
Czech-English
4 issues per year: Issue 1, March 2021

CZECH AND SLOVAK MARKET

BUILDING
WORLD

magazine

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

titulka.indd   1titulka.indd   1 16.03.21   15:4816.03.21   15:48



PROFESIONÁLNÍ 
ŘÍZENÍ STAVEB 

A 
PROJEKTOVÁNÍ

www.ruby-pm.com

OBALKY.indd   1OBALKY.indd   1 15.03.21   15:0515.03.21   15:05



www.havelpartners.cz

PRAHA |  BRNO |  BRATISLAVA |  PLZE  |  OLOMOUC |  OSTRAVA

Nejlepší právnická  rma pro
oblast nemovitostí a stavebnictví

v regionu st ední a východní
Evropy (2018)

Právnická  rma roku
v eské republice

(2018, 2019)

|  HAVEL & PARTNERS s 6 kancelářemi v Praze, 
Brně, Bratislavě, Plzni, Olomouci a Ostravě je 
s týmem 27 partnerů a celkem 240  právníků 
a daňových poradců největší nezávislou práv-
nickou fi rmou ve střední Evropě

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

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

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

Největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

Již 20 let jsme s Vámi úsp šní. Právem.

Nejlepší právnická  rma
roku v eské republice

(2020)

Nejúsp šn jší kancelá  v R
a na Slovensku dle celkového

po tu nominací a titul
(2008–2020)

BW_I_2021.indb   1BW_I_2021.indb   1 25.03.21   2:3325.03.21   2:33



BUILDING
WORLD

magazine
www.buildingworld.cz

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

OBSAH

Investment 
 Objem investic ve střední a jihovýchodní Evropě
 klesl loni o 24 % na 10,4 miliardy eur 6–11
 Investoři utratili loni za české nemovitosti přes 2,66 miliardy
 eur – první čtvrtletí 2021 slibuje 300 milionů 12–17

Development 
 Sekyra Group zahajuje výstavbu první fáze Rohan City –
 v přípravě a ve výstavbě má 1 milion m² bytů a kanceláří 18–29
 Richard Morávek a skupina REDSTONE připravují projekty
 za 25 miliard korun 30–38
 V největším pražském brownfi eldu Bubny-Zátory
 by se mohlo do 4 let stavět 40–45

Offi  ce 
 Po úspěšném prodeji projektu Churchill má Penta zelenou
 pro projekt Masaryčka   46–51
 V sousedství Rustonky vyroste Red Court 52–55
 Brněnský Palác Trnitá dosáhl pátého patra 56–59
 CTP dokončila dvě nové budovy areálu Vlněna,
 na otevření čeká coworkingové centrum 60–63

Shopping Centres 
 Nová Food Avenue v OC Nový Smíchov láká poslední nájemce 64–67
 Action a TEDi pokračují v expanzi do Česka 68–71

Právo/Law 
 Bytová družstva jako prostředek investování do bydlení 72–75

Residential 
 Jaký byl rok 2020 na českém rezidenčním trhu? 76–79
 Revitalizace brownfi eldu Nuselského pivovaru se blíží ke startu  80–83
 Na pražském Břevnově vyroste Rezidence Radimova 84–86
 Ostrava vybrala investora pro zástavbu proluky Nové Lauby 88–90

Logistics and Industry 
 Průmyslový a logistický sektor bude tažený v roce 2021
 výstavbou na míru – transakcí roku je 90 000 m² pro Sportisimo 92–97
 Developer Demaco dokončil výrobní závod o ploše
 19 000 m² pro Faurecii a připravuje další projekty 98–102
 CTP expanduje na nové trhy a vstupuje na burzu Euronext 104–107

Construction 
 RUBY Project Management: 10 let na trhu –
 rok pod novým názvem společnosti 108–114

Faces 
 Best of Realty ocenila nejlepší stavby roku 115–119

BW_I_2021.indb   2BW_I_2021.indb   2 25.03.21   2:3325.03.21   2:33



rld

BW_I_2021.indb   3BW_I_2021.indb   3 25.03.21   2:3325.03.21   2:33



CONTENTS 

BUILDING
WORLD

magazine
www.buildingworld.cz

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

Investment 
 CEE volumes reached EUR 10.4 billion in 2020,
 a decrease of 24 % 6–11
 Following 2020 investment of over EUR 2.6 billion,
 Q1 2021 could reach EUR 300 million 12–17

Development 
 Sekyra Group begins the construction of the fi rst phase
 of Rohan City – it has 1 million m² of fl ats and offi  ces
 in preparation and under construction 18–29
 Richard Morávek and the REDSTONE group preparing
 projects for 25 billion crowns 30–38
 Construction could get underway in largest Prague
 Brownfi eld Bubny-Zátory within 4 years 40–45

Offi  ce 
 After successful Churchill sale Penta has green light for Masaryčka   46–51
 Red Court to go up next to Rustonka 52–55
 Brno’s Palác Trnitá reaches the fi fth fl oor 56–59
 CTP completes two more buildings in Vlněna,
 coworking ready to open 60–63

Shopping Centres 
 Nový Smíchov’s new Food Avenue attracting fi nal tenants 64–67
 Action and TEDi aim to continue Czech expansion in 2021 68–71

Law 
 Housing cooperatives as a tool for investing into housing 72–75

Residential 
 How was the year 2020 on the Czech residential market? 76–79
 Revitalisation of Nusle Brewery close to starting  80–83
 Rezidence Radimova to go up in Prague-Břevnov 84–86
 Ostrava selects investor for the construction of Nové Lauby lot 88–90

Logistics and Industry 
 Industrial and logistics demand in 2021 will be answered
 with mainly build-to-suit space – the transaction of the year
 is 90,000 sqm for Sportisimo 92–97
 Demaco completed 19,000 sqm production hall for Faurecia,
 more projects underway  98–102
 CTP expands into new markets, announces plans for IPO
 on Euronext 104–107

Construction 
 RUBY Project Management: 10 years on the market –
 a year under a new name 108–114

Faces 
 Best of Realty awards best buildings of the year 115–119

BW_I_2021.indb   4BW_I_2021.indb   4 25.03.21   2:3325.03.21   2:33



rld
www.deloitte.cz/REport

BW_I_2021.indb   5BW_I_2021.indb   5 25.03.21   2:3325.03.21   2:33



Celkový objem investic v regionu CEE za 
rok 2020 dosáhl 10,4 miliardy eur. Mezi dvě-
ma vlnami pandemie jde o úctyhodný výsle-
dek, oproti minulým letům se jedná o pokles. 
Nejaktivnějším trhem bylo již tradičně Polsko 
s více než polovičním podílem na celkových 
hodnotách regionu, následováno Českou re-
publikou, která dosáhla 26 %, a Rumunskem 
s 8,5 %. Vedle výjimečné akvizice rezidenční-
ho portfolia Residomo švédskou Heimstaden 
v ČR za 1,3 miliardy eur vévodily roku 2020 
portfoliové transakce a prodeje celých plat-
forem včetně akvizice 61,49 % podílu GTC 
společností Optima od investora Lonestar, 
akvizice středoevropské platformy Goodman 
singapurskou GLP a prodeje kancelářského 
portfolia NEPI v Rumunsku společnosti AFI 
Europe. S Lukem Dawsonem, výkonným ře-
ditelem oddělení kapitálových trhů CEE spo-
lečnosti Colliers, a Andy Thompsonem, ve-
doucím investičního oddělení Colliers pro ČR 
a SR, hovoříme o dynamice i změnách napříč 
jednotlivými trhy včetně největších transakcí, 
kapitálových toků a trendů, které ovlivní akti-
vitu v regionu i v roce 2021. 

Není překvapující, že investiční objemy za 
loňský rok v důsledku probíhající pandemie 

klesly. Jak si vedly jednotlivé trhy CEE v po-
rovnání s předchozími lety?
Luke Dawson: Polsko, Česká republika a Maďarsko 
zaznamenaly meziroční pokles objemů, zatímco 
investiční trhy Rumunska, Slovenska a Bulharska 

naopak oproti roku 2019 rostly. Přesto je loňský 
výsledek regionu střední a východní Evropy jako 
celku nejnižší od roku 2016. CEE vykázala pokles 
o 24 %, v širším regionu EMEA předpokládáme 
snížení aktivity o cca 27 %. Pokud se podíváme 
na jednotlivé země podrobněji, v Polsku byly 
uzavřeny transakce v hodnotě 5,273 miliardy eur, 
což představuje 51 % všech investic v CEE za 
rok 2020, zatímco v ČR to bylo zhruba 2,656 mi-
liardy eur. Z ostatních trhů vidíme na třetím místě 
Rumunsko s 886 miliony eur, za nímž následovalo 
Maďarsko se 783 miliony, Slovensko s 542 milio-
ny a Bulharsko s hodnotou 262 milionů eur.

Které sektory v rámci regionu CEE přilákaly nej-
větší objem investic? Můžete připomenout i ně-
které z nejvýznamnějších transakcí roku 2020?
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OBJEM INVESTIC ve střední a jihovýchodní 
Evropě klesl loni o 24 % na 10,4 miliardy eur

Nejaktivnějším segmentem investičního trhu CEE v roce 2020 byl segment kancelářských budov, největší objem 
investic přilákalo již tradičně Polsko ■ Ilustrační foto: Nová kancelářská budova Generation Park Y v polském projektu 
developera Skanska, která vstupuje na investiční trh ■ Realitní poradenství: Colliers International

Luke Dawson, výkonný ředitel oddělení kapitálových
trhů CEE ve společnosti Colliers International

Andy Thompson, vedoucí investičního oddělení 
společnosti Colliers International pro ČR a SR
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Investment volumes in the CEE region last year 
totalled EUR 10.4 billion. Amid two waves of 
the pandemic, the total is respectable but a fall 
from recent years. Poland again led soundly 
with over half of the region’s activity at, followed 
by CR garnering 26 % and Romania 8.5 %. 
Even aside from the exceptional Heimstaden 
aquisition of Residomo in CR (EUR 1.3 billion), 
portfolio and platform transactions were preva-
lent in the region, including Optima’s acquisi-
tion of a 61.49 % share of GTC from Lonestar, 
GLP’s acquisition of Goodman in CEE, and the 
sale of NEPI’s offi  ces in Romania to AFI Europe. 
We speak with Luke Dawson, Managing 
Director & Head of Capital Markets, CEE and 
Andy Thompson, Head of Investments Czech 
and Slovak Republics, in the Prague offi  ce of 
Colliers, about the fi gures and eff ects across 
the markets, including major deals, capital 
fl ows and trends emerging in the region as 
2021 continues. 

It shouldn’t be a surprise that overall vol-
umes were down last year amid the pandem-
ic. How do volumes break down for 2020 and 
compare to previous years?
Luke Dawson: Poland, Czech Republic and 
Hungary all saw year-on-year declines in volumes, 
whereas Romania, Slovakia and Bulgaria actu-
ally saw increases. So as a whole CEE is down 
24 % from 2019 levels, but by comparison, EMEA 
volumes are estimated to be down by c. 27 % 
year-on-year. Still, the result for CEE is the lowest 
since 2016. Breaking it down, deals in Poland
totalled EUR 5.273 billion, representing 51 % 
of 2020 CEE volumes while those in CR came to 
EUR 2.656 billion. In the other markets, we saw 
Romania next with EUR 886 million, followed by 
Hungary with EUR 783 million, Slovakia trading 
EUR 542 million and Bulgaria at EUR 262 million. 

How did the sectors fare? Can you go over 
some of the largest deals of 2020?

LD: Offices volumes regionally were down by 
c. 39 % from last year while Retail was down c. 
60 % and Hotels 85 %. Conversely, Industrial 
volumes were up some 51 % year-on-year, 
reflecting the tremendous increase in tenant 
and investor demand. Despite a decrease 
year-on-year, the offi  ce sector maintains its 
top spot in terms of transactional activity
(EUR 4.22 billion) followed by industrial (EUR 
3.27 billion). 

The largest deal was clearly the Heimstaden 
acquisition of the EUR 1.3 billion Residomo 
residential portfolio in CR. Aside from this, we 
had the sale by Lonestar of the 61.49 % share 
of the GTC portfolio (various CEE countries) 
to the Hungarian investor Optima, worth some 
EUR 965 million as well as the acquisition of 
Goodman’s CEE business by Singaporean 
investor GLP (c. EUR 850 million). Colliers ad-
vised the next largest, the EUR 307 million sale 

NEPI Offi  ce Portfolio in Romania was acquired in the last year by AFI Europe for EUR 307 million
Investment advisory: Colliers International

The acquisition of the NEPI portfolio by AFI Europe was 
the largest deal in Romanian market history

The Romanian market attracted investment volume
of EUR 886 million ■ Source: Colliers International

CEE VOLUMES reached EUR 10.4 billion
in 2020, a decrease of 24 percent
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LD: Nejdynamičtějším byl loni průmyslový sektor, 
kde meziročně vzrostl objem investic o zhruba 
51 %, což odráží ohromný nárůst poptávky ze stra-
ny nájemců i ze strany investorů. V kancelářském 
sektoru jsme zaznamenali loni celkové hodnoty niž-
ší o cca 39 %, zatímco maloobchod klesl o cca 60 % 
a hotely o 85 %. Navzdory tomu si sektor kanceláří 
držel první místo co do transakční aktivity s ob-
jemem 4,22 miliard eur, za nímž následuje s hodno-
tou 3,27 miliardy eur sektor průmyslu. 

Největším obchodem roku 2020 byla bezespo-
ru akvizice rezidenčního portfolia Residomo 
v hodnotě 1,3 miliardy eur společností 
Heimstaden v České republice. K významným 
transakcím loňska se řadí i prodej 61,49 % po-
dílu v portfoliu GTC v několika zemích, který 
získal od společnosti Lonestar maďarský inves-
tor Optima za zhruba 965 milionů eur, a dále 
akvizice středoevropské platformy Goodman 
singapurským investorem GLP v hodnotě cca 
850 milionů eur. Tým Colliers byl poradcem při 
další významné transakci v regionu, jíž byl prodej 
rumunského kancelářského portfolia NEPI 
v hodnotě 307 milionů eur společnosti AFI 
Europe, což byl vůbec největší investiční obchod 
na trhu Rumunska v celé dosavadní historii.

Andy Thompson: V České republice byl nej-
větší nebytovou transakcí loňska prodej praž-
ského kancelářského komplexu dvou budov 
Churchill I a II v hodnotě 150 milionů eur uza-
vřený na konci roku 2020. Prodejcem byla společ-
nost Penta, od níž nemovitost získali investoři CFH 
a Českomoravská Nemovitostní. Pokud se díváme 
do roku 2021, zaznamenali jsme určitou ranou ak-

tivitu na Slovensku, kde byla nedávno dokončena 
skupinou Wood & Company akvizice budov BBC 1 
a BBC 1 Plus, což je kancelářský komplex o rozloze 
25 000 m2 v Bratislavě. Stranou prodávající byla CA 
Immo. Letos byl rovněž dokončen prodej 11 průmy-
slových aktiv v ČR a SR (113 mil. eur) českým 
fondem Arete Invest společnosti Cromwell.

Odkud směřoval loni do střední a východní 
Evropy investiční kapitál?
LD: Za zhruba 38 % veškerých objemů za 
rok 2020 stáli investoři ze západní Evropy. Dále 
následoval kapitál z CEE – především českých 
a maďarských investorů, kteří nakupovali na svých 
domácích trzích, ale i v ostatních zemích v rámci re-
gionu, a tvořili zhruba 29 % loňských objemů. Což 
potvrzuje narůstající roli kapitálu ze střední Evropy 
a význam lokálních fi nančních zdrojů v období 
pandemie. Velmi aktivní zůstal také asijský kapitál, 
obzvlášť čínský a singapurský, zaměřený převážně 
na akvizice průmyslových a logistických portfolií. Je 
zřejmé, že investoři zacílili na větší transakce – po-
lovinu všech investic v CEE za rok 2020 tvořily 
právě nákupy portfolií nebo celých platforem. 

Žhavým sektorem je očividně průmysl. Jak 
by mohla pandemie ovlivnit investice v dal-
ších segmentech trhu v letošním roce?
LD: Na regionální bázi pravděpodobně budeme 
svědky většího počtu transakcí v oblasti kancelář-
ských budov třídy B, protože někteří z institucionál-
ních investorů by se mohli zbavovat nemovitostí, kte-
ré vyžadují větší podíl asset managementu, a s tím, 
jak budou během příštích 12–18 měsíců končit 
nájemní smlouvy, by je mohli nabídnout lokálním 
investorům, pro něž je to příležitostí k získání no-
vých aktiv. Nadále se bude obchodovat s nákupními 
parky, pokud budou na trhu k dispozici, a začínáme 
vnímat rovněž zájem o hotely a nákupní centra – tak-
že uvidíme na trhu investory, kteří hledají možnost fi -
nančního vstupu do nemovitostí nebo upřednostňují 
více oportunistické investice, což může pomoci 
překlenout stávajícím vlastníkům budov či projektů 
potřebu fi nanční hotovosti. Zatím k tomu nedošlo, 
ale mohlo by to být určitým trendem…

AT: Výzvou, s níž se investiční trh nadále potýká, 
jsou restrikce omezující možnosti cestování po-
tenciálních kupců. Vzhledem k tomu někteří ma-
jitelé nemovitostí, kteří mají zájem prodávat, nabí-
zejí své nemovitosti nezřídka v rámci mimotržních 
procesů – tzv. off -market. Očekáváme tedy, že 
větší počet transakcí vykrystalizuje spíše ve druhé 
polovině roku 2021. Je důležité zmínit, že některé 
fondy včetně těch českých revidují své investiční 
strategie s ohledem na nízkou nabídku a přesou-
vají svou pozornost od kancelářských nemovitostí 
a aktiv průmyslového a logistického sektoru, jichž 
je na trhu nedostatek, k maloobchodním nemo-
vitostem, které zůstanou významným investičním 
aktivem navzdory stávajícím turbulencím, a kde 
panuje nyní samozřejmě nižší konkurence.

Jak vnímáte investice do rezidenčních nemo-
vitostí jako alternativy komerčních produktů?
LD: Alternativní produkty jsou často skloňova-
ným tématem, zejména investice do rezidenč-
ních nemovitostí, kde je patrná významná po-
ptávka. Problémem současnosti je nabídka, ale 
očekáváme, že rezidenční sektor poroste. Více 
produktů nabízí aktuálně Polsko, kde jsme mohli 
zaznamenat i vstup českého investora Crestyl, 
který dokončil letos své akvizice právě v rezi-
denčním sektoru. Lze očekávat, že development 
nájemních bytů v Polsku jako investičního pro-
duktu bude časem tahounem tohoto segmentu 
v celém CEE regionu. Začíná se objevovat i další 
posun, kterým je konverze původně kancelář-
ských budov třídy B na rezidenční.

AT: Na trzích jako Německo, Dánsko nebo 
Nizozemsko je sektor privátních bytů k proná-
jmu více zavedený a je tam celá škála produktů; 

Druhou největší transakcí roku 2020 v CEE byl prodej 
61,49% podílu v GTC, který získal maďarský investor 
Optima za 965 milionů eur

Rostoucím investičním sektorem je oblast nájemního 
bydlení. Developer Crestyl ohlásil vstup na polský trh

BW_I_2021.indb   8BW_I_2021.indb   8 25.03.21   2:3425.03.21   2:34



N
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
T 

 IN
VE

ST
M

EN
N

VE
ST

M
EN

T 
 IN

VE
ST

M
EN

T 
 IN

VE
ST

M
EN

T 
 IN

VE
ST

M
EN

T 
 IN

VE
ST

M
EN

9

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

of the NEPI offi  ce portfolio to AFI Europe, the 
largest property deal in Romania’s history.

Andy Thompson: In the CR, the country’s larg-
est non-residential transaction was the sale of 
the offi  ce complex Churchill I & II in Prague at 
the end of 2020. Sold by developer Penta to CFH 
and Českomoravská Nemovitostní, the deal was 
worth c. EUR 150 million. Looking into 2021, we 
saw some early activity in Slovakia where Wood 
& Company just recently acquired BBC 1 and 
BBC 1 Plus, a 25,000 sqm offi  ce complex in 
Bratislava, from CA Immo. The sale by Czech in-
vestor Arete Invest to Cromwell of 11 assets in 
CR, SR (EUR 113 m) was also recently closed.

Where did capital come from in 2020?
LD: Western European investors formed a c. 
38 % share of all volumes in 2020. This is fol-
lowed by CEE investors (principally Czech and 
Hungarian capital) investing in their own markets 
as well as cross border in the region, forming 
about 29 % of 2020 volumes. This demonstrates 
the continued growth of CEE capital as well the 
advantages locally based capital during the pan-
demic. Asian capital has remained very active, 
particularly Chinese and Singaporean capital, 
mainly focused on acquiring industrial and logis-
tic portfolios. It was clear that capital was seeking 
larger ticket sizes with c. 50 % of all volumes in 
2020 being from portfolios or platforms. 

Industrial is clearly a hot sector. How might 
the pandemic aff ect investment in other sec-
tors this year?
LD: On a regional basis, we are likely to see more 
transactions in B class offi  ce buildings, as more 

institutional investors may choose to let go of as-
sets that require more asset management – so 
over the next 12–18 months as leases roll over, 
they could look to sell to more local investors who 
could use this as an opportunity to pick up assets. 
Retail parks will continue to trade when available, 
there’s not much risk there. We are starting to hear 
some interest expressed in hotels and shopping 
centres – so you could see investors looking to 
take a partial stake or more opportunistic in-
vestment into some of these assets to bridge 
some of the cash requirements that some of the 
current owners have – it hasn’t happened yet, but 
it could become more of a trend.

AT: The challenge remains to market assets in-
ternationally when buyers can’t travel. As such 
owners who have a view to selling now have in 
some cases a tendency to market the assets 
more quietly as an off -market process. As such, 
we would anticipate that there will be more trans-
actions crystallizing in the second half of the year 
as these off -market transactions are completed. 
Its also worth noting that some funds, including 
Czech funds, are questioning their own strate-
gies in the face of low supply including shifting 
focus from offi  ce or industrial, which is hard to 
fi nd, towards e.g. retail which for sure will remain 
an important asset class despite the current tur-
bulence in that sector, and of course there is less 
competition in that sector too. 

What about the residential sector as an al-
ternative? 
LD: There’s a lot of talk about the alterna-
tive sectors, mostly around residential where 
there’s very signifi cant demand. Currently 
it’s a supply issue but I think that sector will con-
tinue to grow. Poland has more product that can 
trade and the market looks promising – we’ve 
seen the Czech developer Crestyl now making 
a push into Poland via acquisition in the sector. 
I would expect the built-to-rent being done in 
Poland as a real asset class to trickle down into 
the rest of CE in time. There’s starting to be some 

traction as well in terms of converting B class of-
fi ce space into residential.

AT: In markets like Germany, Denmark, Netherlands, 
the private rental sector is much more established 
with plenty of product, but in the CR, it’s basically 
brand new and there are a number of relevant 
points in respect of this sector. International inves-
tors have to factor in currency risk and so hedg-
ing costs as residential rents are typically paid in 
Czech crowns. Scale is the other challenge. If we 
consider some of the bigger international funds, 
they all want scale – they don’t want to buy a EUR 
30 million project in Prague and not have the feel-
ing they can buy more. So it will be interesting to 
see how this sector develops here. There remains 
considerable demand for residential both for the 
end user perspective and also from the invest-
ment side. 

What changes have you seen in Asian capi-
tal coming into the CEE region? And other 
capital?
LD: The Asian capital situation has changed 
but it’s still positive. It’s diversified over the last 
12 months; it was more about Korean capital, 
while as of now there is capital coming in from 
Singapore, Malaysia, China and Japan. We’ve 
seen and worked with new entrants over the 
last 18 months. Asian capital will typically look 
at Poland as the entry point into CE. It’s also 
diverse in terms of being sovereign wealth, pri-
vate wealth, and traditional real estate invest-
ment funds. The bigger challenge for them is 
they would, again, want to see scale, typically 
EUR 70 million-plus. They are currently fo-
cused on the logistics sector, but will still look 

Poland attracted 51 % of the total CEE investment 
volume ■ Photo: Generation Park Y developed by 
Skanska (on the market)

The Czech Republic attracted 26 % of the total CEE 
investment volume ■ Photo: Technopark Brno – Colliers 
acted as investment advisor by the acquisition
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v České republice je ale relativně nový a je zde řada 
relevantních otázek k uvážení. Mezinárodní inves-
toři musí počítat s měnovým rizikem, a tudíž s vý-
lohami spojenými s devizovými obchody, protože 
rezidenční nájmy jsou hrazeny v českých korunách. 
Další výzvou je velikost produktu a potenciál růstu 
trhu. Pokud se podíváme na větší mezinárodní fon-
dy, hledají investice s dalším potenciálem – nechtějí 
koupit projekt v hodnotě 30 milionů eur v Praze, 
když nebudou mít jistotu, že mohou koupit další. 
Bude zajímavé sledovat, jak se tento sektor bude 
vyvíjet. Poptávka je perspektivní jak z pohledu kon-
cových uživatelů, tak ze strany investorů. 

Pokud se vrátíme ke kapitálovým zdrojům, 
zaznamenali jste nějaký posun v této oblasti?
LD: V případě přílivu asijského kapitálu na 
trhy CEE se situace změnila, zůstává ale stále 
pozitivní. Došlo k větší diverzifi kaci zdrojů; dříve 
dominoval korejský kapitál, zatímco nyní jsou 
to kapitálové zdroje směřující ze Singapuru, 
Malajsie, Číny i Japonska. V posledních 18 mě-
sících tak vidíme nová jména a spolupracujeme 
s novými hráči na trhu. Jako primární vstupní 
bod do CEE vnímá asijský kapitál trh Polska a je 
diverzifi kovaný i co do typu investorů: od suve-
rénních fondů přes private ekvity fi nance až po 
tradiční realitní fondy. Výzvou je také velikost 
potenciální investice, která začíná zpravidla na 
70 milionech eur a více. Aktuálně cílí na logis-
tický sektor, ale nevylučují ani kanceláře, pokud 
budou odpovídat jejich kritériím – tj. prémiový 
produkt s dlouhodobými nájemními smlouvami.

Jaký potenciál vnímáte na trzích Slovenska, 
Maďarska a Rumunska?
LD: Rumunský trh je stále aktivní. Registrujeme 
větší portfolio k prodeji a zpětnému pronájmu 
v hodnotě přes 100 milionů eur a jsou zde i dal-
ší kancelářské transakce, které jsou v pokročilé 
fázi. Výnosy v Rumunsku v posledních letech 
neklesly tolik jako na ostatních trzích, takže je tu 
relativně atraktivní potenciál. V Maďarsku bude 
značná část aktivity generována opět domácími 
zdroji a očekáváme, že víc než polovina transakcí 
proběhne za účasti místních investorů. Některé 
z těchto fondů se začínají rozhlížet v celém re-
gionu CEE, takže se domnívám, že role maďar-
ského kapitálu poroste i na regionální scéně. Na 
Slovensku uvidíme zřejmě transakce spíše menší 
velikosti; probíhá zde sice značný objem nové 
výstavby, zejména kanceláří, je ale otázkou, do 
jaké míry si udrží dynamiku také pronájmy a míra 
obsazenosti. Dobrý rok by měl zažít průmyslový 
sektor, který je ale orientovaný hlavně na automo-
bilový průmysl, bude tedy záležet na tom, jakou 
dosáhne výkonnost. Pokud se týká retailu, vý-
znamnou transakcí je prodej obchodního centra 
Aupark v Bratislavě, které koupila od investora 
Unibail-Rodamco skupina Wood & Company.

Jak si letos stojí ČR, Polsko a CEE jako ce-
lek? Jaký je tedy výhled do roku 2021?
LD: Jsme svědky návratu německého kapitá-
lu, zatímco loni jsme zaznamenali určitou pau-
zu, protože na globální bázi se vrátil zpět do 
Německa. Nyní se poohlíží v Británii a myslím, 
že se jako první objeví znovu i ve střední Evropě; 
nedošlo k žádnému exodu, mnozí z těchto inves-
torů ale neměli zájem o nemovitosti, o něž se 
tradičně dříve zajímali.
AT: Což platí pro „core“ německé investice. 
V ČR zůstává zájem zahraničních investorů vy-
soký včetně těch německých. Mnozí měli zájem 
i v loňském roce, ale u několika transakcí řada 
z nich očekávala slevu. Nyní vidí, že k tomu ne-
dochází, takže jsou v zásadě na úrovni jako před 
covidem. Očekáváme, že zájem opět překoná 
nabídku. Hybnou silou budou i domácí inves-

tiční fondy, takže je zde stále dostatek kapitálu, 
který cílí na české nemovitosti. Core lokality jsou 
stále atraktivní, u dalších dílčích trhů očekává-
me zájem o nejlepší budovy, i když zde zůstá-
vá otazník ohledně dopadu práce z domova na 
budoucí nájemní aktivitu. Atraktivní je i maloob-
chod v centrech měst – aktuálně uvádíme na 
trh budovu se smíšeným využitím (rezidence 
a maloobchod) na hlavní pražské nákupní tří-
dě Pařížská 15, která už přilákala zájem z něko-
lika různých zdrojů.

LD: Trhem s největší likviditou je nadále 
Polsko, kde pokračuje několik kancelářských 
transakcí, které byly zahájeny už loni, např. pro-
dej budovy Metropolitan a dalších; trvají ale déle. 
A podobně tomu bude i letos. Na trh budou vstu-
povat další, zejména prémiová aktiva. Skanska 
nabídne na trhu komplex Generation Y, což je 
transakce za více než 300 milionů eur, na které se 
Colliers podílí. U budov se silným WAULT (7 a více 
let) a nově postavených apetit investorů nijak zá-
sadně neklesá, takže nevidíme ani změnu v úrovni 
výnosů. Polsko bude lídrem CEE regionu prakticky 
napříč segmenty a očekáváme, že zhruba polovi-
na celkového letošního objemu investic bude rea-
lizována opět v Polsku. Polský průmyslový a logis-
tický trh je jednoznačně nejsilnější co do pronájmu 
i investiční aktivity. Pokud se týká celého regionu 
CEE, portfolio APEX (P3), které pokrývá několik 
zemí včetně ČR a Polska, by mohlo být prodáno 
už v první polovině tohoto roku. Obecně lze 
tedy očekávat, že by se letošní celkový objem in-
vestic mohl pohybovat v úrovni kolem 10 miliard 
eur. Bude samozřejmě záležet na tom, jakým tem-
pem budou nová aktiva vstupovat na trh.

Rumunské kancelářské portfolio NEPI koupila loni
spol. AFI Europe za 307 milionů eur
Investiční poradce: Colliers

Třetí největší transakcí loňska byla akvizice 
středoevropské platformy Goodman singapurským 
investorem GLP za 850 mil. eur
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at offices if it matches their criteria (ie. long-
lease, core product). 

How do you view the markets of Hungary, 
Romania and Slovakia looking forward?
LD: Romania will still see activity. We are list-
ing a larger sale and leaseback portfolio worth 
over EUR 100 million, and there are other offi  ce 
deals which are fairly well advanced there. Yields 
in Romania didn’t compress nearly as much as 
in the other markets over the past years versus 
other CE markets so there is an attractive spread 
relatively speaking. In Hungary a large part of the 
activity will again be domestic; we expect over 
50 % of the transactions to be with local invest-
ment groups. Some of these funds are starting 
to look across the region even more, so I think 
Hungarian capital is going to play a bigger part on 
the regional scene. In Slovakia, I think we’ll see 
activity but assets traded could be smaller; there 
has been so much development in Slovakia, es-
pecially in offi  ces, so it’s a question whether the 
occupier side keeps up with that. The industrial 
and logistics sector will have a good year, but 

it’s heavily weighted towards automotive so it will 
depend on how that segment performs. One re-
tail deal in the works is the acquisition by Wood & 
Company of the 58,000 sqm Aupark shopping 
centre in Bratislava from Unibail-Rodamco. 

What other eff ects are we likely to see as 
the year continues? How do CR and Poland 
stand to fare, and the region as a whole 
in 2021?
LD: We are seeing German capital now return-
ing. There was a bit of a pause last year as they 
retrenched back into Germany, on a global ba-
sis. Now they are looking at UK signifi cantly and 
I think CE will be one of fi rst where you’ll see 
them again; there wasn’t an exodus, but many 
of these investors were not looking at property 
they’d have traditionally looked at. 
AT: This applies to the core German investors. In 
CR there remains a lot of interest from foreign 
investors, including the Germans. Many were still 
interested last year, but in few cases a number of 
parties were expecting a discount. They’ve real-
ized that’s not really happened, so they’re essen-
tially where they were again pre-covid. Overall, 
the strong demand for Czech assets outweigh-
ing supply is going to be the theme this year as 
well. Czech money continues to be a force, with 
positive subscriptions into these funds, as well 
as commitments to the private equity funds, 

so there is still a lot of money trying to get into 
real estate. Core locations remain attractive for 
offi  ces, and I expect for other submarkets that 
investor demand will be focused on the best 
buildings within those sub-markets, given the 
small question-mark that remains on the impact 
of home-working over future leasing activity. City 
centre retail also remains attractive and indeed 
we are marketing a mixed-use retail/residen-
tial building at Pařížská 15 which has attracted 
diverse interest.

LD: Poland continues to be the most liq-
uid market. There are several offi  ce transac-
tions ongoing that began in 2020, the likes of 
the Metropolitan deal and a few other towers, 
but they are taking longer. That will be the case 
again this year. But more will be coming to the 
market, especially in the more prime assets: 
Skanska will be looking to sell Generation Y, 
which is over a EUR 300 million ticket, and we 
are involved in that transaction. On buildings 
with strong WAULT (7+ years) and fairly new 
build, investor appetite will not signifi cantly 
wane, and so we don’t see a change in yield. 
Across the sectors generally Poland will contin-
ue to lead CEE – we expect over half of the vol-
umes to be done in Poland this year. The Polish 
industrial/logistics market is by far the stron-
gest in terms of both leasing and investment. 
Regionally, the APEX portfolio (P3), cover-
ing several countries including CR and Poland 
could also close in H1. All in all we could see 
CEE volumes again in the EUR 10 billion range, 
but this could also change depending on the ex-
tent to which new assets come to market.

Pařížská 15, Prague 1 ■ Investment advisory: Colliers

Poland is expected to be the strongest market this year
Photo: Generation Park Y (Poland) ■ Developer: Skanska

Slovakia attracted investment volume of EUR 542 million 
in the last year ■ Photo: BBC 1 & BBC 1 Plus, Bratislava – 
acquired by Wood & Company from CA Immo
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V České republice proběhly v roce 2020 inves-
tiční transakce v hodnotě přesahující 2,6 mili-
ardy eur. Vedle rezidenčního sektoru, který cel-
kovému objemu dominoval díky akvizici port-
folia Residomo ze strany švédského investora 
Heimstaden Bostad, převládl sektor kancelář-
ských prostor s transakcemi v hodnotě zhru-
ba 580 milionů eur. Maloobchod, podpořený 
v průběhu roku četnými obchody s maloob-
chodními parky a vybranými nákupními cen-
try, tvořil téměř 15 % objemu. Kancelářské bu-

dovy se prodávaly i v 1. čtvrtletí 2021: Nákup 
pražské budovy Parkview společností Deka 
Immobilien za 77 milionů eur následoval např. 
prodej budovy Nová Karolina Park v Ostravě, 
kterou získal od skupiny Passerinvest do-
mácí investor. V březnu oznámila společnost 
Heimstaden svou druhou českou investici, 
jíž byla akvizice 226 nájemních bytů v Plzni. 
V roce 2020 hrály významnou roli i portfo-
liové transakce a podobně tomu bude le-
tos. Nedávno byl uzavřen očekávaný prodej 

11 průmyslových aktiv v ČR a na Slovensku 
z portfolia Arete Invest australskému inves-
torovi Cromwell v hodnotě 113,2 milionů eur. 
Portfolio Apex (P3) sestávající z 16 nemovi-
tostí v sedmi zemích, kde ČR zaujímá význam-
ný podíl, by mohlo získat nového majitele 
už v druhém kvartále 2021. Očekává se také 
prodej panevropského logistického portfolia 
Gramercy pod názvem Omega zahrnujícího 
i aktiva v ČR a na Slovensku.

Podle statistik realitních poradců Colliers a CBRE 
dosáhly objemy investic na českém trhu za celý 
rok 2020 zhruba 2,66 miliardy eur. Jak uvádí 
Colliers, s převahou vedl sektor nájemního bydle-
ní s 1,35 miliardy eur, za nímž následovaly inves-
tice do kancelářských budov (586 milionů eur), 
maloobchod s 376 miliony eur a průmysl s obcho-
dy v hodnotě přesahující 201 milionů eur. Majoritní 
podíl rezidenčního bydlení na celkových číslech 
reprezentovala jediná transakce – Heimstaden/
Residomo, která představovala podle většiny 
analýz zhruba 50 % objemu za rok 2020. Sektor 
kancelářských prostor, který tvoří druhý nejvyš-
ší objem, zaujal podle CBRE podíl 22 %, malo-
obchod 15 % a průmysl a logistika 9 %. Jak 
podotýká CBRE, celková loňská bilance se blíží 
hodnotě z roku 2018, oproti roku 2019 se ale jed-
ná o pokles 16 %. Pomineme-li výjimečnou 
akvizici Residomo, jedná se podle JLL o me-
ziroční pokles 52 %.
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INVESTOŘI UTRATILI LONI za české
nemovitosti přes 2,66 miliardy eur
První čtvrtletí 2021 slibuje 300 milionů

Kancelářský komplex Churchill nad hlavním nádražím v Praze 2 koupil od developera 
Penta Real Estate v závěru prosince 2020 společný podnik společnosti Českomoravská 
Nemovitostní a libanonského investora CFH za 153 milionů eur. Transakce je největším 
obchodem loňska v kancelářském sektoru

Kancelářskou budovu Parkview v Praze 4 – Pankráci získal od developera Skanska 
v prvním čtvrtletí 2021 německý investor Deka Immobilien za 77 milionů eur

The largest investment deals in 2020

Quarter Property name Region Sector Price mil. Eur* Seller Buyer

Residential

Q1 2020 Residomo residential portfolio CR residential 1 300 Blackstone & Roundhill Capital Heimstaden Bostad

Offi ce

Q4 2020 Churchill  I & II Prague 2 offi ce 153 Penta Real Estate Českomoravská Nemovitostní & CFH

Q3 2020 J&T Banka Headquarters Prague 8 offi ce 75–80 J&T Real Estate J&T Banka

Q2 2020 City Empiria Prague 4 offi ce 75 Generali PSN

Q2 2020 City West C1 + C2 Prague 5 offi ce 75 CFH Group Českomoravská Nemovitostní

Retail  

Q1 2020 Kotva Prague 1 retail 138 PSN Generali

Q3 2020 Central Kladno Kladno retail 75 Crestyl Portiva (JV, Micronix)

Q2 2020 Čestlice shopping centre Prague-Čestlice retail 42 Albert Česká republika HSTN 

Industrial

Q3 2020 Goodman portfolio Ml. Boleslav/Jažlovice/CR industrial 123 Goodman GLP 

Q4 2020 Starzone & Black Pine Pardubice Pardubice industrial 26 Redstone J&T Investments

Zdroj/Source: CBRE, JLL, Colliers, BW, market sources
*Price: market sources
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Over EUR 2.6 billion of real estate assets 
were traded in the Czech Republic in 2020. 
Aside from residential, which dominated 
the volumes due the acquisition by Swedish 
Heimstaden Bostad of Residomo, offi  ces 
led volumes, with some EUR 580 million 
transacting. Retail, supported by numerous 
trades of retail parks throughout the year, 
and a select few shopping centers, formed 
close to a 15 % share of deal volume. Offi  ce 
buildings continued to trade into Q1, nota-
bly the sale of the offi  ce building Parkview 
to Deka Immobilien for EUR 77 million. More 
recently, the sale by Passerinvest of Nová 
Karolina Park in Ostrava to a local inves-
tor was announced. In March, Heimstaden 
revealed its second Czech acquisition 
of 226 apartments in the city of Pilsen. 
Porftolios also fi gured strongly over 2020 
and continue to. An anticipated logistics sale 
was recently closed – that of 11 assets in CR 
and Slovakia from Arete to the Australian 
investor Cromwell, for EUR 113.2 million. 
The Apex portfolio, composed of 16 assets 
in seven countries, with those in CR form-
ing the largest share, appears likely to close 

in Q2. The sale of Gramercy’s pan-European 
logistics portfolio under the name Omega, 
which includes assets as well in the Czech 
Republic and Slovakia, is also expected.

According to Colliers and CBRE transaction vol-
umes in the Czech market reached approximately 
EUR 2.66 billion for the whole of 2020. By sec-
tor, according to Colliers, residential clearly led with 

EUR 1.35 billion, followed by offi  ces with EUR 
586 million traded, retail at EUR 367 million, and 
industrial with over EUR 201 million trading. The 
large residential share is due to the sheer size of 
the Heimstaden/Residomo deal, representing 
by most analyses close to or more than 50 % of 
volumes for 2020. By all accounts the offi  ce sec-
tor showed the next highest volume. According to 
CBRE offi  ces formed a share of 22 %, with retail 

The Arete industrial portfolio with 11 assets in the Czech Republic and Slovakia was 
acquired in Q1/2021 by Australia based investor Cromwell for EUR 113 million

Nová Karolina Park in Ostrava was acquired in Q1/2021 from Passerinvest Group 
by Czech investor RT TORAX Group

FOLLOWING 2020 INVESTMENT of over EUR 
2.6 billion, Q1 2021 could reach EUR 300 million

Selected investment transactions in Q4/2020 & Q1/2021

Quarter Property name Region Sector Price mil. Eur* Seller Buyer

Q4 2020 Churchill Prague 2 offi ce 153 Penta Real Estate ČMN, CFH

Q4 2020 IBC Prague 8 offi ce 70 Mint Investments Generali

Q4 2020 Fashion Arena Prague Outlet (50 %) Prague 10 retail 30–40 Hammerson APG Investments

Q4 2020 Velký Špalíček Brno retail 30 Generali Roman Catholic Diocese of Brno

Q4 2020 Mitiska retail park portfolio Prague, Litvínov retail na Mitiska REIM Immofi nanz

Q4 2020 Rental apartment block  Prague, Barrandov residential (est under 20) Finep Zeitgeist Asset Management

Q4 2020 Starzone & Black Pine Pardubice Pardubice industrial na Redstone J&T Investments

Q4 2020 Residential & Offi ce portfolio Brno Brno mixed-use  19 Private individual Mint Investments

Q4 2020 Retail Park Okružní České Budějovice retail 17 KPD Group Realia Group

Q4 2020 Stýblův Dům Prague 1 mixed-use 10–20 Private individual Sekyra Group

Q4 2020 Confi dential Pilsen industrial 10–20 Confi dential Confi dential

Q4 2020 Delta Haus Prague 2 offi ce <10 CIB Group Odborový svaz Kovo

Q4 2020 Plaza Liberec Liberec retail Est 12 na na

Q4 2020 7 retail parks CR (1 in Pilsen) retail na na DRFG

Q4 2020 City Park Hostivař Prague 10 industrial na Codeco na

Q1 2021 Parkview Prague 4 offi ce 77 Skanska Deka Immobilien

Q1 2021 Arete portfolio 5 regional assets industrial 113 Arete Cromwell 

Q1 2021 Nová Karolina Park Ostrava offi ce na Passerinvest RT TORAX Group

Q1 2021 Unicity Plzeň Pilsen residential 23 Daramis Heimstaden Bostad

Source/Zdroj: JLL, CBRE, Colliers, BW, market sources
*Price: market sources
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Churchill – offi  ce transakce roku 2020
V kancelářském sektoru skončil rok úspěchem, 
za nímž stála největší loňská komerční akvizi-
ce: V závěru prosince oznámila společnost Penta 
Real Estate prodej komplexu Churchill v Praze 2 
společnému podniku investorů Českomoravská 
Nemovitostní a libanonského investora CFH 
za cca 153 milionů eur. Komplex dvou budov 
o rozloze 33 000 m2 nad hlavním pražským vla-
kovým nádražím, který doplňuje retailová pasáž 
a veřejná piazzetta, si pronajímají jako kotevní 
nájemci především společnosti Deloitte a Fortuna 
Entertainment Group. Obchod, který fi nanco-
vala banka Helaba investičním úvěrem ve výši 
přes 100 milionů eur, je podle realitních poradců 
dokladem potenciálu prémiových kancelářských 
nemovitostí v ČR i uprostřed pandemie.

Největší maloobchodní transakcí roku 2020 
byl prodej obchodního domu Kotva v Praze 1, 

v historickém centru města, společnosti PSN in-
vestiční skupině Generali, oceňovaný na 138 mi-
lionů eur. Mezi dalšími retailovými obchody 
za rok 2020 fi guruje prodej nákupního centra 
Central Kladno developera Crestyl, které kou-
pil joint venture společností Portiva a Micronix. 
Centrum o rozloze 27 000 m2 získal za 75 mili-
onů eur. Celkově bylo prodejů nákupních center 
málo, hlavní objem v tomto sektoru reprezento-
valy transakce s maloobchodními parky na 
celém území ČR. Mezi nimi např. prodej dvou 
parků společnosti Mitiska REIM (jako součásti 
portfolia se čtyřmi dalšími v Srbsku) rakouskému 
investorovi Immofi nanz za 26 milionů eur. „Jako 
celek hrály retailparky v číslech za rok 2020 vý-
znamnou roli, protože nájemci jsou potravinové 
řetězce jako Albert, Penny Market nebo prodejny 
s nábytkem a diskontní prodejci módy, např. KiK, 
které nebyly pandemií tak významně zasaženy,“ 
vysvětluje Kevin Turpin, ředitel výzkumu trhu CEE 
v Colliers. Před koncem roku 2020 získalo nové-
ho majitele i nákupní centrum Velký Špalíček 
v Brně, které koupila od skupiny Generali brněn-
ská diecéze – podle statistik JLL za odhadova-
nou cenu 30 milionů eur.

Průmyslový sektor ve znamení portfolií
Průmyslovému sektoru v roce 2020 dominova-
la akvizice portfolia Goodman v CEE regionu 
singapurským investorem GLP uzavřená na 
začátku třetího čtvrtletí, v němž česká aktiva 
tvořila zhruba podíl 123 milionů eur. V prosinci 

byl oznámen očekávaný prodej portfolia Arete. 
Obchod zahrnující 11 aktiv (šest na Slovensku 
a pět v ČR) v hodnotě 113,2 milionu eur byl 
dokončen australskou společností Cromwell 
(Cromwell European Real Estate Investment 
Trust) v prvním kvartále 2021. Nemovitosti s hru-
bou podlažní plochou 125 435 m2 byly prodá-
ny spolu se 140 700 m2 pozemků s povolením 
k výstavbě. V centru pozornosti stál i český de-
veloper CTP – podle některých zdrojů z trhu 
společnost zvažovala prodej části portfolia 
k posílení zdrojů pro další evropskou expanzi. 
Aktuálním plánem developera s více než stov-
kou parků v 8 zemích, který byl zveřejněn v břez-
nu 2021, je vstup na akciovou burzu Euronext 
v Amsterodamu.

Rezidenční sektor na vzestupu
Také rezidenční sektor zaznamenal loni vedle akvi-
zice Heimstaden/Residomo další aktivitu: Akvizice 

Churchill, Praha 2 ■ Akvizice komplexu dvou kancelářských budov s maloobchodní 
pasáží a veřejnou piazzetou v hodnotě 153 milionů eur je největší investiční transakcí 
loňska v kancelářském sektoru a druhou největší na českém trhu ■ Developer: Penta 
Real Estate ■ Vlastník: Českomoravská Nemovitostní & CFH ■ Investiční fi nancování 
poskytla banka Helaba

Prodej obchodního domu Kotva na náměstí Republiky v centru Prahy byl největší 
maloobchodní transakcí roku 2020. Nemovitost získala od českého vlastníka PSN
v prvním čtvrtletí 2020 investiční skupina Generali za 138 milionů eur

Obchodní centrum Velký Špalíček v centru Brna koupila
od skupiny Generali v závěru roku 2020 brněnská diecéze

Na výjimečnou akvizici rezidenčního portfolia Residomo 
(1,3 miliardy eur) navázal švédský investor Heimstaden 
Bostad nákupem 226 nájemních bytů v komplexu 
Unicity Plzeň, které získal od developera Daramis 
v prvním kvartálu 2021
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at 15 %, and industrial and logistics at 9 % of 
the total deal volume. The volume is close to that 
of 2018, but a drop of 16 % compared to 2019, 
CBRE points out. Leaving aside the exceptional 
acquisition of Residomo, according to JLL, this 
is a year-on-year decrease of 52 %.

Churchill – offi  ce transaction of 2020 
The year ended with a bang in offi  ces, as the larg-
est transaction in the sector took place in December, 
the sale by Penta of Churchill for EUR 153 million 
to a JV of Českomoravská Nemovitostní (ČMN) 
and Lebanese investor CFH. The 33,000 sqm offi  ce 
complex Churchill, near Prague’s main train sta-
tion, is leased mainly to Deloitte as well as Czech-
based Fortuna Entertainment Group. The deal was 
fi nanced by Helaba which provided a loan of over 
EUR 100 million and served as evidence of the 
strength of core offi  ces amid the pandemic’s sec-
ond wave in CR.

The largest retail transaction in 2020 was 
the sale of the Kotva department store in 
Prague 1, Old Town, by PSN to Generali, valued 
at EUR 138 million. Other notable retail deals 
over 2020 include the sale of the shopping centre 
Central Kladno, by developer Crestyl to Portiva 
in a JV with Micronix. The 27,000 sqm shopping 
centre was sold for EUR 75 million. But overall, 
shopping centre deals were few, as the majority 
deals in the sector were due to the trading of re-
tail parks across the country. Among them, for 

example, were the sale of two retail parks (part of 
a portfolio with four others in Serbia) by Mitiska 
REIM to Immofi nanz for EUR 26 million. “Retail 
parks when added together played a signifi cant 
role in the overall retail fi gures for 2020 and they 
included food anchors such as Albert and Penny 
Market as well as furniture stores, or discount re-
tailers such as KiK,” said Kevin Turpin, Regional 
Director of Research CEE at Colliers. Just before 
the end of the year, however, another well known 
shopping centre, Velký Špalíček in Brno, was 
sold by Generali to the Diocese of Brno, a deal 
valued at EUR 30 million according to JLL.

Portfolios bolster industrial sector 
The largest deal in logistics was the acquisition 
early in the third quarter of the Goodman portfolio
in CEE by Singapore-based investor GLP, with 
the Czech assets worth some EUR 123 million. 
The anticipated sale of the Arete portfolio was 

announced in December. Comprising 11 assets 
(six in Slovakia, fi ve in CR), the EUR 113.2 million
deal was closed with Australia based Cromwell
(Cromwell European Real Estate Investment 
Trust) in the fi rst quarter. The assets have a GLA 
of 125,435 sqm along with 140,700 sqm of land 
permitted for development. The Czech-based de-
veloper CTP was also in focus in 2020; the com-
pany was considering a possible sale of a portion 
of the business according to market discussions, 
which would raise further growth capital. The new 
plan for the company founded by Remon Vos with 
more than 100 parks in eight countries is to take 
CTP to the stock exchange. The intention to fl oat 
shares on the Euronext in Amsterdam was an-
nounced in early March.

