 

Jaké další rezidenční projekty dnes rozvíjíte 
nebo připravujete? Zvažujete také vstup do 
segmentu nájemního bydlení? 

Olomouc je univerzitním městem s více než dva-
ceti čtyřmi tisíci českých i zahraničních studentů. 
Ve městě vznikla také řada špičkových vědec-
kých ústavů a center excelence. Roste zde tedy 
poptávka jak po nájemním, tak studentském by-
dlení. Rozhodli jsme se proto v blízkosti největ-
šího univerzitního kampusu vybudovat stylovou 
studentskou rezidenci s veškerými službami, 
v krásném prostředí, s živým průchozím vnit-
roblokem plným zeleně. Projekt již brzy před-
stavíme veřejnosti. Odlišný rezidenční koncept 
– exkluzivní bydlení ve stylových viladomech 
– pak připravujeme v návaznosti na prvorepub-
likovou olomouckou vilovou čtvrť. Na projektu 
Residence Kašparova pracujeme s předním 
českým architektem Vítem Máslem. 

Kromě komplexu Šantovka, který vznikl 
úspěšnou revitalizací brownfi eldu někdejší 
továrny Milo, připravuje REDSTONE v sou-
sedství další celoměstsky významný projekt: 
Nová Velkomoravská, který změní 17hektaro-
vý brownfi eld v novou městskou čtvrť, kde by 
měla vzniknout mimo jiné i multifukční aréna. 
Jak daleko jste s přípravou? Jakou investici 
si takto rozsáhlý projekt vyžádá? 

Šantovka Living nabídne moderní bydlení v 228 bytech a 12 domech v centru Olomouce ■ Developer: REDSTONE Group

V 17hektarovém rozvojovém území Velkomoravská v Olomouci vznikne v příštích letech nová městská čtvrť s novým 
bydlením, kancelářemi a veřejnými stavbami. Součástí by měla být i nová multifunkční hala pro sport a kulturu
Developer: REDSTONE
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78 meters. We are also working intensively on the 
possibility of opening part of it to the public; the 
city will thus gain a unique place off ering a beauti-
ful view of the panorama of the whole of Olomouc.  

The Šantovka Living residential complex will 
provide another opportunity to live in the 
centre of Olomouc. How far has construc-
tion progressed, what is your experience in 
selling fl ats?
Šantovka Living will off er a total of 228 apart-
ments in 12 buildings; we will build and market 
them in stages. The fi rst two buildings are already 
going up at the tip of the peninsula on Švýcarské 
nábřeží between the Morava River and the 
Mlýnský Stream; we introduced the fl ats in them 
to the market last year just before Christmas and 
thanks to great interest, we subsequently ex-
tended the off er by another two. Despite this, the 
fi rst and second stages of the project will soon be 
sold out. We will be launching the next stages de-
pending on the current demand, with the closest 
one to follow this summer. The fi rst inhabitants of 
Šantovka Living will be able to move into their new 
fl ats next spring.

The project has a unique atmosphere in con-
nection with the river. Are buyers interested in 
the energy performance of their future hous-
ing in light of the current situation?   
It is true that customers have recently placed an 
increased emphasis on the energy effi  ciency of 
fl ats. We are using a system of geothermal wells 
in the Šantovka Living project, so heat pumps pro-
vide the heating and cooling. The location is an-
other strength: everything that people need to live 
is within walking distance. The complex is going 
up within reach of the historical centre of the city 
and the city parks, plus there is plenty of space 
for relaxation along the banks of the Morava River 
and the Mlýnský Brook. Since it is next to Galerie 
Šantovka, there will be an exceptionally wide 
range of shops and services here, including res-
taurants and theatres; another advantage is very 
good transport accessibility by car and tram. 

What other residential projects are you devel-
oping or preparing today? Are you also con-
sidering entering the rental housing segment? 
Olomouc is a university city with more than twenty-
four thousand Czech and foreign students. Several 
top scientifi c institutes and centres of excellence 
have also been established in the city. So, there is 
a growing demand here for both rental and student 
housing. Therefore, we decided to build a stylish 
student residence with all the services, in a beauti-
ful environment, near the largest university campus, 
with a lively accessible courtyard full of greenery. 
We will soon be presenting the project to the pub-
lic. And we are also preparing a diff erent residential 
concept, exclusive housing in stylish villas, in con-
nection to Olomouc’s First Republic villa neighbour-
hood. We are working on the Residence Kašparova 
residence with a leading Czech architect, Vít Máslo. 

In addition to the Šantovka complex, which 
was created through the successful revitali-
sation of a brownfi eld, the former Milo factory, 
REDSTONE is preparing another project of 
citywide importance in the neighbourhood: 
Nová Velkomoravská, which will transform 
17 hectares of brownfi eld into a new urban 
district, where a multifunctional arena should 
be built, among other things. How far along 
are you with its preparation? What investment 
will such a large project require? 

The architects and urban planners are now fi nalis-
ing the basic breakdown of the location, the individu-
al functions and the transport connections. We want 
to be inspired by the values of the multinational pro-
fessional association Congress for New Urbanism 
and to create a neighbourhood that will be a quality 
place for life in all areas, from housing and work, to 
sports, culture and relaxation in greenery. In some 
parts of the area, we are considering an alternative 
solution: the possibility of placing a multifunctional 
arena for sports and culture will depend on the out-
come of negotiations with the city and the region for 
cooperation. This year we will be preparing the site, 
the ongoing demolition is extraordinary in size for 
Olomouc. But it should be completed this year. The 
construction of the fi rst stage is planned to begin in 
2024, and as far as the amount of the investment is 
concerned, according to current estimates it should 
be in the range of 15–20 billion crowns. 

Student housing in Olomouc ■ Developer: REDSTONE

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc (fi nished)
Developer: REDSTONE
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Architekti a urbanisté nyní fi nalizují základní 
členění lokality, jednotlivé funkce i dopravní na-
pojení. Chceme se inspirovat hodnotami nadná-
rodního profesního sdružení Congress for New 
Urbanism a vytvořit čtvrť, která bude kvalitním 
místem pro život ve všech oblastech, od byd-
lení a práce přes sport a kulturu až po relaxaci 
v zeleni. V některých částech území zvažujeme 
variantní řešení: možnost umístění multifunkční 
arény pro sport a kulturu bude záviset na vý-
sledku jednání s městem a krajem o spolupráci. 
Letošní rok je ve znamení přípravy lokality, probí-
hající demolice jsou svým rozsahem v Olomouci 
mimořádné. Dokončeny by ale měly být ještě 
letos. Výstavbu první etapy plánujeme zahájit 
v roce 2024, a pokud jde o výši investice, po-
dle současných odhadů by se měla pohybovat 
v rozmezí 15–20 miliard korun. 

Hovořili jsme zatím převážně o retailu a bydle-
ní, REDSTONE se může pochlubit také dokon-
čeným administrativním projektem Envelopa 
v Olomouci, který úspěšně pronajímá, a kan-
celáře budou i součástí projektu v Pardubicích. 
Nicméně segmentem, který byl vítězem pan-
demie, je logistika. Skupina rozvíjí v Olomouci 
i rozsáhlý logistický a průmyslový areál East 
Park Olomouc. Jaký je aktuální stav projektu? 
Areál East Park Olomouc, který vzniká ve vý-
chodní části Olomouce u sjezdu z dálnice D35, 

nabídne potenciál 63 400 m2 pronajímatelných 
prostor. Dokončili jsme zatím veškerou infra-
strukturu v areálu včetně centrální obslužné ko-
munikace a hotový je také kilometr dlouhý val, 
který park oddělí opticky i akusticky od sousední 
obce Bystrovany. V lokalitě registrujeme silnou 
poptávku zahraničních i domácích fi rem a ve-
deme intenzivní jednání s řadou zájemců, vy-
loučena není ani možnost spolupráce s dalšími 
investory. Předpokládáme, že výstavbu prvních 
prostor olomouckého parku zahájíme už v do-
hledné době.

Jaké jsou plány REDSTONE do budoucna? 
Kde vnímáte rozvojový potenciál? 
I přesto, že rozvíjíme projekty v různých lo-
kalitách a segmentech, hlavní těžiště naší 
činnosti leží v Olomouci. Souvisí to i s identi-
tou firmy: chceme se podílet na rozvoji měst, 
k nimž máme vztah. Našemu mottu „měníme 
tváře měst” chceme dostát i tím, že představu-
jeme projekty, které snesou srovnání s nejlep-
ší domácí i zahraniční konkurencí. Zájem na 
rozvoji města nás vede současně k angažmá 
v oblastech s velkou mírou veřejného zájmu: 
Již jsem zmínil divadlo, studentskou rezi-
denci, multifunkční arénu a zvažujeme také 
záměr vědeckého centra pro oblast biomedi-
cíny v rámci našeho stále užšího partnerství 
s Univerzitou Palackého.

So far, we have talked about retail and housing, 
but REDSTONE can also boast of the complet-
ed Envelopa offi  ce project in Olomouc, which 
it has successfully leased out, and offi  ces 
will also be part of the project in Pardubice. 
However, logistics is the segment that emerged 
the winner of the pandemic. The group is also 
developing East Park Olomouc, a large logis-
tics and industrial facility in Olomouc. What is 
the current status of the project? 
The East Park Olomouc complex, which is go-
ing up in the eastern part of Olomouc near the 
exit from the D35 motorway, will off er a potential 
of 63,400 m2 of leasable spaces. So far, we have 
completed all the infrastructure in the area, includ-
ing the central service road, and the completed 
kilometre-long ridge that separates the park visu-
ally and acoustically from the neighbouring village 
of Bystrovany has also been completed. We have 
registered strong demand from foreign and domes-
tic companies in the locality and we are conducting 
intensive negotiations with a number of interested 
parties, though the possibility of cooperation with 
other investors is not out of the question. We ex-
pect to start the construction of the fi rst spaces in 
the Olomouc park in the foreseeable future.

What are the plans of REDSTONE for the fu-
ture? Where do you perceive potential for de-
velopment? 
Even though we are developing projects in diff er-
ent locations and segments, the main focus of our 
activities lies in Olomouc. This is also related to the 
company’s identity: we want to participate in the 
development of the cities to which we have a re-
lationship. We want to live up to our motto “we are 
changing the faces of cities” by introducing proj-
ects that can compare with the best domestic and 
foreign competition. Interest in the development 
of the city leads us to engage in areas with a high 
degree of public interest: I have already mentioned 
theatre, student residences, and the multifunc-
tional arena and we are also considering a plan for 
a Scientifi c Centre for Biomedicine as part of our 
ever closer partnership with Palacký University. 

East Park Olomouc (63 400 m2) ■ Developer: REDSTONE
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LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Budova G | BB Centrum

Michelská 1552/58 ⸄ 140 00 Praha-Michle

⸠ Slavnostní otevření 
 showroomu v Praze se blíží 

Online 
rezervace

Chystáme pro Vás prostor, kde mohou architekti, výrobci a koncoví zákazníci vidět výrobky Aluprof v zajímavém uspořádání. 

V průběhu návštěvy si budete moci prohlédnout nabídku panoramatických bezrámových systému MB-Skyline Type R, 

zdvižně-posuvných systémů MB-77HS, skládacích dveří MB-86 Fold Line, fasádních systémů řady MB-SR50N, 

okenních a dveřních systémů MB-86 a MB-104 Passive určených pro energeticky úsporné a pasivní budovy. 

Také se můžete těšit na ukázky rozmanitého stínění, například na venkovní žaluzie SkyFlow a roletové systémy značky ALUPROF. 

Je toho spousta. Přesvědčte se sami. Těšíme se na Vás. 
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Trh kancelářských prostor v Praze se po 
dvou letech pandemie dává opět do pohybu. 
V prvním kvartále roku ožila jak poptávka po 
kancelářích, tak nová nabídka. Celkem se na 
pražském trhu pronajalo 135 600 m2 moder-
ních kanceláří. Bezmála o 70 % vzrostl mezi-
ročně objem nově pronajatých prostor, kte-
rý se vyšplhal na hodnotu 78 900 m2, oproti 
loňským 48 200 m2. Uvedla to poradenská 
společnost JLL. Ve fázi výstavby bylo začát-
kem května cca 182 600 m2 plochy v budo-
vách s datem dokončení v letech 2022–2024. 
Míra neobsazenosti vystoupila na 8,4 %.

Predikce o konci kanceláří v Česku se nenaplni-
ly a kanceláře jsou nadále nezbytným místem pro 
sdílení informací a týmovou práci zaměstnanců fi -
rem: „Loňské obavy z opouštění kanceláří v České 
republice byly naštěstí neopodstatněné. Tuzemské 
fi rmy se ve většině plně vrátily do kanceláří, přičemž 
globální společnosti naskočily na princip docházky 
několik dní v týdnu,“ komentuje Radek Procházka 
z realitní agentury Procházka & Partners.

Jak upřesnila JLL, uzavřeno bylo jen za první kvar-
tál téměř dvě stovky transakcí. „Jedná se o nejvyšší 
počet transakcí od roku 2017. Výrazné oživení za-
znamenaly i nové pronájmy s hodnotou 78 900 m2,“ 
uvádí JLL. Největší nový pronájem si připsala na 
konto karlínská budova Red Court v Praze 8 deve-
lopera J&T Real Estate, která bude dokončena příští 

rok v březnu. Plochu 7 100 m2 obsadí společnost 
Czechoslovak Group. Nové nájmy hlásí i Penta 
ve vznikajícím projektu Masaryčka renomované 
architektky Zahy Hadid v centru Prahy, kam deve-
loper přesune také své nové sídlo, nebo společnost 
Passerinvest Group, jejíž projekt Roztyly Plaza 
v Praze 4 přilákal nájemce na třetinu z celkových 
21 700 m2 kancelářských prostor. Nejvyšší tři patra 
budovy (cca 7 000 m2) u stanice metra Roztyly ob-
sadí společnost ze sektoru IT a moderních řešení 
v oblasti software.

Dominantní podíl na nových pronájmech měly 
podle JLL fi rmy z oblasti IT (22 %), výroby a po-
radenských služeb. K významným renegociacím 
prvních tří měsíců se řadí obnovení smlouvy 
společnosti Seznam.cz v Paláci Křižík v Praze 5 
(14 800 m2), MSD Česká republika prodloužila 
svůj kontrakt na 6 800 m2 v budově Riverview 
na Smíchově, Honeywell v areálu The Park 

na Chodově (6 500 m2) a Citybank v budově 
Explora v Nových Butovicích (3 500 m2). 

Zatímco v prvním kvartále byla dokončena jedna 
budova – Harfa Business Center B v Praze 9 
– Vysočanech (25 200 m2), v květnu a červnu 
přibyly tři další: Dock in Five v Libni (20 500 m2), 
Bastion Florenc na pomezí Prahy 1 a Prahy 8 
(4 200 m2) a budova Via Una nabízející 8 900 m2 
kanceláří a 4 560 m2 maloobchodních prostor na 
hlavní nákupní třídě na Příkopě.

Nové moderní kanceláře nabídnou v příštích letech 
především velké projekty, které jsou aktuálně ve sta-
diu výstavby: V létě 2023 dospěje do fi nále realizace 
dvou moderních budov Masaryčky (27 000 m2) 
v Praze 1 developera Penta; ve stejné době čeká 
dokončení i holešovický Port7, který staví v Praze 7 
Skanska (31 400 m2). Na podzim 2023 ožijí budo-
vy Legatica (8 650 m2) a Metalica (18 500 m2) 
projektu Nová Waltrovka v Radlicích opět v režii 
Penta Real Estate a přelom let 2023 a 2024 bude 
patřit projektu Roztyly Plaza skupiny Passerinvest 
Group v Praze 4. Ta plánuje současně další expanzi: 
své pražské portfolio rozšíří v budoucnu o tři nové 
multifunkční projekty: Hila a Orion v etablované lo-
kalitě Brumlovky a budovu Sequoia v rozvíjející se 
oblasti Roztyl. Na startovní výstřel v podobě staveb-
ního povolení nebo dostatečného objemu předpro-
nájmů čekají např. projekty Sekyra Group, J&T Real 
Estate, Crestyl, Refl ecta Development nebo JRD.

Vybrané projekty ve výstavbě

Projekt Dokončení Plocha m2

Red Court Praha 8 Q1 2023 7 700

Masaryčka Praha 1 Q2 2023 22 100

Port 7 Praha 7 Q2 2023 31 400

Nová Waltrovka (Metalica, Legatica) Praha 5 Q3 2023 27 300

Block Karlín Praha 8 Q3 2023 9 000

Roztyly Plaza Praha 4 Q4 2023 21 700

Dokončeno:

Harfa Business Center B Praha 9 Q1 2022 25 200

Dock in Five Praha 8 Q2 2022 20 500

Via Una Praha 1 Q2 2022 8 980

Bastion Florenc Praha 8 Q2 2022 4 500

Zdroj: JLL, BW

 KANCELÁŘSKÝ TRH se dává do pohybu

Red Court, Praha 8 (ve výstavbě)
Developer: J&T Real Estate

Masaryčka, Praha 1 (ve výstavbě)
Developer: Penta Real Estate

Roztyly Plaza, Praha 4 (ve výstavbě)
Developer: Passerinvest Group
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After two years of the pandemic, the market 
for offi  ce space in Prague is starting to move 
again. The fi rst quarter of the year saw the re-
vival of both the take-up and the new supply 
of offi  ces. A total of 135,600 m2 of modern of-
fi ces were leased on the Prague market. The 
volume of newly-leased space increased 
by almost 70 % year-on-year to 78,900 m2, 
compared to 48,200 m2 last year, according 
to the consulting company JLL. At the begin-
ning of May, there was about 182,600 m2 of 
space in the construction phase in buildings 
with a date of completion in 2022–2024. The 
vacancy rate increased to 8.4 %.

The predictions about the end of offi  ces in the 
Czech Republic have not been fulfi lled and of-
fi ces remain a necessary place for sharing in-

formation and for the teamwork of company 
employees: “Fortunately, last year’s concerns 
about leaving offi  ces in the Czech Republic were 
unfounded. Local companies have in most cases 
fully returned to offi  ces, with global companies 
jumping on the principle of attendance a few days 
a week,” commented Radek Procházka from the 
real estate agency Procházka & Partners.

As JLL pointed out, almost two hundred transac-
tions were concluded in the fi rst quarter alone. 
“This is the highest number of transactions 
since 2017. New leases also saw a signifi cant 
recovery with a value of 78,900 m2,” JLL said. 
The largest new lease was credited to the Karlín 
Red Court building  in Prague 8 by the developer 
J&T Real Estate, which will be completed next 
March. The area of 7,100 m2 will be occupied by 

Offi ce rent

Prime rent Q1/2022 Eur/m2/month City district

City Center 24 Prague 1

Karlín 14,50–17,25 Prague 8

Pankrác 14,50–16,90 Prague 4

Smíchov 14,00–16,50 Prague 5

Dejvice 13,50–16,00 Prague 6

Chodov 14,50–15,50 Prague 4

Butovice/Jinonice 13,50–14,50 Prague 5

Holešovice 13,50–14,50 Prague 7

Stodůlky 13,50–14,50 Prague 5

Vysočany 12,50–14,00 Prague 9

Source: JLL

THE OFFICE MARKET
is starting to move

Via Una, Prague 1 (fi nished)
Developer: S+B Gruppe

Nová Waltrovka – Legatica, Prague 5 – Radlice
(under construction) ■ Developer: Penta

Rohan City, Prague 8 (under preparation)
Developer: Sekyra Group

Rolety | Protisluneční ochrana | Rolovací 
vrata | Okna | Dveře | Posuvné dveře | 
Fasády | Zastřešovací  heroal.cz

Rohové řešení protisluneční ochrany 
heroal VS Z pro zdvižně-posuvné 
dveře heroal S 77 SL:
+  Posuvný systém s celoskleněným 

rohem (Cradle to Cradle Certified®)
+  Sluneční ochrana pro skleněné rohy  

s nerezovým vedením lanka
+  Možnost ovládání screenové rolety 

samostatně nebo dohromady
+ Tepelná ochrana do 18 m2

Myslete ve velkém 
do nejmenšího
detailu.
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Czechoslovak Group. Penta is also reporting new leases in the upcom-
ing Masaryčka project by the renowned architect Zaha Hadid in the cen-
tre of Prague, where the developer will also move its new headquarters, 
and Passerinvest Group, whose Roztyly Plaza project in Prague 4 at-
tracted tenants to a third of the total 21,700 m2 offi  ce space. A compa-
ny from the IT sector and modern software solutions will occupy the top 
three fl oors of the building (about 7,000 m2) by the Roztyly metro station.

According to JLL, IT companies (22 %), production companies and 
consulting services had a dominant share in the new leases. The im-
portant renegotiations of the fi rst three months include the renewal of 
the Seznam.cz contract in Křižík Palace in Prague 5 (14,800 m2), MSD 
Czech Republic extended its contract to 6,800 m2 in the Riverview build-
ing in Smíchov, Honeywell in The Park complex in Chodov (6,500 m2) 
and Citybank in the Explora building in Nové Butovice (3,500 m2). 

While in the fi rst quarter one building was completed (Harfa Business 
Center B in Prague 9 – Vysočany with 25,200 m2), in May and June 
three more were added: Dock in fi ve in Libeň (20,500 m2), Bastion 
Florenc on the border of Prague 1 and Prague 8 (4,200 m2) and the Via 
Una building off ering 8,900 m2 of offi  ces and 4,560 m2 of retail space 
on the main high street Na Příkopě.

Large projects that are currently in the construction stage will be off ering new 
modern offi  ces in the coming years: In the summer of 2023, the developer 
Penta will reach the fi nishing line in the construction of two modern build-
ings (27,000 m2) in Prague 1; at the same time Port7, which Skanska is 
building in Prague 7 – Holešovice (31,400 m2), will also be fi nished. In the 
autumn of 2023, the Legatica (8,650 m2) and Metalica (18,500 m2) build-
ings in the Nová Waltrovka project in Radlice will come alive, once again 
under the direction of Penta Real Estate, and the turn of 2023 and 2024 will 
belong to Passerinvest Group’s Roztyly Plaza project in Prague 4. It is also 
planning to expand further: it will be expanding its Prague portfolio in the 
future with three new multifunctional projects: Hila and Orion in the well-
established location of Brumlovka and the Sequoia building in the develop-
ing area of Roztyly. Projects from Sekyra Group, J&T Real Estate, Crestyl, 
Refl ecta Development and JRD, for example, are awaiting the starting shot 
in the form of a building permit or a suffi  cient volume of pre-leases.

Contera Park Ostrava D1 – under construction  
Developer: Contera

The main offi ce transactions in Q1/2022

Property Location Tenant Size Type of deal

Palác Křižík Prague 5 Seznam.cz 14 800 renegotiation

Red Court Prague 8 Czechoslovak Group 7 100 prelease

Riverview Prague 5 MSD ČR 6 800 renegotiation

The Park Prague 4 Honeywell 6 500 renegotiation

Explora Business Center Prague 5 Citybank 3 500 renegotiation

Roztyly Plaza Prague 4 x 7 000 prelease

Source: JLL, BW
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Kancelářská budova Organica, která bude 
jednou z architektonických dominant mo-
derního centra Ostravy, se už začíná zřetel-
ně rýsovat nad zemí. Do výšky rostou první 
podlaží budoucích špičkových kanceláří 
protkaných technologiemi, a na podzim 
tohoto roku oslaví developer – společnost 
Contera – dokončení hrubé stavby. Budova 
zaujme elegantním a výrazným designem, 
podtrženým zvlněnými organickými liniemi. 
Prosklená zalamovaná fasáda bude lemo-

vaná v nejvyšším z šesti pater prstencem 
venkovních odpočinkových teras. Srdcem 
a chloubou budovy z dílny pražského 
ateliéru Schindler Seko bude kruhové ote-
vřené atrium, oživené zelení, posezením 
a vzrostlými stromy. Udržitelný koncept do-
kládá i zelená certifi kace BREEAM Excellent.

Dokončení projektu je plánováno na jaro 
roku 2023. Budova vyrůstající v bezprostředním 
sousedství historického objektu Trojhalí v území 

někdejšího brownfi eldu Karolina dotvoří půdorys 
živého centrálního náměstí Biskupa Bruna, které 
je dnes synonymem moderního rozvoje města. 

„Organica se stane součástí nového obchodně 
administrativního centra Ostravy, kde už stojí ná-
kupní centrum Forum Nová Karolina nebo admi-
nistrativní budova Nová Karolina Park.   Lokalita 
se nachází v pěší dostupnosti historického cen-
tra, ale i hlavních dopravních uzlů. Lepší místo 
v Ostravě nenajdete,“ uvedl Dušan Kastl, výkon-

ZELENÁ A INTELIGENTNÍ ORGANICA
v srdci Ostravy už roste do výšky

Kancelářská budova Organica bude jednou z architektonických dominant moderního centra Ostravy. Stavba už vystoupila do úrovně prvního nadzemního podlaží, dokončení
projektu se plánuje na jaro příštího roku ■ Developer: Contera ■ Architekt: Schindler Seko
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The Organica offi  ce building, which will be 
one of the architectural landmarks of the 
modern centre of Ostrava, is already visibly 
above ground level. The fi rst fl oor of the fu-
ture high-tech offi  ces is already rising, and 
in the autumn of this year the developer – 
Contera – will celebrate the completion of the 
carcase. The building grabs attention with its 
elegant and distinctive design, underlined 
by wavy organic lines. The glazed curtain 
façade will be lined in the highest of the six 
fl oors by a ring of outdoor relaxation terrac-
es. The heart and pride of the building, from 
the workshop of the Prague studio Schindler 
Seko, will be a circular, open atrium, fresh 
greenery, a sitting area and grown trees. The 
green BREEAM Excellent certifi cation is also 
evidence of the sustainable concept.