Residential sector on the rise
Residential wasn’t without activity aside from the 
Heimstaden/Residomo acquisition. The acqui-

The CEE retail portfolio of Mitiska REIM
in the Czech Republic and Serbia was acquired
in Q4/2020 by Immofi nanz

Swedish investor Heimstaden Bostad, following the  
acquisition of the Czech Residomo portfolio
(EUR 1.3 billion) continued its investment activities by 
the acquisition of 226 fl ats in Pilsen in Q1/2021

The J&T Banka headquarters in Prague 8 – Karlín was acquired by the bank from 
developer J&T Real Estate in Q3/2020

The Czech based developer CTP with a portfolio of more than 100 industrial parks in 
8 countries announced its plans for an IPO on the Euronext in Amsterdam
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70 bytů na pražském Barrandově, které získal 
od developera Finep investor Zeitgeist Asset 
Management, a komplex 120 bytů v Brně (s kan-
celářskými a maloobchodními prostory), které si 
připsala na konto společnost Mint Investments, 
se pohybovaly ve výši zhruba 20 milionů eur. 
V březnu 2021 oznámila Heimstaden svou druhou 
investici v ČR zahrnující 226 bytů s pěti komerč-
ními jednotkami v Plzni, za něž zaplatila praž-
skému developerovi Daramis 600 milionů korun. 
Švédský investor nyní vlastní v ČR portfolio téměř 
43 000 bytů. „V příštích 5 letech bychom rádi zís-
kali jen v České republice dalších 5 000 bytů,“ 
upřesnil expanzní plány Stanislav Kubáček, ředi-
tel týmu pro akvizice společnosti Heimstaden pro 
Německo a střední a východní Evropu. 

Investiční aktivita v roce 2021 neutuchá
První čtvrtletí roku 2021 odstartovalo prodejem kan-
celářské budovy Parkview, který již loni oznámila 
developerská společnost Skanska. Komplex o roz-
loze 16 000 m2 v pražské business lokalitě Pankrác, 
pronajatý fi rmám jako např. Grant Thornton nebo 
Jacobs Douwe Egberts, připojil do svého portfo-
lia německý investor Deka Immobilien. Hodnota 
transakce se vyšplhala na 77 milionů eur. Krátce 
nato zveřejnil developer Passerinvest Group prodej 
budovy Nová Karolina Park v centru Ostravy 
domácímu investorovi RT TORAX Group. K nájem-
cům kancelářského parku s plochou 30 400 m2 patří 
fi rmy ABB, Verizon, UniCredit Bank, Česká spořitel-

na, AXA Assistance, Raiff eisenbank, NESS, Brose 
CZ nebo Y Soft. 

Další transakce v kancelářském sektoru jsou 
v pokročilé fázi. Podle zdrojů z trhu je těsně 
před dokončením prodej brněnské kancelář-
ské budovy Platinium (8 600 m2) ve vlastnic-
tví společnosti REICO, který vede Knight Frank. 
„Jednání stále probíhají; poptávka je extrémně 
vysoká především v oblasti průmyslu a logisti-
ky, ale i v sektoru kancelářských prostor,“ uve-
dl Mike Atwell, vedoucí kapitálových trhů CEE 
v JLL. „Pracujeme na prodeji kancelářské bu-
dovy v Praze, který brzy dospěje do fáze exklu-
zivity, a v procesu je i několik obchodů v sektoru 
logistiky v hodnotě cca 10–15 milionů eur.“ Jak 
uvádí některé zdroje, na trhu se schyluje také 
k násobně větší průmyslové transakci: V hle-
dáčku investorů je údajně průmyslový komplex 
Hyundai zahrnující dvě nemovitosti v Ostravě 
v odhadované hodnotě zhruba 100 milionů eur. 

Jak upozorňuje Andy Thompson, ředitel inves-
tičního oddělení Colliers pro ČR a SR, jakko-
liv sektory kanceláří a logistiky jsou motorem 
trhu, část investorů z důvodu omezené nabíd-
ky na trhu posouvá svůj zájem i do oblasti re-
tailu, který je nyní méně konkurenční. Colliers 
pracuje aktuálně např. na marketingu budovy 
nabízející smíšené využití s obchody a byty na 
hlavní pražské nákupní třídě Pařížská 15. 
Konkrétní transakce se očekávají ve druhé po-
lovině roku 2021.

Průmyslová portfolia na obzoru
Atraktivitu logistického a průmyslového sekto-
ru potvrzují i probíhající rozsáhlé přeshraniční 
a portfoliové transakce. Portfolio Apex, zahr-
nující skupinu průmyslových aktiv P3 ve třídě 
core-plus v sedmi zemích, prodává JLL. Téměř 
40 % portfolia se nachází ve střední Evropě, 
čtyři aktiva v ČR a jedno v Polsku. Podle Mika 
Atwella registrují na trhu silný zájem a navzdo-
ry komplexnosti transakce se předpokládá její 
dokončení ve druhém kvartálu 2021. Pokračuje 
také prodej panevropského průmyslového 
portfolia (Omega) společnosti Gramercy 
(nyní Clarion Partners Europe). Mezi akti-
vy, která jsou předmětem prodeje, je mimo jiné 
i skladový areál KiK poblíž Bratislavy a komplex 
DHL v logistickém parku Pohořelice. „Portfolia, 
která jsou aktuálně na trhu vyhledávaná, se vy-
značují důrazem na dlouhodobé nájemní smlou-
vy a defenzivnější třídou aktiv včetně diskontních 
maloobchodních prodejců, velkoobchodních po-
travinářských prodejců a logistických fi rem 3PL,“ 
shrnuje Ryan Wray, budoucí ředitel investic pro 
poradenskou společnost Avison Young v ČR.

Finální data investičního trhu v Česku za první 
čtvrtletí se ještě fi nalizují, celkový objem by se 
podle Tomáše Kruse, investičního analytika 
v CBRE, mohl vyšplhat předběžně na 300 mili-
onů eur. Přestože na celoroční predikce je stále 
ještě brzy, CBRE očekává, že by se letošní ob-
jem investic do českých nemovitostí mohl pohy-
bovat zhruba v řádu 2 miliard eur.

Do fi nále se blíží prodej kancelářské budovy Platinium v Brně z portfolia investičního manažera REICO

V pokročilé fázi je podle zdrojů z trhu prodej 
panevropského průmyslového portfolia Gramercy 
(Clarion Partners Europe) pod názvem Omega
zahrnující mimo jiné distribuční centrum KiK v Bratislavě
a logistický park v Pohořelicích
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sition of 70 apartments in Prague’s Barrandov 
district by Zeitgeist Asset Management from 
developer Finep and a 120 fl at complex in Brno 
(with offi  ce and retail components) purchased by 
Mint Investments were each in the neighbor-
hood of EUR 20 million. In March, Heimstaden
announced its second Czech acquisition, 
226 fl ats and 5 non-residential premises in 
Pilsen for CZK 600 million from Prague-based 
developer Daramis. The Swedish investor now 
has almost 43,000 apartments in CR. “Within fi ve 
years, we would like to buy another 5,000 fl ats 
in the Czech Republic alone,” said Stanislav 
Kubáček, head of the Heimstaden acquisition 
team for Germany, Central and Eastern Europe. 

More deals into 2021
The sale by Skanska of Parkview, known to be 
in process before the end of the year, closed 
early this quarter. The 16,000 sqm offi  ce build-
ing in Prague’s Pankrác business district, leased 
to tenants including Grant Thornton and Jacobs 
Douwe Egberts, sold for EUR 77 million to Deka 
Immobilien. Later in the fi rst quarter, Prague-
based Passerinvest announced the sale of Nová 
Karolina Park, which it developed in Ostrava, to 
RT TORAX Group. The 30,400 sqm offi  ce build-

ing has tenants including ABB, Verizon, UniCredit 
Bank, Česká spořitelna, AXA Assistance, 
Raiff eisenbank, NESS, Brose CZ and Y Soft. 

Other offi  ce deals are now emerging. According 
to sources in the market the sale, led by Knight 
Frank, of the Platinium offi  ce building (8,600 sqm) 
in Brno by owner REICO is now close to conclusion. 
“Transactions are still happening; demand has been 
extremely strong, obviously in logistics, and also in 
offi  ces,” says Mike Atwell, Head of Capital Markets, 
CEE at JLL. “We are marketing an offi  ce building 
in Prague which we expect bring into exclusiv-
ity soon. Several other deals in logistics are also in 
process, in the EUR 10–15 million range.” A larger 
industrial deal is also taking place, according to 
market sources. Project Hyundai, a duo of assets 
in Ostrava, said to be in the range of EUR 100 m, 
is also seeing strong interest, according to sources. 

While offi  ces and logistics are currently hot, ac-
cording to Andy Thompson, Head of Investments 
Czech and Slovak Republics at Colliers, several 
investors are shifting their focus from offi  ce and 
logistics assets, which are increasingly harder to 
get, and beginning to consider retail. There could 
be some deals advancing in the second half of 

the year. Colliers is currently marketing the mixed 
use retail/residential building Pařížská 15.

Industrial portfolios on the horizon
Cross border deals and portfolios are also in the 
works. The Apex portfolio, a group of core-plus 
logistic assets of P3 in seven countries is be-
ing sold by JLL. CEE makes up close to 40 % 
of the portfolio, with four assets in CR and one 
in Poland. According to Atwell, despite the com-
plexity of the deal there has been strong interest 
and closing is expected in Q2. Advancing also 
is the sale of a pan-European portfolio (proj-
ect Omega) by the former Gramercy (Clarion 
Partners Europe). The group of assest includes 
a KiK facility near Bratislava and DHL facilities 
in the Pohořelice Logistic Park. “The portfolios 
in the market currently being sought are tending 
focus on long-lease income and more defen-
sive asset classes, including discount retailers, 
wholesale food retailers and 3PL logistics fi rms,” 
says Ryan Wray, incoming head of investment 
for advisor Avison Young in CR.

While volumes in Q1 are still being tabulated, 
they could reach around EUR 300 million ac-
cording to current data, notes Tomáš Krus, in-
vestment analyst at CBRE. Looking at the yeas 
a whole, it is still early to predict, but CBRE has 
noted that investment volumes could be in the 
order of EUR 2 billion this year. 

Pařížská 15, Prague 1 – the mixed use retail/residential building in Prague high street is waiting for a new owner  
Source: Colliers

The Apex portfolio, a group of core-plus logistic
assets of P3 in seven countries is expected to be
closed in Q2/2021
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Developerská společnost Sekyra Group za-
hajuje realizaci první fáze Rohan City, ambi-
ciózního projektu v hodnotě 18 miliard korun, 
který vdechne nový život oblasti Rohanského 
ostrova v pražském Karlíně. Do stavby se 
pouští jen několik měsíců poté, co odstar-
tovala proměnu brownfi eldu v lokalitě smí-
chovského nádraží v novou městskou čtvrť 
Smíchov City. Nejprve vyroste v Praze 8 mezi 
stanicí metra Invalidovna a Vltavou čtveřice 
bytových domů v objektech Diamanty Karlín 
a Riviéra Karlín. Dvě stovky bytů s výhledem 
na řeku i panorama Pražského hradu, včetně 
dvou luxusních apartmá o rozloze 400 m2 se 
střešní terasou, jsou již v prodeji. Následovat 
má stavba dvou kancelářských budov, které 
rezidenční část ochrání před ruchem doprav-
ní tepny Rohanské nábřeží. Do roku 2033 
plánuje developer území 21 hektarů proměnit 
v pěti fázích v novou čtvrť s akcentem na pří-
jemné bydlení u řeky a v zeleni v jedné z nej-
populárnějších částí širšího centra Prahy. 
V nabídce má také první dvě stovky bytů 
projektu Smíchov City v Praze 5. Jak potvrdil 
výkonný ředitel společnosti Sekyra Group 
Leoš Anderle, už letos chce mít fi rma, pro niž 
je rezidenční development hlavním těžištěm 
činnosti, v realizaci 1 100 bytů ve 4 lokalitách 
a přes 20 000 m2 kancelářských prostor. 

V současné době je na startovní čáře výstavba 
dalšího z rozsáhlých revitalizačních projektů 
společnosti Sekyra Group – nová čtvrť Rohan 

Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group

SEKYRA GROUP ZAHAJUJE 
výstavbu první fáze Rohan City
V přípravě a ve výstavbě má 1 milion m2 bytů a kanceláří

Rohan City – Diamanty Karlín, Praha 8
Developer: Sekyra Group ■ Architekt: AI-Design
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The development company Sekyra Group is 
about to begin the construction of the fi rst 
phase of Rohan City, an ambitious project 
with a price tag of 18 billion crowns, which 
will breathe new life into the area of Rohan 
Island in Pra gue-Karlín. It is starting the 
construction just a few months after begin-
ning the transformation of a brownfi eld in 
the locality of Smíchov Station in the new 
urban neighbourhood of Smíchov City. First, 
four blocks of fl ats will be going up in the 
Diamanty Karlín and Riviéra Karlín buildings 
in Prague 8 between the Invalidovna metro 
station and the Vltava River. Two hundred 
fl ats with a view of the river and the Prague 

Castle panorama, including two luxury apart-
ments with an area of 400 m2 and a roof-top 
terrace, are already on sale. This should be 

followed by the construction of two offi  ce 
buildings, which protect the residential part 
from the noise of the busy traffi  c artery of 

SEKYRA GROUP BEGINS the construction
of the fi rst phase of Rohan City
It has 1 million m2 of fl ats and offi  ces in preparation and under construction

Sekyra Group is about to begin the construction of the fi rst phase of Rohan City, an ambitious project with a price tag of 18 billion crowns, which will breathe new life into the area of 
Rohan Island in Prague-Karlín ■ Visualisation: Rohan City – Diamanty Karlín, Prague 8 ■ Developer: Sekyra Group ■ Architect: Eva Jiřičná, Richard Vágner – AI-Design

Rohan City – a green park between a residential
and an offi  ce section ■ Developer: Sekyra Group

Rohan City – Riviéra Karlín ■ Developer: Sekyra Group  
Architekt: EBM Expert
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City. Můžeme si shrnout, o jak velké území se 
jedná a jakou skladbu funkcí nabídne? 
Celkově se revitalizace na Rohanském ostrově 
dotkne území o rozloze přesahující 50 ha a tento 
údaj zahrnuje jak oblast, kterou město Praha plá-
nuje proměnit v zelenou rekreační zónu na bře-
hu řeky, tak zastavitelné plochy o rozloze 21 ha, 
jejichž development připravuje skupina Sekyra 
Group. Celkově by zde do roku 2033 mělo podle 
urbanistické studie architekta Pavla Hniličky vy-
růst 380 000 m2 bytů, kanceláří a maloobchodních 
prostor, část ploch je rezervována také pro novou 
školu, na jejíž realizaci jsme se zavázali přispět 
i fi nančně. Až dvě třetiny celkové rozlohy, tedy 
230 000 m2, bude patřit bydlení; domov by zde 
mělo podle dnešních předpokladů nalézt přibližně 
6 000 lidí. Administrativa, která spolu s retailem za-
ujme zbývajících 40 %, bude sloužit primárně jako 
bariéra vůči rušné komunikaci Rohanské nábřeží. 

Jaký bude charakter nové čtvrti, která zde 
vznikne v příštích letech?
Koncept Rohan City vychází z myšlenek dán-
ského urbanisty Jana Gehla, který považoval 
za určující pro charakter nové čtvrti fakt, že pro-
pojuje tři zcela odlišné urbánní celky – Libeň, 
Karlín a Invalidovnu, a zároveň bude vnímána 
jako nástupní brána do zeleného ostrova, který 
se rozkládá podél řeky. Tato základní vize se pak 

promítla do studie s regulačními prvky architekta 
Pavla Hniličky. Především ale vychází uspořádání 
Rohan City z původní blokové zástavby Karlína. 
Osou území je 40 m široký celoměstsky význam-
ný bulvár Rohanské nábřeží lemovaný zástavbou 
s jednotnou výškovou úrovní a retailem v parteru. 
Rohan City tento charakter respektuje a navazuje 
souvislou uliční frontou tvořenou administrativními 
budovami. Naší ambicí je, aby tento bulvár do-
stal více městský charakter a došlo zde k výraz-
nému zpomalení dopravy. Uzavřená uliční fronta 
Rohanského nábřeží, která izoluje byty od hluku 
dopravy, se pak v rezidenční části směrem k řece 
rozvolňuje a otevírá se výhledům do zeleně.

V oblasti Karlína bude mít čtvrť blokovou strukturu, 
na niž naváže centrální pěší zóna napojená na stani-
ci metra Invalidovna. Do kříže uspořádaná nejživější 
část území je typická funkčním parterem s obchody 
a restauracemi. Následně se otevírá směrem k řece, 
kde navazuje na promenádu, která rozšíří součas-
nou cyklostezku a propojí tedy území na Štvanici 
a Libeň, nebo v širších souvislostech centrum měs-
ta a Troju. Věříme, že se podaří realizovat i další my-
šlenku Jana Gehla, a sice propojit Rohanský ostrov 
mostem se Štvanicí a s Holešovicemi. 

První etapa, situovaná ve středu území, zahr-
nuje dva bytové domy v projektech Diamanty 

Karlín ateliéru AI-Design renomované archi-
tektky Evy Jiřičné a Riviéra Karlín z dílny EBM 
Expert. Zástavbu doplní dvě kancelářské bu-
dovy. Kdy a jakou částí zahájíte realizaci?
Výstavbu první etapy Rohan City zahájíme na pře-
lomu března a dubna. Nejprve plánujeme souběž-
ně vybudovat oba bytové domy, Diamanty Karlín 
a Riviéra Karlín. Jedná se o čtyři rezidenční věže 
propojené vždy po dvojicích společným suteré-
nem. Příprava i realizace projektů paní architektky 
Evy Jiřičné a Petra Vágnera z ateliéru AI-Design 
i architektů EBM probíhá podle shodného har-
monogramu, ve stejný čas jsme je začali nabízet, 
prodeje probíhají podobným tempem a současně 
je také začneme stavět. První, menší, administra-
tivní budovu (A1) s 10 000 m2 kancelářských ploch 
z autorské dílny AI-Design, v níž bychom chtěli po 
dokončení mít své sídlo, plánujeme začít budovat 
o něco později. Počítáme s tím, že Sekyra Group 
zde obsadí zhruba 1 500 m2. Nyní vybíráme zho-
tovitele a zahájení bych tedy očekával v polovině 
roku. Termín startu realizace větší administrativní 
budovy (A2) s dvojnásobnou plochou, jejímž auto-
rem je architekt Jakub Cigler, bude záviset na míře 
předpronájmů. Uvidíme, jak bude v současné situ-
aci fungovat trh s kancelářskými prostory. 

Blížíte se startu jednoho z největších projektů 
v Praze. Již jste vybrali zhotovitele rezidenční 
části první etapy. Kdy se budou moci stěhovat 
první obyvatelé Rohan City?
Stavební fi rmy Ridera Stavební a Unistav by měly 

Rohan City – součástí první etapy jsou vedle 4 rezidenčních věží orientovaných k Vltavě také dvě kancelářské budovy,
které ochrání rezidence před ruchem dopravní tepny Rohanské nábřeží ■ Vizualizace: kancelářská budova navržená 
pražským ateliérem Jakub Cigler Architekti

Rohan City – Riviéra Karlín, Praha 8 
Developer: Sekyra Group
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Rohanské nábřeží. By the year 2033, the de-
veloper is planning on transforming the area 
of 21 hectares over fi ve phases into a new 
neighbourhood with an accent on pleasant 
housing by the river and in greenery in one 
of the most popular areas of the wider centre 
of Prague. It also has the fi rst two hundred 
fl ats of the Smíchov City project in Prague 5 
on off er. As the Executive Director of Sekyra 
Group Leoš Anderle stated, this year the 
company, for which residential development 
is the main focus of activities, would like 
to have 1,100 fl ats in 4 localities and over 
20,000 m2 of offi  ce space under preparation. 

At the current time the construction of anoth-
er of Sekyra Group’s expansive revitalisation 
projects, the new Rohan City neighbourhood, 
is also on the starting line. Can we sum up 
just how large a territory the area is and what 
composition of functions it off ers? 
Overall, the revitalisation on Rohan Island will af-
fect an area exceeding 50 ha and this information 
includes both the area that the city of Prague is 
planning to transform into a green recreational 
zone on the banks of the river as well as a built-
up area covering 21 ha, the development of which 
is being prepared by Sekyra Group. According to 
the urban study by architect Pavel Hnilička, a to-
tal of 380,000 m2 of fl ats, offi  ces and retail space 
should be going up here by 2033, with part of the 
space also reserved for a new school, for which 
we have committed to contributing fi nancially to 
its construction. Up to two-thirds of the total area, 
i.e., 230,000 m2, will be for housing; according to 
today’s forecasts, approximately 6,000 people 
should fi nd their new home here. Offi  ces, which 
will make up the remaining 40 % together with 
retail, will serve primarily as a barrier against the 
busy Rohanské nábřeží. 

What will be the character of the new neigh-
bourhood that will be going up in the com-
ing years?
The concept of Rohan City is based on the ideas 

of the Danish urban planner Jan Gehl, who consid-
ered the fact that it connects three completely diff er-
ent urban units, Libeň, Karlín and Invalidovna, to be 
crucial for the character of the new neighbourhood 
and also that it would be perceived as a gateway to 
the green island that spreads out along the river. This 
basic vision was then refl ected in the study with the 
regulatory elements by architect Pavel Hnilička. But 
this is primarily based on the arrangement of Rohan 
City from the original block construction of Karlín. 
The axis of the territory is a 40-metre-wide boule-
vard of citywide importance, Rohanské nábřeží, 
lined by buildings with a uniform height and retail on 
street level. Rohan City respects this character and 
continues in the uniform street front created by of-
fi ce buildings. Our ambition is for this boulevard to 
get more of an urban character and for there to be 
a signifi cant slowdown in traffi  c. The enclosed street 
front of Rohanské nábřeží, which isolates the fl ats 
from the street noise, then eases up in the residen-
tial section in the direction of the river and a view of 
greenery opens up.

In the area of Karlín, the neighbourhood will have 
a block structure that joins up with the central pe-
destrian zone connected to the Invalidovna metro 
station. The cross-shaped and liveliest section of 

the territory is a typical functioning street level with 
shops and restaurants. It subsequently opens 
up in the direction of the river, where it meets 
the promenade that expands the current cycling 
path, thereby connecting the area to Štvanice and 
Libeň or, further afi eld, to the city centre and Troja. 
We trust that another idea from Jan Gehl, con-
necting Rohan Island to Štvanice and Holešovice 
with a bridge, will also come to fruition. 

The fi rst phase, situated in the centre of the 
area, contains two blocks of fl ats in the proj-
ects Diamanty Karlín, from the renowned 
architect Eva Jiřičná’s atelier AI-Design, and 
Riviéra Karlín from EBM Expert. The devel-
opment will be supplemented by two offi  ce 
buildings. When will you begin the construc-
tion and with which part?
We will be starting the construction of the fi rst 
phase of Rohan City at the end of March or begin-
ning of April. First, we are planning to build both 
blocks of fl ats, Diamanty Karlín and Riviéra Karlín, 
at the same time. They are two pairs of residen-
tial towers, each pair interconnected by a com-
mon underground level. The preparation and 
construction of the projects of the architects Eva 
Jiřičná and Petr Vágner from the atelier AI-Design 

Rohan City, Prague 8 – the offi  ce building designed by the architect Eva Jiřičná and the architectural studio AI-Design 
will be the new headquarters of Sekyra Group
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stavbu dokončit během 20 měsíců. K nastěhování 
pak budou byty připravené ve druhém pololetí 2023.  

Design budov jste svěřili třem renomovaným 
architektonickým ateliérům. Můžeme si první 
fázi popsat podrobněji? Počítá projekt také 
s prostory pro obchody a služby? 
Podél ulice Rohanské nábřeží vyrostou obě ad-
ministrativní budovy, bytové domy pak budou 
umístěny mezi kancelářskými budovami a re-
kreační zónou, někdy nazývanou Rohan park, 
kterou od zástavby oddělí pěší promenáda. V pří-
mém kontaktu s parkem a Vltavou vyrostou věže 
Diamanty Karlín. Riviéra Karlín bude sousedit 
se zelenými plochami centrálního parku, kte-
rý vznikne mezi první a druhou fází Rohan City 
v návaznosti na Kaizlovy sady. Území bude do-
pravně obslouženo ulicí, která propojí Rohanské 
nábřeží se středovou komunikací první fáze. Ta 
již bude zcela zklidněná a uprostřed, na průse-
číku, počítáme s útulným parčíkem, který, jak 
přepokládáme, budou využívat především rezi-

denti. V této urbanistické části projektu chystáme 
ještě jeden bytový dům z pera paní architektky 
Jiřičné. Co do výšky bude obdobný, nepůjde ale 
o identické dvojče, jak jsme plánovali původně. 
Kavárny, bistra a služby by měly být orientovány 
zejména k pěší zóně, větší restaurace a služby 
navázané na provoz kancelářských budov pak 
do Rohanského nábřeží.

Jaký typ bydlení nabídnou Diamanty Karlín, 
které ponesou rukopis jedné z ikon moderní 
architektury – Evy Jiřičné?
Diamanty Karlín jsou charakteristické desetipod-
lažními štíhlými pětibokými věžemi. Díky netypic-
kému tvaru jsme se vyhnuli čistě severní orientaci 
některých bytů a otevřely se zde skutečně krás-
né výhledy. Z horních pater uvidí jejich obyvatelé 
nejen na Holešovice, na řeku a na Pražský hrad, 
ale na opačnou stranu také na vrch Vítkov. Domy 
jsou vůči sobě natočené tak, aby i z nižších pater 
byl vždy výhled do dálky a aby okna nemířila na 
fasádu sousedního domu. Pětiúhelníkový půdo-

rys umožnil, aby všechny byty měly lodžie, které 
budou díky žlutým ušlechtilým stěrkám na stropě 
dominantním prvkem v exteriérech domu. A stej-
ně působivé budou díky citlivé práci se sklem 
a světlem, která je pro tvorbu architektky Evy 
Jiřičné typická, také vnitřky domů. Interiér dotvoří 
atrium se schodištěm a nyní zvažujeme, jak tento 
impozantní vertikální prostor využít k instalaci aty-
pického osvětlení. 

Jak je z hlediska architektury koncipován by-
tový dům Riviéra Karlín? 
Dvojice věží Riviéra Karlín od architektů EBM 
Expert osloví klienty, kteří dávají přednost klasic-
kým dispozicím. Architektonický výraz domu má 
opět osobitý charakter. Klientům nenabídneme 
v tomto případě lodžie. Dominantním prvkem ex-
teriéru budou široké ochozy, které lemují jednot-
livá patra po celém jejich obvodu, a téměř každý 
byt bude mít v celé své šíři balkon s plochou od 
16 m2 u menších bytů až po 25 m2 u bytů 3+kk. 
Horní ustupující patro nabídne velkorysé terasy. 

Rohan City – Diamanty Karlín, Praha 8 ■ Dvě štíhlé pětiboké věže z dílny architektky Evy Jiřičné, které vyrostou v první etapě, nabídnou designové byty s výhledem do zeleně nábřeží 
Vltavy a na panorama Pražského hradu – včetně luxusních apartmá se střešní terasou v nejvyšším patře o rozloze 400 m2
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and the EBM architects is proceeding accord-
ing to the agreed schedule. We started off ering 
them simultaneously, the sales are proceeding 
at a similar tempo and we also started building 
them at the same time. We are planning to start 
building the fi rst, smaller offi  ce building (A1) with 
10,000 m2 of offi  ce space somewhat later and we 
would like to have our headquarters in it after it is 
completed. We are planning for Sekyra Group to 
occupy approximately 1,500 m2 here. Now we are 
choosing the contractor and thus I would expect it 
to begin in the middle of the year. The date for the 
construction to get underway on the larger offi  ce 
building (A2), with double the area, the architect 
of which is Jakub Cigler, will depend on the level 
of pre-leases. We’ll see how the market with offi  ce 
space will function in the current situation. 

You’re getting closer to the start of one of the 
largest projects in Prague. You have already 
selected the contractor for the residential 
part of the fi rst phase. When will the fi rst in-
habitants of Rohan City be able to move in?
The Ridera Stavební and Unistav construction 
companies should complete their work within 
20 months. Then the fl ats will be ready to move 
into during the second half of 2023.  

You entrusted the design of the buildings to 
three renowned architecture ateliers. Can we 
describe the fi rst phase in more detail? Does 
the project also count on space for shops 
and services? 
Both the offi  ce buildings will be going up along 
Rohanské nábřeží, while the blocks of fl ats will then 
be located between the offi  ce buildings and the 
recreational zone, sometimes called Rohan Park, 
which is separated from the buildings by a pedes-
trian promenade. The towers of Diamanty Karlín 
will be going up in direct contact with the park and 
the Vltava River. Riviéra Karlín will border on the 
green spaces of the central park, which will be cre-
ated between the fi rst and second phases of Rohan 
City in connection with Kaizlovy sady. The terri-
tory will be serviced, transportation-wise, by a street 

that will connect Rohanské nábřeží with the fi rst 
phase’s central road. That, however, will already be 
completely calm and in the middle, on the intersec-
tion, we are planning a cosy little park that, as we 
assume, will primarily be used by the residents. In 
this urban part of the project, we are also planning 
one more block of fl ats from the pen of the architect 
Jiřičná. Its height will be similar, though it will not be 
an identical twin as we originally planned. Cafés, 
bistros and services should primarily face the pe-
destrian zone, while the larger restaurants and ser-
vices will be connected to the operation of the offi  ce 
buildings towards Rohanské nábřeží.

What type of housing will be off ered by 
Diamanty Karlín, which bears the signature 
style of one of the icons of modern architec-
ture, Eva Jiřičná?
Diamanty Karlín is characteristic for its ten-storey, 
slender, fi ve-sided towers. Thanks to the atypical 
shape, we avoided a purely northern orientation 
for some of the fl ats and opened up truly beauti-
ful views here. From the upper fl oors their inhab-
itants will not only see Holešovice, the river and 
the Prague Castle, but in the opposite direction 
also Vítkov Hill. The buildings are aligned with one 
another so that there is always a long-distance 
view from even the lower fl oors and so that the 
windows of one building do not face the façade of 

the neighbouring building. The pentagonal layout 
enables all the fl ats to have a balcony, which will 
be the dominant element of the building exteriors 
thanks to the yellow refi ned gravel on their ceil-
ings. And thanks to the sensitive work with glass 
and light, which is typical for the work of architect 
Eva Jiřičná, the interiors of the buildings will be 
just as impressive. The interior is completed by an 
atrium with a staircase and we are now consider-
ing how to use this impressive vertical space for 
the installation of atypical lighting. 

How is the Riviéra Karlín block of fl ats con-
ceived from an architectural perspective? 
The pair of Riviéra Karlín towers from the archi-
tects of EBM Expert appeals to clients who pre-
fer a classic layout. Once again, the architectural 
expression of the building has a distinctive char-
acter. We do not off er clients loggia in this loca-
tion. The dominant element of the exterior will be 
the wide walkways that line the individual fl oors 
for the entire circumference, and almost every fl at 
will have a balcony spanning its entire width with 
an area of from 16 m2 for smaller fl ats up to 25 m2

for a three-room fl at with a kitchenette. The upper 
receding fl oor off ers large terraces. 

How will the common spaces be resolved in 
both projects? Will the residents also have 

Rohan City – Diamanty Karlín, Prague 8 ■ Architect: Eva Jiřičná, Richard Vágner, AI-Design ■ Developer: Sekyra Group
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Jak budou u obou projektů řešeny společné 
prostory? Budou rezidentům k dispozici také 
nějaké služby v domě? 
Bezpečí domu, na které obyvatelé dbají nejvíce, 
zajistí recepce, jejíž další výhodou je i možnost 
přejímání zásilek a pošty. Což je vítanou službou 
v době, kdy online nakupování významně ros-
te. Samozřejmostí jsou prostory na ukládání kol, 
a protože jsme navázáni na cyklostezku, chceme 
klientům nabídnout také možnost před vstupem 
do domu umýt kola nebo psy. Byty v parteru mají 
předzahrádky a všem obyvatelům domu bude 
sloužit semiprivátní společná zahrada, která bude 
od veřejného prostoru vizuálně oddělena navýše-
ním terénu a keři.

Liší se z vašeho pohledu cílová skupina 
a standard projektů Diamanty Karlín a Riviéra 
Karlín? Jaká velikost a dispozice bytů bude 
dominantní?
Oba projekty budou realizovány v nejvyšším stan-
dardu a míří na vrchol trhu. Nabídnou podobný 
počet i skladbu bytů a krásné výhledy. Zajímavé 
je, že poprvé za dvacet let registrujeme masivní 
poptávku po skutečně velkých bytech, a to pře-
devším v Diamantech, které vnímáme jako de-
signový produkt, kde na větší ploše i více vynikne 

atypický půdorys. Možná je to jeden z důsledků 
epidemie covid: Mění se přístup lidí k rodinnému 
bydlení. Projekt byl naštěstí navržen modulačně, 
což nám umožňuje byty spojovat, takže dnes je 
majorita jednotek 3kk až 5kk. Je to výjimečné, 
projekty dnes většinou mívají naprostou převahu 
bytů 2kk. Požadavky na změnu dispozic ale uka-
zují, že lidé hodnotí Rohanský ostrov jako lokalitu, 
kde chtějí skutečně trvale bydlet, a byty kupují pro 
vlastní potřebu, nikoliv jako investici.  

Loni jste zahájili prodej, v jaké cenové hladině 
se nabízené byty pohybují?
Prodeje jsme zahájili v říjnu a dnes máme prodá-
no v jednom i v druhém domě řádově 25 % bytů. 
V Diamantech nyní očekáváme výrazný skok, 
protože došlo ke změně dispozic a budeme moci 
nově uspokojit poptávku po velkých jednotkách. 
Ceny se pohybují v průměru kolem 135 000 ko-
run za m2 včetně DPH. V projektu paní architektky 
Jiřičné jsou v nejvyšších dvou patrech obou věží 
skutečně výjimečné byty s panoramatickým vý-
hledem. Penthousy v nejvyšším patře budou mít 
podlahovou plochu blížící se 400 m2 se střešní te-
rasou a pod nimi budou v obou věžích vždy dva lu-
xusní byty. Alternativně zde mohou vzniknout dva 
mezonety – jsme připraveni tyto byty upravit na 

míru klienta. Jedná se tedy o skutečně exkluzivní 
produkt. Rozhodli jsme se proto, že jej nenabíd-
neme vlastními silami, ale svěříme prodej realitní 
kanceláři  Svoboda & Williams, která se specializu-
je na segment luxusních rezidencí.

Významnou roli v rozvoji Rohanského ostro-
va hraje veřejný prostor a zeleň. Území dopl-
ní relaxační zóna mezi cyklostezkou a řekou, 
kterou připravuje město, a počítá se i s obno-
vením ramene Vltavy. Jak plánujete navázat 
na tyto zelené plochy?  
V srdci území mezi první a druhou etapou vznikne 
park s plochou 110 x 140 m, což je plocha srov-
natelná svojí rozlohou se Staroměstským náměs-
tím. Směrem k řece pak navážeme na zelený pruh 
Rohan parku, na jehož podobu město Praha připra-
vuje rozsáhlou studii. Její součástí je i rozšíření cyk-
lostezky a dlouho plánovaný proplachovací kanál, 
který by měl rozhýbat vodu v Libeňských docích. 
Město má už stavební povolení na odtěžení části 
zemin v území. Další veřejné prostory vzniknou na 
našich pozemcích: Chceme na cyklostezku navá-
zat tak, aby zde vznikla promenáda s dostatkem 
atrakcí pro trávení volného času, plánujeme zde 
umístit dětské hřiště, kavárnu, služby zaměřené 
na podporu sportu a trávení volného času v parku. 
Uvnitř jednotlivých etap – mezi administrativními 
a rezidenčními budovami – připravujeme klidové 
odpočinkové plochy. Ve středu první etapy počítá-
me s menším parkem, který zřejmě budou využí-
vat především zaměstnanci kanceláří a rezidenti. 
Centrální park bude zajímavý i tím, že část zeminy 
odtěžené při výstavbě první a druhé fáze plánuje-
me využít k modelaci a zvednutí terénu. Díky tomu 
by zde mohl vzniknout například přírodní amfi teátr 
nebo zapuštěná zahradní restaurace. 

V rámci Rohan City je počítáno také s vý-
stavbou školy. V jakém časovém horizontu 
by měla vzniknout a jak dalece se na ní bude 
Sekyra Group investičně podílet?
Škola je investicí města a my na ni přispějeme 
60 miliony korun. Vyroste naproti křižovatce 
ulic U Rustonky a Rohanské nábřeží a vzhle-

Rohan City – Riviéra Karlín, Praha 8 ■ Dva bytové domy, za jejichž designem stojí ateliér EBM Expert, charakterizuje bydlení 
s prostornými balkony a výhledem do zeleně centrálního parku ■ Developer: Sekyra Group
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some services available in the building? 
The security of the building, which the inhabit-
ants pay most attention to, will be handled by the 
reception, whose further advantage is the possi-
bility to receive packages and mail. This is a wel-
come service at a time when online shopping is 
growing signifi cantly. Of course, there are spaces 
for storing bikes and since we are connected to 
a cycling path, we also want to off er the clients 
the possibility to wash their bikes or dogs before 
entering the building. The fl ats on street level have 
yards and a semi-private common garden, which 
will be visually separated from the public space by 
raised terrain and bushes, will serve all the build-
ing’s inhabitants.

From your perspective, is there a diff erence 
between the target groups and standards for 
the Diamanty Karlín and Riviéra Karlín proj-
ects? What fl at size and layout will dominate?
Both projects will be implemented in the highest 
standard and aim at the top of the market. They 
off er a similar number and composition of fl ats 
and beautiful views. It is interesting that for the fi rst 
time in twenty years we have registered massive 
demand for truly large fl ats, primarily in Diamanty, 
which we see as a designer product, where an 
atypical layout will also stand out more on a larger 
area. Maybe it is one of the consequences of the 
covid epidemic: the people’s approach to family 
housing is changing. Luckily, the project was de-
signed to be modular, which enables us to connect 
fl ats, so today the majority of the units have three to 

fi ve rooms plus kitchenettes. It is exceptional, be-
cause these days projects have an absolute major-
ity of two-room fl ats. The requests for changes to 
the layout show, however, that people see Rohan 
Island as a location where they would really like to 
live permanently and they are purchasing the fl ats 
for their own use, not as investments.  

Last year you launched the sales. At what 
prices are the fl ats being sold?
We launched the sales in October and today we 
about 25 % of the fl ats sold in the fi rst and sec-
ond buildings. We are expecting a signifi cant jump 
now in Diamanty, because there was a change 
in the layouts and we will now be able to satisfy 
the demand for large units. The prices average 
around 135,000 crowns per m2, including VAT. 
On the two uppermost fl oors of both towers in 
Eva Jiřičná’s project there are truly exceptional 
fl ats with panoramic views. The penthouses on 
the highest fl oors will have fl oor space of almost 
400 m2, with a rooftop terrace, and under them 
there will be two luxury fl ats in each of the two 
towers. Alternatively, two duplexes can be cre-
ated here. We are prepared to adapt these fl ats 
to suit the client. Thus, it is truly an exclusive prod-
uct. We decided this because we are not off ering 
them ourselves, but have entrusted the sales to 
the  Svoboda & Williams real estate agency, which 
specialises in the luxury residence segment.

Public space and greenery play an important 
role in the development of Rohan Island. The 
area is complemented by a leisure zone be-
tween the cycling path and the river, which 
the city is preparing, and there are plans to 
renew the arm of the Vltava. How are you 
planning to connect to these green spaces?  
A park with an area of 110 x 140 m, which is com-
parable to the size of the Old Town Square, will 
be created in the heart of the space between the 
fi rst and the second phases. In the direction of the 
river, we will connect to the green band of Rohan 
Park, for the appearance of which Prague is pre-
paring a detailed study. It will also include an ex-

pansion of the cycling path and the long-planned 
fl ushing channel, which should get the water in 
the Libeň docks moving. The city already has 
a building permit for excavating part of the land 
in the area. Other public space will be created on 
our land: we want to connect to the cycling path 
to create a promenade with a number of attrac-
tions for spending leisure time. We are planning 
on placing a playground and café here, as well 
as services oriented on the support of sports and 
leisure in the park. Inside the individual phases, 
between the offi  ce and residential buildings, we 
are preparing peaceful relaxation spaces. In the 
middle of the fi rst phase, we are planning a small-
er park, which will probably be used primarily by 
the offi  ce employees and residents. The central 
park will also be interesting in that we are plan-
ning to use part of the land excavated during the 
fi rst and second phases for modelling and raising 
the terrain. Thanks to this, a natural amphitheatre 
or embedded garden restaurant could be located 
here, for example. 

There are also plans to construct a school 
as part of Rohan City. What is the time frame 
for it to be completed and to what extent with 
Sekyra Group contribute to the investment?
The school is the city’s investment and we will 
be contributing 60 million crowns to it. It will be 
going up across the intersection of U Rustonky 
Street and Rohanské nábřeží and seeing that it 
is a catchment school for a wider area, not only 
for Rohan City, but also for the future construction 
of Palmovka and the Docks, we would be glad if 
it would be completed in parallel with our 3rd or 
4th phase in six to eight years. As part of the rules 

Rohan City – phase I, Prague 8 ■ Developer: Sekyra Group

Rohan City – Riviéra Karlín, Prague 8
Developer: Sekyra Group
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dem k tomu, že se jedná o spádovou školu pro 
širší oblast, nejen pro Rohan City, ale také pro 
budoucí zástavbu Palmovky a Doky, byli by-
chom rádi, aby byla dokončena paralelně s naší 
3. nebo 4. etapou během sedmi až osmi let. 
V rámci pravidel stanovených městskou částí 
přispíváme částkou 1 500 korun na 1 m2 hrubé 
podlažní plochy. Investujeme tedy také do před-
polí Rohanského mostu, kultivace Rohanského 
nábřeží nebo do zelených parků v území, včetně 
toho centrálního. O vzniklou zeleň se poté bude-
me několik let starat.

Jakou výši investice si vyžádá první etapa 
Rohan City a kdy by mohla být hotova? Jaký 
předpokládáte další harmonogram?
Bytové domy v první etapě si vyžádají investici 
1 miliardy korun, další 3 miliardy budou stát obě 
kancelářské budovy. Projekt hodláme fi nanco-
vat klasickou kombinací ekvity a projektového 
fi nancování, které na rezidenční část poskytne 
Komerční banka a UniCredit Bank. Financování 
administrativní části je nyní v jednání.

První fázi, tedy bytové domy a menší administrativ-
ní budovu, bychom měli dokončovat v roce 2023. 
V té době bude již rozestavěná i větší administ-

rativní budova A2; rádi bychom, aby byla hotova 
alespoň hrubá stavba. Součástí první etapy je 
také realizace centrálního parku, jehož celková 
koncepce bude završena ve druhé fázi. Na dru-
hou etapu připravujeme nyní projekt k územnímu 
řízení. Koncem roku 2022 nebo začátkem 2023 
plánujeme zahájit prodej rezidencí druhé etapy 
a následně začneme nabízet i kanceláře. 

Druhá etapa Rohan City, kterou charakteri-
zuje typická bloková struktura, byla (jak je 
už tradicí skupiny Sekyra Group) výsledkem 
architektonické soutěže. Jaké budou klíčové 
parametry této fáze? Se kterými ateliéry spo-
lupracujete?
Druhá etapa vyroste v jižní části Rohanského ost-
rova přiléhající k River Garden v Karlíně a podob-
ně jako v první fázi i zde bude bulvár Rohanské 
nábřeží lemovat bariérová administrativa tvořená 
dvěma kancelářskými budovami. Zbytek území 
je vyhrazen pro rezidenční zástavbu, která v této 
fázi výrazně dominuje. Významným urbanistickým 
prvkem bude předpolí Rohanského mostu lemo-
vané domy s živým parterem. Předpokládáme, 
že tam bude umístěna také zastávka tramvaje. 
Území pojali architekti tak, že terén zvedneme do 
výše potřebné pro umístění mostu, a pokud by 

jej město nakonec nepostavilo, bude terén opět 
kaskádovitě klesat až na úroveň pěší promenády. 
Vzniknout by tu měla velkorysá schodiště, spíše 
bychom mohli říci terasy, na nichž mohou lidé opět 
příjemně posedět a trávit volný čas.

Zástavba bude vytvářet čitelné domovní bloky, 
uvnitř kterých vznikne poloveřejný prostor se zele-
ní, jímž bude možno procházet. Na podobě druhé 
fáze pracuje pět architektonických ateliérů, kte-
ré uspěly v architektonické soutěži, kterou jsme 
uspořádali v roce 2019. Hlavním urbanistou je ate-
liér Schindler Seko, tedy vítěz soutěže, který navr-
hoval i jednu administrativní budovu a rezidenční 
domy v předpolí mostu. Autorem ostatních kance-
lářských budov je A.D.N.S. a Qarta Architektura; 
Atelier bod architekti a Loxia navrhly další byto-
vé domy.

Můžeme si připomenout, jak se obě etapy od-
lišují v číslech?
Druhá etapa je zhruba o třetinu větší; první před-
stavuje přibližně 50 000 m2. Zde to bude celkem 
65 000 m2, z nichž 45 000 m2 bude tvořit bydlení – 
tj. přibližně 550 nových bytů.  

Jaký předpokládáte další směr výstavby? Lze 
již nyní odhadnout, kdy by mohla celá čtvrť 
dospět do fi nále? Jaké výše dosáhne inves-
tice celé nové čtvrti Rohan City?
Podle současného odhadu by to mělo být zhruba 
16–18 miliard korun. Podobně jako na Smíchově 
plánujeme stavět z obou stran, to znamená, že 
dále přijde na řadu již zmíněná část nejblíže měs-
tu. Zároveň půjdeme od Libeňského mostu smě-
rem k Invalidovně. Poslední etapou bude centrální 
část u metra Invalidovna. Časově bychom první 
etapu (včetně kancelářských budov) měli do-
končit v roce 2024. V té době bude již paralelně 
rozestavěná druhá etapa, jejíž dokončení předpo-
kládáme v letech 2025–26. Pak by měla v obdo-
bí 2026–27 navázat etapa od Libeňského mostu 
a centrální prostor by mohl přijít na řadu v letech 
2030 až 2033. To je ideální horizont, kdy by mohl 
být hotov celý projekt Rohan City.

Design druhé etapy Rohan City, již charakterizuje typická bloková zástavba, je výsledkem architektonické soutěže. 
Významným urbanistickým prvkem této části bude předpolí Rohanského mostu lemované živým parterem.
V rámci této etapy vznikne cca 550 nových bytů ■ Developer: Sekyra Group
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stipulated by the city district, we will contribute 
1,500 crowns for each m2 of gross fl oor space. 
Thus, we are also investing in the forefront of 
Rohan Bridge, the cultivation of Rohanské nábřeží 
and the green parks in the territory, including the 
central one. We will be taking care of the resulting 
greenery for several years afterwards.

What investment was required by the fi rst 
phase of Rohan City and when should it 
be ready? What do you expect the further 
schedule will be?
The blocks of fl ats in the fi rst phase will require 
an investment of 1 billion crowns, while the offi  ce 
buildings will cost another 3 billion. We intend to 
fi nance the project through a classic combination 
of equity and project fi nancing, which Komerční 
banka and UniCredit Bank are providing for the 
residential part. The fi nancing of the offi  ce section 
is currently under negotiation.

We should complete the fi rst phase, i.e., the 
blocks of fl ats and the smaller offi  ce building, 
in 2023. At that time, the larger A2 offi  ce building 
should also be under construction; we would like 
for at least the carcase to be fi nished. The con-
struction of the central park is also part of the 
fi rst phase, though the overall conception will 
culminate in the second phase. We are currently 
preparing the project for the zoning and planning 
decision for the second phase. At the end of 2022 
or beginning of 2023 we are planning to begin the 
sale of the second phase’s fl ats and we will also 
subsequently start off ering the offi  ces.

The second phase of Rohan City, which is 
characterised by its typical block structure, 
was the result of an architectural competi-
tion, as is traditional for Sekyra Group. What 
will be the key parameters of this phase? 
What ateliers are you cooperating with?
The second phase is going up in the southern part 
of Rohan Island adjacent to River Garden in Karlín 
and, similarly to the fi rst phase, the boulevard of 
Rohanské nábřeží will be lined by barrier-free of-

fi ces comprised of two offi  ce buildings. The rest of 
the land is designated for residential construction, 
which dominates considerably in this phase. The 
forefront of Rohan Bridge lined by buildings with 
a lively ground level will be an important urban 
element. We expect that a tram stop will also be 
located there. The architects have conceived the 
territory so that we will be raising the terrain to the 
level required for the placement of the bridge and 
if the city ultimately does not build it, the terrain will 
cascade down to the level of the pedestrian prom-
enade. There should be some large stairs here, 
or perhaps we could call them terraces, on which 
people will once again be able to sit and spend 
their free time here pleasantly.

The construction will create clear building 
blocks, inside which there will be semi-public 
green spaces that permit passage. Five archi-
tectural ateliers that made it through an archi-
tectural competition we held in 2019 are work-
ing on the appearance of the second phase. The 
main urban planner is the atelier Schindler Seko, 
being the winner of the competition. It also de-
signed one offi  ce building and residential build-
ings in the forefront of the bridge. The author of 
the second offi  ce building is A.D.N.S. and Qarta 

Architektura, while Atelier bod architekti and 
Loxia designed another residential buildings.

Can you remind us how the fi gures of both 
phases diff er?
The second phase is roughly a third larger. The 
fi rst represents approximately 50,000 m2. Here it 
will be a total of 65,000 m2, from which 45,000 m2

will comprise housing, i.e., roughly 550 new fl ats.  

How do you expect the further direction of 
the construction will be? Can you already es-
timate when the entire neighbourhood could 
be fi nished? What will be the entire invest-
ment for the new Rohan City neighbourhood?
According to current estimates, it should be roughly 
16–18 billion crowns. Similarly to Smíchov, we are 
planning on building from both sides, which means 
that the aforementioned part closest to the city will 
come next. We will also be going from Libeň Bridge 
in the direction of Invalidovna. The last phase will 
be the central part by the Invalidovna metro. We 
should complete the fi rst phase (including the of-
fi ce buildings) in 2024. At that time, the second 
phase will already be under construction in paral-
lel, while we expect it to be completed in 2025–26.  
Then this should be followed in 2026–27 by the 

The second phase of Rohan City, which is characterised by its typical block structure, was the result of an architectural 
competition, as is traditional for Sekyra Group. The foreground of Rohan Bridge lined by buildings with a lively ground 
level will be an important urban element
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V září loňského roku jste odstartovali také 
ostře sledovaný projekt revitalizace 20hek-
tarového brownfi eldu smíchovského nádraží 
a jeho proměnu v novou čtvrť Smíchov City, 
kde najde bydlení a práci přes 12 000 lidí. Jak 
postoupila výstavba první etapy?
Na Smíchově dnes staví konsorcium vedené 
společností Strabag první domovní bytový blok, 
označovaný jako SM1 a SM2. Spodní stavba je 
poměrně komplikovaná, protože pod ní vede bu-
doucí tunel mezi smíchovským a hlavním nádra-
žím. Předpokládáme, že koncem druhého čtvrtletí 
začneme se stejným dodavatelem stavět také dal-
ší etapu. Ve výstavbě je nyní tedy jedna administ-
rativní budova s 10 000 m2 kanceláří orientovaná 
k náměstí Na Knížecí a dále pak bytový dům na 
rohu ulic Nádražní a Na Valentince. Pokračovat 
budeme blokem SM3 mezi prodloužením ulice 
Stroupežnického a pěším bulvárem. Bytové bloky 
mají po dvou stovkách bytů, takže 200 bytů je již 
rozestavěno a dalších více než 200 čeká na za-
hájení kolem poloviny roku. Parter budov je vždy 
věnován obchodu a službám.