The completion of the project is planned for the 
spring of 2023. The building, growing in the im-
mediate vicinity of the historic Trojhalí building in 
the territory of the former Karolina brownfi eld, will 
complete the layout of the lively central náměstí 
Biskupa Bruna, which is now synonymous with 
the city’s modern development.

“Organica will become part of the new com-
mercial/offi  ce centre of Ostrava, where the 
Forum Nová Karolina shopping centre and 
Nová Karolina Park offi  ce building are already 
standing.   The locality is located within walking 
distance of the historical centre, as well as the 
main transportation nodes. You won’t fi nd a bet-
ter place in Ostrava,” stated Dušan Kastl, the 
Executive Director of Contera. Project fi nancing 
is provided by ČSOB.

An organic design
The property was acquired by the developer 
Contera last year in a tender by the city of 
Ostrava. It successfully designed a technology-
packed building with a distinctive modern design, 
enlivening its surroundings and combining prime 
offi  ces in the upper fl oors with a café, restaurant, 
fi tness centre and retail on the ground fl oor.

The elegant soft lines of the building, which will 
be comprised of four interconnected wings, as if 
rotating around the circular atrium, were inspired 
by nature. And greenery will be an integral part of 
the entire project. The atrium under an open sky, 
where the main representative reception will be 
entered, will fi ll the park greenery with benches 
and grown trees. In front of the building, a pleas-
ant public park with walkways and groomed 

Organica, Ostrava – the building grabs attention with its elegant and distinctive design, underlined by wavy organic lines ■ Developer: Contera ■ Architect: Schindler Seko

GREEN AND SMART ORGANICA in the heart 
of Ostrava already rising skyward
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ný ředitel společnosti Contera. Projektové fi nan-
cování zajišťuje ČSOB.

Organický design
Pozemek získal developer Contera již vloni 
v tendru města Ostravy. Uspěl s koncepcí budo-
vy nabité technologiemi se svébytným moder-
ním designem, oživující své okolí a kombinující 
špičkové kanceláře v horních patrech s retailem, 
kavárnou, restaurací a fi tness centrem v přízemí.

Elegantní měkké linie budovy, která bude tvo-
řena čtyřmi propojenými křídly pomyslně se 
otáčejícími kolem kruhového atria, byly inspiro-
vané přírodou. A zeleň bude nedílnou součástí 
celého projektu. Atrium pod širým nebem, od-
kud se bude vstupovat do hlavní reprezenta-
tivní recepce, zaplní parková zeleň s lavičkami 
a vzrostlými stromy. Před budovou, do prostor 
náměstí Biskupa Bruna, se bude otevírat pří-
jemný veřejný parčík s chodníky a upravenými 
zelenými trávníky, nesoucími (stejně jako bu-
dova samotná) oblé kontury. Zaměstnancům 
bude k dispozici kolárna včetně sprch a šaten, 
v podzemních dvou podlažích se bude nachá-
zet parkoviště.

Nadnárodní nájemce 
Dům na prestižní adrese s udržitelným konceptem 
a výraznou, nezaměnitelnou architekturou přilákal 
už loni zatím největšího nájemce: Finskou IT společ-
nost Tietoevry, která obsadí tři a půl nejvyššího patra 
(13 700 m2) a do Organicy přesune ze svého dosa-
vadního sídla v kancelářské věži IQ Tower svých víc 
než 2 300 zaměstnanců. „Organica vystihuje přesně 
fi lozofi i naší společnosti, k níž patří otevřenost a ino-

vativnost, což dokládá i fakt, že naši zaměstnanci 
se svými návrhy spolupodíleli na designu nových 
kanceláří. Věříme, že díky stěhování z horizontální 
do vertikálně řešené budovy si budeme na pracovi-
šti blíž. V atraktivním prostředí, kde se lidé intuitivně 
potkávají, vznikají skvělé kreativní nápady a inova-
ce,“ říká Jana Krajcarová, HR manažerka Tietoevry. 
Každé podlaží nabídne až 4 200 m2 ucelené plochy, 
jíž zaplní zóny pro týmovou práci, klidové zóny pro 
soustředěnou činnost i zóny pro relaxaci a setkává-
ní. Špičkové technické parametry umožní vývojářům 
software i práci na dálku a komunikaci se zahranič-
ními klienty. Venkovní terasy plánuje fi rma využívat 
např. pro týmové meetingy, sportovní aktivity, jako 
jsou lekce jógy pro zaměstnance, nebo pro vzdělá-
vací a společenské akce.

Na vlně kontrastu
Díky atypickému půdorysu evokujícímu z ptačí per-
spektivy vesmírný modul s kruhem uprostřed, na-
bídnou kanceláře budovy Organica maximum den-
ního světla. Dalším prvkem, který zaujme na první 
pohled, bude opláštění budovy. Zalamovanou pa-
rabolickou fasádu rozehrají prosklená okna s kol-
mými větracími klapkami širokými půl metru a vy-
sokými přes celé patro; to dodá plášti dynamiku 
a díky různým úhlům zalomení bude působit při po-
hledu zdola pokaždé odlišným dojmem. „Nejvyšší 

Výstavba kancelářské budovy Organica na náměstí Biskupa Bruna v centru Ostravy je v plném proudu. Do výšky 
rostou první nadzemní podlaží a na podzim vztyčí developer glajchu ■ Architekt: Schindler Seko ■ Developer: Contera

Organica, Ostrava – budova nabídne přes 23 000 m2 špičkových kanceláří s certifi kací BREEAM Excellent doplněných 
retailem, kavárnou, restaurací a fi tness centrem v parteru ■ Developer: Contera
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green lawns, bearing (just like the building itself) 
rounded contours, will open up towards náměstí 
Biskupa Bruna. The employees will have a bi-
cycle room at their disposal, including showers 
and change rooms and on the two underground 
levels there will be a parking lot.

A multinational tenant 
The building at a prestigious address with a sus-
tainable concept and a distinctive, unmistak-
able architecture attracted its largest tenant so 
far last year: the Finnish IT company Tietoevry, 
which will occupy three and a half of the upper-
most fl oors (13,700 m2) and will be moving more 
than 2,300 employees to Organica from its cur-
rent offi  ces in IQ Tower. “Organica precisely fi ts 
the philosophy of our company, which includes 
openness and innovativeness, as evidenced by 
the fact that our employees have contributed to 
the design of new offi  ces with their proposals. 
We believe that moving from a horizontal to verti-
cal building design will bring us closer together in 
the workplace. In an attractive environment where 
people meet intuitively, great creative ideas and 
innovations arise,” stated Jana Krajcarová, the HR 
manager of Tietoevry. Each fl oor will off er up to 
4,200 m2 of self-contained space, which will be 
fi lled with zones for teamwork, quiet zones for ac-
tivities requiring greater concentration and zones 
for relaxation and meetings. High-tech technical 
parameters enable software developers to work 
remotely and communicate with foreign clients. 
The company plans to use the outdoor terraces 
for team meetings, sports activities such as yoga 
lessons for employees and for educational and 
social events, for example.

On the wave of contrast
Thanks to the atypical ground plan evoking 
a space module with a circle in the middle from 
a bird’s perspective, the offi  ces in Organica will 
off er maximum daylight. Another element that 
impresses at fi rst sight will be the cladding of 
the building. Glazed windows with perpendicu-
lar ventilation fl aps half a meter wide and with 

a height across an entire fl oor will play across the 
warped parabolic façade; this will give the shell 
a dynamic and, thanks to the various angles of 
the bend, will always give a diff erent impression 
when viewed from below. “In contrast, the high-
est fl oor, which is lined around the perimeter by 
a green terrace, will be smoothly glazed and will 
visually merge with the sky,” described the main 
architect of the project, Ludvík Seko. The individ-
ual fl oors are separated by silver strips made of 
perforated stainless steel.

A sustainable concept
The building is designed in the sustainable 
BREEAM Excellent standard, guaranteeing effi  -
cient operation and user comfort. A smart system 
ensures the distribution of fresh air, and its tem-
perature and quality will be controlled by sensors 
responding to the concentration of people in the 
space, according to the architects. At the same 
time, Organica will be able to automatically con-
trol the heating and cooling of the building ac-
cording to the seasons and current weather, as it 
will include a weather station.

A mobile app will make parking easier for both 
tenants and visitors, and there will also be charg-
ing stations for electric cars and electric bikes. 
It will be possible to use USB charging at the 
benches that will be located in the resting area 
of the atrium. Architects also count on the rain-
water management system for watering plants 
and on the roof photovoltaic panels, which will 
make Organica partially energy-effi  cient. There 
are also plans for a virtual reception in the future.

Finished in the spring of 2023
Contera will carry out the construction in the form 
of construction management, i.e., without a gen-
eral contractor. Intensive construction work is cur-
rently continuing in the locality. In May, the building 
fi rst rose above the ground and is now approach-
ing the completion of the fi rst fl oor construction. In 
the autumn, the construction will reach its highest 
point and the developer will celebrate the topping-
off . “In the last quarter, we will complete the instal-
lation of the façade and at the beginning of next 
year, Tietoevry will begin with the preparations of 
its offi  ce space. The remaining 6,000 m2 of offi  ces 

Organica, Ostrava – the heart and pride of the building will be a circular, open atrium with fresh greenery, sitting areas
and grown trees ■ Developer: Contera
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podlaží, které lemuje po obvodu terasa se zelení, 
bude v kontrastu hladce prosklené a opticky bude 
splývat s oblohou,“ popsal hlavní architekt projektu 
Ludvík Seko. Jednotlivá podlaží pak oddělí stříbrné 
pásy z perforovaného nerezu.

Udržitelný koncept
Budova je navržena v udržitelném standardu 
BREEAM Excellent, garantujícím efektivní pro-
voz a uživatelský komfort. O distribuci čerstvého 
vzduchu se postará inteligentní systém, teplota 
i jeho kvalita bude navíc podle slov architektů 
kontrolována pomocí čidel, reagujících na kon-
centraci lidí v prostoru. Současně bude Organica 
schopna automatizovaně řídit ohřev i chlazení 
budovy podle ročních období i aktuálního poča-
sí, protože její součástí bude meteostanice.

Parkování usnadní nájemcům i návštěvníkům mo-
bilní aplikace a své místo tu najdou také dobíjecí 
stanice pro elektromobily a elektrokola. U laviček, 
které se budou nacházet v klidovém prostoru atria, 
bude možné využít USB nabíjení. Architekti počí-
tají také se systémem využití dešťových vod na 
zalévání a se střešními fotovoltaickými panely, díky 
nimž bude Organica částečně energeticky sobě-
stačná. V budoucnu je v plánu i virtuální recepce.

Hotovo bude na jaře 2023
Výstavbu realizuje Contera formou construction 
managementu, tzn. bez generálního dodavatele. 
V současnosti v lokalitě pokračují intenzivní sta-
vební práce. V květnu se budova vyhoupla nad 
zem a dnes se blíží do fi nále konstrukce prvního 
nadzemního podlaží. Na podzim dosáhne stav-
ba svého nejvyššího bodu a developer oslaví 
glajchu. „V posledním kvartálu dokončíme in-
stalaci fasády a počátkem příštího roku začne 
Tietoevry s přípravami svých kancelářských pro-
stor. Zbývajících 6 000 m2 kanceláří a 800 m2 ob-
chodních ploch v přízemí je k dispozici,“ upřesnil 
Tomáš Jirků, CEO a partner Contery. Vedle re-
staurace a kavárny se bude v objektu nacházet 
také fi tness. První uživatel – Tietoevry – se do 
Organicy nastěhuje ve druhém čtvrtletí 2023.

Česko-slovenská expanze
Organica není jediným projektem, který Contera 
v Ostravě aktuálně staví. Už letos v létě dokončí 
developer další etapu průmyslového a logistické-
ho parku v Hrušově, čímž dosáhne Contera Park 
Ostrava D1 milníku 100 000 m2. Největším nájem-
cem areálu, jehož benefi tem je blízkost železniční 
trati a skvělé napojení na dálnici D1, hlavní doprav-
ní tepnu ve směru na Brno, Polsko i na Slovensko, 
je prodejce sportovního sortimentu Sportisimo. 
V Ostravě představí své supermoderní robotizo-
vané distribuční centrum, které bude mít ve fi nále 
plochu 90 000 m2. K nájemcům parku se řadí také 
například Plzeňský Prazdroj, VAS Solution nebo 
AT Computers. Aktuální obsazenost činí 95 %. 

Průmyslové a logistické areály rozvíjí Contera ve-
dle Ostravy, kde patří se svými třemi parky k nej-
větším hráčům, také např. v Říčanech u Prahy, 
Brně-Hustopečích, Teplicích, Bratislavě, Svätém 
Juru nebo v Prešově a v dohledné době začne 
s výstavbou parku ve Žiari nad Hronom. V sou-
čtu tvoří české a slovenské portfolio společnosti 
11 moderních výrobních, skladovacích a distri-
bučních parků, přičemž k okamžité výstavbě je 
připraveno cca 200 000 m2. A jak potvrdil Tomáš 
Jirků, v plánu je další expanze.

and 800 m2 of retail space on the ground fl oor are 
available,” explained Tomáš Jirků, the CEO and 
partner of Contera. In addition to a restaurant and 
café, there will be a fi tness centre in the building. 
The fi rst user – Tietoevry – will be moving into 
Organica in the second quarter of 2023.

Czech-Slovak expansion
Organica is not the only project that Contera is 
currently building in Ostrava. This summer, the 
developer will complete the next stage of the 
industrial and logistics park in Hrušov, through 
which Contera Park Ostrava D1 will reach a mile-
stone of 100,000 m2. The biggest tenant of the 
complex, whose benefi t is the proximity of the 
railway line and the excellent connection to the 
D1 motorway, the main transport artery in the 
direction of Brno, Poland and Slovakia, is the 
vendor of sporting goods Sportisimo. In Ostrava 
it will present its super-modern robotic distribu-
tion centre, which will ultimately have an area 
of 90,000 m2. The park’s tenants include, for 
example, Pilsner Urquell, VAS Solution and AT 
Computers. The current occupancy is 95 %. 

In addition to Ostrava, where it is one of the 
largest players with its three parks, Contera is 
also developing industrial and logistics areas 
in Říčany u Prahy, Brno-Hustopeče, Teplice, 
Bratislava, Svätý Jur and Prešov, and in the fore-
seeable future it will begin the construction of 
a park in Žiar nad Hronom. Altogether, the Czech 
and Slovak portfolio of the company consists of 
11 modern production, storage and distribution 
parks, while about 200,000 m2 is prepared for 
immediate construction. And, as Tomáš Jirků 
confi rmed, further expansion is in the plans.

Contera Park Ostrava D1 – under construction  
Developer: Contera

Organica, Ostrava – budova zaujme svou parabolickou 
zalamovanou fasádou, v nejvyšším podlaží bude 
lemována prstencem venkovních relaxačních teras 
Developer: Contera
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Výstavba kancelářské budovy Bastion Florenc 
dospěla v červnu do fi nále. Šestipodlažní dům 
s elegantním designem lemovaný rozlehlou 
terasou oživenou stromy, doplněný obchody 
a kavárnou v parteru, vybudovala společnost 
ČSAD Praha holding na jednom z nejexpono-
vanějších míst v Praze: v městské památkové 
rezervaci na úpatí mostní konstrukce praž-
ské magistrály, nad stanicí dvou linek metra 
a na hranici autobusového nádraží Florenc. 
Lokalita, kde stávalo po staletí historické 
opevnění Prahy, inspirovala nejen architektu-
ru budovy, ale i její název – Bastion.

Na pozemku v ulici Křižíkova naproti novorene-
zanční budově Muzea hlavního města Prahy, kde 
se potkává Praha 1 s Florencí, vyrostl podle pro-
jektu architektů z ateliéru FNA šestipodlažní po-
lyfunkční dům, který zaujme svým dynamickým de-
signem. Zatímco k ulici směřuje rastrovou fasádou 
s keramickým obkladem v odstínu přírodního 
kamene, respektující měřítko historické muzejní 
budovy, k magistrále a centru města se zdvihá se-
bevědomým průčelím, které podtrhuje předsazený 
plášť ze skla a oceli. Ten chrání současně obyvatele 
domu před ruchem z frekventované dopravní tepny. 
Předprostor budovy dotváří chodník z pražské mo-

zaiky s navazujícím širokým schodištěm a parkovou 
zelení. Příjemné překvapení se skrývá za budovou 
– na jižní straně, kde se otevírá rozlehlá terasa, 
chráněná od ruchu a pohledů z ulice, která bude 
obložena dřevem a vybavena lavičkami, zvoucími 
k odpočinku a posezení pod korunami stromů.

Výstavbu v lokalitě zahájil investor v roce 2020. 
Realizaci vlastní budovy předcházel téměř půl-
roční archeologický průzkum. „V území, kde dnes 
stojí Bastion Florenc, se nacházela až do druhé 
poloviny 19. století bašta Svatého Kryštofa, 
která vznikla po 30leté válce jako součást opev-
nění Nového Města pražského. V průběhu ar-
cheologických prací byly odkryty také pozůstatky 
barokních zdí a další fragmenty, z nichž část bude 
uložena v expozici muzea Hlavního města Prahy, 
část cihelného zdiva bude využita při rekonstruk-
ci historických hradeb na Vyšehradě,“ popisuje 
Pavel Vráblík, člen představenstva ČSAD Praha 
holding, bohatou historii místa. Tu investor zúro-
čil i v designu nové budovy, která získá v nejbližší 
době kolaudační rozhodnutí.

Lucie Forejtová, Estate Ladies
Ing. Jiří Daňhelka, projektový manažer
ČSAD Praha holding

BASTION FLORENC slaví dokončení

Bastion Florenc – projekt vyrostl v exponované lokalitě na úpatí pražské magistrály, kde se potkává Praha 1 s Florencí  
Developer: ČSAD Praha holding ■ Architekt: FNA
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The construction of the Bastion Florenc offi  ce 
building crossed the fi nishing line in June. 
ČSAD Praha holding built the six-storey build-
ing with an elegant design lined with a large 
terrace livened up with trees, complemented 
by shops and a café on street level, in one of 
the most exclusive places in Prague: in the ur-
ban monument reserve at the foot of the bridge 
structure of the Prague Magistrála, above the 
station of two metro lines and at the edge of 
the Florenc bus station. The location, where 
the historical fortifi cation of Prague stood for 
centuries, inspired not only the architecture of 
the building, but also its name – Bastion.

On the plot in Křižíkova street opposite the Neo-
Renaissance building of the Prague City Museum, 
where Prague 1 meets Florenc, a six-storey mul-
tifunctional building, which impresses with its dy-
namic design, went up according to the design of 
the architects from the studio FNA. While a ras-
ter façade with ceramic cladding in the shade of 
natural stone, respecting the scale of the historic 
museum building, faces the street, a self-confi dent 
façade, highlighted by the protruding glass and steel 
envelope, faces the Magistrála and the city centre. 
This envelope simultaneously protects the inhab-
itants of the building from the noise from the busy 
traffi  c artery. The space in front of the building is 
completed by a pavement using the Prague mosaic 
with a wide staircase and park greenery. A pleas-
ant surprise is hidden on the south side behind the 
building, where a large terrace opens, protected 
from the bustle and views of the street. It will be lined 
with wood and equipped with benches, beckoning 
to sit and rest underneath the crowns of the trees.

The investor began construction in the local-
ity in 2020. The construction of the actual building 
was preceded by archaeological research lasting 
almost half a year. “Until the second half of the 
19th century, the Bastion of St Christopher, 
which was created after the Thirty Years’ War as 

part of the fortifi cations of Prague’s New Town, 
stood in the area where Bastion Florenc stands to-
day. During the course of the archaeological work, 
the remains of Baroque walls and other fragments 
were also uncovered, part of which will be stored 
in an exhibition of the Prague City Museum, while 
part of the brick masonry will be used for the recon-
struction of the historical walls at Vyšehrad,” stated 
Pavel Vráblík, a member of the Board of Directors 

of ČSAD Praha holding, describing the rich his-
tory of the site. The investor also took advantage 
of this in the design of the new building, which will 
soon be awarded the fi nal construction approval.

“Our vision was to create a building with atmo-
sphere and a soul,” says project manager Jiří 
Daňhelka. The building’s street level, which is lined 
with shop displays, is dominated by the entrance 
to the offi  ce section with an airy reception, deco-
rated with light natural sandstone, which gives 
it a representative appearance. The stone slabs in 
the lobby are, according to the investor, among the 
artefacts found during the archaeological work and 
subsequently sensitively incorporated in the inte-
rior of the Bastion Florenc building. Fragments of 
Baroque brick masonry also decorate part of the 
lift lobby on higher fl oors. Lucie Forejtová of Estate 
Ladies, which is in charge of leasing, added that 
the large-scale reproduction of a map of Prague 
located above the reception desk, depicting the 

Bastion Florenc – a chill-out terrace behind the building  
Developer: ČSAD Praha holding

Bastion Florenc, Prague 8 ■ Developer: ČSAD Praha holding ■ Architect: FNA

BASTION FLORENC celebrates its completion
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„Naší vizí bylo vytvořit dům s duší a atmosférou,“ 
zdůrazňuje manažer projektu Ing. Jiří Daňhelka. 
Parteru domu, který lemují výkladce obchodů, 
vévodí vstup do kancelářské části se vzduš-
nou recepcí, dekorovanou světlým přírod-
ním pískovcem, který jí dodává reprezentativní 
výraz. Právě kamenné desky v lobby jsou podle 
investora jedněmi z artefaktů, které byly naleze-
ny při archeologických pracích a následně citli-
vě zakomponovány v interiéru budovy Bastion 
Florenc. Fragmenty barokního cihlového zdiva 
pak dekorují z části výtahová lobby ve vyšších 
patrech. Jak dodává Lucie Forejtová z agentury 
Estate Ladies, která má na starosti pronájmy, 
historii lokality bude připomínat i velkoplošná re-
produkce mapy Prahy umístěná nad recepčním 
pultem, zobrazující dobové opevnění města před 
několika staletími.

Nejvyšší čtyři podlaží budovy zaujímají moder-
ní kanceláře; ty disponují díky řadě francouzských 
oken dostatkem přirozeného denního světla 
a současně poskytují příjemný výhled na centrum 
Prahy, Těšnov s jeho klasicistní zástavbou i se-
cesní siluetu Hlavního nádraží, na opačné straně 
se otevírá výhled do zeleně vrchu Vítkova i na 
panoráma Karlína a Žižkova. Celkem 3 400 m2 

administrativních prostor vybavených inteli-

gentními technologiemi, zajišťujícími kvalitní vnitř-
ní prostředí, lze dělit na jednotky od 300 m2 až po 
850 m2 na patře. „S dokončením stavby akceleru-
je i tempo pronájmů,“ podotýká Lucie Forejtová, 
s tím, že po odeznění pandemických restrikcí 
aktivita na pražském kancelářském trhu citelně 
vzrostla. „Zájemci si nyní mohou dům prohlédnout 
a zažít jeho atmosféru včetně veškerých benefi tů 
budovy i celé lokality, absolvujeme několik prohlí-
dek denně.“ 

V parteru, přímo u výstupu z metra, vznikl pro-
stor pro dvě maloobchodní jednotky o rozloze 
2 x 200 m2, o podlaží výše se nabízí prostory pro 
trendy bistro, salaterii či kavárnu s venkovní 
zahrádkou, navazující na hlavní terasu s po-

sezením a stromy. Ty poskytnou zázemí jak za-
městnancům nájemců, tak cestujícím přilehlého 
autobusového nádraží Florenc. 

„Díky komornímu měřítku je Bastion skvělou příle-
žitostí i pro jednoho většího nájemce, který preferu-
je sídlo s vlastní identitou a výbornou dostupností 
z magistrály, se dvěma linkami metra (B a C) hned 
před budovou a veškerou vybaveností v lokalitě,“ 
dodává Lucie Forejtová. „V sousedství se nachází 
tramvajový uzel, nádraží Florenc s linkami vnitro-
státní i mezinárodní dopravy a v docházkové vzdá-
lenosti také Hlavní a Masarykovo nádraží, odkud 
budou jezdit vlaky i na letiště.“ Měsíční nájemné 
kanceláří se pohybuje v úrovni 23–25 eur za m2. Ve 
dvou úrovních suterénu je k dispozici 24 krytých 
parkovacích míst, další stání bude možné také 
v areálu autobusového nádraží. 

Jak zdůrazňuje manažer projektu, v lokalitě, kde 
Bastion stojí, se bude odehrávat i budoucnost 
moderního centra Prahy. Právě v území Florence 
a brownfi eldu u kolejiště Masarykova nádraží, na 
křižovatce tří významných pražských čtvrtí, vyroste 
v příštích letech nová část města, kde najdou by-
dlení a práci tisíce lidí. Katalyzátorem rozvoje jed-
noho z největších transformačních a dopravních 
uzlů v Praze, který se nachází jen kilometr od 
Staroměstského náměstí, byla mezinárodní ur-
banistická soutěž Florenc 21. Tu vypsali majoritní 
vlastníci v území – ČSAD Praha holding a Masaryk 
Station Development – ve spolupráci s hlavním 
městem Prahou a IPR. Vítězný návrh týmu UNIT ar-
chitekti, A69  architekti a Marko and Placemakers, 
který byl představen loni v prosinci, obstál v konku-
renci 57 ateliérů z celého světa. Výsledky soutěže 
odsouhlasili letos v březnu i pražští radní. Na řadě 
je nyní projednání změn územního plánu celého 
transformačního území a uzavření memoranda 
mezi Prahou a oběma investory, jehož přílohou 
bude územní studie s regulačními prvky. Stavět by 
se podle informací města mohlo v části lokality již 
během 4–5 let. S přestavbou vlastního autobuso-
vého terminálu se počítá až v další etapě, která by 
mohla následovat do 10 let.

Bastion Florenc – vstupní recepce je dekorovaná pískovcem, historii lokality připomíná reprodukce historického 
opevnění Prahy nad recepčním pultem ■ Developer: ČSAD Praha holding

Bastion Florenc – výtahová lobby dekorují z části fragmenty 
barokních zdí nalezené při archeologických pracích
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city’s period fortifi cations a few centuries ago, will 
also bring the locality’s history to mind.

The top four fl oors of the building are occupied 
by modern offi  ces; thanks to the row of French win-
dows, they provide plenty of natural daylight and at 
the same time provide a pleasant view of the cen-
tre of Prague, Těšnov with its Classicist buildings 
and the Art Nouveau silhouette of the Main Train 
Station, while a view opens up on the opposite 
side of the green hilltop of Vítkov and the Karlín 
and Žižkov panorama. A total of 3,400 m2 of offi  ce 
space equipped with intelligent technologies, en-
suring a quality indoor environment, can be divid-
ed into units from 300 m2 to 850 m2 per fl oor. “With 
completion of the construction, the rate of leasing 
is also accelerating,” stated Lucie Forejtová, add-
ing that activity in the Prague offi  ce market has 
increased signifi cantly after the abatement of the 
pandemic restrictions. “Those interested can now 
see the building and experience its atmosphere, 
including all the benefi ts of the building and the 
whole locality. We show a few tours each day.” 

On the ground fl oor, right next to the exit from 
the metro, space has been created for two retail 
units of 2 x 200 m2, while one fl oor higher there 
is a space for a trendy bistro, salad bar or café 
with an outdoor garden connected to the main 
terrace with seating and trees. These will pro-
vide facilities to both employees of the tenants and 
passengers from the adjacent Florenc bus station. 

“Thanks to its smaller scale, Bastion is a great 
opportunity for a single larger tenant who prefers 
a seat with its own identity and excellent acces-
sibility from the Magistrála, with two metro lines 
(B and C) right in front of the building and all the 
amenities in the locality,” added Lucie Forejtová. 
“In the neighbourhood there is a tram node, the 
Florenc bus station with national and interna-
tional transport links and within walking distance 
also the Main and Masaryk train stations, from 
where trains will go to the airport.” The monthly 
rent for the offi  ces ranges from 23–25 euros per 
m2. There are 24 covered parking spaces on two 
underground levels, while further parking will also 
be possible in the bus station complex. 

As the project manager emphasizes, a future 
modern centre of Prague will also be created 
in the location where Bastion stands. In the area 

of Florenc and the brownfi eld by the railway tracks 
of Masaryk Station, at the crossroads of three im-
portant Prague districts, a new part of the city will 
grow in the coming years, where thousands of 
people will fi nd housing and work. The catalyst for 
the development of one of the largest transforma-
tion and transport hubs in Prague, located just 
a kilometre from the Old Town Square, was the 
international urban competition Florenc 21. This 
was announced by the majority owners in the ter-
ritory – ČSAD Praha holding and Masaryk Station 
Development – in cooperation with the City of 
Prague and IPR. The winning design of team com-
prised of UNIT architekti, A69 architekti and Marko 
and Placemakers, presented last December, 
stood out in competition with 57 studios from all 
over the world. The results of the competition were 
also approved by the Prague councillors in March 
this year. Next up is a discussion of the changes 
to the zoning plan of the entire transformation area 
and the conclusion of a memorandum between 
Prague and both of the investors, the annexe of 
which will be the urban study with regulatory ele-
ments. According to information from the City of 
Prague, construction could already get underway 
in part of the locality within 4–5 years. The recon-
struction of the bus terminal is planned for the next 
stage, which could follow within 10 years.

Photo: Bastion Florenc, Prague 8 ■ Developer: ČSAD Praha holding

Photo: Bastion Florenc, Prague 8
Developer: ČSAD Praha holding
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Developerská společnost J&T Real Estate po-
kročila v realizaci nové městské čtvrti Eurovea 
City na nábřeží Dunaje v moderním centru 
Bratislavy, jíž postupně rozšiřuje až k mos-
tu Apollo. V rámci expanze projektu Eurovea 
se rozroste do příštího jara nejen populární 
nákupní galerie, která nabídne ve fi nále přes 
85 000 m2 obchodů, služeb, zábavy a gast-
ronomie, zároveň přibydou dvě nové admi-
nistrativní budovy Pribinova X a Y a bytový 

dům Eurovea Riverside. Panorama Bratislavy 
protne také nová výšková dominanta: první 
slovenský rezidenční mrakodrap s názvem 
Eurovea Tower. Ten se už nyní zdvihá do výšky 
39 z celkových plánovaných 45 pater. Autory 
designu budov jsou architekti slovenské-
ho studia GFI, veřejným prostorům vtiskla 
tvář barcelonská urbanistka Beth Galí z ate-
liéru BB+GG Architects. Expanze komplexu 
Eurovea si vyžádá investici půl miliardy eur.

Nábřeží Dunaje se z původní převážně nákupní 
a zábavní destinace rychle mění v novou ucele-
nou městskou čtvrť: vedle bydlení, pracovních 
příležitostí, nákupů a gastronomie tu obyvatelé 
i návštěvníci Bratislavy nacházejí dostatek pro-
stor pro rekreaci a zábavu a díky sousedství se 
Slovenským národním divadlem také možnost 
kulturního vyžití. Projekt tak postupně přebírá roli 
nového společenského a kulturního centra slo-
venské metropole. 

Eurovea City, Bratislava – nová městská čtvrť u Dunaje se postupně rozrůstá až k mostu Apollo. Dominantou území bude 45podlažní 168 metrů vysoký rezidenční mrakodrap
Eurovea Tower; obchodní galerie Eurovea, která prochází středem čtvrti, se rozšíří na 85 000 m2 ■ Developer: J&T Real Estate

BRATISLAVSKÁ EUROVEA II míří do fi nále. 
Obchodní galerie se v plné velikosti a v novém 
designu otevře v dubnu 2023
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The development company J&T Real Estate 
has continued its implementation of the 
new Eurovea City neighbourhood on the 
Danube embankment in the modern centre 
of Bratislava, which is gradually expanding 
all the way to the Apollo Bridge. As part of 
the expansion of the Eurovea project, not 
only will the popular shopping mall be ex-
panding by next spring, ultimately off ering 
over 85,000 m2 of shops, services, entertain-
ment and gastronomy, but there will also be 
two new offi  ce buildings Pribinova X and Y 
and the Eurovea Riverside block of fl ats. 
There will also be a new landmark on the 

Bratislava skyline: the fi rst Slovak residen-
tial skyscraper called Eurovea Tower. It has 
already risen to a height of 39 of the total 
planned 45 fl oors. The authors of the build-
ing design are the architects of the Slovak 
studio GFI, while the Barcelona city planner 
Beth Galí from the studio BB+GG Architects 
has shaped the public spaces. The expan-
sion of the Eurovea complex will require an 
investment of half a billion euros.

The Danube embankment is quickly changing 
from the original mostly shopping and entertain-
ment destination into a new comprehensive ur-

ban area: in addition to housing, job opportuni-
ties, shopping and gastronomy, the inhabitants 
and visitors of Bratislava fi nd plenty of space for 
recreation and entertainment, and thanks to its 
vicinity to the Slovak National Theatre also the 
possibility of cultural activities. The project is 
thus gradually taking over the role of the new so-
cial and cultural centre of the Slovak capital. 

The dominant feature of the emerging Eurovea 
City district, which is being built by the con-
struction companies Strabag and Sytiq, will be 
the iconic Eurovea Tower, which will change 
the panorama of Bratislava with its height of 

Eurovea Shopping Centre, Bratislava – the shopping mall is expanding to 85,000 m2. The Grand opening is expected in Spring 2023 ■ Developer: J&T Real Estate

BRATISLAVA’S EUROVEA II heading to the fi nish line. 
The shopping mall will be opening in April 2023 in full 
size and in a new design
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Dominantou vznikající čtvrti Eurovea City, jíž budují 
stavební společnosti Strabag a Sytiq, bude ikonic-
ká stavba Eurovea Tower, která s výškou 168 me-
trů změní panorama Bratislavy. Věnovaná bude 
bydlení: na 45 poschodích nabídne 408 bytů, 
které jsou dnes již z 90 % prodané. Kromě mož-
nosti bydlet v prvním slovenském mrakodrapu 
poskytujícím unikátní výhledy na řeku i celou met-
ropoli budou obyvatelé rezidenční věže moci využít 
i výjimečnou dostupnost obchodů, restaurací, slu-
žeb nebo kina: recepce Eurovea Tower bude přímo 
propojená s prodlouženou obchodní galerií.

Galerie Eurovea na 85 000 m2

Obchodní pasáž, která prochází středem čtvr-
ti, se rozšíří o 25 000 m2 a do Bratislavy přiláká 
další nové značky. Magnetem pro návštěvníky, 
jejichž počet má podle očekávání JTRE vzrůst 
na 65 000 denně, bude především prodejna po-
pulárního irského řetězce s módou Primark. 
Ten otevřením dvoupodlažního obchodu na 
ploše 3 360 m2 v obchodní galerii Eurovea vstu-

puje poprvé na Slovensko. Jeho příchod bude 
pro slovenský maloobchodní trh událostí, znač-
ka Primark patří k těm, za nimiž jsou zákazníci 
běžně ochotni cestovat i do zahraničí. 

Expanze pasáže umožní také rozšířit kapacitu 
multikina, které se rozroste o další sály, a před-
staví návštěvníkům i nový koncept stravování 
v moderním otevřeném prostoru food hall, kte-
rý vzniká v nové části nákupní galerie a nahradí 
existující food court. Prostor pro gastronomii se 

zdvojnásobí na 3 700 m2, kde nabídne celkem 
1 156 míst k sezení a 35 gastronomických kon-
ceptů zákazníkům, kteří si budou moci vychutnat 
širokou paletu specialit z různých částí světa. 
Zároveň budou moci využít nejrůznější zákoutí 
k práci nebo setkání v zajímavě architektonicky 
pojatém velkorysém interiéru zpestřeném zelený-
mi rostlinami. V hale bude k dispozici také pódium 
pro prezentace a kulturní události, prostory, kde si 
budou moci pohrát děti, i odpočinková zóna s vý-
hledem na Dunaj.
 
Právě řeka byla podle Jorge Morgadinho, ře-
ditele společnosti Sonae Sierra Development 
Services, zdrojem inspirace pro španělské ar-
chitekty, kteří navrhli redesign stávající pasáže 
i podobu rozšíření nákupní galerie Eurovea. 
Evokovat ji bude i zvlněná prosklená klenba 
střechy, jež překlene pasáž a vpustí do interié-
ru galerie dostatek denního světla. Unikátní fa-
zetovou ocelovou konstrukci, které je dnes již 
dokončena, zasklil její dodavatel, fi rma Ingsteel, 

Galerie Eurovea, Bratislava – Food Hall ■ Prostor pro gastronomii se zdvojnásobí na 3 700 m2, celkem nabídne 35 gastronomických konceptů a 1 156 míst k sezení ■ Developer: J&T Real Estate 

Obchodní centrum Eurovea, Bratislava
Developer: J&T Real Estate
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168 meters. It will be dedicated to housing: on 
45 fl oors, it will off er 408 fl ats, which are already 
90 % sold. In addition to being able to live in 
the fi rst Slovak skyscraper, providing unique 
views of the river and the entire metropolis, resi-
dents of the residential tower will also be able 
to enjoy the exceptional accessibility of shops, 
restaurants, services and cinemas: the Eurovea 
Tower reception will be directly connected to the 
expanded shopping mall.

Eurovea Shopping Centre on 85,000 m2

The shopping mall that passes through the 
centre of the neighbourhood will be expand-
ing by 25,000 m2 and attracting new brands to 
Bratislava. The magnet for visitors, the number of 
which JTRE expects to increase to 65,000 a day, 
will mainly be the store from the popular Irish 
fashion chain Primark. It is entering Slovakia 
for the fi rst time with the opening of the two-fl oor 
shop on an area of 3,360 m2 in the Eurovea 
shopping mall. Its arrival will be an event for the 

Slovak retail market, as Primark is one of those 
brands for which customers are normally willing 
to travel abroad. 

The expansion of the mall will also enable the 
increase of the capacity of the multiplex cinema, 
which will expand with more screens, and it will 
introduce visitors to the new concept of dining 
in the modern open space food hall, which is 
being created in the new part of the shopping 
gallery and will replace the existing food court. 

The space for gastronomy will double to 
3,700 m2, where it will off er a total of 1,156 seats 
and 35 dining concepts to customers who will 
be able to enjoy a wide variety of specialities 
from diff erent parts of the world. At the same 
time, they will be able to use the various nooks 
to work or meet in an interesting architecturally 
conceived large interior, surrounded by green 
plants. The hall will also have a podium avail-
able for presentations and cultural events, areas 
where children will be able to play, as well as 
a relaxation zone with a view of the Danube.

According to Jorge Morgadinho, the Director of 
Sonae Sierra Development Services, the river 
was a source of inspiration for the Spanish archi-
tects who prepared the redesign of the existing 
mall and the appearance of the extension of the 
Eurovea shopping mall. It will also be evoked 
by the curved glass arch of the roof, which will 
bridge the mall and let an abundance of daylight 
into the interior of the mall. The unique faceted 

Eurovea II, Bratislava – the green park on the Danube embankment will be expanded by another 25,000 m2, the waterfront promenade will be lined with a number of restaurants and cafés
Developer: J&T Real Estate

Eurovea Shopping Centre, Bratislava
Developer: J&T Real Estate
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1 732 kusy trojúhelníkových skel. Novou část ob-
chodní galerie plánuje Eurovea slavnostně ote-
vřít zákazníkům v dubnu příštího roku. 

Moderní kanceláře a byty
s výhledem na Dunaj
Zároveň s rozšířeným nákupním centrem hod-
lá developer dokončit také dvě administrativ-
ní budovy podél nového městského bulváru 
Pribinova. Blok Pribinova X, navržený tak, 
aby splňoval požadavky certifi kace BREEAM 
Excellent, nabídne 18 000 m2 moderních kance-
láří na 9 podlažích, zelené terasy i 500 m2 pro 
obchody a služby přímo v parteru budovy.
 
O nejvyšší možný certifi kát zelené budovy, 
BREEAM Outstanding, se bude ucházet pro-
jekt Pribinova Y, který na 15 podlažích přinese 
22 000 m2 kancelářských ploch a 123 m2 retai-
lu. Poloha v přímém sousedství mostu Apollo 
umožní vynikající napojení na městskou i dál-
niční dopravní síť. „Skvělá viditelnost z hlavního 
dopravního tahu dělá z budovy Pribinova Y ideál-

ní volbu pro fi rmy, které hledají reprezentativní 
centrálu,“ uvedl tiskový mluvčí J&T Real Estate 
Daniel Suchý. Prostor pro odpočinek nabídne 
nejen park na nábřeží, ale také pět střešních te-
ras s výhledem na Dunaj. „Obě budovy budou 
dokončeny v první polovině roku 2023 a již nyní 
vnímáme silný zájem ze strany potenciálních 
nájemců, které láká atraktivní poloha i jedineč-
ná dostupnost služeb,“ popsal Suchý. „Aktivně 
jednáme se zájemci o pronájem 16 000 m2 kan-
celářských ploch v obou budovách.“ 

Nabídku bydlení rozšíří  v první polovině roku po-
kračování bytového komplexu Eurovea, na který 
naváže rezidenční dům Riverside a doplní tak pa-
norama městské zástavby na nábřeží Dunaje. Na 
sedmi poschodích nabídne 97 nových bytů s ote-
vřeným výhledem na řeku. Další administrativní 
prostory a byty přibydou v rámci čtvrti Eurovea City 
ve dvou projektech, jejichž dokončení je plánováno 
na rok 2024. Budovy East Tower a Ganz House bu-
dou cílit na certifi kaci BREEAM Excellent a budou 
na první pohled nápadné zajímavým architekto-
nickým ztvárněním. Věž East Tower, která upoutá 
výrazným dekorativním předělem na fasádě, bude 
po mrakodrapu Eurovea Tower další vizuální domi-
nantou čtvrti. Dalších 10 500 m2 kanceláří doplní 
multifunkční Ganz House, v jehož parteru bude 
3 400 m2 věnováno gastronomii. V budově zároveň 
vznikne 66 bytů, jimiž vyjde developer vstříc silné 
poptávce po bydlení v atraktivní lokalitě.  

Eurovea City
Podobu veřejných prostor svěřil developer 
J&T Real Estate do rukou barcelonské archi-Eurovea II – kancelářská budova Pribinova Y – lobby

Eurovea II, Bratislava – pohled na nový bulvár Pribinova ■ Vedle rozšíření obchodní galerie přibydou v lokalitě i dvě kancelářské budovy – Pribinova X a Y, rezidenční mrakodrap 
Eurovea Tower a bytový dům Eurovea Riverside. Veřejným prostorům vtiskla tvář barcelonská urbanistka Beth Galí ■ Developer: J&T Real Estate
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steel structure, which is already complete to-
day, was glazed by its supplier, Ingsteel, with 
1,732 pieces of triangular glass. Eurovea plans 
to open the new section of the shopping mall to 
customers in April of next year. 

Modern offi  ces and apartments 
overlooking the Danube
At the same time as the expanded shopping 
centre, the developer intends to complete two of-
fi ce buildings along the new Pribinova boulevard. 
The Pribinova X block, designed to meet the re-
quirements of BREEAM Excellent certifi cation, 
will off er 18,000 m2 of modern offi  ces on 9 fl oors, 
green terraces and 500 m2 for shops and servic-
es directly on the building’s street level.

The highest possible green building certifi -
cate, BREEAM Outstanding, will apply for the 
Pribinova Y project, which will bring 22,000 m2

of offi  ce space and 123 m2 of retail on 15 fl oors. 
The location in the immediate vicinity of the 
Apollo Bridge allows an excellent connection 
to the urban road and motorway transportation 
network. “The great visibility from the main traf-
fi c artery makes Pribinova Y the ideal choice 
for companies looking for a representative of-
fi ce,” said J&T Real Estate Spokesman Daniel 
Suchý. The rest area will not only off er a park 
on the embankment, but also fi ve rooftop ter-
races overlooking the Danube. “Both buildings 

will be completed in the fi rst half of 2023 and we 
are already seeing strong interest from potential 
tenants who are attracted by the attractive loca-
tion and unique availability of services,” Suchý 
stated. “We are actively negotiating with those 
interested in renting 16,000 m2 of offi  ce space in 
both buildings.” 

In the fi rst half of the year, the residential com-
plex Eurovea will expand its housing off er, 
which will be followed by the Riverside residen-
tial building that will complement the panorama 
of the urban development on the Danube em-
bankment. It will off er 97 new fl ats on seven 
fl oors with an open view of the river. Other offi  ce 
spaces and fl ats will be added to Eurovea City 
in two projects slated for completion in 2024. 
The East Tower and Ganz House buildings will 
be targeting BREEAM Excellent certifi cation 
and will feature a striking architectural design. 
The East Tower, which grabs attention with its 
distinctive edge on the façade, will be another 
visual landmark of the neighbourhood along 
with Eurovea Tower. The multifunctional Ganz 
House, on whose street level 3,400 m2 will be 
dedicated to dining, will add another 10,500 m2

of offi  ces. The building will also off er 66 fl ats, 
through which the developer will accommodate 
the strong demand for housing in an attrac-
tive location.  

Eurovea City
The design of public spaces was entrusted by 
the developer J&T Real Estate to the Barcelona 
architect and urbanist Beth Galí. The green 
city boulevard Pribinova, which will be friendly to 
pedestrians and cyclists, will become the main 
artery of the neighbourhood; 80 % of car traffi  c 
will be directed below the ground. This will cre-
ate space for wide walkways and also for a safe 
cycling path. The green park on the Danube 
embankment will be expanded by another 
25,000 m2, where new sports facilities and other 
recreational possibilities will be added. The wa-
terfront promenade will be lined with a number 
of restaurants and cafés, while visitors will be 
attracted closer to the river by the possibility of 
sitting among the greenery.

The atmosphere of the neighbourhood will also 
be livened up by a new square with a water 
element and a work of art on the site where 
the shopping mall and Eurovea Tower meet; the 
investor announced a public competition for 
artists from Slovakia and the Czech Republic 
for its appearance. “We consider Eurovea to 
be one of the most beautiful urban areas in 
Bratislava, and it is thanks to the high quality 
of the public areas, meaning the promenade 
with the park and the new square, that people 
feel really good here. The second phase of the Eurovea II – Pribinova X – offi  ce lobby

Eurovea City, Bratislava – construction (view from Apollo bridge) ■ Developer: J&T Real Estate
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tektky a urbanistky Beth Galí. Hlavní komuni-
kační tepnou čtvrti se stane zelený městský bul-
vár Pribinova, který bude přátelský k chodcům 
i cyklistům; 80 % automobilové dopravy bude 
nasměrováno pod zem. Vznikne tak prostor pro 
široké chodníky a také pro bezpečnou cyklostez-
ku. Zelený park na nábřeží Dunaje se rozšíří 
o dalších 25 000 m2, kde přibydou nová spor-
toviště a další možnosti pro rekreaci. Nábřežní 
promenádu bude lemovat řada restaurací a ka-
váren, blíže k řece bude návštěvníky lákat mož-
nost posezení v zeleni.

Atmosféru čtvrti oživí také nové náměstí s vod-
ním prvkem a uměleckým dílem v místě, kde 
se potkává nákupní galerie s rezidencí Eurovea 
Tower; na jeho podobu vyhlásil investor veřejnou 
soutěž pro umělce ze Slovenska i České repub-
liky. „Euroveu považujeme za jeden z nejkrásněj-
ších městských prostorů v Bratislavě, a jsou to 
právě kvalitní veřejné plochy – nábřežní prome-

náda s parkem i nová náměstí, díky kterým se 
zde lidé cítí skutečně dobře. Druhá fáze projektu 
Eurovea tento prostor dále obohatí a díky mezi-
národnímu týmu získá zcela novou kvalitu a roz-
měr,“ dodal Pavel Pelikán, výkonný ředitel J&T 
Real Estate. 

Projektové fi nancování rozšíření nákupního 
centra Eurovea a výstavby kancelářské budo-
vy Pribinova X ve výši 116 milionů eur zajišťu-
je syndikát vedený Tatra bankou ve spolupráci 
s UniCredit Bank a Slovenskou sporitelňou. 
Syndikovaný úvěr na rezidence Riverside 
a Eurovea Tower v hodnotě 105 milionů eur po-
skytují UniCredit Bank a VÚB.

Ve fi nále nabídne nová čtvrť Eurovea City
celkem 285 000 m2 administrativních prostor, 
95 000 m2 maloobchodní plochy včetně 120 ka-
váren, barů a restaurací a 1 470 bytů, kde najde 
bydlení a práci 43 000 lidí.

Eurovea project will further enrich this space 
and, thanks to the international team, will gain 
a whole new quality and dimension,” added 
Pavel Pelikán, the Managing Director of J&T 
Real Estate. 

The project fi nancing of the Eurovea shop-
ping centre expansion and the construction of 
the Pribinova X offi  ce building, amounting to 
EUR 116 million, is provided by a syndicate led 
by Tatra banka in cooperation with UniCredit 
Bank and Slovenská sporitelňa. UniCredit Bank 
and VÚB are providing a syndicated loan for the 
Riverside and Eurovea Tower residences in the 
amount of EUR 105 million.

The new Eurovea City neighbourhood will ulti-
mately off er a total of 285,000 m2 of offi  ce space, 
95,000 m2 of retail space, including 120 cafés, 
bars and restaurants, and 1,470 fl ats, where 
43,000 people will fi nd a place to live and work.

Eurovea City, Bratislava ■ Hlavní komunikační tepnou čtvrti se stane zelený městský bulvár Pribinova. Atmosféru čtvrti oživí nové náměstí s vodním prvkem a uměleckým dílem 
v místě, kde se potkává nákupní galerie s rezidencí Eurovea Tower ■ Developer: J&T Real Estate
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OTEVŘENÉ PROJEKTY
KYJOV (CZ)

 JABLONEC NAD NISOU (CZ)

 ROUDNICE NAD LABEM (CZ)

VLAŠIM (CZ)

MOHELNICE (CZ)

MNICHOVO HRADIŠTĚ (CZ)

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU (SK)

STARÁ ĽUBOVŇA (SK)

GALANTA (SK)

ZLATÉ MORAVCE (SK)

PLÁNOVANÉ PROJEKTY
GALANTA II. FÁZE (SK)

ZLATÉ MORAVCE II.FÁZE (SK)

Trei Real Estate Czech Republic s.r.o.
Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8 – Karlín
Tel.: +420 286 001 082
e-mail: czechrepublic@treirealestate.com
WWW.TREIREALESTATE.COM

WWW.VENDO-PARK.COM
Galanta... Stará Ľubovňa...  Zlaté Moravce...

Roudnice nad Labem... Mnichovo Hradiště... Jablonec nad Nisou...

JIŽ 10 VENDO PARKŮ
V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU
OTEVŘENO SVÝM ZÁKAZNÍKŮM
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Developer Amadeus Real zahájil letos v červ-
nu rekonstrukci obchodního domu Máj na 
Národní třídě. Budovu v centru Prahy o rozlo-
ze 26 000 m2 vlastnila léta společnost Tesco 
a supermarket v suterénu zůstal i po změně 
vlastníka jednou z nejnavštěvovanějších pro-
dejen řetězce. Rekonstrukce se bude týkat 
všech devíti pater a zahrnovat bude i cel-
kovou změnu funkce. Na úrovni ulice, nad 
prodejnou Tesco, vznikne na ploše 3 000 m2 

obchodní galerie doplněná o patro výše gas-
trozónou. Horní úrovně budou zahrnovat dvě 
podlaží zábavy, cca 3 000 m2 prostor pro po-

řádání akcí a 1 000 m2 kanceláří. Páté a nej-
vyšší osmé patro budou disponovat střešní 
terasou. V rámci rekonstrukce získá budova 
také kompletně nové technologie, které se 
přesunou z horních podlaží do suterénu. 
Amadeus Real plánuje otevřít budovu v no-
vém designu do Vánoc 2023. Řízení stavby 
zajišťuje společnost OM Consulting.