Podobně jako na Rohanském ostrově i na 
Smíchově jste zahájili realizaci výstavbou re-
zidencí. Jak úspěšné jsou prodeje?
První rezidenční etapa je dnes prodaná z 80 pro-

cent, což považujeme za velký úspěch, a před-
pokládáme, že v řádu několika měsíců zahájíme 
prodej další fáze. Pokud jde o kanceláře, ty jsou 
obsazené přibližně ze 40 %.  

Už první etapa bude přehlídkou zajímavé ar-
chitektury. Z kolika designů domů mohou zá-
jemci o koupi bytu volit?
Na projektu pracuje sedm architektonických 
týmů. Celkem rozvíjíme 18 designově různoro-
dých částí projektu, jednotlivých domů, které 
jsou uspořádány tak, aby se nepředstavila práce 
jednoho architekta dvakrát na stejné uliční fasá-
dě. Ateliér A69 - architekti je autorem návrhu ad-
ministrativní budovy a zbývající šestice ateliérů 

– to znamená Kuba & Pilař architekti, haascook-
zemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti, 
LÁBUS AA - Architektonický ateliér, D3A a Projektil 
Architekti – stojí za designem rezidenčních sekcí.

Nabídnete na Rohanském ostrově nebo na 
Smíchově také nájemní bydlení? 
Ve druhé etapě Rohan City máme část bytů opti-
malizovanou tak, aby výsledný produkt splnil pa-
rametry investičních fondů, které cílí na nájemní 
bydlení. Můžeme pak nájemní bydlení realizovat 
a provozovat do budoucna sami, nebo ve spolu-
práci s některým institucionálním investorem. Na 
Smíchově konvertujeme část jedné z budov druhé 
etapy (Smíchov-Jih) na servisované a studentské 
bydlení, takže zde vznikne poměrně velký projekt 
s plochou 15 000 m2 zaměřený tímto směrem. 
S nájemními byty počítáme také ve Stýblově domě 
na Václavském náměstí, který jsme koupili loni. 
Domnívám se, že nájemní bydlení bude do bu-
doucna určujícím prvkem poptávky a tento seg-
ment trhu se bude čím dál více institucionalizovat, 
a tím pádem také kultivovat. Vstup institucionálního 
kapitálu a nadnárodních fondů vnímám pozitivně 
jako přirozený impulz dalšího rozvoje trhu.

Společnost Sekyra Group rozvíjí aktuálně tři 
největší rozvojová území v Praze. Jaký objem 
bytů má v přípravě a ve výstavbě? Máte v hle-
dáčku i další lokality?
V současné době máme rozestavěných 270 bytů 
v projektu Riviéra Modřany, kde pokračujeme 
již čtvrtou etapou, 200 bytů v projektu Smíchov 
City a předpokládáme, že letos uvedeme na trh 
a začneme stavět dalších 200 bytů na Smíchově, 
200 na Rohanském ostrově a 300 na Opatově. 
Věříme, že v příštím roce otevřeme také novou 
lokalitu v Čakovicích. Další příležitosti pro akvizi-
ce samozřejmě sledujeme. Prioritou je ale rozvíjet 
velká rozvojová území, která již máme – věříme, 
že letos dosáhneme i změny územního plánu 
Žižkov City, abychom mohli zahájit také promě-
nu lokality Nákladového nádraží Žižkov. Jen tato 
území představují celkovou podlahovou plochu 
1 milion metrů čtverečních.

Jen o několik měsíců dříve, než stavbu Rohan City, zahájil developer Sekyra Group revitalizaci 20hektarového brownfi eldu 
smíchovského nádraží v Praze 5 a jeho proměnu v novou městskou čtvrť Smíchov City. Jak celkový koncept čtvrti pro 
12 000 lidí, tak jednotlivé rezidenční bloky první etapy jsou výsledkem architektonické soutěže

Smíchov City, Praha 5 – páteří nové čtvrti bude kilometr 
dlouhý pěší bulvár se zelení ■ Developer: Sekyra Group

BW_I_2021.indb   28BW_I_2021.indb   28 25.03.21   2:3525.03.21   2:35



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

29

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

phase from Libeň bridge and the central space 
should get its turn in the years 2030 to 2033. This 
is the ideal horizon for when the entire Rohan City 
project should be fi nished.

Last September you also started the close-
ly-watched project for the renovation of the 
20-hectare Smíchov Station brownfi eld and 
its transformation into the new Smíchov City 
neighbourhood, where more than 12,000 peo-
ple will fi nd a place to live and work. How is 
the construction of the fi rst phase coming?
Today a consortium led by Strabag is building the 
fi rst residential blocks, designated as SM1 and 
SM2, in Smíchov. The substructure is relatively 
complicated, because the future tunnel between 
the Smíchov and Main train stations leads under 
it. We assume that we will also begin building the 
next phase at the end of the second quarter with 
the same contractor. Thus, one offi  ce building with 
10,000 m2 of offi  ces facing náměstí Na Knížecí is 
currently under construction as well as a block of 
fl ats on the corner of Nádražní and Na Valentince 
streets. We will be continuing with block SM3 be-
tween the extension of Stroupežnického Street 
and the pedestrian boulevard. The residential 
blocks have two hundred fl ats each, so 200 fl ats 
are already under construction and another more 
than 200 are about to get underway in the middle 
of the year. The street level of the buildings is al-
ways dedicated to shops and services.

Similar to Rohan Island, in Smíchov you also 
started with the construction of the residential 
part. How successfully are the sales going?
Currently 80 percent of the fi rst residential phase 
has been sold, which we consider to be a huge suc-
cess and we expect that in a few months we will be-
gin selling the next phase. As far as the offi  ces are 
concerned, approximately 40 % have been fi lled.  

Even the fi rst phase will be a display of in-
teresting architecture. How many building 
designs can those interested in purchasing 
a fl at choose from?

There are seven architectural teams working on 
the project. We are developing a total of 18 various 
parts of the project with diverse designs, individual 
buildings that are arranged in such a way so that 
the work of one architect is not presented twice on 
the same street façade. Atelier A69 - architekti is 
the author of the design of the offi  ce buildings and 
the six remaining ateliers, meaning Kuba & Pilař 
architekti, haascookzemmrich STUDIO 2050, 
Chalupa architekti, LÁBUS AA - Architektonický 
ateliér, D3A and Projektil Architekti, are behind 
the design of the residential sections.

Are you also off ering rental housing on 
Rohan Island or in Smíchov? 
In the second phase of Rohan City, we have part 
of the fl ats optimised so that the resulting product 
would fulfi l the parameters of investment funds 
that focus on rental housing. Thus, we can imple-
ment and operate rental housing ourselves in the 
future, or in cooperation with an institutional in-
vestor. In Smíchov, we are converting part of one 
building in the second phase (Smíchov-Jih) to 
serviced and student housing, so here a relatively 
large project with an area of 15,000 m2 oriented 
to this end will be created. We are also planning 
on rental fl ats in Stýblův dům (on Wenceslaus 
Square), which we purchased last year. I think that 

rental housing will be a determining element of 
demand in the future and this market segment will 
be institutionalised more and more and thus also 
cultivated more. I see the entry of institutional cap-
ital and multinational funds positively, as a natural 
impulse of the further development of the market.

Sekyra Group is currently developing the 
three largest development territories in 
Prague. What volume of fl ats does it have in 
preparation and under construction? Do you 
have any other localities in your sights?
We currently have 270 fl ats under construction in the 
Riviéra Modřany project, where we are continuing 
on the fourth phase already, 200 fl ats in the Smíchov 
City project and we expect that this year we will be 
placing them on the market and start building a fur-
ther 200 fl ats in Smíchov, 200 on Rohan Island and 
300 in Opatov. We trust that we will also be opening 
a new locality in Čakovice next year. Of course, we 
are also monitoring other opportunities for acquisi-
tions. The priority, however, is to develop large de-
velopment territories like the ones we have. We trust 
that this year we will also achieve the change to the 
zoning plan of Žižkov City, so that we can also be-
gin the transformation of the Žižkov Freight Station 
locality. This territory alone represents a total fl oor 
space of 1 million square metres.

Smíchov City, Prague 5 – the construction of the fi rst phase of the new city district started in September 2020
Developer: Sekyra Group
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Developer Richard Morávek vzbudil pozor-
nost českého realitního světa už svým prv-
ním projektem. Centrum Galerie Šantovka, 
které se svými partnery dokončil v roce 2013 
v Olomouci, v mnoha směrech předběhlo 
svou dobu. Nyní plánuje remodeling a roz-
šíření nákupního a zábavního komplexu, je-
hož kvality a rozměr naznačily směr, jímž se 
chce ubírat i v dalších projektech. Ty plánuje 
a realizuje i se skupinou REDSTONE. Od de-
velopmentu budov posouvá těžiště svých 

aktivit k revitalizaci brownfi eldů: V Olomouci 
a Pardubicích plánuje výstavbu městských 
čtvrtí Nová Velkomoravská (17 ha) a Galerie 
Pardubice (6 ha) a připouští, že ho zaměstna-
jí v několika příštích letech. Současně pod-
niká napříč realitním spektrem: Nabízí byd-
lení s výhledem na romantický hrad Bouzov, 
do fi nále míří Envelopa Offi  ce Center, první 
kancelářský objekt v Olomouci v moderním 
standardu, v srdci vinařství Bordeaux reno-
vuje historický zámek a neopouští ani sek-

tor logistiky. Aktuálně chystá výstavbu are-
álu EAST PARK Olomouc se 70 000 m2 pro-
najímatelných ploch. Celkem jeho skupina 
rozvíjí a vlastní aktiva v hodnotě 25 miliard 
korun a rozhlíží se po dalších příležitostech. 
Ve fázi úvah je také vznik platformy, která by 
umožnila vstup dalších investorů do projek-
tů REDSTONE.  

Škála vašich aktivit je velmi rozmanitá. 
Můžete na úvod připomenout, kdy vznikla 
skupina REDSTONE?
RM: Mateřská společnost REDSTONE REAL 
ESTATE vznikla v roce 2016 spolu s realit-
ním projektem, který jsme získali v pražských 
Stodůlkách se záměrem zvýšit jeho hodnotu. 
V té době jsme měli za sebou desetiletou zkuše-
nost s přípravou lokality nákupního a zábavního 
komplexu Galerie Šantovka. Jednalo se vlastně 
o první rozsáhlou revitalizaci brownfi eldu v cen-
tru města s cílem v areálu po bývalé chemičce 
Milo vybudovat obchodně-společenské cent-
rum, které bude vycházet z nejnovějších světo-
vých trendů v oblasti retailu a akcentovat propo-
jení obchodu nejen se zábavou a volnočasovými 
aktivitami, ale s vyšším přesahem do kulturního 
a společenského života. Zároveň jsme do centra 
historické Olomouce chtěli přinést špičkovou ar-
chitekturu světové úrovně a spojili jsme se proto 
s architektem Robertem Bishopem z londýnské-
ho ateliéru Benoy. Výsledkem je stavba, která 
patří mezi deset největších center v ČR a pravi-
delně se umísťuje v žebříčku mezi nejúspěšněj-
šími. Zároveň jsme sáhli k náročnému dopravní-
mu řešení a ve spolupráci s městem a švýcar-
skými fondy zde vybudovali novou tramvajovou 
trať, která prochází po střeše podzemních garáží 
komplexu a propojuje hustě zabydlená olomouc-
ká jižní sídliště s centrem města. Projekt byl na-
konec švýcarskou stranou dáván jako vzorový 

Richard Morávek, developer a zakladatel skupiny REDSTONE

RICHARD MORÁVEK A SKUPINA REDSTONE 
připravují projekty za 25 miliard korun
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The developer Richard Morávek attracted the 
attention of the Czech real estate world with 
his very fi rst project. The Galerie Šantovka 
shopping centre, which he completed with 
his partners in 2013 in Olomouc, was ahead 
of its time in many ways. Now he is planning 
the remodelling and expansion of the shop-
ping and entertainment complex, whose 
quality and size indicated the direction that 
he also wants to take on other projects. He 
is also planning and implementing these with 
the REDSTONE group. He is shifting the fo-
cus of his activities from the development of 
buildings to the revitalisation of brownfi elds: 
in Olomouc and Pardubice he is planning 
the construction of the Nová Velkomoravská 
(17 ha) and Galerie Pardubice (6 ha) urban 
neighbourhoods and he admits that they 

will be keeping him busy for several years to 
come. At the same time, he is doing business 
throughout the real estate spectrum: he is 
off ering housing with a view of the romantic 
Bouzov Castle, the Envelopa Offi  ce Centre is 
nearing the fi nishing line, being the fi rst of-
fi ce building in Olomouc in a modern stan-
dard, he is renovating a historical chateau in 
the heart of the Bordeaux wine region and he 
has not left the logistics sector, either: he is 
currently planning the construction of EAST 
PARK Olomouc with 70,000 m2 of leasable 
space. His group is developing and owns as-
sets valued at a total of 25 billion crowns and 
he is looking around for more opportunities. 
The creation of a platform that would enable 
the entry of other investors in the REDSTONE 
project is also under consideration.  

The range of your activities is very diverse. 
Can you remind us when the REDSTONE 
group was created?
RM: The parent company REDSTONE REAL 
ESTATE was established in 2016 together with 
a real estate project that we obtained in Prague-
Stodůlky with the intention of increasing its value. 
At that time, we had ten years of experience be-
hind us in the preparation of the locality of the 
Galerie Šantovka shopping and entertainment 
complex. It was actually the fi rst extensive revitali-
sation of a brownfi eld in a city centre with the goal 
of transforming the former Milo chemical compa-
ny into a shopping/social centre, which would be 
based on the latest international trends in the area 
of retail and would accent not only the connection 
of shops with entertainment and leisure activi-
ties, but also with a greater overlap in cultural and 

RICHARD MORÁVEK AND THE REDSTONE GROUP 
preparing projects for 25 billion crowns

Galerie Pardubice – a multifunctional shopping and social centre will off er retail, offi  ce, entertainment and hotel component. In the second phase is planned 220–230 fl ats 
Developer: REDSTONE ■ Architect: Chapman Taylor, Obermeyer Helika
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příklad spolupráce soukromého a veřejného 
sektoru. Na tomto komplexním úkolu se vypro-
fi lovala i fi lozofi e budoucí skupiny REDSTONE, 
pracovní tým a okruh našich aktivit.

Jaká je tedy fi lozofi e skupiny? Jste dnes de-
veloperem, investorem i asset manažerem…
RM: Šantovka byla pro nás velkou školou deve-
lopmentu. Naší prioritou v pozici developera je 
vytvářet výjimečná architektonická řešení s vy-
sokou kvalitou zpracování i nadčasovou kon-
cepcí v projektech s efektivní ekonomikou. Jako 
správci majetku a aktiv zajišťujeme asset man-
agement, kterým investice optimalizujeme, vy-
tváříme portfolio kvalitních nájemců a tím nemo-
vitosti zhodnocujeme. Některé si ponecháváme 
ve svém portfoliu a jiné po zhodnocení prodáme. 
Tím roste majetková a fi nanční síla skupiny, která 
nám otevírá cestu i k developmentu celoměstsky 
významných projektů, ale také k novým zajíma-
vým akvizicím.

Je součástí vaší investiční strategie i nákup 
výnosových nemovitostí? 
RM: Pokud nabídnou příležitost pro zvýšení hod-
noty např. formou dostavby, rozšíření, dalšího 
developmentu nebo zkvalitnění portfolia nájem-
ců, pak určitě ano. Nejsme ale typ investora, kte-

rý má zájem nakupovat nově dokončené a plně 
obsazené nemovitosti. 

Úspěch Galerie Šantovka vyústil v záměr je-
jího rozšíření. Jak jste pokročili s přípravou? 
Plánujete i zatraktivnění první etapy…
RM: Dnes máme v ruce vydané územní rozhod-
nutí na rozšíření, které nese opět rukopis londýn-
ského studia Benoy ve spolupráci se společností 
Obermeyer Helika. Ta se podílela i na rozšíření 
pražských nákupních center Chodov nebo 
Černý Most, takže má s tímto typem projektů ob-
rovské zkušenosti. Pan architekt Robert Bishop 
je také autorem designu bytové věže Šantovka 
Tower, jejíž výstavbu v lokalitě plánujeme. S mo-
dernizací Galerie bychom chtěli začít ještě letos 
a napřesrok navážeme výstavbou druhé části, 

protože stavební povolení bychom měli získat 
v nejbližších týdnech. Redesignem jsme pověřili 
renomované architektonické studio Chapman 
Taylor, se kterým pracujeme i na konceptu na-
šeho multifunkčního projektu v centru Pardubic.  

V projektech věnujete pozornost také začle-
nění do společenského života města. Jak se 
to promítne do vašich plánů II. fáze Šantovky?
RM: V rámci druhé etapy, která rozšíří centrum 
o 23 000 m2, klademe výrazně větší důraz právě 
na zábavní a kulturní složku. Oblíbené Divadlo 
na Šantovce přesuneme do nových prostor a ka-
pacitu navýšíme na 500 míst. Pro děti plánujeme 
rozsáhlou dětskou zónu s jump arénou a dalšími 
volnočasovými aktivitami. Nová část bude zají-
mavá jednak svým designem, ale i propojením 
s okolím, zelení a vodou. Nábřeží Mlýnského 
potoka je naší vizí proměnit v živou relaxační ob-
last, kde může vzniknout amfi teátr pro pořádání 
koncertů, kulturních akcí nebo trhů pod širým 
nebem. Podobně jako například v bratislavské 
Eurovee, kde je dnes nábřeží přirozeným cílem 
odpočinku obyvatel i turistů a centrem kulturního 
dění; lokalita tak žije přes den i večer.

V rozvoji lokality Šantovka pokračujete vý-
stavbou bytů. Jak bude koncipována rezi-
denční část a jaký je další harmonogram?
RM: Na bytovou část, kterou jsme nazva-
li Šantovka Living, máme stavební povolení 
a probíhá výběr generálního dodavatele stavby. 
Vzniknout by zde mělo přibližně 240 jednotek, 
které budou nadstandardní jak použitými mate-
riály, tak svým vybavením. Jsme přesvědčeni, že 
regionální města jako Olomouc nebo Pardubice 
budou hrát v oblasti bydlení v nadcházející deká-
dě významnou roli. Uvažujeme dokonce o tom, 
že část bytů Šantovka Living nenabídneme 
k prodeji, ale proměníme ji v náš pilotní projekt 
nájemního bydlení. 

Úspěšným projektem v portfoliu REDSTONE, 
který vstupuje do fi nále, je kancelářská bu-
dova Envelopa Offi  ce Center (15 000 m2), jíž 

Obchodní centrum Galerie Šantovka v Olomouci vybudoval developer Richard Morávek spolu s partnery v roce 2013 
na území brownfi eldu někdejší chemičky Milo. Dnes připravuje remodeling a rozšíření centra o druhou etapu. V lokalitě 
Šantovka vyroste také rezidenční projekt Šantovka Living s 240 byty

Šantovka Living, Olomouc – rezidenční část projektu
nabídne 240 nadstandardních bytů
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social life. At the same time, we wanted to bring 
world-class architecture to the centre of histori-
cal Olomouc and thus we joined up with architect 
Robert Bishop from London’s Benoy atelier. The 
result is a building that is one of the ten largest 
centres in the Czech Republic and regularly ranks 
among the most successful. We simultaneously 
reached for a demanding traffi  c solution and, 
in connection with the city and Swiss funds, we 
built a new tram track here, which passes along 
the roof of the underground garage complex and 
connects Olomouc’s densely populated south-
ern housing estate with the city centre. The proj-
ect was ultimately presented by the Swiss side 
as a prime example of cooperation between the 
private and public sectors. The philosophy of the 
future REDSTONE group, the working team and 
the circle of our activities also emerged in this 
complex task.

So, what is the group philosophy? Today you 
are the developer, investor and asset manager...
RM: Šantovka was a huge school of develop-
ment for us. Our priority in the position of the de-
veloper is to create a unique architectural design, 
with a high quality of workmanship and a timely 
concept, in projects with an eff ective economy. 
As the managers of the property and assets, we 
ensure the asset management, by which we op-
timise the investment, create a portfolio of qual-
ity tenants and thus increase the value of the 
real estate. We keep some in our portfolio and 
sell others after they appreciate. Thus, the prop-
erty and fi nancial strength of the group will grow, 
which will also pave the way for the development 
of important citywide projects, as well as new 
and interesting acquisitions.

Is the purchase of income properties also 
part of your investment strategy? 
RM: If they off er opportunities for increasing the 
value, for example in the form of additional con-
struction, expansions, further development or 
improving the portfolio of tenants, then defi nitely. 
But we are not the type of investor that is inter-

ested in purchasing newly-completed and fully-
occupied properties. 

The success of Galerie Šantovka resulted in 
the plan for its expansion. How are you pro-
ceeding with its preparation? You are also 
planning on making the fi rst phase more at-
tractive…
RM: Today we have the issued zoning and plan-
ning decision in our hands for the expansion, 
which once again bears the signature style 
of London’s Benoy studio in cooperation with 
Obermeyer Helika. It also contributed to the ex-
pansion of Prague’s Chodov and Černý Most 
shopping centres, so it has extensive experience 
with this type of project. The architect Robert 
Bishop is also the author of the design of the 
Šantovka Tower apartment building, which we 
are planning to build in the area. We would like to 
begin the modernisation of the mall this year and 
continue the year after next with the construc-
tion of the second part, because we should be 
getting the building permit in the coming weeks. 
We have entrusted the redesign to the renowned 
architecture studio Chapman Taylor, with which 
we are also working on the concept of our multi-
functional project in the centre of Pardubice.  

You also pay attention to including your 
projects in the city’s social life. How do your 
plans for phase II of Šantovka refl ect this?
RM: As part of the second phase, which will ex-

pand the centre by 23,000 m2, we are placing 
a greater emphasis precisely on the entertain-
ment and cultural component. We are moving 
the popular Divadlo na Šantovce theatre to new 
spaces and increasing the capacity to 500 seats. 
For children, we are planning an extensive chil-
dren’s zone with a jump arena and other leisure 
activities. The new section will be interesting both 
for its design, but also for the connection with 
the surroundings, greenery and water. It is our 
vision to transform Nábřeží Mlýnského potoka 
into a lively leisure area, where an amphitheatre 
could be created for holding concerts, cultural 
events or open-air markets. Similar, for example, 
to Bratislava’s Eurovea, where the embankment 
these days is a natural destination for citizens and 
tourists to relax and a centre of cultural events; 
thus the locality is alive both day and night.

You are continuing with the construction of 
fl ats in the development of the Šantovka lo-
cality. How will the residential part be con-
ceived and what is the further timetable?
RM: We have a building permit for the residen-
tial section, which we call Šantovka Living, and 
the selection of the general contractor of the 
construction is also taking place. Approximately 
240 units should be created here, which will be 
above standard both in the materials used and in 
its fi ttings. We are convinced that regional cities 
such as Olomouc or Pardubice will play a signifi -
cant role in the area of housing in the upcoming 

Galerie Šantovka, Olomouc ■ The success of Galerie Šantovka resulted in the plan for its expansion
The 2nd phase will off er 23,000 m2
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čeká v září kolaudace. I tady jste vsadili na 
osvědčené architekty…
RM: Envelopa Offi  ce Center stavíme podle pro-
jektu architekta Václava Hlaváčka ze Studia acht 
a bude to první skutečně moderní kancelářská 
budova v Olomouci, která odpovídá současným 
špičkovým standardům. Svědčí o tom i fakt, že 
budova získala precertifi kaci LEED Gold. Vsadili 
jsme na lokalitu v centru, zajímavý design a na 
uživatelský komfort, včetně kapacitního třípodlaž-
ního parkoviště, zázemí pro cyklisty nebo nabíje-
ček pro elektromobily. Perličkou je, že jsme získali 
ke spolupráci držitele šesti michelinských hvězd, 
Romana Pauluse, který v objektu otevře své pro-
gresivní bistro. Hlavním nájemcem bude Banka 
Creditas, která obsadí zhruba pětinu budovy.

V současnosti chystáte revitalizaci další-
ho obřího brownfi eldu v Olomouci. Projekt 
„Nová Velkomoravská“ je svou rozlohou 
srovnatelný např. s pražským Smíchov City. 
Akvizici areálu někdejších vojenských opra-
ven v širším centru Olomouce jste dokončili 
loni. Kde čerpáte inspiraci pro urbanistickou 
koncepci nové části města? 
RM: Akvizici skutečně posledního velkého brown-
fi eldu jsme dokončili v polovině roku 2020. Území 
o velkorysé rozloze 17 ha nám umožní zde v příš-
tích 10–15 letech vybudovat novou městskou čtvrť 

s veškerou infrastrukturou a zhruba 300 000 m2 pod-
lahových ploch, což je určitě velká výzva. Inspiraci 
čerpáme nejen v České republice, ale také v zahra-
ničí. Jsme členy nadnárodního profesního sdružení 
Congress for New Urbanism, jehož principy zdůraz-
ňují rostoucí význam kvality urbánních sídel a roz-
hodující vliv jejich podoby na kvalitu lidského života. 
S tím souvisí pestrá nabídka občanské vybavenosti, 
moderního bydlení, pracovních příležitostí, vzdělá-
vání, možností trávení volného času a v neposlední 
řadě kvalitní veřejný prostor a zeleň.

Jak jste daleko s přípravou? Lze již odhad-
nout, kdy poprvé kopnete do země?
RM: V únoru jsme zahájili proces pořizování regu-
lačního plánu, který je podmínkou pro další rozvoj, 
a věříme, že bychom jej mohli mít hotový do konce 
roku. V dubnu by měly navázat demolice rozsáh-

lých skladových a technických objektů. Vzhledem 
k rozsahu území bude proces jeho revitalizace 
rozdělen do několika etap, přičemž výstavba prv-
ní etapy by mohla začít cca za 2,5–3 roky. Jedním 
ze záměrů, které REDSTONE v území zvažuje, 
je výstavba a provozování multifunkční arény pro 
sport a kulturu ve spolupráci s městem Olomouc 
a Olomouckým krajem. Opět pracujeme se špič-
kovými architekty. V případě arény jsme tento úkol 
svěřili architektu Milanu Šuráňovi, který je se svým 
tchánem Antonínem Buchtou autorem projektu 
třinecké Werk Areny. Návrh naší arény vytvořil ve 
spolupráci s Obermeyer Helika. K návrhu zasta-
vovací studie území jsme mj. přizvali studio ADR 
nebo renomovaný pražský ateliér CMC architects. 

Jaké další funkce přinese nová čtvrť do 
Olomouce? S jakou počítáte investicí?
RM: Celková investice projektu Nová Velkomo-
ravská by měla dosáhnout zhruba 15 miliard ko-
run. Konkrétní funkce a objemy nyní zvažujeme. 
Majoritní část ale zaujme bydlení pro zhruba 3 až 
4 tisíce lidí v kombinaci s občanskou vybave-
ností, jako je škola, školka a různé volnočasové 
a sportovní aktivity. Nevylučujeme ani student-
ské ubytování, které by Olomouc jako tradiční 
univerzitní město jistě obohatilo. Zvažujeme sou-
časně určitý podíl kanceláří nebo hotel v návaz-
nosti na multifunkční arénu a samozřejmostí je 
živý funkční parter s nabídkou gastronomie, ob-
chody a službami. Velký důraz klademe na ztvár-
nění veřejného prostoru. Projekt vnímáme jako 
unikátní příležitost proměnit mrtvé a nevyužité 
místo v lokalitu, kde najdou lidé vše, co potřebují 
ke spokojenému životu. A věříme, že představí-
me také kvalitní architekturu, která bude inspira-
cí i pro příští generace.

Další revitalizaci – tentokrát území bývalé-
ho lihovaru (6 ha) – připravujete v centru 
Pardubic. Projekt Galerie Pardubice vyroste 
naproti vlakovému nádraží u hlavní doprav-
ní tepny – třídy Palackého. Vedle retailu jsou 
součástí plánů opět byty…
RM: V centru Pardubic plánujeme vybudovat mul-

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc – výstavba kancelářské budovy s 15 000 m2 prémiových kanceláří a precertifi kací 
LEED Gold vstupuje do fi nále. Dokončení se očekává v září 2021 ■ Developer: REDSTONE

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc – hlavním nájemcem 
budovy bude Banka Creditas ■ Developer: REDSTONE
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decade. In fact, we are even considering not of-
fering some of the Šantovka Living fl ats for sale, 
but to transform them into rental housing in our 
pilot project. 

A successful project in the REDSTONE port-
folio that is nearing the fi nishing line is the 
Envelopa Offi  ce Center (15,000 m2), which 
will have its fi nal construction approval 
in September. Here, too, you bet on estab-
lished architects…
RM: We are building Envelopa Offi  ce Centre ac-
cording to a design by architect Václav Hlaváček 
from Studio acht and it will be the fi rst truly modern 
offi  ce building in Olomouc that will correspond to 
the current top standards. The fact that the building 
received LEED Gold precertifi cation is testimony 
to this. We bet on a locality in the centre, an inter-
esting design and user comfort, including a large 
three-level parking garage, facilities for cyclists and 
chargers for electric vehicles. The cherry on top is 
that we have obtained cooperation with the holder 
of six Michelin stars, Roman Paulus, who will be 
opening his progressive bistro in the building. The 
main tenant will be Banka Creditas, which will oc-
cupy roughly one fi fth of the building.

You are currently planning the revitalisation 
of another huge brownfi eld in Olomouc. The 
“Nová Velkomoravská” project is compara-
ble in size, for example, to Prague’s Smíchov 
City. You completed the acquisition of the 
former military repair complex in the wider 
centre of Olomouc last year. Where do you 
draw your inspiration for the urban concept 
of the new section of the city? 
RM: We completed the acquisition of the truly last 
large brownfi eld in the middle of 2020. The ter-
ritory with a large area of 17 ha will enable us to 
build a new urban neighbourhood over the next 
10–15 years with a complete infrastructure and ap-
proximately 300,000 m2 of fl oor space, which defi -
nitely is a great challenge. We are not only drawing 
inspiration in the Czech Republic, but also from 
abroad. We are members of the multinational pro-
fessional association Congress for New Urbanism, 
whose principles emphasise the increasing impor-
tance of quality urban settlements and the decid-
ing infl uence of their form on the quality of human 
life. The wide selection of civic amenities, modern 
housing, job opportunities, education, leisure op-
portunities and last, but not least, a quality public 
space and greenery are related to this.

How far along are you with its preparation? 
Is it already possible to estimate when you 
will be breaking ground?
RM: In February we launched the process for ac-
quiring the regulation plan, which is a condition 
for further development, and we believe that we 
could have it ready by the end of the year. In April 
the demolition of the extensive warehouse and 
technical buildings should follow. With regard to 
the size of the area, the revitalisation process 
is divided into several phases, while the con-
struction of the fi rst phase could begin in about 
2.5 to 3 years. One of the plans that REDSTONE 
is considering in the area is the construction 
and operation of a multifunctional arena for 
sports and culture in cooperation with the city of 
Olomouc and the Olomouc region. We are once 
again working with top architectures. In the case 
of the arena, we entrusted this task to architect 
Milan Šuráň, who is, together with his father-in-
law Antonín Buchta, the author of the design of 
Třinec’s Werk Arena. He created the design of 
our arena in cooperation with Obermeyer Helika. 
We also invited, for example, studio ADR and the 
renowned Prague atelier CMC architects for the 
design of the area’s development study. 

Nová Velkomoravská, Olomouc ■ The 17 ha brownfi eld will be transformed into a new city district with fl ats, offi  ces, hotel, school, greenery and a multifunctional cultural and sport facility
Developer: REDSTONE
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tifunkční obchodně-společenské centrum, které 
kromě retailových ploch a zhruba 1 200 parkova-
cích stání nabídne také část administrativní, zá-
bavní a hotelovou. Jednotlivé komponenty budou 
navzájem propojeny, tak aby hosté hotelu mohli 
využít např. zelenou terasu na střeše retailové 
části nebo navštívit multikino. Počítáme i s vel-
kým víceúčelovým sálem pro zhruba 1 000 lidí, 
kde se budou moci konat kongresy, výstavy, kul-
turní i společenské akce. Multifunkční zaměření 
znamená řadu vzájemných synergií, stejně jako 
lukrativní lokalita v centru, mezi autobusovým 
a vlakovým nádražím, které je vzdáleno necelých 
50 minut jízdy od hlavního města Prahy. Projekt 
dnes prochází územním řízením a předpokládá-
me, že hotov by mohl být na konci roku 2023.

Stávající autobusový terminál, který je pod naší 
vlastnickou kontrolou, se v budoucnu přesune 
k vlakovému nádraží, kde je již naplánována stav-
ba Terminálu B vedle dokončeného multifunkční-
ho přestupního dopravního uzlu, kde denně staví 
asi 700 spojů. Což bude spolu s vlakovým nádra-
žím dalším zdrojem pohybu lidí v lokalitě, z něhož 
bude profi tovat obchodní i zábavní část Galerie 
Pardubice. Paletu obchodů a služeb včetně dvou 
supermarketů doplní velká moderní gastrozóna 

s rozmanitou nabídkou stravování a zábava, včet-
ně multikina, spa a jump arény.

Na uvolněném pozemku po autobusovém ná-
draží postavíme ve druhé etapě rezidenční část 
s 220 až 230 byty. Na ni poté naváže zelený park, 
pro který připravujeme projekt revitalizace a ten 
chceme věnovat městu Pardubice spolu s novou 
pěší lávkou přes frekventovanou Palackého třídu.

Pokud hovoříme o bydlení, nemůžeme mi-
nout váš projekt Královská louka Bouzov, 
který, jak naznačuje název, nabízí výhledy 
přímo na „pohádkový“ hrad.
RM: Lokalita leží skutečně přímo naproti maleb-
nému hradu Bouzov, který je znám z řady fi lmo-
vých pohádek. Náš projekt nabízí 23 připrave-
ných stavebních pozemků a nově jsme předsta-
vili i první vzorový dům. Stavební povolení umož-
ní výstavbu domů ve třech variantách designu ve 
skandinávském stylu, a klienti mohou sami zvo-
lit, zda si nechají svůj dům postavit na klíč, nebo 
zda si raději koupí pozemek se stavebním povo-
lením. Jde spíše o rekreační nebo druhé bydle-
ní, které dnes zažívá obrovský boom. Vzhledem 
k poloze pouhých 38 km, tedy půl hodiny jízdy od 
Olomouce, lze ale využít i celoročně. Cílíme tak 

na klientelu Olomoucka, ale i na brněnský nebo 
na ostravský trh.

REDSTONE je aktivní i v zahraničí, kde podniká 
v oblasti vinného turismu. Ve francouzské ob-
lasti Bordeaux připravujete rekonstrukci zám-
ku. Co vás vedlo k tomu, že jste vstoupili nejen 
za hranice Česka, ale do úplně jiného oboru? 
RM: Jsme milovníci vína, a když se nám naskyt-
la možnost koupit viniční usedlost Château Escot 
s historickým zámkem, rozsáhlým parkem a do-
provodnými technickými budovami, dlouho jsme 
neváhali. Vinařství se nachází na levém břehu řeky 
Girondy v proslulé francouzské vinařské oblasti 
Bordeaux a jeho vinohrady produkují víno v kla-
sifi kaci Cru Bourgeois. Bezprostředně po akvizici 
v roce 2019 jsme začali připravovat revitalizaci 
25 ha vinic a zároveň jsme najali místní architekty 
a pověřili je přípravou projektu rekonstrukce zám-
ku. Bordeaux je nádherné město, které nabízí vyni-
kající víno i skvělou gastronomii, ale ze zkušenosti 
víme, že se vinařská oblast potýká s hotelovými 
kapacitami. Nabídneme tak řádově 18 až 20 apart-
má, která budou fungovat jako hotel. Představte si 
ubytování na zámku obklopeném parkem a vini-
cemi v nejslavnější oblasti. To je přece jedinečný 
zážitek. A v tom je i kouzlo této investice… 

Jakou hodnotu dnes představují projekty, 
které skupina rozvíjí a vlastní? Plánujete 
i další akvizice? Které segmenty považujete 
za perspektivní do budoucna? 
RM: Projekty, které máme v držení, realizaci nebo 
různých fázích příprav, dosahují souhrnné hodno-
ty zhruba 25 miliard korun. Pokud jde o další in-
vestice, nejsme vyhraněni a rozhoduje spíše kon-
krétní příležitost. Vedle retailu, bydlení a kanceláří 
se nedávnou akvizicí vracíme i do segmentu lo-
gistiky v projektu EAST PARK Olomouc. Na logi-
stický areál je vydané územní rozhodnutí, které 
nám umožní výstavbu pěti hal s celkovou prona-
jímatelnou plochou 70 000 m2. Původní koncept 
jsme uzpůsobili aktuálním požadavkům; v dubnu 
zahájíme výstavbu infrastruktury a v listopadu plá-
nujeme zahájit realizaci první haly. 

Rezidenční project Královská louka Bouzov nabízí 23 připravených pozemků se stavebním povolením pro rekreační či 
druhé bydlení v přírodě s výhledem na romantický hrad Bouzov ■ Developer: REDSTONE
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What other functions will the new neigh-
bourhood be bringing to Olomouc? What is 
the planned investment?
RM: The entire investment in the Nová 
Velkomoravská project should reach roughly 
15 billion crowns. We are now considering the 
specifi c functions and volumes. But most of the 
space will be taken up by housing for roughly 
3 to 4 thousand people in combination with civic 
amenities, such as a school, preschool and vari-
ous leisure and sporting activities. We are also 
not ruling out student accommodations, which 
would certainly enrich Olomouc, as a traditional 
university town. We are simultaneously consider-
ing a certain share of offi  ces or a hotel in con-
nection to the multifunctional area, and a lively 
street level with an off er of gastronomy, shops 
and services is also a matter of course. We place 
a heavy emphasis on the creation of the public 
space. We perceive the project as a unique op-
portunity to transform a dead and unused area 
into a locality where people can fi nd everything 
they need for a happy life. And we believe that we 
will also be introducing quality architecture that 
will also be an inspiration for later generations.

You are preparing another revitalisation, 
this time on the site of a former distillery 
(6 ha) in the centre of Pardubice. The Galerie 
Pardubice project is going up across from 
the train station on the main traffi  c artery, 
Palackého třída. Flats are part of the plan 
once again, in addition to retail…
RM: In the centre of Pardubice we are planning to 
build a multifunctional shopping and social centre 
that, in addition to retail space and approximately 
1,200 parking spots, will also off er offi  ce, enter-
tainment and hotel sections. The individual com-
ponents will be interconnected, so that the hotel 
guests, for example, can use the green terrace on 
the roof of the retail section or visit the multiplex 
cinema. We are also planning a large multipur-
pose hall for roughly 1,000 people, where conven-
tions, exhibitions and cultural or social events can 
be held. The multifunction orientation means a lot 

of mutual synergies, just like the lucrative loca-
tion in the centre, between the bus and train sta-
tions, which is less than a 50-minute journey from 
Prague’s Main Train Station. Today the project is 
undergoing the zoning and planning decision and 
we expect it to be fi nished at the end of 2023.

The existing bus terminal, which is under our 
ownership, will be moved to the train station in 
the future, where the construction of Terminal B 
is already planned next to the completed multi-
functional transport node, where about 700 con-
nections stop each day. Together with the train 
station, this will be another source of people 
moving about in the area, from which the retail 
and entertainment sections of Galerie Pardubice 
will profi t. The palette of shops and services, in-
cluding two supermarkets, will be supplemented 
by a large modern food court with a diverse off er 
of food and entertainment, including a multiplex 
cinema, a spa and a jump arena.

In the second phase, we will be building a resi-
dential section with 220 to 230 fl ats on the land 
freed up by the bus station. This will be connect-
ed to a green park, for which we are preparing 
a revitalisation project and we would like to give 
that to the city of Pardubice together with a new 
footbridge over the busy Palackého třída.

Since we are talking about housing, we can’t 
forget your Královská louka Bouzov project 

that, as the name would suggest, off ers di-
rect views of the “fairy-tale” castle.
RM: The locality truly lies directly opposite 
the picturesque Bouzov Castle, which is well 
known from many fairy-tale fi lms. Our project 
off ers 23 prepared building plots and we have 
also just recently presented the fi rst show-room 
house. The building permit allows for the con-
struction of houses in three design variations in 
a Scandinavian style, and the clients can choose 
whether they will have a turnkey house built or 
whether they would prefer purchasing land with 
a building permit. It is more for recreational or 
second homes, which are experiencing a huge 
boom these days. But in light of the position only 
38 km from Olomouc, thus a half-hour drive, it 
can also be used all year round. Thus, we are 
aiming at an Olomouc clientele, but also on the 
Brno or Ostrava markets. 

REDSTONE is also active abroad, where it 
does business in the area of wine tourism. 
You are preparing the reconstruction of 
a chateau in the French area of Bordeaux. 
What led you to not only go beyond the 
borders of the Czech Republic, but also to 
a completely diff erent sector? 
RM: We are wine lovers, and when the opportu-
nity arose for us to buy the wine estate Château 
Escot, with a historical chateau, extensive park 
and accompanying technical buildings, we didn’t 
hesitate for long. The winery is located on the left 

Galerie Pardubice – Developer REDSTONE is preparing a revitalisation on the site of a former distillery (6 ha) in the centre
of Pardubice and its transformation into the multifunctional and social center with retail, entertainment, offi  ces and hotel.
The center is expected to open at the end of 2023 ■ Architect: Chapman Taylor, Obermeyer Helika
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Jak takový objem aktivit financujete? 
Neumožníte vstup dalším spoluinvestorům?
RM: Vedle obvyklé kombinace vlastních zdrojů 
a úvěrových prostředků jsme úspěšně realizovali 
několik emisí dluhopisů. Přetlak kapitálu generuje 
hlad po zajímavých produktech. Aktuálně tak zva-
žujeme vytvoření struktury, která by takový vstup 
do projektů REDSTONE umožnila, např. prostřed-
nictvím investičních fondů kvalifi kovaných investorů. 

Jak vnímáte současnou situaci na realitním 
trhu v Česku? Co aktuálně považujete za 
největší výzvu developmentu?
RM: Není to kupodivu covid-19, který sice bude 
mít významné dopady do ekonomiky a může 
řadu věcí zkomplikovat, jistě však nezastaví 
poptávku po kvalitních rozvojových projektech. 
Pokud jde o situaci na trhu, pandemie nepo-
chybně rozevřela nůžky mezi silnými a zdravými 
nemovitostmi a těmi béčkovými. Domnívám se, 
že projekty, které měly problémy již před krizí, 
mají pravděpodobně ještě větší. Zásadní pro-
blém developmentu v Česku ale dlouhodobě 
vnímám v byrokratické zátěži, nepředvídatelnos-
ti a složitosti povolovacích procesů. Pokud býval 
development během na dlouhou trať, dnes hovo-
říme přímo o maratonu…

bank of the Gironde estuary in the celebrated 
French wine-growing region of Bordeaux and 
its vineyards produce wine under the classifi -
cation of Cru Bourgeois. Immediately after the 
acquisition in 2019, we started to prepare the 
revitalisation of 25 ha of vineyards, while also 
hiring local architects and entrusting them with 
the preparation of a project to reconstruct the 
chateau. Bordeaux is a wonderful city, which of-
fers excellent wine and sublime cuisine, but from 
experience we know that the wine area is strug-
gling with hotel capacities. Thus, we will be of-
fering between 18 and 20 apartments that would 
operate like a hotel. Just imagine accommoda-
tion in a chateau surrounded by a park and vine-
yards in the most celebrated area. That is simply 
a unique experience. And that is what makes this 
investment enchanting… 

What value do the projects that the group 
owns and is developing represent? Are you 
planning any other acquisitions? Which 
segments do you consider to be perspective 
for the future? 
RM: The projects we are holding, constructing or 
are in various stages of preparation reach a total 
value of approximately 25 billion crowns. As far 

as other investments are concerned, we are not 
sticking to a single sector and the specifi c op-
portunity is the determining factor. In addition to 
retail, housing and offi  ces, we also returned to 
the logistics segment with the recent acquisition 
of the EAST PARK Olomouc project. The zon-
ing and planning decision has been issued for 
the logistics complex, which will let us build fi ve 
halls with a total leasable area of 70,000 m2. We 
adapted the original concept to current require-
ments; in April, we will begin the construction of 
the infrastructure and in November we are plan-
ning to begin the construction of the fi rst hall. 

How do you fi nance such a volume of ac-
tivities? Will you be allowing the entry of co-
investors?
RM: In addition to the usual combination of our 
own resources and credit facilities, we have also 
successfully implemented several bond issues. 
The excessive pressure of capital is generating 
a thirst for interesting products. Thus, we are cur-
rently considering the creation of a structure that 
would enable such an entry to REDSTONE proj-
ects, for example through qualifi ed investor funds. 

How do you perceive the current situa-
tion on the real estate market in the Czech 
Republic? What do you currently consider to 
be the greatest challenge to development?
RM: Surprisingly, it isn’t covid-19, which will have 
a considerable impact on the economy and can 
complicate many things, though it certainly won’t 
stop the demand for quality development proj-
ects. As far as the market situation is concerned, 
the pandemic has undoubtedly widened the 
gap between strong and healthy properties and 
second-category ones. I think that projects that 
had problems even before the crisis will prob-
ably have even greater ones. But I have long 
perceived the essential problem of development 
in the Czech Republic to be the bureaucratic bur-
den and Byzantine permit processes. If develop-
ment used to be a long-distance race, now it is 
nothing short of a marathon…

Richard Morávek rozvíjí své investice napříč sektory – od kancelářských a maloobchodních projektů přes rezidence, 
hotely a logistiku až po multifunkční městské čtvrti na území někdejších brownfi eldů. Podniká i v sektoru vinného 
turismu ve vyhlášené francouzské vinařské oblasti Bordeaux
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Jsme výrobci větracích zařízení a systémů s rekuperací tepla nejen pro bytové nebo rodinné domy. Nabízíme několik variant řešení od základního větrání 

s rekuperací tepla až po sofi stikovaný vzduchotechnický systém s možností vytápění a chlazení. 

Využijte našich zkušeností a profesionální technické podpory.

Centrální systém je vhodným řešením při 

realizaci řízeného větrání pro větší počet 

bytů, kanceláří či prodejen v jednom objektu. 

Větrací jednotka je zpravidla umístěna 

v technické místnosti nebo na střeše objektu. 

Výhodami jsou výrazná eliminace hluku, 

minimalizovaný nárok na stavební prostor, 

nižší provozní a investiční náklady.

Decentrální systém je vhodný tam, kde nelze 

nikam umístit centrální jednotku, nebo v případě, 

že ne všechny bytové jednotky v objektu chtějí 

mít řízený systém větrání.

Spoří  energii zpětným získáváním tepla
 s účinností 85–92 %

Chrání  interiér před prachem, pylem
 a hlukem z venkovního prostředí 

Odvádí  vnitřní vzduch včetně pachů
 a nadměrné vlhkosti

Snižuje  riziko kondenzace vlhkosti v bytech
 a vzniku plísní

Zajišťuje  hygienickou výměnu vzduchu dle
 individuálních požadavků

Specialista na větrání a rekuperaci tepla

2018

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

Instalace systému s rekuperací tepla přináší plno výhod:
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Proměna území o rozloze 110 ha v Praze 7 
nabyla jasnějších obrysů schválením územní 
studie s regulačními prvky, kterou vypraco-
valy architektonické ateliéry Pelčák a part-
ner architekti a Thomas Müller Ivan Reimann 
Architekten ve spolupráci s Institutem pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Zároveň byla 
schválena také nová změna územního plánu, 
která proběhne ve zrychleném režimu začát-
kem příštího roku. Regulační studie zahrnuje 
několik změn,  z nichž nesložitější bylo podle 
představitelů IPR řešení záměru investora 
Unibail-Rodamco na výstavbu masivního 
nákupního centra a také dohoda s největším 
soukromým investorem v Bubnech, společ-

ností CPI PG, o umístění Centrálního parku 
o rozloze 6 ha na její pozemky. Samotná vý-
stavba by podle předpokladu města mohla 
začít během čtyř let a rozvoj skončí do 30 let. 
Dominantou rozvíjející se lokality bude plá-
novaná nová budova Vltavské fi lharmonie, 
která vyroste na předpolí Hlávkova mostu. 
Její budoucí podoba vyplyne z mezinárodní 
architektonické soutěže, kterou město plánu-
je vyhlásit ve druhé polovině letošního roku. 

Nová čtvrť pro víc než 50 000 lidí
Oblast někdejšího nádraží Praha-Bubny by se 
měla během následujících 30 let proměnit v no-
vou městskou čtvrť, kde bude žít 25 000 lidí 

ve zhruba 10 000 bytů a 29 000 lidí zde bude 
pracovat v administrativě, službách i lehké výrobě. 

Revitalizace brownfi eldu zároveň propojí dvě 
dosud kolejištěm téměř neprodyšně odříznuté 
části Prahy 7 – Letnou a Holešovice. „Obě 
tyto městské čtvrti spolu nikdy skutečně nesou-
sedily, byly oddělené drážními pozemky. Tam, 
kde by měl být střed, epicentrum dění, je dnes 
brownfi eld,“ vysvětluje architekt Petr Pelčák. 
„Naším záměrem není pouze tento brownfi eld 
zastavět, ale podnítit změnu chování obou částí 
města tak, aby se skutečně stýkaly a netoči-
ly se k sobě zády. Aby tu vznikl prostor celo-
městského významu. Proto byl do středu nové 

Stohektarový brownfi eld Bubny-Zátory, který je jedním z největších rozvojových území Prahy, se promění v příštích 30 letech v novou městskou čtvrť, kde bude bydlet a pracovat 
zhruba 50 tisíc lidí. Dominantou jižní části lokality u stanice metra Vltavská bude nová budova Vltavské fi lharmonie, jejíž návrh vzejde z architektonické soutěže vyhlášené hlavním 
městem Prahou ■ Vizualizace: pohled od jihu, od stanice metra Vltavská ■ Zdroj: IPR

V NEJVĚTŠÍM PRAŽSKÉM BROWNFIELDU
Bubny-Zátory by se mohlo do 4 let stavět
Dominantou nábřeží bude nová budova Vltavské fi lharmonie
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The transformation of a territory with an 
area of 110 ha in Prague 7 has started to 
gel with the approval of the urban study 
with regulatory elements, which the ar-
chitecture studios Pelčák a partner ar-
chitekti and Thomas Müller Ivan Reimann 
Architekten prepared in cooperation 
with the Prague Institute of Planning and 
Development (IPR). The new change to 
the zoning plan, which will take place in 
an accelerated regime at the beginning of 
next year, was also approved. The regula-
tory study includes several changes, the 
most complicated of which, according to 
IPR representatives, were the resolution of 
the plan of the investor, Unibail-Rodamco, 

for the construction of a massive shopping 
centre, as well as the agreement with the 
largest private investor in Bubny, CPI PG, 
on the placement of Centrální park with an 
area of 6 ha on its land. According to the 
city’s estimates, the actual construction 
could get underway within 4 years and the 
development should be completed within 
30 years. The dominant feature of the de-
veloping locality will be the planned new 
Vltava Philharmonic building, which will 
be going up in the area in front of Hlávka 
Bridge. Its future appearance will come 
from an international architectural com-
petition, which the city is planning to an-
nounce in the second half of this year. 

A new neighbourhood
for more than 50,000 people
the area of the former Prague-Bubny railway sta-
tion should be transformed over the following 
30 years into a new urban neighbourhood, 
where 25,000 people will live in approximately 
10,000 fl ats and 29,000 people will work in of-
fi ces, services and light manufacturing. 

The revitalisation of the brownfi eld will also 
connect two parts of Prague 7, Letná and 
Holešovice, currently almost completely cut off  
from each other by the railway tracks. “Both of 
these city districts were never really neighbours, 
but were divided by railway land. What should be 
the centre, the epicentre of events, is a brown-

Bubny-Zátory, the 100 ha brownfi eld in Prague 7 will be transformed into the new city district for 50,000 people ■ Source: IPR

CONSTRUCTION COULD GET UNDERWAY in the 
largest Prague Brownfi eld Bubny-Zátory within 4 years
The dominant feature of the embankment will be the new Vltava Philharmonic building
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čtvrti navržen Centrální park, který propojí 
nejen Holešovice a Letnou, ale také Stromovku 
s nábřežím Vltavy, a to na severu i na jihu 
Holešovického meandru.“ 

Městu se podařilo umístění parku vyjednat se 
skupinou CPI PG, jež vlastní v Bubnech celkem 
20 ha pozemků. Podoba zelené plochy o rozloze 

6 ha podél budoucí dráhy spojující centrum Prahy 
s mezinárodním letištěm a s Kladnem bude před-
mětem samostatného projektu. Blokové uspořá-
dání rezidenční zástavby umožní podle náměstka 
pražského primátora Petra Hlaváčka zachování 
hrubých podlahových ploch, které zde CPI PG 
plánuje postavit. Poloha u parku na druhou stranu 
významně zvedne cenu okolních rezidencí. 

Průchodnost území zajistí podle místostarostky 
Prahy 7 Jitky Burgerové v první fázi také lávka přes 
trať, která bude vybudovaná rovněž na pozemcích 
CPI PG. V budoucnu by mělo bariéru kolejiště od-
stranit umístění tratí na viadukty s možným využi-
tím části prostor pod nimi pro komerční účely, po-
dobně jako je tomu u Negrelliho viaduktu v Karlíně. 

Citlivou záležitostí byla podle ředitele IPR 
Ondřeje Boháče změna projektu nákupního cen-
tra, které chce v jižní části území v blízkosti že-
lezniční stanice postavit další soukromý investor, 
společnost Unibail-Rodamco. „Jednání byla vel-
mi náročná, protože obchodní centra potřebují 
velkou plochu, a my jsme se snažili, aby nebylo 
překážkou v území. Myslím, že se nám podaři-
lo dojít ke šťastné dohodě, která mnohem více 
ctí urbanistický ráz lokality a přitom umožňuje 
funkční obchodní centrum,“ uvádí Ondřej Boháč. 

Od počátečního požadavku města na zprůchod-
nění bloku pasážemi dospěl investor k rozhodnutí 
rozdělit hmotu do tří částí, z nichž největší část – 
40 000 m2 – obsadí retail. Umístění dalších funkcí 
včetně kina, kanceláří, nebo případně i menšího 
podílu studentského ubytování se zatím podle in-
formací IPR zvažuje. Uprostřed projektu se počítá 
se vznikem piazzy a částečně zastřešené ven-
kovní pasáže. Unibail-Rodamco jedná s CPI PG 
o směně pozemků. Architekti IPR projektují ná-
kupní centrum na obdélníkovém pozemku mezi 
ulicemi Dělnická a Jateční, který je ve vlastnictví 
CPI PG, nad trojúhelníkovou parcelou jižněji, kte-
rá byla původně pro nákupní centrum určena. Tu 
by CPI PG mohla využít k výstavbě hotelu s kon-
gresovým centrem, který zde podle IPR zvažuje. 
Investoři se k této transakci odmítli vyjádřit.

Tiskový mluvčí CPI PG Jakub Velen potvrdil 
pouze informaci o probíhajících jednáních o vy-
tvoření společného podniku s Karlín Group 
a Dopravním podnikem hl. m. Prahy na využití 
území u stanice metra Nádraží Holešovice, 
kde CPI v roce 2019 získala pozemek autobuso-
vého nádraží o rozloze 1 ha.  

Bubny-Zátory – zákres majetkoprávních vztahů: Majoritním vlastníkem v území mezi stanicemi metra Vltavská 
a Nádraží Holešovice v Praze 7 je skupina CPI Property Group, část pozemků v jižní části lokality kontroluje 
developerská společnost Unibail-Rodamco. K dalším investorům v lokalitě patří vedle města a Českých drah např. 
společnosti Skanska nebo RPC podnikatele Daniela Křetínského
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fi eld today,” explained architect Petr Pelčák. “Our 
plan is not only to develop this brownfi eld, but 
to stimulate a change in the behaviour of both 
city districts so that they truly do meet and do 
not turn their backs on one another. So that 
a space of city-wide importance is created here. 
That’s why Centrální park was designed for the 
centre, which will not only connect Holešovice 
and Letná, but also Stromovka with the Vltava 
embankment, both to the north and south of the 
Holešovice meander.” 

The city has managed to negotiate the place-
ment of the park with the CPI PG group, which 
owns a total of 20 ha of land in Bubny. The ap-
pearance of the green space with an area of 
6 ha along the future railway connecting the 
centre of Prague with the international airport 
and with Kladno will be the subject of a separate 
project. The block arrangement of the residential 
development will enable the preservation of the 
rough fl oor area that CPI PG is planning to build, 
according to the Deputy Mayor of Prague, Petr 
Hlaváček. Placement by the park, on the other 
hand, will signifi cantly increase the price of the 
surrounding residences. 

According to the Deputy Mayor of Prague 7, 
Jitka Burgerová, the passage through the ter-
ritory will also be provided in the fi rst phase by 
a footbridge over the railway tracks, which will be 
also be built on CPI PG’s land. In the future, the 
barrier of the train tracks should be removed by 
the placement of the tracks on viaducts, with the 
possible use of some of the space under them 
for commercial purposes, similarly to the Negrelli 
Viaduct in Karlín. 

According to IPR Director Ondřej Boháč, the 
change to the shopping centre project that an-
other private investor, Unibail-Rodamco, wants 
to build in the southern part of the area close to 
the railway station was a sensitive matter. “The 
negotiations were very demanding, because the 
shopping centre needs a large space and we tried 

to ensure it would not be an obstacle in the terri-
tory. I think that we managed to come to a happy 
agreement that honours the urban nature of the 
locality much more, while enabling a functional 
shopping centre,” explained Ondřej Boháč.

From the city’s initial requirement to make it pos-
sible to pass through the block using passages, the 
investor came to the decision to divide it into three 
parts, with retail occupying the largest of these 
on 40,000 m2. According to IPR’s information, the 
placement of other functions, including a cinema, 
offi  ces and even a smaller share of student hous-
ing are being considered so far. There are plans 
for the creation of a piazza and partially-covered 
outdoor passages in the middle of the project. 
Unibail-Rodamco is negotiating with CPI PG for 
an exchange of land. IPR architects are designing 
the shopping centre on a rectangular plot of land 
between Dělnická and Jateční streets, which is 
owned by CPI PG, above a triangular parcel further 
south that was originally designated for the shop-
ping centre. CPI PG could use the latter for the con-
struction of a hotel with a congress centre, which 
is being considered here, according to IPR. The 
investors refused to comment on this transaction.

The Press Spokesperson of CPI PG, Jakub 
Velen, only confi rmed the information on the 

ongoing negotiations for the creation of a joint 
venture with Karlín Group and the Prague Public 
Transit Company for the use of territory by the 
Nádraží Holešovice metro station where, 
in 2019, CPI acquired the land of the bus station 
with an area of 1 ha.

The already-approved study with regula-
tory elements is, according to Petr Hlaváček, 
insurance that the developers will respect the 
planned character of the blocks, typical for 
the area of Letná and Holešovice, and that 
they will respect the limits specifi ed by the city. 
As far as the division of functions is concerned, 
there will primarily be a mix of shops and servic-
es on street level and offi  ces on the upper fl oors 
in the northern part of the territory by the railway 
tracks. Residential development will be going 
up in the vicinity of the metro, according to IPR 
Press Spokesperson Marek Vácha, once again 
with a retail street level. A combination of shops 
and services with offi  ces will be created by the 
busy Argentinská Street. The offi  ces will service 
as a noise barrier for the housing oriented to-
wards the interior of the territory. 

There were some changes made in the study 
based on comments from the public. “When mod-
ifying the study, we worked with a change to the 

The landmark of the planned new city quarter in the south part of the plot (at the Vltavská metro station) will be the new 
Philharmonic building for 3,000 visitors ■ Source: IPR
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Již schválená studie s regulačními prvky je 
podle Petra Hlaváčka pojistkou, že develope-
ři budou respektovat plánovaný charakter 
blokové zástavby, typický pro oblast Letné 
i Holešovic, a budou respektovat městem stano-
vené limity. Pokud jde o rozložení funkcí, v sever-
ní části území se počítá v oblasti u trati zejména 
s mixem obchodů a služeb v parteru a kanceláří 
ve vyšších patrech. V okolí metra vyroste podle 
sdělení tiskového mluvčího IPR Marka Váchy 
především rezidenční zástavba, opět s retailovým 
parterem. U dopravní radiály Argentinské vznik-
ne kombinace obchodu a služeb s kancelářemi. 
Administrativa poslouží jako protihluková bariéra 
pro bydlení orientované dovnitř území. 

Ve studii došlo na základě podnětů veřejnosti 
a městské části k několika změnám. „Při úpravě 
studie jsme pracovali se změnou výškové re-
gulace, jako nejvýznamnější bych zmínil snížení 
budovy z 18 na 12 pater v nárazníkovém pásmu 
výstaviště. Přechod od výstaviště směrem ke 
stanici metra Nádraží Holešovice je tak plynu-
lejší a přirozenější,“ uvádí Ondřej Boháč. Město 
se také rozhodlo pro zachování dalších pa-
mátek, jako je například objekt historické vo-
dárny nebo secesní elektrárny. „Velký důraz 

jsme kladli na různá propojení; významně jsme 
posílili propojení mezi Centrálním parkem 
a Stromovkou, kde jsme rozšířili zelený koridor, 
a v místě setkání dvou tratí – trati na letiště a kra-
lupské – v sousedství Centrálního parku přibyl 
nový menší parčík.“ Další zásah si vyžádala ko-
ordinace s vedením trasy metra, která je v těchto 
místech mělce pod povrchem, a bylo třeba kvůli 
ní upravit některé bloky. 

Dominantou oblasti Bubny-Zátory a další ze 
série význačných kulturních nebo vládních budov, 
které již tradičně lemují nábřeží Vltavy v Praze, 
by se měla stát plánovaná budova fi lharmo-
nie. S jejím umístěním se počítá na předmostí 
Hlávkova mostu. Záměr byl na základě stu-
die využitelnosti, kterou vyhotovilo konsorcium 
fi rem Henning Larsen, AEA a Buro Happold, 
schválen městskou radou. Rozhodnutí podpo-
řili následně v březnu 2021 i pražští zastupitelé. 
„Předpokládané zahájení stavby v roce 2027 
bude podmíněno dalšími schvalovacími procesy,“ 
uvedl k dalšímu postupu Petr Hlaváček. S vyhlá-
šením mezinárodní architektonické soutěže 
se počítá ve druhé polovině letošního roku: 
Předcházet mu bude ještě podrobnější analýza 
fi nancování provozu fi lharmonie.

Odborníci z Henning Larsen prověřili vybranou loka-
litu na břehu Vltavy u stanice metra Vltavská a v ana-
lýze doporučili parametry koncertního sálu a celé 
budovy, využití prostor i výši investice. Budova by 
podle jejich doporučení měla mít celkem tři sály: 
hlavní koncertní sál pro 1 800 diváků, malý sál 
pro komorní hudbu s kapacitou 500 míst a multi-
funkční pro ostatní žánry a typy akcí s kapacitou 
až 700 míst. Počítá se také s využitím venkovní-
ho veřejného prostranství pro kulturní program. 
Celý prostor by se měl stát místem, které bude vyu-
žíváno celoročně. Filharmonie podle odhadů přiláká 
ročně zhruba 600 000 návštěvníků, okolní prostory 
dalších celkem 1,2 milionu. Prioritou je podle Hennig 
Larsen bezbariérové propojení objektu s Vltavou, 
které ovlivní design budovy. Budovu fi lharmonie by 
mělo vlastnit město a sídlit by v ní měl alespoň jeden 
orchestr. Komise pro výstavbu nového sálu doporu-
čila, aby fi lharmonie byla sídlem dvou významných 
orchestrů: České fi lharmonie a Symfonického 
orchestru hl. m. Prahy FOK.
 
Náklady na vlastní stavbu by měly podle před-
běžných odhadů dosáhnout 5,3 miliardy korun, 
celkové náklady včetně projektové dokumen-
tace a architektonické soutěže se vyšplhají na 
6,1 miliardy. 

Charakter nové čtvrti v rozvojovém území Bubny-Zátory v Praze 7 předurčila schválená územní studie s regulačními prvky, kterou vypracovaly architektonické ateliéry Pelčák 
a partner architekti a Thomas Müller Ivan Reimann Architekten ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)
Vizualizace: pohled od severu (od stanice metra Nádraží Holešovice)
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height regulation, where I would mention the 
most important being the lowering of the buildings 
from 18 to 12 fl oors in the Výstaviště buff er zone. 
Thus, the transition from the Exhibition Grounds in 
the direction of the Nádraží Holešovice metro sta-
tion is smoother and more natural,” stated Ondřej 
Boháč. The city has also decided to preserve oth-
er monuments, such as the historic waterworks
or Art Nouveau power plant, for instance. “We 
placed a huge emphasis on various connections; 
we signifi cantly strengthened the connection be-
tween Centrální park and Stromovka, where 
we expanded the green corridor and added 
a small park where the two railway tracks (to the 
airport and Kralupy) meet next to Centrální park.” 
Another intervention required the coordination 
with the metro lines, which are not as deep under 
the surface in these places, due to which it would 
be necessary to modify several blocks. 

The planned Philharmonic building should 
become the dominant feature of the Bubny-
-Zátory area and another in the series of notable 
cultural or government buildings that traditionally 

line the Vltava embankment in Prague. It should 
be placed in the area in front of Hlávka Bridge. 
The plan was approved by the City Council based 
on a feasibility study prepared by a consortium of 
Henning Larsen, AEA and Buro Happold. Prague 
representatives subsequently supported the deci-
sion in March 2021. “The expected launch of the 
construction in 2027 will depend on the further 
approval processes,” explained Petr Hlaváček 
with regard to the further process. The announce-
ment of an international architectural competition 
is planned for the second half of this year: it will 
be preceded by an even more detailed analysis 
of the fi nancing of the Philharmonic’s operations.

The professionals from Henning Larsen assessed 
the selected locality by the banks of the Vltava 
River by the Vltavská metro station and recom-
mended the parameters of the concert hall, the 
use of the space and the amount of the investment 
in their analysis. According to their recommenda-
tions, the building should have a total of three 
halls: the main concert hall for 1,800 specta-
tors, a small hall for chamber music with a ca-

pacity of 500 seats and a multifunctional hall for 
other genres and types of events with a capacity 
of up to 700 seats. There are also plans for the 
use of the outdoor public space for cultural 
programmes. The entire space should become 
a place that will be used all year round. According to 
estimates, the Philharmonic should attract roughly 
600,000 visitors annually, and another 1.2 million in 
the surrounding spaces. The building’s barrier-free 
connection to the Vltava River, which will infl uence 
the design of the building, is a priority, according to 
Henning Larsen. The Philharmonic building should 
be owned by the city and at least one orchestra 
should be based in it. The commission for the con-
struction of the new hall recommended that the 
Philharmonic be the seat of two important orches-
tras: The Czech Philharmonic and the Prague 
Symphony Orchestra.

The expenses for the actual construction should 
reach 5.3 billion crowns, according to prelimi-
nary estimates, while the overall expenses in-
cluding project documentation and the architec-
tural competition will rise to 6.1 billion. 

The planned Philharmonic building should become the dominant feature of the Bubny-Zátory area and another in the series of notable cultural or government buildings that 
traditionally line the Vltava embankment in Prague. It should be placed in the area in front of Hlávka Bridge ■ Source: IPR
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Společnost Penta Real Estate získala sta-
vební povolení pro projekt Masaryčka, jeden 
z největších developerských projektů v cent-
ru Prahy, jehož design je dílem studia ikony 
současné světové architektury Zahy Hadid. 
Projekt, který vzniká v sousedství Masarykova 
nádraží, má proměnit někdejší železniční 
brownfi eld v živou moderní součást měs-
ta. Po svém dokončení, včetně nových ve-

řejných prostor a piazzett plných zeleně, je 
jeho ambicí stát se významným obchodním 
a dopravním uzlem a propojit centrum Prahy 
s Žižkovem a Florencí. Zpráva přichází nedlou-
ho poté, co Penta úspěšně dokončila prodej 
kancelářského projektu Churchill společnos-
tem Českomoravská Nemovitostní a CFH. 
Komplex o rozloze 30 000 m2 u hlavního vla-
kového nádraží Prahy byl prodán za částku 

153 milionů eur, což činí z transakce největší 
obchod na trhu s kancelářskými nemovitost-
mi v roce 2020. Bankovní úvěr ve výši přes 
100 milionů eur poskytla banka Helaba.

Masaryčka má zelenou!
Penta získala zelenou k zahájení výstavby ostře 
sledovaného projektu Masaryčka a pokročila tak 
k naplnění své vize vytvořit nový milník v oblasti 

Ambiciózní projekt Masaryčka, který již buduje developerská společnost Penta Real Estate v sousedství Masarykova nádraží podle projektu studia ikony světové moderní 
architektury Zahy Hadid, představí do dvou let 23 000 m2 exkluzivních kancelářských prostor v lokalitě, která má ambici být novým dopravním a business hubem centra Prahy
Developer: Penta Real Estate ■ Architekt: Studio Zahy Hadid

PO ÚSPĚŠNÉM PRODEJI PROJEKTU CHURCHILL 
má Penta zelenou pro projekt Masaryčka  
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Penta has received the building permit for 
Masaryčka, one of the biggest projects in the 
city centre, designed by the iconic architec-
tural studio of Zaha Hadid. Located directly 
beside the Masarykovo train station, the proj-
ect is set to transform brownfi eld railway land 
into a vital part of the city. Complete with pub-
lic piazzas infused with greenery, it aims to 
be a new transport and services hub all the 
while functionally connecting the downtown 

with Florenc and Žižkov areas. That news 
comes on the heels of Penta’s recent suc-
cessful sale of the offi  ce complex Churchill 
to Českomoravská Nemovitostní (ČMN) and 
CFH. Located near Prague’s main train sta-
tion, the 30,000 sqm project sold for EUR 
153 million, making it the largest deal in the 
offi  ce sector in the Czech Republic. A bank 
loan in excess of EUR 100 million was pro-
vided by German bank Helaba.

Masaryčka green light
Penta has been given the green light to start con-
struction on Masaryčka. It is now continuing in its 
aim to create a new landmark of urban architecture 
by the studio of one of the world’s most iconic archi-
tects, Zaha Hadid. Consisting of two seven-storey 
buildings, the new complex will off er 23,000 sqm of 
some of the most distinguished offi  ces in the city 
centre. “We received the building permit and sub-
sequently began construction in February. Given 

AFTER SUCCESSFUL CHURCHILL SALE
Penta has green light for Masaryčka  

Penta Real Estate has a green light for Masaryčka, the new landmark of urban architecture in the Prague city center, designed by the studio of one of the world’s most iconic 
architects, Zaha Hadid
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urbanismu a architektury podle projektu studia 
jedné z největších osobností světového designu 
Zahy Hadid. Nově budovaný komplex, který bude 
tvořený dvěma sedmipodlažními budovami, na-
bídne 23 000 m2 exkluzivních kancelářských pro-
stor v centru města. „V únoru jsme získali stavební 
povolení a bezprostředně poté jsme zahájili sta-
vební práce. Vzhledem ke komplexnosti projektu 
bylo naším cílem začít stavět okamžitě, jakmile to 
bude možné. Vrchní konstrukce budov je díky své-
mu organickému tvaru komplikovaná, stejně jako 
vnější fasáda se zlatými zakřivenými vertikálními 
lamelami. Navzdory tomu, že je již hotova staveb-
ní jáma a připravené základy, tak potrvá výstavba 
24 měsíců a dokončení je plánováno na polovinu 

roku 2023,“ uvedl Pavel Streblov, ředitel komerč-
ních projektů ve společnosti Penta Real Estate.

Realizací konstrukce budovy byla pověřena sta-
vební fi rma Metrostav. Jak podotýká Streblov, 
rukopis Zahy Hadid se nepromítne jen do archi-
tektury budov samotných, ale i do designu vnitř-
ních prostor, včetně vstupní recepce, výtaho-
vých lobby, a dokonce i vlastních výtahů. Podle 
dohody se zástupci města je součástí projektu 
Masaryčka také kompletní rekonstrukce ulice na 
Florenci, kde vznikne nový široký chodník pro 
pěší, přibude vzrostlá vegetace a stávající do-
časné parkovací plochy se promění v živý měst-
ský bulvár lemovaný zelení a stromy.

Dvě architektonické soutěže 
Ztvárnění veřejných prostor na křižovatce ulic Na 
Florenci a Havlíčkova je předmětem architekto-
nické soutěže, jíž Penta vypsala společně s hlav-
ním městem Prahou loni, a nyní pokračuje druhým 
kolem výběr vítězného návrhu: „Architektonická 
soutěž byla anonymní, což znamená, že poro-
ta neznala autory hodnocených návrhů, takže 
nebylo možné zapojit žádné osobní preference; 
cílem je zvolit skutečně to nejlepší řešení,“ uve-
dl Streblov. „Je to zajímavý úkol, protože prostor 
propojuje aspekty silniční a tramvajové dopravy, 
pohybu pěších v lokalitě i nástup do stanice me-
tra, to vše současně,“ dodává Streblov s tím, že 
záměrem investora je transformace území mezi 

Zahájení výstavby projektu Masaryčka v centru Prahy následuje nedlouho poté, co Penta Real Estate úspěšně prodala svůj projekt Churchill u hlavního pražského vlakového nádraží 
investorům Českomoravská Nemovitostní a CFH. Investice ve výši 153 milionů eur je největším obchodem v sektoru kancelářských nemovitostí v roce 2020 ■ Foto: Churchill, Praha 2  
Developer: Penta Real Estate
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the complexity of the architecture we were keen to 
get started as soon as we could. The superstruc-
ture itself is rather complicated because of curves 
in the design – then obviously the facade with its 
characteristic golden strips is the most complex 
part – so despite having the foundations prepared 
the construction will take two years, and we’ve 
set mid-2023 for its completion,” points out Pavel 
Streblov, Penta’s Director of Commercial Projects. 

The construction company Metrostav has been 
contracted for the building’s superstructure. 
Streblov notes that the design by Zaha Hadid was 
not limited to the building envelope but extends 
into several major parts of the interior including the 
lobby, lift lobbies and even the lifts themselves. As 
part of the construction of Masaryčka, Streblov ex-
plains, Penta is in discussion with the city to com-
pletely refurbish the street Na Florenci, to widen 
the sidewalk, add greenery, eliminate some of 
parking areas and create a nicer boulevard. 

Two architectural competions 
An architectural competition organized by Penta in 
conjunction with city of Prague is now underway for 
the square at the intersection of Na Florenci and 
Havlíčkova streets and proceeding to the second 
round of designs. “It was an anonymous architec-
tural competition, meaning the jury did not know 
the individual architects of the submissions, so no 
personal preferences were possible; for us it’s re-
ally about trying to fi nd the best solution. It’s an in-
teresting task as the area combines traffi  c, trams, 
people, metro access, everything in one place.” 
The intention is to turn the space in front of the new 
building and between the historical train station 
building into a pedestrian area, explains Streblov: 
“The aim is to completely transform it into a pleas-
ant and engaging area for the public, with shops 
and services, an open piazza allowing free move-
ment of pedestrians with greenery and seating ar-
eas to bring new life into this part of the city centre.”

A second planned architectural competition with 
the city was also launched in March. Called the 

International Urban Competition Florenc 21, it 
concerns the area on the other side of Na Florenci 
around the Florenc bus station. It covers an area 
of some 70,000 sqm where apartments are ex-
pected make up close to half of the space.  

Churchill the largest offi  ce sale 
Another success came to Penta just before 
the turn of the year, the sale of its offi  ce proj-
ect Churchill to Českomoravská Nemovitostní 
(ČMN) and Corporate Finance House Group 
(CFH). The sale, worth EUR 153 million and 
a trade in rare core product, was the largest of-
fi ce transaction in the Czech Republic in 2020. 
German bank Helaba fi nanced the deal, provid-
ing a bank loan in excess of EUR 100 million.

The fi rst phase of the 30,000 sqm project is rent-
ed to Deloitte and the second predominantly to 
Fortuna Entertainment Group. “Originally it wasn’t 
the intention to sell the buildings; however, the 
interest of investors in acquiring high quality of-
fi ce product provided a strong argument to sell,” 
Streblov explains. “We were even able to achieve 
what we consider the pre-crisis pricing for the as-
set, and despite all the diffi  culties of the pandemic 

(primarily associated with travel) the sale was ul-
timately quite competitive with German, Austrian 
and even American investors looking at it. It was 
fi nally the the local investor (in a JV) who were 
able to be the most aggressive. They proceeded 
quickly and it was relatively streamlined decision 
making on their side; that to me was one of the 
key advantages,” Streblov notes. In the portfolio of 
Českomoravská Nemovitostní are the buildings 
City West C1 and C2, acquired last year, Crystal 
in Vinohrady, and the building BLOX in Prague 6. 
Churchill was designed by Jakub Cigler Architekti.

Along with Fortuna in three fl oors of the second 
phase there are some smaller tenants including 
the international IT company Workday. The ground 
level between both buildings forms a small piazza 
with fountain and greenery providing an open view 
over Old Town. This is surrounded by a shopping 
arcade with gastro options, including Napoke res-
taurant and Churchill Pub. There is also Yes Visage 
clinic, Rossmann drug store, Don Pealo tobac-
conist and a large Lidl supermarket to serve the 
neighbourhood. “From what we hear, people just 
like the buildings and their architecture, especially 
of the brick building as it blends in nicely with the 

Masaryčka will transform the railway brownfi eld in Prague city center to an attractive new city district
Developer: Penta ■ Architect: Studio by Zaha Hadid
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novými budovami a historickou budovou dvora-
ny Masarykova nádraží v pěší zónu. „Naší vizí je 
kompletní proměna území v příjemný a poutavý 
prostor pro veřejnost s obchody a službami, kde 
vznikne otevřené náměstí umožňující volný pohyb 
kolemjdoucích i posezení v zeleni, což do této 
části centra města vnese nový život.

Další plánovaná architektonická soutěž byla ve 
spolupráci s městem vyhlášena v březnu tohoto 
roku: Mezinárodní urbanistická soutěž pod ná-
zvem Florenc 21 se týká řešení území na opač-
né straně ulice Na Florenci a lokality v okolí au-
tobusového a vlakového nádraží Florenc, kde by 
více než polovinu z celkových 70 000 m2 předpo-
kládané užitné plochy měly tvořit nové byty.

Churchill – investiční transakce roku
Těsně před koncem roku se Penta dočkala další-
ho úspěchu, když prodala svůj kancelářský projekt 
Churchill investorům Českomoravská Nemovitostní 
(ČMN) a Corporate Finance House Group (CFH). 
Prodej core nemovitosti v hodnotě 153 milionů eur 
se stal největší transakcí v kancelářském sektoru 
na investičním trhu v České republice za rok 2020. 
Obchod fi nancovala německá banka Helaba, která 
poskytla úvěr přesahující 100 milionů eur.

První etapa projektu o rozloze 30 000 m2 je cen-
trálou společnosti Deloitte, druhou obsadila pře-

vážně skupina Fortuna Entertainment Group. 
„Původně nebylo v plánu budovy prodat, nicméně 
zájem investorů získat vysoce kvalitní kancelář-
ský produkt byl silným argumentem pro výjimku,“ 
vysvětluje Streblov. „Podařilo se nám dokonce 
dosáhnout výnos, který lze označit za předkrizo-
vý, a navzdory omezením způsobeným pandemií 
v oblasti cestování proběhl prodej za účasti zá-
jemců z řad německých, rakouských i amerických 
investorů. V mezinárodní konkurenci nakonec zví-
tězil domácí investor, který dokázal přijít s nejag-
resivnější nabídkou,“ dodal Streblov. V portfoliu in-
vestora Českomoravská Nemovitostní už fi gurují 
kancelářské budovy jako City West C1 a C2, kte-
ré získal v loňském roce, Crystal na Vinohradech 
nebo BLOX v Praze 6. Architektem komplexu 
Churchill je ateliér Jakub Cigler Architekti. 

Společně s Fortunou ve třech podlažích jsou 
nájemci druhé etapy i menší fi rmy, včetně me-
zinárodní IT společnosti Workday. Na úrovni 
přízemí budovy propojuje piazzetta s fontánou 
a zelení, která nabízí otevřený výhled na Staré 
Město. Tu doplňuje nákupní galerie s nabídkou 
gastronomie, včetně restaurací Napoke nebo 
Churchill Pub, a také klinika Yes Visage, droge-
rie Rossmann, trafi ka Don Pealo a supermarket 
Lidl sloužící širokému okolí. „Od obyvatel lokality 
máme velmi pozitivní zpětnou vazbu, oceňují ar-
chitekturu obou budov, především té s cihlovou 

fasádou, která přirozeně navazuje na okolní zá-
stavbu, včetně univerzity na opačné straně uli-
ce.“ Za projekt získala Penta již podruhé v řadě 
za sebou ocenění v soutěži „Best of Realty“, je-
jíž vítězové byli vyhlášeni počátkem tohoto roku.
„V minulosti byl pozemek za křižovatkou, kde 
dnes stojí Churchill II, územím nikoho jen s ně-
kolika parkovacími místy, odkud lidé rychle spě-
chali. Dnes procházejí podél obchodů a stromů 
nebo pěší zónou s trávníky v Italské, kde mohou 
zpomalit, zastavit se a užít si atmosféru prostoru 
samotného. Snažíme se ve všech projektech do 
kvality veřejných prostor investovat a věříme, že 
stejně tomu bude i v případě projektu Churchill III.“
 
Churchill III 
Churchill III bude situován na západní straně budovy 
Churchill II, kde stojí nyní jen menší objekt Českých 
drah, postavený mimo uliční frontu v prostoru, který je 
jinak nevyužitý. „Rádi bychom jej nahradili reprezen-
tativní budovou, která bude pokračováním projektu 
Churchill – tj. revitalizace území původního železnič-
ního brownfi eldu, opět v konsorciu se společností 
SUDOP. Aktuálně probíhá změna územního plánu 
a věříme, že by mohla být dokončena buď koncem 
tohoto, nebo na začátku příštího roku. Je zde poten-
ciál 20 000–30 000 m2,“ vysvětluje Streblov. Změna 
by umožnila rozvoj území, které sahá od křižovatky 
až k železničnímu podjezdu. „V současnosti je zde 
betonová zeď. Ta by se měla zbourat a díky tomu 
se celý prostor podél Seifertovy ulice otevře 
a stane se přirozenou součástí města.“ Další aktivity 
Penty by měly pokračovat nad prostory vlakového 
nádraží – projektem Whitewater, který se zaměří na 
rozvoj oblasti na opačné straně území – nad vino-
hradskými tunely.

Stavební povolení pro
Novou Waltrovku
Nedávným úspěchem Penty bylo podle Streblova 
také získání stavebního povolení pro další fázi pro-
jektu Waltrovka. To umožní redevelopment první 
části brownfi eldu u stanice metra Radlická v Praze 5, 
kde vyroste v úvodní etapě cca 30 000 m2 kancelář-
ských prostor v budovách Metalica a Legatica. 

Na úspěšný projekt komplexu dvou budov Churchill I a II u hlavního nádraží naváže Penta Real Estate výstavbou třetí 
budovy Churchill III. Další aktivity developera budou pokračovat projektem Whitewater v oblasti vinohradských tunelů  
Developer: Penta Real Estate
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surroundings including the university across the 
street.” Penta earned an award for the second time 
for Churchill in the Best of Realty. The ceremony 
for the competition was held earlier this quarter. 
“All this was just a no-man’s land before, this whole 
intersection on the corner of Churchill II, with only 
access to some parking, and people would hurry 
by just to get somewhere else. Now we have all 
this retail at ground level and added trees, walking 
areas and greenery along Italská, so people can 
slow down and enjoy the space itself. We try to in-
vest in public space like this in all our projects. And 
we hope with Churchill III the same will happen.”

Churchill III 
Churchill III will be on the west side of Churchill 
II, where there is just a small building for use by 
Czech railways set back from the street on an area 

of generally underutilized land. “We would like to 
replace this with a representative building for the 
continuation of the Churchill redevelopment of 
this railway brownfi eld, as before, in a consortium 
with SUDOP. A change of the masterplan is ongo-
ing, so we are hoping either the end of this year 
or beginning of next, we should have the change; 
the potential there is for 20,000–30,000 sqm,” ex-
plains Streblov. The change would allow the re-
newal of the intersection to continue towards the 
rail underpass. “Now, there is just a concrete wall. 
It should be demolished, and the area opened up, 
so that this part of Seifertova street can become 
part of the city.” Penta’s work above the train sta-
tion area could continue; the potential develop-
ment project Whitewater focuses on development 
above the tunnel on the opposite side of the prop-
erty at Vinohradská street.  

Waltrovka building permit
In another recent success Penta also received 
a building permit in the next phase of Waltrovka, 
says Streblov. The permit in the brownfi eld rede-
velopment in Prague 5 is for 30,000 sqm and al-
lows construction of the next two offi  ce buildings, 
Metalica and Legatica.

Penta Real Estate has obtained the building permit for 
the two offi  ce buildings Metalica and Legatica, as a part
of New Waltrovka city quarter in Prague 5 – Radlice
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J&T Real Estate pokračuje v rozvoji lokality 
Invalidovny v pražském Karlíně. Poté, co zde 
developer v červnu loňského roku dokončil 
novou centrálu J&T Banky, fi nalizuje nyní 
plány na výstavbu další kancelářské budo-
vy s názvem Red Court. V březnu vydané 
stavební povolení umožní zahájit realizaci 
začátkem léta. Red Court s osmi nadzemní-
mi a třemi podzemními podlažími nabídne 
6 920 m2 kanceláří a 767 m2 retailu. Podle 
informací J&T láká komorní rozměr budovy 
zájemce o celý dům. Jeho dokončení fi rma 
plánuje na konec roku 2022. 
 
Nová budova Red Court vyroste na křižovatce 
ulice U Rustonky s hlavní karlínskou doprav-
ní tepnou Rohanské nábřeží. Svým designem 
i funkčně naváže objekt ve tvaru krychle na admi-

nistrativní areál Rustonka, který společnost J&T 
Real Estate v lokalitě vybudovala a v květnu 2019 
prodala korejskému investičnímu fondu Hana 
Alternative Asset Management a asset managero-
vi White Star Real Estate. Na rozdíl od komplexu 
Rustonka, který zahrnuje tři kancelářské budovy 

s celkovou pronajímatelnou plochou přesahující 
40 000 m2, působí Red Court s necelými 7 000 m2 
využitelných ploch spíše komorním dojmem. S roz-
lehlejším komplexem na opačné straně ulice jej ale 
vizuálně propojí fasáda, která bude mít podle vy-
jádření architekta Evžena Duba z architektonické 
kanceláře CMC architects stejný rastr na výšku 
postavených oken, navazující na industriální tradici 
lokality. Od černých a hnědých tónů Rustonky se 
ale odliší barvou tmavě červených cihel. 

Manažer J&T Real Estate Daniel Melzer potvr-
dil, že zahájení stavby je plánováno předběžně 
v červnu 2021. V březnu získal projekt staveb-
ní povolení a nyní investor jedná se stavebními 
fi rmami a také s potencionálními nájemci. „Musím 
říci, že i nyní, v době ovlivněné covidem, se setká-
váme s celkem standardním zájmem nájemců. Ne 

Red Court, Praha 8 – Karlín ■ Developer: J&T Real Estate ■ Architekt: CMC architects

V sousedství Rustonky VYROSTE RED COURT

Red Court vyroste v sousedství business parku 
Rustonka poblíž stanice metra Invalidovna
Zdroj: J&T Real Estate
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J&T Real Estate is continuing with the devel-
opment of the Invalidovna locality in Prague-
-Karlín. After the developer completed the 
new J&T Banka headquarters here last June, 
it is now fi nalising plans for the construction 
of another offi  ce building here called Red 
Court. The building permit, issued in March, 
enables the construction to get underway at 
the beginning of the summer. With eight sto-
reys and three underground levels, Red Court 
off ers 6,920 m2 of offi  ces and 767 m2 for retail. 
According to information from J&T, the small 
size of the building is attracting tenants in-
terested in the entire building. The company 
is planning to complete it at the end of 2022. 

The new Red Court building will be going up on 
the intersection of U Rustonky Street with 

Karlín’s main artery, Rohanské nábřeží. With its 
design and function, the building in the shape of 
a cube follows in the footsteps of the Rustonka 
offi  ce complex, which J&T Real Estate built in the 
area and sold in May 2019 to the Korean invest-
ment fund Hana Alternative Asset Management 
and the asset manager White Star Real Estate. 
Unlike the Rustonka complex, which contains 
three offi  ce buildings with a total leasable area 
exceeding 40,000 m2, Red Court with almost 
7,000 m2 of usable space gives more of a com-
pact impression. It is visually connected with 
the more expansive complex on the other side 
of the street, however, through its façade, which 
will have the same grid, according to architect 
Evžen Dub from the architecture offi  ce CMC 
architects, of the vertically placed windows, re-
ferring to the industrial traditions of the locality. 

It does diff er from the black and brown tones of 
Rustonka with the colour of its dark red bricks. 

The Manager of J&T Real Estate, Daniel Melzer, 
confi rmed that the start of the construction is 
preliminarily planned for June 2021. The proj-
ect received the building permit in March and 
now the investor is negotiating with construction 
companies and also with potential tenants. “I have 
to say that even now, in this period infl uenced by 
covid, we have encountered the standard interest 
of tenants. Not all work activities can be done from 
home, so we were approached by a company that 
is interested in occupying the entire building, and 
we would adapt to their ideas and the nature of their 
business, which is light industry. We are sure that 
we will not have a great problem with leasing in this 
well-established locality around Invalidovna with 

Red Court, Prague 8 – Karlín ■ Developer: J&T Real Estate ■ Architect: CMC architects

RED COURT TO GO UP next to Rustonka

BW_I_2021.indb   53BW_I_2021.indb   53 25.03.21   2:3625.03.21   2:36



O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

 O
FF

IC
E 

54

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

všechny pracovní činnosti lze vykonávat z domova, 
takže jsme byli například poptáni fi rmou, která má 
zájem obsadit celý objekt, a my bychom ho přizpů-
sobili jejich představám a povaze podnikání – což 
je lehká výroba. Věříme si v tom, že v zavedené lo-
kalitě kolem Invalidovny s veškerou infrastrukturou 
nebudeme mít s pronájmem větší problém,“ uvedl 
výkonný ředitel J&T Real Estate Martin Kodeš. 

Na výsledku jednání s fi rmou, která by podle 
Daniela Melzera obsadila s výjimkou jednoho pa-
tra celou budovu, závisí také přesný termín zahá-
jení výstavby. „Nájemce láká nejen menší rozměr 
budovy a fakt, že stojí na samostatném pozemku, 
ale projekt je zatím na papíře a interiér můžeme při-
způsobit potřebám konkrétního zájemce,“ popsal 
Melzer. V tomto případě by se jednalo například 
o zesílení nosnosti podlah v některých částech 
budovy, rozšíření skladových kapacit, zvětšení vý-

tahů, posílení kapacit technologií a doplnění sepa-
rátních okruhů vzduchotechniky. Některé výtahy by 
také jezdily z podzemí přímo do horních pater, bez 
přestupu v oblasti recepce. „Úpravy lze provést ješ-
tě před zahájením stavebních prací, čímž ušetříme 
čas i fi nance. Podle potřeby můžeme také stavbu 
urychlit a realizovat fi t-outy zároveň s hrubou stav-
bou,“ uvedl Melzer a dodal: „Stále ale jednáme 
a klient zvažuje více variant.“ 

Pokud k dohodě nedojde, počítá developer 
s výstavbou univerzální a maximálně fl exibilní 
kancelářské budovy s patry o rozloze necelých 
1 000 m2 (988 m2), dělitelnými na čtyři nájemní 
jednotky o ploše 222 m2 se samostatnými vstu-
py z výtahové lobby. Na střeše objektu vznikne 
pobytová střešní terasa na 170 m2 nabízející 
výhled na centrum Prahy, která bude přístupná 
pro všechny nájemce. Zbytek střechy obsa-

dí technologie a je zde vyhrazený i prostor pro 
umístění druhého dieselagregátu, pokud bude 
některý z uživatelů vyžadovat vlastní.

Red Court vyroste na pozemku o rozloze 2 628 m2. 
„Před vstupem do budovy vznikne kvalitní veřej-
ný prostor. Jednáme s investorem o možném 
umístění výtvarného díla, fontány či o atypickém 
řešení sadových úprav a lavic k sezení, podobně 
jako v sousedním areálu Rustonky,“ popsal archi-
tekt Evžen Dub. Z tohoto prostoru se bude vstu-
povat také do tří obchodních jednotek v přízemí, 
z nichž jednu by měla obsadit kavárna. Podél 
komunikace Rohanské nábřeží navrhují architekti 
parčík se stromy a nízkou zelení; podobnou úpra-
vu zároveň plánují také v protilehlém cípu trojúhel-
níkové parcely. Předpokládaná investice do projek-
tu Red Court přesáhne podle tiskového mluvčího 
J&T Real Estate Jiřího Ochece půl miliardy korun.

Připravovaná budova Red Court nabídne 6 920 m2 kancelářských a 767 m2 maloobchodních ploch ■ Developer: J&T Real Estate ■ Architekt: CMC architects
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its complete infrastructure,” stated the Executive 
Director of J&T Real Estate, Martin Kodeš. 

The exact date for the start of the construction also 
depends on the results of the negotiations with the 
company, which would occupy the entire building 
except for one fl oor, according to Daniel Melzer. 
“The tenant is not only attracted by the smaller 
size of the building and the fact that it is standing 
on a separate plot of land, but so far the project 
is only on paper and we can adapt the interior to 
the needs of a concrete tenant,” explained Melzer. 
In this case, this would apply, for example, to the 
strengthening of the load capacity of the fl oors in 
some parts of the building, an expansion of the 
storage capacity, larger elevators, an increased ca-
pacity for technologies and the addition of separate 
ventilation systems. Some of the elevators would 
also go from the basement right to the upper fl oors 

without stopping in the reception area. “The modifi -
cations can be made even before the construction 
work gets underway, by which we save time and 
money. We can also speed up the construction as 
needed and implement the fi t-outs simultaneously 
with the carcase,” stated Melzer, who added: “We 
are still in negotiations, however, and the client is 
considering more alternatives.” 

If an agreement is not reached, the developer is 
planning on the construction of a universal and 
maximally fl exible offi  ce building with fl oors with 
areas of almost 1,000 m2 (988 m2), dividable into 
four rental units with an area of 222 m2 and sepa-
rate entrances from the elevator lobby. A rooftop 
terrace will be created on 170 m2 of the build-
ing’s roof, off ering a view of the centre of Prague. It 
will be accessible to all the tenants. The rest of the 
roof is occupied by technology and there is space 

designated for the placement of a second diesel 
generator if any of the users will require their own.

Red Court is going up on land with an area of 
2,628 m2. “A quality public space will be created 
in front of the entrance to the building. We are in 
talks with the investor on the possible placement 
of a work of art, a fountain or atypical landscaping 
and benches, similar to the neighbouring Rustonka 
complex,” explained the architect Evžen Dub. The 
three retail units on the ground fl oor, one of which 
should be occupied by a café, will also be entered 
from this space. The architect designed a small 
park with trees and low shrubs along Rohanské 
nábřeží; he is also planning a similar design in the 
adjacent tip of the triangular plot of land. The ex-
pected investment into the Red Court project, ac-
cording to the press spokesperson of J&T Real 
Estate, Jiří Ochec, will exceed half a billion crowns.

Red Court, Prague 8 – Invalidovna ■ Developer: J&T Real Estate ■ Architect: CMC architects
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Developer Moravská stavební - Invest staví 
v oblasti budoucího brněnského Jižního cen-
tra multifunkční komplex Palác Trnitá podle 
projektu architektonické kanceláře Pelčák 
a partner architekti. Po dokončení v polovi-
ně roku 2022 nabídne areál celkem 190 bytů, 
spolu s 8 000 m2 administrativy. V parteru 
nabídku doplní obchody a restaurace na 
1 500 m2. Dominantou Paláce Trnitá bude bílá 
kancelářská věž, která by měla podle záměru 
architektů tvořit spolu s věží projektu Triniti 
Offi  ce Center na druhé straně Trnité ulice 
symbolickou bránu do centra Brna. 

Multifunkční Palác Trnitá roste na dříve nezastavě-
ném pozemku v ulici Trnitá přímo naproti obchod-
nímu centru Galerie Vaňkovka. Stavba oběma 

křídly – kancelářským i rezidenčním – navazu-
je na starší budovu Městského úřadu Šlapanice. 
Výstavba, kterou generální dodavatel Strabag 
zahájil v květnu 2019, dospěla již do 5. nadzemního 
patra. S dokončením počítá developer a investor 
Moravská stavební - Invest v červnu 2022, nájemci 
a obyvatelé se do domu budou moci začít stěhovat 
v září téhož roku. Podle sdělení obchodního ředite-
le MS - Invest Jaroslava Smrčky si projekt vyžádá 
investici v hodnotě stovek milionů korun a develo-
per jej fi nancuje kombinací ekvity a projektového 
úvěru u České spořitelny. Na fi nancování využil 
výtěžek z emisí dluhopisů z let 2016 a 2017, z nichž 
každá vynesla zhruba 250 milionů korun. 
 
Uzavřený komplex s privátním zeleným vni-
troblokem nabídne ve dvou kancelářských bu-

dovách lemujících ulici Trnitou celkem 8 000 m2 
administrativních ploch. Dalších 1 500 m2 
bude vyhrazeno pro obchody a služby v parteru. 
Administrativní část projektu má 7 pater, kance-
lářská věž nabídne 12 podlaží. Na střeše bu-
dov vznikne zelená pobytová terasa a menší 
terasy nebo balkony budou nájemcům k dispozi-
ci také na několika nižších patrech. 

Administrativní budovy se budou podle popisu 
architektů lišit uliční fasádou. Jižní část, napo-
jená na budovu místní radnice, bude tmavší, cih-
lová se zlatě eloxovanými okenními rámy. Severní 
bude mít fasádu ze světlých sklocementových 
prefabrikátů, kombinovaných s černými skly 
a černou žulou v obchodním parteru. Spojovat je 
bude rastr svisle orientovaných oken. Fasády šes-

Palác Trnitá, Brno – dominantou projektu je bílá dvanáctipodlažní kancelářská věž. Celkem multifunkční komplex nabídne 8 000 m2 administrativních ploch a 190 bytů
Developer:  Moravská stavební - Invest ■ Architekt: Pelčák a partner architekti

BRNĚNSKÝ PALÁC TRNITÁ dosáhl pátého patra
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The developer Moravská stavební - Invest 
is building the multifunctional Palác Trnitá 
complex in the area of the Brno’s future Jižní 
centrum according to a design by Pelčák 
a partner architekti. Upon completion in the 
middle of 2022, the complex will off er a total 
of 190 fl ats together with 8,000 m2 of offi  ces. 
The street level will contain shops and res-
taurants on 1,500 m2. The dominant feature 
of Palác Trnitá will be the white offi  ce tower, 
which should, according to the architects’ 
intentions, create a symbolic gateway to the 
centre of Brno together with the tower of the 
Triniti Offi  ce Center project on the other side 
of Trnitá Street. 

The multifunctional Palác Trnitá is going up 
on a previously undeveloped plot of land on 
Trnitá Street directly across from the Galerie 
Vaňkovka shopping centre. The construction of 
both wings, offi  ce and residential, continues in 
the style of the older Šlapanice Town Hall build-
ing. The construction, which the general con-
tractor Strabag began in May 2019, has already 
reached the fi fth fl oor. The developer and investor 
Moravská stavební - Invest is planning to com-
plete it in June 2022. The tenants and inhabit-
ants will be able to start moving into the building 
in September of the same year. According to an 
announcement from the Commercial Director of 
MS - Invest Jaroslav Smrčka, the project requires 

an investment in the amount of hundreds of mil-
lions of crowns and the developer is fi nancing it 
through a combination of equity and a project 
loan from Česká spořitelna. It used the pro-
ceeds from the issue of bonds in the years 2016 
and 2017 for the fi nancing, each of which raised 
roughly 250 million crowns. 

The enclosed complex with a private green in-
ner courtyard off ers a total of 8,000 m2 of offi  ce 
space on two offi  ce buildings lining Trnitá Street. 
Another 1,500 m2 will be designated for shops 
and services on street level. The offi  ce part of the 
project will have 7 fl oors, the offi  ce tower off ers 
12 fl oors. A green terrace will be built on the roof 
of the building, and smaller terraces or balconies 
will also be available on several of the lower fl oors. 

The street façades of the offi  ce buildings will 
diff er, according to the architects. The southern 

Palác Trnitá, Brno – upon completion in the middle of 2022, the complex will off er a total of 190 fl ats together with 8,000 m2 of offi  ces
Developer: Moravská stavební - Invest ■ Architect: Pelčák a partner architekti

BRNO’S PALÁC TRNITÁ
reaches the fi fth fl oor
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ti bytových domů, tvořících dohromady rezidenční 
část komplexu, budou charakteristické nepravi-
delně rozmístěnými okny, arkýři a balkony. 

„Obchodní plochy jsou z větší části obsazené,“ 
uvádí Jaroslav Smrčka. „V rezidenční části jsou 
prodány dvě třetiny bytů. Prodej jednotek ve 
velikostech 1kk až 4kk s lodžiemi, balkony a te-
rasami jsme zahájili v září 2019 a v nabídce jsou 
všechny, v tomto projektu nepočítáme s nájem-
ním bydlením.“ Parkování je zajištěno ve dvou 
podzemních podlažích s kapacitou 450 garážo-
vých stání. 