Obchodní dům Máj, který byl postavený v le-
tech 1972 až 1975, představoval v době svého 
vzniku novátorský typ moderní architektury a stal 
se dominantou Národní třídy jako protipól nava-

zující historické zástavby Starého Města. Po řadě 
diskuzí a apelů veřejnosti byla budova v roce 
2007 prohlášena Ministerstvem kultury ČR za 
chráněnou kulturní památku. Letos v květnu byla 
v rámci připravované rekonstrukce uzavřena její 
poslední dosud provozovaná část, supermar-
ket Tesco. Na projektu modernizace spolupra-
cuje Amadeus Real s původními architekty, 
Johnem Eislerem a Martinem Rajnišem.

Renovace přinese změnu funkce
V rámci renovace devítipodlažní budovy klade in-
vestor důraz na vylepšení celkového obchodního 
modelu a oživení jednotlivých pater. „Moderní ma-
loobchod musí nabízet i další prvky a nový koncept 
tak doplňujeme o zábavu a gastronomii,“ uvedl 
Václav Klán, člen představenstva společnosti 
Amadeus Real. Po modernizaci bude Máj zahr-

V červnu zahájil developer Amadeus Real rekonstrukci obchodního domu Máj na Národní třídě v centru Prahy. První podlaží zaplní nákupní galerie, prostory o podlaží výše budou 
věnovány gastronomii ■ Zdroj: Amadeus Real

 Odstartovala rekonstrukce
OBCHODNÍHO DOMU MÁJ
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Amadeus Real started the reconstruction 
of the Máj building in June. The 26,000 sqm 
building in Prague 1 was the home of former 
Tesco department store and the basement 
supermarket has remained one of the retail 
chain’s most frequented locations. The re-
construction covers all nine retail fl oors of 
the building and includes a total makeover 
of function. Above the basement level Tesco 
supermarket will be a gallery featuring shops 
on street level and gastro above, in total some 
3,000 sqm. Upper fl oors will include two levels 
of entertainment, 3,000 sqm of event spaces 

and 7th fl oor offi  ces of 1,000 sqm, with both 5th 
level and rooftop terraces. As part of the re-
construction, the building’s technologies will 
be completely removed and replaced from 
upper levels into the basement. Amadeus 
Real plans to open the new Máj building by 
Christmas 2023. Project management is being 
done by OM Consulting.

The Máj building was originally constructed in 
1972 to 1975 and, displaying a novel type of mod-
ern architecture for it’s time, became a landmark 
on Národní Street just across from Prague’s his-

torical Old Town. Following much public debate the 
building was declared a protected cultural monu-
ment by the Czech Ministry of Culture in 2007. In 
preparation for the current reconstruction works 
the last part of the building’s retail in operation, the 
Tesco supermarket, closed in May. Amadeus Real 
is working with two of the original architects 
on the modernization and reconstruction, John 
Eisler and Martin Rajniš.

New functions by fl oor
The building has nine fl oors, and emphasis for the 
renovation is on retail with various enhancements 
depending on the fl oor. “There’s a need in retail to 
have additional elements and so the new concept 
includes, for example entertainment and good 
food,” said Václav Klán, Member of the Board at 
Amadeus Real. As part of the new concept, the 
post-reconstruction Máj will have the Tesco su-
permarket (2,600 sqm) in the basement as be-
fore, but that is where similarity ends. The next two 
fl oors will off er some 3,000 sqm of commercial 
space. The fi rst fl oor (street level) will be re-
done as a retail gallery with separate shops, 
in total some 1,660 sqm. According to Klán the 
shop units of about 50 to100 sqm will be geared 
towards convenience retail and impulse buy-
ing for people traversing between Národní and 
Spálená streets, off ering fl orist, pharmacy and 
other services. 

The second fl oor of 1,350 sqm will heavily fea-
ture gastro, off ering around 15 food court units, al-
lowing it to functionally connect to Quadrio’s food 
court next door. The two levels of the reconstruct-
ed Máj will be united spatially by voids cut open 
between the levels, eff ectively forming new atrium 
spaces. “Visitors will be able to see easily with the 
openings there’s more retail on the second fl oor, 
and this has been designed in two parts of the 
building, so that comes to about 100 sqm of voids 
opened between the fl oors,” says Klán.

The Máj building in Prague city center is undergoing refurbishment. The grand opening is expected before Christmas 2023
Developer: Amadeus Real

 The RECONSTRUCTION OF MÁJ has started  
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novat stejně jako doposud supermarket Tesco 
v suterénu (2 600 m2), tím ale podobnost končí. 
Dvě další podlaží nabídnou přibližně 3 000 m2 ma-
loobchodních prostor. Podlaží na úrovni ulice se 
změní v nákupní galerii o zhruba 1 660 m2 se 
samostatnými obchody, které budou velké mezi 
50 až 100 metry čtverečními a zaměřeny budou na 
denní a impulzivní nákup lidí procházejících ulicemi 
Národní a Spálená, včetně nabídky květin, lékárny 
a dalších služeb.

Druhé podlaží, které bude disponovat rozlo-
hou 1 350 m2, bude věnováno převážně gast-
ronomii s cca 15 pronajímatelnými jednotkami 
a funkčně bude navazovat na stravovací zónu 
sousedního obchodního centra Quadrio. Obě 
patra budovy Máje propojí otevřený prostor vnitř-
ního atria o ploše cca 100 m2. „Návštěvníci tak 
na první pohled uvidí, že v horním patře jsou dal-
ší obchody,“ říká Klán.
 
Třetí a čtvrté podlaží je plánováno jako zá-
bavní, zatímco páté a šesté bude prostorem 
pro pořádání akcí. „Mohlo by se jednat o kon-
ference nebo jiné společenské události, celkem 
jde o cca 2 300 m2. Z pátého patra je také pří-
stup na původní venkovní terasu. Její plochu 
1 000 m2 bude možno využít pro letní akce: pop-
-up prezentace, trh s čerstvými produkty nebo 
fi remní párty,“ popisuje Klán. 

Výrazných změn se dočká také sedmé a osmé 
podlaží. V současné době jsou zde umístěny 
technologie budovy, které plánuje developer od-
stranit a nahradit novými technologiemi v suteré-
nu. „Je škoda neotevřít právě tento prostor lidem, 
z výšky poskytuje krásné výhledy na Prahu.“ 
V plánu je přeměnit sedmé patro na moderní 
kanceláře o rozloze asi 1 000 m2. Z osmého pa-
tra bude přístupná nová střešní terasa s plo-
chou přibližně 300 m2 a barem, odkud se 
bude otevírat výhled na město. 

Jak uvádí Amadeus Real, původně zamýšlená 
bytová funkce byla jen jedním z nápadů, o nichž 

se při přípravě renovace diskutovalo. Komplikace 
spojené se začleněním obyvatel bytů do komerč-
ního prostředí nakonec převážily nad výhodami 
a zvítězila koncepce zaměřená na maloobchod.
 
Fasáda bude původní
O plánech rekonstrukce vedl developer vzhledem 
ke statutu domu, který je chráněnou kulturní památ-
kou, rozsáhlá jednání s památkovým úřadem, která 
se dotkla i designu vnějšího pláště budovy. Fasádu 
do Národní třídy zamýšlel investor původně zcela 
novou a kompletně prosklenou, což se neukázalo 
jako možné. V novém řešení počítá tedy jen s někte-
rými skleněnými prvky, aby byl zachován obdobný 
ráz, jako u stávající fasády, a s využitím kvalitnějších 
materiálů a nových technologií. „Při jednání s pa-
mátkovým úřadem jsme argumentovali tím, že je ne-
zbytné budovu zatraktivnit pro návštěvníky a přinést 
něco nového, získali jsme tedy povolení k redesignu 
vnitřních prostor,“ popsal Václav Klán.

Investice do rekonstrukce budovy Máje bude činit 
podle Klána zhruba miliardu korun. Financování 
bylo dohodnuto s rakouskou Raiff eisen London 
Bank, která bude součástí bankovního konsorcia. 
Pro realizaci rekonstrukce využije developer ge-
nerálního dodavatele, část prací bude zajišťovat 
vlastními silami. Řízením projektu byla pověřena 
společnost OM Consulting. Developer očekává, 
že rekonstrukce, která započala letos v červnu, 
potrvá zhruba 18 měsíců. 

Vzhledem k tomu, že budova byla prázdná, za-
hájení prací nic nestálo v cestě. „Veškeré demo-

lice, včetně odstranění původních technologií, 
stěn, stropů i podlah, by měly být dokončeny za 
3 až 4 měsíce, v horizontu 6 až 9 měsíců by měly 
být hotovy práce na hrubé stavbě, včetně atria 
mezi prvním a druhým patrem,“ upřesnil Klán 
k harmonogramu renovace. Redesign velkých 
komerčních jednotek, včetně ploch pro zábavu 
a společenské akce, se předpokládá zhruba de-
vět měsíců před uvedením do provozu, menší 
jednotky do 50 m2 pak přijdou na řadu pět měsí-
ců před slavnostním otevřením.

Amadeus Real v Praze a Plzni
Vůbec největším současným projektem deve-
lopera Amadeus Real je dnes projekt s názvem 
AMESIDE představující proměnu významné 
části centra Plzně. Podle Klána zažádal deve-
loper o územní rozhodnutí a připravuje nyní do-
kumentaci pro stavební povolení s cílem zahájit 
stavbu na konci roku 2023. Multifunkční projekt na-
bídne ve fi nále 60 000 m2 maloobchodních ploch, 
20 000 m2 kanceláří a přibližně 200 bytů. Celkem 
bude zahrnovat 180 000 m2 užitných prostor.

V Praze plánuje developer několik bytových pro-
jektů. Mezi nimi i Metro Park Hůrka, který vznikne 
u stanice metra Hůrka v Praze 13 a nabídne pře-
devším byty k pronájmu, kterých je plánováno 
asi 750. V současné době se čeká na změnu vlast-
nictví posledního 100metrového pozemku vedle sil-
nice, který je nyní ve vlastnictví obce, vysvětlil Klán. 
Termín realizace bude záležet na tom, jak dlouho 
bude Praha potřebovat na změnu územního plánu, 
optimistickým cílem developera je získat stavební 
povolení na začátku roku 2024. Projekt bude rozdě-
len do tří fází o celkové rozloze 42 000 m2.
 
Další dva rezidenční projekty – Delta Holešovice 
a U Topíren – plánuje developer v Praze 7. 
Amadeus Real chce získat stavební povolení pro 
Deltu Holešovice zhruba v polovině roku 2023. 
„Projekt U Topíren jsme koupili před několika měsíci; 
jde o podobný projekt jako Delta, ve stejné lokalitě, 
s obdobnou velikostí i načasováním zahájení stavby 
– jen s mírným odstupem, do konce roku 2023.“

Obchodní dům Máj, Praha 1 – pohled z ulice Spálená  
Developer: Amadeus Real
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The third and fourth levels are being planned 
for entertainment while the 5th and 6th levels
are planned as event space. “This could be, for 
example, conferences or other functions, in total 
around 2,300 sqm. The fi fth fl oor also accesses the 
building’s original terrace. At 1,000 sqm, it could 
be used for summer attractions, pop-up off ers, 
a fresh market, or company events,” said Klán. 

The seventh and eighth fl oors will also see sig-
nifi cant change. They currently house the build-
ing’s technologies, which the developer plans to 
completely remove and replace with new tech-
nologies in the basement. “It’s a pity not to use this 
particular space for people – because of its height 
there are lovely views of Prague. So the plan for the 
seventh fl oor is to transform it into modern of-
fi ces of about 1,000 sqm.” The eighth fl oor will ac-
cess a new rooftop terrace of about 300 sqm, 
off ering a bar and views over the city. While draw-
ing up plans, according to Amadeus Real, adding 
apartments was one the fi rst ideas discussed. In 
the end, the complications of including residents 
among the commercial surroundings outweighed 
benefi ts and a retail-led conception prevailed.

Façade appearance kept
During the course of the planning for the reconstruc-
tion, as a necessity given the building’s protected 

status, the developer had considerable discussion 
with the heritage authorities for various matters in-
cluding the building’s exterior appearance. On the 
facade to Národní Street, for example, the devel-
oper wanted to put an all new glass facade, but this 
did not prove possible, so it plans instead to install 
new glass and façade elements in order to pre-
serve a similar image to the existing one, but of bet-
ter quality materials and using better technologies, 
explained Klán. “In the discussions with National 
Heritage we put forth the case that there has to be 
something more attractive for people, and some 
change is needed in the building, so they allowed us 
to make the interior changes instead.”

Investment into the reconstruction of the Máj build-
ing is roughly CZK 1 billion, said Klán. Financing
has been agreed with Austria Raiff eisen London 
Bank, which will be part of a consortium. The 
developer has been in the process of selecting 
a general contractor. Project management has 
been contracted to OM Consulting. Amadeus 
Real will also conduct its own general contract-
ing, said Klán. The reconstruction, started in June 
is expected to take 18 months. 

With the building empty, works are expected to pro-
ceed easily. “All the demolition work and elements 
to be removed, including all technologies, walls, 

ceilings, fl oors, should be done in 3 to 4 months; by 
6 to 9 months other heavy work including the voids 
between the fi rst and second levels should be 
done and the rest of reconstruction will continue. 
The developer aims to settle larger retail spaces 
including possibly entertainment and event spaces 
about nine months before opening, and smaller 
units, for example under 50 sqm, some fi ve months 
before the grand opening.

Amadeus Real in Prague and Pilsen
The largest project of Amadeus Real is the city 
centre redevelopment AMESIDE, in Plzeň. 
According the Klán, the documentation for the 
zoning plan is submitted (waiting for the zoning 
permit) and the developer is now working on at-
taining the building permit, with the aim to start at 
the end of 2023. The mixed-use scheme includes 
60,000 sqm of retail, 20,000 sqm of offi  ces and 
residential off ering some 200 fl ats. The entire proj-
ect comprises some 180,000 sqm.

In Prague the developer has many projects 
planned. Among them, Metro Park Hůrka, lo-
cated at the metro station Hůrka, in Prague 13, 
will off er fl ats for rent, with some 750 planned. 
Currently procedures on the documentation for the 
zoning permit must wait for change in land owner-
ship; specifi cally, a parcel of about 100 sqm next 
to the road now owned by the municipality should 
be transferred to the developer’s ownership, Klán 
explained. The timing then depends on how long 
Prague needs for changing the zoning but the de-
veloper optimistically aims to obtain the building 
permit at the beginning of 2024, Klán noted. The 
project is in three phases, in total 42,000 sqm.

Two other residential projects in stages of plan-
ning include Delta Holešovice and U Topíren, 
both in Prague 7. Amadeus Real aims to obtain 
the building permit for Delta Holešovice roughly 
halfway through 2023. “We bought U Topíren 
a few months ago; it’s a similar project to Delta, in 
the same location, with similar size and timing just 
after, about the end of 2023.

The Máj building, Prague 1 – the fi rst fl oor (street level) will be redone as a retail gallery, the second fl oor of 1,350 sqm 
will heavily feature gastro, off ering around 15 food court units, allowing it to functionally connect to Quadrio’s food court 
next door ■ Developer: Amadeus Real
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Trh nemovitostí na Slovensku zažívá v po-
sledních letech neustálý růst cen, který 
zejména v posledním období dosahuje ne-
vídané výše. Jen pro ilustraci, průměrná 
cena nemovitostí pro bydlení stoupla v po-
sledním čtvrtletí 2021 meziročně o 22,1 %, 
přičemž ceny domů meziročně vzrostly do-
konce o 31,5 %.

Jako důvody růstu cen se často zmiňují nízké 
úrokové sazby hypoték či zdražování stavebních 
materiálů a energií. Za hlavní příčinu však podle 

expertů lze považovat nedostatečnou nabídku 
nových nemovitostí, která nedokáže reagovat 
na poptávku. Ve své poslední zprávě o eko-
nomickém a měnovém vývoji Národní banka 
Slovenska konstatovala, že ceny nemovitostí se 
dostaly do vysokého rizika korekce. Stát se proto 
snaží tento problém řešit a přichází s návrhy, jak 
posílit nabídku nových rezidenčních nemovitostí.

Řešení v podobě nového slovenské-
ho stavebního zákona
Kromě výstavby nájemních bytů má být jedním 
ze způsobů řešení nedostatečné nabídky bytů 
na Slovensku i přijetí nového stavebního záko-
na. Ten má přinést zásadní zrychlení a zefektiv-
nění stavebních řízení a tím zvýšit počet nových 
stavebních projektů, resp. urychlit jejich přísun 
na trh. Nový stavební zákon sestávající se ze 

dvou samostatných zákonů o územním pláno-
vání a výstavbě již byl schválen slovenským 
parlamentem i podepsán prezidentkou, a nová 
legislativa tak s účinností od 1. dubna 2024 
nahradí stavební zákon z roku 1976.

Nový stavební zákon je odpovědí zákonodár-
ce na dlouhodobě vytýkanou neúměrnou dél-
ku a netransparentnost stavebních řízení na 
Slovensku. V mezinárodním žebříčku Doing 
Business měřícím zejména délku či složitost zís-
kávání stavebních povolení obsadilo Slovensko 
nelichotivou 146. příčku a dopadlo tak hůře než 
mnohé rozvojové země.

Zkostnatělost stavebních řízení přitom není jen 
problémem negativně ovlivňujícím dostupnost 
bydlení, ale také překážkou rozvoje slovenského 
trhu komerčních nemovitostí. Na neodůvodněně 
komplikované a zdlouhavé procesy na staveb-
ních úřadech poukazují i společnosti působící 
v oblasti developmentu kancelářských budov či 
logistických parků.

Plánované změny povolování staveb
V současnosti je na Slovensku před zahájením 
stavby nutné získat ve dvou samostatných ří-
zeních územní rozhodnutí a následně stavební 
povolení, přičemž u určitých druhů větších sta-
veb musí získání územního rozhodnutí předchá-
zet i posouzení vlivu stavby na životní prostředí 
v tzv. řízení EIA. Všechna tato řízení budou po-
dle nového zákona sloučena do jednoho řízení, 
v němž stavební úřad po splnění podmínek vydá 
rozhodnutí o povolení stavby. Na jeho základě 
následně projektant vypracuje podrobný projekt 
stavby, který musí stavební úřad ještě před za-
hájením výstavby ověřit. Pro jednoduché stavby 
(např. rodinné domy) se však ověření projektu 
stavby stavebním úřadem nebude vyžadovat, 

REALITNÍ TRH NA SLOVENSKU
ve světle nového stavebního zákona

Ilustrační foto / Ilustrative photo
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The real estate market in Slovakia has seen 
a constant rise in prices in the past years, re-
cently reaching unprecedented levels. Just 
to illustrate, the average price of residential 
property rose by 22.1 % year-on-year, while 
the prices of houses rose by 31.5 % year-on-
year in the last quarter of 2021.

The rising prices are often attributed to low 
mortgage interest rates and the rising prices of 
construction materials and energy. According to 
experts, however, the main cause can be seen 

in the insuffi  cient supply of new real property, 
which is unable to match the demand. In its lat-
est report on economic and monetary develop-
ment, the National Bank of Slovakia maintained 
that the prices of real estate had reached levels 
with a high risk of correction. Hence, the govern-
ment is attempting to tackle this issue and has 
come up with ideas to boost the supply of new 
residential real estate.

Solution in the form of a new Slovak 
Building Act
Apart from the construction of rental apartments, 
one of the ways to address the insuffi  cient of-
fer of apartments in Slovakia is to adopt a new 
building bill. The bill is expected to bring about 
a major acceleration and streamlining of building 
proceedings and thus increase the number of 

new development projects and accelerate their 
supply on the market. The new building bill con-
sisting of two independent bills on zoning and 
construction has already been passed by the 
Slovak Parliament and signed by the president, 
meaning that the new regulations will replace the 
1976 Building Act as of 1 April 2024.

The new Building Act is the law-making body’s re-
sponse to the long-term criticism of the inad-
equately long and non-transparent building pro-
ceedings in Slovakia. In the international Doing 
Business rating benchmarking particularly the 
duration and complexity of the building permit ap-
plication proceedings, Slovakia ranked an unfl at-
tering 146th, faring worse than a number of devel-
oping countries.

The rigidity of building proceedings, however, 
is not merely an issue negatively impacting the 
availability of housing but also an obstacle to the 
development of the Slovak commercial real es-
tate market. The unreasonably complicated and 
lengthy procedures at the construction authori-
ties are the target of complaints among our cli-
ents operating in the offi  ce building and logistic 
park development fi elds.

Envisaged building approval 
changes 
Currently, before starting construction in Slovakia, 
it is necessary to obtain a zoning decision and 
then a building permit in two separate proceed-
ings. For certain types of larger constructions, the 
zoning decision must be preceded by an environ-
mental impact assessment in the EIA proceed-
ings. Under the new Act, all the above proceed-

 SLOVAK REAL ESTATE MARKET
in light of the new Building Act

Mag. Oliver Benda, Junior Associate,
HAVEL & PARTNERS

Mgr. Ondřej Majer, Partner,
HAVEL & PARTNERS
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a s jejich realizací tak bude možné začít ihned po 
vydání rozhodnutí o povolení stavby.

Stavební řízení na Slovensku bude dále nově do 
velké míry v režii projektanta, který je sám po-
vinen projednat připomínky samospráv, dotče-
ných orgánů a účastníků řízení (např. sousedů) 
a vypořádat se s nimi. Na základě projednání 
jednotlivých stanovisek vypracuje projektant ná-
sledně zprávu, která bude sloužit jako podklad 
pro rozhodnutí stavebního úřadu. Stavební úřad 
tak má mít spíše kontrolní funkci a jeho úkolem 
bude zejména odstraňování rozporů mezi před-
loženým stavebním záměrem a připomínkami 
dotčených osob, které nevyřešil projektant.

Další důležitou změnou je ustanovení fi kce 
souhlasu osob oprávněných vyjadřovat se ke 
stavebnímu záměru (zejména samospráv, do-
tčených orgánů a sousedů) v případě zmeškání 
lhůty pro zaslání jejich stanoviska. Tyto osoby 
budou muset své připomínky poslat ve lhůtě sta-
novené zákonem (obecně 30 dní), v opačném 
případě se bude mít za to, že žádné připomínky 
nemají, a stavba bude moci být povolena.

Modernizaci a zrychlení stavebních řízení chce 
nový zákon dosáhnout rozsáhlou digitalizací 

všech stupňů řízení. Všechny procesy v rámci 
povolování staveb by měly nově probíhat elek-
tronicky prostřednictvím nově zřízeného infor-
mačního systému.

Zásadní změnu kromě toho přinese i přesun vý-
konu pravomoci stavebního úřadu ze samospráv 
na stát. Zřízen bude nový centrální Úřad pro 
územní plánování a výstavbu, přičemž pravo-
moc dosavadních stavebních úřadů obcí přejde 
na pracoviště nového státního úřadu.

Za pozornost stojí kromě toho i znemožnění doda-
tečné legalizace tzn. černých staveb (tedy staveb 
postavených bez povolení), které nebudou nově 
moci být zkolaudovány ani napojeny na sítě. Nový 
zákon by také měl usnadnit úřední nařízení odstra-
nění černé stavby. Pohledávku stavebního úřadu 
na náklady spojené s odstraněním stavby bude 
zajišťovat zástavní právo k dotknuté nemovitosti, 
přičemž bez uspokojení této pohledávky nebude 
možné danou nemovitost převést na jinou osobu.

Z komparativního pohledu lze konstatovat, že 
schválené změny stojí na stejných základních 
principech jako nový stavební zákon v České 
republice, kterým se tvůrci slovenského zákona 
pravděpodobně v mnoha ohledech inspirovali.

Kritika nové právní úpravy
Ve veřejné diskuzi k novému stavebnímu zákonu 
obecně panovala shoda, že záměr zákonodárce 
zrychlit a zjednodušit stavební řízení lze vnímat 
pozitivně a nová právní úprava stavebních řízení 
by měla skutečně odstranit mnohé zbytečné pře-
kážky či podmínky, které dnes proces povolení 
stavby bezdůvodně protahují. Přesto byl nový 
zákon od počátku podrobován i rozsáhlé kritice 
odborné veřejnosti, nevládních organizací či sa-
mospráv.

Původní verze zákona podle kritiků působily 
v mnoha ohledech nedotaženě, což by mohlo 
vést k nejasnostem při jeho budoucí aplikaci, 
nebo případně až příliš drasticky zasahovaly do 
zažitých principů správních řízení na Slovensku. 
Jako potenciální problém bylo uváděno napří-
klad přenesení výkonu funkce stavebních úřadů 
na subjekty, které k tomu nejsou odborně nebo 
kapacitně způsobilé, jako památkové úřady či 
orgány ochrany životního prostředí.

Kritizováno bylo i silné postavení projektanta 
v novém stavebním řízení. Podle kritiků lze totiž 
očekávat, že projektant jako osoba placená sta-
vebníkem bude vždy jednat zejména v jeho zá-
jmu, v důsledku čehož může být porušen princip 
nestrannosti veřejné správy.

Některé subjekty dále vyjadřovaly obavy, zda 
k urychlení řízení v určitých případech nebu-
de docházet na úkor samospráv, sousedů 
nebo i principů ochrany životního prostředí. 
Samosprávám se zejména nezamlouvalo, že 
předmětná legislativní změna jim odebírá pravo-
moc vykonávat funkci stavebních úřadů a regu-
lovat tak výstavbu na svém území.