Pronájem kancelářských ploch zatím postu-
puje pomalu. Lukáš Netolický, vedoucí regionál-
ní pobočky Cushman & Wakefi eld v Brně, která 
byla exkluzivně pověřena pronájmem prostor 
v Paláci Trnitá, ale uvádí, že po období naprosté 
stagnace na brněnském kancelářském trhu 

způsobené dopady pandemie covid nyní fi rmy za-
čínají navzdory situaci ožívat a některé se dokon-
ce rozhodují zvětšit plochu kanceláří, aby mezi 
pracovními místy mohly vytvořit větší rozestupy. 
„Výhodou Paláce Trnitá je načasování. Zatímco 
většina projektů je nyní pozastavena a na trh tak 
přijdou až v letech 2024–25, komplex developera 
MS - Invest bude k dispozici již příští rok,“ uvádí 
Netolický. Výstavbou Paláce Trnitá zahájila spo-

lečnost MS - Invest proměnu Jižního centra 
Brna. V lokalitě Trnitá mají následovat v bu-
doucnu také například projekty developerů HB 
Reavis, Crestyl  nebo J&T Real Estate. 

Rezidenční projekty v Praze a Brně
Kromě Paláce Trnitá dokončuje společnost 
Moravská stavební - Invest v Brně projekt 
40 rodinných domků v Jundrově. Další aktivi-
ty koncentruje developer v Praze, kde v sou-
časné době realizuje rezidenční komplexy 
Žižkovské pavlače se 150 byty, Byty Dělnická 
v Holešovicích se 120 byty a projekt Domy 
Ďáblická hvězdárna, který nabídne 24 rodin-
ných domů. Poslední jednotky se podle Jaroslava 
Smrčky doprodávají v již dokončeném projektu 
Karolína Plazza 2 v Karlíně v Praze 8 a v břez-
nu bude spuštěn prodej projektu Rodinné domy 
Letňany s 30 domy. Další rezidenční projekty 
jsou ve fázi příprav.

Palác Trnitá, Brno – Jižní centrum ■ Rezidenční část zahrnuje 190 bytů, z nichž 2/3 již mají svého majitele ■ Developer: Moravská stavební - Invest ■ Architekt: Pelčák a partner architekti

Palác Trnitá, Brno – rezidenční část
Developer: Moravská stavební - Invest
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part, connected to the building of the local town 
hall, will be darker, brick, with golden anodised win-
dow frames. The northern part will have a façade 
from light, glass-cement prefabricated sections, 
combined with black glass and black granite on 
the retail street level. They feature a similar grid of 
vertically-oriented windows. The façades of the six 
blocks of fl ats, combining to create the residential 
part of the complex, will be characteristic for their 
irregularly-placed windows, bays and balconies. 

“The retail space is occupied to a great extent,” 
stated Jaroslav Smrčka. “In the residential part, 
two-thirds of the fl ats have been sold. We start-
ed the sale of units ranging in size from one to four 
rooms with kitchenettes and either balconies or ter-
races in September 2019 and they are all still on 
off er. We are not counting on rental housing in this 
project.” Parking is provided on two underground 
levels with a capacity of 450 parking spots. 

So far, the leasing of offi  ce space is pro-
ceeding slowly. However, Lukáš Netolický, the 
Director of the regional branch of Cushman & 
Wakefi eld in Brno, which was entrusted with the 
exclusive leasing of the space in Palác Trnitá, 
stated that following a period of absolute stag-
nation on the Brno offi  ce market caused by 
the eff ects of the covid pandemic, companies 
are now starting to come back to life in spite of 
the situation and some are even deciding to in-
crease the size of their offi  ces so that they can 
create larger spaces between workplaces. “The 
advantage of Palác Trnitá is its timing. While 
most projects have now stopped and will not 
be coming onto the market until 2024–25, the 
complex from the developer MS - Invest will al-
ready be available next year,” stated Netolický. 
With the construction of Palác Trnitá, MS - Invest 
has begun the transformation of Brno’s Jižní 
centrum. In the Trnitá location, this should be 

followed in the future, for example, by projects 
from the developers HB Reavis, Crestyl  and 
J&T Real Estate. 

Residential projects in Prague
and Brno
In addition to Palác Trnitá, Moravská stavební 
- Invest is also completing a project in Brno for 
40 family houses in Jundrov. The developer is 
concentrating its further activity in Prague, where 
it is currently implementing the residential com-
plex Žižkovské pavlače with 150 fl ats, Byty
Dělnická in Holešovice with 120 fl ats and the 
Domy Ďáblická hvězdárna project, which off ers 
24 family houses. According to Jaroslav Smrčka, 
the last units are being sold in the already-com-
pleted Karolína Plazza 2 project in Prague 8 – 
Karlín and the sale of Rodinné domy Letňany
with 30 houses will begin in March. Other residen-
tial projects are in the preparation phase.

Palác Trnitá, Brno – the private courtyard ■ Developer: Moravská stavební - Invest
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V kancelářském komplexu Vlněna v centru 
Brna dokončil developer CTP výstavbu už 
osmi budov. V poslední části, zahrnující dvě 
budovy, má na přelomu března a dubna ote-
vřít první coworkingový koncept developera. 
Pod názvem Clubco nabídne třípodlažní pro-
stor 2 000 m2 fl exibilních kanceláří a coworkin-
gových ploch. S dalšími dvěma kancelářskými 
budovami (I a K) bude fi rma pokračovat až na 
základě poptávky. Po jejich dokončení dosáh-
ne plocha kanceláří v areálu 83 000 m2. CTP 
také pokročila s plány na dvě rezidenční bu-
dovy, které nabídnou přibližně 8 000 m2 byto-
vých ploch k pronájmu ve dvou rezidenčních 
věžích. Dosavadní investice CTP do areálu 
Vlněna přesáhly 4 miliardy korun.

Výstavba areálu probíhá na pozemcích bývalé 
textilky Vlněna v blízkosti hlavního vlakového 
a autobusového nádraží. Prostor mezi ulicemi 
Přízová a Mlýnská v centru Brna již vyplňuje řada 
nových kancelářských budov. Výjimkou je budo-
va zrekonstruovaného původního Bochnerova 
paláce nesoucí jméno zakladatele továrny, která 
zde vznikla už v polovině 19. století. 

„V březnu získáme kolaudační rozhodnutí pro po-
slední dokončenou část, CD,“ uvedl Jiří Kostečka, 
Senior Business Development Manager v CTP. 
Dvě budovy s průčelím do Mlýnské ulice jsou 
připojeny k rohové budově E (dokončené v loň-
ském roce) a všechny tři dohromady nabízí 
zhruba 24 000 m2. Téměř polovinu této plochy 

obsadí společnost Zebra Technologies, která své 
kanceláře převezme tento měsíc. „V budově E 
zůstává k dispozici zhruba 6 500 m2 s terasami 
a výhledem na centrum města a podobná plocha 
je k pronájmu i v budovách C a D.“ S dalšími men-
šími nájemci developer jedná. 

Budova I, která má následovat, rozšíří plochu kan-
celáří o 10 000 m2. Její stavba, která pokračovala 
v loňském roce, dospěla do úrovně základů. Další 
práce CTP zatím pozastavila, než vyhodnotí situa-
ci danou pandemií a dopady měnících se vládních 
opatření. „Další fázi výstavby vyhodnocujeme, jsme 
si vědomi, že pandemie ovlivnila poptávku i aktivi-
tu trhu.“ Ve hře jsou také další možná omezení ze 
strany vlády, takže i to je potřeba vzít v úvahu, na-

Vlněna Offi  ce Center, Brno ■ Nejnovější budovy CDE získaly bronz v letošním klání BEST OF REALTY.  V budovách CD se představí nové coworkingové centrum CTP Clubco 
na 2 000 m2. Polovinu z 24 000 m2 obsadí Zebra Technologies ■ Developer: CTP ■ Architekt: Studio acht

CTP DOKONČILA DVĚ NOVÉ BUDOVY areálu
Vlněna, na otevření čeká coworkingové centrum
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CTP has completed so far eight offi  ce build-
ings in its Vlněna develompent in downtown 
Brno. In the last portion (a duo of buildings) 
completed, the developer’s fi rst coworking 
product is currently scheduled to open at 
the end of March. Under the name of Clubco, 
the three level premises off er 2,000 sqm of 
fl exible offi  ce and coworking space. Two 
more offi  ce buildings, I and K, will proceed 
based on demand. Together, they will bring 
the amount of offi  ces in Vlněna to over 
83,000 sqm, and a further building is in plan-
ning. CTP is also moving forward in plans 
for two residential buildings which will of-
fer some 8,000 sqm of apartments for rent 
in two towers. CTP’s investment so far into 
Vlněna totals over CZK 4 billion.

The Vlněna development is taking place in former 
textile industry grounds in the vicinity of Brno’s main 
station and bus station. The row of fi nished build-
ings now traces both Přízova and Mlýnská streets. 
All are totally new, except for one reconstruction 
facing Přízova, the original Bochnerův Palác, which 

bears the name of the entrepreneur who founded 
the textile works in the mid 19th century. 

“We will obtain use permit for the fi nal portion of the 
CD buildings in March,” said Jiří Kostečka, Senior 
Business Development Manager at CTP. The two 
buildings, facing Mlýnská, are in a complex attached 
to the corner building E (fi nished last year), and all 
three total some 24,000 sqm. About half of this has 
been leased to Zebra Technologies, which will be 
able to take possesion of their space this month. 
“That leaves about 6,500 sqm available in E, with 
terraces off ering a view towards downtown, and 
a similar amount available in CD.” Discussions con-
tinue with some smaller potential tenants. 

The next building to go foward is the 10,000 sqm 
building I. Construction proceeded in 2020 allow-
ing part of the foundations to be completed. CTP 
is now pausing to assess the situation given the 
pandemic and changing government regulations. 
“We are evaluating the next stage of construction, 
recognizing that the pandemic infl uenced demand 
and activity on the market.” Further changes in 

government regulations are also possible and so 
an eye must be kept on that, he indicates. “But 
the construction pit is prepared, and we are not in 
a hurry, so if we have the right client we can start 
construction immediately and deliver the build-
ing in 16–18 months.” Including I, the commer-
cial component will reach some 75,000 sqm. 
Building K, about 8,000 sqm, is next in line, and 
CTP will continue to track the situation in the mar-
ket before starting it. Also a step closer to beginning 
is the residential component of Vlněna. “We are 
moving forward with the residential project X and Y 
and following the city’s rezoning of the area we are 
now in the planning permit procedure. If everything 
goes well, we could have approvals by the end of 
this year. Then with the start of construction ideally 
we can have it ready at the end of 2023.” 

Coworking opening
Clubco, CTP’s fi rst coworking eff ort, is schedule 
to open in the second half of March. Spread over 
three fl oors, it will off er up to 2,000 sqm of offi  ce 
space geared to freelancers, small, and large com-
panies. The space has 17 offi  ces (for 3–16 people), 

Vlněna Offi  ce Center, Brno ■ Developer: CTP ■ Architect: Studio acht

CTP COMPLETES TWO MORE BUILDINGS
in Vlněna, coworking ready to open

Vlněna Offi  ce Center, Brno ■ Developer: CTP
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značil Kostečka. „Stavební jáma je připravena, ale 
nespěcháme. Pokud získáme vhodného klienta, 
můžeme začít okamžitě a dokončit stavbu během 
16–18 měsíců.“ Poté, co bude budova I hotova, 
dosáhne komerční komponent areálu Vlněna 
75 000 m2. Další na řadě bude budova K se zhru-
ba 8 000 m2, i tady bude CTP zvažovat situaci na 
trhu, než začne s výstavbou. O krok blíže ke startu 
má nakročeno rezidenční komponent areálu. 
„Pokračujeme také s přípravou rezidenční části (tj. 
budov X a Y) a nyní, po změně územního plánu 
ze strany města, jsme ve fázi žádosti o nezbytná 
povolení. Pokud půjde vše dobře, mohli bychom je 
získat všechna do konce tohoto roku. Poté začne-
me s výstavbou, jíž bychom mohli ideálně dokončit 
v závěru roku 2023.“ 

Coworking míří k otevření
Clubco, první coworkingový program společ-
nosti CTP, má podle harmonogramu otevřít v dru-
hé polovině března. Na ploše tří pater nabídne až 
2 000 m2 kancelářských prostor uzpůsobených pro 
samostatně výdělečně činné osoby, malé i velké 
společnosti. Místo nabídne 17 kanceláří (pro 3 až 
16 lidí), konferenční a zasedací prostory, samo-
obslužnou kuchyňku/bar a interiérový design od 
společnosti Vos Interiors. Vzhledem k nedávno 
uvaleným vládním regulacím (přísnější uzávěra po 
dobu tří týdnů v březnu) bylo naplánováno posu-
nutí ofi ciálního otevření Clubco z poloviny března 

až na jeho konec, uvádí Kostečka s tím, že nová 
situace na trhu práce by po uvolnění těchto restrik-
cí mohla naopak zesílit poptávku po tomto typu 
služeb. „V porovnání s více než 70 000 m2 cowor-
kingových prostor v Praze jich v Brně existuje pou-
hých zhruba 5 000 m2. Vnímáme poptávku taženou 
polohou konceptu Clubco v centru města a věříme, 
že doplní ostatní části projektu. Pokud se týká pra-
covních míst, bude kapacita centra zhruba 250 lidí, 
vzhledem k nabídce hot deskingu se dostaneme 
na efektivní kapacitu 350 plus.“  Členové budou 
moci využívat i vyhrazené prostory na venkovní 
terase a navíc budou mít přístup do všech venkov-
ních prostorů areálu Vlněna.
 
V dubnu má otevřít nová restaurace určená pro 
zaměstnance areálu i veřejnost. CTP podepsala 
smlouvu se společností Perfect Canteen, která 
již provozuje privátní kantýnu pro Avast, hlavního 
nájemce komplexu v budovách FG. „Půjde o bez-
hotovostní koncept s kapacitou 1 400 jídel a šká-
lou světových kuchyní. Je zde i terasa, která bude 
nabízet snídaně a bude možné si ji zare zervovat 
také na různé akce. Provozovatel je velmi fl exibilní 
a je schopen zahájit s nabídkou na úrovni 200 jí-
del denně. Jednání jsme uzavřeli až během pan-
demie,“ dodal Kostečka.

Rezidenční část nabývá obrysy
Ve stádiu příprav jsou bytové objekty X a Y – 

v areálu Vlněny umístěné za řadou kancelářských 
budov ABC. „Čistá rezidenční plocha bude činit 
zhruba 8 000 m2, záleží také na tom, jak prostor 
rozdělíme,“ říká Kostečka. „Přízemní patra budou 
využita pro maloobchod a plánujeme i umístění 
plaveckého bazénu vedle sportovního a well-
ness centra na úrovni parteru a v nižších patrech. 
Záměrem je nabídnout občanskou vybavenost 
jak rezidentům, tak i celému komplexu.“ 

CTP stále vyhodnocuje počet a typy bytů v pro-
jektu, který vznikne podle návrhu architektů ze 
Studia acht. Jak uvádí Kostečka, developer ana-
lyzuje, jaké jsou nyní potřeby trhu, zda budou 
vhodnější malé byty pro co-living a nájem, nebo 
větší byty pro rodiny, například 3+kk. „Pokud pů-
jde o byty pro sdílené bydlení (o rozloze 18–22 m2 
na jednotku), můžeme nabídnout až 400 jedno-
tek. Pokud půjde o byty pro rodiny a trvalé bydlení, 
mohlo by zde vzniknout řádově 100 až 150 bytů.“ 
Výsledný produkt by mohl být buď výhradně jed-
noho typu, nebo kombinací obou. 

„Spolupracujeme s architektem Václavem Hlaváč-
kem a usilujeme o svěží, moderní architekturu, 
která obohatí město, a zároveň cílíme na certifi -
kace BREEAM a WELL. Stále jsme ve velmi ra-
ných fázích, známe ale celkovou velikost i objem.“ 
Podle současné vize by spodní část komplexu 
mohla vystoupat do výše čtyř až pěti pater, odkud 
by měly vyrůstat dvě rezidenční věže sahající do 
úrovně 11 podlaží (40 m). „Jedna z věží by moh-
la být vyšší, nebo naopak nižší, bez ohledu na to 
nabídnou velmi hezké výhledy. Podle našeho mí-
nění zde vznikne TOP bydlení v Brně.“ Jak dodá-
vá Kostečka, CTP už pod značkou Domeq nabízí 
sdílené bydlení v Ponávce, které je ale určeno pro 
kvalifi kované dělníky. „Bydlení v areálu Vlněna by 
mělo oslovit studenty a všechny, kdo si rádi zvo-
lí vyšší standard, než je obvyklé; každá jednotka 
bude mít svou vlastní sprchu a kuchyňku a mohli 
bychom vytvořit i obývací místnosti pro společné 
užívání. Stále zkoumáme možnosti – rádi bychom 
se potkali s tím, co trh potřebuje, a nabídli projekt, 
který bude životaschopný a úspěšný.“

Vlněna Offi  ce Center, Brno – v areálu je dokončeno již 8 kancelářských budov, pokročila i příprava rezidenční části 
areálu v objektech XY ■ Developer: CTP ■ Architekt komerční i rezidenční části: Studio acht
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conference and meeting room space, a self-service 
kitchenette/bar and interior design by Vos Interiors. 
Due to recently imposed government regulations 
(stricter lockdown for three weeks in March), plans 
were made to shift the offi  cial Clubco opening from 
the middle to the end of March, notes Kostečka. 
However, the new work situation following the re-
leasing of restrictions could also bolster the demand 
for such services. “Compared to over 70,000 sqm 
of cowork space in Prague there is only about 
5,000 sqm in Brno. So we see demand given its lo-
cation in the city centre, and feel it will complement 
the rest of the park. Capacity is about 250 people in 
terms of chairs, but given that hotdesks are off ered, 
this means eff ectively 350-plus.”  Members will be 
able to use dedicated outdoor terrace, plus have ac-
cess the outdoor grounds of Vlněna generally.

In April, a new restaurant for employees and public 
is set to open. CTP has signed with Perfect Canteen, 
which also operates the private catering for Avast, 
anchor tenant above in the FG complex. “It will be 
a cashless system with a capacity of 1,400 meals, 
off ering variety of cuisines. There is a terrace, and it 
will off er breakfast and also be bookable for events. 
The operator is very fl exible and able to start with 
a level of 200 meals per day. We concluded discus-
sions with them during the pandemic.” 

Residential part taking shape
The X and Y buildings in preparation are locat-
ed behind the row of ABC buildings of Vlněna. 
“The net residential area will amount to some 
8,000 sqm but it also depends on how we divide 

the space,” says Kostečka. “The ground fl oors will 
be used for retail, and we plan to have a swimming 
pool connected to a sports & wellness centre on 
the ground/lower levels. The intention is to bring 
amenities to both the residential and overall park.” 

CTP is still evaluating the number and types of 
fl ats in the design, in concert with architect Studio 
acht. Kostečka says CTP is looking at what the 
market needs, whether smaller fl ats for cowork-
ing or larger fl ats for families, for example 3kk. 
“With fl ats for coliving (at 18–22 sqm per room) 
we could off er 400 units; if made for families and 
more permanant dwellers, then it could have for 
example 100 to 150 apartments.” The resulting 
buildings could be either type exclusively or a mix. 

“We’re working on it with the architect Václav 
Hlaváček. We are aiming for a fresh, modern 
architecture, to add this to the city, as well as 
BREEAM and WELL certifi cation. It’s still in early 
stages, but we know the size and volumes.” As it 
now is envisioned, a lower connected portion of 
the new buildings could rise to some four or fi ve 
stories, with two towers extending to a possible 
height of 11 stories (40m). “One tower could be 
taller or shorter but regardless there will be very 
nice views. I’d say top living for Brno.” CTP already 
off ers non-family residential nearby in Ponávka 
under the Domeq brand and thus has gained 
experience, Kostečka notes. “Those are more for 
skilled workers. Coliving in Vlněna would be built 
for students and others who choose but at a high-
er standard than usual; every room would have its 
own shower and kitchenette, and we could create 
living rooms for common use. So we continue to 
study the possibilities – we’d like to connect it to 
what the market requires and make it doable.”Vlněna Offi  ce Center, Brno ■ Developer: CTP

Vlněna Offi  ce Center, Brno ■ Developer: CTP
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Další nákupní centrum zahájilo v období 
covidu proces zatraktivnění svých prostor. 
Vlastník centra Nový Smíchov, společnost 
Klépierre, využila čas omezení maloobchod-
ního prodeje k zásadní renovaci stravovací 
zóny. Prostor o rozloze 4 000 m2, který získal 
nové stropy, podlahy, moderní osvětlení i ná-
paditě pojaté prostory k sezení, se předsta-
vil v novém designu a pod novou vlajkou – 
Food Avenue. Hodnota projektu, za jehož de-
signem stojí architektonické studio Chapman 
Taylor, přesáhla 100 milionů korun. Díky 
paletě nových gastrokonceptů, k nimž patří 
např. Bageterie Boulevard, Bombay Express, 

Burger King, Pizza360, Pizza Francesco, Thai 
Thai & Ramen a Han Food, je prostor food-
courtu téměř plně obsazený. Nedávno pode-
psal investor smlouvy se značkou Ovocný 
Světozor a dvěma dalšími, které by se měly 
představit letos na jaře.

Nový Smíchov, druhé největší nákupní centrum 
v širším centru Prahy, pokračuje v renovacích. 
Centrum o celkové rozloze 57 000 m2 ve vlast-
nictví společnosti Klépierre, dokončilo hlavní část 
modernizace stravovací zóny loni v září. Nyní 
budou následovat práce na fi t-outech dvou nově 
vstupujících gastrooperátorů. Zásadní renovací 

prošlo celé nákupní centrum už v roce 2011, kdy 
se celková investice vyšplhala na 150 milionů eur. 
Další změny v designu přinesl v roce 2018 pro-
ces zmenšení plochy hypermarketu Tesco, díky 
němuž se uvolnil prostor cca 6 000 m2 v prvním 
patře centra, který získala Klépierre. Uvolněné 
plochy zaplnily prodejny populárních značek, 
jako Sephora, Lindex a Bershka, každá na cca 
1 000 m2, či Zara s rozlohou téměř 3 000 m2.
 
Poslední část remodelingu byla zaměřena na pro-
story stravovací zóny, která se nachází v druhém 
patře centra a rozkládá se po obou stranách atria 
galerie. „Plánované načasování rekonstrukce bylo 
2. až 3. čtvrtletí 2020, ale začali jsme o něco dříve, 
v 1. čtvrtletí, kvůli covidové krizi a s ní spojeným 
omezením v oblasti maloobchodu i gastronomie. 
Původní harmonogram zahrnoval pět fází, které 
jsme později zúžili na čtyři díky tomu, že jsme 

Obchodní centrum Nový Smíchov představuje stravovací zónu pod názvem „Food Avenue“ v novém designu a s novými značkami
Investor: Klépierre ■ Architekt: Chapman Taylor ■ Project management: Arcadis

NOVÁ FOOD AVENUE v OC Nový
Smíchov láká poslední nájemce
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Another shopping centre has been using 
the time of covid to conduct improvements. 
Klépierre took advantage of regulations re-
stricting retail in its reconstruction of the 
food court of Nový Smíchov. The 4,000 sqm 
F&B area, in a new design under the banner 
of Food Avenue, incorporates new ceiling 
treatment, lighting, fl ooring and seating ar-
eas. The project, designed by architectural 
atelier Chapman Taylor, is worth over CZK 
100 million. New gastro operators includ-
ing Bageterie Boulevard, Bombay Express, 
Burger King, Pizza360, Pizza Francesco, 
Thai Thai & Ramen, and Han Food rendered 
the area almost fully occupied. Recent con-
tracts have also been signed with Ovocný 
Světozor and two additional food operators 
which are expected to come in early spring.

Nový Smíchov, the second largest shopping cen-
tre in central Prague, continues improvements. 
The 57,000 sqm centre owned by Klépierre 

completed the major part of its refurbishment of 
the food court last September. Works will con-
tinue with the remaining gastro operators signed 
as they build out their units. Prior to this project, 
Nový Smíchov went through a major renova-
tion in 2011 worth EUR 150 million that covered 
area within the whole centre. A later change also 
came with Tesco’s downsizing in 2018. The sec-
ond level of the hypermarket was vacated, free-
ing up some 6,000 sqm and allowing for the ac-
quisition of the whole area by Klépierre. The area 
was fi lled with large shops by popular brands 
including Sephora, Lindex, and Bershka, each in 
about 1,000 sqm, and Zara in a space of some 
3,000 sqm. 

The recent remodelling focused on the entire 
food court area, located on the +2 level of the 
centre and spread on both sides of the gal-
lery’s atrium. “The planned timing for the con-
struction was 2–3Q 2020, though we started 
a little bit earlier in 1Q because of the covid crisis 

and relevant restrictions for both retail and food 
court units. The initial plan had fi ve phases, which 
we later shrunk into 4 phases given that we were 
able to work even during daytime because of 
closure of stores,” said Pavel Kopřiva, Operating 
Director – Executive, at Klépierre. Architect of 
the CZK 100 million modernization project under 
the new banner of Food Avenue was the Prague 
studio of Chapman Taylor. Project management 
was by Arcadis and the general contractor was 
PBW. “The Food Avenue refurbishment went 
hand in hand with replacement of a majority of 
the tenants, introducing new brands such as – 
Bageterie Boulevard, Bombay Express, Burger 
King, Pizza360, Pizza Francesco, Thai Thai & 
Ramen, Han Food etc.” said Kopřiva. “All 19 units 
have been signed. We signed in January the 
last two.”

Design of Food Avenue
The new design concept changed both the lay-
out and decor, including all visible surfaces of 
the former foodcourt. “All parts including ceil-
ings, fl oors and dividers were refurbished with 
a specifi c design for each tenant.” The architects 

Nový Smíchov shopping centre in Prague 5 introduces a new F&B concept under the name „Food Avenue“ with
new design and new brands ■ Investor: Klépierre ■ Architect: Chapman Taylor

Nový Smíchov – Food Avenue ■ Investor: Klépierre

Nový Smíchov, Prague 5 ■ Investor: Klépierre

NOVÝ SMÍCHOV’S new Food
Avenue attracting fi nal tenants
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mohli pracovat i přes den z důvodu uzavření pro-
dejen,“ uvedl Pavel Kopřiva, provozní ředitel cen-
tra a jednatel společnosti Klépierre. Architektem 
modernizace v hodnotě 100 milionů korun je 
pražské studio Chapman Taylor. Project manage-
ment měla na starosti společnost Arcadis a vlast-
ní výstavbu PBW. „Vybudování Food Avenue šlo 
ruku v ruce se změnou většiny nájemců, takže 
jsme mohli představit nové značky jako například 
Bageterie Boulevard, Bombay Express, Burger 
King, Pizza360, Pizza Francesco, Thai Thai & 
Ramen, Han Food a další,“ dodal Kopřiva. „Na 
všech 19 jednotek jsou uzavřeny smlouvy. Dvě 
poslední jsme podepsali v lednu 2021.“

Design Food Avenue
Nový koncept změnil jak prostorové řešení, tak 
celkový design zóny, včetně veškerých viditel-
ných povrchů. „Všechny části, stropy, podlahy 
i dělicí příčky získaly novou tvář, originální vždy 
u každého nájemce,“ vysvětluje Martin Linhart 
Kovářů, technický ředitel Klépierre pro ČR a SR 
s tím, že architekti usilovali také o to, aby byl výraz 
Food Avenue jako celku konzistentní. „V případě 
stropu bylo naším cílem vytvořit jej co nejsvětlejší 
a dodat prostoru, který je na jedné straně nižší, 
opticky výšku, díky tomu jsme zvolili kombinaci 
trámů v tónování světlého dubu a hliníku,“ dopl-
nil Adriaan de Kroon z ateliéru Chapman Taylor, 
který projekt vedl. „Celý prostor promlouvá jedním 

designovým jazykem – navzdory tomu, že každý 
z nájemců dostal svobodu dát své části k sezení 
specifi cký výraz, podařilo se je designově propojit 
a dohromady vytváří jeden působivý celek.“ 

Na rozdíl od řady jiných center není v rámci Food 
Avenue žádný sdílený prostor k sezení. Naopak 
každá „terasa“, jak jsou privátní prostory jednotli-
vých operátorů nazývány, je od té sousední oddě-
lena květníky se zelenou vegetací. „Nájemci mohli 
volit ze škály designů dlažby, stropu, obložení stěn 
i nábytku – případně si navrhnout vlastní, musel 
být ale v souladu s celkovým řešením, stejně jako 
v případě svítidel. Významným prvkem celkového 
konceptu byl posun cirkulace návštěvníků z pro-
stor podél zábradlí galerie hlouběji do prostoru 
stravovací zóny, proto jsme vytvořili sezení přímo 
vedle balkonu, odkud mají sedící zákazníci sou-
časně zajímavý výhled světlíkem dolů do nižších 
pater,“ popsal Kroon. „Přestože v rámci renovace 
stravovací zóny přibyl i nový sanitární blok a skla-
dový prostor, podařilo se navýšit i pronajímatel-
nou plochu,“ dodal architekt. Součástí stravovací 
zóny je také střešní terasa s barem.

Nové gastrokoncepty a značky
Noví operátoři zaplnili Food Avenue během 
několika měsíců. Zatím jako poslední otevírala 
loni v prosinci Pizza360. „ Nejnovější koncept 
– Pizza Francesca – má již prostory zkolaudo-

vané, s otevřením ale čeká na rozvolnění sou-
časných proticovidových opatření,“ vysvětluje 
Kopřiva. Aktuální opatření v ČR umožňují pou-
ze prodej jídel a nápojů, nikoliv konzumaci na 
místě. Většina provozovatelů má tudíž otevřeno, 
nabízí ale pouze jídlo s sebou, včetně těch, kteří 
již působí v OC Nový Smíchov delší dobu, jako 
McDonald's, Safi r nebo Loving Hut. „V rámci 
Food Avenue se představí také Ovocný Světozor 
s nabídkou zmrzliny a kávy, který již svou jednot-
ku v sousedství fi tness centra začal budovat.“

Změny v retail mixu
Někteří nájemci obchodní centrum v době covidu 
loni opustili, například značky Aldo (obuv), Tous 
(klenoty), Camaieu (móda) nebo Vegg-Go, která 
měla jednotku do ulice. Český řetězec Pietro Filipi 
je aktuálně v konkurzní správě. Zavřeno má i elek-
tro Datart, důvodem jsou ale jednání o možném 
přesunu do jiné části centra. Jeho rohovou jednot-
ku v přízemí o ploše 1 700 m2 má zaujmout Eobuv, 
nový koncept společnosti CCC. Z formátu kiosku 
se do plnohodnotné prodejny přesunula značka 
IQOS.  Odchozí maloobchodníky již nahrazují nové 
formáty – včetně jmen jako Karl Lagerfeld (Vermont 
Holdings) nebo Mango, které se představí v prv-
ním patře. Mezi značky, které v posledním roce 
v OC Nový Smíchov otevřely své prodejny, patří 
i Dacathlon, Gap, Tatuum nebo Yankee Candle.

Návštěvnost centra před covidem byla přibliž-
ně 65 000 návštěvníků denně, uvedl Kopřiva. 
Během léta 2020, kdy směly prodejny znovu ote-
vřít, vystoupala zhruba na 70 % běžných hodnot. 
V říjnu, kdy byla obnovena pandemická opatření, 
poklesla na 50 %, což je zhruba hodnota, na níž 
se držela ještě koncem února 2021.

Obchodní Centrum Nový Smíchov – Food Avenue ■ Investor: Klépierre ■ Architekt: Chapman Taylor

Nový Smíchov, Praha 5 – Anděl ■ Investor: Klépierre
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nevertheless maintained a consistent decor for 
new gastro area, added project manager Martin 
Linhart Kovářů, Country technical director CZ/SK 
at Klépierre. “For the ceiling baffl  e we wanted to 
make it as light as possible given the lower ceiling 
height on one side and chose timber with a light 
oak eff ect on aluminum, explained Adriaan de 
Kroon, who led the project for Chapman Taylor.  
“There was an overarching design language; 
each tenant was given freedom to fi ll certain as-
pects of the their private seating area, but the 
common language should be strong enough not 
to make it chaotic.” There is no common seating 
in the gastro zone; instead each ‘terrace’ as the 
operator’s private area is referred to is separated 
from its neighbours by planters with greenery. 
“Tenants could choose from a range of fl oor tiles, 
ceiling types and side cladding, plus furniture or 
they could propose their own – we had to agree, 
as we did with specifi c design lighting choices. 
The most important thing we did was move the 
main circulation from along the ballustrade a bit 
deeper into the space, so we created seating next 
to the balcony where it’s more interesting for peo-
ple to look down under the skylight,” explained de 
Kroon. “The works also included a second block 
of sanitary facilities on this level; despite this 
and extra storage, there was in the end a minor 
increase in rentable area,” pointed out Kovářů. 
A rooftop terrace accessible from this level was 
also opened in 2019 with the bar, he adds. “The 
structure was there since the original construc-
tion, so we arranged for it to be permitted for use.” 

Operators continue to arrive
Operators have been coming to Food Avenue 
over a span of months. Pizza360 was the 

last to open in December, said Kopřiva. “The 
most recent to come, Pizza Francesca, is cur-
rently approved by the authorities but they 
are waiting for the releasing of restrictions in 
CR to open.” Current Czech regulations allow 
for food and beverage sales but disallow in-
premises consumption. The majority of opera-
tors on this level are thus now open for food 
to go, including longer established ones such 
as McDonald's, Safir and Loving Hut. “We will 
also have Ovocný Světozor (ice cream/cafe) 
under Food Avenue, at the back next to the 
fitness centre. They have started to develop 
their unit.” 

Other tenant changes 
In the mall as a whole a number of tenants left 
during the time of covid over last year, includ-
ing Aldo (shoes), Tous (jewellery), and Camaieu 
(fashion) within the mall and Vegg-Go facing the 
street. Czech chain Pietro Filipi remains in receiv-
ership proceedings. Datart is currently closed, 
but there are discussions which are expected 
to see it move to another space in the mall. “In 
its place, a large corner unit of over 1,700 sqm, 
will be Eobuv, the new concept of CCC. IQOS, 
which has been operating from a kiosk, recently 
moved into a full shop unit. New shops are yet to 
come in place of those which left including Karl 
Lagerfeld (Vermont Holdings) and Mango, both 
on the +1 level. Retailers opening in the cen-
tre over the last year include Decathlon, Gap, 
Tatuum, and Yankee Candle. 

Footfall to the centre prior to covid was approxi-
mately 65,000 visitors daily, said Kopřiva. During 
the summer, when retail establishments were 
allowed to open, footfall was about 70 % of the 
regular footfall. Once pandemic restrictions came 
again in October, this went to about 50 %, and 
levels held roughly there until the end of February.

Nový Smíchov – Food Avenue ■ Investor: Klépierre ■ Architect: Chapman Taylor

Nový Smíchov, Prague 5 – mall

Nový Smíchov – Food Avenue 
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V loňském roce vstoupilo do České repub-
liky 25 nových maloobchodních značek. 
Navzdory omezením prodeje způsobeným 
pandemií a vlně restrikcí v celé Evropě mají 
některé z nich stále zájem o expanzi a vyhle-
dávají vhodné lokality. Nizozemská diskont-
ní značka Action, která aktuálně provozuje 
v Česku pět prodejen, a německá značka 
TEDi, která jich provozuje šest, plánují po-
silovat svou přítomnost na českém trhu 
i v roce 2021.

Navzdory faktu, že několik retailerů v průběhu 
roku 2020 český trh opustilo, jiní míří opačným 
směrem a hledají nové lokality pro další prodej-
ny. Značky, které vstoupily v posledním roce do 

Česka, pokrývají široké spektrum segmentů od 
potravin a gastronomie přes módu až po domácí 
potřeby. Do skupiny těch úspěšnějších na trhu pa-
tří segment nepotravinových diskontů. Mezi nově 

příchozími v tomto segmentu byla i nizozemská 
značka Action – řetězec, který už provozuje víc 
než 1 700 prodejen v sedmi dalších zemích, 
především v mateřském Nizozemsku, Belgii, 
Lucembursku, Německu, Rakousku, Francii 
a Polsku. Přestože se řetězec se vstupem do 
Česka mírně opozdil, stihl otevřít plánovaný počet 
obchodů. „Otevření prvních prodejen v České re-
publice jsme byli nuceni loni posunout, tím jsme 
však zároveň získali víc času na přípravu a školení 
zaměstnanců, takže jsme poté byli schopni otevřít 
všech pět plánovaných prodejen rychle za sebou,“ 
uvedla Maria Langhammerová, tisková mluvčí 
Action. První české prodejny nizozemské značky 
se představily v Hradci Králové – v projektu S1, 
v kladenském retail parku OAZA Kladno, nákup-

V loňském roce vstoupila na český trh nizozemská značka Action, která otevřela své prodejny v Hradci Králové, Kladně, Opavě, Ostravě a ve Frýdku-Místku.
Řetězec má své zastoupení v osmi evropských zemích, kde provozuje přes 1 700 prodejen ■ Zdroj: Action

Český trh přilákal loni také německý diskontní řetězec 
TEDi, který otevřel v ČR 6 prodejen ■ Zdroj: TEDi

Action a TEDi pokračují v expanzi do Česka
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Last year, 25 new retailers came to the 
Czech Republic. Despite retail restrictions 
in CR and a wave of pandemic reactions in 
Europe generally some of these maintain 
a strong interest in securing further loca-
tions. Netherlands based Action, which now 
operates fi ve Czech, and Germany based 
TEDi, which has opened six, both wish to 
build on their presence in CR in 2021.

Despite the fact that several retailers over the 
course of 2020 left the Czech market, others 
are moving in the opposite direction, seeking 
and setting up new stores. Newcomes over the 
last year span a range of segments, from F&B/
gastro to fashion to household goods. One of the 
more successful categories in the Czech market 
has been in the non-food discounter segment. 
Among the newcomers in this category is the 

brand Action from Netherlands. The chain al-
ready operates over 1,700 stores in seven oth-
er countries, namely the Netherlands, Belgium, 
Luxembourg, Germany, Austria, Poland and 
France. The retailer was slightly delayed upon 
entry CR but still managed its openings. “We 
had to postpone the opening of our fi rst stores 
in the Czech Republic last year. However that 
also gave us more time to prepare the openings 
and train our staff  to be able to open the fi rst 
fi ve stores quickly in a row,” pointed out Maria 
Langhammer, International Communications 
Specialist at Action. The fi rst two Czech stores 
opened in August last year. “Action now has 
fi ve stores in CR, located in Hradec Králové
(S1), Kladno (OAZA), Frýdek-Místek (Paráda 
Shopping), Opava (with OBI) and Ostrava
(with Kaufl and).” 

As Langhammer points out, the company sees 
ample potential yet for the rest of the country. “The 
Czech Republic is an interesting market for us. 
We see that the Czech people are price sensitive, 
but also appreciate higher quality products. We 
are very happy with the customer feedback and 
the developments of out stores in CR. Our experi-
ence, also in the other seven European countries 
where we operate, shows that Action is fl exible re-
garding its location – our concept works in stand-
alone locations as well as it does in shopping 
centres or retail parks. Moving on in the Czech re-
public, we will continue to open in diff erent types 
of locations.” The current plan is to continue with 

TEDi – the Dortmund-based chain, which has over 2,400 stores across Europe, has opened 30 stores in Slovakia
and 6 in the Czech Republic ■ Source: TEDi

Action and TEDi aim to continue
Czech expansion in 2021

TEDi in Vendo Park Zlaté Moravce, Slovakia
Source: TREI Real Estate
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ním parku Paráda Shopping ve Frýdku-Místku, 
v Opavě (v sousedství prodejny OBI) a v Ostravě, 
v nákupní zóně u supermarketu Kaufl and.

Jak uvádí Langhammerová, společnost vnímá na 
zdejším trhu další potenciál. „Česká republika pro 
nás představuje zajímavý trh. Vidíme, že Češi jsou 
citliví na ceny, zároveň ale oceňují kvalitní zboží. 
Se zpětnou vazbou zákazníků jsme spokojeni, 
stejně jako s rozvojem našich prodejen v ČR. Na 
základě zkušeností z dalších sedmi zemí Evropy, 
kde máme naše prodejny, je značka Action velmi 
fl exibilní co do umístění a náš koncept funguje jak 
v samostatných prodejnách, tak v rámci obchod-
ních center a nákupních parků. V budoucnu tedy 
budeme otevírat v různých lokalitách.“ Podle aktu-
álních plánů chce fi rma pokračovat v otevírání no-
vých prodejen v Česku na jaře, a přestože sleduje 
postup vládních opatření, která by mohla nača-
sování ovlivnit, cíl expanze zůstává stejný. „Rádi 
bychom představili další prodejny Action počínaje 
dubnem tohoto roku. V tuto chvíli nemá pandemie 
na naše expanzní plány v České republice žádný 
dopad. Stále plánujeme otevření několika prode-
jen jak v tomto roce, tak v následujících letech, 
jsme ale samozřejmě závislí na vývoji vládních 
nařízení k zamezení šíření viru.“

Dalším nováčkem na českém trhu v segmen-
tu diskontního nepotravinového prodeje je 
německá značka TEDi. Řetězec se sídlem 

v Dortmundu, který provozuje 2 400 prode-
jen po celé Evropě, má již 30 svých obchodů 
i na sousedním Slovensku. „Společnost dnes 
zaměstnává více než 20 000 lidí a díky vstupu 
na český trh je zastoupena v devíti evropských 
zemích,“ upřesnil Esmanur Cayci z tiskového 
oddělení TEDi. První dvě prodejny v Česku 
byly otevřeny loni v červenci: v nákupním parku 
v Prostějově a v Opavě (v obchodní zóně OBI). 
Poté následovaly čtyři další lokality v českých 
regionálních městech: v Kroměříži (u hyper-
marketu Tesco), Mostě (v projektu S1), Kuřimi 
(v retail parku investora ZDR) a Mělníku (v kon-
ceptu Z Centrum). Jak upřesnila Aline Grund, 
manažerka pro vztahy s veřejností, navzdory 
obtížím způsobeným coronavirem v celé Evropě 
hledá fi rma lokality pro další prodejny a jejich 
otevření plánuje, jakmile to situace dovolí. „TEDi  
nadále pokračuje v expanzi do České republiky 
a věříme, že se nám podaří naplnit naše plány na 
českém trhu i pro rok 2021,“ dodal Cayci.

Na český trh vstoupilo loni 25 značek, přičemž 
nejsilněji zastoupeným segmentem byla móda.
Podle realitních poradců CBRE a Cushman 
& Wakefi eld byla mezi nimi i zavedená jména 
ze západní Evropy, včetně volnočasové módy 
Gap či American Eagle a luxusních značek 
St. Laurent a Dsquared2. Z důvodu pande-
mie někteří maloobchodníci otevření svých pro-
dejen posunuli z roku 2020 na rok 2021. Mimo 

jiné i britský módní řetězec Primark, který se 
plánuje představit v horní části Václavského 
náměstí, a luxusní značka Chanel na hlavní 
pražské nákupní třídě Pařížská. Segment po-
travin a gastronomie, který byl po módě druhým 
nejsilnějším, zastoupily např. Cinnabon, Grom, 
Salsamenteria di Parma nebo Sharetea. Trh 
současně 14 značek opustilo.

TEDi – německý maloobchodní řetězec s více než 2 400 obchody v devíti zemích Evropy otevřel loni na českém trhu 
prvních 6 prodejen: v Opavě, Prostějově, Kroměříži, Mostě, Kuřimi a Mělníku ■ Zdroj: TEDi

Selected international brands, which left the Czech Market in 2020
Výběr mezinárodních odchozích značek opouštějících český trh v roce 2020

Brand name Quarter Sector

Camaieu* 3. quarter Móda/Fashion

Forever 21* 2. quarter Móda/Fashion

FREYWILLE 3. quarter Šperky a doplňky / Accessories

Thomas Sabo 3. quarter Šperky a doplňky / Accessories

Tous 2. quarter Šperky a doplňky / Accessories

* v procesu odchodu ještě před pandemií covidu-19

Selected Czech brands, which left the Czech Market in 2020
Výběr českých odchozích značek opouštějících tuzemský trh v roce 2020

Brand name Quarter Sector

Bontonland* 1. quarter Hudba a fi lm / Music

Vegg-Go 2. quarter Občerstvení/jídlo/F&B

Source/Zdroj: CBRE

Vybrané značky, které vstoupily do ČR v roce 2020
Brands newly incoming to the Czech Republic in 2020

Oblečení/
Fashion

Sport. oblečení/
Sport

Doplňky/
Accessories

Obuv/
Shoes

American Eagle Assos Nialaya Steve Madden

Bruno Morelli Columbia Sportsw. Sunglass Hut

Dsquared2 Swatch

Gap

GapKids

Rebel Queen

Saint Laurent

Gastronomie/
F&B

Volný čas/
Leisure

Nábytek, bydlení/
Furniture, home

Ostatní/
Others

Cinnabon Superland Grand Beds Action

Grom Cybex

Salsamenteria di Parma TEDi

Sharetea Truefi tt & Hill

Utepia Tea Roncato

Zdroj/Source: Cushman & Wakefi eld

V tomto roce se očekává otevření první české prodejny 
módního řetězce PRIMARK na Václavském náměstí
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store openings in spring, and while an eye is be-
ing kept on regulations which could aff ect timing, 
the overall goal of expansion remains. “We aim to 
open the next stores this year starting from April 
onwards. Currently, the pandemic has no eff ect 
on our expansion plan. We still aim at opening 
several new stores this year and more over the 
following years – however, we are of course de-
pendent on the development of governmental 
regulations to control the spread of the virus.” 

Also new in the Czech market in the non-food 
discount category is the German retailer 
TEDi. The Dortmund-based chain, which has 
over 2,400 stores across Europe, already has 
30 stores in Slovakia. “The company now employs 
more than 20,000 people and, having entered the 
Czech market, is represented in nine European 
countries,” said Esmanur Cayci, in TEDi’s public 
relations department. The fi rst two Czech shops 
were opened last July in Prostějov (Nakupní 
park) and Opava (with OBI). This was followed by 
four more locations in Czech regional cities, no-
tably Kroměříž (with Tesco), Most (S1), Kuřim
(ZDR) and Mělník (Z Centrum). Despite the dif-

fi culty imposed by coronavirus in Europe gener-
ally, the company is searching for more stores 
and planning openings when they can, points 
out Aline Grund, Head of Public Relations. “TEDi 
is still planning to expand in the Czech Republic 
and we are optimistic that we will also be able to 
achieve our ambitious expansion targets for 2021 
within the Czech market,” Cayci added.

Last year 25 brands came to the Czech mar-
ket, with fashion the strongest segment. Among 
them are well known western names, includ-
ing leisure/streetwear lables such as Gap and 
American Eagle, the luxury brand St. Laurent, 

and the edgy/hip designer label Dsquared2. As 
pointed out by CBRE and Cushman & Wakefi eld, 
several planned arrivals have been delayed, 
with retailers shifting their plans from dates in 
2020 to 2021 openings. Among these are value 
fashion retailer Primark, expected to open on 
Wenceslas Square and luxury brand Chanel
on Pařížská. Another strong retail segment for 
2020 arrivals was F&B/gastro, which according 
to Cushman & Wakefi eld was the second high-
est category after fashion, with new names such 
Cinnabon, Grom, Salsamenteria di Parma
and Sharetea entering the market. At the same 
time 14 brands left the market.

Action – the new shop in Hradec Králové opened in 2020, Czech Republic ■ Source: Action

Vegg-Go – the Czech food concept stopped its 
operation in 2020Forever 21 left the Czech market last year

TEDi in Vendo Park Ostrołęka, Poland
Source: TREI Real Estate

Tous left the Czech market the last year
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S bytovými družstvy si řada lidí spojuje 
staré časy. Jejich členové společně vý-
hodně stavěli nové domy s cílem získat 
byt. Zároveň se bytová družstva projevila 
jako rozumný nástroj pro rozložení rizika 
nesplacení úvěru poskytnutého bytové-
mu družstvu na výstavbu mezi více lidí. 
Aktuální vývoj a také rostoucí ceny nemo-
vitostí ale v poslední době znovu vytváří 
z družstevního vlastnictví zajímavou alter-
nativu k nájemnímu bydlení a pro investo-
ry prostředek pro atraktivní investici do 
bytových domů.

Po roce 1989 se bytová družstva využívala pře-
devším k privatizaci městských nebo státních 
bytových fondů. Dosavadní nájemníci vstupovali 
do družstev, aby společně mohli získat a splácet 
úvěr na koupi bytového dom u. Jakmile bytové 
družstvo svůj úvěr splatilo, zpravidla přijalo roz-
hodnutí o převodu jednotlivých bytů nebo neby-
tových prostor do vlastnictví svých členů.
 
Počet družstevních bytů ale v posledních le-
tech klesal, mezi roky 2005–2017 to bylo o více 
než 40 %. Tento trend a vnímání bytových druž-
stev jako přechodové formy k vlastnictví bytu 
vytváří dojem, že prostor pro bytová družstva se 
vyčerpává a během následující 20 až 30 let prav-
děpodobně všechna bytová družstva zaniknou 
a nahradí je společenství vlastníků jednotlivých 

bytů a nebytových prostor v domě. Přesto se ob-
jevují iniciativy, které se teď nově snaží potenciál 
bytových družstev využít.

Bytová družstva a jejich výhody
Převažujícím motivem pro vstup do bytového 
družstva bylo doposud především zabezpeče-
ní bytové potřeby a nabytí vlastnického práva 
k družstevnímu bytu po splacení družstevního 
úvěru. V rámci privatizace bytových fondů měst 
a státu byl tento motiv navíc umocněn často 
i zvýhodněnou kupní cenou za bytový dům.

Na rozdíl od koupě bytu do vlastnictví je s člen-
stvím v bytovém družstvu spojen také relativ-
ně nízký vstupní náklad v podobě základního 
a zpravidla dalšího členského vkladu. Následně 
člen družstva hradí pravidelnou měsíční splátku 
(tzv. anuitu) svého podílu na celkové nesplace-
né části úvěru, která se vztahuje k užívanému 
bytu. Družstevník tedy není vlastníkem bytu, ale 
jeho uživatelem. V případě, že se člen družstva 
dostane do fi nančních obtíží, tak může své člen-
ství úplatně převést na jinou osobu (v současné 
době může být členem bytového družstva i práv-
nická osoba) a ta pak pokračuje ve splácení zbý-
vající anuity.

Ochrana před neplatiči
Na rozdíl od společenství vlastníků, která jako práv-
nické osoby svého druhu vznikají v domech s byty 
nebo nebytovými prostorami ve vlastnictví jednotli-
vých osob, má bytové družstvo vůči svým členům 
silnější postavení. V případě podstatného porušová-
ní stanov ze strany člena družstva, kterým může být 
zejména nehrazení anuitní splátky úvěru nebo dal-
ších plateb spojených s užíváním bytu, může bytové 
družstvo svého člena vyloučit. Uvolněný členský 
podíl pak může nabýt nový člen, který do bytového 

BYTOVÁ DRUŽSTVA jako
prostředek investování do bydlení

Ilustrační foto / Illustrative photo
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A number of people link housing cooperatives 
with the old days. It was convenient for their 
members to build new buildings together in 
order to live in new fl ats. Simultaneously, 
housing cooperatives proved to be a reason-
able tool for split the risk of the failure to repay 
the construction loan, which was provided to 
the housing cooperative, among more people. 
Recent development and rising real estate 
prices have once again made cooperative 
ownership an appealing alternative to rental 
housing, and for investors as a tool for attrac-
tive investments into residential buildings.