Zohlednění připomínek 
ve schváleném zákoně
Podle medializovaných informací se záko-
nodárce s relevantními připomínkami úřadů, 
samospráv a nevládních organizací ve schvá-
leném znění zákona vypořádal jen zčásti. 

Ilustrační foto / Ilustrative photo
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ings will be merged into a single proceeding in 
which the building authority will issue a building 
permit decision once all pre-conditions have been 
met. The designer will then prepare a detailed 
construction project that will have to be verifi ed by 
the building authority before the construction can 
begin. However, for simple structures, e.g. family 
houses, the verifi cation of the construction project 
by the building authority will not be required and 
such constructions can start immediately once 
the building permit decision is issued.

Furthermore, the building proceedings in Slovakia 
will now be, to a large degree, choreographed by 
a designer who is required to discuss and resolve 
the comments from the self-governing units, the au-
thorities concerned and the participants in the pro-
ceedings (e.g. neighbours). Based on the individual 
opinions discussed, the designer will then prepare 
a report, which will serve as the grounds for the deci-
sion of the building authority. The building authority 
will thus have rather a supervisory function and its 
role will primarily be to resolve potential disagree-
ments between the submitted construction plan and 
the comments fi led by persons concerned that have 
not been resolved by the designer.

Another crucial change is the stipulated fi ction of 
consent of persons entitled to comment on the 
construction plan (i.e. the self-governing units, au-
thorities concerned and neighbours) in the event 
the deadline for sending opinions expires. These 
persons will have to send their comments within the 
time limit stipulated by the Act (30 days, in general). 
Otherwise, they will be deemed to have no com-
ments and it will be possible to approve the con-
struction. The new Act intends to modernise and 
accelerate building proceedings through extensive 
digitisation at all levels of proceedings. All building 
permit processes should take place electronically 
via a newly established information system.

In addition, the transfer of building authority pow-
ers from the self-governing units to the state will 
also constitute a major change. A new central 

Zone Planning and Construction Offi  ce will be 
established; the powers of existing building au-
thorities will be transferred to the offi  ces of the 
new state authority.

Another provision worth mentioning concerns the 
prevention of subsequent legalisation of unlawful 
constructions (i.e. buildings built without permis-
sion) that will not be granted an occupancy permit 
and will not be connected to utility networks. The 
new Act should also make it easier to issue an of-
fi cial order to remove unlawful constructions. The 
building authority’s claims regarding costs linked 
to the removal of a construction will be secured by 
a pledge over the property concerned. If the claim 
is not satisfi ed, it will not be possible to transfer 
the property to another person.

The approved changes are based on the same 
founding principles as the new Building Act in the 
Czech Republic that the authors of the Slovak 
Act were probably inspired by in many ways.

New legislation under criticism
During the public discussion over the new 
Building Act, there was a general consensus that 

the intention of the law-making body to acceler-
ate and simplify construction proceedings can 
be viewed positively and that the new provisions 
governing the construction proceedings should 
truly remove a number of unnecessary barriers 
and prerequisites that unreasonably protract the 
current construction approval process. Despite 
that, the new bill has faced extensive criticism 
from the professional public, NGOs, and self-
governing units since its inception.

The original versions of the Act, its critics claim, 
seemed unfi nished in many aspects and could 
lead to ambiguities during its future application 
or drastically interfere with the established prin-
ciples underlying administrative proceedings in 
Slovakia. A potential problem was also seen e.g. 
in the delegation of powers of building authori-
ties to entities that are not, for reasons of capac-
ity and expertise, competent to do so, e.g. such 
as the heritage conservation and environmental 
protection authorities.

The strong position of the designer in the new 
construction proceeding was also subject to 
criticism. The designer, as the person paid by 

Ilustrační foto / Ilustrative photo
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Vyhověno bylo například památkovým úřadům, 
které nakonec nebudou mít na starosti povolo-
vání staveb. Povolovat a kolaudovat stavby s vli-
vem na životní prostředí však nadále mají orgá-
ny životního prostředí, které s těmito činnostmi 
dosud neměly žádné zkušenosti. Ponechány 
byly i původně navrhované rozsáhlé pravomoci 
projektanta.

Ani schválená verze slovenského zákona tak 
zcela nerozptyluje pochybnosti, zda budou v po-
volovacích procesech rozhodovat vždy úřady, 
které jsou dostatečně kvantitativně i kvalitativně 
vybaveny pro zajištění odborného a rychlého 
posouzení souladu staveb s právními předpisy, 
nebo zda bude při povolování dostatečně zajiš-
těna nestrannost veřejné správy.

Dopad nového stavebního zákona
na slovenský realitní trh
Přes zmíněné nedostatky pevně věříme, že nový 
zákon alespoň částečně přispěje k rychlejší vý-
stavbě a tím i zvětšení nabídky nových rezidenč-
ních (ale i komerčních) nemovitostí. Zda se tyto 
předpoklady přetaví do reality, ukáže budoucnost.

Bez ohledu na očekávané pozitivní dopady na 
trh s nemovitostmi je však nepochybné, že nový 
stavební zákon vnese do slovenského realitního 
prostředí určitý element nejistoty vyplývající z ra-
dikální změny procesů povolování staveb, které 
na slovenském území více či méně beze změn 
fungovaly od sedmdesátých let minulého století. 
Zejména v období bezprostředně po nabytí účin-
nosti nové právní úpravy budou vznikat aplikační 
problémy, které vyřeší až praxe nebo, v nejhor-
ším případě, dodatečná změna zákona.

Autor: HAVEL & PARTNERS

the developer, will always be expected to act, the 
critics claim, in the developer’s interest, which 
could lead to the violation of the principle of im-
partiality of public administration.

Furthermore, some stakeholders have voiced 
their concerns about whether the acceleration of 
proceedings will, in certain cases, take place to 
the detriment of the self-governing units, neigh-
bours or environmental protection principles. 
The self-governing units, in particular, disap-
proved of the amendment taking away the pow-
ers of building authorities regulating construction 
in their territory.

Refl ecting comments
in the approved Act
According to media coverage, lawmakers have 
only partially resolved relevant comments re-
garding the approved wording of the legislation 
received by the authorities, self-governing units, 
and NGOs. The heritage conservation bodies, 
for instance, succeeded with their comments 
and will at last not be in charge of the approval 
of constructions. The environmental protection 
authorities, on the other hand, who have had no 
experience so far with these activities, will be re-
sponsible for permits and approvals of structures 
with an impact on the environment. The originally 
proposed vast powers of designers have also 
been preserved.

The approved wording of the Slovak Building Act 
thus fails to fully dispel doubts whether the approv-
al procedures will always be decided by authorities 
lacking qualities and suffi  cient staff  to ensure pro-
fessional and quick assessment of the compliance 
of the structures with legal regulations, and wheth-
er the impartiality of the public administration will 
be suffi  ciently secured in the approval processes.

Impact of the new Building Act 
on the Slovak real estate market 
Despite the above shortcomings, we fi rmly be-
lieve that the new Building Act will at least to 
some part contribute to faster construction and 
will thus increase the supply of new residential 
(and commercial) property. Time will tell whether 
these beliefs will turn into reality.

Regardless of the anticipated positive impact on 
the real estate market, however, the new Building 
Act will undoubtedly bring an element of uncer-
tainty to the Slovak real estate market resulting 
from the radical change in the building approval 
processes, which have more or less been in place 
without any changes since the 1970s. There will 
be issues with the application of the new regula-
tion especially right after it becomes eff ective that 
will be resolved in practice or, in the worst-case 
scenario, an additional amendment to the act.

Author: HAVEL & PARTNERS
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Ceny bytů Praze i většině krajských měst 
v posledních dvou letech dynamicky rostly 
a rozdíly v jednotlivých regionech jsou znač-
né. Situace je dána jednak obecným růstem 
trhu, ale zároveň bylo možno zaznamenat 
zvýšený investiční zájem o byty. Nejednalo 
se zpravidla o velké investiční společnosti, 
ale o drobné investory z řad fyzických osob, 
kteří nechtěli v nejisté době covidu a v ob-
dobí levných hypoték v bankách držet větší 
objem fi nančních prostředků a byty pova-
žovali za vhodnou konzervativní investici. 
Byty jsou v ČR již dlouhodobě vnímány jako 
uchovatel hodnoty a prostředek pro vlastní 
zajištění.

Hypoteční trh a fi nancování
Jedním z klíčových momentů rezidenčního trhu 
v posledních dvou letech bylo snížení úrokových 

sazeb ze strany ČNB v průběhu jarních měsíců 
roku 2020 v reakci na téměř úplné zastavení eko-
nomiky. Klesající sazby ČNB způsobily, že úro-
kové sazby hypoték klesly od začátku roku 2020 
do roku 2021 přibližně o 40 bazických bodů. 
Sazby hypoték našly své dno právě na za-
čátku roku 2021, kdy průměrná sazba nových 
hypoték činila 1,95 %. Výraznější dopad všeo-
becné nejistoty na rezidenčním trhu začal sláb-
nout v průběhu roku 2020 a naplno se projevil po 
skončení „zimního“ lockdownu v březnu 2021. 
Objem nových hypoték i pod vlivem nízkých úro-

kových sazeb dosáhl během jednoho měsíce 
35 miliard korun a objem refi nancovaných úvěrů 
dalších přibližně 20 miliard.

První náznaky změny v oblasti hypotečních úvě-
rů se objevily na podzim loňského roku a před-
cházelo jim první ze série zasedání ČNB, na 
kterých bankovní rada naznačila budoucí vývoj 
– konkrétně postupné zvyšování úrokových 
sazeb v reakci na rostoucí infl aci. Hypoteční 
trh zareagoval a přesně rok po dosáhnutí re-
kordního minima byly úrokové sazby průměrné 

Miroslav Linhart, Partner,
Deloitte Real Estate Advisory

Petr Hána, Associate Director,
Deloitte Real Estate Advisory

Jakub Leško, Senior Associate,
Deloitte Real Estate Advisory

V posledních dvou letech vzrostly
CENY PRAŽSKÝCH BYTŮ o 37 %
Objem hypoték poklesl letos v dubnu na 2,5leté minimum
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The prices of apartments in Prague and 
most regional cities have been growing dy-
namically over the past two years but the 
diff erences in individual regions are still sig-
nifi cant. The situation stems from the gen-
eral growth of the market, but at the same 
time we observe an increased investment 
interest in apartments in recent years. Origin 
of this interest is not to be found in large 
investment companies, but usually small 
investors from among private individuals 
who did not want to hold larger amounts 
of money in banks in uncertain times of co-
vid and cheap mortgages. They considered 
apartments to be a suitable conservative 

investment as apartments have long been 
perceived in the Czech Republic as a store 
of value and a means of one’s coverage.

Mortgage market and fi nancing
One of the key moments in the residential market 
development over the past two years has been 
the Czech National Bank (CNB) lowering of in-

terest rates during March 2020 in a response to 
near-complete shutdown of the economy. The 
decrease of CNB rates has allowed mortgage 
rates to fall by approximately 40 basis points from 
early 2020 to early 2021. Mortgage rates bot-
tomed out just as 2021 began, when the aver-
age rate on new mortgages was 1.95 %. More 
visible impact of the general uncertainty on the 

Illustrative visualisation: Vital Kamýk, Prague 12 (under construction)
Developer: JRD Development

Illustrative photo: Maison Ořechovka, Prague 6
Developer: Penta Real Estate, BPD Development

Prague fl at prices INCREASED BY 37 % in last two years
Volume of mortgages dropped to 2.5-year minimum in April

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

45,00 

01
.2

0 

02
.2

0 

03
.2

0 

04
.2

0 

05
.2

0 

06
.2

0 

07
.2

0 

08
.2

0 

09
.2

0 

10
.2

0 

11
.2

0 

12
.2

0 

01
.2

1 

02
.2

1 

03
.2

1 

04
.2

1 

05
.2

1 

06
.2

1 

07
.2

1 

08
.2

1 

09
.2

1 

10
.2

1 

11
.2

1 

12
.2

1 

01
.2

2 

02
.2

2 

03
.2

2 

04
.2

2 

Objem nov ch úv r  (mld. K ) Objem refinancovan ch úv r  (mld. K ) 
Volume of newly issued mortgages (bil. CZK) Volume of re-financed mortgages (bil. CZK)

BW_II_2022.indb   83BW_II_2022.indb   83 26.06.22   19:1726.06.22   19:17



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

84

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

nové hypotéky na úrovni 3,00 %. Opatření ČNB 
měla stále určitou setrvačnost a jejich plný efekt 
se projevil v dubnových hypotečních datech, 
kdy i přes vysoké ceny rezidenčních nemovitos-
tí klesl měsíční objem nových hypoték pod 
2,5leté minimum.

Vlastnické bydlení
Trh s vlastnickým bydlením prošel v posledních 
dvou letech výraznými změnami. První z nich je 
bezprecedentní posun cenového prahu, kte-
rý musí kupující na trhu s vlastnickým bydlením 
překonat. Druhou změnou je výrazné omezení 
nabídky na primárním i sekundárním trhu.

Pokud jde o ceny bytů, údaje z konce dubna le-
tošního roku ukazují, že nabídkové ceny praž-
ských bytů v inzerátech vzrostly za posled-
ních 28 měsíců v průměru na metr čtvereční 
o 37 %.  Dynamika cenových změn a vývoje je 
v tomto ohledu obzvláště pozoruhodná. Zatímco 
v roce 2020 vzrostla nabídková cena bytů na 
realitních portálech i přes několikatýdenní zpo-
malení v důsledku lockdownů o zhruba 11 %, za 
rok 2021 již tento nárůst přesáhl 20 %.

Dalším aspektem, který měl velký vliv na vývoj 
rezidenčního trhu, bylo snížení nabídky. V břez-
nu a dubnu 2020 vykazuje počet nabízených 
bytů propad kvůli faktické nemožnosti realizo-
vat prodeje bytů.  V následujících měsících se 
však situace postupně normalizovala a byla re-
lativně stabilní až do poloviny roku 2021. Právě 
během loňského léta se nabídka na rezidenč-
ním trhu (primárním i sekundárním) začala radi-
kálně omezovat. Počet nabídek k prodeji se za 

pět měsíců snížil o třetinu a nabídka se začala 
postupně meziměsíčně zvyšovat až v břez-
nu a dubnu letošního roku.

 Na nastalou situaci na Ukrajině český rezidenční 
trh reagoval s opatrností. Prozatím žádné zásad-
ní změny nenastaly a nelze je ani v krátkodobém 
horizontu očekávat. Část kupujících nyní může 
cítit vyšší míru nejistoty z budoucího vývoje 
a může své rozhodnutí o koupi déle zvažovat. 
Jiní naopak stále mohou přemýšlet o uložení 
části volných fi nančních prostředků do bytů.
 
Vlnu zdražení některých stavebních materiálů 
a prací trh absorboval již v loňském roce, a to 
zejména vlivem opatření proti šíření covidu. 
Aktuální situace může spíše způsobit dočasný 
nedostatek stavebních kapacit a prodloužení 
termínů dokončení některých staveb. Mnoho 
stavebních dělníků náhle odešlo a jejich návrat 
je nejistý. Stavební fi rmy musí aktuálně řešit, jak 
naložit s rozdělanými stavbami.

Nájemní trh
 Také pod vlivem rychle rostoucích cen nemo-
vitostí na realitním trhu zažívá nájemní bydlení 
všeobecný boom. Částečně je to dáno vývojem 
během hlavních vln pandemie, kdy se nabídka 
pronájmů v největších českých městech doplni-

la nejprve o jednotky pronajímané krátkodobě 
(ze segmentu P2P) a poté o jednotky využívané 
studenty nebo mladými pracovníky. Ti často ne-
byli nuceni hledat si stabilní bydlení ve středně-
dobém horizontu v důsledku hybridních režimů 
studia a práce.

 Trh s nájemními byty nabral ve srovnání s vlast-
nickým trhem zcela jiný směr. Například v Praze 
zásobovala trh vysoká nabídka akumulovaná 
v prvních týdnech pandemie až do podzimu 
loňského roku, kdy právě s návratem studentů 
a podzimní turistickou sezónou začal počet 
volných bytů k pronájmu klesat.

 Druhým zlomovým bodem bylo vypuknutí kon-
fl iktu na Ukrajině ke konci února, který způsobil 
příliv uprchlíků i do České republiky a prakticky 
zcela pohltil objem nové nabídky, která se nahro-
madila v předchozích týdnech. Podobně jako na 

AFI Home Třebešín, Praha 3 – vzorový nájemní byt  
Developer: AFI Europe

Ilustrační vizualizace: Březový háj – 2. etapa
Zdroj: Luxent
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residential market began to fade during 2020 and 
became fully apparent after the end of the “winter” 
lockdown in March 2021. Under the infl uence of 
low interest rates, beside other factors, the vol-
ume of new mortgages reached CZK 35 billion 
in one month and the volume of refi nanced loans 
another approximately CZK 20 billion.

First signs of a change in mortgages develop-
ment have appeared during the autumn of 2021 
and were preceded by fi rst of more to come CNB 
sessions, during which the Bank Board indicat-
ed future development – specifi cally a gradual 
increase in interest rates as a response to 
rising infl ation. Mortgage market responded 
and exactly one year after mortgage rates had 
reached the all-time low the rates of an average 
new mortgage were on a 3 % level. CNB coun-
termeasures had some residual inertia, and 
their full eff ect has appeared in April, where de-
spite of high prices on a residential market, the 
monthly volume of a new mortages dropped 
below 2.5 years minimum.

Owner-occupied housing
Owner-occupied housing market went through 
a signifi cant change in the last 2 years. The fi rst 
is an unprecedented shift in the price thresh-
old that buyers in the owner-occupied housing 
market must overcome. The second change is 
the signifi cant reduction in supply in the primary 
and secondary markets.

In terms of apartment prices, data from this 
April ́s end show, that the average asking price 
of Prague apartments (per sqm) have risen 
by 37 % during the last 28 months. Dynamics 
of price level changes and developments is par-
ticularly remarkable in this aspect. While the ask-
ing price in 2020 has grown by 11 % in spite of 
a few weeks’ slowdown due to covid lockdowns, 
during 2021 the growth exceeded 20 %.

Another aspect that had a signifi cant impact on 
the development of the residential market was 

the reduction in supply. There was a drop in 
supply during March and April 2020 due to the 
de facto impossibility to sell apartments. In the 
following months, however, the situation gradu-
ally normalized and was relatively stable until 
mid-2021. It was during last summer that sup-
ply on the residential market (both primary and 
secondary) began to radically reduce. The num-
ber of off ers for sale fell by about a third in fi ve 
months, and supply only started to gradually 
increase on a monthly basis in March and 
April this year.

The Czech residential market reacted to the on-
going situation in Ukraine with caution. For the 

time being, no major changes have occurred 
neither any changes are expected in the short 
term. Some buyers may now feel a higher level 
of uncertainty on future developments, and it 
may take longer to make a purchase decision. 
On the other hand, there are others that may still 
be thinking about investing some of their spare 
funds into apartments.

The market has already absorbed the wave of 
price increases for some building materials 
and works last year, mainly due to measures to 
prevent the spread of covid. Current situation is 
more likely to cause a temporary shortage of con-
struction capacity and a prolongation of comple-

Illustrative visualisation: Rezidence Radimova, Prague 6 – Břevnov ■ Developer: Geosan Development
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vlastnickém trhu se nabídka bytů k pronájmu sní-
žila téměř o třetinu ve srovnání s obdobím před 
vypuknutím pandemie.

Pokles nabídky dostupných nájemních bytů sou-
visel také s vývojem cen nájemného. Svého dna 
dosáhla těsně před loňským létem, od té doby 
ceny nájmů prakticky nepřetržitě rostou a nyní 
již dosáhly úrovně z období na začátku 
roku 2020.

 Vývoj trhu mimo hlavní trendy
 V posledních dvou letech se díky rostoucím nákla-
dům na bydlení v podobě dražších hypoték a ná-
jmů a také díky zvyšování cen energií dostalo do 
široké veřejné debaty téma dostupnosti bydlení.

Reakce na tento společenský problém měla do-
sud podobu řady veřejných i soukromých inici-
ativ zaměřených na řešení tohoto potenciálního 
problému prostřednictvím nové výstavby, která 
je zapotřebí zejména ve větších městech. O tom 
svědčí také příklad Prahy, kde se ještě na začát-
ku roku 2020 průměrný byt nabízel za přibližně 
12násobek průměrné hrubé roční mzdy. Dnes, 
o 2 roky později se stejný byt nabízí již za 14ná-
sobek průměrné mzdy.

 I přes relativně velké množství kapitálu, který 
by mohl být na přípravu a výstavbu dostupného 
bydlení alokován z různých zdrojů, však většina 
těchto iniciativ naráží na dlouhodobé a chro-
nické problémy bytové výstavby v ČR – rigidní 
územně-plánovací legislativu, minimální šance 
pro dosažení dohody v území a přetrvávající ne-
jistotu ve formě cen stavebních prací.

Když vezmeme v úvahu, že řešení každého to-
hoto dílčího problému bude vyžadovat komplex-
ní změny hned v několika oblastech, lze předpo-
kládat, že dostupnost bydlení zůstane tématem 
několik dalších let.

Zdroje dat: Deloitte, realitní portály,
ČNB, ČBA, ČSÚ

tion dates for some projects. Many construction 
workers have left suddenly, and their return is not 
certain. Therefore, construction companies cur-
rently need resolve the issue of started but not 
yet completed construction projects.

Rental market 
Considering the infl uence of the rapidly rising 
property prices on the real estate ownership 
market, rental housing is experiencing a general 
boom. This is partly due to the development dur-
ing the main waves of the pandemic, when the 
rental supply in the largest Czech cities was sup-
plemented at fi rst by units rented previously on 
a short-term basis (from the P2P segment) and 
then by units used by students or young profes-
sionals. The latter were often not forced to look 
for a stable housing solution in the medium term 
due to hybrid study/work regimes.

The rental market has taken a completely diff erent 
direction compared to the ownership market. For 
example, in Prague, the market’s high supply in the 
fi rst weeks of the pandemic supported the off er up 
until the autumn of last year, when the number of 
vacant apartments began to decline with the 
return of students and the autumn tourist season.

The second turning point was the outbreak of the 
confl ict in Ukraine at the end of February, which 
caused an infl ux of refugees into the Czech 
Republic and almost completely absorbed the 
volume of new supply that had accumulated in 
the previous weeks. Like the ownership market, 
the supply of apartments for rent decreased by 
almost a third compared to the periods before 
the pandemic broke out.

The decline in the supply of available rental 
apartments was also related to the development 
of rental prices. It reached its bottom just before 
last summer, and since then rental prices have 
been rising almost continuously and have now 
reached the level of the periods at the start 
of 2020.

Market development outside the 
main trends
During past two years, the rising costs of hous-
ing in the form of more expensive mortgages and 
rents, as well as increasing utilities prices, have 
brought the topic of aff ordable housing into the 
wider public debate.

The response to this rising societal problem has 
so far taken the form of several public and private 
initiatives aimed at addressing this issue through 
new development that is needed particularly in 
larger cities. This is also illustrated by the exam-
ple of Prague, where, as recently as the begin-
ning of 2020, the average apartment was being 
off ered for around 12 times the average gross 
annual wage. Today, 2 years came and went 
and the same apartment is being off ered for 
14 times the average wage.

Despite the relatively signifi cant amount of capi-
tal that could be allocated from various sources 
for the preparation and construction of aff ordable 
housing, most of these initiatives run into long-
term and chronic problems of housing construc-
tion in the Czech Republic – rigid spatial-planning 
legislation, minimal chances for reaching a spatial 
development agreement and persistent uncer-
tainty in the form of construction prices.

Considering that solving each of these sub-
problems will require complex changes in sev-
eral areas, we assume that housing aff ordability 
will remain an issue for several years to come.

Data sources: Deloitte, real estate portals,
CNB, CBA, CSO

Illustrative photo: Rezidence Seifertova, Prague 3 – 
rental housing ■ Developer: PSN
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V závěru letošního roku zahájí developer-
ská společnost Skanska výstavbu dalších 
179 z celkem 1 069 bytů rezidenční čtvrti 
Emila Kolbena vyrůstající u stanice me-
tra Kolbenova v pražských Vysočanech. 
Předprodej bytového domu Alfred, který na-
váže na již téměř dokončené dvě fáze, spus-
til developer letos v červnu; na nové byty si 
ale majitelé počkají do roku 2025. Byty v dis-
pozicích 1kk až 5kk, včetně stylových loftů, 
se nabízejí v cenových relacích od 4,6 až po 
zhruba 17,5 milionu korun. 

Rezidenční čtvrť Emila Kolbena je součás-
tí rychle se rozvíjející oblasti Nové Vysočany. 
Původní výrobní haly někdejší průmyslové pe-
riferie Prahy nahrazují po vzoru oblíbeného 
Karlína v posledních letech rezidenční areály 
a moderní business centra, kde nachází bydlení 
a práci tisíce lidí. Skanska vstoupila do lokality 

u stanice metra Kolbenova v roce 2017 se zá-
měrem výstavby čtvrti s více než tisícovkou bytů. 
Osmihektarový brownfi eld někdejší továrny ČKD 
(Československá-Kolben-Daněk) koupila od fi r-
my Codeco. Po známém českém průmyslníkovi 
nese nová čtvrť i svůj název; jednotlivé domy 
byly pojmenovány po členech jeho rodiny. 

V současnosti je hotova první etapa nové čtvrti 
zahrnující tři domy se 133 byty a do fi nále míří 
první dva domy druhé etapy: čtrnáctipodlažní 
dům Hanuš a sedmipodlažní dům Jindřich, je-
jichž 131 bytů je téměř vyprodaných. Nedaleko 
se nachází nový park s hřišti, amfi teátrem a ryb-
níkem v Zahrádkách.

V prosinci zahájí developer realizaci desetipod-
lažního bytového domu Alfred. Celkem 179 bytů 
v dispozicích 1kk až 5kk s rozlohou od 30,9 m2 
až po 126,4 m2 postaví Skanska v zeleném stan-

dardu: s certifi kací BREEAM a průkazem ener-
getické náročnosti budovy B (velmi úsporná). 
Střechy domů pokryjí solární panely, díky nimž 
bude budova částečně energeticky soběstačná. 
Jak uvádí developer, fotovoltaické panely zajistí 
dostatečné množství elektrické energie, která 
pokryje veškerou spotřebu domu na osvětlení 
společných prostor i jejich ventilaci. Dešťová 
voda, která se bude jímat v akumulační nádrži, 
bude moci být využita na zalévání privátních 
předzahrádek. Součástí domu budou místnosti 
pro ukládání kol a kočárků, a také místnost se 
sprchou pro mytí psů, kočárků a jízdních kol.

Převažovat budou komornější byty s dispozicí 1kk 
a 2kk. Přízemí zaplní z větší části komerční pro-
story, ale také menší byty, které budou disponovat 
soukromou předzahrádkou. V nejvyšších dvou 
ustupujících patrech se budou nacházet prémiové 
lofty s vysokými stropy a rodinné byty 4kk a 5kk 
vybavené venkovními terasami nebo lodžiemi. Ve 
standardu jsou dřevěné podlahy, bezpečnostní 
dveře a příprava na předokenní žaluzie s možnos-
tí elektronického ovládání. Zatímco 1kk o ploše 
32 m2 lze pořídit za 4 620 000 Kč, stometrové byty 
4+kk už se pohybují kolem 13,9 milionu Kč, ceny 
bytů v nejvyšších patrech s terasami a plochou 
121 m2 se šplhají k hladině 17,5 milionu korun.

Směrem do vnitrobloku bude dům Alfred lemovat 
zeleň s lavičkami, na opačné straně, orientované 
ke stanici metra, je naplánovaná poslední etapa 
projektu, která bude celou čtvrť uzavírat. Veřejné 
prostory jednotlivých etap dekorují tzv. „sloupy 
Emila Kolbena“, jejichž podoba byla inspirována 
průmyslovou výrobou. Z původních továrenských 
objektů byla zachována kotelna a její cihlový ko-
mín, které připomínají industriální historii lokality.

Rezidenční čtvrť Emila Kolbena, Praha 9 – Vysočany – do prodeje míří bytový dům Alfred s nabídkou 179 bytů
Developer: Skanska

SKANSKA SPOUŠTÍ PRODEJ bytového domu 
Alfred ve vysočanské čtvrti Emila Kolbena
Celkem postaví v pěti etapách přes 1 000 bytů
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At the end of this year, Skanska will start the 
construction of another 179 out of a total 
of 1,069 fl ats in the Emil Kolben residential 
area, which is going up by the Kolbenova 
metro station in Prague-Vysočany. The sale 
of fl ats in the Alfred block of fl ats, which 
follows two almost completed phases, was 
launched by the developer this June, though 
the owners will wait until 2025 for their new 
fl ats. Flats with layouts of one to fi ve rooms 
with kitchenettes, including stylish lofts, are 
on off er in prices ranging from 4.6 to approx-
imately 17.5 million crowns. 

The Emil Kolben residential area is part of the rap-
idly developing Nové Vysočany territory. Similar to 
the popular Karlín district, the original production 
halls of the former industrial outskirts of Prague 
have been replaced by residential areas and 
modern business centres in recent years, where 
thousands of people have found a place to live 
and work. Skanska entered the location at the 
Kolbenova metro station in 2017 with the inten-
tion of building a neighbourhood with more than 

a thousand fl ats. It purchased the eight-hectare 
brownfi eld of the former ČKD (Czechoslovak-
-Kolben-Daněk) factory from Codeco. The new 
district also bears its name from the famous 
Czech industrialist; the individual buildings were 
named after members of his family. 

At present, the new neighbourhood’s fi rst stage, 
comprising three buildings with 133 fl ats, has been 
completed and the fi rst two buildings of the second 
stage are heading into the fi nal stretch: the four-
teen-storey building Hanuš and the seven-storey 
building Jindřich, whose 131 fl ats are almost sold 
out. Nearby, there is a new park with a playground, 
amphitheatre and a pond in Zahrádky.

In December, the developer will launch the con-
struction of Alfred, a ten-storey block of fl ats. 
Skanska will be building a total of 179 fl ats in lay-
outs of from one to fi ve rooms with kitchenettes 
and with areas ranging from 30.9 m2 to 126.4 m2

in a green standard: with BREEAM certifi cation 
and a Display Energy Certifi cate of B (very ef-
fi cient). The roofs of the houses will be covered 

by solar panels, thanks to which the building will 
be partly energy-effi  cient. According to the de-
veloper, photovoltaic panels will provide enough 
electricity to cover all the building’s consumption 
for the lighting and ventilation of the common ar-
eas. Rainwater, which will be collected in an ac-
cumulation tank, will be used for watering private 
front gardens. The house will include rooms for 
storing bicycles and prams, and also a room with 
a shower for washing dogs, strollers and bicycles.

Smaller fl ats with a layout of one and two rooms 
will prevail. The ground fl oor will mostly be fi lled by 
commercial spaces, but also smaller fl ats, which 
will have a private front garden. On the top upper-
most receding fl oors, premium lofts with high ceil-
ings and four- and fi ve-room family apartments 
will be located, equipped with outdoor terraces 
or balconies. Wooden fl oors, safety doors and the 
preparation of window blinds with the possibility 
of electronic control are all standard. While one-
room fl ats with an area of 32 m2 can be purchased 
for CZK 4,620,000, four-room fl ats are available 
for around CZK 13.9 million, while the prices for 
the fl ats on the highest fl oors with terraces and an 
area of 121 m2 are climbing to CZK 17.5 million.

Alfred will be lined by greenery and benches on 
the side of the courtyard, while on the opposite 
side, facing the metro station, the last stage of 
the project is planned, which will close out the 
entire neighbourhood. The public spaces of the 
individual stages are decorated by “Emil Kolben 
columns”, the shape of which was inspired by in-
dustrial production. The boiler room and its brick 
chimney, which commemorate the industrial his-
tory of the site, were preserved from the original 
factory buildings.

Alfred residential house, Prague 8 – Vysočany  
Developer: Skanska

Emil Kolben residential quarter, Prague 8 – Vysočany  
Developer: Skanska

SKANSKA STARTS selling fl ats in Alfred in 
the Emil Kolben neighbourhood of Vysočany
In total, it will be building more than 1,000 fl ats over fi ve stages
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Společnost SEGRO, jeden z největších vlastní-
ků, developerů a správců industriálních a skla-
dovacích nemovitostí v Evropě s portfoliem 
o rozloze téměř 10 milionů m2 v osmi zemích 
posiluje své aktivity na českém trhu. V plánu 
je rozšíření lokálního týmu v České republice 
i sítě průmyslových a logistických parků v srd-
ci Evropy. „Čeká nás růst v Praze i velkých 
českých městech, zaměříme se na dynamický 
udržitelný rozvoj svých stávajících prostor i bu-
doucí expanzi do nových lokalit v městských 
aglomeracích a na hlavních dopravních uzlech, 
včetně brownfi eldů, nabízejících potenciál pro 
city logistiku,“ přibližuje aktuální strategii Dan 
Kubizňák, stojící od února v čele české poboč-
ky společnosti, kam přináší víc než 17 let zku-

šeností v realitní průmyslové branži. S novým 
ředitelem SEGRO ČR hovoříme o vývoji a per-
spektivách českého průmyslového trhu, stáva-
jících aktivitách i plánech do budoucna.

Společnost SEGRO je s víc než stoletou tra-
dicí a desetimilionovým portfoliem jedním 
z klíčových hráčů na trhu průmyslových 
a skladovacích nemovitostí v Evropě. S ja-
kou vizí jste vstoupil do čela české pobočky 
společnosti?
SEGRO je na evropském trhu významným etab-
lovaným developerem a především silným part-
nerem, jedním z nejstarších a s nejvíce zkuše-
nostmi. Stoletá historie dává společnosti obrov-
skou základnu, ale i obrovské know-how v oblasti 
developmentu a správy průmyslových nemovi-
tostí; díky tomu úspěšně expanduje nejen v zá-
padní, ale i střední Evropě, vedle ČR i v Polsku, 
kde rozvíjí a vlastní v součtu 26 parků s plochou 
1,5 milionu m2. V sousedním Německu, kde půso-
bí SEGRO již 48 let, disponujeme 37 parky s cel-
kovou rozlohou 1,6 milionu m2. Na tyto úspěchy 
chceme navázat, využít synergií v rámci středo-
evropského regionu a posílit současný business 
i v České republice. A to je moje role. Podpořit 
a akcelerovat stávající české portfolio a zejména 
rozvinout další nové lokality a nové projekty. 

V ČR SEGRO rozvíjí a vlastní od roku 2005 
největší průmyslový a logistický park na zá-

Daniel Kubizňák, ředitel společnosti SEGRO v České republice

SEGRO PLÁNUJE EXPANZI V PRAZE
i vstup do velkých českých měst
„Přichází čas brownfi eldů a progresivních technologií,“
říká Daniel Kubizňák, nový ředitel SEGRO v České republice

SEGRO City Park Düsseldorf, Německo
Developer: SEGRO

Slough Trading Estate, Velká Británie
Developer: SEGRO
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SEGRO, one of the largest owners, develop-
ers and managers of industrial and storage 
properties in Europe with a portfolio with an 
area of almost 10 million m2 in eight coun-
tries, is strengthening its activities on the 
Czech market. The plan calls for the expan-
sion of the local team in the Czech Republic 
as well as the network of industrial and lo-
gistics parks in the heart of Europe. “We are 
expecting growth in Prague and in the major 
Czech cities. We will focus on the dynamic 
sustainable development of our existing 
spaces and of future expansions into new 
locations in urban agglomerations and ma-
jor transport hubs, including brownfi elds, 
off ering potential for city logistics,” ex-
plained Dan Kubizňák, who has been at the 
head of the Czech branch of the company 

since February, bringing more than 17 years 
of experience in the real estate industry. 
We talked with the new Director of SEGRO 
Czech Republic about the development and 
prospects of the Czech industrial market, 
current activities and plans for the future.

With more than a century of tradition and 
a portfolio of almost 10 million m2, SEGRO 
is one of the key players on the market of 
industrial and warehouse properties in 
Europe. What vision did you bring when you 
became the head of the Czech branch of the 
company?
SEGRO is an important established developer 
on the European market and, above all, a strong 
partner, one of the oldest and most experienced. 
A hundred years of history gives the company 

a huge foundation, but also huge know-how in the 
area of property development and management; 
thanks to this, it is successfully expanding not only 
in Western but also Central Europe, in addition to 
the Czech Republic and Poland, where it develops 
and owns a total of 26 parks with an area of 1.5 mil-
lion m2. In neighbouring Germany, where SEGRO 
has been operating for 48 years, we have 37 parks 
with a total area of 1.6 million m2. We want to build 
upon these achievements, exploit the synergies 
within the Central European region and strengthen 
our current business in the Czech Republic as well. 
And that’s my role. To support and accelerate the 
existing Czech portfolio and especially to develop 
other new locations and new projects. 

In the Czech Republic, SEGRO owns (and 
has been developing since 2005) the largest 

SEGRO Logistics Park Prague – Bodycote ■ Developer: SEGRO

SEGRO PLANNING EXPANSION IN PRAGUE
and entry to large Czech cities
“The time for brownfi elds and progressive technologies has come,”
said Daniel Kubizňák, the new Director of SEGRO in the Czech Republic
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padě Prahy s cílovou rozlohou 250 000 m2. 
Dokončena je pátá etapa. Jaká je aktuální 
plocha parku? Můžete připomenout některé 
z významných klientů?
SEGRO Logistics Park Prague zahrnuje v sou-
časné době 14 moderních budov s rozlohou 
170 000 m2, které využívají fi rmy z nejrůznějších 
sektorů: od lehké výroby až po logistiku a distri-
buci nebo e-commerce. Park těží ze své strate-
gické polohy v sousedství mezinárodního letiš-
tě Václava Havla, přímo na Pražském okruhu 
s návazností na hlavní dálniční tahy a současně 
v bezprostřední blízkosti rozsáhlých spotřebních 
trhů Prahy. K významným nájemcům patří na-
příklad řetězec Ikea, který v Hostivicích otevřel 
své distribuční a skladovací centrum, nebo spo-
lečnost Tamda Food – velkoobchod s potravino-
vým sortimentem, který z parku zajišťuje závoz 
sítě svých partnerských obchodů; s rozlohou 
24 000 m2 se řadí k našim největším klientům. 
Vůbec největším nájemcem parku je dnes spo-
lečnost FAST ČR, provozovatel známého řetěz-
ce prodejen s elektronikou. V současnosti využí-
vá prostor ve třech budovách a koncem dubna 
prodloužil nájemní smlouvu na 25 000 m2. Pro 
city logistiku i zásobování distribučních toků jde 
o jedinečnou lokalitu. 

Z oblasti průmyslu bych uvedl dánský Orifarm, 
což je společnost podnikající v sektoru farma-

cie, v segmentu logistiky například americký 
Expeditors, který k obsluze svých klientů vy-
užívá letecké kontejnery a poloha u letiště je 
tak pro něj zásadním benefi tem; a v neposled-
ní řadě logistickou společnost Kühne Nagel 
se sídlem ve Švýcarsku, s níž spolupracuje 
SEGRO hned v několika zemích. O fl exibilitě 
parku svědčí i fakt, že zahrnuje také výrobní 
prostory využívané klienty, jako například brit-
ský Bodycote, který pomocí tepelných úprav 
zvyšuje kvalitu kovových dílů; a současně i tzv. 
small business units, malé obchodní jednotky 
o ploše od 500 po 1 500 m2, kde je jedním z na-
šich klientů japonská fi rma Dynic vyrábějící ce-
losvětově využívané termopásky a textilní štítky. 
Dokážeme tak uspokojit různorodé potřeby ná-
jemců širokého spektra.

Jaká je aktuální obsazenost pražského par-
ku a jeho další rozvojový potenciál?
V současnosti je park úspěšně stoprocentně 
pronajatý a troufnu si říci, že kdybychom měli 
dvojnásobnou kapacitu, budeme mít plno. To 
je i jedním z důvodů, proč připravujeme další 
rozšíření. Expanzní potenciál, který zde ješ-
tě vidíme, je zhruba 80 000 m2, které bychom 
rádi postavili v blízké budoucnosti. Pozemek je 
v souladu s územním plánem určený pro průmy-
slovou výrobu a nyní pokračujeme v povolova-
cím procesu. Po dokončení všech etap dosáhne 

SEGRO Logistics Park Prague fi nální rozlohy již 
zmíněných 250 000 m2.

Jedním z diskutovaných témat posledních 
let je udržitelnost průmyslového develop-
mentu. Jakou roli hrají tyto aspekty ve vaší 
strategii?
SEGRO je dlouhodobým vlastníkem svých par-
ků, téma udržitelnosti a společenské odpověd-
nosti tak hraje ve fi remní strategii velmi význam-
nou roli. V rámci programu Responsible SEGRO 
jsme se mimo jiné zavázali, že do roku 2030 bu-
deme uhlíkově neutrální. Patří sem ale také spo-
lupráce s místními komunitami nebo rozvojový 
program na podporu vzdělávání. S lokálními mu-
nicipalitami tedy diskutujeme i o tom, jak přispět 
v širším kontextu k rozvoji dané lokality. Obecně 
klademe velký důraz na kvalitu prostředí, včetně 
implementace zeleně a podpory biodiverzity, na 
šetrné nakládání s vodou a její přirozenou cirku-
laci, využití udržitelných materiálů, úsporných 
technologií a obnovitelných zdrojů. Příkladem ta-
kového řešení je třeba budova Tamdy, která ved-
le „zelené“ certifi kace BREEAM Excellent, což je 
jeden z nejvyšších stupňů, získala ocenění Best 
of Realty za energeticky efektivní a ekologický 
koncept. V rámci parku tvoří zeleň 35–40 % jeho 
plochy, vysazeny byly desítky nových stromů 
a máme dokonce vlastní včelíny a hmyzí hotely, 
které přispívají k druhové rozmanitosti v lokalitě. 

SEGRO Logistics Park Prague ■ Developer: SEGRO
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industrial and logistics park in the west of 
Prague with a target area of 250,000 m2. The 
fi fth stage has been completed. What is the 
current area of the park? Can you tell us some 
of the major clients?
SEGRO Logistics Park Prague currently includes 
14 modern buildings with an area of 170,000 m2, 
which are used by companies from various sec-
tors: from light production to logistics and distri-
bution or e-commerce. The park benefi ts from its 
strategic location in the vicinity of the Václav Havel 
International Airport, right on the Prague ring road 
with a connection to the main motorway routes 
and at the same time in the immediate vicinity of 
the extensive consumer markets of Prague. Its 
important tenants include the Ikea chain, which 
opened its distribution and storage centre in 
Hostivice, and Tamda Food – a food-based whole-
saler that supplies the network of its partner shops 
from the park; with an area of 24,000 m2, it is one of 
our largest clients. The biggest tenant of the park 
today is FAST ČR, the operator of the well-known 
chain of electronics stores. It currently uses space 
in three buildings and at the end of April it extend-
ed its lease to 25,000 m2. For city logistics and the 
supply of distribution fl ows, it is a unique location. 

From the area of industry, I would mention 
Denmark’s Orifarm, which is a company operating 
in the pharmaceutical sector, and in the logistics 

segment, for example, America’s Expeditors, which 
uses air containers to serve its clients and the loca-
tion at the airport is thus a major benefi t for it. Last 
but not least, the Swiss-based logistics company 
Kühne Nagel, with which SEGRO cooperates in 
several countries. The fl exibility of the park is also 
evidenced by the fact that it also includes produc-
tion facilities used by clients like Britain’s Bodycote, 
which increases the quality of metal parts by means 
of heat treatment, as well as small business units 
with areas of from 500 to 1,500 m2, where one of 
our clients is the Japanese company Dynic, which 
produces thermo-tape and textile labels, used 
throughout the world. Thus, we can satisfy the di-
verse needs of a wide spectrum of tenants.

What is the current occupancy and further de-
velopment potential of the Prague park?
At the moment, 100% of the park has been suc-
cessfully rented and I dare say that if we had 
twice the capacity, we would still be full. That is 
also one of the reasons why we are preparing 
further expansion. The expansion potential we 
see here is about 80,000 m2, which we would 
like to build in the near future. The land is in line 
with the zoning plan for industrial production and 
we are now continuing with the permit process. 
After the completion of all the stages, SEGRO 
Logistics Park Prague will reach the aforemen-
tioned fi nal area of 250,000 m2.

One of the topics discussed in recent years 
is the sustainability of industrial develop-
ment. What role do these aspects play in 
your strategy?
SEGRO is the long-term owner of its parks, so 
sustainability and social responsibility play a very 
important role in the corporate strategy. In the 
Responsible SEGRO program, we have, among 
other things, committed ourselves to being car-
bon neutral by 2030. But this also includes coop-
eration with local communities or a development 
program to support education. We are therefore 
discussing how to contribute to the development 
of the site in a broader context with local munici-
palities. In general, we place a great emphasis 
on the quality of the environment, including the 
implementation of green spaces and the sup-
port of biodiversity, the ecological management 
of water and its natural circulation, the use of 
sustainable materials, energy-saving technolo-
gies and renewable resources. An example of 
such a solution is the Tamdy building, which, in 
addition to the “green” BREEAM Excellent cer-
tifi cation, which is one of the highest levels, has 
won the Best of Realty award for an energy-ef-
fi cient and ecological concept. Greenery makes 
up about 35–40 % of the area within the park, 
dozens of new trees were planted, and we even 
have our own beehives and insect hotels that 
contribute to species diversity in the locality. 

SEGRO Logistics Park Prague ■ Developer: SEGRO
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Zmiňujete také expanzi. Jak hodnotíte český 
průmyslový trh obecně? Navzdory pandemii 
dosáhla loni poptávka rekordních čísel – jak 
si dnes vedou jednotlivé segmenty?
Průmysl a logistika byly během pandemie nej-
aktivnějšími z realitních segmentů a nadále 
rostou. V souvislosti s uzavřením kamenných 
prodejen posílil významně sektor e-commerce, 
automobilový průmysl sice loni mírně zpomalil, 
nahradily jej ale ostatní průmyslové sektory, 
které hledaly prostory v blízkosti svých odbě-
ratelů a spotřebitelů. V důsledku narušení do-
davatelských řetězců se většina fi rem i maloob-
chodníků chtěla dostatečně předzásobit a být 
připravena na další vývoj trhu. Pandemie také 
odhalila zranitelnost mezinárodních distribuč-
ních kanálů a řada společností začala inten-
zivně řešit přesun svých kapacit z Asie zpět do 
Evropy. Všechny tyto faktory přispěly k tomu, 
že rapidně vzrostla poptávka po skladovacích 
a průmyslových plochách. Míra neobsazenosti 
na českém průmyslovém trhu klesla na histo-
rická minima a dnes se pohybuje okolo 1,8 %, 
v Praze dokonce v úrovni 0,9 %.

Jak se tato situace odrazila ve výši nájem-
ného?
Nedostatek volných prostor vedl současně 
k plošnému růstu hodnoty nájemného. V regi-
onu Prahy, kde dnes volné moderní skladovací 
kapacity prakticky nejsou k dispozici, nájemné 
dosahuje dříve nepředstavitelných 6 až 8 eur za 
m2. Do výše nájemného se promítá také rostoucí 
infl ace a nejistota ohledně cen stavebních ná-
kladů a energií v souvislosti s krizí na Ukrajině. 
Zároveň lze sledovat i další vlnu relokací fi rem na 
stabilizované evropské trhy. 

Jak se změnily v předchozích dvou letech 
preference nájemců? V Česku bylo možno 
zaznamenat první koncepty vertikálních ví-
cepodlažních skladů…
Tento typ budov má své benefi ty, není ale ře-
šením pro všechny fi rmy a všechny lokality. 
Dominantní část poptávky v Česku nadále prefe-
ruje standardní výšku haly 10–12 metrů. SEGRO 
je ale i v oblasti vícepodlažních skladů na evrop-
ském trhu jedním z průkopníků. Příkladem může 
být naše distribuční centrum ve Francii „Paris 

Air2 Logistique“ otevřené v roce 2018, které 
patří k nejmodernějším v Evropě a jehož plochu 
63 000 m2 si pronajímá skandinávský řetězec 
IKEA. V prvním podlaží disponuje 48 dvojdoky 
a dalšími 25 doky o úroveň výše – ve druhém 
podlaží, které je napojeno 10 metrů širokou ram-
pou umožňující pohyb oběma směry. SEGRO 
tak odpovídá na jednu z globálních výzev sou-
časnosti v podobě nedostatku zastavitelné plo-
chy v urbanizovaných lokalitách. Projekt získal 
certifi kaci BREEAM Excellent a vedle řady udr-
žitelných řešení nabízí i 85 dobíjecích stanic pro 
elektromobily. 

Jaké další trendy vnímáte na českém trhu?
Trendem, který lze zaznamenat ve větším mě-
řítku i v České republice, je rostoucí podíl auto-
matizace a robotizace nejen v oblasti výroby, ale 
i v rámci skladovacích a distribučních procesů, 
což napomáhá významně zkracovat čas dodávek 
ke spotřebiteli. Dalším fenoménem, který přichází 
do ČR, je revitalizace a znovuvyužití brownfi eldů. 
I s tím má SEGRO dlouholeté zkušenosti praktic-
ky ze všech svých evropských trhů.

Přichází tedy čas brownfi eldů a pokročilých 
technologií? Jaká je vaše další strategie, 
kde očekáváte rozvojový potenciál do bu-
doucna?
Revitalizace brownfi eldů je jedním z pilířů udr-
žitelné výstavby a bude i jednou z cest, jíž se 
bude ubírat naše expanze v České republice. 
Zaměříme se na posílení svých stávajících ka-
pacit v Praze a rozvoj nových projektů v urbani-
zovaných lokalitách větších měst a na hlavních 
dopravních uzlech, včetně brownfi eldů, nabíze-
jících potenciál pro city logistiku.

Předpokládáme, že významným katalyzátorem 
ekonomiky obecně bude v příštích letech ev-
ropský Green Deal. Má-li být Evropa uhlíkově 
neutrální, bude potřebovat nové progresivnější 
udržitelné technologie, a ty bude potřeba někde 
vyvinout, vyrobit a skladovat. A to bude výzvou 
i příležitostí pro celý průmyslový sektor.

SEGRO rozvíjí a vlastní síť průmyslových, distribučních a logistických parků o celkové ploše 10 milionů metrů 
čtverečních v osmi zemích Evropy: Velké Británii, Španělsku, Francii, Itálii, Holandsku, Německu, Polsku a České republice
Foto: Southern Approach, North Feltham Trading Estate, Velká Británie
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You also mentioned expansion. How do you 
evaluate the Czech industrial market in gen-
eral? Despite the pandemic, demand reached 
record numbers last year – how are the indi-
vidual segments faring these days?
Industry and logistics were the most active real 
estate segments during the pandemic and they 
continue to grow. In connection with the closure of 
brick and mortar stores, the e-commerce sector 
strengthened signifi cantly. Though the automotive 
industry slowed slightly last year, it was replaced 
by other industrial sectors that were looking for 
premises near their customers and consumers. 
As a result of disruptions in supply chains, most 
companies and retailers wanted to be suffi  ciently 
stocked up and ready for further market develop-
ments. The pandemic has also exposed the vul-
nerability of international distribution channels, 
and several companies have begun to intensively 
address the transfer of their capacities from Asia 
back to Europe. All these factors contributed to the 
rapid increase in demand for storage and indus-
trial areas. The vacancy rate on the Czech indus-
trial market has fallen to historical lows and is now 
around 1.8 %, or even at 0.9 % in Prague.