After 1989, housing cooperatives were used 
mainly for the privatisation of the municipal or 
state-owned housing stock. Tenants were join-
ing cooperatives to be able to jointly obtain and 
repay a loan for the purchase of their residential 
building. As soon as the housing cooperative 
repaid the loan, it usually adopted a decision to 
transfer individual fl ats or non-residential prem-
ises into its members’ ownership.

The number of cooperative fl ats, however, has been 
falling in recent years. In 2005–2017, this drop was 
over 40 %. This trend and the perception of hous-
ing cooperatives as a transition towards the owner-
ship of a fl at gives the impression that the potential 
of housing cooperatives is diminishing and that in 
the next 20 to 30 years, all the housing cooperatives 
are likely to cease to exist and will be replaced by 
associations of owners of individual fl ats and non-
residential premises in the building. In spite of that, 
there are new initiatives that are attempting to exploit 
the potential of housing cooperatives even today.

Housing cooperatives
and their advantages
So far, the prevailing motivation to join a housing 
cooperative has been primarily to accommodate 
a housing need and to acquire the ownership title 
to a cooperative fl at after the repayment of the co-
operative loan. During the privatisation of the fl ats 
owned by municipalities and the state, this motive 
was, moreover, often increased thanks to the at-
tractive purchase price of the residential building.

Contrary to the purchase of a fl at into one’s own 
ownership, membership in a housing coopera-
tive is also associated with relatively low initial 
costs in the form of the basic, and often also ad-
ditional, membership contribution of a member. 
Members of the cooperative then pay a regu-
lar monthly instalment (annuity) of their share 

in the total unpaid part of the loan linked to the 
occupied fl at. Thus, the cooperative member is 
not the owner of the fl at but its user. In the event 
a member of the cooperative gets into fi nancial 
diffi  culties, they may gratuitously transfer their 
membership to another person (currently, a legal 
person may also become a member of a hous-
ing cooperative) who then continues to repay the 
remaining annuity.

Protection from defaulters
As opposed to associations of owners, which 
are formed as special legal entities in buildings 
with residential and non-residential premises 
owned by individuals, a housing cooperative has 
a stronger position towards its members. If mem-
bers of a cooperative substantially breach the 
statutes, e.g. by failure to pay the annuity instal-
ments or to make other payments linked to the 
use of their fl at, a housing cooperative may ex-
clude such members. Their membership share 
can then be acquired by a new member who 
joins the housing cooperative on the basis of an 
application and the payment of a basic, or possi-
bly additional, membership contribution. Hence, 
the other members of the housing cooperative 
are protected from defaulters in a better manner 
than in associations of owners.

This economic setup is a strength of the housing 
cooperative. Taking into account also the rela-
tively informal and fast transfer of the ownership 
title from one member to another, cooperative 
fl ats are a relatively valuable asset. On the other 
hand, where membership of a housing coopera-
tive is not linked to the support from the state or 
advantageous privatisation of the municipal or 
state-owned fl ats, cooperative ownership be-
comes usually less attractive. This is mainly due 
to the fact that banks do not grant loans for the 

 HOUSING COOPERATIVES
as a tool for investing into housing

JUDr. Josef Adam, LL.M.,
partner, law fi rm HAVEL & PARTNERS
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družstva vstoupí na základě přihlášky a uhrazení 
základního, případně dalšího členského vkladu. Tím 
jsou ostatní členové družstva chráněni proti neplati-
čům lépe než v případě společenství vlastníků.
 
Toto ekonomické nastavení bytového družstva je 
jeho silnou stránkou. Ve spojení s poměrně ne-
formálním a rychlým převodem členského podílu 
z jednoho člena na druhého představují druž-
stevní byty i relativně velmi hodnotné aktivum. 
Na druhé straně za situace, kdy členství v byto-
vém družstvu není spojeno s podporou ze strany 
státu nebo zvýhodněnou privatizací městského 
nebo bytového fondu, atraktivita družstevního 
vlastnictví klesá. Je to dáno zejména tím, že ban-
ky zatím neposkytují na nákup členského podílu 
hypotéku, kde by tento členský podíl byl jedinou 
zástavou. Naopak často vyžadují zástavu na dal-
ší nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí.

Podpora výstavby družstevních bytů 
přešlapuje na místě
Zvýšení počtu družstevních bytů se proto očekáva-
lo v souvislosti s přijetím zákona č. 378/2005 Sb., 
o podpoře výstavby družstevních bytů, který vytvořil 
právní rámec pro poskytování podpory na výstavbu 
družstevních bytů na území České republiky.

Nařízení vlády k tomuto zákonu přepokládalo, 
že dotace podle citovaného zákona může či-
nit až 100 000 Kč na byt a v případě úvěru až 
700 000 Kč na byt. V praxi se však tento záměr 
zatím nepodařilo naplnit. V současné době do-
konce Státní fond podpory investic nemá pro 
tento účel vypsaný žádný program, který by 
družstevní bydlení podporoval.

Určitou iniciativou, která mohla znovuobnovit zá-
jem o družstevní bydlení ve větším měřítku, před-
stavoval Projekt dostupného družstevního bydlení 
v hlavním městě Praze. Podstata podpory spočíva-
la v bezúplatném poskytnutí pozemků od hlavního 
města pro výstavbu družstevních bytů. Právním 
titulem pro výstavbu domů na pozemcích hlavního 
města mělo být právo stavby. A byl to zřejmě tento 

institut nového občanského zákoníku, který způso-
bil, že v důsledku nejistoty spojené s tím, kdo bude 
po uplynutí doby trvání práva stavby vlastníkem 
stavby a pozemku pod ním, doposud tento projekt 
Rada hlavní města Prahy neprojednala. Přestože 
Projekt dostupného družstevního bydlení v Praze 
zatím neuspěl, mohl by být inspirací pro jiná města 
a obce, která se na rozdíl od Prahy potýkají s odli-
vem svých občanů do větších měst.

Družstevní výstavba
jako alternativa k hypotéce
Přes shora popsané a doposud neúspěšné veřej-
né iniciativy vznikají nové projekty s družstevními 
byty na komerčním základě. Družstevní byty totiž 
představují alternativu k bytům ve vlastnictví a jejich 
fi nancování pomocí hypotečních úvěrů, které při 
vyšších cenách bytů nejsou pro mnohé dostupné.
 
V těchto projektech ale nenese člen družstva 
riziko, že vysokou hypotéku nezíská. Usiluje 
pouze o profi nancování základního a dalšího 
členského vkladu, jehož výše se pohybuje při-
bližně kolem 20 % hodnoty družstevního bytu. 
Zbývající část hodnoty družstevního bytu je opět 
fi nancována z úvěru poskytnutého bytovému 
družstvu, na jehož splácení se člen družstva 
podílí opět formou úhrady tzv. anuitní splátky. 
Oproti čistě nájemnímu bydlení hodnota člen-
ských podílů v bytových družstvech roste v čase 
a členy družstva také motivuje fakt, že nabude 
byt do vlastnictví po splacení anuity. Navíc oproti 
dotovaným družstevním bytům zde není žádná 
povinná doba, po kterou družstvo nesmí byty do 
vlastnictví svých členů převádět.

Bytové družstvo jako
prostředek pro investici
Silná konkurence na trhu realitních kanceláří 
a přebytek volných fi nančních prostředků vytvá-
ří prostor pro nové produkty a využití bytových 
družstev pro pořizování nemovitostí jako investic.

Některé realitní kanceláře přicházejí se službou, 
kdy vytipují vhodný bytový dům a ten pak nabývá 

bytové družstvo založené pro tento účel investo-
rů (z členů). Koupě je opět fi nancována částečně 
z členských vkladů členů a z větší části z úvěru. 
Realitní kancelář pak dále může obstarat i ná-
jemníky, kteří hradí členu družstva nájemné, jež 
mimo jiné pokrývá měsíční anuitní splátku.
 
V této souvislosti je možné si položit otázku, proč 
si investoři volí formu bytového družstva, a ne tře-
ba společnost s ručením nebo akciovou společ-
nost. Důvodem je zřejmě snadnější poskytování 
vkladů do vlastního kapitálu družstva (stačí pouze 
převzít závazek), zákonem zaručená převoditel-
nost členského podílu a konečně anonymita.

Autor: HAVEL & PARTNERS

Ilustrační foto / Illustrative photo
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purchase of a membership share in a coopera-
tive where this membership share would be the 
only pledge. Instead, they often require a pledge 
regarding other real estate recorded in the Land 
Cadastre.

Support for the construction of co-
operative fl ats has been stagnating
The adoption of Act No. 378/2005 Sb., on the 
Support for the Construction of Cooperative 
Flats, which created a legal framework for the 
provision of support to the construction of coop-
erative fl ats in the Czech Republic, was linked to 
expectations that the number of cooperative fl ats 
will begin rising.

The government decree implementing the act 
expected that the subsidies under the above 
act can amount to as much as CZK 100,000 per 
fl at and as much as CZK 700,000 per fl at for 
a mortgage. This intention, however, has not 
been accomplished so far. Currently, the State 

Investment Support Fund does not off er any spe-
cial programme supporting cooperative housing.

Another initiative that could reignite interest in 
cooperative housing to a greater extent was the 
Project of Aff ordable Cooperative Housing in the 
capital city of Prague. The support was based on 
the free of charge provision of plots from the capi-
tal city for the construction of cooperative fl ats. 
The legal title for the construction of the buildings 
on Prague’s land plots was the right of superfi cies. 
It was probably as a result of this institute of the 
new Civil Code that the uncertainty as to who will 
be the owner of the construction and the land plot 
under it after the lapse of the right of superfi cies, 
prevented the Prague City Council from discuss-
ing the project. Despite the fact that the Project 
of Aff ordable Cooperative Housing has not been 
successful so far in Prague, it could inspire other 
towns and villages that, unlike Prague, are facing 
an outfl ow of their citizens to bigger cities.

Cooperative construction
as an alternative to mortgage
Despite the so far unsuccessful public initia-
tives described above, new projects of coopera-
tive fl ats on a commercial basis are springing up. 
Cooperative fl ats are an alternative to owned fl ats 
fi nanced through mortgages, which are not aff ord-
able to many people given the higher prices of fl ats.

Members of a cooperative, however, are not ex-
posed to the high risk of not obtaining a large 
mortgage in these projects. They merely ap-
ply for the fi nancing of the basic and additional 
membership contribution amounting to approxi-
mately 20 % of the value of the cooperative fl at. 
The remaining part of the value is, once again, 
fi nanced from a loan provided to the housing 
cooperative, which the members of the coopera-
tive partly repay through the annuity instalments. 
Contrary to purely rental housing, the value of 
membership shares in housing cooperatives in-
creases over time and the members of the coop-
erative are also motivated by the fact that they 

will become the owners of the fl at once they re-
pay the annuity. Moreover, there is no mandatory 
period of time during which the cooperative may 
not transfer the fl ats to the members’ ownership, 
contrary to subsidised cooperative fl ats.

Housing cooperative
as an investment tool
Fierce competition on the real estate agency 
market and the surplus of free funding, more-
over, creates space for new products and for the 
use of housing cooperatives to acquire real es-
tate as an investment.

Some real estate agencies come up with a ser-
vice where they select a suitable residential 
building that will be acquired by the housing co-
operative established for this purpose from the 
investors (i.e. the members). The purchase is 
again fi nanced partly by members’ contributions 
and largely by a loan. The real estate agency 
can also procure tenants who will pay rent to the 
members of the cooperative, which among other 
things, also covers the monthly annuity payment.

In this connection, one may ask why investors 
choose the form of a housing cooperative and 
not a limited liability company of a joint stock 
company. The reason is probably the fact that it 
is easier to make a contribution to the coopera-
tive’s equity (it is suffi  cient to merely accept the 
related obligation), transferability of the mem-
bership share guaranteed by law and last but not 
least, anonymity of cooperative members.

Author: HAVEL & PARTNERS

Ilustrační foto / Illustrative photo
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Krátká odpověď zní: turbulentní 
a v jistém ohledu i překvapivý.
Dlouhá odpověď je samozřejmě o něco slo-
žitější. Synonymem roku 2020 a dnes už také 
roku 2021 je dozajista pandemie covid-19, která 
ovlivnila téměř všechny segmenty ekonomiky, 
a realitní trh nebyl výjimkou.

Na jaře opatření reagující na první vlnu pande-
mie přinesla na určitý čas téměř celkové vypnutí 
ekonomiky. To se do velké míry projevilo i na re-
zidenčním trhu, kdy v důsledku všeobecné nejis-
toty mnohé domácnosti a jednotlivci na čas odlo-
žili rozhodnutí o pořízení bytu nebo zabezpečení 
si dlouhodobějšího pronájmu.

S odstupem času dnes můžeme hovořit o tom, 
že vliv pandemie byl na hlavních trzích v ČR – 
Praze a krajských městech výrazně jiný v ob-
lasti vývoje nájmů a v oblasti prodejů bytů.

Nájemní trh
Těsně před vyhlášením protiepidemických 
opatření se nájmy rezidenčních nemovitostí 
v Praze dostávaly na nová maxima a průměrný 
inzerát pronájmu bytu zveřejněný na realitních 
portálech atakoval hranici 330 Kč za m2 a mě-
síc. Po vypuknutí epidemie se ceny snížily 
zejména ve druhém čtvrtletí, kdy se průměrný 
nájem dostal na úroveň 290 Kč za m2 a měsíc. 
Na základě dostupných dat byl tento efekt způ-
soben zejména přísunem většího počtu bytů 
ze segmentu krátkodobého ubytování, který 
bez pravidelného přísunu turistů zažil kolaps.

Mírné oživení na trh přišlo v letních měsících spolu 
s pozitivními vyhlídkami na rychlé oživení ekono-

miky a turismu v hlavním městě. S příchodem dal-
ší vlny pandemie a vyhlášením nových vládních 
opatření na podzim se ale tyto vyhlídky rychle 
rozplynuly, na což pružně reagoval i nájemní trh. 
To, co tentokrát na trhu chybělo, byli studenti, 
a to jak ti čeští, tak i ti zahraniční. Většina z nich 
zůstala doma na distanční výuce. Během druhé 
poloviny roku 2020 začaly nájmy v Praze opět 
klesat a na základě inzerátů zveřejněných na rea-
litních portálech se průměrný nájem vrátil v čase 
o tři roky zpět na úroveň roku 2017. Celkově 
nájmy v Praze ukončily rok 2020 na cenové 
úrovni o 10 % nižší než ke konci roku 2019. 
Z pohledu městských obvodů z toho v minulém 
roce nejhůře vyšla Praha 1, kde se nájmy sní-
žily meziročně o 20 %, a v pomyslném žebříčku 
lokalit s nejvyššími cenami pronájmů v hlavním 
městě ji vystřídala Praha 2.

Průměrná výše nabídkových cen 
nájmů bytů v Q4 2020 a porovnání 
s Q4 2019
Ve srovnání s Prahou zažil nájemní segment 
v ostatních krajských městech o něco stabil-
nější rok, kdy snížení v cenách nájmů bylo zhru-
ba na úrovni 5 % během první jarní vlny pandemie 
a ani korekce v podzimních měsících nebyla až 
tak výrazná jako v hlavním městě. Po období mír-
né stagnace se nájmy na většině míst nastarto-

Petr Hána, Assistant Director, Deloitte Jakub Leško, Senior Associate, Deloitte

JAKÝ BYL ROK 2020 na
českém rezidenčním trhu?

Ceny vlastnických bytů v Praze pokračovaly loni v růstu
Ilustrační foto: rezidenční projekt Výhledy Chodovec  
Developer: Central Group
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The short answer is: turbulent and in 
a certain respect also surprising.
The long answer is, of course, somewhat more 
complicated. The covid-19 pandemic, which in-
fl uenced almost all segments of the economy, 
and the real estate market was no exception, 
was certainly a synonym for the year 2020 and 
now also for the year 2021.

The measures in the spring, reacting to the fi rst 
wave of the pandemic, brought an almost complete 
shutdown of the economy. This was also refl ected 
to a great extent in the residential market, where 
many households and individuals, as a result of 
the general uncertainty, delayed their decision to 
acquire a fl at or arrange a more long-term lease.

Now, in hindsight, we can say that the infl uence 
of the pandemic was signifi cantly diff erent in 
the area of the development of leasing and 
in the area of the sales of fl ats on the main 
markets in the Czech Republic (Prague and the 
regional cities).

Rental market
Shortly before the anti-epidemic measures were 
announced, the rents for residential proper-
ties in Prague reached a new maximum and the 
average advertisement for the rental of a fl at pub-
lished on real estate portals attacked 330 crowns 
per m2 per month. After the outbreak of the epi-
demic, the prices lowered mainly in the second 
quarter, when the average rent reached a level 
of 290 crowns per m2 per month. On the basis of 
available data, this eff ect was caused particularly 
by the supply of a greater number of fl ats
from the segment of short-term accommoda-
tions, which experienced a collapse without 
the regular infl ux of tourists.

A slight revival of the market came in the sum-
mer months together with the positive pros-
pects on the rapidly-reviving economy and tour-
ism in the capital city. With the arrival of the next 
wave of the pandemic and the announcement 
of new government measures in the autumn, 
these prospects quickly evaporated, to which 
the rental market also reacted fl exibly. This time 
what the market was lacking was students, 
both Czech and foreign. Most of them remained 
at home for distance learning. During the sec-
ond half of 2020, the rent in Prague started to 
drop again and, based on ads placed on real es-
tate portals, the average rent went back in time 
by three years to 2017 levels. Overall, rent in 
Prague ended the year 2020 on a price level 
10 % lower than at the end of 2019. From 
the perspective of the city districts, Prague 1 
fared worst last year, with rents dropping by 
20 % year-on-year, replaced by Prague 2 in 
the rankings of localities with the highest rents 
in the capital.

Average cost of rent for fl ats in 
Q4 2020 compared to Q4 2019
Compared to Prague, the rental segment in the 
other regional cities experienced a some-
what more stable year, where the decrease 
in the rent was roughly on the level of 5 % dur-
ing the spring wave of the pandemic and even 
the correction in the autumn months was not as 
severe as in the capital. After a period of slight 

Graf: Průměrná výše nabídkových cen nájmů bytů v Q4 2020 a porovnání s Q4 2019 ■ Zdroj: Deloitte, realitní portály
Graph: Average cost of rent for fl ats in Q4 2020 compared to Q4 2019 ■ Source: Deloitte, real estate portals

HOW WAS THE YEAR 2020 on 
the Czech residential market?

The average price of fl ats for sale has grown in the last 
year by more than 23% in Liberec
Illustrative photo:  Rezidence Park Masarykova, Liberec  
Developer:  Develop Industry
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valy opět k mírnému růstu. Je patrné, že vliv krát-
kodobého ubytování na nájemní trh je v českých 
krajských městech minimální. Projevila se však 
obdobně jako v Praze ztráta studentů. Z uplynu-
lého roku nejvíce vytěžily České Budějovice, 
kde se průměrný nájem zvýšil meziročně 
o 4,1 %. Suverénně největší nárůst jsme ale 
mohli pozorovat v Ostravě, kde se nájmy na rea-
litních portálech inzerovaly s cenovkou o 4,8 % 
vyšší v porovnání s koncem roku 2019.

Prodeje bytů
Zcela jiný příběh se během pandemického roku 
psal v segmentu prodejů bytů. Na rezidenčním 
trhu v Praze pokračoval navzdory výraznému pro-
padu ekonomiky poměrně dynamický růst cen 
z předchozích období. Podle inzerovaných nabí-
dek k prodeji bytů se průměrná cena rezidencí 
zvýšila meziročně o 10,4 % a počet inzerátů sta-
žených z nabídky byl přibližně pouze o 6 % nižší.

Podobná situace se odehrávala také v segmen-
tu developerských projektů v Praze, kde se 

průměrná cena bytu dostupného v cenících de-
veloperů ke konci roku vyšplhala na 120 000 Kč 
za m2 a meziročně tak vyrostla o 6,7 %. Z pohle-
du struktury nabídky je minimálně v novostavbách 
viditelné zmenšování nabízených jednotek 
a průměrný byt v nabídce měl ke konci roku 2020 
výměru okolo 70 m2. Ve srovnání s obdobím 11/12 
v roce 2019 bylo navíc v cenících developerů 
o 9 % více jednotek v dispozici dvoupokojo-
vých bytů a naopak o téměř 27 % méně jednotek 
v dispozici pěti- a šestipokojových bytů.

Co se týče inzerovaných prodejních cen bytů 
v krajských městech, největší nárůst byl zazna-
menán v Ostravě, kde se průměrná cena bytu na 
secondhandovém trhu vyšplhala o 38 % výše na 
33 200 Kč za m2. Druhý největší trh, Brno, mezi-
ročně rostlo na inzertních portálech o 18 % a byt 
byl v průměru nabízen za 75 200 Kč za m2.

Průměrná výše cen bytů v Q4 2020 
a porovnání s Q4 2019
Dynamický růst v téměř všech českých měs-

tech je možné přisuzovat faktu, že s výjimkou 
jarních měsíců ani pandemie neodradila kupující 
a poptávka po vlastnickém bydlení stále přetrvává. 
Můžeme tedy konstatovat, že otázka zajištění po-
třeby vlastního bydlení je aktuální i během obecně 
horší ekonomické situace a k poměrně silné po-
ptávce přispělo několik dalších faktorů jako napří-
klad zrušení daně z nabytí nemovitosti či stále 
poměrně nízké úrokové sazby hypoték.

Samostatnou kapitolou je také vysoká aktivita 
investičních nákupů na rezidenčním trhu, který 
v dobách nejistoty pro mnohé kupující předsta-
vuje jakýsi konzervativní „safe harbour“ (bez-
pečný přístav) pro umístění volných fi nančních 
prostředků s teorií, že tato investice má dobrý 
potenciál se chránit před očekávanou vyšší in-
fl ací v příštích letech.

Spolupráce měst a developerů a do-
stupnost bydlení
Dynamický růst cen bytů a nárůst nedostupnosti 
vlastnického bydlení v ČR je v současnosti úzce 
spojený s dlouhodobým problémem nízkého 
objemu nové výstavby, který je viditelný ve 
všech krajských městech a hlavně pak v Praze.

Jedním z nejdůležitějších konceptů řešení 
je v tomto případě efektivní spolupráce měst 
a městských částí s developery na principu rov-
nocenného partnerství. Účelem této spolupráce 
by mělo být především odblokování klíčových 
rozvojových lokalit s cílem tvorby prostoru pro 
nové byty a zároveň poskytnutí kvalitní občanské 
vybavenosti v daných lokalitách jak pro nové, tak 
pro současné obyvatele. 

Praha a ostatní česká města mají v tomto ohledu 
možnost inspirovat se v hned několika ev-
ropských metropolích a toto téma jsme jako 
Deloitte rozebrali společně se zástupci develo-
perů a měst v rámci livestreamu, který je do-
stupný na stránce https://deloitte.cz/report/.

Autor: Deloitte
Ilustrační vizualizace: PARVI Cibulka, Praha
Developer: YIT

Ilustrační foto: Villa domy Třebešín, Praha 3
Developer: AFI Europe

Prodejní ceny bytů v roce 2020 rostly v Praze i v regionech
Ilustrační vizualizace: Rezidence Nad Černými lesy ■ Zdroj: Luxent ■ Investor: Patria
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stagnation, the rents in most places started to 
increase again slightly. It is evident that the infl u-
ence of short-term accommodations on the rent-
al market is minimal in the Czech regional cities. 
Just like in Prague, however, the loss of students 
has left its mark. České Budějovice benefi ted 
the most from the past year, with the average 
rent increasing year-on-year by 4.1 %. But 
we could see the greatest increase in Ostrava, 
where the rent on real estate portals advertised 
with a price list 4.8 % higher in comparison to 
the end of 2019.

Sale of fl ats
The sale of fl ats saw a completely diff erent story 
unfold during the year of the pandemic. In spite 
of the signifi cant economic downturn, the resi-
dential market in Prague experienced a relative-
ly dynamic increase in prices from the previ-
ous period. According to the advertised off er for 
the sale of fl ats, the average price of housing 
increased year-on-year by 10.4 % and the 
number of advertisements withdrawn from off er 
were only approximately 6 % lower.

A similar situation took place in the segment 
of development projects in Prague, where the 

average price of a fl at available in the develop-
er’s price lists at the end of the year climbed to 
120,000 crowns per m2 and increased year-
on-year by 6.7 %. From the perspective of the 
off er structure, a decrease in the size of the 
off ered units can be seen, at least in new build-
ings, and an average fl at on off er had an area of 
around 70 m2 at the end of 2020. Moreover, in 
comparison with the period of 11–12/2019, there 
were 9 % more units in layouts of two-room 
fl ats in the developers’ price lists and, on the 
contrary, almost 27 % fewer units in layouts of 
fi ve- and six-room fl ats.

As far as the advertised sales prices of fl ats in re-
gional cities is concerned, the greatest growth
was recorded in Ostrava, where the average 
price of a fl at on the secondhand market climbed 
38 % higher to 33,200 crowns per m2. The sec-
ond-largest market, Brno, grew year-on-year by 
18 % on advertising portals and fl ats were off ered 
for an average of 75,200 crowns per m2.

Average price of fl ats in QR 2020 
compared to Q4 2019
The dynamic growth in almost all the Czech 
cities can be attributed to the fact that, with the 

exception of the spring months, not even the pan-
demic discouraged buyers and the demand for 
homeownership still persists. Thus, we can state 
that the issue of meeting the needs of home own-
ing is current, even during a generally worse eco-
nomic situation and several factors contributed to 
the relatively strong demand, such as the can-
cellation of the real estate transfer tax and the 
still relatively low mortgage interest rates.

The high activity of investment purchases
on the residential market is a chapter in itself. In 
times of uncertainty, it represents a kind of con-
servative “safe harbour” for many buyers to place 
free funds with the theory that this investment 
has good potential to protect them against the 
expected higher infl ation in the years to come.

Cooperation between cities and
developers and housing availability
The dynamic growth of fl at prices and the rise 
of the unattainability of home ownership in the 
Czech Republic is currently closely connected 
to the long-term problem of the low volume of 
new construction, which is evident in all the re-
gional cities and especially so in Prague.

One of the most important concepts of the solu-
tion in this case is the eff ective cooperation be-
tween the cities and city districts and the develop-
ers on the principle of an equal partnership. The 
purpose of this cooperation should primarily be 
unblocking key development localities, with 
the goal of creating space for new fl ats and also 
providing quality civic amenities in the given local-
ities both for new and for the current inhabitants. 

In this respect, Prague and the other Czech cities 
have the opportunity to fi nd inspiration in sev-
eral European cities, and Deloitte discussed 
this theme together with representatives from the 
ranks of developers and cities in a livestream, 
which is available at https://deloitte.cz/report/.

Author: Deloitte

Graf: Průměrná výše cen bytů v Q4 2020 a porovnání s Q4 2019 ■ Zdroj: Deloitte, realitní portály
Graph: Average price of fl ats in Q4 2020 compared to Q4 2019 ■ Source: Deloitte, real estate portals
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Téměř tisíc nových obyvatel by se do revi-
talizovaného areálu Nuselského pivovaru 
s celkovou rozlohou 3 hektary mohlo začít 
stěhovat v roce 2023. V té době plánuje jeho 
majitel, společnost Penta Real Estate, do-
končit výstavbu severní části projektu, kde 
již v prosinci zahájila prodej bytů za ceny 
mezi 110 a 120 tisíci korun za m2. Celkově 
nabídne nová čtvrť v Křesomyslově ulici 
v pražských Nuslích 450 bytů. Autory desig-
nu rezidenčního areálu, který je kombinací 

novostaveb a rekonstrukce barokní památ-
ky, jsou architektonické kanceláře CMC 
a Chybik+Kristof. Objem investice včetně 
akvizice dosáhne podle odhadu developera 
120 milionů eur.
  
Penta Real Estate by měla v dubnu získat stavební 
povolení na realizaci první fáze rezidenčního pro-
jektu Nuselský pivovar. Na pozemku mezi ulicemi 
Křesomyslova, Bělehradská a Závišova v Praze 4 
plánuje postavit celkem 380 bytů v novostavbách, 

které doplní 70 atypických jednotek ve zrekonstru-
ovaném barokním pivovaru a 3 500 m2 retailových 
ploch. Výstavbu všech nových bytových domů 
v severní části území hodlá Penta podle ředite-
le rezidenční a hotelové výstavby Davida Musila 
zahájit najednou na konci letošního druhého 
čtvrtletí, hotovo by mohlo být v létě 2023. „Celá 
první fáze bude propojená společnou podzemní 
parkovací garáží, do které vjedou auta přímo z uli-
ce Bělehradské nebo Závišovy, takže čtvrť bude 
zcela bez aut,“ uvádí David Musil.

Nuselský pivovar, Praha 4 – Nusle ■ Areál někdejšího Nuselského pivovaru nabídne 380 bytů v nově postavených budovách z autorské dílny architektů Chybik+Kristof 
a 70 atypických rezidencí v rekonstruovaných barokních objektech, které nesou rukopis ateliéru CMC architects. Srdcem čtvrti bude náměstí na hranici moderní a historické části
Developer: Penta Real Estate

REVITALIZACE BROWNFIELDU
Nuselského pivovaru se blíží ke startu
Do dvou let nabídne nová čtvrť v širším centru Prahy 450 bytů

BW_I_2021.indb   80BW_I_2021.indb   80 25.03.21   2:3725.03.21   2:37



R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

T
R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
TI

A
L 

 R
ES

ID
EN

TI
A

L 
 R

ES
ID

EN
T

81

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

In 2023, almost a thousand new inhabitants 
could be moving into the revitalised Nusle 
Brewery complex with an overall area of 
3 hectares. At that time its owner, Penta Real 
Estate, is planning to complete the construc-
tion of the northern part of the project, where 
it has also begun the sale of fl ats in December 
for prices between 110 and 120 thousand 
crowns per m2. The new neighbourhood in 
Křesomyslova Street in Prague’s Nusle dis-
trict will off er a total of 450 fl ats. The authors of 
the design of the residential complex, which 
is a combination of new buildings and the 
reconstruction of baroque buildings, are the 
architecture ateliers CMC and Chybik+Kristof. 
According to the developer’s estimates, the 
volume of the investment, including the acqui-
sition, will reach 120 million euros.

Penta Real Estate should get the building per-
mit in April for the construction of the fi rst phase 
of the Nusle Brewery residential project. It 
is planned to build a total of 380 fl ats in new 
buildings on the land between Křesomyslova, 
Bělehradská and Závišova streets in Prague 4, 
supplemented by 70 atypical units in the recon-
structed Baroque brewery and 3,500 m2 of retail 

space. According to the Director of Residential 
and Hotel construction, David Musil, Penta in-
tends to begin the construction of all the new 
blocks of fl ats in the northern part of the com-
plex all at the same time at the end of this 
year’s second quarter and they should be 
completed in the summer of 2023. “The entire 
fi rst phase will be connected by a common un-
derground parking garage, which cars will enter 
directly from Bělehradská or Závišova Street, so 
the area will be completely car-free,” explained 
David Musil.

Modern housing with
a breath of history
In the northern part of the brewery, three 
semi-open blocks of buildings will be going up 
with one accessible and two private inner court-

Nuselský pivovar, Prague 4 – Nusle ■ The project will off er 380 fl ats in new buildings supplemented by 70 atypical units in the reconstructed Baroque brewery and 3,500 m2 of retail space
Developer: Penta Real Estate ■ Architect: Chybik+Kristof, CMC architects

REVITALISATION OF NUSLE BREWERY close to starting
A new neighbourhood in the wider centre of Prague to off er 450 fl ats within two years

Nuselský pivovar, Prague 4 ■ Developer: Penta Real Estate
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Moderní bydlení s nádechem historie
V severní části pivovaru vyrostou tři polootev-
řené bloky domů se dvěma soukromými a jedním 
průchozím vnitroblokem. Svým charakterem na-
vazují na typickou strukturu zástavby z 19. století 
v Nuslích, popisuje architekt Ondřej Chybík. 
Dominantou této části projektu budou tři vyšší 
věže, které budou červeným cihlovým obkla-
dem připomínat pivovarské komíny a odliší se 
barevně od světlé omítky novostaveb. Věže vy-
značí podle Chybíka tři vstupy do moderní části 
čtvrti z ulic Bělehradská a Závišova a také přímo 
ze severu a nabídnou větší a luxusnější byty 
včetně penthousů v nejvyšších poschodích. 
„Bytové domy budou svojí výškou respektovat 

historické budovy pivovaru, jejich výška poroste 
od 4 pater přímo v návaznosti na barokní areál 
až po osm poschodí na severu,“ popisuje archi-
tekt. „Koncept celé čtvrti je založený na kontrastu 
historické barokní struktury pivovaru, který zde 
postupně rostl v průběhu několika staletí, a mo-
derních novostaveb.“ 
  
První byty v prodeji
Od loňského prosince, kdy Penta začala vlastními 
silami nabízet k prodeji prvních 79 jednotek, našlo 
nové majitele 40 bytů. Od dubna by již mělo být 
na trhu všech 380 jednotek v novostavbách. Byty 
v této části Nuselského pivovaru budou mít dispo-
zice od 1kk po 5kk. Rezidence jsou v nabídce za 
ceny od 110 po 120 tisíc korun za m2; například 
jednotka 4kk s plochou lehce přes 100 m2 se pro-
dává za zhruba 12,5 milionu korun.
 
Kouzlo barokního pivovaru
Obnova památkově chráněného historické-
ho pivovarského komplexu v jižní části areálu 
přijde na řadu ve druhé fázi, na niž developer 
očekává v dubnu vydání územního rozhodnu-
tí. Zahájení prací by mohlo podle Davida Musila 
následovat půl roku po startu výstavby na seve-
ru. Historický komplex nabídne 70 atypických 

bytů, které budou těžit z atmosféry barokního 
pivovaru. Vznikne zde podle Davida Musila mix 
bydlení od startovacích bytů na 40 m2 přes mezo-
nety až po extravagantní podkrovní jednotku zva-
nou Harry Potter, která bude mít plochu 250 m2. 
Rekonstrukci historických objektů vede architekt 
David Chisholm z ateliéru CMC architects. 

Srdce čtvrti
Srdcem čtvrti bude nové n áměstí na roz-
hraní historické a moderní části. Po hranici 
obou částí povede také komunikace spojující 
Bělehradskou ulici se Závišovou. Dominantou 
náměstí bude věž s hodinami, pod níž vznik-
ne prostor pro kavárnu. Na náměstí bude také 
na přání městské části umístěna socha vůdce 
Pražského povstání, legionáře a generála Karla 
Kutlvašra. Ulice i náměstí budou lemovat retailové 
prostory v parteru budov. Z celkové obchodní plo-
chy 3 500 m2 nabídne moderní část čtvrti 700 m2 
a 2 800 m2 vznikne v historickém komplexu, kde 
developer plánuje například restauraci na ploše 
600–800 m2. S Křesomyslovou ulicí propojí areál 
nová lávka přes Botič, na niž naváže retailová 
pasáž vedoucí historickou částí přímo na náměstí.
 
„Pronajato máme 70 % obchodních ploch,“ uvá-
dí David Musil. „Smlouvy podepsali provozovatel 
supermarketu Penny Market, prodejce tabáku 
Don Pealo, drogerie Rossmann a restauraci 
bude provozovat společnost Turnovský pivovar. 
Plánujeme také pobočku České pošty.“

Napříč Prahou
Penta Real Estate má v různých projektech 
v Praze v současné době v přípravě a ve výstav-
bě celkem 600 bytů. Čtyři projekty vznikají v po-
pulární rezidenční lokalitě Praha 6: Ve výstavbě 
je nyní 2. fáze projektu Maison Ořechovka 
s 93 byty. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku plánuje 
Penta zahájit prodej 79 bytů komplexu Juliska, 
98 jednotek v projektu Victoria Palace a 14 bytů 
v areálu Chittussiho. V Praze 5 čeká na vydání 
stavebního povolení první etapa Nové Waltrovky 
se 75 byty na rozhraní Jinonic a Radlic.  

Nuselský pivovar, Praha 4 – Nusle ■ Dominantou severní části projektu budou tři devítipodlažní bytové věže, které 
budou červeným cihlovým obkladem připomínat pivovarské komíny a vyznačí tři vstupní brány do moderní části čtvrti 
Developer: Penta Real Estate

Nuselský pivovar, Praha 4 – Nusle
Developer: Penta Real Estate
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yards. In their character, they are based on the 
typical structure of development in the 19th 
century in Nusle, explained architect Ondřej 
Chybík. The dominant feature of this part of the 
project will be three taller towers that, with their 
red brick cladding, will bring to mind the brewery 
chimneys and will diff er in colour from the new 
buildings with their light plaster. According to 
Chybík, the towers indicate the three entrances 
to the modern part of the neighbourhood from 
Bělehradská and Závišova streets and also di-
rectly from the north and off er larger and more 
luxurious fl ats, including penthouses on the 
uppermost fl oors. “The height of the blocks of 
fl ats respects the historical brewery building, the 
height of which increased from 4 storeys directly 
in connection with the Baroque complex up to 
eight storeys in the north,” described the archi-
tect. “The concept of the entire neighbourhood is 
based on the contrast of the historical Baroque 
structure of the brewery, which gradually went 
up here over the course of several centuries, and 
the new modern buildings.” 

First fl ats for sale
Since last December, when Penta started di-
rectly selling the fi rst 79 units itself, 40 fl ats 

have found new owners. All 380 units in the new 
buildings should already be on the market from 
April. The fl ats in this part of the Nusle Brewery 
will be available in one- to fi ve-room layouts with 
kitchenettes. The residences are on off er for 
prices ranging from 110 to 120 thousand crowns 
per m2; for example, a four-room unit with a kitch-
enette with an area slightly over 100 m2 should 
sell for roughly 12.5 million crowns.

The allure of the Baroque brewery
The renovation of the listed historical brewery 
complex in the south part of the complex will 
be available in the second phase, for which the 
developer expects the issue of the zoning and 
planning decision in April. According to David 
Musil, work should get underway half a year af-
ter the start of the construction in the north. The 
historical complex will off er 70 atypical fl ats, 
which will benefi t from the atmosphere of the 
Baroque brewery. A mix of fl ats will be created 
here, according to David Musil, including startup 
fl ats on 40 m2 and duplexes all the way to an ex-
travagant attic unit called Harry Potter, which will 
have an area of 250 m2. Architect David Chisholm 
from the atelier CMC architects is leading the 
reconstruction of the historical buildings. 

Heart of the neighbourhood
The heart of the neighbourhood will be a new 
square on the borderline of the histori-
cal and modern sections. A road connecting 
Bělehradská and Závišova streets will also lead 
along the edge of both areas. The dominant fea-
ture of the square will be a clock tower, under 
which space for a café will be created. A statue 
of the leader of the Prague Uprising, legionnaire 
and general Karel Kutlvašr, will also be placed 
on the square according to the wishes of the city 
district. The road and square will be lined by retail 
space on the street level of the buildings. From the 
3,500 m2 of retail space, the modern section of the 
neighbourhood will off er 700 m2 and 2,800 m2 will 
be going up in the historical complex, where the 
developer is planning, for example, a restaurant 
on an area of 600–800 m2. Křesomyslova Street is 
connected to the complex by a new footbridge 
over the Botič Stream, to which a retail passage 
leading through the historical section directly to 
the square is connected.

“We have 70 % of the retail space rented,” stat-
ed David Musil. “The operators of the Penny 
Market supermarket, Don Pealo tobacconist 
and Rossmann drug store have signed leases 
and the Turnov Brewery will be operating a res-
taurant. We are also planning on having a Czech 
Post Offi  ce branch there.”

Across Prague
Penta Real Estate currently has a total of 600 fl ats 
under preparation or under construction in vari-
ous projects in Prague. Four projects are going 
up in the popular residential locality of Prague 6: 
The 2nd phase of the Maison Ořechovka project 
with 93 fl ats is currently under construction. In the 
second quarter of this year, Penta is planning on 
launching the sale of 79 fl ats in the Juliska com-
plex, 98 units in the Victoria Palace project and 
14 fl ats in the Chittussi complex. In Prague 5, 
the fi rst phase of Nová Waltrovka, with 75 fl ats 
on the border of Jinonice and Radlice, is awaiting 
its building permit.

Nuselský pivovar, Prague 4 ■ Architect of the 1th phase: Chybik+Kristof ■ Developer: Penta Real Estate
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Společnost Geosan Development zahájí le-
tos výstavbu Rezidence Radimova v atraktiv-
ní lokalitě Břevnova v Praze 6 přímo u parku 
Kajetánka. Projekt má pravomocné územní 
rozhodnutí a developer nyní pracuje na zís-
kání stavebního povolení. Rezidence zahrnu-

je tři objekty s celkem 68 byty, jejichž prodej 
byl spuštěn na sklonku loňského roku.

Autorem architektonického návrhu domů o sed-
mi až devíti nadzemních podlažích je pražský 
Atelier 89. Byty jsou v dispozicích od 1+kk 
do 5+kk, doplněné o nebytové jednotky občan-
ské vybavenosti. V nabídce jsou také střešní 
penthousy s výhledem na Pražský hrad.
 
„Rezidence Radimova vznikne na místě, kde 
už se nové byty staví jen sporadicky. Projekt 
se bude nacházet přímo u břehu rybníka 
Vincentinum v bezprostřední blízkosti zámeč-
ku Kajetánka s rozsáhlým parkem. Kus histo-
rie v sobě nese původní barokní kaplička ze 

17. století, která stojí pár kroků od projektu. 
Zchátralou stavbu zrekonstruujeme a vrátíme jí 
původní lesk,“ popisuje Jiří Baloun ze společ-
nosti Geosan Development.

Architektonické pojetí domů se snaží zaujmout 
netradičními prvky, jako jsou prosklená nároží 
a zábradlí na terasách i lodžiích bytů. Dřevěné 
lamely na fasádě mají sloužit nejen jako ochrana 
proti přehřívání v letních měsících, ale zároveň 
jako estetický prvek.

Rezidence Radimova Břevnov, Praha 6 ■ Developer: Geosan Development ■ Architekt: Atelier 89

 NA PRAŽSKÉM BŘEVNOVĚ
vyroste Rezidence Radimova

Rezidence Radimova Břevnov, Praha 6
Developer: Geosan Development 

Rezidence Radimova Břevnov, Praha 6
Developer: Geosan Development
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This year, Geosan Development will be start-
ing the construction of Rezidence Radimova in 
the attractive locality of Břevnov in Prague 6, 
right by Kajetánka Park. The project has a val-
id zoning and planning decision and the de-
veloper is currently working on obtaining the 
building permit. The residence contains three 
buildings with a total of 68 fl ats, the sale of 
which was launched at the end of last year.

The author of the architectural design 
of the seven- to nine-storey buildings is 
Prague’s Atelier 89. The fl ats are in layouts of 
from one to fi ve rooms plus kitchenettes, com-
plemented by non-residential units with civic 
amenities. Rooftop penthouses with a view of 
Prague Castle are also on off er.

“Rezidence Radimova is going up in a place 
where new fl ats are now built only sporadically. 
The project will be located right on the banks of the 
Vincentinum pond in the immediate vicinity of the 
Kajetánka Chateau with its large park. The original 
Baroque chapel from the 17th century, which is just 
a few steps away from the project, has also seen 
a lot of history. We are reconstructing the dilapi-
dated structure and returning it to its original shine,” 
described Jiří Baloun from Geosan Development.

The architectural concept of the buildings endeav-
our to impress with non-traditional elements, such 
as glass corners and railings on the fl ats’ terraces 
and balconies. The wooden panels on the façade 
should not only protect against overheating in sum-
mer months, but also as an aesthetic element.

Břevnov is a traditional residential address. 
All civic amenities are within walking distance 
from the project. There are several bus stops 
in the vicinity, providing connections to the 
metro’s A line and on to the city centre or to the 
airport. Getting to the Prague ring road by car 
takes just a few minutes.

In the fi rst half of this year, Geosan Development 
is also planning on starting the construction of 
the second phase of Rezidence Neklanka, 
situated in an established residential locality – 
in Prague-Radlice close to Smíchov. The fi rst 
phase of Rezidence Neklanka with 31 fl ats had 
its fi nal construction approved this year in the 
winter. The second phase includes the same 
number of units in three blocks of fl ats. They 

Rezidence Radimova Břevnov, Prague 6 ■ Developer: Geosan Development ■ Architect: Atelier 89

REZIDENCE RADIMOVA to go up in Prague-Břevnov
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Břevnov je tradiční rezidenční adresou. Veškerá 
občanská vybavenost je v docházkové vzdále-
nosti od projektu. V okolí se nachází několik au-
tobusových zastávek, zajišťujících spojení k me-
tru linky A a odtud do centra města či na letiště. 
Cesta autem na Pražský okruh trvá pár minut.

V letošním prvním pololetí se chystá Geosan 
Development zahájit i výstavbu druhé etapy 
Rezidence Neklanka, situované opět v zave-
dené rezidenční lokalitě – v pražských Radlicích 
nedaleko Smíchova. První fáze Rezidence 
Neklanka s 31 byty byla zkolaudovaná letos 

v zimě. Druhá etapa zahrnuje stejný počet jed-
notek ve třech bytových domech. Ty mají vi-
lový charakter a jsou umístěné ve společné za-
hradě, která pokračuje zalesněnou částí svahu 
nad Radlickým údolím. „Ve třech nadzemních 
podlažích nabízíme podle typu domu od šes-
ti do maximálně osmnácti bytových jednotek. 
V nejvyšších patrech budou velkorysé byty s te-
rasami o ploše až 80 metrů čtverečních,“ upřes-
nil Baloun. Zatímco domy z první etapy navrhlo 
studio Atelier Slavíček Architekt, za návrhem 
Rezidence Neklanka II stojí architektonická 
a projekční kancelář Casua.

„Na základě našich interních statistik můžeme 
konstatovat, že byty a stavební pozemky se pro-
dávají ve stejném objemu jako před nástupem 
pandemie. Nyní jsme na Neklance II ve fázi sta-
vebního povolení a už máme třetinu bytů proda-
ných. Lidé ukládají do nemovitostí peníze, znač-
ná část hlavně menších bytů se stále kupuje 
jako investiční bydlení,“ dodal Petr Beneš, ře-
ditel Geosan Development. 

are in the style of villas and are located in a com-
mon garden, which is a continuation of the wood-
ed part of the hill above the Radlice Valley. “We 
off er from six to at most eighteen fl ats on three 
storeys, according to the type of building. On 
the uppermost fl oors, there will be large fl ats 
with terraces and areas of up to 80 square me-
tres,” Baloun clarifi ed. While the buildings from 
the fi rst phase were designed by the studio 
Atelier Slavíček Architekt, the Casua architec-
tural studio is behind the design of Rezidence 
Neklanka II.

“Based on our internal statistics, we can state 
that the fl ats and building plots are sold in the 
same volume as before the rise of the pandem-
ic. Now we are in the building permit phase at 
Neklanka II and we already have sold a third 
of the fl ats. People are putting money into real 
estate, so a signifi cant amount of primarily 
smaller fl ats are still being bought as invest-
ment housing,” added Petr Beneš, the Director 
of Geosan Development.

Rezidence Neklanka II, Praha 5 ■ Developer: Geosan Development ■ Architekt: Casua

Rezidence Neklanka II, Praha 5
Developer: Geosan Development
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V centru Ostravy vyroste rezidence Nové 
Lauby s komerčními prostory v parteru 
a podzemními garážemi. Po více než čty-
řech letech od zahájení přípravy záměru 
se zastupitelstvo města rozhodlo pro uza-
vření smlouvy s investorem, kterým se sta-
lo Sdružení BBB Nové Lauby. Novostavba 
s 85 byty musí být dokončena do tří let. 
Celkové náklady činí podle dokumentace 
pro stavební povolení 487 milionů korun bez 
DPH. Autorem architektonického návrhu je 
pražský ateliér znamení čtyř - architekti.

Pro město jsou Nové Lauby jedním ze strategic-
kých projektů, jehož cílem je rozvoj nájemního 
bydlení, oživení historického jádra a dostavba pro-

luky. Ta byla historicky zastavěna blokovou zástav-
bou, zbouranou však kvůli špatnému technickému 
stavu v 60. letech minulého století. V novostavbě 
o pěti nadzemních podlažích mezi ulicemi Velkou, 
Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou bude 
kromě 85 bytů o dispozicích 1+kk až 4+kk, podzem-
ní parkoviště se 173 místy a také obchodní jednotky. 

„Koncept spolupráce města a privátního investora 
spočívá zjednodušeně v tom, že město připravi-
lo projektovou dokumentaci podle svých potřeb 
a očekávání. Investor projekt jako celek zrealizu-
je. A po dokončení bude část nemovitosti vlastnit 
město pro účely nájemního bydlení a parkování 
a část soukromý investor. Jedná se o unikátní mo-
del spolupráce veřejné správy a soukromého 

sektoru v České republice při výstavbě nových 
bytů,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Sdružení BBB Nové Lauby zaplatí městu veš-
keré náklady na přípravu projektu i archeologický 
průzkum ve výši zhruba 32 milionů korun bez DPH 
a dále kupní cenu za pozemek 35,5 milionu korun 
bez DPH. Město po dokončení stavby odkou-
pí od investora 31 bytů, 119 parkovacích míst 
a 17 sklepních kójí za necelých 252 milionů ko-
run bez DPH. Z toho 88 parkovacích míst má být 
určeno pro veřejnost. Městské byty mají sloužit 
výhradně k nájemnímu bydlení. Soukromému 
investorovi zůstane celkem 54 bytů 1+kk až 4+kk, 
54 parkovacích míst a čtyři nebytové prostory.

Zahájení výstavby bytového komplexu je na-
plánováno na letošní duben. „Stavba musí být 
dokončena do tří let, to je zhruba ve druhém čtvrt-
letí 2024. V průběhu realizace budou rovněž sle-
dovány základní milníky jako například dokončení 

Rezidence Nové Lauby nabídne v centru Ostravy 85 bytů, maloobchodní jednotky v parteru a 173 parkovacích stání. Celkem 31 bytů k pronájmu, 119 parkovacích míst pro veřejnost 
a 17 sklepních kójí získá po dokončení město. Nové Lauby jsou jedním ze strategických projektů města Ostravy, jehož cílem je rozvoj nájemního bydlení, oživení historického jádra 
a zástavba proluky v centru moravskoslezské metropole. Projekt vznikne ve spolupráci města a privátního investora Sdružení BBB Nové Lauby

OSTRAVA VYBRALA INVESTORA 
pro zástavbu proluky Nové Lauby
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The Nové Lauby residence is going up in the 
centre of Ostrava with commercial spaces 
on the street level and underground parking. 
After more than four years from the launch of 
the preparation for the project, the city council 
has decided to conclude a contract with the 
investor, which is Sdružení BBB Nové Lauby. 
The new building with 85 fl ats must be com-
pleted within three years. The overall expens-
es, according to the documentation for the 
building permit, amount to 487 million crowns 
w/o VAT. The author of the architectural design 
is the Prague atelier znamení čtyř - architekti.