How was this situation refl ected in the amount 
of the rent?
The lack of available space has led to the simulta-
neous widespread increase in rents. In the region of 
Prague, where modern storage capacities are prac-
tically unavailable these days, the rent has reached 
the previously unimaginable 6 to 8 euros per m2. 
Rising infl ation and uncertainty about the prices of 
construction costs and energy in the context of the 
crisis in Ukraine are also refl ected in the rent. At the 
same time, another wave of company relocations to 
stable European markets can be observed. 

How did tenant preferences change in the 
previous two years? The fi rst concepts of ver-
tical multi-story warehouses are in the Czech 
Republic…
This type of building has its benefi ts, but it is not 
a solution for all companies and all locations. 

The dominant part of the demand in the Czech 
Republic continues to prefer the standard hall 
height of 10–12 meters. However, SEGRO is one 
of the pioneers in the European market in multi-sto-
ry warehouses. An example of this is our “ParisAir2 
Logistique” distribution centre in France, opened 
in 2018, which is one of the most modern in Europe 
and whose area of 63,000 m2 is rented by the 
Scandinavian chain IKEA. On the fi rst fl oor there 
are 48 double-docks and another 25 docks a level 
higher, on the second fl oor, which is connected by 
a 10-meter-wide ramp allowing movement in both 
directions. This is SEGRO’s response to one of the 
current global challenges in the form of a lack of 
built-up areas in urbanised locations. The project 
has received BREEAM Excellent certifi cation and, 
in addition to a number of sustainable solutions, it 
also off ers 85 electric car charging stations. 

What other trends do you see on the Czech 
market?
A trend that can be seen on a larger scale in the 
Czech Republic is the increasing share of au-
tomation and robotics, not only in the fi eld of 
production, but also in the framework of storage 
and distribution processes, which helps to signifi -

cantly reduce the delivery time to the consumer. 
Another phenomenon that is coming to the Czech 
Republic is the revitalisation and re-use of brown-
fi elds. SEGRO also has long-standing experience 
from virtually all its European markets.

So, has the time come for brownfi elds and 
advanced technologies? What is your further 
strategy, where do you expect development 
potential in the future?
The revitalisation of brownfi elds is one of the pil-
lars of sustainable construction and will also be 
one of the directions our expansion in the Czech 
Republic will take. We will focus on strengthening 
our existing capacities in Prague and developing 
new projects in urban locations in larger cities and 
major transport hubs, including brownfi elds, off er-
ing potential for city logistics.

We expect the European Green deal to be a major 
catalyst for the economy in general in the coming 
years. If Europe is to be carbon neutral, it will need 
new, more progressive, sustainable technologies, 
which will need to be developed, produced and 
stored somewhere. And this will be both a challenge 
and an opportunity for the entire industrial sector.

SEGRO Park Amsterdam Airport, Netherlands ■ Developer: SEGRO
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Developerská společnost Prologis zahájila 
v parku Ostředek na Benešovsku u dálnice D1 
spekulativní výstavbu dvou nových průmys-
lových hal. S dokončením budov nabízejících 
21 250 m2 a 12 600 m2 výrobních a skladova-
cích prostor, počítá developer ve druhé polo-
vině roku 2023. Současně připravuje stavbu 
čtvrté a páté haly. Celkem park bude zahrno-
vat víc než 60 000 m2 pronajímatelných ploch. 
Akvizici 20hektarového pozemku zprostřed-
kovala realitní agentura 108 Agency. V prvním 
kvartálu 2022 odstartoval Prologis také vý-
stavbu nového skladovacího centra o ploše 
37 700 m2 na míru v Prologis Parku Bratislava, 
které bude využívat německý retailový řetě-
zec dm drogerie markt.

Prologis Park Prague D1 Ostředek 
čeká expanze
Na dokončení první devítitisícové haly Prologis 
Parku Ostředek v sousedství dálniční tepny spo-
jující Prahu s Brnem, kterou si pronajímají fi rmy 
Zeppelin (4 200 m2) a ESA logistika (4 600 m2), 
navázal developer v červnu výstavbou druhé a tře-
tí budovy. Realizace obou hal s celkovou plochou 
33 850 m2 probíhá na spekulativní bázi, tj. bez za-

jištěného pronájmu. Míra neobsazenosti v Česku 
přitom atakuje historická minima. Aktuálně se po-
hybuje kolem 1,76 %. S dokončením se počítá za 
12 měsíců od zahájení stavby. Současně pracuje 
Prologis na získání stavebního povolení pro dvě 
další budovy, které již disponují územním rozhod-
nutím. Zahájení terénních úprav v území na opačné 
straně dálnice, kde mají čtvrtá a pátá hala vyrůst, 
se očekává letos v září. Výstavba je členěna do 
tří fází. Celkem má park zahrnovat ve fi nále v pěti 
moderních halách 60 300 m2 průmyslových 
a skladovacích prostor. Za akvizicí téměř 20 hekta-
rů pozemků stojí realitní a poradenská společnost 
108 Agency.

Haly mají být vybaveny LED svítidly a inteligent-
ními systémy řízení spotřeby energie. Novinkou je 
podle developera implementace tepelných čerpa-
del, kterými budou haly parku Ostředek dispono-
vat jako první z portfolia Prologis v zemi. V prvním 
kvartálu 2022 fi rma pronajala na českém trhu cca 
214 000 m2 průmyslových a skladových ploch. 
Nové nájmy tvořily zhruba 16 % (35 400 m2), 
zbývajících 166 600 m2 představovaly obnovené 
smlouvy. Celkem dnes Prologis v Česku spravuje 
1,3 milionu m2 výrobních a skladovacích prostor.

Nabídka i poptávka v Česku
lámou rekordy
Jak uvádí poradenské společnosti Colliers 
a 108 Agency, nová průmyslová výstavba 
v Česku zaznamenala v prvním kvartálu 2022 re-
kordní čísla. Ke konci března bylo ve stadiu rea-
lizace 1,2 milionu m2 průmyslových ploch. 
„Dokončeno bylo 22 nových budov s roz-
lohou 306 600 m2. Výsledkem byl 71% nárůst 
oproti pětiletému průměru a 106% růst v mezi-
ročním srovnání,“ komentuje Colliers. Nájemní 
aktivita na českém průmyslovém trhu dosáhla 
v prvních třech měsících roku cca 724  000 m2. 
Čistá poptávka se s hodnotou 384 100 m2 me-
ziročně zvýšila, oproti předchozímu kvartálu ale 
klesla o 15 %. 

Do Bratislavy míří dm drogerie markt
Počátkem roku zahájil Prologis i výstavbu bu-
dovy na míru o rozloze 37 700 m2 v Prologis 
Parku Bratislava. Německý prodejce kosme-
tiky a drogistického sortimentu dm drogerie 
markt si bude v Bratislavě dlouhodobě pro-
najímat 30 000 m2 skladovacích prostor spolu 
s 3 000 m2 kanceláří. „Budova bude postavena 
podle specifi ckých potřeb fi rmy, které souvise-
jí s kontrolou teploty pro zajištění optimálních 
podmínek skladování zboží; technologické 
prvky na míru zahrnují např. chlazení skladu 
nebo vložení nafukovacích límců zabraňujících 
průniku tepla kolem nakládacích ramp,“ upřes-
nil Peter Hyža, projektový manažer Prologis. 
Nájemce se do budovy nastěhuje po jejím do-
končení, které je plánováno na září 2022.

Prologis Park Prague D1 – Ostředek ■ Developer: Prologis

 PROLOGIS ZAHÁJIL U DÁLNICE D1 
na Benešovsku spekulativní 
výstavbu dvou hal
V Bratislavě staví 37tisícovou halu pro dm drogerii markt
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The development company Prologis has begun the speculative 
construction of two new industrial halls by the D1 motorway in the 
Ostředek park near Benešov. The developer plans to complete the 
buildings, off ering 21,250 m2 and 12,600 m2 of production and stor-
age space, in the second half of 2023. At the same time, it is prepar-
ing the construction of the fourth and fi fth halls. In total, the park 
will contain more than 60,000 m2 of leasable space. The acquisition 
of the 20 hectares of land was facilitated by 108 Agency. In the fi rst 
quarter of 2022, Prologis also started the construction of a new 
custom-made storage centre with an area of 37,700 m2 in Prologis 
Park Bratislava, which will be used by the German retail chain dm 
drogerie markt.

Expansion awaits Prologis Park Prague D1 Ostředek
In June, the developer followed the completion of the fi rst nine thousand 
sqm of Prologis Park Ostředek next to the motorway connecting Prague 
and Brno, which has been leased by Zeppelin (4,200 m2) and ESA lo-
gistika (4,600 m2), with the construction of the second and third buildings. 
The construction of both halls with a total area of 33,850 m2 is being carried 
out on a speculative basis, i.e., without a secured lease. The vacancy rate 
in the Czech Republic is reaching its lowest point in history. It is currently 
around 1.76 %. Completion is slated for 12 months following the start of the 
construction. At the same time, Prologis is working on obtaining the build-
ing permit for two more buildings that already have the zoning and planning 
decision. The landscaping in the area on the opposite side of the motorway, 

where the fourth and fi fth hall will be going up, is expected to begin this 
September. The construction is divided into three phases. In total, the park 
should ultimately include 60,300 m2 of industrial and warehouse space in 
fi ve modern halls. The real estate and consultancy company 108 Agency 
is behind the acquisition of the almost 20 hectares of land.

The halls are to be equipped with LED lights and intelligent energy man-
agement systems. According to the developer, the halls in the Ostředek 
park will be the fi rst in the Prologis portfolio in the country to implement 
heat pumps. In Q1 2022, the company rented about 214,000 m2 of indus-
trial and warehouse space on the Czech market. New leases amounted 
to approximately 16 % (35,400 m2), while the remaining 166,600 m2 rep-
resented renewed contracts. In total, Prologis manages 1.3 million m2 of 
production and storage space in the Czech Republic.

Supply and demand in the Czech Republic breaking records
According to the consulting companies Colliers and 108 Agency, new in-
dustrial construction in the Czech Republic posted record numbers in the 
fi rst quarter of 2022. At the end of March, there was 1.2 million m2 of 
industrial space under construction. “There were 22 new buildings 
completed with an area of 306,600 m2. The result was a 71% increase 
compared to the fi ve-year average and a 106% increase year-on-year,” 
Colliers commented. The leasing activity on the Czech industrial market 
reached about 724,000 m2 in the fi rst three months of the year. The net 
take-up increased year-on-year to 384,100 m2, but decreased by 15 % 
compared to the previous quarter. 

dm drogerie markt heading to Bratislava
At the beginning of the year, Prologis started the construction of a build-
ing with an area of 37,700 m2 in Prologis Park Bratislava. The German re-
tailer of cosmetics and drug-store goods, dm drogerie markt, has signed 
a long-term lease of 30,000 m2 of warehouse space together with 3,000 m2

of offi  ces in Bratislava. “The building will be built according to the specifi c 
needs of the company, which are related to temperature control to ensure 
optimal storage conditions; customised technological elements include, 
for example, the cooling of the warehouse and the insertion of infl atable 
collars to prevent heat from entering the loading ramps,” said Peter Hyža, 
a Prologis Project Manager. The tenant will move into the building upon its 
completion, which is planned for September 2022.

Prologis Park Bratislava ■ Developer: Prologis

PROLOGIS BEGINS SPECULATIVE CONSTRUCTION
of two halls by the D1 motorway in the Benešov region
In Bratislava, it is building a 37 thousand sqm hall for dm drogerie markt
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Developerská společnost VGP pokračuje 
v rekordní nájemní aktivitě napříč Českou 
republikou, jen v posledních měsících uza-
vřela nájemní smlouvy na téměř 120 000 m2

průmyslových a skladovacích prostor. Vedle 
společnosti HELLA Autotechnik Nova, která 
obsadí 49 000 m2 ve VGP Parku Olomouc, při-
vedl developer do svých parků i další zvuč-
ná jména, včetně dánského dodavatele inte-
riérových textilií Kvadrat a logistické fi rmy 
Damco v Kladně nebo výrobce pracovních 
oděvů Ardon Safety v Olomouci. Do portfolia 
dokončených staveb přibyla v dubnu i první 
hala VGP Parku v Českých Budějovicích, po-
stavená na zakázku pro společnost Dachser. 
Celkem spravuje VGP v současné době přes 
700 000 m2 logistických a výrobních prostor 
v celé zemi. O současném trhu, probíhají-
cích pronájmech, aktuálním developmentu 

i akvizičních plánech hovoříme s Davidem 
Plzákem, Country Managerem VGP pro 
Českou republiku.

Koncem loňského léta jste převzal pozici 
Country Managera v ČR. Od té doby zazna-
menala VGP řadu novinek v oblasti develop-
mentu i nových pronájmů. Můžete některé 
připomenout?
Do českého týmu VGP jsem nastoupil v září loň-
ského roku, tedy v průběhu mimořádně rušné-
ho a současně velmi úspěšného období. Od té 
doby jsme podepsali nové nájemní smlouvy na 
téměř 120 000 m2. Mezi největší transakce, kte-
ré jsme uzavřeli, patří pronájem 49 900 m2 spo-
lečností HELLA Autotechnik Nova v Olomouci 
a 29 000 m2 fi rmy Drylock Technologies 
v Hrádku nad Nisou, dále např. pronájmy spo-
lečností Damco Czech Republic (10 000 m2) 
a Cargo Care (5 300 m2) v Kladně, Dachser 
v Českých Budějovicích (7 040 m2) nebo Magna 
v Chomutově (2 870 m2).

Jaká je v oblasti poptávky situace na čes-
kém průmyslovém trhu v současnosti? 

Český trh je v současné době plně „developer-
ským trhem“, kromě několika málo sekundárních 
regionů, kde je poptávka limitovaná. Obecně zaží-
váme stále výrazný převis poptávky nad nabídkou. 
Hlavní soutěž se nyní odehrává v oblasti akvizic 
pozemků, a to je největší výzvou současnosti: 
najít vhodný pozemek pro budoucí development 
a získat k zamýšlené výstavbě potřebná povole-
ní. Pokud se týká poptávky, registrujeme zájem 
víceméně tradičního spektra klientů, kam již dnes 
můžeme řadit i e-commerce. Majoritní část poža-
davků se ale týká logistických a výrobních prostor.

HELLA  Autotechnik Nova, kterou zmiňujete, 
bude patřit s plochou 49 000 m2 k největším 
nájemcům v olomouckém parku VGP. Jaký je 
aktuálně stav výstavby? 
Spolupráce se společností Hella znamenala 
v rámci našeho portfolia v Olomouci významné 
rozšíření. Jedná se o dceřinou společnost ně-
meckého koncernu HELLA GmbH & Co. KGaA, 
která se specializuje na design a výrobu svět-
lometů, zadních světel a dalších osvětlovacích 
technologií pro jedny z největších světových au-
tomobilek, včetně značek jako Volkswagen, Audi 

VGP Park Olomouc – 49 900 m2 obsadí výrobce osvětlovacích technologií pro automobily HELLA Autotechnik Nova 
Developer: VGP

VGP HLÁSÍ PRONÁJMY v objemu 120 000 m2

a otevření první haly v Českých Budějovicích

David Plzák, Country Manager společnosti VGP
pro Českou republiku
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VGP continues its busy streak, with leas-
es of some 120,000 sqm across several 
parks in CR concluded over the last several 
months. In addition to the 49,000 sqm deal 
with HELLA Autotechnik Nova in VGP Park 
Olomouc, it has brought other well estab-
lished brands to its parks, including Danish 
interiors supplier Kvadrat and logistics fi rm 
Damco, in Kladno, and workwear supplier 
Ardon Safety in Olomouc. Among recent 
buildings completed, the fi rst hall in VGP 
Park České Budějovice, custom built for 
Dachser, just opened in April. VGP current-
ly manages over 700,000 sqm of logistics 
and production space across the country. 
We speak with David Plzák, VGP Country 
Manager for the Czech Republic, about the 
current market, ongoing leasing and con-
struction activity, as well as plans for acqui-
sition and growth of the portfolio. 

You took over the position of Country Manager 
in CR at the end of last summer. Since then, 
VGP has been active in both development and 
new deals, can you recap briefl y?

I joined VGP in September last year in the 
midst of an extremely busy and successful 
period. Since then we signed new leases for 
almost 120,000 sqm. Among main lease con-
tracts we signed are HELLA Autotechnik Nova 
(49,000 sqm) in Olomouc, Drylock Technologies 
in Hrádek nad Nisou (29,000 sqm), Damco 
Czech Republic (10,000 sqm) and Cargo 
Care (5,300 sqm) both in Kladno, Dachser in 
České Budějovice (7,040 sqm), and Magna in 
Chomutov (2,870 sqm).

How do you view the Czech market now? 
What kind of demand do you register?

The Czech market currently is fully a “devel-
oper’s market” apart from only a few secondary 
regions where demand is limited. We still experi-
ence demand exceeding supply. All the competi-
tion is now concentrated on land acquisition and 
that is the main challenge for today – to identify 
a proper piece of land for a future development 
and obtain the intended development permitting. 
We are registering interest from more or less the 
traditional spectrum of clients, where we can 
already count e-commerce today. However, the 
main requirements are for logistics and produc-
tion facilities.

The 49,000 sqm signed with HELLA 
Autotechnik Nova will make it among the 
largest in the park in Olomouc. What is the 
current status of this park? 
Cooperation with Hella on this project is for us 
a great enhancement to our portfolio in Olomouc. 
The daughter company of the German concern 
HELLA GmbH & Co. KGaA specialises in design 
and production of headlights, taillights and light-
ing technologies for some of the world’s largest 
automakers including Volkswagen, Audi and 

VGP Park Prostějov ■ Developer: VGP VGP Park České Budějovice ■ Developer: VGP

VGP SECURES 120,000 sqm of leases,
opens fi rst hall in České Budějovice

VGP Park Ústí nad Labem ■ Developer: VGP
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a BMW. V těchto týdnech v Olomouci dokonču-
jeme první část haly F, jejímž nájemcem je doda-
vatel ochranných pomůcek Ardon Safety, který 
v rámci parku významně expandoval a dnes 
využívá téměř dvojnásobnou plochu 26 780 m2. 
Před sebou máme ještě výstavbu dvou hal 
(3 500 a 8 300 m2), přičemž na obě registrujeme 
několik poptávek a vybíráme vhodného partne-
ra. Ohledně další jednotky o ploše 7 800 m2 jsme 
v závěrečné fázi jednání s konkrétním klientem. 
Vzhledem k aktuální situaci na trhu věříme, že 
do konce roku bude park kompletně dokončený 
a plně pronajatý, čímž dosáhne fi nální rozlohy 
48 hektarů a kapacity 213 800 m2 pronajímatel-
ných prostor.

V dubnu jste dokončili také první budovu 
VGP Parku v Českých Budějovicích pro logi-
stickou společnost Dachser. Jaký bude další 
harmonogram?
První budova parku, hala C (7 042 m2), byla po-
stavena pro spediční společnost Dachser na 
míru. V současné době jsme připraveni zahájit 
výstavbu dalších budov: s největší pravděpodob-
ností půjde o budovy A a D, o nichž v současné 
době probíhají závěrečná jednání s potenciálními 
nájemci. Předpokládáme, že po dokončení všech 
budov bude park nabízet zhruba 130 000 m2 mo-
derních skladovacích a průmyslových ploch.

V posledním roce přibyli noví klienti i v dal-
ších parcích portfolia VGP…

Kromě již zmíněných transakcí bych rád vy-
zdvihl pronájem společnosti Alfa - Rent Pente 
ve Vyškově a v Prostějově, dále např. twd CZ 
v Prostějově, ale byla jich celá řada, včetně 
11 250 m2 v Kladně pro globální dánskou společ-
nost Kvadrat, podnikající v oblasti designových 
interiérových textilií.

Jak byste vaše české portfolio charakterizoval?
Všechny naše parky spojuje především kvalit-
ní lokalita v blízkosti hlavních dopravních tahů 
a také významný podíl zeleně, který v průběhu 
celé životnosti parků budeme dále navyšovat. 
Veškeré nově dokončené haly dnes disponují 
certifi kací BREEAM Very Good; u projektů, kte-
ré v současnosti nově připravujeme nebo sta-
víme, budeme usilovat o dosažení standardu – 
BREEAM Excellent.

Pokud zůstaneme u developmentu, můžete 
jmenovat parky, které společnost dokon-
čila v průběhu loňského a letošního roku? 
Počítáte i se spekulativní výstavbou?
Loni jsme dokončili realizaci parků v Chomutově 
a Plzni a v tomto roce nás čeká dokončení VGP 
parku v Kladně. V současné době máme ve 
fázi výstavby průmyslovou halu H6 v Hrádku 
nad Nisou, budovu F v Olomouci, a v Kladně 
stavíme aktuálně budovu A, přičemž budova B 
bude dokončena v nejbližší době. Zároveň jsme 
připraveni zahájit stavební práce na dalších prů-
myslových a skladových halách v Prostějově 

a Olomouci, jak již zaznělo, a také v naší nové 
lokalitě – v Ústí nad Labem. Upřednostňujeme 
ale zahájení na základě předběžného pronájmu.

Jakou velikost dnes dosahuje aktuální port-
folio VGP v Česku?
VGP v současné době provozuje více než 
700 000 m2 plochy v parcích napříč celou Českou 
republikou, přičemž aktuální míra neobsazenosti 
dosahuje méně než 1 %.
 
VGP park v Ústí nad Labem nabídne dalších 
víc než 52 000 m2 průmyslových prostor. Ve 
kterých lokalitách plánujete development do 
budoucna?
Ano, pozemek v Ústí je kompletně připravený k vý-
stavbě a čeká jen na předpronájem. Navíc máme 
k dispozici další rozvojový potenciál v Olomouci 
(8 000 m2 + 3 000 m2), v Prostějově (10 000 m2) 
a v Českých Budějovicích. Vedle toho pracujeme 
i na přípravě několika nových lokalit, které uvede-
me na trh už v blízké budoucnosti.
 
Jaká je tedy vize budoucího rozvoje VGP 
v Česku? Nedávno jste rozšířili český tým 
o novou posilu v oblasti akvizic. Jaký typ ne-
movitostí považujete za zajímavý?
Expanzi našeho portfolia považujeme za ne-
smírně důležitou součást svého podnikání, pro-
to jsme, jak zmiňujete, přijali nové lidi a vytvořili 
tým, který se plně věnuje akvizičnímu procesu. 
Jsme otevřeni všem typům nemovitostí, ať již se 
jedná o pozemky na zelené louce, brownfi eldy, 
nebo existující parky, při respektování našich 
základních parametrů: dobrá lokalita, logistika 
nebo průmyslové využití.
 
Jaká jsou vaše očekávání pro příštích 
12 měsíců a ve střednědobém horizontu?
Loňský rok byl pro VGP mimořádně úspěšný 
i díky dostatečné zásobě pozemků a rychlému 
tempu výstavby, a dobré výsledky očekáváme 
i letos. Další roky budou tedy do značné míry zá-
viset právě na úspěchu probíhajících akvizičních 
procesů, které v současné době realizujeme.

VGP Park Ústí nad Labem nabídne cca 52 000 m2 průmyslových a skladovacích prostor ■ Developer: VGP
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BMW. In Olomouc we are also completing these 
weeks the fi rst part of Hall F for its fi rst tenant, 
protective equipment supplier Ardon Safety, 
which leased a major expansion (close to dou-
bling) in the park to 26,780 sqm. We still have two 
buildings to develop (3,500 and 8,300 sqm); for 
both we register several inquiries and will have 
to select the right partner. One vacant unit of 
7,800 sqm is under fi nal negotiations with a se-
lected client. Based on the current market situa-
tion we believe that by the end of this year we will 
be fully developed and fully leased in our park in 
Olomouc, where, over nearly 48 hectares, it will 
have reached a size of 213,800 sqm.

In VGP Park České Budějovice the fi rst build-
ing was completed in April, for logistics fi rm 
Dachser. Can you comment on this and the 
plan for further phases here?
The fi rst building, Hall C (7,042 sqm) was tailor-
made for the freight forwarding client Dachser. 
Currently, we are ready to start development of 
any further building – most likely it will be build-
ings A and D for which we are in fi nal stages of 
negotiations with potential partners. The park is 
expected to reach a size of some 130,000 sqm 
when all buildings are completed.

What leases (new or renegotiation) have been 
signed in the Czech parks in the last year?
Apart from the above mentioned I would like to 
point out Alfa - Rent Pente in both Vyškov and 
Prostějov, twd CZ in Prostějov, and several 
others, including premises of 11,250 sqm for 
Kvadrat, a Danish design textile company known 
worldwide, in Kladno. 

What other noteworthy characteristics of 
these parks would you point out?
All our parks (not only the mentioned ones) are 
very well located, close to main traffi  c routes, with 
extensive greenery which will be further enhanced 
during the park lifetime. New buildings are certi-
fi ed in the BREEAM VERY GOOD standard (for 
all future buildings we will aim for EXCELLENT).

What parks have seen construction fi nished 
in the last year and where is construction 
underway now? Is any being planned on 
spec? What is next to be started/completed?
We completed our park in Chomutov and Plzeň 
and this year we will also complete our park in 
Kladno. Currently we have under construction 
the building H6 in Hrádek nad Nisou, the build-
ing F in Olomouc, and the building A in Kladno, 
while building B will be completed shortly. We are 
ready to launch construction works in our new 
location in Ústí nad Labem and on the remain-
ing buildings in Prostějov and, as mentioned, 
Olomouc. We prefer to start on pre-let basis.