Nové Lauby is one of the strategic projects for 
the city, the goal being to develop rental housing, 
enliven the historic core and develop the empty lot. 
That was historically developed as a block, though 
it was demolished in the  1960s due to its poor tech-
nical condition. In addition to 85 fl ats with layouts 
of from one to four rooms plus kitchenettes, there 
will also be underground parking with 173 spots 
and also retail units in the new fi ve-storey building 

between Velká, Muzejní, Pivovarská streets and an 
extension of Dlouhá Street. 

“The concept of the cooperation between the city 
and a private investor consists simply in the city 
preparing the project documentation according to 
its requirements and expectations. The investor 
implements the project as a whole. And after com-
pletion, the city will own part of the property for 
the purposes of rental housing and parking and 
the private investor the other part. It is a unique 
model of cooperation between the public ad-
ministration and private sector in the Czech 
Republic during the construction of new 
fl ats,” stated Ostrava Mayor Tomáš Macura.

Sdružení BBB Nové Lauby will pay the city all 
the expenses for the preparation of the project 
and the archaeological research in the amount 
of roughly 32 million crowns without VAT and 
also the purchase price for the land at 35.5 mil-
lion crowns without VAT. Upon the completion 
of the construction, the city will buy 31 fl ats, 

119 parking spots and 17 cellar stalls from 
the investor for under 252 million crowns without 
VAT, with 88 parking spots meant for the public. 
The city’s fl ats should be used exclusively for 
rental housing. A total of 54 one- to four-room 
fl ats, 54 parking spots and four non-residential 
spaces will remain for the private investor.

The start of the construction of the residential 
complex is planned for this April. “The con-
struction must be completed within three years, 
which is roughly in the second quarter of 2024. 
During the course of the construction, the basic 
milestones, such as the completion of the lower 
carcase, for example, will also be monitored. The 
breach of any of the obligations related to the 
construction will be penalised by a contractual 
fi ne,” assured the Press Spokesperson for the 
Ostrava City Hall, Andrea Vojkovská.

The city began the preparation of the project in 2016 
with a territorial study, which was followed by three 
years of work for obtaining the zoning and planning 
decision and building permit and more than two 
years of archaeological research, while the tender 
for the construction investor took almost a year in 
parallel. The tender had three phases, and while 
ten participants expressed interest in the fi rst round, 
three applied to the next round, already with more 
detailed knowledge of the conditions. These were 
Hochtief, Sdružení BBB Nové Lauby and Gemo 
Development. The winning off er was submitted by 
Sdružení BBB Nové Lauby, whose members are 
Bystroň Group, BBP Stavby and the BAK con-
struction company, which is oriented on the com-
prehensive implementation of residential and hotel 
projects, the construction of civic amenities, and 
shopping and offi  ce centres. Apart from the imple-
mentation of new projects, it also performs the re-
construction of buildings and monuments.

“There are several reasons for the proposed coop-
eration model. Economics play a role, on the one 
hand. The city is preparing several concurrent de-
manding investments and the connection of private 

Rezidence Nové Lauby, Ostrava – the project of the cooperation between the city of Ostrava and a private investor
Sdružení BBB Nové Lauby ■ Architect: znamení čtyř - architekti

OSTRAVA SELECTS INVESTOR for 
the construction of Nové Lauby lot
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spodní hrubé stavby. Porušení kterékoliv z povin-
ností souvisejících s výstavbou bude sankciono-
váno smluvní pokutou,“ ujišťuje tisková mluvčí 
magistrátu města Ostravy Andrea Vojkovská.

 Město zahájilo přípravu projektu v roce 2016 studií 
území, po níž následovaly tři roky práce na získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, přes 
dva roky archeologického průzkumu a souběžně 
s tím bezmála rok trvalo výběrové řízení na investora 
stavby. To probíhalo ve třech fázích, přičemž v první 
fázi projevilo zájem deset účastníků, do dalšího kola 
se už se znalostí přesnějších podmínek přihlásili 
tři, a to společnosti Hochtief, Sdružení BBB Nové 
Lauby a Gemo Development. Vítěznou nabídku po-
dalo Sdružení BBB Nové Lauby, jehož členy jsou 
Bystroň Group, BBP Stavby a stavební společ-
nost BAK, které se zaměřují na komplexní realizace 
bytových a hotelových projektů, staveb občanské 
vybavenosti i obchodních a administrativních cen-
ter. Kromě realizace nových projektů provádí také 
rekonstrukce budov a památkových objektů.

„Důvodů pro navržený model spolupráce je něko-
lik. Na jedné straně hraje roli ekonomika, město 
připravuje souběžně řadu investičně náročných 
akcí a právě zapojení soukromého kapitálu umožní 
jejich realizaci ve významně kratším čase. Dalším 
důvodem je snaha využít dynamiku a zkušenosti 
privátního sektoru k urychlení samotné výstavby. 

Svou roli hraje i motivace investorů v Ostravě sta-
vět, což je klíčové pro její další udržitelný rozvoj. 
Smlouva je navržena tak, aby v maximální možné 
míře ochránila zájmy města, garantuje i termíny 
a způsob realizace podle našich představ,“ doplni-
la investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Autorem architektonického návrhu, který má 
formu tradičního městského bloku, je pražský 
ateliér znamení čtyř - architekti. Ten se musel 
vypořádat s nelehkým úkolem výstavby na parce-
le v městské památkové zóně. Koncept balancuje 
na pomezí pěti svébytných městských domů, tvo-
řících harmonický celek s vnitřní dvoranou.

Novostavba bude mít tvar uzavřeného nepravi-
delného lichoběžníku s pěti bloky o maximální 
výšce 19 metrů. Všechny bloky mají společný su-
terén a budou se stavět současně. Objekt bude 
zastřešen vegetačními plochami, uvnitř s ozele-
něným atriem. Parter má sloužit částečně k byd-
lení a z části pro komerční prostory. Parkování je 
navrženo ve dvou a půl podzemních podlažích. 
Investor bude při realizaci stavby v části vnějších 
a pohledových prvků, vnitřních společných pro-
stor, bytů v blocích B a C, určených pro následný 
odprodej městu, a v podzemních garážích váza-
ný detailnějšími projekčními standardy. V ostat-
ních částech, zejména u bytů v blocích A, D a E, 
zůstane konečná podoba na investorovi.

capital enables their construction in a signifi cantly 
shorter time. Another reason is the eff ort to use the 
dynamic and experience of the private sector to 
speed up the construction itself. The motivation of 
the investors to build in Ostrava also plays a role and 
it is of key importance for its further sustainable de-
velopment. The contract is made to protect the inter-
ests of the city to the greatest possible extent, thus it 
also guarantees the deadlines and implementation 
method according to our wishes,” added the Deputy 
Mayor for investments, Zuzana Bajgarová.

The author of the architectural design, which is 
in the form of a traditional city block, is the Prague 
atelier znamení čtyř - architekti. It had to deal 
with the diffi  cult task of building on a parcel of land 
in an urban monument zone. The concept balanc-
es between fi ve distinctive urban buildings, com-
prising a harmonic whole with an inner courtyard.

The new building will have the shape of an en-
closed irregular trapezoid with fi ve blocks rising to 
a maximum height of 19 metres. All of the blocks 
have a common basement and will be built simul-
taneously. The building will be covered by green 
spaces, with a green atrium inside. The street level 
should be used partially for fl ats and partially for 
commercial spaces. Parking is designed for two 
and a half underground levels. During the con-
struction, the investor will be bound by detailed 
project standards in part of the exterior and view-
ing elements, the interior common spaces, the fl ats 
in blocks B and C meant for the subsequent sale 
to the city, and in the underground parking. In the 
other sections, especially the fl ats in blocks A, D 
and E, the fi nal form will remain up to the investor.

Rezidence Nové Lauby, Ostrava ■ Zahájení stavebních prací je naplánováno na letošní duben, stavbu musí privátní 
investor Sdružení BBB Nové Lauby dokončit nejpozději do tří let ■ Zdroj: Město Ostrava

Rezidence Nové Lauby, Ostrava ■ Source: Ostrava City  
Architect: znamení čtyř - architekti

BBB
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Navzdory turbulencím a řadě omezení 
způsobených pandemií covid-19 bylo na 
českém průmyslovém trhu uzavřeno loni 
několik významných nájemních trans-
akcí. Největším obchodem roku 2020, 
který byl zveřejněn nedávno, je proná-
jem společnosti Sportisimo v Ostravě. 
Maloobchodní řetězec se sportovním vy-
bavením, který provozuje více než stov-
ku prodejen a úspěšně roste také v ob-
lasti prodeje online, podepsal smlouvu 
na 90 000 m2 ve vznikajícím průmyslo-
vém a logistickém areálu Contera Park 
Ostrava D1, kde se nastěhuje do vyso-

ce automatizovaných moderních prostor. Opustí tak svou stávající 
halu v Rudné západně od Prahy. Celkem dosáhla hrubá poptávka 
za rok 2020 hodnoty 1,52 milionu m2. Rok 2021 bude ve znamení vý-
stavby na míru tažené pokračujícím růstem internetového prodeje.

Realitním poradcem při pronájmu Sportisima byla pražská pobočka 
Colliers International. S plochou 90 000 m2 se jedná s velkým náskokem 
o největší transakci roku 2020 a jeden z největších obchodů v průmys-
lovém sektoru na českém trhu v poslední době. Pronájem se týká nové bu-
dovy, která se již staví v Contera Parku Ostrava D1 na území někdejšího 
brownfi eldu Hrušov na severním okraji města.

Řetězec Sportisimo, který v předchozích letech strmě rostl jak v oblasti 
prodeje v kamenných obchodech, tak prodeje online, je aktuálně jedním 

Developerská společnost Contera staví v Ostravě u D1 moderní halu s robotizovanými systémy o rozloze 90 000 m2 pro retailový řetězec Sportisimo
Díky pětipodlažnímu mezaninu bude užitná plocha haly až 140 000 m2 ■ Zdroj: Contera

Harry Bannatyne,
ředitel průmyslového oddělení 
Colliers International v ČR

PRŮMYSLOVÝ A LOGISTICKÝ SEKTOR
bude tažený v roce 2021 výstavbou na míru
Transakcí roku je 90 000 m2 pro Sportisimo
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A small selection of large scale leas-
ing transactions were recorded in the 
Czech logistics sector amid the pandemic 
in 2020. The year’s largest was recently an-
nounced as Sportisimo. The omni channel 
sports retailer has signed for 90,000 sqm 
in Contera Park Ostrava D1, where upon 
completion it will move into a highly auto-
mated facility. It will be leaving premises 
just west of Prague in Rudná. In total, gross 
demand for 2020 reached 1.52 million sqm. 

The year 2021 will be marked by tailor-
made construction driven by the continued 
growth of e-commerce.

The leasing transaction for Sportisimo was 
handled by Colliers International. At 90,000 sqm
it was easily the largest of 2020 in the Czech 
market. The lease is in a new building being 
constructed in the Contera Park Ostrava D1, 
which is growing on a former brownfi eld in the 
Hrušov area at the city’s northern edge. 

Sportisimo itself has seen continued success 
in recent years and, active with both physical 
stores and online, is now one of the most active 
sporting goods stores in CR. It has also grown 
in other CEE countries. At present, Sportisimo 
operates its stores or e-shops not only in the 
Czech Republic, but also in Slovakia, Romania, 
Hungary, Bulgaria, Austria and Germany.

The new hall, which will also be one of the larg-
est in the country, will refl ect a growing trend 

Contera Park Ostrava D1 – the new hall for Sportisimo wil refl ect a growing trend of automatisation. The Sportisimo lease is with 90 000 m2 the largest deal of the year 2020   
Developer: Contera ■ Real estate advisory: Colliers International

INDUSTRIAL AND LOGISTICS DEMAND in 2021
will be answered with mainly build-to-suit space
The transaction of the year is 90,000 sqm for Sportisimo
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z nejaktivnějších maloobchodníků a prodejců 
sportovního sortimentu v Česku. Firma expan-
dovala i na sousední trhy střední a jižní Evropy. 
V současnosti Sportisimo provozuje své prodej-
ny či e-shopy nejen v České republice, ale i na 
Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku 
nebo Rakousku a Německu.

Nová hala, která bude jednou z největších 
v zemi, bude refl ektovat rostoucí trend automa-
tizace. Jak uvedl Harry Bannatyne, ředitel průmy-
slového oddělení Colliers International v ČR, hala 
v Ostravě představí zejména vysokou úroveň 
robotiky, která na českém trhu zatím není běžně 
k vidění, což si vyžádalo i specifi cké požadavky: 
„V tomto případě byla jednou ze zásadních potřeb 

společnosti Sportisimo hala s dostatečnou výš-
kou. Z důvodu nákladů na automatizaci nedává 
smysl stavět halu se standardní světlou výškou 
10 nebo 12 metrů. Výška je tedy podmínkou pro 
to, aby bylo zajištěno, že se nákladné investice do 
automatizace vyplatí; a to hovoříme o minimální 
světlé výšce přes 17 m,“ vysvětluje Bannatyne. 
„Aby byla možná automatizace v požadovaném 
rozsahu, bude tato budova zhruba z 20–25 % 
nadprůměrně vysoká – a to až do 23 m.“

Výška může být podle Bannatyna v některých loka-
litách v České republice problém z důvodu výško-
vých omezení v územních plánech, jejichž změna 
může trvat značnou dobu. „Řada developerů má 
nyní povolené projekty v Ostravě. Až Sportisimo 

opustí svůj stávající prostor v Rudné, přidá na dru-
hou stranu tolik potřebné metry čtvereční saturova-
nému trhu v Praze,“ podotýká Bannatyne.

Pokud jde o automatizaci, nabízí se otázka, proč 
jsou moderní distribuční centra typu Sportisimo 
na českém trhu relativně vzácná. „Z velké části je 
to otázkou značné kapitálové investice. Náklady 
na implementaci mohou být ohromující – u auto-
matizace obecně mohou násobně převýšit ná-
klady na realizaci vlastní haly. Automatizované 
systémy navíc vyžadují značné množství energie 
pro svůj pohon, takže s tím musí být počítáno již 
v počáteční fázi příprav projektu,“ dodal.

Při pohledu do budoucna Bannatyne očekává, 
že vedle Ostravska bude aktivní také Ústecko 
a Karlovarsko díky byznysu navázanému na sou-
sední Německo, který neztrácí na síle. „V Ústeckém 
kraji nedávno získal pozemky developer Panattoni 
a developer Garbe se chystá vybudovat svůj první 
průmyslový park v Karlovarském regionu.“ 

Trendem je build-to-suit
Za celý rok 2020 bylo podle Colliers dokon-
čeno zhruba 728 000 m2 moderních průmy-
slových a skladovacích prostor. To je o 12,5 % 
více než v roce 2019, kdy developeři dodali na 
trh 647 500 m2, a současně jeden z nejsilnějších 
roků v historii, hned po rekordním roce 2018 se 
756 000 m2. Díky tomu celková rozloha průmys-

Contera Park Ostrava D1 – v parku vyroste i druhá hala o ploše 40 000 m2, jejíž část obsadí Plzeňský Prazdroj  
Developer: Contera

Sportisimo bude z Contera Parku Ostrava D1 obsluhovat své prodejny a e-shopy v České republice, na Slovensku,
v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku, Rakousku a Německu

Retailový řetězec Tchibo rozšiřuje plochu svého 
distribučního centra v Chebu o dalších 30 000 m2  
Zdroj: Accolade
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in automation. This hall in particular will bring 
in a high level of robotics not commonly 
seen so far in the Czech market and that led 
to specifi c requirements, as Harry Bannatyne, 
Industrial Director, Czech Republic, at Colliers 
International, explains. “One of the chief needs 
for Sportisimo in this case was a hall of suffi  cient 
height. Due to the cost of automation, it doesn’t 
make sense to do it in the more standard 10 or 
12 m clear height. So, the height is key in order 
to make sure the large investment on automation 
is worth spending the money, meaning over 17 m 
clear height, at least,” said Bannatyne. “To allow 
for the scale of the automation around 20–25% of 
this building will be high bay (reaching 23 m).

Height can also be an issue in some locations 
in Czech Republic due to height restrictions be-
ing included in the master plan, and it can take 
considerable time to change it to a higher height. 
A lot of developers now have new permitted 
sites in Ostrava.” With Sportisimo leaving their 
current space in Rudná, greater Prague, it will 
on the other hand add much needed square me-
ters to the saturated Prague market, Bannatyne 
points out. 

Concerning automation, one might wonder 
why examples from retail distributors such as 
Sportisimo are spread relatively thin in the Czech 
market. “A big part of it is the signifi cant capital 
outlay involved. The cost of implementation can 
be daunting – putting in the automation gener-
ally costs far more than the building itself. Also, 
automated systems will need massive amounts 
of power to drive it, so this must be taken into ac-
count in the planning from the outset.”

“Looking forward, in addition to Ostrava, the Ústí nad 
Labem region and Karlovy Vary regions will be the 
pushes of this year given the business coming from 
Germany which continues to be strong. Panattoni 
has recently acquired additional land in the Ústí nad 

Labem region and Garbe is looking to develop its 
fi rst park in the Karlovy Vary Region, for example.” 

Build-to-suit construction to prevail
For the year as a whole, some 728,000 sqm

Illustrative photo: Pilsen Digital Park ■ Developer: Panattoni

Sportisimo will serve from Contera Park Ostrava D1 its stores and e-shops in Czech Republic, Slovakia, Romania, 
Hungary, Bulgaria, Austria and Germany

Contera Park Ostrava D1 – the property for Sportisimo 
(90,000 m2)
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lových prostor na českém trhu překonala v po-
sledním kvartálu 2020 hranici devíti milionů m2. 
Téměř polovina ploch, které byly ve 4. kvar-
tálu ve výstavbě, se nacházela v Plzeňském 
a Moravskoslezském kraji. 

Čtyři nové haly, které byly loni dokončeny, 
přesáhly plochu 50 000 m2. Dvě z nich, P3 
v Lovosicích (61 000 m2) a hala v ostravském 
Airport Multimodal Parku (48 900 m2) byly uvedeny 
do provozu v 1. kvartále, přičemž druhá jmenovaná 
byla z části předpronajata německé logistické spo-
lečnosti GEIS. Ve 4. čtvrtletí byla dokončena hala 
o ploše 50 000 m2 v CTParku v Ostravě, kde zhru-
ba 93 % prostor zaujímají dvě výrobní fi rmy.

Společnost GLP nedávno oznámila zahájení vý-
stavby další haly o ploše 51 000 m2 v GLP Parku 
v Praze-Chrášťanech, která bude na 40 000 m2 

zahrnovat zázemí pro Alzu. Jeden z největších 
online prodejců v Česku bude prostory využívat 
jako distribuční centrum, showroom a výdejní 
centrum s drive-through. Výstavba bude probí-
hat formou dvou samostatných jednotek o ploše 
40 000 m2 a 11 000 m2 a měla by být dokončena 
ve druhém čtvrtletí roku 2022. 

„Pokud se podíváme do roku 2021, je zřejmé, 
že přinejmenším v krátkodobém horizontu bude 
na straně developerů výrazně méně spekula-
tivní výstavby. To je dáno částečně přísnějšími 
podmínkami bankovního fi nancování, ale na-
příklad u haly o ploše 15 000 m2 by developer 
mohl získat úvěr už při předběžném pronájmu 
zhruba 5 000 m2. Takové projekty nyní sleduje-
me a vzhledem ke stávající poptávce věříme, že 
i rok 2021 bude úspěšný – byť s převahou staveb 
na míru,“ komentuje Harry Bannatyne.

Na straně poptávky byla hned po pronájmu 
Sportisima (90 000 m2) druhým největším 
obchodem roku 2020 smlouva se společností 
Loxxess. Bavorský poskytovatel logistických 
služeb podepsal ve druhém čtvrtletí smlouvu 
na 60 000 m2 v CTParku Bor. Pronájem Alzy 
v GLP Parku Chrášťany (40 000 m2) se umís-
til třetí a za ním následovala expanze poskyto-
vatele logistických služeb opět v CTParku Bor 
na ploše 30 275 m2. Celkově skončil rok 2020 
lépe, než se čekalo. V posledním kvartále 2020 
vzrostla poptávka oproti třetímu čtvrtletí o 76 %, 
meziročně to znamenalo nárůst o 24 %. Jak 
uvádí Colliers, celková hrubá poptávka za 
rok 2020 dosáhla 1,525 milionu m2, což je 
oproti roku 2019 s 1,612 miliony m2 pokles pou-
hých 5 %. Značnou část ale představují obno-
vené smlouvy – jen v posledním kvartálu tvořily 
prodloužené pronájmy víc než třetinu (34 %) 
všech pronajatých ploch.

„Není tajemstvím, že nárůst online prodeje pod-
pořený pandemií byl hnacím motorem poptávky 
v oblasti skladování i distribuce a tento trend bude 
pokračovat i v roce 2021,“ uvedl Bannatyne. Na 
konci roku dosáhla míra neobsazenosti na 
českém trhu 4,2 %, což je oproti roku 2019 
(4,09 %) mírný nárůst. Počátkem roku 2021 tak 
bylo okamžitě k dispozici 381 500 m2 moderních 
průmyslových a skladovacích ploch. „Toto číslo 
může znít vysoké, nicméně po celé zemi je asi 
pouze 10 parků, které nabízejí přes 10 000 m2 
připravených prostor.“ 

Panattoni Park South Moravia – plocha někdejšího cukrovaru u Kojetína na Přerovsku se dočká revitalizace na 
moderní robotické centrum pro e-commerce. První vícepatrová hala nabídne 52 000 m2 ■ Developer: Panattoni

P3 dokončila v roce 2020 v P3 Lovosice halu o rozloze 60 000 m2

Celkem se na českém trhu loni postavilo 728 000 m2 průmyslových a skladovacích prostor

V GLP Parku v Praze-Chrášťanech vzniká distribuční 
centrum pro největší český e-shop Alza (40 000 m2)
Ilustrační foto
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of modern space was completed in 2020, 
according to Colliers. That’s 12.5 % over the 
647,500 sqm delivered in 2019, and one of the 
strongest years in the market’s history except for 
756,000 sqm recorded in 2018. With that, total 
stock of industrial premises passed the nine 
million mark in the fourth quarter of 2020. The 
Pilsen and Moravia-Silesia regions accounted 
for almost half of the space which was still under 
construction in the fourth quarter. 

Four completions close to or over 50,000 sqm 
took place in 2020. Two of these were early in 
the year and comprised a building of 61,000 sqm 
in P3 Lovosice, as well as a hall of 48,900 sqm 
in Ostrava Airport Multimodal Park. The latter was 
partly pre-leased to German logistics provider 
GEIS. In the fourth quarter, a hall of 50,000 sqm 
was completed in CTPark Ostrava, where two 
manufacturing fi rms will occupy some 93 % of 
the space.

Among more recent constructions in 2021, 
GLP announced the start of development of 
a 51,000 sqm warehouse at GLP Park Prague-
-Chrášťany – this will include facilities totalling 
40,000 sqm for one of CR’s largest e-retailers, 
Alza, which will use the hall as a distribution cen-
tre, showroom and drive-through pick-up point. 
The construction will take the form of two sepa-
rate units of 40,000 sqm and 11,000 sqm and is 
due to complete in the second quarter 2022. 

“Moving forward into the near term at least, 
it’s clear that there will be considerably less 
speculative construction on the part of de-
velopers. Part of this is tied to fi nancing needs; 
however, for a hall of 15,000 sqm a developer 
would be able to obtain bank fi nancing with 
a pre-lease of about 5,000 sqm, and we already 
know of some that are able to proceed this way. 
So, given the demand we believe 2021 will be 

a good year for new construction mainly on 
a build-to-suit basis,” said Bannatyne. 

On the demand side, after the lease with 
Sportisimo the second largest deal of 2020 was 
by the fi rm Loxxess. The Bavarian logistics pro-
vider signed for 60,000 sqm in CTPark Bor in 
the second quarter. The aforementioned lease 
by Alza (40,000 sqm) in GLP Park Chrášťany 
ranks third in size, followed by an expansion of 
30,275 sqm by a logistics provider in CTPark Bor. 
Overall 2020 ended better than expected with the 
fourth quarter showing an increase (in terms of 
gross take-up) of 76 % compared to Q3 2020 fi g-
ures and a 24 % increase compared to Q4 2019, 
making it the strongest Q4 in several years. 
Gross take-up according to Colliers over 2020
was 1.525 million sqm, representing a 5.4 % 
decline year-on-year (2019: 1.612 million sqm). 
However, a large part of this was renegotiations. 
In the fourth quarter they formed 34 % of take-up. 

“It’s no secret that e-commerce sales boosted by 
the pandemic were a big driver of demand, aff ect-
ing both storage and delivery logistics, and this will 
continue in 2021,” said Bannatyne. Vacancy in the 
Czech market ended the year at 4.2 %, which is 
slightly above the levels at the end of 2019 (4.09 %). 
At the beginning of 2021 some 381,500 sqm of 
modern industrial premises were available for im-
mediate tenancy. “This vacancy fi gure might sound 
higher than it really is in practical terms; however, 
across the country as a whole, there are only 
about 10 parks which off er 10,000 sqm of standing 
space,” pointed out Bannatyne. Prologis Park Brno has attracted KAISER+KRAFT (8,700 m2) ■ Developer: Prologis

CTPark Bor has attracted the second largest deal in 2020 – 60,000 m2 for LOXXESS ■ Developer: CTP

Gross take-up according to Colliers over 2020 was 
1.525 million sqm
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Butikový developer Demaco si už po dvou le-
tech působnosti na české průmyslové scéně 
vybudoval renomé: Nejnovější projekt fi rmy, vý-
robní závod o rozloze 19 000 m2, který postavil 
pro dodavatele autodílů, francouzskou společ-
nost Faurecia v Distribution & Manufacturing 
Center  Pardubice I, získal prestižní ocenění 
v letošním ročníku soutěže Best of Realty, kde 
obsadil stříbrnou příčku. Demaco byla záro-
veň developerem a construction manažerem 
projektu. Investorem průmyslového parku 
DMC Pardubice I, který zahrnuje 89 900 m2 
plně pronajatých prostor s dalším rozvojovým 
poten ciálem, je Star Capital Finance. Demaco 

pracuje současně na rozvoji nových průmyslo-
vých lokalit, atraktivních z pohledu dodavatel-
sko-odběratelských vztahů, včetně měst jako 
Kolín, Kvasiny, Nýřany u Plzně, Ostrava nebo 
Týniště nad Orlicí.

Společnost Demaco vznikla na konci roku 2018 
s cílem zaplnit mezeru v oblasti průmyslového de-
velopmentu a výstavby. „Na industriálním trhu pů-
sobí řada investorů a řada nájemců, není ale mno-
ho developerů, kteří jsou schopni propojit veškeré 
aspekty: od získání pozemků a potřebných povo-
lení přes nájemce se specifi ckými požadavky na 
vybavení, kapitál investorů až po výstavbu reali-

zovanou z pozice generálního dodavatele; tzn. být 
partnerem, který postaví a dodá nájemci a inves-
torovi budovu na míru připravenou k okamžitému 
užívání. To byla vize Tomáše Budaře, zakladatele 
společnosti,“ vysvětluje Jaroslav Kaizr, který do 
fi rmy Demaco vstoupil jako partner v roce 2020. 
„Jsme butikový developer, který není pouhým 
zprostředkovatelem, ale který nemovitosti také 
sám staví. Největším projektem, na kterém aktuál-
ně pracujeme, je park DMC Pardubice I, kde jsme 
nedávno dokončili realizaci výrobního závodu 
o rozloze 19 000 m2 pro dodavatele autokom-
ponentů, francouzskou společnost Faurecia.“ 

DMC Pardubice I
V průmyslovém parku DMC Pardubice I půso-
bí Demaco jako developer a asset manažer. 
Areál o ploše zhruba 20 ha vlastní od srpna 2019 
společnost Star Capital Finance, český privátní 
kapitálový investor s nemovitostním portfoliem 
v hodnotě 200 milionů eur, sestávajícím převážně 
z maloobchodních, kancelářských a průmyslo-
vých nemovitostí.

Průmyslový park DMC Pardubice I získal za projekt výrobního závodu pro dodavatele autokomponentů, francouzskou 
společnost Faurecia, ocenění BEST OF REALTY 2020. Porota ocenila inovativní technologické řešení a udržitelný 
koncept nakládání s vodou ■ Developer: DEMACO ■ Investor: Star Capital Finance

DEVELOPER DEMACO dokončil výrobní závod o ploše 
19 000 m2 pro Faurecii a připravuje další projekty

DMC Pardubice I – výrobní závod Faurecia
Developer: DEMACO ■ Investor: Star Capital Finance
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In just over 2 years of existence on the 
Czech industrial scene, Demaco is mak-
ing a name for itself as a boutique devel-
oper. Its most recently completed project, 
a 19,000 sqm production hall for the French 
automotive components supplier Faurecia 
located in Distribution and Manufacturing 
Center Pardubice I, recently took second 
prize in the latest Best of Realty competi-

tion. Demaco acts at the same time as a de-
veloper and construction manager. DMC 
Pardubice I, owned by Star Capital Finance, 
has now reached a size of 89,900 sqm of 
leased space, with more build-out planned. 
Demaco continues work in several parks 
well placed for industrial supply in various 
locales, including Kolín, Kvasiny, Nýřany by 
Pilsen, Ostrava and Týniště n. Orlicí.

Demaco was established at the close 2018 with 
the aim fi lling a perceived gap in the development 
of industrial halls in the Czech market. “There are 
a lot of investors and tenants in the industrial de-
velopment market, but there are not many devel-
opers who can put together all the pieces – land 
with permits, tenant who requires specifi c fi t out, 
investor’s capital, and construction performed 
as general contractor – and who would deliver 

The industrial park DMC Pardubice I – Faurecia was awarded by Best of Realty an award in 2020 for its innovative and sustainable concept
Developer: DEMACO ■ Investor: Star Capital Finance

DEMACO COMPLETED 19,000 sqm production hall
for Faurecia, more projects underway
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Historie pardubického areálu sahá až do šede-
sátých let minulého století, kdy zde začala v tu 
dobu zásadní výroba mlýnských strojů. Za po-
sledních majitelů prošel novým developmentem: 
První budova třídy A vznikla v roce 2016 a dru-
há v roce 2019, ještě předtím, než park získala 
Star Capital Finance. „Realizací závodu pro 
společnost Faurecia dosáhl park rozlohy té-
měř 90 000 m2, které zahrnují plně pronajaté 
budovy ve standardu A a B; společně s inves-
torem Star Capital Finance pokračujeme nyní 
v proměně brownfi eldu na moderní průmyslový 
park s přidanou hodnotou,“ říká Kaizr. 

Dalším projektem, který byl nedávno zahájen, 
je rekonstrukce stávající haly s 11 000 m2, 
z nichž 80 % má svého nájemce. „Je typickým pří-
kladem toho, oč usilujeme, tedy nejen nový deve-
lopment, ale i modernizaci starších průmyslových 
budov do standardu A minus. Pokud vnímáme, že 
je budova vhodná pro rekonstrukci, jdeme raději 
touto cestou, než abychom ji jednoduše zbourali. 
Tento přístup  není v Česku úplně běžný, obzvlášť 
u velkých developerů, protože je z hlediska je-
jich business modelu snazší stavět budovy nové. 
Některé stávající haly ale mohou fungovat velmi 
dobře a ožít novým životem – jejich konstrukce je 

kvalitní, stačí je vhodně zrekonstruovat.“ Tato stra-
tegie znamená i další benefi ty. „Považujeme za 
výhodu, pokud můžeme v areálu nabídnout také 
cenově dostupnější alternativu. Standard A mi-
nus přitom zahrnuje doky, drive-in, nové izolace, 
LED osvětlení, sprinklery, světlíky, nové zastřeše-
ní a fasádu, podlahy i moderní topné a ventilační 
systémy. Původní zůstává jen nosný betonový 
skelet, který má často vyšší nosnost než jakákoliv 
nově stavěná hala,“ vysvětluje Kaizr. 

K nájemcům haly, která prochází aktuálně rekon-
strukcí, patří např. společnosti Nefab (výrobce 
obalů), Richter + Frenzel (výrobce potrubí) a stro-
jírenská společnost Svoboda TMS, nástupce 
původní fi rmy, která tu v minulosti vyráběla mlýny. 
„Renovace probíhá za plného provozu, postupuje-
me tedy krok za krokem, abychom výrobu nájemců 
neohrozili. Což vyžaduje citlivý přístup jak v oblasti 
asset managementu, tak při řízení stavby.“ Část 
haly bude sloužit také ke skladování tvarovacích 
forem používaných při výrobě v sousedním nově 
vybudovaném závodě společnosti Faurecia.

V přípravě přes 60 000 m2 
Podle slov Josefa Malíře, výkonného ředitele Star 
Capital Finance, nabízí DMC Pardubice I další 

rozvojový potenciál. „V rekonstruované budo-
vě máme k dispozici 1 900 m2, současně máme 
stavební povolení na halu o velikosti 2 000 m2 
a další halu o ploše zhruba 14 500 m2, jíž plánu-
jeme pro expanzi společnosti Faurecia, chceme 
zahájit už letos. Poslední halu, která je s plochou 
38 000 m2 největší nemovitostí areálu, plánuje-
me rozšířit na 42 000 m2. Tím bude v horizontu 
zhruba 24 měsíců transformace celého are-
álu do standardu A dokončena,“ popsal Malíř. 
Pro společnost Star Capital Finance spravuje 
Demaco také průmyslový park v Kolíně. V sou-
časnosti má rozlohu 19 000 m2, kterou navýší 
investor o dalších 6 200 m2.

Ekologické nakládání s vodou
& Best of Realty
Ještě nedávno byla v DMC Pardubice I ke všem 
účelům využívána podzemní voda, což změnilo 
právě dokončení závodu Faurecia: „Uvažovali jsme 
o tom, jak udržet vodu v krajině, zatímco dříve kva-
litní voda ze studny spolu s dešťovou vodou konči-

Průmyslový park DMC Pardubice I vyrůstá na území někdejšího brownfi eldu. DEMACO působí v roli developera, 
construction managera a asset managera projektu ■ Investor: Star Capital Finance

Výrobní závod dodavatele autodílů, francouzské 
společnosti Faurecia v průmyslovém parku 
DMC Pardubice I
Developer: DEMACO ■ Investor: Star Capital Finance
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the fi nished turn-key plug-and-play building to 
the tenant and the investor. Tomáš Budař had 
this as a vision when he started the company,” 
explained Jaroslav Kaizr, who joined Demaco as 
a partner in 2020. “We see ourselves as a bou-
tique developer which is not just an agent but ac-
tually builds the facilities. The largest project we 
are working on now is DMC Pardubice I, where 
we also recently built a new 19,000 sqm factory 
for auto components supplier Faurecia.” 

DMC Pardubice I
Demaco works as the ongoing developer and as-
set manager of the DMC Pardubice I. The indus-
trial park, spread on some 20 ha, was acquired 
in August 2019 by Star Capital Finance, a Czech 
private equity investor, with EUR 200 million 
property portfolio consisting of mostly retail, of-
fi ce and industrial assets.

The property in DMC Pardubice I has a history 
going back to the 1960s, being a major manufac-
turing site of fl our mills. Under the last owners, it 
had undergone new development, a fi rst A class 
building in 2016 and another in 2019 before be-
ing acquired by Star Capital Finance. “Following 
our fi rst completion, the recent hall for Faurecia, 
the park has almost 90,000 sqm of leased space 
mainly in A and B class buildings, and together 
with Star Capital Finance we are continuing to 
redevelop the brownfi eld into a modern park with 
a value-add approach,” says Kaizr.

The second project, recently started, is the recon-
struction of an existing building with 11,000 sqm of 
rentable space (it’s 80 % preleased). “It is a good 
example of what we strive to do – to refurbish old-
er industrial buildings into A-minus status. If we 
see that the original building is good enough for 
refurbishment, we’d rather do that then just tear it 
down. You don’t see this very often in CR, espe-
cially among the larger developers, as it’s easier 
to build new. But some of the old structures can 
work very well in a new life and the space itself is 
okay, it just needs to be reconstructed.” Another 

distinct benefi t comes from this approach. “It’s al-
ways good to off er a cheaper solution at A-minus 
class in an industrial park. It needs to make eco-
nomic sense obviously. A-minus means: docks, 
drive-ins, new insulation, LED lights, sprinklers, 
new skylights, roofi ng (envelope), fl oor, heating 
and ventilation system. What is not new is the 
original concrete structure which has much higher 
load bearing capacity than any newly developed 
shed,” Kaizr explains.

Among tenants operating in the hall being recon-
structed are Nefab (packaging manufacturer), 
Richter + Frenzel (piping), and engineering co 
Svoboda TMS, the successor of the original 
company that produced the mills. As we refur-
bish, they along with the other existing tenants 
continue to operate in the building, so we need 
to go step-by-step so as not to upset their pro-
duction. This requires careful property and con-
struction management. Part of this hall will also 
be used by Faurecia for storage of mold forms 
used in the recently built new factory next door. 

Over 60,000 sqm more to come
According to Josef Malíř, Managing Director of Star 
Capital Finance, the DMC Pardubice I park still has 
signifi cant capacity to come. “We have 1,900 sqm 
available in the reconstructed building, then we 
have the building permit for a hall of 2,000 sqm, and 
we plan another hall of about 14,500 sqm as expan-

sion for Faurecia, which we aim to start this year. 
The last hall is the biggest facility of 38,000 sqm, 
which we aim to expand to 42,000 sqm, and this will 
either be refurbished or built anew. And that will be 
the fi nalization of DMC Pardubice I – so we feel that 
the whole park will be in A class status within the 
next 24 months.” For Star Capital Finance, Demaco 
also manages an industrial park in Kolín. “It’s cur-
rently 19,000 sqm and we plan to build another 
6,200 sqm.” says Malíř.

Water usage remanaged
Up until recently, underground water was used to 
supply virtually everything in the DMC Pardubice I. 
This was changed when the Faurecia facility was 
fi nished. “We wondered why we should use this 
source when we had access to the municipal 
water main and at the same time this well water 
combined with rainwater goes down the drain 
and creates remarkable costs from sewer charg-
es,” says Kaizr. The park is now supplied from the 
city water main and rainwater is used to irrigate 
the land and brought underground to replenish 
the well. “The solution makes both environmental 
and economic sense – it’s a complete change in 
water management within the park. It took about 
15 months to accomplish as it was a matter of 
active property and facility management within 
the park.” DMC Pardubice I won 2nd place in the 
22nd year of the Best of Reality competition for its 
production hall for Faurecia. Technical standards 

DMC Pardubice – Faurecia ■ Developer: DEMACO ■ Investor: Star Capital Finance
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la v kanalizaci, což zvyšovalo i náklady na stočné. 
Nyní je park zásobován vodou z městského řadu 
a dešťová voda, která je nově využívána pro zavla-
žování, je svedena poté opět pod zem, kde dopl-
ňuje vodní rezervoár. To přineslo zásadní změnu 
a přínos nejen z pohledu udržitelnosti a ochrany 
životního prostředí, ale i ekonomiky parku,“ popsal 
Jaroslav Kaizr a dodal, že projekt, který trval 15 mě-
síců, je jen jedním z příkladů aktivního asset man-
agementu. Nový závod společnosti Faurecia byl 
současně oceněn v rámci prestižní soutěže Best of 
Realty, kde získal druhé místo v kategorii nejlep-
ší průmyslový development. K tomu přispěl ve-
dle vysokých technických standardů budovy také 
nový ekologický systém nakládání s vodou.

Jak upřesnil Kaizr, v plánu jsou nyní i další inves-
tice do zvelebení parku, včetně infrastruktury – 
tzn. médií a elektrických sítí. „Investiční horizont 
Star Capital Finance je tři až pět let, jsme tedy 
zhruba v polovině.“ 

Když Star Capital Finance parky v Pardubicích 
a Kolíně kupovala, byly obsazeny 77 nájemci. 
„Nyní jsme na čísle 49, což je pro portfolio této 
velikosti daleko vhodnější počet. Zeštíhlovací 
proces si vyžádal aktivní přístup jak z pohledu 
správy, tak stavební činnosti. Optimální úro-
veň zaručující nezbytnou diverzifi kaci je zhru-
ba 30–35 nájemců.“ V obou parcích také fi rma 

Demaco implementovala systém „Building.on-
line“, internetovou platformu sloužící pro účely 
property  i construction managementu.

Star Capital Finance a Demaco si již zajistily 
také pozemek pro druhý park v Pardubicích. 
„Vnímáme potenciál pro expanzi ze strany ná-
jemců DMC Pardubice I, dávalo tedy smysl mít 
připravenu další lokalitu, která se nachází na 
opačné straně Pardubic,“ uvedl Jaroslav Kaizr.

Spolupráce s investory
Developerská společnost Demaco spolupracuje 
rovněž s dalšími investory na trhu. V pozici gene-
rálního dodavatele realizovala výrobní závod pro 
Faurecii o rozloze 12 500 m2 v průmyslovém par-
ku Nýřany u Plzně, jehož vlastníkem je investič-
ní fond CBRE Global Investors. „Máme v plánu 
růst, nedávno jsme získali územní rozhodnutí na 
stavbu haly o 18 000 m2 v Kvasinách, kde chce-
me letos zahájit stavbu, a další parky připravujeme 
v lokalitách jako Ostrava, Brno atd.“ Jako menší 
developer je Demaco připravená poskytnout servis 
na míru podle individuálních požadavků každého 
klienta a klíčem je držet růst pod kontrolou: „Naší 
vizí je realizovat zhruba tři až pět projektů ročně. 
Zaměříme se na lokality, které dávají smysl a nabíd-
nou přidanou hodnotu pro výrobní společnosti i lo-
gistické fi rmy, a ty budeme i nadále rozvíjet ve spo-
lupráci s domácími i nadnárodními investory.“

including the reconfi guration of water systems 
were integral factors.

Further changes are also planned as CAPEX in-
vestments, including infrastructure such as pip-
ing and electricity grid. “The investment horizon 
of Star Capital Finance on the park is three to 
fi ve years, so we are now in the midterm.”

When the Pardubice and Kolín parks were ac-
quired by Star Capital Finance, it came with 
77 tenants. “Now we are at 49, which is more ap-
propriate for this size of portfolio – this change 
took place step-by-step through active develop-
ment and property management. We feel that 
30 to 35 tenants is an optimum diversifi ed level for 
such a size of portfolio. We have implemented in 
both parks the software Building.online (Budova.
online) a platform to manage these along with 
construction management.” Star Capital Finance 
and Demaco have also secured a site for a sec-
ond Pardubice park. “We see potential for expan-
sion from the companies within DMC Pardubice I, 
so it makes sense to have a second location (just 
across the city) in Pardubice ready to go.” 

Working with investors
Demaco also works with other investors. The 
company delivered as a general contractor 
a 12,500 sqm production facility for CBRE Global 
Investors for tenant Faurecia in Nýřany by Pilsen. 
“We plan to grow, we have recently received 
the zoning permit for 18,000 sqm industrial fa-
cility in Kvasiny and aim to start this year. And 
we are working on parks in several other loca-
tions, including Ostrava, Brno and others, Kaizr 
explains.” As a smaller developer, Demaco is 
able to adjust services on a case-by-case basis, 
and a key is keeping growth in check. “We aim to 
keep doing three to fi ve projects a year. We will 
continue to work on projects that make sense, 
which are value-add, usually for producers, or for 
logistics with value-added service. We will keep 
on preparing land sites and industrial parks while 
speaking with local as well as foreign investors.”

DMC Pardubice I – výrobní závod Faurecia ■ Projekt, který vzniká revitalizací někdejšího brownfi eldu, byl oceněn 
jako druhý nejlepší průmyslový development roku 2020 v rámci prestižní soutěže BEST OF REALTY za inovativní 
a udržitelný koncept ■ Developer: DEMACO ■ Investor: Star Capital Finance
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Nadnárodní developer CTP se sídlem 
v Praze oznamuje sérii zásadních změn 
v oblasti svého dalšího růstu. V březnu 
společnost ofi ciálně zveřejnila svůj záměr 
vstoupit na burzu cenných papírů Euronext 
v Amsterodamu. Jen krátce předtím zahájila 
expanzi na polský trh prostřednictvím stra-
tegického partnerství s polským develope-
rem MDC² a také vstup do Rakouska svou 
první nemovitostní akvizicí na západoevrop-
ském trhu. Další expanzi plánuje i na průmy-
slovém trhu Nizozemí, kde chce investovat 
až 300 milionů eur. Během roku 2020 rozšíři-
la CTP svůj tržní podíl na pěti svých hlavních 
trzích: v České republice, na Slovensku, 

v Maďarsku, Rumunsku i Srbsku, a rok 2020 
zakončila s portfoliem o celkové rozloze 
6,3 milionu m2 pronajímatelných ploch. Ke 
konci roku 2023 chce CTP pokořit milník 
10 milionů m2.

Na domovském trhu v České republice vlastní 
developer 55 parků po celé zemi, což představuje 
celkem 3,36 milionu m2 nájemních prostor. Aktuálně 
druhým největším trhem v síti CTP je Rumunsko 
s 15 parky a více než 1,2 milionu m2 plochy k pro-
nájmu. „Naším cílem je ke konci roku 2021 překro-
čit 7 milionů m2 a CTP má nakročeno k tomu, aby 
v roce 2023 překonala milník 10 milionů m2,“ 
uvedl Remon Vos, CEO společnosti CTP.

CTP loni navýšila svůj tržní podíl ve všech klí-
čových zemích své působnosti: v České repub-
lice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku 
a Srbsku. Na konci roku měla ve výstavbě zhru-
ba 740 000 m2 průmyslových a distribučních 
prostor (z toho 63 % předpronajatých), které 
dodá na trh v tomto roce. Portfolio CTP, které do-
sáhlo koncem roku 2020 zhruba 6,3 milionu m2, 
generovalo příjem z nájemného ve výši 344 mi-
lionů eur. 
 
Koncem roku CTP začala také získávat zdroje na 
dluhových trzích. Vydání zelených dluhopisů v říj-
nu a listopadu znamenalo jednoznačný úspěch 
a výnos víc než 1 miliardu eur. Firmě umožnilo 

Developerská společnost CTP v současnosti rozvíjí a vlastní více než 100 průmyslových a logistických parků v 8 zemích Evropy. Do roku 2023 chce překonat milník 10 milionů 
metrů čtverečních pronajímatelných ploch ■ Ilustrační foto: CTPark Bratislava (Slovensko) ■ Developer/Investor: CTP

CTP EXPANDUJE na nové trhy
a vstupuje na burzu Euronext
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Czech based developer CTP has been re-
cently announcing a series of fundamen-
tal changes in the way it plans to continue 
growth. In March the company offi  cially an-
nounced its intention to list on the Euronext 
Amsterdam exchange. Just prior, it had an-
nounced its entry into the Polish market, via 
a strategic partnership with Poland-based 
developer MDC², as well as a push into 
Austria with its fi rst property acquisitions 
in a western market. Plans for expansion 
are also being extended to the Netherlands, 
where it wants to invest up to EUR 300 mil-
lion. Over 2020 CTP expanded its market 
share in its fi ve most established markets of 
Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania 
and Serbia, ending the year with a portfolio 

totalling 6.3 million sqm. The company has 
stated an aim to hit the target of 10 million 
sqm by the end of 2023.

In the company’s home market of Czech 
Republic the company has 55 parks across the 
country representing a total of 3.36 million sqm of 
leasable space. Romania is now the second larg-
est market in the CTP network, with 15 parks and 
over 1.2 million sqm of leasable space. “Our port-
folio is set to markedly exceed 7 million sqm by 
the end of 2021 and CTP is well on track to reach 
10 million sqm of total lettable area by the end 
of 2023,” stated Remon Vos, CEO of CTP.

In 2020, CTP expanded its market share in what it 
considers its fi ve key markets of Czech Republic, 

Slovakia, Hungary, Romania and Serbia. By the 
end of the year some 740,000 sqm was un-
der construction (63 % prelet) which is due to 
be fi nished over the course of 2021. The com-
pany’s entire portfolio, which had by the end 

The CTP network currently consists of more than 100 logistics parks in 8 European countries. “CTP is well on track to reach 10 million sqm of total lettable area by the end of 2023,” 
stated Remon Vos, CEO of CTP ■ Illustrative photo: CTPark Bor (Czech Republic)

CTPark Belgrade North, Serbia
Developer/Investor: CTP

CTP EXPANDS into new markets,
announces plans for IPO on Euronext
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fi nancování dalšího růstu za výhodnějších pod-
mínek, než je tomu při úvěrování bankou. Další 
emise bondů v únoru 2021 zvýšila tuto hodnotu 
na 1,55 miliardy eur. Rozhodnutí o vstupu na 
burzu Euronext, které bylo oznámeno v břez-
nu, posílí dále kapitálové rezervy společnosti pro 
fi nancování expanzních plánů. Z výnosů IPO bu-
dou vedle nové výstavby fi nancovány i vybrané 
akvizice a také stávající dluhové závazky spo-
lečnosti. Podle informací zveřejněných v prosin-
ci 2020 je CTP co do plochy největším průmy-
slovým developerem a investorem vedle ČR 
také v Rumunsku, Maďarsku a na Slovensku.

Únorové oznámení strategického partnerství 
s varšavským developerem MDC² bylo zásad-
ním krokem pro vstup CTP do Polska. Polský 
trh má významný rozvojový potenciál a CTP 
zde do roku 2025 plánuje vybudovat a vlastnit 
portfolio průmyslových parků v celkové rozloze 
minimálně 1,75 milionu m2. Stávající JV umož-
ňuje rozvoj nových stavebních projektů develo-
pera v pěti polských městech: Varšavě, Łódźi, 
Zabrzi, Opoli a Iłowě. CTP uvedla, že jen letos 

plánuje proinvestovat 200 milionů eur a během 
prvního čtvrtletí 2021 zahájit výstavbu ve třech 
lokalitách. „Zatímco budeme stavět ve Varšavě 
a Katovicích, budeme vyhledávat další lokali-
ty, kde vybudujeme vysoce technologicky vy-
spělé udržitelné parky pro našich 700 klientů. 
Poptávka, jíž zaznamenáváme v oblasti logistiky 
a průmyslu v okolí Varšavy a dalších velkých pol-
ských měst, je obrovská,“ uvedl Vos. 

V tomto čtvrtletí CTP také oznámila svůj vstup 
do Rakouska, na svůj první západoevropský trh, 

kde získala pozemky v několika lokalitách v okolí 
Vídně; zahájení prvních stavebních aktivit je na-
plánováno už na letošní rok. Další aktivity develo-
pera pokračují také na stále rostoucím trhu CEE. 
Na začátku roku 2021 vlastnila CTP pět dokonče-
ných nebo rozestavěných parků v Srbsku; v břez-
nu dokončila akvizici 27,5 ha pozemků, na nichž 
plánuje vybudovat komplex o rozloze 130 000 m2, 
který bude největším logistickým a technologic-
kým centrem v zemi. V roce 2019 fi rma zahájila 
svou činnost i v Bulharsku, kde připravuje letos 
otevření tří parků a počítá s dalším růstem.