What is the size and occupancy/vacancy of 
parks in the VGP Czech portfolio?
VGP currently operates over 700,000 sqm in 
several parks located all around the Czech 
Republic, and the current vacancy is under 1 %.

Where do you have plans for development? 
In Ústí nad Labem for example, there are 
plans of more than 52,000 sqm.
Yes, the site in Ústí is fully ready for development, 
just waiting for a prelet. On top of this, we still have 
development potential in Olomouc (8,000 sqm 

+ 3,000 sqm), Prostějov (10,000 sqm) and in 
České Budějovice. Apart from that we are work-
ing on a couple of new locations which we will 
bring to the market soon.

What is your plan for growth in CR (a new 
person was recently hired for acquisition). 
What types of property and what locations 
are of interest?
Portfolio expansion we see as an extremely 
important part of our business, therefore as 
you mention we hired new people and created 
a team fully dedicated to the acquisition pro-
cess. We are open to any type of acquisitions, 
both green fi elds as well as brown fi elds, exist-
ing parks, any kind of repurposing, respecting 
our basic parameters – good location, logistics 
or industrial use.

How do you view the rest of this year or next 
12 months in terms of VGP activity in CR?
Last year VGP had an extremely successful year 
with a lot of development on the existing bank. 
This year we still plan to achieve good results al-
though not excessive; the years after will largely 
depend on the success of the ongoing acquisi-
tion process we currently have underway.

VGP Park Pilsen (fi nished) ■ VGP currently operates a portfolio of over 700,000 m2 industrial and logistics space 
across the Czech Republic ■ Source: VGP
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Přední hráč v oboru poradenských služeb 
v oblasti stavebnictví, udržitelnosti, tech-
nických a environmentálních due diligen-
ce a řízení a přípravy staveb na českém 
a slovenském trhu své služby poskytuje 
od jara letošního roku pod novou značkou. 
Pobočky mezinárodní stavebně konzultač-
ní společnosti Arcadis v České republice 
a na Slovensku změnily svou vlastnickou 
strukturu a nově přešly do rukou stávající-
ho tuzemského vrcholového managementu. 
Současně získaly nový název: „Grinity“.

Globální poradenská skupina Arcadis se zamě-
řením na stavebnictví, životní prostředí a udr-
žitelný rozvoj oznámila své rozhodnutí ukončit 
působnost v Česku a na Slovensku a se stávají-
cím vedením dceřiné společnosti Arcadis Czech 
Republic se dohodnula na manažerském odku-
pu společnosti včetně převzetí veškerých ob-
chodních aktivit a projektů. Nově společnost vy-
stupuje pod názvem Grinity. Pod novou značkou 
a s novým logem se představila letos v květnu.

Vlastníky společnosti Grinity se stali dlouholetí 
členové vrcholného vedení Arcadis v České re-
publice a na Slovensku: Ing. Pavel Čermák, jed-
natel a ředitel společnosti, Ing. Zdeněk Trejbal, 
jednatel a výkonný ředitel, prokuristé Ing. Radka 
Vychroňová a Ing. Jan Podzimek, Ing. Marián 
Heckl, vedoucí organizační složky na Slovensku, 
a Ing. Lenka Matějíčková, vedoucí oddělení 
Sustainability.

Jak upřesnil Pavel Čermák, transformace znamená 
pouze změnu názvu společnosti: „Všichni naši za-
městnanci, kterých je v pražském a bratislavském 
týmu přes 100, ve společnosti zůstávají a pokračují 
v práci na dosavadních projektech. Převzali jsme 
kompletní lokální klientské a projektové portfolio 
Arcadisu, abychom naplnili veškeré závazky vůči 
všem našim domácím i globálním klientům a naši 
spolupráci mohli dále dynamicky rozvíjet. Zároveň 
budeme pokračovat v dosavadní úspěšné spolu-
práci s Arcadis na stávajících i nových projektech 
v ČR, SR a v regionu CEE,“ říká dlouholetý ředitel 
české pobočky Arcadis, nyní Grinity.    

Společnost poskytuje komplexní portfolio služeb 
se zaměřením na technicko-environmentální po-
radenství a udržitelný rozvoj v rámci stavebního 
a nemovitostního trhu, kde je víc než 20 let jed-
ním z nejvýznamnějších hráčů. „Zakládáme si na 
vysoké kvalitě služeb na mezinárodní úrovni, jíž 
poskytujeme v projektové přípravě a řízení sta-
veb, na poli trvalé udržitelnosti a ESG poraden-
ství, technických a environmentálních auditů, 
řízení smluvních vztahů a závazků, stavebních 
nákladů či v oblasti technických konzultací a sta-
vebních dozorů. Spolupracujeme s předními tu-
zemskými i zahraničními klienty, kteří podnikají 
nejen na českém a slovenském trhu a nadále 
mohou těžit z našeho špičkového know-how 
a dlouholetých zkušeností našeho týmu.“ 

Sídlo Grinity zůstává v centru Prahy na stá-
vající adrese, v kancelářích s certifi kací LEED 
Platinum a WELL Health and Safety. Grinity sta-
ví na osvědčených hodnotách v oblasti fi remní 
kultury a pokračuje v interním programu pod-
porujícím růst zaměstnanců a soudržnost týmu. 
Vytváří a sdílí špičkové renomé v rámci stavební-
ho poradenství a nabízí svým klientům a zaměst-
nancům možnost podílet se na předních projek-
tech v tuzemsku i zahraničí. 

„Grinity přispívá k budování a zlepšování pro-
středí, v němž žijeme a pracujeme,“ podtrhl 
Pavel Čermák. Mezinárodní zkušenosti, profesi-
onalita a vysoké technické znalosti spolu se spo-
lečenským přesahem a proklientským přístupem 
umožňují týmu víc než 100 konzultantů s kance-
lářemi v Praze a Bratislavě realizovat významné 
projekty v regionu celé Evropy. 

-PR-

Arcadis v Česku a na Slovensku
se mění na Grinity

Spoluvlastníci společnosti Grinity: (zleva) Jan Podzimek, Radka Vychroňová, Zdeněk Trejbal, Pavel Čermák,
Lenka Matějíčková, Marián Heckl

BW_II_2022.indb   104BW_II_2022.indb   104 26.06.22   19:1826.06.22   19:18



 C
O

N
ST

RU
CT

IO
N

  C
O

N
ST

RU
CT

IO
N

  C
O

N
ST

RU
CT

IO
N

  C
O

N
ST

RU
CT

IO
N

   
105

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

A leading player in the fi eld of consul-
tancy services in Project Management, 
Sustainability, Technical and Environmental 
Due Diligence, and project preparation on 
the Czech and Slovak markets has been 
providing its services under a new name 
starting this spring. The branches of the in-
te rnational design & consultancy company 
Arcadis in the Czech Republic and Slovakia 
have changed their ownership structure and 
are now in the hands of the current local 
top management. At the same time, they ob-
tained a new name: “Grinity”.

The global group Arcadis, focusing on design 
& consultancy for natural and built assets, an-
nounced the decision to conclude its opera-
tions on the Czech and Slovak markets, and 
has agreed with the current management of the 
Czech subsidiary Arcadis Czech Republic on the 
management buy-out of the company, includ-
ing the takeover of all business activities and 

projects. The new company operates under the 
name Grinity. The new company brand and logo 
were presented in May.

Long-standing members of Arcadis´ top man-
agement in the Czech Republic and Slovakia 
became the new owners of Grinity: Ing. Pavel 
Čermák, CEO and Managing Director, Ing. 
Zdeněk Trejbal, Managing Director, Proxies Ing. 
Radka Vychroňová and Ing. Jan Podzimek, Ing. 
Marián Heckl, Branch Manager in Slovakia, and 
Ing. Lenka Matějíčková, Head of Sustainability.

As Pavel Čermák explained, the transformation 
only means a change of the company name: 
“A team with over 100 employees based in Prague 
and Bratislava remains and continues on the on-
going projects. Grinity took over the comprehen-
sive local clients and project portfolio of Arcadis 
to implement all commitments towards our clients 
and continue with the dynamic development of 
our cooperation. At the same time, we will con-

tinue our successful cooperation with Arcadis on 
existing and new projects in the Czech Republic, 
Slovakia and CEE Region,” stated long-time CEO 
of the Czech subsidiary of Arcadis, now Grinity.    

The company provides a comprehensive port-
folio of services focusing on technical/environ-
mental consultancy and sustainable develop-
ment on the construction and real estate market 
while being one of the most signifi cant inno-
vators for more than 20 years. “We rely on our 
high-quality services at the international level in 
project reparation and management, sustain-
ability services and ESG consultancy, Technical 
and Environmental Due Diligence, Contract 
Solutions, Cost Management, or technical con-
sultancy and supervision. We cooperate with 
leading local and international clients who run 
their business not only on the Czech and Slovak 
real estate market and can continue to benefi t 
from our superb know-how and the long-term 
experience of our team.” 

Grinity’s headquarters will remain in the centre 
of Prague at the current address, in offi  ces with 
LEED Platinum and WELL Health and Safety 
certifi cation. Grinity builds on proven values in 
the area of corporate culture and is continuing 
its internal program to support employee growth 
and team cohesion. The company creates and 
shares its leading reputation in consultancy and 
off ers its clients and employees the opportunity 
to participate in prominent projects both in the 
Czech republic and abroad. 

“Grinity continuously contributes to the devel-
opment and improvement of the places where 
we live and work,” underlined Pavel Čermák. 
International experience, professionalism and 
high technical knowledge, together with com-
mercial overlap and a pro-client approach, allow 
the team of more than 100 offi  ce consultants in 
Prague and Bratislava to implement important 
projects throughout Europe. 

-PR-

Signing a contract for the sale of Arcadis Czech Republic s.r.o. company: Marcus Herrmann (Arcadis)
and Pavel Čermák (Grinity)

Arcadis in the Czech Republic
and Slovakia becoming GRINITY
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Vysoké zatížení větrem, pohyby budovy, 
prudký déšť a vysoká úroveň hluku předsta-
vují ve výškových obytných budovách vel-
kou výzvu pro posuvné systémy z hlediska 
jejich odolnosti a komfortu. Řešení spočívá 
v těsnění. Společnost air-lux vyvinula paten-
tovanou technologii pneumatického těsnění 
s funkcí membrány, která zaručuje trvale 
vysoký výkon. Tato technologie je základem 
nového posuvného systému Schüco AS 
AL 75 (Aluminium Sliding air-lux, základní 
hloubka 75 mm), který byl vyvinut ve spo-
lupráci se společností air-lux. Posuvný sys-
tém je určen zejména pro výškové budovy 
a vyznačuje se výraznou odolností proti po-
větrnostním vlivům, špičkovým designem, 
hladkým chodem i tlumením hluku. Novinka 
získala ocenění Red Dot Design Award 2022.

Vlastní zatížení výškových budov může vést 
k sedání nadpraží a parapetů a tím i k pohybu bu-
dovy. Také vítr a pohyby země mohou způsobovat 
vibrace budovy. To představuje velkou výzvu, po-
kud jde o odolnost otevíracích prvků vůči povětr-
nostním vlivům. Jestliže je v přízemí neexponova-
ného bytového domu v Evropě kladné zatížení vět-
rem přibližně 100 kg/m² a záporné zatížení větrem 
85 kg/m², na fasádě 17. patra se zdvojnásobí na 
přibližně 200 kg/m² kladného a 170 kg/m² zápor-
ného zatížení větrem. Patentovaná technologie 
těsnění od společnosti air-lux na bázi vzduchu byla 
navržena s ohledem na tyto specifi cké problémy 
a je na ni možné poskytnout desetiletou záruku.

Principy patentované technologie 
pneumatického těsnění
Když je posuvný systém zavřený, do těsnění se 

stisknutím tlačítka vhání vzduch. Kompresor, 
který je k tomu zapotřebí, je ukryt v horním vněj-
ším rámu. Těsnění se vzduchem roztáhne, vy-
plní mezeru mezi posuvným prvkem a vnějším 
rámem a takto zůstane i při pohybu posuvných 
jednotek. Množství vzduchu v těsnění se auto-
maticky upravuje podle potřeby, proto je posuvný 
systém Panorama Design vždy 100% těsný vůči 
povětrnostním vlivům. Když je posuvný systém 
otevřený, opětovným stisknutím tlačítka se vy-
pustí vzduch z těsnění, které se stane neaktivním 
a vrátí se do svinuté výchozí polohy. Posuvný sys-
tém lze nyní plynule otevírat a zavírat. K výrobě ani 
instalaci nejsou potřeba žádné další nástroje.

Design, pohodlí a bezpečnost – 
posuvný systém Panorama Design
Elegantní hliníkové profi ly posuvného systému 
Schüco AS AL 75 Panorama Design rozšiřují 
obytný prostor tím, že vytvářejí plynulý přechod 

V partnerství se společností air-lux představuje Schüco posuvný systém AS AL 75 (Aluminium Sliding air-lux, základní 
hloubka 75 mm) s patentovanou technologií těsnění jako řešení pro výškové obytné budovy ■ Zdroj:  Schüco

Posuvný systém Schüco AS AL 75 Panorama 
Design s patentovanou technologií air-lux
Posuvné systémy Schüco míří výše díky pneumatickému těsnění

Jednokolejnicový posuvný systém Schüco AS AL 75 
s pneumatickou těsnicí technologií air-lux se vyznačuje 
výraznou odolností proti povětrnostním vlivům a funkčností
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A high burden due to wind, building move-
ments, heavy rain and a high degree of 
noise represent a great challenge for slid-
ing systems in high-rise residential build-
ings from the perspective of their resilience 
and comfort. The solution lies in the seal. 
The company air-lux developed patented 
pneumatic sealing technologies with func-
tional membranes that guarantee a constant 
high performance. This technology is the 
basis of the new Schüco AS AL 75 sliding 
system (air-lux Aluminium Sliding, basic 
depth 75 mm), which was developed in co-

operation with air-lux. The sliding system is 
meant primarily for high-rise buildings and 
is characterised by considerable resilience 
against weather infl uences, a high-tech de-
sign, smooth operation and sound dampen-
ing. This new product received the 2022 Red 
Dot Design Award.

The burden of high-rise buildings can lead to 
the settling of lintels and parapets and thus to 
the movement of the building. Wind and ground 
movements can also cause building vibrations. 
This poses a major challenge in terms of the 

Systém Schüco AS AL 75 získal ocenění Red Dot Design Award 2022 ■ Zdroj: Schüco

Schüco AS AL 75 sliding system Panorama
Design with patented air-lux technology
Schüco sliding systems are aiming higher thanks to pneumatic sealing

Technologie aktivního těsnění s funkcí membrány:
stálý tlak zabraňuje hluku při nárazu způsobenému
silným větrem a nedovoluje žádnou vůli
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do exteriéru. Systém lze instalovat v jedné rovině 
s podlahou a stropem a vytvořit tak nulový práh 
pro bezbariérový přístup. Velké jednotky o výšce 
až 6 metrů a šířce až 8 metrů lze instalovat a ovlá-
dat pomocí volitelného automatického skrytého 
pohonu. Posuvný systém nabízí také působivou 
zvukovou izolaci až 44 decibelů, odolnost pro-
ti zatížení větrem třídy C4/B4 (podle normy EN 
12210), odolnost proti povětrnostním vlivům třídy 
E1500 (podle normy EN 12208) a odolnost proti 
vloupání RC 3. Posuvný systém Schüco AS AL 75 
lze připojit ke všem standardním systémům řízení 
budov, což zajišťuje vysoké pohodlí. Systém lze 
ovládat také prostřednictvím mobilního zařízení. 

70 let existence Schüco – Systémová 
řešení pro okna, dveře a fasády
Skupina Schüco se sídlem v německém 
Bielefeldu vyvíjí a prodává systémová řešení pro 
okna, dveře a fasády. Po celém světě má více než 
5 650 zaměstnanců, kteří společně usilují o obo-
rové prvenství v oblasti technologií a služeb, dnes 
i pro budoucnost. Kromě inovativních produktů 
pro rezidenční a komerční budovy nabízí speci-
alista v opláštění objektů konzultace a digitální 
podporu ve všech fázích stavebního projektu – od 
počáteční myšlenky přes návrhy, výrobu až po in-
stalaci. S fi rmou Schüco celosvětově spolupracuje 
12 000 zpracovatelů, developerů, architektů a in-
vestorů. Společnost je aktivní ve více než 80 ze-
mích světa a v roce 2020 dosáhla obrat ve výši 
1,695 miliardy eur. 

www.schueco.cz

resistance of the weather-resistant opening ele-
ments. If the ground fl oor of an unexposed block 
of fl ats in Europe has a positive wind load of ap-
proximately 100 kg/m² and a negative wind load 
of 85 kg/m², on the façade of the 17th fl oor it will 
double to approximately 200 kg/m² of positive 
and 170 kg/m² of negative wind load. The pat-
ented sealing technology from air-lux based on 
air was designed to address these specifi c issues 
and it is possible to provide a ten-year warranty.

Principles of patented pneumatic 
sealing technology
When the sliding system is closed, air is blown into 
the seal with the press of a button. The compressor 
required for this is hidden in the upper outer frame. 
The air seal expands, fi lls the gap between the slid-
ing element and the outer frame and it remains this 
way as the sliding units move. The amount of air 
in the seal is automatically adjusted as needed, 
so the Panorama Design sliding system is always 
100% weathertight. When the slide system is open, 
pressing the button again will defl ate the seal which 
becomes inactive and returns to the wound initial 
position. The sliding system can now be opened 
and closed smoothly. No additional tools are re-
quired for the production or installation.

Design, comfort and safety – the Pan-
orama Design sliding system
The elegant aluminium profi les of the Schüco 
AS AL 75 Panorama Design sliding system 
expand the living space by creating a smooth 
transition to the exterior. The system can be in-
stalled fl ush with the fl oor and ceiling to create 
a zero threshold for barrier-free access. Large 
units up to 6 meters in height and up to 8 meters 
in width can be installed and operated with the 
optional hidden automatic drive. The sliding sys-
tem also off ers impressive sound insulation of up 
to 44 decibels, wind load resistance class C4/
B4 (according to standard EN 12210), weather 
resistance class E1500 (according to standard 
EN 12208) and burglary resistance RC 3. The 
Schüco AS AL 75 sliding system can be con-

nected to all standard building control systems, 
which ensures high comfort. The system can 
also be controlled via a mobile device. 

70 years of Schüco – systematic 
solutions for windows, doors
and façades
Based in Bielefeld, Germany, the Schüco Group 
develops and markets systematic solutions for 
windows, doors and façades. Around the world, 
it has more than 5,650 employees striving to-
gether to become a technology and service 
industry leader, today and for the future. In ad-
dition to innovative products for residential and 
commercial buildings, the specialist in the clad-
ding of buildings off ers consultation and digital 
support in all stages of the construction project 
– from the initial idea to the designs, production 
and installation. A total of 12,000 manufacturers, 
developers, architects and investors work with 
Schüco globally. The company is active in more 
than 80 countries around the world and achieved 
a turnover of EUR 1.695 billion in 2020. 

www.schueco.com

Technologie těsnění se deaktivuje stisknutím tlačítka. 
Vzduch se vypustí a těsnění se stane neaktivním
a svine se do výchozí polohy. Otevírání a zavírání 
posuvné jednotky je proto plynulé a snadné

Posuvný systém Schüco AS AL 75 odolává zatížení 
větrem třídy C4/B4. Na posuvnou jednotku působí kladné 
i záporné zatížení větrem. Těsnění se díky své funkci 
membrány přizpůsobí těmto pohybům a zcela uzavře 
mezeru mezi posuvným segmentem a vnějším rámem 
posuvných dveří Panorama Design
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Organizace spojených národů vyhlásila rok 2022 Mezinárodním rokem skla. Den po dni sdílíme v AGC svou vášeň 
pro sklo se všemi, kterým je právě tak jako nám zřejmé, že tento materiál má své jasné místo i v budoucnosti.

Více na: www.agc-glass.eu/cs/sklo-vytvari-jasnejsi-budoucnost          

2022. Oslavujeme Mezinárodní rok skla!
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Smíchov City – zdravé a komfortní vnitřní prostředí bytových bloků SM2 a SM3 zajistí moderní systémy rovnotlakého 
nuceného větrání z produkce ATREA ■ Developer: Sekyra Group

SMART BOX – schéma napojení VAV boxu na stoupající 
potrubí ■ Zdroj: ATREA

 C
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V režii předních developerských společností 
působících na českém trhu ožívají postupně 
největší brownfi eldy v Praze. Jedná se pře-
devším o projekty nových městských čtvrtí 
Smíchov City, Rohan City či rozvojové území 
Nákladového nádraží Žižkov, kde vyrůstají ti-
síce nových bytů. Na všech těchto projektech 
se významně podílí nebo je realizuje a řídí de-
veloperská společnost Sekyra Group, a to ve 
spolupráci se společností ATREA, která má 

na starosti dodávky 
vzduchotechnic-
kých systémů s re-
kuperací tepla.

Smíchov City, který vzešel z dílny skupiny Sekyra 
Group, je jedním z nejvýznamnějších develo-
perských projektů, který se dnes v Praze staví. 
Současně je i ambiciózním architektonickým po-
činem, s nímž je spojen důraz na vysokou kvalitu 
vnitřního prostředí budov. Ta je dnes legislativně 
ukotvena například v ČSN 15665/Z1 zaměřené 

na větrání obytných prostor. V této české technic-
ké normě je pevně stanoveno, jaké konkrétní sys-
témy větrání bytových domů mohou být využity. 

Z pohledu uvedené normy jsou přípustná 
3 základní řešení větrání bytových domů:
§ Přívod čerstvého vzduchu podtlakem 

větracími otvory integrovanými do výplní 
stavebních otvorů s nuceným odtahem 
znečištěného vzduchu z hygienických zázemí.
§ Přívod čerstvého vzduchu podtlakem 

větracími otvory integrovanými do výplní 
stavebních otvorů se střídavým režimem 
přirozeného a nuceného odtahu znečištěného 
vzduchu z hygienických zázemí.
§ Přívod čerstvého vzduchu a odtah 

znečištěného vzduchu pomocí větrací 
rovnotlaké jednotky se zpětným 

získáváním tepla (ZZT).

Porovnáme-li tyto 3 přístupy k větrání bytových 
domů, zůstává s ohledem na současné mate-
riály a moderní technologie relevantní jediný, 
a to posledně jmenovaný. Stávající legislativní 
požadavky stanovují, že minimální intenzita vět-
rání musí být v obytných prostorech a kuchyni na 
úrovni 0,3 h-1. Bude-li uvažován pokoj o půdorys-
né ploše 15 metrů čtverečních se světlou výškou 
3 metry, vychází z výpočtu, že pro splnění těchto 
legislativních požadavků by mělo být v takovém 
pokoji větráno alespoň 13,5 m3/h (15 × 3 × 0,3 – 
plocha × výška × intenzita). 

Pokud bychom měli větrat pouze pomocí větra-
cích otvorů integrovaných do výplní stavebních 

SMÍCHOV CITY a zdravé vnitřní prostředí
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otvorů, dojdeme k závěru, že to není reálně vů-
bec možné. Bude-li v daném pokoji instalováno 
typické okno s rozměry 1 000 × 1 500 mm ve III. 
těsnostní třídě (IV. je nejtěsnější), tak při vzdu-
chovém výkonu dle normy ČSN EN 12 207 pro 
okna a dveře dosáhneme pouze na hodnotu 
1,15 m3/h! Je tedy zřejmé, že vzduchotechnické 
jednotky s nuceným větráním jsou jedinou smys-
luplnou variantou pro současné moderní budovy.

Vraťme se ale k projektu Smíchov City. Právě zde 
je využito výše popsané optimální řešení: Ve spolu-
práci s týmem ATREA byl v projektu navržen systém 
rovnotlakého nuceného větrání pro všechny části 
bytových domů v rezidenčních blocích SM2 a SM3. 
Na bloku SM2, který je nyní ve výstavbě, bude spo-
lečnost ATREA společně s dodavatelem VZT v prů-

běhu letošního roku instalovat celkem 9 centrálních 
VZT jednotek s 201 regulátory průtoku vzduchu. 
Shodnou cestou se developer projektu, společnost 
Sekyra Group, vydává i v dalších blocích rezidenční 
části nové městské čtvrti Smíchov City. 

Na bloku SM10, který je součástí další etapy vý-
stavby Smíchov City, se ATREA a její projekční 
oddělení společně s hlavním inženýrem tohoto 
bloku podílí přímo na projekčním řešení. Opět se 
bude jednat o shodný princip jako v případě re-
zidenčního bloku SM2, avšak s tím rozdílem, že 
v této části by měly fi gurovat zcela nové regulátory 
průtoku vzduchu z produkce společnosti ATREA – 
SMART boxy nové generace, které přinášejí ještě 
komfortnější uživatelské prostředí a širší možnosti 
propojení s dalšími technologiemi TZB.

Propojení jednotlivých technologií TZB je ces-
tou, jíž se stavebnictví bude v příštích letech 
ubírat: umožňuje totiž lépe řídit veškeré systémy 
s maximálním důrazem na energetickou úsporu 
provozu budov. Prvním krokem v propojování 
technologií v rámci TZB na Smíchově bude blok 
SM2, kde je otopná soustava regulačně prová-
zána s tou větrací. To vše ku prospěchu a kom-
fortu obyvatel bytů.

-PR-

SMART box – VAV box se sofi stikovanou regulací ■ Zdroj: ATREA

Smíchov City – rezidenční blok SM2 – energeticky efektivní provoz podpoří moderní 
větrací systémy ATREA, otopná soustava bude současně regulačně propojena s větrací. 
Propojování jednotlivých systémů TZB je cestou, jíž se bude stavebnictví v příštích letech 
ubírat ■ Developer: Sekyra Group

ATREA s.r.o.
Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou
Tel.: (+420) 771 137 436
E-mail: development@atrea.cz 
www.atrea.cz
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