Poslední letošní novinkou je plánovaný vstup 
na průmyslové trhy Nizozemí, kde CTP jme-
novala nové regionální vedení. V Nizozemsku 
bude investovat do udržitelné logistiky a staveb 
pro lehký průmysl. Developer vyčlenil částku 
300 milionů eur na zahájení akvizic pozemků 
a nemovitostí na strategických místech v zemi, 
která je přední distribuční lokalitou Evropy a per-
spektivním trhem pro rozšíření sítě CTParků. Tu 
tvoří aktuálně víc než 100 logistických parků 
v 8 evropských zemích.CTPark Opole (Polsko) ■ Developer/Investor: CTP

Na českém trhu CTP vlastní síť 55 CTParků s rozlohou 3,36 milionu m2 pronajímatelné plochy. Rok 2020 CTP uzavřela s portfoliem o celkové velikosti 6,3 milionu m2. Dalších 
740 000 m2 měla začátkem roku 2021 ve výstavbě ■ Developer aktuálně rozvíjí síť CTParků v 8 zemích: ČR, na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Rakousku 
a v Nizozemí ■ Ilustrační foto: CTPark Brno-Ponávka (Česká republika)
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of 2020 reached some 6.3 million sqm, generat-
ed EUR 344 million of annualized rental income.

CTP had already begun to raise money in the 
debt markets at the end of the year. It’s issuance 
of bonds (green bonds) in October and November 
was a clear success, raising over EUR 1 billion. 
The eff ort gives the company signifi cant fi nanc-
ing at a preferential interest rate compared bank 
loans. A further bond issuance in February brings 
debt fi nancing to EUR 1.55 billion. The move to 
proceed with an IPO, announced in March, on the 
Euronext exchange in Amsterdam, will again 
increase the available pool of capital to fuel the 
company’s expansion plans. This includes devel-
opment, selective acquisitions and also repayment 
of debt obligations. According to information in the 
announcement, as of December 2020, CTP al-
ready had leading market shares (by GLA) in four 
countries, CR, Romania, Hungary and Slovakia.

The company’s announcement in February 
of a strategic partnership with Warsaw-based 

developer MDC² was a major step marking 
CTP’s entry into Poland. The Polish market is 
widely considered to have signifi cant develop-
ment potential and CTP aims to build and own 
a portfolio of business parks totalling at least 
1.75 million sqm by the end of 2025. The cur-
rent JV allows development of new construc-
tion projects in fi ve Polish cities, Warsaw, Łódź, 
Zabrze, Opole and Iłowa. CTP stated it would 
invest EUR 200 million this year into the eff ort 
and construction in the fi rst three Polish loca-
tions were planned to start over the course of 
Q1 2021. “While we start construction in Warsaw 
and Katovice, we keep exploring other locations 
in Poland to build hi-tech, sustainable parks for 
our 700 clients. Demand we register for logistics 
and industrial property in Warsaw area and other 
large Polish cities is immense,” stated Vos. 

CTP also announced its foray into Austria this 
quarter, its fi rst western market, having acquired 
land in several locations around Vienna; the fi rst 
construction activities are scheduled to start this 

year. More recent activity also took place in its 
growing CEE markets. Going into 2021 CTP 
had fi ve parks (built or being constructed) in 
Serbia; it then announced in March closing of an 
acquisition of 27.5 ha of land on which it plans 
a 130,000 sqm park, which will be the coun-
try’s largest logistics and technology facility. The 
company also launched operations in Bulgaria
in 2019 where three parks are scheduled to open 
this year and further growth is planned.

The most recent news this year is the planned 
entry into the industrial markets of the 
Netherlands, where CTP has appointed new 
regional management. In the Netherlands, it will 
invest in sustainable logistics and light industrial 
real estate. The developer has set aside EUR 
300 million to launch acquisitions of land and real 
estate in strategic locations across the country, 
which is Europe’s leading distribution site and 
a promising market for expanding the CTPark net-
work. The network currently consists of more than 
100 logistics parks in 8 European countries.

CTPark Budapest East (Hungary) ■ Developer/Investor: CTP
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„Baví nás dělat velké a složité 
projekty,“ říkají Roman Zámečník 
a Petr Strejček a netají se tím, že 

budoucnost stavebnictví vidí
v online prostředí a inovacích.

Stavebně-konzultační a projekční společ-
nost, která je průkopníkem metody řízení 
staveb formou construction managemen-
tu a EPCM na českém a slovenském trhu 
a dlouhodobě zaujímá pozici jednoho z lídrů 
v oboru, slaví 10. výročí svého podnikání. 
Rok oslavila pod novou vlajkou: Díky dokon-
čení procesu management buyout se český 
a slovenský tým PM Group představil loni 
s novým logem: RUBY Project Management. 
Firma, v jejímž portfoliu fi gurují výjimečné 

stavby za miliardy korun a nechybí mezi 
nimi ty největší v zemi, jako je nákupní 
centrum Westfi eld Chodov, olomoucká 
Galerie Šantovka nebo čtyři diamanty vzni-
kajícího business centra Bořislavka a další 
fáze River City Prague, stojí i za desítkami 
průmyslových staveb napříč segmenty. Ty 
projektuje, řídí a staví na klíč pro domácí 
i zahraniční investory a úspěšně podniká 
i v oblasti „zelených“ certifi kací. Současně 
RUBY Project Management proniká do dal-
ších segmentů trhu a expanduje navzdory 
výzvám spojeným s pandemií covid-19. Jaké 
byly hlavní milníky předchozí dekády a jaké 
jsou další plány, nejen o tom hovoříme 
s partnery a majiteli společnosti – Romanem 
Zámečníkem a Petrem Strejčkem.

Loňský rok byl pro celý trh obdobím turbu-
lencí, omezení, změn i řady výzev. Jaký byl 
pro společnost RUBY Project Management? 
RZ: Loňský rok byl nejen pro nás ve všech ohle-
dech zcela nestandardní a považuji ho za sku-
tečnou zkoušku lidí i fi rem. Změnil nejenom trh 
a ekonomiku, ale i způsob práce a komunikace 
a také urychlil nástup řady nových technologií 
a inovací. Naše společnost dokončila v lednu 2020 
dlouho připravovaný proces management buyout 
a rebranding české a slovenské pobočky fi rmy, 
spojený se změnou korporátní identity a nasta-
vením řady interních procesů. Za tři měsíce poté 
vypukla celosvětová pandemie. Což znamenalo 
pro celý tým skutečnou výzvu a náročnou zkoušku. 
A věřím, že jsme v ní obstáli. Náš business je pře-
devším o kvalitě a profesionalitě lidí, dlouholetém 

Roman Zámečník a Petr Strejček, partneři a majitelé společnosti RUBY Project Management

RUBY Project Management: 10 let na trhu – 
rok pod novým názvem společnosti

RUBY Project Management poskytuje 
komplexní servis v oblasti projekčních 
a architektonických služeb (3D, BIM), ří-
zení staveb a realizace projektů, construc-
tion managementu, řízení nákladů, kvali-
ty a rizik, výběru a koordinace dodavatelů, 
BOZP, technických due diligence, ban-
kovního monitoringu a poradenství v ob-
lasti environmentálních certifi kací. Firma 
s více než stovkou stavebních specialistů, 
projektových manažerů, inženýrů i architektů 
má zastoupení v Praze, Brně a Bratislavě.
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“We enjoy doing large and 
complicated projects,” Roman 

Zámečník and Petr Strejček explain, 
making no secret that they see the 
future of construction in an online 
environment and in innovations.

The construction/consultation and engineer-
ing company, which is a trailblazer in construc-
tion management methods and EPCM on the 
Czech and Slovak markets and has long held 
the position of one of the leaders in the fi eld, 

is celebrating its 10th anniversary. It celebrated 
a year under a new name: thanks to the com-
pletion of the management buyout process, 
PM Group’s Czech and Slovak team present-
ed its new logo: RUBY Project Management. 
The company’s portfolio includes exceptional 
buildings for billions of crowns, including 
some of the largest in the country such as 
centrum Westfi eld Chodov, Olomouc’s Galerie 
Šantovka and the four diamonds of the na-
scent Bořislavka business centre as well as 
another phase of River City Prague. It is also 

behind dozens of industrial buildings across 
segments. It designs, manages and provides 
the turnkey construction of these for domestic 
and foreign investors and is also successfully 
involved in the area of “green” certifi cation. At 
the same time, RUBY Project Management has 
penetrated other market segments and is ex-
panding in spite of the challenges connected 
with the covid-19 pandemic. What were the 
main milestones of the past decade and what 
are the further plans? We talked about this 
and more to the partners and owners of the 
company, Roman Zámečník and Petr Strejček.

Last year was a period of turbulence, restric-
tions, changes and many challenges for the 
entire market. How was it for RUBY Project 
Management? 
RZ: Last year was completely unconventional in 
all respects, and not only for us, and I consider 
it to be a true test of people and companies. Not 
only did the market and economy change, but so 
did the way of working and communicating and 
it also sped up the rise of several new technolo-
gies and innovations. In January 2020, our com-
pany completed the long-prepared process of 
a management buyout and the rebranding of the 
company’s Czech and Slovak branch, connected 

River City Prague – Missouri Park and Mississippi House ■ Developer: CA Immo
Construction management, LEED Platinum and WELL certifi cation: RUBY Project Management

 RUBY Project Management: 10 years
on the market – a year under a new name

Westfi eld Chodov, Prague 4 ■ Developer: Unibail- 
-Rodamco ■ Source: RUBY Project Management

Rustonka Offi  ce Park, Prague 8 ■ Developer: J&T Real 
Estate ■ Source: RUBY Project Management

RUBY Project Management provides 
a comprehensive service in the area of en-
gineering and architectural services (3D, 
BIM), project and construction implementa-
tion, construction management, manage-
ment of costs, quality and risks, the selec-
tion and coordination of suppliers, occupa-
tional health and safety, technical due dili-
gence, bank monitoring and consultation 
in the area of environmental certifi cation. 
The company, with more than a hundred con-
struction specialists, project managers, engi-
neers and architects, has offi  ces in Prague, 
Brno and Bratislava.
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budování vztahů s partnery a vzájemné důvěry 
a na tom se pro nás ani naše klienty nic nezměnilo. 
PS: Přestože byl loňský rok neobyčejně nároč-
ný, měli jsme nejvíce práce v historii. A byl to 
právě zkušený a silný tým, o který se naši klienti 
i v době krize mohli a stále mohou opřít. 

Společnost slaví 10. výročí své působnos-
ti na českém a slovenském trhu, s trochou 
nadsázky lze říci, že zde byla průkopníkem 
metody řízení staveb formou construction 
managementu a EPCM. Jaké byly z vašeho 
pohledu hlavní milníky předchozí dekády? 
RZ: Metoda construction managementu, tzn. 
řízení jednotlivých obchodních souborů, a tedy 
mnoha desítek specializovaných dodavatelů bez 
generálního dodavatele, která má na zahranič-
ních trzích mnohaletou tradici, si získala v Česku 
a na Slovensku poměrně rychle oblibu. Už před 
10 lety jsme tak neměli nouzi o klienty. Náš tým 
byl ale jedním z mála, který tuto metodu a její 
benefi ty dokázal aplikovat na skutečně velkých 
a komplikovaných stavbách. Vůbec prvním pro-
jektem společnosti bylo velké datové centrum 

na Slovensku. Za významný milník ale považu-
jeme každý z řady projektů, na nichž jsme se 
společně s našimi klienty v předchozí dekádě 
podíleli – ať už to byla velká obchodní centra, 
jako pražský Westfi eld Chodov pro společ-
nost Unibail-Rodamco, Bory Mall v Bratislavě 
pro společnost Penta, Galerie Šantovka 
v Olomouci, kancelářské komplexy Aviatica na 
Waltrovce, Aspira v Nových Butovicích, nebo 
business park Rustonka v Karlíně developera 
J&T Real Estate, kde jsme spolupracovali na 
všech 4 etapách a dnes navazujeme další budo-
vou – Red Court.
 
Váš tým je současně také projektantem a ar-
chitektem…
PS: Co bylo relativně nové, byla právě projekční 
složka ve spojení s construction managemen-
tem. Začali jsme budovat projekční oddělení, 
které si získalo renomé především v průmys-
lovém sektoru, kde jsme nabídli i služby, které 
lze nazvat anglickou zkratkou EPCM – enginee-
ring, procurement, construction manage-
ment. Tzn. službu, kdy jeden partner zároveň 

projektuje a zaštiťuje celý povolovací proces, 
organizuje výběr všech dodavatelů stavby a ná-
sledně řídí její realizaci a provede investora vše-
mi etapami – od první studie až po dokončení 
a uvedení do provozu. Což nám otevřelo cestu 
i k řadě zajímavých zakázek pro nadnárodní prů-
myslové fi rmy. Příkladem může být dlouhodobá 
spolupráce se společností Doosan Bobcat, pro 
niž jsme projektovali a řídili hned několik závodů. 
Ze zajímavých zakázek v oblasti průmyslu může-
me připomenout také např. řízení stavby závodu 
na výrobu elektronových mikroskopů pro spo-
lečnost Thermo Fisher Scientifi c v Brně, což 
je technologicky velmi náročný proces s množ-
stvím čistých provozů; ale byla jich celá řada. Už 
po zhruba 4 letech se tak náš tým rozrostl na 
cca 80 a později na víc než 100 lidí.
RZ: Od samého počátku vznikaly všechny naše 
projekty ve 3D, tedy v BIM, což má významný po-
zitivní dopad nejen v projektové přípravě, ale i v poz-
dější realizační fázi a při vlastním provozu budov 
zejména z pohledu efektivity provozních nákladů. 

Jaký podíl má v současnosti construction 
management na vašich aktivitách?
RZ, PS: Construction management je naší vlaj-
kovou lodí a jako dominantní složka činnosti tvoří 
zhruba 75 % aktivit společnosti na českém a slo-
venské trhu, kde spolupracujeme prakticky se vše-
mi významnými domácími i zahraničními develo-
pery a investory – od kancelářských a obchodních 
center přes rezidence až po průmysl a logistiku. 

Můžete připomenout některé zajímavé stav-
by, na nichž dnes pracujete? 
RZ: Každý z našich projektů má svůj příběh a je 
svým způsobem zajímavý. Největším aktuálním 
projektem a zároveň největší komerční stavbou 
současnosti je Bořislavka Offi  ce & Shopping 
Centre v Praze 6 developerské společnos-
ti KKCG, kde náš 25členný tým řídí přibližně 
70 dodavatelů. Stavba vstupuje do své závě-
rečné fáze a už nyní zaujme na první pohled 
svým tvarem čtyř prosklených diamantů. Další 
významný projekt, kde spolupracujeme s ra-

Bořislavka Offi  ce & Shopping Centre, Praha 6 ■ Developer: KKCG Real Estate Group ■ Na stavbě jednoho z největších 
projektů současnosti řídí 25členný tým RUBY Project Management přes 70 dodavatelů
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with a change of the corporate identity and the 
confi guration of several internal processes. Three 
months later, the world-wide pandemic broke out, 
which meant a true challenge and demanding test 
for the entire team. And I believe that we met the 
challenge. Our business is primarily about the qual-
ity and professionalism of the people, the long-built 
relations with partners and mutual confi dence and 
nothing has changed for us or our clients. 
PS: Even though last year was unbelievably de-
manding, we had the most work in our history. And 
it was an experienced and strong team that our 
clients could, and still can rely on in times of crisis. 

The company is celebrating the 10th anniver-
sary of its operation on the Czech and Slovak 
markets. It is not much of an exaggeration to 
say that it was a trailblazer here for construc-
tion management and EPCM. What were the 
main milestones from the previous decade 
from your perspective? 
RZ: The construction management method, i.e., 
the management of the individual business com-
ponents and thus many dozens of specialised 
suppliers without a general contractor, which has 
many years of tradition on foreign markets, has 
gained popularity relatively quickly in the Czech 
Republic and Slovakia. Thus, even 10 years ago 
we had no lack of clients. But our team was one 
of the few that managed to apply this method and 
its benefi ts on truly large and complicated con-
struction projects. The company’s very fi rst proj-
ect was a large data centre in Slovakia. But we 
consider each series of projects that we contrib-
uted to over the last decade together with our cli-
ents to be an important milestone, whether it was 
a large shopping centre like Prague’s Westfi eld 
Chodov for Unibail-Rodamco, Bory Mall in 
Bratislava for Penta, Galerie Šantovka in 
Olomouc, the offi  ce complexes Aviatica in 
Waltrovka and Aspira in Nové Butovice, or the 
Rustonka business park in Karlín for J&T Real 
Estate, where we cooperated on all four phases 
and are following today with another building: 
Red Court.

Your team also acts as the engineer and ar-
chitect...
PS: This engineering component in connection 
with construction management was relatively new. 
We started to build an Engineering Department, 
which earned its renown primarily in the indus-
trial sector, where we also off ered services that 
can be summed up by the English abbreviation 
EPCM – engineering, procurement, construc-
tion management. In other words, a service 
where one partner also designs and covers the 
entire permit process, organises the selection of 
all the construction suppliers and subsequently 
also manages their implementation and takes the 
investor through all the phases, from the fi rst study 
to the completion and putting it all into operation. 
This also opened the door for several interesting 
assignments for multinational industrial compa-
nies. One example is the long-term cooperation 
with Doosan Bobcat, for which we designed and 
managed several factories. Another interesting 
order from the area of industry was the manage-
ment of the construction of a factory for the produc-
tion of electron microscopes for Thermo Fisher 
Scientifi c in Brno, which is a highly-demanding 
process technologically with a number of clean 
rooms; but there were lots more. Thus, after about 
four years, our team grew to about 80 and later to 
more than 100 people.

RZ: From the very beginning all our projects were 
made in 3D, thus in BIM, which has a signifi cant 
positive impact not only in the design preparation, 
but also in the later realisation phase and during 
actual operations of the building, particularly from 
the perspective of the operational cost effi  ciency. 

What share does construction management 
currently have in your activities?
RZ, PS: Construction management is our fl agship 
and, as the dominant component, comprises ap-
proximately 75 % of the activities of the com-
pany on the Czech and Slovak markets, where we 
cooperate with practically all the important local 
and foreign developers and investors – from offi  ce 
and shopping centres, and residences to industry 
and logistics. 

Can you remind us of some of the interesting 
buildings that you are working on these days? 
RZ: Each of our projects has a tale to tell and is in-
teresting in its own way. The largest current project, 
as well as the largest commercial construction at 
this time, is the Bořislavka Offi  ce & Shopping 
Centre in Prague 6 for the KKCG development 
company, where our 25-member team manages 
roughly 70 suppliers. The construction is entering 
its fi nal phase and is already attracting attention at 
fi rst glance with its shape of four glass diamonds. 

Envelopa Offi  ce Center, Olomouc ■ Developer: REDSTONE ■ Construction management: RUBY Project Management
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kouským investorem CA Immo, jsou dvě nové 
budovy komplexu River City Prague v Karlíně 
– Missouri Park a Mississippi House. V sou-
časnosti je dokončena hrubá stavba, dokončuje 
se fasáda a pokračujeme v interiérech, kde na-
vážeme postupně v létě i přípravou fi t-outů pro 
jednotlivé nájemce. 
PS: Vedle construction managementu poskytu-
jeme v tomto případě také poradenství v oblasti 
udržitelnosti, kdy stavba cílí na nejvyšší stupeň 
certifi kace LEED Platinum a současně WELL, 
která hodnotí kvalitu vnitřního prostředí. Obojí za-
jišťujeme prostřednictvím našeho interního týmu 
a oddělení environmentálních certifi kací. 
V regionech bych rád vyzdvihl např. Envelopa 
Offi  ce Center v Olomouci, která bude dokon-
čena v průběhu září tohoto roku a kde spolu-
pracujeme s investiční skupinou Redstone Real 
Estate. Menším, ale organizačně poměrně ná-
ročným projektem loňska byla i spolupráce na 
přestavbě části obchodního domu s nábytkem 
na Zličíně. Navzdory tomu, že práce probíhaly za 
plného provozu a za zvýšených bezpečnostních 
opatření k omezení šíření viru, se nám projekt 
podařilo v termínu dokončit před Vánoci 2020.

Podílíte se také na projektech v závodu au-
tomobilky Škoda Mladá Boleslav. Jaký seg-
ment, resp. klientela převažuje? Jak obecně 
hodnotíte současnou situaci na trhu?
PS: V oblasti průmyslu poskytujeme naše služ-
by prakticky ve všech sektorech od velkých 
automobilek a jejich subdodavatelů přes elek-
trotechnický průmysl, farmacii až například po 
potravinářství. K našim klientům patří jak domá-
cí společnosti, tak investoři ze západní Evropy, 
Číny, Japonska nebo Jižní Koreje. Průmyslový 
a logistický trh patří k těm, které navzdory covi-
du dále rostou, a existují odvětví, která naopak 
v pandemii ještě posílila. V oblasti logistiky je to 
především e-commerce, kde poptávka po skla-
dech stále roste.
RZ: Segmenty, které byly situací nejvíce zasaže-
ny, představují hotely a obchodní centra, některé 
realizace se tak logicky posunuly v čase – i tady 
ale investoři pokračují v řadě remodelingů a mo-
dernizací svých prostor. V kancelářském sektoru 
se blíží několik našich velkých projektů do fi ná-
le a vnímáme zde nadále rozvojový potenciál. 
Oblastí, která zažívá jednoznačně boom, jsou 
multifunkční projekty a rezidence. Pokud vše pů-

jde podle plánu, v příštích měsících bychom měli 
zahajovat práce na realizaci významného byto-
vého projektu za cca 2,5 miliardy korun. A věřím, 
že máme co nabídnout i veřejnému sektoru.

RUBY Project Management sází už od počát-
ku na komplexní portfolio služeb: construc-
tion management, architektonické a pro-
jekční služby, cost management i environ-
mentální certifi kace. Co bylo důvodem této 
strategie?  
RZ: V tomto propojení jsme vnímali vždy velkou při-
danou hodnotu. Klient získává projektanta a doda-
vatele stavby zároveň a může profi tovat ze znalosti 
a synergií obou: Ať už se týká fl exibility případných 
úprav projektu, úspory času, cenové optimalizace, 
nebo vůbec proveditelnosti staveb. Konkrétním 
benefi tem je i tzv. value inženýring (projektování 
do ceny) – kde jsou úspory řešeny už v počáteční 
projekční fázi, kdy jsou jednak daleko více efektivní 
a současně investor neztrácí cenný čas v průběhu 
samotné výstavby, pokud například zadá tendr na 
základě chybně specifi kované projekční dokumen-
tace. Z trhu máme už od počátku velmi pozitivní 
zpětnou vazbu. A to nejen v průmyslovém sekto-
ru, kde jsou benefi ty zcela jednoznačné – jednak 
vzhledem k výši investice, a také s ohledem na 
zpravidla velmi striktní termín uvedení stavby či da-
ného závodu do provozu.

Vraťme se ještě k samotnému construction 
managementu. Jakým způsobem je ošetře-
na transparentnost výběrových řízení? Jaké 
nástroje využíváte k řízení mnoha desítek 
dodavatelů? Hovořili jste o 70 jen v případě 
projektu Bořislavka… 
PS: Pro organizaci výběrových řízení, administra-
ci velkého množství obchodních souborů i doda-
vatelů jsme interně vyvinuli tzv. Tendr portál, kte-
rý proces výrazně urychlí a zefektivní a současně 
je pro klienta velmi transparentní. Systém nám po-
máhá organizovat tendry a distribuovat podklady 
mezi zhotovitele online, vytvářet v něm databázi 
dodavatelů a zhotovitelů a současně s nimi pruž-
ně komunikovat, odpovídat na otázky a de facto 

RUBY Project Management projektuje a řídí stavby napříč sektory od kancelářských a obchodních center přes bytové 
projekty až po průmyslové a logistické areály. Tým tvoří více než 100 expertů z oboru stavebnictví a architektury
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Another important project, where we are cooperat-
ing with the Austrian investor CA Immo, is the two 
new buildings of the River City Prague complex in 
Karlín – Missouri Park and Mississippi House. 
The carcase and the façade have currently been 
completed and we are continuing in the interiors, 
where we will continue in the summer with the prep-
aration of the fi t-outs for the individual tenants. 
PS: In this case, in addition to construction man-
agement, we are also providing consultation in 
the area of sustainability, where the construc-
tion is aiming at the highest level of certifi cation, 
LEED Platinum, along with Well, which evaluates 
the quality of the internal environment. We are ar-
ranging both through our internal team and the 
Environmental Certifi cation Department. In 
the regions I would like to mention, for example, 
Envelopa Offi  ce Center in Olomouc, which will 
be completed during the course of September of 
this year and where we are cooperating with the in-
vestment group Redstone Real Estate. A smaller, 
though relatively demanding project organisation-
ally, was the cooperation on the reconstruction 
of part of a furniture store in Zličín. In spite of the 
work taking place under full operations and under 
increased security measures to limit the spread of 
the virus, we managed to complete the project on 
time before Christmas 2020.

You are also taking part in projects in the 
Škoda Mladá Boleslav automobile factory. 
What segment or client predominates? How 
do you generally evaluate the current situa-
tion on the market?
PS: In the area of industry, we provide our services 
in practically all sectors, from large automobile 
manufacturers and their sub-providers and the 
electronics industry to, for example, the pharmacy 
and food sectors. Our clients include both local 
companies and investors from Western Europe, 
China, Japan and South Korea. The industrial and 
logistics market belongs to those who are continu-
ing to grow in spite of covid, and there are even 
sectors, on the contrary, that have even gotten 
stronger in the pandemic. In the area of logistics, 

it is primarily e-commerce, where the demand for 
warehouses is constantly growing.
RZ: Hotels and shopping centres represent the 
segments that were hit hardest by the situation, 
with some construction logically being delayed, 
though even here investors are continuing with the 
remodelling and modernisation of their spaces. 
In the offi  ce sector several of our large projects 
are nearing the fi nish line and we continually see 
room to develop here. Areas that are clearly expe-
riencing a boom are multifunctional projects and 
residences. If everything goes according to plan, in 
the coming months we should begin work on the 
implementation of an important residential project 
for about 2.5 billion crowns. And I also believe we 
have something to off er in the public sector, as well.

Since the beginning, RUBY Project Management 
has put its money on a comprehensive port-
folio of services: construction management, 
architectural and engineering services, cost 
management and environmental certifi cation. 
What was the reason for this strategy?  
RZ: In this connection, we have always perceived 
a great added value. The client gets a designer 
and a building contractor all rolled into one and 
can profi t from the knowledge and synergies of 
both: whether it concerns the fl exibility of any proj-
ect modifi cations, time savings, price optimisation 
or the very feasibility of the construction. Another 
concrete benefi t is value engineering, where 
the savings are resolved in the beginning design 
phase, when they are far more eff ective, while the 
investor does not waste valuable time during the 
course of the actual construction if, for example, it 
announces a tender on the basis of erroneously 
specifi ed project documentation. From the begin-

ning, we have had very positive feedback from the 
market. And not only in the industrial sector, where 
the benefi ts are absolutely clear, both with regard 
to the investment amount and also with regard to 
the usually very strict deadline for putting the build-
ing or factory in question into operation.

Let’s go back to construction management. 
How is the transparency of the selection pro-
cedure handled? What tools do you use to 
manage many dozens of suppliers? You men-
tioned 70 just in the case of the Bořislavka 
project… 
PS: We developed a Tender Portal internally for 
the organisation of selection procedures, the ad-
ministration of a large number of business com-
ponents and suppliers, which has signifi cantly 
sped up and streamlined the process, while being 
very transparent for the client. The system helps 
us organise tenders and distribute documents 
among the contractors online, to create a data-
base of suppliers and contractors in it and also 
communicate with them fl exibly, to answer ques-
tions and to de facto manage the tender very 
transparently. The project investor has online ac-
cess to the system and can see at any time how 
we are communicating with the contractors; it is 
not possible, for example, to even open the off ers 
without the investor’s input. It is a very pro-client-
oriented tool, with another important benefi t being 
that we get a current overview of suppliers and the 
price levels of the work in real time (contrary to 
public databases, which are not always complete-
ly up-to-date). From this database we can also 
draw on similar projects implemented through the 
construction management method, but also dur-
ing the selection and comparison of price off ers 
of general contractors, if the project is managed 
in the form of project management.
RZ: Another eff ective construction manage-
ment tool is the Tepmus system, which we 
use for quality control and the elimination of 
defects and incomplete work, the resolution of 
non-conformities of the construction, any trans-
gressions against occupational safety and the 

RUBY Project Management is acting as an architect
and construction & cost manager in the logistics and 
industrial sector in the Czech Republic and Slovakia
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výběrové řízení vést velmi transparentně. Investor 
projektu má do systému online přístup a v libovol-
ném okamžiku vidí, jakým způsobem se zhotovi-
teli komunikujeme; bez vstupu daného investora 
nelze například ani nabídky otevřít. Jde o velmi 
proklientsky orientovaný nástroj, jehož význam-
ným benefi tem je také fakt, že získáváme aktuál-
ní přehled o dodavatelích a cenové úrovni prací 
v reálném čase (na rozdíl od veřejných databází, 
které nebývají úplně aktuální). Z této databáze 
můžeme dále čerpat u podobných projektů rea-
lizovaných metodou construction managementu, 
ale také při výběru a porovnání cenových nabídek 
generálního dodavatele stavby, pokud je projekt 
řízený formou project managementu.
RZ: Dalším efektivním nástrojem řízení stavby je 
systém Tepmus, který využíváme pro kontrolu 
kvality a eliminaci vad a nedodělků, řešení ne-
shod na stavbě, případných přestupků proti bez-
pečnosti práce a přenášení závad na zhotovite-
le, včetně identifi kace termínů pro jejich odstra-
nění. Stačí mít po ruce telefon či tablet, vyfotit 
místo závady a obratem ji přenést na zhotovitele, 
který má za úkol okamžitě závadu odstranit. Náš 
tým byl jedním z vůbec prvních, který tyto nástro-
je a online technologie začal aplikovat v praxi.

Jakou roli hrají ve vaší práci inovace obecně?
RZ, PS: Vidíme zde obrovský potenciál, jak sta-
vebnictví může využít nejrůznější pokročilé tech-

nologie, které jsou dnes na trhu k dispozici. Už 
před 10 lety pracovali všichni naši architekti ve 3D. 
A troufnu si tvrdit, že fi rem, které navrhnou a re-
alizují projekt, včetně všech subdodávek kom-
pletně v BIM, není ani dnes mnoho. Pracujeme 
s využitím cloudů a naši architekti mohou rozví-
jet projekt spolu s klientem v online prostředí 
prakticky odkudkoliv, což se osvědčilo i v době 
covidové krize. S úspěchem jsme vyzkoušeli také 
modelování projektu ve virtuální realitě – kdy 
se investor, ale i architekt a projektant pohybují 
pomocí speciálních brýlí ve virtuálním prostředí 
objektu a mohou si prohlédnout ve 3D i nejmenší 
detaily. Což slouží nejen k prezentačním účelům, 
ale především jako nástroj pro eliminaci chyb 
a zvýšení kvality projektu i vlastní stavby. Další 
nadstavbou může být 4D – prostorové plánování 
postupu prací v čase a 5D – pro rozpočty a ce-
nový management stavby. Jsme přesvědčeni, že 
právě inovace a posun do digitalizovaného online 
prostředí jsou budoucností stavebnictví. Je to jed-
na z věcí, na kterou se zaměřujeme, klademe na 
ni obrovský důraz a chceme postupně vnášet do 
naší práce více a více prvků tohoto typu.

Jaká je tedy vaše vize do budoucna?
RZ, PS: Usilujeme o to, abychom byli součástí 
tohoto procesu, aplikujeme nové prvky a tech-
nologie a jako lídři v oboru si klademe za cíl být 
i do budoucna o krok napřed.

transfer of the defects to the contractor, including 
the identifi cation of deadlines for their removal. 
It is enough to have a telephone or tablet on 
hand, take a photo of the site of the defect and 
then send it to the contractor, who should imme-
diately remove the defect. Our team was one of 
the very fi rst to start applying this tool and online 
technology in practice.

What role does innovation generally play in 
your work?
RZ, PS: Here we see a huge potential for how 
the construction sector can use all kinds of ad-
vanced technologies that are on the market today. 
Ten years ago, all of our architects worked in 3D. 
And I venture to say that there aren’t many com-
panies that design and implement a project, in-
cluding all the sub-deliveries completely in BIM, 
even these days. We work with the use of clouds 
and our architects can develop a project together 
with the client in an online environment practi-
cally from anywhere, which was also seen in the 
time of the covid crisis. We also successfully tried 
modelling a project in virtual reality – when 
the investor, and even the architect and designer, 
can move around in a virtual environment thanks 
using special goggles and can look at even the ti-
niest details in 3D. Which is not only good for pre-
sentational purposes, but primarily as a tool for the 
elimination of errors and increasing the quality of 
the project and the building itself. We can also add 
4D, spatial planning of work over time, and 5D, for 
budgets and time management of the construc-
tion. We’re convinced that innovation and the move 
to a digitalised online environment are the future of 
construction. It’s one of the things we are focusing 
on. We are putting a heavy emphasis on it and want 
to gradually bring more and more elements of this 
type into our work.

What, then, is your vision of the future?
RZ, PS: We are striving to be part of that process. 
We are applying new elements and technologies 
and, as leaders in the fi eld, we have made it our 
goal to be a step ahead in the future, as well.

Podle slov manažerů RUBY Project Management patří budoucnost stavebnictví online technologiím a inovacím
Ilustrační foto: práce projekčního týmu RUBY ve virtuálním prostředí stavby
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O titul nejlepších staveb realizovaných po 
1. lednu 2019 a během roku 2020 se ve fi ná-
le prestižní soutěže „Best of Realty“ utkala 
padesátka nominovaných projektů v celkem 
čtyřech kategoriích. Nejpočetnější zastoupe-
ní měly, stejně jako v předchozích ročnících, 
rezidence. Pozadu ale nezůstala ani kancelář-
ská centra a průmyslové areály. Soutěž měla 
ve svém už 22. ročníku netradiční vyhlášení. 
V důsledku pandemie se předávání ocenění 
„Best of Realty Awards“ posunulo do online 
prostoru a namísto tradičního listopadu se 
uskutečnilo až v únoru tohoto roku.

„Defi lé oceněných bylo tentokrát, co se týče míst 
realizace, velmi pestré – od západních Čech přes 
Prahu až po jižní Moravu. Protože podle regulí lze 
do soutěže přihlásit pouze dokončené projekty, 
nemohly se do ní důsledky šíření koronaviru ještě 
promítnout naplno,“ uvedl předseda odborné po-

roty Tomáš Drtina z agentury Incomind. Členy jury 
byli zástupci Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí 
(ARTN), České rady pro šetrné budovy, bankéřů, 
realitních makléřů a poradenských společností.

O titul Nejlepší z realit 2020 soutěžily stav-
by v těchto základních kategoriích: Rezidenční 
projekty, Nová administrativní centra, Hotely, 
Průmyslové a skladové areály. Kvůli nízké-
mu počtu projektů tentokrát vypadla kategorie 
Obchodních center. Naproti tomu už v minulých 
ročnících pořadatelé zareagovali na velkou roz-
manitost na trhu s novým bydlením a katego-
rii rezidencí rozdělili na menší projekty do 
50 bytů a větší komplexy nad tuto hranici.

V první z nich odborná porota postavila nejvýš 
Vilu Na Petřinách v Praze 6 od developera AND 
Vila Petřiny. Vyzdvihla přitom velkorysý přístup při 
volbě použitých materiálů a zařizovacích prvků, 

BEST OF REALTY OCENILA nejlepší stavby roku
Zvítězily udržitelné projekty a oživené brownfi eldy

Nová budova centrály ČSOB v Praze 5 – Radlicích získala 1. místo v kategorii Nová administrativní centra 
Developer/Investor: Radlice Rozvojová / ČSOB ■ Architekt: Chalupa architekti

Novou budovu centrály ČSOB porota ocenila také jako nejvíce Environmentálně šetrný projekt roku 
Developer/Investor: Radlice Rozvojová / ČSOB ■ Architekt / Architekt interiéru: Chalupa architekti
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práci s detaily a kvalitní řešení společných pro-
stor i zeleně. V kategorii rezidenčních projektů 
většího rozsahu si vítězství odnesla Rezidence 
Park Masarykova od společnosti Develop 
Industry. Porotci ocenili vznik kvalitního moderní-
ho bydlení v centru Liberce, efektivní a zároveň 

elegantní využití terénu včetně originálního zapo-
jení potoka protékajícího pozemkem.

Kategorii administrativních center ovládlo nové 
sídlo banky ČSOB v pražských Radlicích podle 
návrhu ateliéru Chalupa architekti. Projekt SHQ – 

nová budova centrály ČSOB zaujal komplexním 
řešením pro fi rmy skupiny KBC, v jehož rámci byl 
kladen důraz na kvalitu prostředí pro zaměstnan-
ce, propojení budovy s již stávající centrálou ČSOB 
a v neposlední řadě i na ekologická řešení a citlivé 
zasazení budovy do okolního prostředí.

Centrála získala rovněž titul Environmentální 
projekt roku. Garantem této kategorie je Česká 
rada pro šetrné budovy, podle níž projekt díky 
inovativnímu přístupu banky jako osvíceného 
investora a zaměstnavatele přesahuje běžný 
rámec novostaveb. To se odráží v komplexním 
řešení, vytvářejícím fl exibilní prostředí pro uži-
vatele a zároveň respektujícím životní prostře-
dí, což potvrzuje mezinárodní certifi kace LEED 

Rezidenční projekty menšího rozsahu  
1.  Vila Na Petřinách 7, Praha 6; developer: AND Vila 

Petřiny; architekt / architekt interiéru: SUNCAD / 
Podlipný Sladký architekti, STOPKA

2.  Sámova 12, Praha 10; Bytový dům Sámova; 
znamení čtyř - architekti

3.  Rezidence Červený dvůr, Praha 10; Rezidence 
Červený dvůr (JRD); MS architekti

Rezidenční projekty většího rozsahu  
1.  Rezidence Park Masarykova, Liberec; developer: 

Develop Industry; architekt / architekt interiéru: 
SIADESIGN Liberec

2.  Marina Boulevard, Praha 8; Crestyl real estate; 
QARTA ARCHITEKTURA

3.  Sakura, Praha 5; Realism; Jestico + Whiles 
(architekti projektu), Flera (zahradní architekti)

Nová administrativní centra 
1.  SHQ – nová budova centrály ČSOB v Radlicích, 

Praha 5; developer: Radlice Rozvojová / ČSOB; 
architekt / architekt interiéru: Chalupa architekti

2.  Churchill II, Praha 2; Penta Real Estate; Jakub 
Cigler Architekti, Aukett / Jakub Cigler Architekti, 
Studio Perspektiv

3.  Vlněna Offi  ce Park – budova C, D, E, Brno; 
CTP Invest; Studio acht

Hotely 
1.  THE FIZZ Student House, Praha 7; developer: 

Karlín Group / International Campus – Entrust; 
architekt / architekt interiéru: Pavel Hnilička 
Architekti

2.  Mamaison Residence Downtown Prague, Praha 2; 
CPI Property Group; Schindler Seko architekti

3.  Hotel Passage, Brno; EMBRA; Ing. arch. Alena 
Röderová / Erika Pangrácová

Skladové a průmyslové areály 
1.  Distribuční centrum Real Digital v Panattoni Parku 

Cheb South, Cheb; developer: Panattoni architekt 
/ architekt interiéru: RotaGroup

2.  DMC Pardubice – výrobní závod Faurecia; 
Demaco / Star Capital Finance; Demaco

3.  City Park Hostivař, Praha 10; CODECO / City Park 
Hostivař; EBM Expert

Zvláštní cena poroty
Vinařství LAHOFER, Dobšice u Znojma; investor: 
Vinařství LAHOFER; architekt: CHYBIK+KRISTOF 
Architects & Urban Designers

ARTN Award for Excellence
Akademický architekt David Vávra

Environmentálně šetrný projekt
SHQ – nová budova centrály ČSOB v Radlicích; 
developer: Radlice Rozvojová / ČSOB; architekt: 
Chalupa architekti

Síň slávy 
Radim Passer, Passerinvest Group

Cena čtenářů
Palác Dlážděná, Praha 1; developer: PSN; architekt / 
architekt interiéru: Jakub Cigler Architekti

VÍTĚZOVÉ 22. ROČNÍKU BEST OF REALTY

Vítězem kategorie Rezidenční projekty většího rozsahu je projekt Rezidence Park Masarykova v Liberci
Developer: Develop Industry ■ Architekt / Architekt interiéru: SIADESIGN Liberec

Zvláštní cenu poroty si odnesl projekt Vinařství
LAHOFER, Dobšice u Znojma ■ Investor: Vinařství
LAHOFER ■ Architekt: CHYBIK+KRISTOF
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Fifty nominated projects competed in the 
fi nal in a total of four categories for the 
title of the best building constructed after 
1 January 2019. Just like in the previous 
years, residences were the most numerous, 
though neither offi  ce centres or industrial 
centres were too far behind. The competi-
tion’s 22nd year had an unconventional cer-
emony. As a result of the pandemic, the pre-
sentation of the awards moved online and, 
instead of the traditional November, was 
held in February of this year.

“This time the procession of the awards, as far as 
the locations were concerned, was very diverse: 
from West Bohemia through Prague all the way 
to South Moravia. Because only completed proj-
ects can apply to the competition, according to 
the rules, the consequences of the spread of the 
coronavirus were not yet fully refl ected in it,” stat-
ed the Chairman of the professional jury, Tomáš 
Drtina from the agency Incomind. The members 
of the jury were representatives of the Association 
for Real Estate Market Development (ARTN), the 
Czech Green Building Council, bankers, real es-
tate agents and consulting companies.

Buildings competed for the title of Best 
of Realty 2020 in these basic categories: 
Residential projects, New offi  ce centres, Hotels, 
Industrial and warehouse complexes. Due to the 
low number of projects, the Shopping centre cat-
egory dropped out this time. On the other hand, 
in past years the organisers reacted to the great 
diversity on the new housing market and divided 
the residential category into smaller projects 
with up to 50 fl ats and larger complexes above 
that limit.

In the former, the professional jury chose Vila Na 
Petřinách in Prague 6 from the developer AND 
Vila Petřiny above all others. It praised the gen-
erous approach when choosing the used mate-
rials and fi ttings, the work with the details and 
the quality solution for the common spaces and 
greenery. In the category of large-scale resi-
dential projects, the award went to Rezidence 
Park Masarykova from Develop Industry. The 
jury appreciated the creation of high-quality 
modern housing in the centre of Liberec, the 
eff ective and elegant use of the terrain, including 
the original inclusion of a stream fl owing through 
the land.

The category of offi  ce centres was won by 
the new headquarters of the ČSOB bank in 
Prague – Radlice according to a design from 
the atelier Chalupa architekti. The SHQ project, 
the new building of the ČSOB headquarters, 
grabbed the jury’s attention for its comprehen-
sive solution for companies of the KBC Group, in 
which an emphasis was placed on a quality en-
vironment for employees, the connection of the 
building in the already-existing ČSOB headquar-
ters and last, but not least, to the environmental 
solution and the sensitive placement of the build-
ing in its surroundings.

The headquarters also received the title of
Environmentally-friendly project of the year. The 
guarantor of this category is the Czech Green 
Building Council, according to which the proj-
ect surpasses the ordinary scope of new build-
ings thanks to the bank’s innovative approach 
as an enlightened investor and employer. This 
is refl ected in the complex solution, creating 
a fl exible environment for the user while respect-
ing the environment, which is confi rmed by the 
international LEED Platinum certifi cation. The 
project includes the use of the latest innovative 

DMC Pardubice – Faurecia was awarded by Best of Realty – Silver in the Best industrial 
projects category ■ Developer/Investor: DEMACO / Star Capital Finance

Real Digital Distribution Center in Panattoni Park Cheb South, Cheb – the winner of 
the Best industrial projects category ■ Developer: Panattoni ■ Architect: RotaGroup

Best of Realty awards best buildings of the year
Sustainable projects and revived brownfi elds were the big winners
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Platinum. Součástí projektu je využití nejmoder-
nějších inovativních technologií včetně soustavy 
tepelných čerpadel se zemními vrty, využívání 
dešťové vody, zelené střechy, noční předchlaze-
ní a také důraz na kvalitu vnitřního prostředí.

Pomyslné stříbro získala v kategorii nových 
administrativních center druhá etapa kance-
lářského komplexu s maloobchodní pasáží 
Churchill II u pražského Hlavního nádraží, 
jejímž developerem je společnost Penta Real 

Estate. Architektonický návrh obou etap, které 
proměnily někdejší brownfi eld v příjemnou a ži-
vou část města, je dílem ateliéru Jakub Cigler 
Architekti, který navázal na územní koncept stu-
dia Aukett.

Bronz putoval do Brna, další etapě kancelářské-
ho projektu Vlněna developera CTP a architektů 
Studia acht, který vzniká revitalizací průmyslové-
ho areálu někdejší textilky v centru jihomoravské 
metropole.

Mezi hotely zvítězil The Fizz Student House 
v Praze 7, a to díky jedinečnému konceptu kom-
plexních služeb určených pro ubytování mladé 
generace. Projekt je podle poroty také pozitivním 
příkladem dalšího rozvoje území poblíž Nádraží 
Holešovice.

V kategorii průmyslových a skladových 
areálů zvítězil projekt Panattoni Cheb, Real 
Digital. Zaujal zejména udržitelnou výstavbou 
na brownfi eldu s použitím moderních technologií 
a recyklovaných materiálů. Jury ocenila i šetrné 
hospodaření s dešťovou vodou. Cenu za druhý 
nejlepší průmyslový development si odnesly 
společnosti Demaco a Star Capital Finance 
za pardubický závod pro dodavatele autokom-
ponentů – francouzskou společnost Faurecia.

Kromě hlavních kategorií se rozdělovala i další 
ocenění. Zvláštní cenu poroty vyhrazenou stav-
bě, která jedinečným způsobem přispěla k rozvoji 
realitního trhu či architektury a pozvedla atraktivitu 
lokality, si odneslo Vinařství Lahofer v Dobšicích 
u Znojma. Elegantní sídlo vinařství, inspirova-
né tvarem vinic, zasadilo studio Chybik+Kristof 
s citem k okolí do mírného svahu vinice U Hájku. 
Vzniklý amfi teátr, využívající pochozí střechu, 
 umožňuje také pořádání větších kulturních akcí.

Svou cenu „Award for Excellence“ i letos udě-
lila Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, pod je-
jíž záštitou celá soutěž probíhá. Osobně si ji pře-
vzal architekt David Vávra, známý hlavně jako 
spoluautor a průvodce naučných seriálů Šumná 
města a Šumné stopy.
Stejně jako v předchozích ročnících se vyhla-
šovala Cena čtenářů. Na webu soutěže mohla 
dát hlas nejlepšímu realitnímu projektu odborná 
i laická veřejnost. Letos zvítězil bytový projekt 
Palác Dlážděná v Praze 1.

Do síně slávy pak přibyla další osobnost, která se 
podle pořadatelů zasadila o rozvoj a propagaci tu-
zemského realitního trhu a developmentu. Vstoupil 
do ní developer Radim Passer, jehož jméno je 
spojeno hlavně s michelským BB Centrem.

Rozhodujícími kritérii při posuzování kvality všech 
nominovaných projektů Best of Realty jsou roz-
voj lokality, urbanistické a architektonické řešení 
včetně vnitřních dispozic, kvalita realizace a v ne-
poslední řadě také úspěšnost na realitním trhu 
a ohleduplnost projektu vůči životnímu prostředí.

Palác Dlážděná v Praze 1 získal Cenu čtenářů 
mediálních partnerů ■ Developer: PSN
Architekt: Jakub Cigler Architekti

V kategorii Hotely postavila porota nejvýše projekt 
studentského bydlení THE FIZZ Student House 
v Praze 7 ■ Developer: Karlín Group / International 
Campus – Entrust ■ Architekt: Pavel Hnilička Architekti

Churchill II, Praha 2 – Druhá etapa administrativního komplexu s obchodní pasáží, která změnila někdejší brownfi eld 
u hlavního nádraží v živou část centra Prahy, získala pomyslné stříbro v kategorii Nejlepší nová administrativní centra
Developer: Penta Real Estate ■ Architekt: Jakub Cigler Architekti ■ Územní studie: Aukett ■ Architekt interiéru: 
Studio Perspektiv
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technologies, including heat pump systems from 
ground bores, the use of rainwater, green roofs, 
night-time cooling and also an emphasis on the 
quality of the internal environment.

In the category of new offi  ce centres, the silver
was awarded to the second phase of the of-
fi ce complex with a retail mall, Churchill II by 
Prague’s Main Train Station, the developer 
being Penta Real Estate. The architectural de-
sign of both phases, which transformed a for-
mer brownfi eld into a pleasant and lively part of 
the city, is the work of the atelier Jakub Cigler 
Architekti, which based it on the territorial con-
cept of studio Aukett.

The bronze went to Brno, to the next phase of 
the Vlněna offi  ce project from the developer 
CTP and the architects of Studio acht, which 
arose as the revitalisation of the industrial com-
plex of a former textile factory in the centre of the 
South Moravian city.

The Fizz Student House in Prague 7 won
from among the hotels thanks to a unique con-
cept of comprehensive services meant for ac-
commodating the young generation. The project, 
according to the jury, is also a positive example 
of the further development of the area close to 
the Holešovice Train Station.

The Panattoni Cheb, Real Digital project was 
the winner in the category of industrial and 

warehouse complexes. It primarily drew the 
jury’s attention with its sustainable development 
on a brownfi eld with the use of modern technolo-
gies and recycled materials. It also appreciated 
the ecological treatment of rainwater. Demaco 
and Star Capital Finance took the award for 
the second-best industrial development for the 
Pardubice factory for the French auto compo-
nent supplier Faurecia.

Other awards were given out in addition to the 
main categories. The Special Jury Award, 
meant for the building that contributed to the de-
velopment of the real estate market or architec-
ture in a unique manner and raises the attractive-
ness of a locality, went to the Lahofer Winery in 
Dobšice u Znojma. The studio Chybik+Kristof 
embedded the elegant seat of the winery, in-
spired by the shape of the vineyards, into the 
slight slope of the U Hájku vineyard. The created 
amphitheatre, using an accessible roof, also 
makes it possible to hold larger cultural events.

The Association for Real Estate Market 
Development, under the auspices of which the 
entire competition takes place, also presented its 
“Award for Excellence” this year. It was accept-

ed in person by architect David Vávra, mainly 
known as the co-author and guide in the edu-
cational television series Šumná města (Pretty 
Towns) and Šumné stopy (Comely Traces).

Just like in previous years, the Readers Award
was also announced. The professional and lay 
public could vote for the best real estate proj-
ect on the competition’s website. This year the 
residential project Palác Dlážděná in Prague 1
was victorious.

And another personality who, according to 
the organisers, strove for the development 
and promotion of the local real estate market 
and development, was added to the Hall of 
Fame. This year’s laureate is developer Radim 
Passer, whose name is mainly connected with 
Michle’s BB Centrum.

The decisive criteria for the assessment of the 
quality of all the nominated Best of Realty proj-
ects are the development of the locality, urban 
and architectural design including interior lay-
outs, the quality of the construction and last, but 
not least, the success on the real estate market 
and the project’s environmental friendliness.

Vila Na Petřinách 7, Prague 6 – the winner of the “Smaller residential projects” category
Developer: AND Vila Petřiny ■ Architect: SUNCAD / Podlipný Sladký architekti, STOPKA

Vlněna Offi  ce Park, Brno (C, D, E buildings) – bronze 
in New Offi  ce Centers category ■ Developer: CTP 
Architect: Studio acht
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